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ה את עצמה ליבואנית אובססיבית של מוצרי חלב מסוגים שונים, מאכלים כמו דגי בריכות  ישראל הפכ
ובשר בקר טרי, וירקות כמו עגבניות ומלפפונים ■ המדיניות הכלכלית שהונהגה בשנים האחרונות גרמה 
 י לכך שמדינת ישראל סובלת מתנאי פתיחה קשים במיוחד בכל הנוגע לקיומה של חקלאות וייצור מזון טר

 22.04.20                                ב:פורסם  – יעקב בכר

 

 ץצילום: אליהו הרשקובי הקציר חיטה בעוטף עז

ההשלכות של משבר הקורונה על כלכלת ישראל יהיו גדולות ומשמעותיות במספר רב של אספקטים. אחת  
הדילמות שחייבות להוביל לחישוב מסלול מחדש היא בדחיפה חסרת המעצורים וארוכת השנים להפיכת  

רנים המשק הישראלי למוטה יבוא בכל הקשור לייצור מזון טרי והפסקת ההסתמכות על החקלאים והיצ 
 .המקומיים

יש להניח שככל שמשבר הקורונה ימשיך להכות בכל רחבי העולם המשק הישראלי ירגיש מחסור במוצרי  
מזון מיובאים וכן לסבול מעליות מחירים בתחומי המזון. המדיניות של משרד האוצר בעשור האחרון היתה  

אובססיבית   להתמקד ביבוא ולהפקיר את הייצור והחקלאות המקומיים. ישראל הפכה את עצמה ליבואנית
 .של מוצרי חלב מסוגים שונים, מאכלים כמו דגי בריכות ובשר בקר טרי, וירקות כמו עגבניות ומלפפונים

 



חרונות גרמה לכך שמדינת ישראל סובלת כיום מתנאי פתיחה  המדיניות הכלכלית שהונהגה בשנים הא
קשים במיוחד בכל הנוגע לקיומה של חקלאות וייצור מזון טרי. תנאי האקלים בישראל אכן הכבידו בעבר 
על עלויות הגידול והייצור של חקלאות ומזון טרי, אבל הפיתוחים הטכנולוגיים איפשרו לישראל להוביל  

 .ת לדונם, בתפוקת החלב, בניצול מי מושבים לחקלאות ועודאת העולם בתפוקה חקלאי 

כל זה לא הפריע לחסידי השוק החופשי לנווט את כלכלת ישראל לאזור סכנה של יבוא חופשי ללא הגבלה  
של מוצרים מן החי, תוך ביטול כמעט מוחלט של התכנון בענפי החקלאות השונים. מה שהאקלים  

במשך עשרות שנים הצליחה לעשות הפקידות הכלכלית שבפתיחת השווקים, הישראלי הקשה לא עשה 
 .בזניחת התכנון ובמתן העדפות ליבואנים, ריסקה את החקלאות ואת יצרני המזון הטרי בישראל

שמרו, תוך שימוש במסי מגן על התעשייה והיצרנים המקומיים  OECD בעוד ברוב מוחלט של מדינות
בסס ולצמוח, באה מדינת ישראל ולכל אורך העשור האחרון העמיקה את  והעניקו להם את האפשרות להת

היבוא בענף המזון. ממשלות ישראל פעלו ביעילות רבה להציף את המרכולים שלנו במוצרי חלב וביצים 
 .ותוצרת חקלאית טרייה ממדינות שונות בעולם, ואף משכנינו בעזה ויהודה ושומרון

,  2014צליח לשרוד אירועים נקודתיים כמו מלחמת "צוק איתן" בקיץ  איכשהו השוק הישראלי ה
שבמהלכו עשרות חברות תעופה זרות הפסיקו את טיסותיהן לישראל וחברות הובלה ימית לא הגיעו לנמל  

אשדוד בעקבות ירי הרקטות לדרום ומרכז הארץ. אבל, משבר הקורונה צפוי לגרום לכולנו לשלם בכיס 
שלוש מתוך ארבע עגבניות שאנחנו קונים   2020אנחנו צורכים. בישראל של  ובבריאות על המזון ש

מהבקר שאנחנו אוכלים במסעדה או עם החברים   80%– לטובת הסלט המשפחתי מגיעות מטורקיה. יותר מ 
בבית מקורו ביבוא מפורטוגל, מי יכול להיות משוכנע בימים אלה ששטחי המרעה הסמוכים לגבול עם  

 ?דולי הבקר בפורטוגל אכן נקיים מההתפרצות של הנגיףספרד המשמשים את גי

משבר הקורונה יכול להיות הזדמנות נוחה עבור הפקידות הכלכלית לרסן את היבוא של חקלאות ומזון 
טרי לישראל ולחזור ולהביע אמון ביצרנים ובחקלאים המקומיים. במקום להמשיך ולמחזר טענות ישנות  

 .ת והוצאה לפועל של רפורמות מיותרות, יש לחשב מסלול מחדשעל חוסר יעילותם של ענפי החקלאו 

על משרדי האוצר, הכלכלה והחקלאות ליזום מהלך שיבטיח לחקלאים וליצרנים בישראל תכנון, בקרה  
ושליטה. מהלך שיגרום לכך שמדינת ישראל תוכל לסמוך על עצמה גם בתקופות קשות ומאתגרות. בסופו 

דינה מבודדת, הנמצאת במזרח התיכון ולא ביבשת אירופה נטולת הגבולות, לא יכולה  של דבר, ישראל כמ
 .להמשיך ולהרשות לעצמה להתבסס אך ורק על יבוא של מזון

 הכותב הוא יו"ר הארגונים הכלכליים הקיבוציים 
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