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השוק החופשי נכשל
המגדלים והצרכנים בצד המפסיד

התובנות האישיות שלי

המשבר בשוק הבקר לבשר ממחיש דווקא, את כישלונה המוחלט של תורת השוק החופשי, לפחות בענפי 
החקלאות וההתיישבות. העדרו של תכנון, ברמה כזו או אחרת, מביא לתוצאות שליליות בכל השלבים של 

הענף - בייצור, בעיבוד, בשיווק וברווחת הצרכן.
יש לנו עוד הרבה ללמוד, כמו למשל, מדוע בימים אלה של שיא המשבר, יש ביקוש מוגבר לעגלים שחור-

לבן וקשה להשיג והמחיר לא עולה

צורך הכנת הכתבות על המשבר פגשתי לא מעט חברים )וכאמור, חסר ל
לי עוד הרבה כדי ללמוד עוד את הנושא לעומק(, זיהיתי זוויות מגוונות 
של העניין וגישות שונות - הן לאופי המשבר והן לדרכים להתמודד אתו, 
אמתות  נקבל  ולכן  רבים  שחקנים  בו  ויש  מאוד  מורכב  הבשר  שוק  שהרי 

רבות - כולן נכונות וגם מפספסות.

בו  אין  והמאורגן.  המסודר  החלב  לענף  כלל  דומה  שאינו  קשה  ענף  זהו 
נעלמים  הרבה  יש  השלבים,  כל  על  מלא  מידע  בו  אין  מלאים,  דיווחים 
וקלפים רבים קרובים לחזה, מעורבים בו יהודים וערבים - מישראל, מהגדה 
ומעבר הירדן, האינטרסים של כל השחקנים משתנים לעתים קרובות ורמת 

הסיכון בענף גבוהה יחסית בגין ההון החי הרב המושקע בו.

התכנון וההגנות בענף הולכים ונשחקים וכך: 
פתיחת  ממוצעת,  שקילה  מכסים,  הורדת   - הייבוא  על  רבות  הקלות  	•
קרנטינות )לחופי הים התיכון וגם בערבה(, אישור ייבוא ממדינות באיחוד 

האירופי, פרוטוקול וטרינרי מקל, קשיי פיקוח, שער חליפין נמוך.
באוסטרליה,  מחירים  משבר   - המקור  בארצות  זולים  ייבוא  מחירי  	•

תמיכות וסובסידיות בארצות אירופה. 
הייבוא גדל - השוק חופשי ורוצים להגביר תחרות מול הייצור המקומי. 	•

שוק מוגבל ומורכב - מדינה קטנה, כשרות מוקפדת. 	•
הרי  במלואו,  נצרך  מיובא  כשר  קפוא  שבשר  בעוד   - מוצר  מורכבות  	•
הבקר החי מורכב מהחלקים האחוריים שהם טרף ואינם כשרים למאכל 
והם  כשרים  הקדמיים  החלקים  ואילו  העגל,  ממשקל  כ-60%  ומהווים 
עיקר השיווק. אין לנו פתרון מלא לעודפים של החלקים הטרפים ולכן 

יש חוסר איזון מובנה בשוק.
העדר סבסוד - כמו במדינות אחרות כדי לטפל בעודפים ובמצבי משבר. 	•
תנודתיות גוברת - זו התוצאה כשאין מנגנוני הגנה, אין פתרון לעודפים,  	•
אין סבסוד, מייבאים חופשי. אין מצב שהחקלאים לא אוהבים כמו חוסר 

יציבות וזו הפכה להיות התופעה השגרתית.  

הורדת המחיר לא מגיעה לצרכנים
במצב זה, אין להתפלא על מצבי עודף ומחסור של בשר בשווקים, מחירים 
עולים ויורדים. בקרוסלה הזו של התנודתיות הגדולה, עפים כל השחקנים 
והבינוניים והענף עובר לידיהם של הגדולים שבהדרגה מפתחים  הקטנים 

את השליטה על כל השלבים - מהייבוא, דרך הפיטום, השחיטה, השיווק.
לצרכן  אך  בחדות,  ירד  המקומי  למפטם  שהמחיר  נתפלא  לא  זה  במצב 
נשאר  הגדול  הרווח  חלקי.  באופן  מטפטפת  או  מגיעה  לא  הזו  הירידה 

בחוליות האחרות, אך לא אצל החקלאים )שחלקם אף מפסיד ולא מעט(.

וכך, המפטמות בקיבוצים נסגרו בהדרגה ברובן - בחלקן עברו המבנים לרפת 

זהו ענף קשה שאינו דומה כלל לענף החלב 
מלאים,  דיווחים  בו  אין  והמאורגן.  המסודר 
יש  השלבים,  כל  על  מלא  מידע  בו  אין 
לחזה,  קרובים  וקלפים רבים  נעלמים  הרבה 
מישראל,   - וערבים  יהודים  בו  מעורבים 

מהגדה ומעבר הירדן
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החלב ובעיקר לשלוחת העגלות ובחלקן ממשיכים לפטם בקבלנות משנה - 
מקבלים תמורה זעומה על המבנה והעבודה )על פי ראש או כפונקציה של 

גידול משקל יומי( וכל שאר ההוצאות וההכנסות נשארות אצל היבואן.

את  לגדל  עדיין רבים שממשיכים  יש  אך  דומה,  עוברים תהליך  במושבים 
יונקים או גמולים מרפת  העגלים המקומיים שלהם ומשלימים עם עגלים 

החלב השיתופית. 

רווחת בעלי החיים נפגעת מאוד, כי הפרמטר החשוב הוא התמורה לעמדה 
שטח  את  במקסימום  לנצל  כדי  מאוד  מצופפים  וכך  לעגל(  הרווח  )ולא 

המבנה וגורם העבודה )ואז גם הכשרות נפגעת כי העגלים חשופים יותר(.

להחזיר תכנון לענף
הארץ,  חלקי  בכל  שפרושה  ישראלית  חקלאות  של  הראויה  התכלית 
מתפרנסת מיגיע כפיה וממלאה את המשימות הלאומיות, נשחקת בהדרגה.
את   ותביא  בשוק  סדר  שתעשה  הנעלמה"  ו"היד  החופשי  השוק   תורת 
הרבה  מקבלים  המגדלים  לבשר.  הבקר  בענף  לחלוטין  נכשלה   -  האיזון 
 פחות אך הצרכנים לא נהנים, מי שעושה את הקופה הם גופי הביניים והם 

מוכרים לּכולם. 

מה עושים?
יש הרבה הצעות ותלוי את מי שואלים. באופן טבעי, כל שלוחה בענף שמה 

דגש על המיוחד שבה.
של  הכלכלית  במציאות  בררה(  )בלית  מכיר  במרעה  לבקר  הענף  	•
הממשלים השונים, משלים באופן בסיסי עם הייבוא ועיקר מאבקו הוא 
להמשך התמיכה הממשלתית ואף להגדלתה, בגין המשימות הלאומיות 

שהוא ממלא ובצדק.
זקוק  הוא  ולכן  ישירה מהממשלה  תמיכה  לקבל  יכול  לא  ענף הפיטום  	•
זה  של  ובעיקר  שונות  בצורות  ייבוא  הגבלת  כמו:  ממשיות  להגנות 
מאוסטרליה. הם רוצים לשמור על הערוץ האירופי להשלמת המחזוריות 

של העדר הישראלי.
שני הענפים מוכנים למכסת ייבוא בסיסית להשלמת הייצור המקומי וגם 

לפתיחה נוספת של הייבוא במצב של הפרת האיזון בשוק. 
כך או אחרת, יש להחזיר תכנון כלשהו לענף הבקר:

מגבלת ייבוא אפקטיבית שתמנע עודפים גדולים ולא מבוקרים - מכס   .1

מעל כמות ומשקל העגל, שקילה פרטנית בנמל.
הקפדה יתרה על כל החוקים והכללים בכל התחומים לרבות: שירותים   .2
בריאות  ההתיישבות,  חוק  עסקיים,  הגבלים  קרנטינות,  וטרינריים, 

הציבור והגנה על בעלי החיים המקומיים ועוד.
במהירות  ותגיב  שוטף  באופן  שקורה  מה  את  שתבחן  מרכזית  כתובת   .3
החלב,  במועצת  שיושבת  הבקר  במועצת  מלאה  במשרה  אדם  רצוי   -
בצירוף ועדת פיקוח משותפת לענף, שתעקוב באופן שוטף ותגיב מידית 

למצב השוק.

"כוחות השוק"  הבנתם את  הדגולים בתקשורת - האם  הכלכלנים  ולכל 
ו"פתיחת הייבוא"?

גם אפשר הוזלת המחירים לצרכנים, חוץ מאשר  האם "השוק החופשי" 
  ?לפגוע בפרנסתם של חקלאים קטנים בהתיישבות

החלקים  של  לעודפים  מלא  פתרון  לנו  אין 
הטרפים ולכן יש חוסר איזון מובנה בשוק

גשר מיוחד להורדת הבקרעגלים מאוסטרליה בנמל אילת - צילום של מאורי רוזן ז"ל

���� ����-���� ������ ����.indd   43 2/26/14   5:53 PM


