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משק הבקר והחלב 399

בני בקר  הינה אגודה שיתופית ללא מטרות רווח בבעלות 
של כ-80  משקים מאזור עמק יזרעאל, עמק הירדן, עמק בית 

שאן, רמת הגולן וגרנות. האגודה הוקמה אי שם בשנות ה-80 
המאוחרות. אגודת בני בקר היא אגודה שיתופית שקמה על 

מנת לתת סיוע ומענה לרפתנים ובעלי רפתות, כמו סיוע 
ברכישת בקר, סיוע לחברים בכל הקשור בגידול הבקר, ייצוג 

של חברי האגודה בכל הקשור לפעילותם בתחום גידול הבקר, 
שיווקו ואולי הדבר המשמעותי ביותר, מכירת הבקר וקבלת 
המחיר הטוב ביותר, בכל זמן נתון, כמו כן, האגודה מסייעת 
לחבריה ברוח העזרה ההדדית. יש לציין כי האגודה חולשת 

על כרבע משוק הבשר בישראל ועל פי נתוניה נקבעים מחירי 
השוק בדף הכחול של מועצת החלב והתאחדות מגדלי הבקר, 

המקבלים בכל שבוע את נתוני המכרזים מבני בקר. הגענו 
למשרדי האגודה ונפגשנו עם המנכ"ל זיו בן ארי ושלושה 
מסווגים, ארנון פלך חבר קיבוץ רמות מנשה האחראי על 

משקי עמק יזרעאל ונותן שירות לרמת הגולן, גליל עליון ועמק 
הירדן. משה שפירא קיבוץ עין שמר ועד לפני מספר חודשים 
מרכז הרפת בקיבוץ, 25 שנים אחרונות נציג של משקי גרנות 

ואבנר בורר מסווג באזור בית שאן. 

ביחד זה כוח
חשוב להדגיש אומר לנו ארנון כי העניין הוא ביחד, הכוח שיש 

לנו כאגודה שיתופית גדולה "למדנו שאם הסוחרים באים 
בנפרד ופועלים מול בעלי הרפתות, הם מצליחים להוריד את 

המחיר ואילו בבני בקר אנחנו עובדים עם מכרז פתוח מול 
כל הסוחרים הרשומים וכך מצליחים להשיג מחיר טוב יותר 
לרפתן״. לתנובה היתה שיטת עבודה דומה כשנציגיה עברו 

בין המשקים וסיווגו בקר ואז פנו לסוחרים וכך הם פעלו עד 
שנות ה-80 כשתנובה הפסיקה את הפעילות בתחום, לנישה 

הזו בדיוק נכנסה בני בקר ופועלת כך עד היום. מנכ"ל בני בקר 
זיו בן ארי חבר קיבוץ מעיין חרוד מאוחד ״מה שחשוב זה 

לא מעט רפתנים מתלוננים על 
שוק הבשר בישראל ועל הירידה 

הדרמטית במחירים, לדבריהם. אך 
באגודה השיתופית בני בקר שוללים 

את התלונות. זיו בן ארי, מנכ"ל 
האגודה אומר לנו כי "שוק הבשר 

יציב ובמבחן הזמן, אין שינויים 
דרמטיים" •

ראובן זלץ

מנכ"ל בני בקר 
"המחירים בשוק הבשר יציבים"

מה שחשוב זה 
שהמסווג נתפס 
על ידי הסוחרים 

והממשקים כאדם 
ניטראלי וביום שזה 

ישתנה הסיפור ייגמר, 
המסווג חייב להיתפס 

כאובייקטיבי הפועל 
ללא משוא פנים
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שהמסווג נתפס על ידי הסוחרים והממשקים כאדם ניטראלי 
וביום שזה ישתנה הסיפור ייגמר, המסווג חייב להיתפס 

כאובייקטיבי הפועל ללא משוא פנים. הפרה נשקלת ביציאה 
מהרפת ולכן אנחנו לא יודעים בכמה אחוזים הסוחר יכול 

להשתמש, מה שיכול לשנות את הסיווג והמחיר. יש איזה 
שבעה פרמטרים במצב הפרה, כל הדברים הללו מופיעים 

במכרז ועשויים להשפיע על המחיר". יחד עם זאת אומרים 
החברים כי קיים לעיתים פער מחירים בין צפון הארץ לדרומה 

אנשי בני בקר, הכוח הוא הביחד
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וזאת מכמה סיבות, כמו השוק אליהם פונים ועוד. בסך הכל 
אומרים לנו בבני בקר, שוק הבשר בישראל יציב ובהחלט אינו 
נמצא במשבר, אך כמו שאמר לנו אחד מהאנשים שם, כנראה 

תלוי היכן הרפת שלך ולמי אתה מוכר.

איך הייתם מגדירים את שוק הבשר 
בארץ היום?

משה "השוק מתחלק ואינו הומוגני, חלק מהבקר יוצא לעזה 
ולרשות הפלסטינית והמחירים שונים. יש הבדל גדול בין 
פרות ההולכות לשוק היהודי לבין השוק הערבי. יש הבדל 

במחיר ובסוג של הפרה, ליהודה שומרון ועזה לוקחים פרות 
רזות והמחיר בהתאם, כך שאי אפשר לדבר על שוק הבשר 

בישראל באופן כללי, זה גם משתנה בהתאם לעונות השנה״. 
ארנון מוסיף ״מחירי הבשר לשוק היהודי לא יורדים, לאורך 

זמן אין שינויים דרמטיים במחירים".

ואיך היבוא משפיע על מחירי הבשר בארץ?
ארנון "ייבוא הבשר משפיע בעיקר על מחיר העגלים וזו אחת 

הסיבות שהרבה משקים הפסיקו לפטם עגלים. אך לשוק 
הבשר לפרות המחיר לא מושפע ובגדול לאורך השנה יש 

עליות וירידות לפי עונות השנה, בחורף המחירים נמוכים קצת 
יותר המחירים בהתאם לעונות השנה״. 

בעצם כל שקל משפיע על המחיר?
משה ״בהחלט, זה ענף שכל שקל לק״ג חשוב, אם לדוגמא 

אנחנו מדברים על פרה של 600 ק״ג אז מדובר על 600 שקל 
לפרה, זה קריטי. לכן המכרז חשוב כמו גם האנונימיות במכרז. 

יש לציין שזכותו של משק לסרב למחיר בתנאי שהוא אומר 
מראש, לעיתים יש מחיר מינימום".   ▲

השוק יציב. זיו בן ארי

אמב"ל לבג"צ

"ביטול המכס על בשר בקר מצונן יגרום להשמדת 
הענף בישראל"

 בעתירה שהוגשה לבג"צ ע"י האגודה השיתופית 
"ארגון מגדלי בקר לבשר" ביקשו באי כוחם של 

העותרים, מתן צו על תנאי נגד מתווה החלב אשר 
נחתם לאחרונה בין משרדי האוצר והחקלאות לבין 
הארגונים המייצגים של ענף החלב. במרכז העתירה 

תוקפת אמב"ל את הכללתו של סעיף 16 למתווה, 
שבו הוסכם כי החל משנת 2019 יבוטלו כלל המכסים 

הקיימים כיום על יבוא בשר טרי ומצונן. לטענת 
אמב"ל, מדובר בסעיף שיישומו יביא לקריסתם 

וחורבנם של מאות חוות ומשקים, בעיקר בפריפריה, 
העוסקים בגידול בקר לבשר, ולמעשה יגרום להשמדת 

ענף הבקר לבשר בישראל. זאת, על אף שלאורך כל 
השנים ראתה המדינה חשיבות עליונה בענף זה 

ופעלה לשמרו. העתירה הוגשה בסוף ינואר ותידון 
בהרכב של 3 שופטים בחודשים הקרובים.


