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 ביצים?האם למדינת ישראל יש 

 נלי מונין 

בערב חג הפסח מצאתי את עצמי מחזרת על פתחי חנויות המכולת בשכונה בחיפוש אחר ביצים. בזה 

אחר זה ענו לי המוכרים בשלילה, בחיוך מתנצל, עד שמוכר עייף אחד אמר לי: גברת, תסתכלי בשלט 

 ישראל אין ביצים!'התלוי בחוץ'. אז הבחנתי בשלט, בו נאמר: 'לקוחות יקרים, למדינת 

משבר הקורונה אינו הסיבה למחסור בביצים בישראל. כמו בתחומים אחרים, הוא מפנה זרקור 

על כך במאמר  ומציף על פני השטח עיוות מתמשך, שמדינת ישראל ואזרחיה משלמים עליו ביוקר.

 זה.

 חקלאות בישראל ועקרון היתרון היחסי

את עקרון היתרון היחסי, על פיו מוטב  81-במאה ה טבע עוד 1אבי הכלכלה המודרנית אדם סמית

בייצור המוצרים ו/או השירותים שאותם ביכולתה לייצר בזול יחסית, עקב  חהלכל מדינה שתתמ

 תחרוומדינות סהוא הסביר כי כאשר זמינות החומרים, ההון או כוח העבודה הכרוכים בייצורם. 

כך, סברו הוא  .תפתח הסחר הבינלאומימזו עם זו במוצרים ובשירותים בהם יש להן יתרון יחסי 

 המשאבים הזמינים בעולם בצורה היעילה והטובה ביותר. יםנוצלמוממשיכי דרכו, 

ך מרבית אילו נבחנה החקלאות בישראל על פי קריטריון זה, ספק אם היה צידוק להמש

בעולם גלובלי: כידוע, מדינת ישראל אינה עתירת קרקע, מים וכוח עבודה זול הדרושים  מרכיביה

אלה, המשק הישראלי שינה את מיקודו לקיום ענפי החקלאות המסורתיים. מתוך הכרה בעובדות 

 2מאז קום המדינה מחקלאות לתעשיה ומאוחר יותר מתעשיית סחורות לתעשיית שירותים.

ומירידה  3פאון בערך התפוקה החקלאיתיקמהחקלאות בישראל סובלת  2009מאז 

 היקפו. חלקו של ענף החקלאות בתוצר המקומי הגולמי של ישראל יורד כל הזמן 4מתמשכת בפריון.

אחד הסקטורים המוגנים  והז, . אף על פי כןמהתמ"ג 2%-פחות מעל עומד הכולל  )לרבות ייעור ודיג( 

קבע כי מבנה  OECD -ה סכומים נכבדים מופנים מדי שנה לתמיכה בענף זה. ביותר במשק.

אומדני על פי  5התמיכות לחקלאים בישראל הוא המעוות ביותר במערב וממסה בפועל את הצרכנים.

שיעור התמיכות מעוותות הסחר והייצור בחקלאות בישראל מסך התמיכות בחקלאים הארגון, 

נמנים על  בשר, חלב וביצים 6.והוא גדל במקום לקטון גבוה במידה ניכרת משיעורן בשאר העולם

 .ענפי החקלאות הנתמכים ביותר

קרקעות ומניעת  שמירה עלהתמיכות הנרחבות לחקלאות מוצדקות בשלל נימוקים ובהם: 

השתלטות עליהן, חיזוק הפריפריה ואזורי ספר, תרומה לאיכות הנוף והאויר, אספקת מזון טרי 

נימוק אחרון זה אינו פנימי בלבד ומשמש את ישראל  .והבטחת מזון לשעת חירוםלמשק המקומי 

לפריצת משבר הקורונה, מדינת ישראל  עד כטיעון מרכזי במסגרת יחסי סחר החוץ שלה עם העולם.

, OECDהתגאתה במדדים כלכליים גבוהים במיוחד, בהשוואה עולמית ואפילו בהשוואה למדינות 

אף על  .מפותחתהמדינות המפותחות. על פי כל המדדים המקובלים, מדינת ישראל נחשבת למדינה 

לצורך הסכם החקלאות של ארגון הסחר  מתפתחתגדיר את עצמה כמדינה משיכה לה, היא מפי כן

זאת, בטענה כי מצבה הפוליטי המיוחד כ'אי' המוקף שכנות עוינות, מחייב אותה לקיים  7.העולמי

ענפי חקלאות שאינם משתלמים כלכלית ולתמוך בהם, כדי להבטיח אספקה בשעת חירום, אם 

 תיקלע חלילה למצב של מצור. 
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בענף  משמעותיתמשבר הקורונה העמיד טענה זו במבחן מעשי. נראה כי על אף התמיכה ה

 הסחורה בזמן אמת.כל הביצים, הוא לא הצליח לספק את 

 ישראל מפגרת ביישום משטר התמיכות העולמי המומלץ בחקלאות

לעבור נעשה מאמץ כלל עולמי  1995,8מאז שנכרת הסכם החקלאות של ארגון הסחר העולמי, בשנת 

ממשטר תמיכות אישי בחקלאות, שיוצר עיוותים במשק ומקבע תעשיות ישנות ולא יעילות, 

שנועדו לעודד מודרניזציה של ענפי החקלאות ולבטל עיוותים קיימים במשק.  ,לתמיכות ענפיות

להסכם החקלאות מפרט את הדרך  2נספח . (Green Box) 'הירוקקופסה 'תמיכות מכונה משטר זה 

נפי חקלאות שונים תמיכה בריאה ומצמיחה במקום תמיכה מעוותת מן הסוג שניתן כיום לתמוך בע

בענף הביצים. תמיכות 'קופסה ירוקה' כוללות, למשל, מימון להכשרה מקצועית משדרגת של 

המגדלים, למודרניזציה של המיכון בענף, לנקיטת צעדים להגברת התפוקה בענף וכדומה. תמיכות 

לכל המגדלים בארץ באופן שוויוני )לא רק לחקלאי הגליל( ולהצעיד את הענף  כאלה יכולות להינתן

 .21-אל המאה ה

כדי לתעל את המדינות החברות בארגון הסחר העולמי למשטר רצוי זה, בעת כריתת 

 תקרת תמיכות ממוצעת במתכונת הישנההגביל עצמה לההסכם התבקשה כל מדינה להתחייב ל

, התקרה נקבעה 1995. אף שההסכם נחתם בשנת צמה הגדירה, שהיא עTotal AMS))המכונה 

$.  568,980,000התקרה שהגדירה מדינת ישראל עומדת על והיא קבועה.  1986-1988במחירי 

לתמוך בשיטות הישנות והמעוותות מצטמצמת מדי שנה, עקב המעשית המשמעות היא, שהיכולת 

 עליות מחירים והגידול הטבעי באוכלוסיה. 

מסיבה זו וכדי שלא להסתכן בהפרת ההסכם, מרבית המדינות המפותחות כבר החליפו את 

מדינת ישראל טרם  9' כדרישת ההסכם.הירוקקופסה התמיכות המעוותות מן הסוג הישן ב'תמיכות 

ג מתאר תהליך ארוך של התווית תכניות לרפורמה במשק הביצים 68דו"ח מבקר המדינה  .עשתה כן

 בישראל שנדחו בזו אחר זו עקב אי הסכמת המגדלים.

 כיצד נתמך ענף הביצים?

 באמצעות מספר רכיבים: 10ענף הביצים בישראל נתמך במישרין

 חוק הגליל .1

תשלומי סובסידיה, תמיכות, מהממשלה קובע הסדר לפיו מועברים  1988-חוק הגליל, התשמ"ח

או  2007לחקלאים בענף הלול, מגדלי פטמים וביצי מאכל, בעלי מכסות ייצור לפי החוק לפני שנת 

מכוח החלטת ממשלה קודמת, המתגוררים ביישובי הגליל שנבחרו ומנויים בתוספת לחוק. תשלומי 

  ות מועברים אל הזכאים דרך המועצה לענף הלול.הסובסידי

כמעוותת ממספר היבטים. כך, למשל, לא מכבר על ידי מבקר המדינה תמיכה זו בוקרה 

)על פי נתוני המועצה לענף  זכאים לה רק חקלאי הגליל ולא מגדלי ביצים בחלקים אחרים של הארץ

בעה היסטורית וכך נוצר מצב רשימת הזכאים נק ;מהביצים מגודלות בגליל( 65%הלול, רק 

שאנשים שכבר הפסיקו לעסוק בתחום היו עדיין זכאים להטבות בעוד שעוסקים חדשים בתחום לא 

 12.ניתן לסחור בזכות לתמיכה; 11זכו להן

. מדינת ישראל אף התחייבה בפני 2017שנים, עד שנת  10-במקור תוקפן של הטבות אלה היה ל

ארגון הסחר העולמי שלא להאריכן. אף על פי כן, החוק הוארך באמצעות הצעת חוק פרטית של 
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הטבות אלה דווחו  2027.13שנים נוספות, כך שהתמיכות יעמדו בתוקפן עד שנת  10-חה"כ ועקנין ל

לגבי  חר העולמי במסגרת הדיווח השנתי על מידת העמידה בתקרת התמיכות המותרתלארגון הס

 $14,576,000.14, בהיקף של 2018שנת 

 הגבלת הייצור במכסות .2

 רמגדלי הביצים מוגבלים בכמות הביצים שהם רשאים לשווק. המשמעות היא, שאם ייצרו מעב

הם אמורים לכאורה להשמיד את התוצרת, גם אם יש לה ביקוש בשוק. שהוקצבה להם למכסה 

 15מיליארד ביצים בשנה, שחלקן מיועדות לצריכה פרטית וחלקן לתעשיה. 2.33בישראל מגדלים 

מונעת התייעלות לצורך ייצור הכמות המירבית ופיתוח  16הגבלת הייצור באמצעות מכסות

שבמצב של שוק חופשי  ושפע סחורה, ית בין מגדליםהענף לכיוון של יצוא: היא מונעת תחרות טבע

מבקר  .ואף מספקת תמריץ שלילי להקפדה על איכות הביצים להביא לירידת מחירים יםיכול והי

  17.'המדינה מצביע על 'הנצחת קיומם של לולים קטנים, שאינם מאפשרים לנצל את היתרונות לגודל

מדינת  המכסות, בתקופות של ביקוש מוגברכתוצאה מיצירת מחסור מלאכותי באמצעות 

צליחים הם מאם שכן  ,רוויח מכך רווח נוסףעשויים להים משווקה 18.ישראל נדרשת לייבא ביצים

עקב משבר הקורונה, שיצר השנה  19.הם נהנים מההפרש –ייבא בזול אך מוכרים במחיר הרגיל ל

, פרסם משרד החקלאות בחג הפסח לסיפוק הצורך המוגבר קושי מיוחד להשיג ביצים ראויות בחו"ל

מכספי משלם המסים, כמובן( ביבואנים שיצליחו בכך, במטרה הממומן נוהל לתמיכה כספית )

זאת בנוסף לתמיכת הצרכן במגדלים ובמייבאים באמצעות מחיר הביצה,  20ליצור להם תמריץ.

 שתתואר בהמשך.

השנה, עת בעקבות משבר חסרונה של שיטת המכסות השתקף ביתר שאת בערב פסח 

הקורונה הביקוש עלה אף על הצפוי בחג פסח רגיל, שבו חלק מהציבור סועד במקומות נופש בארץ 

 ובחו"ל ועל כן צורך פחות מזון לבישול עצמי.

אלמלא המכסות כל מגדל היה יכול לייצר את הכמות המירבית שהמשק שלו יכול לייצר )דבר 

(. כך ניתן היה לספק את במטרה להגדיל את התפוקה ,יםשהיה יוצר תמריץ להתייעלות המשק

הביקוש המוגבר בתקופות חגים, ללא היזקקות לייבוא ולייצא את עודף התוצרת לחו"ל בשאר 

 יח פעמיים. והזמן. המשק הישראלי היה מרו

 מחיר מטרה .3

קבע מחיר מלאכותי שנהיא באמצעות קביעת מחיר מטרה לביצה. זהו דרך נוספת לתמוך בענף זה 

 21 שרירותית, המחייב את המגדלים ומונע מהם להוריד מחירים כדי להתחרות בתנאי שוק חופשי.

 בפועל הוא מעלה בצורה משמעותית את הסכום שמשלם הצרכן הישראלי עבור ביצה.

ההפרש בין מחיר השוק של ביצה, שהיה יכול להיווצר בתנאי תחרות חופשית, לבין מחיר 

שכל צרכן תורם ישירה המטרה אשר נקבע לה שרירותית משקף למעשה תמיכה או "סובסידיה" 

התמיכה במחיר השוק הוערכה ו/או למועצת הלול, הנכללת במחיר כל ביצה שאנו רוכשים.  למגדל

 000$149,078.22,בסך  2018ל 

מכסות המקטינות את ההיצע, סובסידיות לחקלאים  - שילוב שלושת הרכיבים האמורים

יוצר מצב שבו התמיכה לביצה  - סים ומחיר מטרהימכספי משלם המעל ידי הממשלה שמשולמות 
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ל פי הדיווח של ישראל לארגון הסחר העולמי לשנת ע, עמד במימון ישיר ועקיף של הצרכן הישראלי

 23.163,656,000$כלל התמיכה לביצים  עמד על  .מערך הייצור שלה 62.25%על  ,2018

 את המחיר לצרכן להוריד משמעותיתיכול אפוא  הסדרה המחשקת של ענף זהביטול ה

השוק להגיב גמישות את לשפר וכן  המוצעת למכירה בשוקולהגדיל משמעותית את כמות הביצים 

 .לאירועים חריגים כמו משבר הקורונה

 

 ישראל מפרה את הסכם החקלאות של ארגון הסחר העולמי

בנוסף לנזק האישי והישיר לכיסו של כל צרכן ביצים בישראל כתוצאה מהמדיניות שתוארה, נגרם 

 נזק גם למדינת ישראל ולתדמיתה בארגון הסחר העולמי. 

על פי דיווחיה השנתיים לארגון הסחר העולמי, העוקב אחר ביצוע ההסכם, בשנים 

מספר פעמים ואף הוזהרה  הסחר-תת התמיכות מעוותוכבר חרגה מתקרהאחרונות, מדינת ישראל 

הדיווח האחרון לארגון, לשנת  .בשל הפרות אלה של ההסכם 25ומדינות החברות בו 24על ידי הארגון

 26.631,001,000$, לסך תמיכה כולל של 568,980,000$, משקף שוב חריגה מהתקרה המותרת: 2018

ורמות למצב זה והמרתה תמכלל התמיכות המעוותות ה מהותיהתמיכה בענף הביצים מהווה רכיב 

 ון ארגון הסחר העולמי.ב'תמיכות קופסה ירוקה' היתה יכולה להיות צעד בכיוון אליו שואף ומכו

 סיכום

משבר הקורונה היווה גורם מעצים למצוקת המחסור בביצים שחווה כל בית בישראל בערב חג 

 הוא הציף עיוות משקי הקיים זה זמן רב, שמוטב היה לפתור אותו. הפסח.

וההסתכנות בהפרת הסכם  למרות התמיכה הכספית העצומהמשבר הקורונה מלמד כי 

מספקת לא היתה יכולת אספקה עצמית  :אינו משיג את מטרתו המוצהרתאף העיוות , בינלאומי

  בשעת חירום.

הבראת הענף, חיזוקו  27.ידועה למקבלי ההחלטות ומונחת לפתחם ן העיוותהדרך לפתרו

ובכל מקרה  חירום עתידיתבטיח יכולת אספקה טובה יותר בשעת עשויות להוהגמשתו בדרכים אלה 

ייחסכו הוצאות התמיכה הגדולות והסיכון בתביעה בינלאומית בגין הפרת הסכם החקלאות של 

 .ארגון הסחר העולמי

למצער, הצעות משרד החקלאות לסייע לחקלאים להשיג מטרות אלה מטורפדות מעת לעת 

 28כלל הציבור בישראל. על ידי לובי פוליטי חזק של מגדלים שנהנים מהמצב הקיים, על חשבון

לאחרונה תדליק נורה אדומה בקרב חווים ולנו כיש לקוות כי חווית המחסור בביצים ש

תיקון המצב, לטובת הצרכנים את זרז מריץ למחאה ציבורית רחבה, שתמקבלי ההחלטות ות

 והכלכלה הישראלית גם יחד.

 

מומחית למשפט הסחר הבינלאומי, פרופ' חבר וחברת הצוות המייסד של עו"ד, היא פרופ' נלי מונין 

ומרצה מן החוץ באוניברסיטה העברית ובמרכז  למשפטים במכללה האקדמית צפת ביה"ס

. לשעבר הציר הכלכלי של ישראל למוסדות האיחוד האירופי והיועצת הבינתחומי בהרצליה

 המשפטית )בפועל( של מינהל הכנסות המדינה במשרד האוצר.
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22 ate Measurements of Support: Specific Aggreg-ProductDS:7  table footnote 13, G/AG/N/ISR/74,
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23 Calculation of the Current Total Aggregate Measurement of  DS:4 table ,4footnote 1 G/AG/N/ISR/74,
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אל ואת שאלת נציג האיחוד האירופי בנושא ותשובת ישר 30בעמ'  WT/TPR/S/272: 2012לה הארגון בשנת 

 G/AG/W/154 – Responses to Points Raised: 2016בדיון ועדת החקלאות של ארגון הסחר העולמי מאוגוסט 
by Members Under the Review Process '38, בעמ. 
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בדו"ח מבקר שכתב מנכ"ל משרד החקלאות למקבלי ההחלטות, המצוטט  2016ראו, למשל, מכתב משנת  27
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