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בני בקר
עיקר הפעילות של בני בקר היא בתחום סיווג ומכירת פרות במספר התארגנויות. הפעילות בעגלים היא 
שולית יחסית כי רוב הקיבוצים יצאו מפעילות הפיטום והוא נדד בעיקר למושבים, יתרונו הגדול של בני 

בקר, בידע הנצבר ובחיבור האמין עם השוק על כל חלקיו, בצד התרומה הגבוהה שהוא מביא לחבריו

מספר הפרות היוצאות ב-2013 לעומת 2012 קטן בכ-9% - הסיבות לכך 
)גידול שבא כתוצאה  גידול במספר הפרות ברפת השיתופית  כנראה,  היו, 
ממדיניות התשלום על חלב עודף( וקיטון באחוז היציאה מהרפת. עפ"י ספר 
העדר, אחוז היציאה בממוצע בשנה זו, עמד על 28.8 לעומת 32.3 אשתקד.

כנראה,  הנובעת,  ירידה  הייתה  ידינו  על  הנמכרת  ש/ל  העגלים  בכמות  גם 
מירידה במספר המפטמים כתוצאה מהרווחיות הנמוכה בשלוחה.

טבלה 1. מספר הפרות והעגלים שיצאו ב-2013 בהשוואה ל-2012
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מחירי הפרות היוצאות היו גבוהים השנה בכ-2% לעומת אשתקד ומחירי 
בהפרש   2013 את  התחלנו   - העגלים  מחירי  בכ-1%.  ירדו  ש/ל  העגלים 
התהפכה  הקערה  השנה  אמצע  שלקראת  בעוד   ,2012 לעומת  מרשים 

והמחירים צנחו מטה.

ניתן לראות זאת גם בצורה יפה ובולטת בגרף הבא:

איור 1. מחירי הבקר החי בין השנים 2013-2011

ניתוח ובדיקה של מחירי הפרות היוצאות עפ"י סיווג, בהשוואה רב שנתית 
)5 שנים(, מראה על 4 שנים אחרונות הדומות בתוצאה, עם הפרשים קטנים 

בין אחת לשנייה וקפיצת במחיר בהשוואה ל-2009.
בנוסף, בשנה שהסתיימה, אנו רואים במחיר הפרות הטובות ירידה קטנה 

ועלייה במחיר לחלשות. 

איכות הפרות היוצאות
בהתפלגות הפרות היוצאות באחוזים עפ"י סיווג, מבחינים בשנה האחרונה, 
הפרות  של  היחסי  בחלק  וירידה  הטובות  הפרות  של  היחסי  בחלק  עלייה 

החלשות בהשוואה לאשתקד.
ניתן  המחיר,  על  היוצאות  הפרות  כמות  השפעת  את  לבדוק  כשבאים 
)חוזר  ולהפך  יורד  המחיר  גדל  שהיצע  שככל  מזוינת,  בלתי  בעין  לראות 
על עצמו בתדירות גדולה(. פער המחירים בין השפל לשיא מגיע לכ-2 ₪ 
לק"ג )1,500 ₪ לפרה( ויפה היה אם ניקח זאת בחשבון בשיקולים, בתזמון 
המועד המיטבי להוצאת הפרה. לא רק צפיפות וכמות חלב, אלא גם, מועד 
היציאה. פיטום פרות הוא כלי שחלק מהסוחרים למדו אותו וחבל שלא 

אנחנו ננצל אותו.

יוסי בגון - מנהל "בני בקר"
begon@mhk.co.il
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איור 2. כמויות יוצאות והמחיר שהתקבל בש"ח 

פיטום עגלים
מתוך מאמר שנכתב על ידי לפני כשנתיים ימים לסיכום שנת 2011 וראו עד 

כמה הנבואות מתגשמות וכוחה של הפסיקה נכון גם לימים אלה:
"לאור הכמויות הגדולות של העגלים שיובאו לארץ בשנת 2011 ניתן לצפות 
יהיו  להפסיד  הראשונים  בענף.  גדול  משבר  של  בתחילתו  נמצאים  שאנו 

כמובן המגדלים, הצרכנים לא יקבלו בשר זול יותר.
אחרי  לארץ,  הגיעה  ומאירופה  מאוסטרליה  ייבוא  עגלי  של  גדולה  כמות 
היום  גורמת  הזאת  הכמות  לבשר.  גבוהים  מחירים  היו  לכן  קודם  ששנה 

לעודף היצע המשפיע לרעה על המחיר. 
בין הכמויות המיובאות  לצערנו הרב, לא כל המגדלים מבינים את הקשר 
לארץ, למחיר שיהיה מספר חודשים מאוחר יותר, ממשיכים לרכוש עגלים 

ומאמינים שהעתיד יהיה ורוד יותר.
מכס  היום  אין  למעשה  הייבוא.  את  לעצור  אדמיניסטרטיבית  דרך  אין 
כמות  להגדלת  צפויים  אנו  ובנוסף,  בשוליים(  הוא  קיים  )ואם  עגלים  על 
הקרנטינות לשירות היבואנים. עד היום, הקרנטינות לקליטת עגלי הייבוא, 
היו בעלות כושר קליטה מוגבל וכאשר שמרו על הכללים הווטרינריים הן, 
בכמות  הגידול  עם  הרב,  לצערנו  המיובאות.  לכמויות  הבלם  היו  למעשה, 
עם  יותר  גדולות  ייבוא  לכמויות  הקרוב  בעתיד  צפויים  אנו  הקרנטינות, 

פיקוח וטרינרי נמוך יותר. דבר המסכן בגדול את כל משק החלב.
במספר דרכים אשר חלקן משולבות, יכולים להתמודד עם המשבר המאיים 

עלינו:
להוריד בצורה עקבית ומשמעותית את מחיר היונק. הפיצוי לרפתן יגיע   .1
 ₪ כ-1.00   = היונק  במחיר   ₪  500( המטרה  מחיר  חישוב  מנגנון  דרך 

במחיר הבשר(. 
לדוגמה, מחיר הבשר היום הוא כ-13.10 ₪ לק"ג, מחיר האיזון עפ"י מועצת 
החלב צ"ל כ-700 ₪ לעגל בן 7. תפקיד המפטמים כאן הוא לאותת ליצרני 

החלב שלא בכל מחיר ימשיכו לקנות עגלים.
להקטין ביקושים מהיבואנים.  .2

ידם  לדרוש מהשירותים הווטרינריים לקרוא את התקנות שנכתבו על   .3
זה שאנו מייבאים  נוכל להמשיך להשלים עם  ולמלא אחר הכתוב. לא 
מחלות מאירופה ומאוסטרליה, באמצעות ייבוא עגלים ומסכנים ע"י כך 

את כל ענף החלב".
נקווה שלא נהיה זקוקים לציטוט זה גם בשנה הבאה.

פערי מחירים
ש/ל  לעגל  המחיר  בין  המחירים  פערי  אחרי  ארוכה  תקופה  עוקבים  אנו 

חלק  וכל  מאחר  פשוט  ולא  מורכב  הניתוח  לצרכן.  המחיר  לבין  לחקלאי 
מהעגל מעובד בצורה שונה ונמכר במחיר אחר לצרכן .

נבדקו 4 קבוצות בשר לצרכן מול בשר עגל ש/ל: חזה טרי, כתף טרי, צלעות 
קפוא וחזה עוף.

איור 3. שינויי המחירים מאז 2005, כפי שמצוין בלוחות הלשכה המרכזית 
לסטטיסטיקה

ירידה  מגמת  תחילת  האחרונים,  בחודשים  לראות,  ניתן  האיור  מניתוח 
במחיר לצרכן במחיר בשר בקר מול עלייה במחיר בשר העוף.

בשר העוף כנראה איננו תחליף לבשר בקר וגם לא להפך.

כתף טרי והבשר הקפוא עלו בתקופה זו בכ-80%, החזה הטרי עלה בכ-60%, 
העוף עלה בכ-40% לאחר תקופה שהיה בשפל והעגל שחור-לבן נמצא היום 

ברמה הגבוהה בכ-20% מעל רמת המחיר בשנת 2005. 
מי תורם את התרומה ליוקר המחיה ניתן לראות בברור )רמז - לא החקלאי(. 
כמוכן, ניתן מחיר הקפוא המיובא תלוי במחיר הבשר הטרי, שומר על מרווח 

קבוע ואין לו כל תרומה להורדת המחיר לצרכן.

עבודה עם מסווג ומכרז מסודר נותנת למשק מספר יתרונות:
סיווג הבקר - בלשון המעטה, לא כל אחד מאתנו יודע לסווג וחבל מראש   .1

לוותר על השירות, לסיווג יש הערות נלוות כמו גיל, תחלובה, חלב וכו'. 
בסוחר,  משתמשים  שמשקים  בתופעה  נתקלים  אנו  האחרון,  בזמן   
לצורך סווג הבקר, חוסכים כמה אג', מקבלים חיוך ונוחות, אך בשורה 

התחתונה זה עולה ביוקר.
בנישות,  מתמחים  הסוחרים   - סוחרים  למספר  פרות  קבוצת  מכירת   .2
יש סוחרים המתמחים בפרות הטובות ויש בחלשות יותר, גם החלשות 
לשחיטה  ולאלה שהולכות  חלב  כמות  עדיין  להן  שיש  לכאלה  נחלקות 
לסוחר  הבקר  את  למכור  חבל  בבית מטבחיים או מועברות לשטחים.  

אחד, נכון שזה יותר נוח אך לנוחיות יש מחיר.
לאורך ציר הזמן אנו רואים שעבודה עם מסווג ומכרז מסודר מביאים   .3
תשואה רבה יותר לפרות הנמכרות שמגיעה גם לכ-1,000 ₪ לראש. למי 
ובמצטבר  זה משמעותי  ולמי שיש מעט  זה לא הרבה  שיש הרבה כסף 
ביחס  שולית  היא  המסווג  עלות  חלב.  לליטר  אג'  ל-3-2  להגיע  יכול 

ליתרון הכספי.
אחרים  לאזורים  גם  השירות  את  לתת  והיכולת  התכנה  יש  בקר  לבני   .4
 .ורחוקים. התנאי הוא להתארגן כאזור ולבחור במסווג ויפה שעה קודם
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