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משק מתוכנן עם חסמי  –אופיו של משק הלול בישראל קשור להחוסר בביצים הניכר בימים האחרונים  רקע:

יבוא. משק כזה מתקשה להתמודד עם עליות חדות בביקוש עקב תקופות חגים, מחלות בע"ח או מגפות 

מן העתיד. אולם מקנייה מוגברת של הציבור עקב החשש  עולמיות. כעת אנו עדים לאירוע של חוסר הנובע

אירוע ייחודי זה ממחיש את הקשיחות המובנית בשוק הביצים המקומי ואת העדר היכולת והכלים להגיב 

 כאלה.  בריםשלמ

משק הלול בישראל מתנהל תחת משטר של תכנון. המשטר קובע תקרות ייצור ארציות בנוגע לגידול 

בידי מועצת הלול בין היצרנים הקיימים תרנגולות לייצור ביצים. המכסה הארצית שקובע השר מחולקת 

)מכסה לכל לול ביצים(. קיים איסור פלילי למכור מעבר למכסה. במקביל ישנו פיקוח על מחיר המקסימום 

 גן, ומכסות של פטור ממכס מחולקות במשורה.מ-לצרכן. על הייבוא מוטל מכס

 זמינה והיא, 2015רסמנו בשנת את הצעתנו המפורטת והמנומקת לרפורמה במשק הלול ופתיחתו לתחרות פ

משבר  בשל חירום שעתטווח ל-זה נמליץ בתמצית על מתווה קצר תמציתיבמסמך  1.קהלת פורום באתר

 הקורונה.

 

בצד ההיצע, התקרה שקובעת המכסה השנתית נמוכה בהרבה מכמות הביצים  התכנון:משטר השלכות 

. כך המכסות פוגעות בשגשוג החקלאות בישראל. ואילו בצד חופשי ייצורתה מיוצרת בתנאים של ישהי

 הביקוש, המכסות יוצרות בהכרח זמינות מוגבלת של מוצר יסוד זה. 

פי ל .גבוה בהרבה מהמחיר בעולם  בחנויות המחיר ובפועל, פיקוח תחת נתוןמחיר הביצים לצרכן בישראל 

ב, אנגליה, יפן, גרמניה וספרד, מחיר ביצה לצרכן "בדיקתנו, במדינות מפותחות ועשירות רבות דוגמת ארה

יר לצרכן היה יורד זאת אנו משערים כי לו היה בישראל ייצור חופשי, המחאור ל אגורות. 70עולה על  נואי

  , וכמות הייצור המקומי היתה עולה משמעותית.בעשרות אחוזים

 

המטרות המוצהרות של משטר התכנון הן עידוד ההתיישבות )בפרט בספר( והמשק  ת התכנון:ותכלי

גור תזונתי. להבדיל ממוצרים כמו חיטה או תפוחי אדמה, לא ניתן לאהביטחון טיעון ה לצד, המשפחתי

 ביצים לזמן ארוך מאד, ולכן יש ערך להבטחת יכולת ייצור מקומי מסוימת.

                                                
1 -content/uploads/2016/03/%D7%9C%D7%95%D7%9C-http://kohelet.org.il/wp
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אלא שמכסות ייצור כלל ארציות אינן תורמות דבר למטרות אלו. המטרה הראויה של חיזוק ההתיישבות 

כספיים למגדלים  פרישה מענקי מתן או, בהתיישבות כלכלית בפעילות לתמיכה סובסידיותיכולה להצדיק 

אין כל הצדקה לניהול המשק כולו במשטר מכסות. לגבי ביטחון תזונה, הגבלת מבוגרים באזורי הספר. אולם 

 כמות הייצור רק פוגעת ביכולתו של הייצור המקומי לספק את כל צרכי התזונה של האוכלוסייה.

 

 אשרלולי ההטלה הישנים בישראל,  שדרוגהממשלה החלטות בדבר  קיבלה 2007 מאז :ותברואה בריאות

. ממש של שינויחל  לאבשטח  אולםהמקובלות כיום,  וטרינריותווה הסניטריות לדרישות להתאימם ניתן לא

 גם .ומחמיר הולך והמצב, חריפה בריאותית סכנה המהווים ישנים לולים על ברובו נסמך עודנו ההטלה ענף

  .המגדלים תהתנגדו בשל, נתקבלו טרם, 2016-ב שוב והוגשו 2010-בהוכנה  ןשלה שטיוטה, זה בעניין התקנות

 

, המנציח באופן עצמווהמכסות  התכנון משטר הוא ותברואתיים מודרניים ללולים מעבר בפניהחסם הגדול 

 ולא יעילים. כדי לתמרץ מעבר ללולים מודרניים מסוכנים, לולים קטנים, ישניםב הגידול אתמלאכותי 

רק מחיר כלכלי  לאמשטר המכסות מונע זאת. כלומר, משטר המכסות גובה ו, יש לתמרץ יעילות ובריאותיים

 .בענף והתחדשות חדשנות ומעכבמחיר בריאותי מכלל הציבור, אלא גם 

 

השנים  ביןלא הוגדלה המכסה, בשל העדר כנסת מתפקדת.  2018מאז שנקבעו הכללים לשנת  גודל המכסות:

 לעומת 2020 במכסת הגידול, זו למדיניות בהמשך. 3.9%מכסה הארצית בשיעור שנתי של גדלה ה 2018-2015

משבר הקורונה שיבש את קצב הצריכה והגדיל את הביקוש לביצים, כך שמכל . 8%-בכ להיות אמור 2018

דלה של המכסות לא צפויה לפתור . הגןמכירה ישירות מהיצר קים לצדריהארץ מגיעים דיווחים על מדפים 

את המשבר באופן מיידי, שהרי להקות שיוגדלו באופן מיידי יניבו גדילה בתוצר רק בתוך ארבעה חודשים 

כי שיבושים בייבוא של כלל מוצרי המזון יגדילו את הביקוש לביצים גם  גםניתן לשער לפחות. עם זאת, 

הקורונה עשוי ללוות אותנו עוד חודשים ארוכים.  בחודשים הקרובים, ובפרט לקראת חגי תשרי. משבר

כדי להגדיל את יכולתו של הייצור המקומי להתאים לביקוש הצפוי, יש להגדיל את המכסות, וכך לאפשר 

    ליצרנים גמישות רבה יותר.

 בריאותית מבחינה זו רגישה בתקופה בייחוד. הציבור בריאות חשבון על המכסה את להגדיל איןזאת,  עם

 ללולים המכסות מהגדלת להימנע יש. מחלות התפשטות בשל הבריאות מערכת על נוסף עומס ליצור אסור

 .וטרינריוה השירות ידי על שנקבעו החדשים בתקנים עומדים שאינם

 

 לאור זאת אנו ממליצים על הצעדים הבאים: 

מכסת ביצים  לקבוע באופן מיידייש בהתאם לסמכות השר הקבועה בחוק המועצה לענף הלול,  .1

, 2018יש להעלות לעומת מכסת  8%שתאפשר הגדלת הייצור לצורך עמידה בביקוש.  2020לשנת 

התמודדות  לאפשרנוספים יש להוסיף כדי להגדיל את ההיצע,  5%כדי לעמוד בקצב הגידול השנתי. 

עם משברים צפויים, להוריד את המחירים, להמריץ את המשק המקומי, ולתמרץ מעבר ללולים 

 מודרניים.

 הגדלת לאפשר. יש ותוצריהםלהדק את האכיפה של השירות הווטרינרי על תברואת הלולים  יש .2

 .בלבד מודרניים ללולים מכסה

, פיצויים הסדר קביעת תוךיציאה מן השוק של יצרנים שייבחרו שלא להתייעל,  עודדבמקביל, יש ל .3

 . החלב במשק שנקבע למתווה בדומה

פתיחת  בתחום הייבוא: פתרונות שיאפשרו מתן מענה מיידי לחוסריש לפעול למציאת  מקבילב .4

 אפשרות הייבוא ממדינות נוספות על אלו שניתן לייבא מהן כיום. 

 
 
 

 


