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 רקע כללי

, שעניינה 'הפחתת הנטל הרגולטורי', נדרשים כלל משרדי 22.10.14, מתאריך 2118בעקבות החלטת ממשלה מס' 

בתהליך ואת תכנית הממשלה לבצע תכניות להפחתת הנטל הרגולטורי. דוח זה מציג את עיקרי הנושאים שעלו 

 .לצמחים ם כימייםרישוי תכשירי המשרד להפחתת הנטל עם הציבור בתחום

שנת , שהיוותה 2015שנת לצמחים נכלל בנספח להחלטת הממשלה ולפיכך טופל ב כימייםתחום רישוי תכשירים 

מכיוון שמדובר בשנת ניסוי מקדים, הליכי הפחתת הנטל שנערכו בשנה זו פטורים מן החובה  .(pilot) ניסוי מקדים

 למדוד את הנטל הרגולטורי ואת שיעור ההפחתה הצפוי.

 

 פעילות הרגולטור: הסבר כללי ונתונים בסיסיים – 'חלק א

 אינטרס ציבורי ועיקרי הפעילות של הרגולטור בתחום .א

הרשות המוסמכת המפקחת על תכשירים כימיים  הוא "(הרגולטור)" וביקורת צומחמנהל השירותים להגנת ה .1

הרגולטור אחראי בפועל על בדיקה, רישוי ורישום של תכשירים אצל כימיה א' אגף  לשימוש חקלאי בישראל.

 כימיים.

 האינטרס עליו אמון הרגולטור מתחלק לשלושה תחומים: .2

גוף חי או צומח, לרבות חידק ונגיף שטבעם מוגדרים כ "ים"נגע .מפני נגעים והתפשטותם הגנת הצומח .2.1

 .יםאחר יםלעורר מחלות בצמחים או לגרום להם נזק

או  בני אדם או לבעלי חייםסכנה להשימוש בו מהווה שתכשיר כימי ל השימוש בשהגבלה או מניעה  .2.2

 שהוא בעל השפעה שלילית בלתי סבירה על הסביבה.

 ים יעילים ואפקטיביים.ישהתכשירים הכימהבטחה  –קידום ענף החקלאות  .2.3

 ים שפעילות הרגולטור נועדה למנוע:הסיכונים המרכזיבהתאם, אלו  .3
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 .בפרט ים לחקלאותשגידולים התרבותיים המשמסיכון מפני נגעים שיפגעו בצומח בכלל וב .3.1

 .בני אדם ולבעלי חייםבריאות לבלתי סבירה יהוו סכנה  יםיסיכון שתכשירים כימ .3.2

 .ישפיעו השפעה שלילית בלתי סבירה על הסביבהים ישתכשירים כימסיכון  .3.3

 תרחישים עיקריים: שניפעילות הרגולטור נועדה להתמודד עם  .4

זהם יאו לא מתאים וכתוצאה מכך יזיק לצמח, למערכת האקולוגית או  מידי התכשיר הכימי יהיה חזק .4.1

 את הסביבה.

הליך רישוי פרטני ומקצועי, הכולל ניסויי שדה  על מנת להתמודד עם תרחיש הסיכון, הרגולטור מפעיל

ממושך, בדיקות מעבדה וועדות מומחים הבוחנות את ההיבטים הטוקסיקולוגים של התכשירים 

 השונים והשפעתם על הצמח ועל הסביבה לאורך זמן.

או שנחשף אל התכשיר בסביבת  תהחקלאי התוצרתציבור שצורך את בריאות ההתכשיר הכימי יזיק ל .4.2

 .והגידול או האספקה של

על מנת להתמודד עם הסיכון לבריאות הציבור נאסף מידע מגווון ומעמיק על כל תכשיר ועל מרכיביו 

בכדי למפות גורמי סיכון פוטנציאליים. בחינת התכשיר, מטרתו והשפעתו מאפשרת לקבוע את רמת 

נוסף, הניסוי ובדיקות המעבדה נועדו לשרטט עקומות לניבוי הסיכון הבריאותי שכרוכה בשימוש בו. ב

 דעיכת ההשפעה של התכשירים, בכדי להגדיר תנאים בדבר בטיחות ובריאות הציבור.

 

 הבסיס החוקי לפעילות .ב

שמירה על החוק מהווה את המסגרת הכללית ל "(.חוק הגנת הצומח)" 1956-חוק הגנת הצומח, התשט''ז .5

ר בתקנות ובצווים את יהחוק מסמיך את שר החקלאות להסד ומניעת נגעים והתפשטותם. ,הצומח בישראל

 מכירתם והפצתם של חומרים כימיים.

תקנות אלו  ."(התקנות)" 1994-תקנות הגנת הצומח )הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים(, התשנ''ה .6

קבלת תעודת ימיים, ואת הצורך בכ קובעות את החובה לקבל היתרים כתנאי לעריכת ניסויים בתכשירים

 כדי לייבאם, למכירתם ולהפצתם. , לפי העניין,היתראו  רישום

קובעות השימוש בתכשירים . תקנות אלו 1977-תקנות הגנת הצומח )קיום הוראות תווית אריזה(, התשל''ז .7

 .התכשירידי הרגולטור ומפורטות בתווית האריזה של -כימיים יעשה רק בהתאם להוראות שאושרו על

פרסם טפסים והנחיות, אשר נדרשים לשלבים שונים של התהליך. טפסים אלה מתווים את הרגולטור בנוסף,  .8

 בהפעלת סמכויות הרגולטור: ךהכרו ההליךלרגולטור, את המידע הדרוש ואת אופן ההגשה של בקשות 

 .בקשה להיתר לעריכת ניסויים .8.1

 .בקשה לדיון בוועדה לאישור תכשירים ניסיוניים .8.2

 טופס תיאור ניסוי. .8.3

1.בקשה לדיון בוועדה אורגניתטופס  .8.4
 

 לאישור חומרים לחקלאות אורגנית. טופס הרשמה לדיון בוועדה .8.5

 טופס למילוי פרמטרים טוקסיקולוגים. .8.6

                                                           
בחינה והיתר כמפורט להלן. לאחר קבלת תעודת רישום, ניתן לפנות לוועדה האורגנית, אשר תחילה ות כל תכשיר כימי טעון פי התקנ-על 1

 לעפיו. דוח זה אינו עוסק ברגולציה -והתקנות על 2005-עוסקת ברישום תכשירים אורגניים לפי החוק להסדרת תוצרת אורגנית, תשס"ה
 .ופי
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 הנחיות להבאת תכשירים למעבדה לתכשירי הדברה. .8.7

 דוגמא פרטית. – טופס בקשת בדיקה .8.8

 פרטי חומר ייחוס. .8.9

 טנדרטים אנליטיים וחומרים טכניים(.הנחיות לפרטי חומר יחוס )ס .8.10

 בקשה לבדיקת שאריות חומרי הדברה.טופס  .8.11

 בקשה לרישום תכשיר.טופס  .8.12

 .(וועדת טוקסיקולוגיהבוועדה הבין משרדית )בקשה לדיון טופס  .8.13

 בקשה לדיון וועדה ביולוגית )וועדת תכשירים(.טופס  .8.14

 .מסלול ייבוא מקביל – בקשת היתר מכירה/ יבואטופס  .8.15

 למבנה תווית לתכשיר הדברה.הנחיות  .8.16

 .טופס לצורך חידוש רישוי .8.17

 תקנות בריאות הציבור )מזון(ידי -לצד דיני החקלאות והוראות הנוהל של הרגולטור, התחום מוסדר גם על .9

מכוח  ידי שר הבריאות ושר החקלאות-הותקנו על. תקנות אלו 1991-)שאריות חומרי הדברה(, התשנ''א

. תקנות אלו מסדירות את שיעור , בהתאמה(]נוסח חדש[, וחוק הגנת הצומחפקודת בריאות הציבור )מזון

 השאריות המותר במזון המיוצר בישראל או מיובא לישראל.

ייבוא דשנים מינרלים טעון אישור "( צו יבוא חופשי)" 2014-בוא חופשי, תשע"דבנוסף, הרגולטור מוגדר בצו י .10

 מאת הרגולטור.

 

 ידי הרגולטור-עלהיתרים ורישיונות הניתנים  .ג

כחלק וחלקם דרושים חלקם נדרשים לשלבים שונים בתהליך הרישוי  –ולטור מעניק מספר היתרים גהר .11

 נדרש לקבל את ההיתרים הבאים:חדש )בין מקומי ובין מיובא( כימי  כל תכשיר הליכי רישוי מקבילים.מ

 היתר לעריכת ניסוי; .11.1

 .תכשירים כימיים והפצה שלהמהווה רישיון להחזקה, מכירה  –תעודת רישום  .11.2

לבחון את  מנת עריכת ניסוי בשטח למשך שנתיים )על –הליך הרישוי כולל מספר שלבים שהמרכזיים בהם  .12

תרשים עקרוני של הליך הרישוי המרכזי מצורף  .מקצועיות דיונים בוועדות, בדיקות מעבדה והתכשיר( יעילות

 לדו"ח זה. 1בנספח 

מתאים לייעודו אך הוא סבור שהתכשיר לא נבדק באופן מקיף דיו, הוא כאשר הרגולטור מצא שתכשיר  .13

 מוסמך לתת היתר שימוש בתכשיר לתקופה של שנה אחת.

בנוסף, קיים משטר פיקוח נפרד החל על ייבוא מקביל של תכשירים כימיים שכבר קיבלו היתר )תעודת  .14

 שני היתרים אחרים:מקביל טעון הייבוא רישום(. מסלול ה

 ;ליבוא במסלול מקבילהיתר  .14.1

 משלוח של תכשיר המיובא במסלול מקביל.המכירת היתר מכירה לצורך  .14.2

 במקרים מיוחדים מעניק הרגולטור היתר במסלול חירום. .15
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( תוקף למשך שלוש שנים, ויש לחדש כימייםהרישוי המרכזי לשיווק תכשירים שמהווה את לתעודת הרישום ) .16

 אחת לשלוש שנים, בתהליך שהוגדר בנהלים. אותה מול הרגולטור

 

 רגולציה ורגולטורים משיקים .ד

ים על מזון, על יסת לשלושה רבדים: השפעת חומרים כימהמשיקה לפעילות הרגולטור מתייחהרגולציה  .17

 ים במסגרת עיסוקם.יהסביבה ועל עובדים המשתמשים בחומרים כימ

מטרתה להוות מסגרת כללים ליצור,  -]נוסח חדש[, עליה מופקד שר הבריאות פקודת בריאות הציבור )מזון( .18

 שיווק ומכירה של מוצרי מזון בישראל על מנת למנוע פגיעה בבריאות הציבור. 

מסדיר את כללי הטיפול ברעלים וכימיקלים מזיקים מנקודת המבט  1993-חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג .19

תקנות החומרים המסוכנים )רישום תכשירים להדברת מזיקים לאדם(, ו הותקנו מכוחהסביבה.  הגנתשל 

המיועדים להדברת מזיקים  חומרי הדברהב בטיחותיסטנדרטים לשימוש אשר קובעות  1994-תשנ"ד

כתוצאה משימוש  אדם או בסביבהפגיעה בלמנוע  על מנת ,המזיקים או המטרידים את האדם או רכושו

 .יםיבחומרים כימ

מנהל הבטיחות והבריאות  אחראי, 1964-תקנות הבטיחות בעבודה )עובדים בחמרי הדברה(, תשכ"דמכוח  .20

יהיו ראויים לשימוש ולא יסכנו את כימיים שתכשירים להבטיח  והתעשייהכלכלה במשרד ה התעסוקתית

וכללי בטיחות ואף עריכת  קביעת נורמות תזאת באמצעו עושההכלכלה והתעשייה . משרד המשתמש בהם

 .הדרכות

 

 הרחבה על פעילות הרגולטור .ה

יונים מרכזיים: רעל שני קריטמבוסס  . תהליך זהיםיימם כתכשירי לשעל תהליך הרישוי  הרגולטור אחראי .21

, יחד עם נציגים של הרגולטור והסביבה. , הצומחובטיחות האדם , ויסות צמיחה וכו'(בהדברת נגעים)יעילות 

הנדרש את זמן ההמתנה בתוצרת חקלאית ו ם כימייםלשאריות חומרימשרד הבריאות, קובע רמות מותרות 

 .של התוצרת אסיףהמועד להכימי השימוש האחרון בתכשיר מועד בין 

 למעט דשנים וזבלים, המיועדים למטרות הבאות: ,חומרים ותערובות " כוללכימיים"תכשירים  המונח .22

 ויסות צמיחה, פריחה ופוריות; .22.1

 פיזיולוגיות; תופעותומניעת מחלות חסר  .22.2

 שילוך עלים; .22.3

 ביעור, דחיה או משיכה של נגעים, ויסות גידולם או מניעתם; .22.4

 שיטוח, הדבקה והרטבה של תכשירים; .22.5

 ריפוי פצעי גיזום והרכבה. .22.6

 לתכשיר כימי. תהליך רישוי זה כולל בתוכו מספר היתרי ביניים:תעודת רישום נסקור להלן את תהליך קבלת  .23

להגיש בקשה לעריכת  נדרש תעודת רישום( שאין לוכשיר כימי חדש )המבקש לייבא או להשתמש בת .23.1

 ניסוי בתכשיר.

האם להעניק היתר לערוך ניסוי בשאלה  רגולטורוממליצה לדנה בבקשה  ייםנויניס תכשירים ועדת .23.2

 הוועדה מייעצת לרגולטור שמחליט האם להעניק את ההיתר. .םתנאי ובאיזהבתכשיר 
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 בתכשיר הכימי המוצע. משך הזמן המזערי לביצוע ניסוי הוא שנתיים.יעילות המבקש עורך ניסוי  .23.3

בוחנת את יעילות התכשיר הכימי בהשגת מטרתו. לאחר קבלת אישור מוועדת היעילות  –ועדת יעילות .23.4

 המבקש רשאי לבצע ניסוי לבחינת דעיכת התכשיר.

 נע בין מספר שבועות לחודשים. ויי דעיכה בתכשיר הכימי. משך הניסהמבקש  עורך ניסו .23.5

, המתארות את מועברים לבדיקת מעבדה לשם בניית עקומות דעיכההדעיכה הגידולים מניסוי  .23.6

נקודות במספר לבחון את הגידולים  ישלשם כך . התנהגות התכשיר והשפעותיו על הסביבה לאורך זמן

או במעבדה פרטית שהרגולטור אישר לצורך  רק במעבדות של הרגולטור נערכות ותזמן שונות. הבדיק

 כך.

 קובעת את השיעור המרבי של שארי חומרים כימיים בתכשיר. –ועדת שאריות  .23.7

בוחנת את ה –המבקש מגיש תיק בקשה לוועדה בין משרדית )מכונה גם הוועדה הטוקסיקולוגית(  .23.8

וועדה מורכבת פי התקנות ה-עלעקומת הדעיכה של החומר ודנה במידת הבטיחות של התכשיר. 

משלושה עשר חברים: ארבעה נציגי משרד החקלאות, ארבעה נציגי משרד הבריאות, שני נציגי המשרד 

להגנת הסביבה, שני נציגי משרד הכלכלה והתעשיה ונציג של ארגון צרכנים. אחד מנציגי משרד 

והרגולטור לוועדה זו מעמד סטטוטורי מחייב מתוקף התקנות הבריאות מכהן כיושב ראש הוועדה. 

 ידי הרגולטור באופן וולונטרי.-יתר הוועדות הוקמו על 2מחוייב להיוועץ בה.

הוועדות ממליצות לרגולטור בחיוב לאשר את התכשיר, מועברת התווית של התכשיר  ארבעתאם  .23.9

 שהתווית מכילה מידע מלא, מדויק ונכון, בהתאם לתקנות. מוודאתוועדה זו  ה לתוויות.לבחינה בוועד

הרגולטור בוחן את המלצות הוועדות ומחליט האם להעניק תעודת רישום לתכשיר הכימי )זהו ההיתר  .23.10

 המרכזי(.

בעל הרגולטור מעניק היתרים בארבעה מסלולים שונים: מסלול לרישוי תכשיר חדש, מסלול לרישוי תכשיר  .24

רישיון ומסלול רישיון בנוהל (, מסלול לרישוי יבוא מקביל של תכשיר בעל me too ",גנריחומר פעיל מוכר )"

 התהליך המתואר לעיל אינו מתייחס לרישוי בנוהל החירום. חירום.

 ידו:-על פעילותו בקשר עם שני ההיתרים המרכזיים המוענקים עלשהתקבלו מהרגולטור להלן מספר נתונים  .25

 

מספר בקשות שהוגשו  
 2014בשנת 

שהוענקו היתרים מספר 
 2014בשנת 

 108 120 ניסוייםהיתר לעריכת 

 400 450 רישיוןחידוש 

 

יוער כי בשל היעדר מערכת ממוחשבת לניהול מידע אצל הרגולטור יש קושי לקבל מידע מפורט יותר לפי  .26

 פילוחים ומאפיינים מדויקים.

                                                           
 לתקנות. 6ראו תקנה  2
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בהקשר של הרגולציה הישראלית חברות המפתחות או משווקות תכשירים כימיים. פועל מול הרגולטור  .27

 60%-כמקומיים; בעוד שיצרנים מציבור המפוקחים הם  40%-כ ותכההערפי -על. עשרות חברותמדובר בכמה 

, רשומים אצל 2015נכון לשנת  של תכשירים כימיים שיוצרו במדינות זרות. יבואניםמן המפוקחים הם 

)בעלי היתר( . רשימת התכשירים הרשומים בעלי תעודת רישום תקפהתכשירים כימיים  1,200-כ הרגולטור

התכשיר הכימי העיקרי והמרכזי בו עוסק  .ופיתוח הכפר החקלאות מפורסמת באתר האינטרנט של משרד

 .כימייםהרגולטור הוא חומרי הדברה 

 באופן הבא:הרגולטורים הממשלתיים מתפלג בין כימיים  םתכשיריהפיקוח על  .28

 .ידי הרגולטור-מפוקחים עלמן התכשירים  85%-כ .28.1

ידי השירותים -. לפיכך הם מפוקחים עלווטרינרייםמשמשים לצרכים ים התכשירמן  8%-כ .28.2

 .משרד החקלאותהווטרינריים ב

שימוש לבחומרי הדברה  . מדובר בעיקרהמשרד להגנת הסביבהידי -מפוקחים עלמן התכשירים  7%-כ .28.3

 .פרטי

  :פעילות הרגולטור בתחום האכיפה והפיקוח .29

. משרד כימייםבתכשירים המשתמשים העיקריים חקלאים הם  .(בקרת שאריות) פיקוח על חקלאים .29.1

מביאה בחשבון את דגימות של תוצרת חקלאית בשנה. תכנית הדיגום השנתית  850-כ אוסףהחקלאות 

בסקרים קודמים, עבור כל גידול שנדגם בסקר. החריגות שזוהו כמות הייצור, כמות הצריכה ומספר 

יוער כי  .ף, אך לפני השיווק תוך זיהוי מלא של החקלאיהתוצרת נדגמת בכל רחבי הארץ אחרי הקטי

כאשר התוצרת החקלאית מועברת לשיווק, היא מוגדרת כמוצר מזון ולפיכך משרד הבריאות מחזיק 

 החל משלב זה. הפיקוח באחריות ובסמכות

. כימייםתכשירם נקודות ממכר של  100-ישנן כבישראל  .(בקרת תכשירים) פיקוח על נקודות ממכר .29.2

או היתר שנמכרים ללא תכשירים בניסיון לאתר מתמקד נקודות הממכר. הפיקוח מפקח על הרגולטור 

יוער כי הסדרת נקודות הממכר  שאין בהם התאמה בין התווית לבין התכולה.בעלי היתר אך תכשירים 

נמצא באחריות המשרד להגנת הסביבה. הפיקוח של הרגולטור מוגבל למוצר )התכשיר הכימי( עצמו 

 ולעמידה בדרישות הרגולטור.

 מבנה ארגוני וכח אדם: .30

 .א' כימיה הנעזר באגף להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאותמנהל השירותים הרגולטור הוא  .30.1

מתוך העובדים מועסקים  10 .עובדי מנהלהעובדים: מפקחים, כימאים, ביולוגיים ו 17באגף מועסקים  .30.2

  עובדים בשטח בתפקידי פיקוח, אכיפה והדרכה. 2-במטה ו 5במעבדות של הרגולטור, 

 

 סיכום השיח מול בעלי העניין – 'חלק ב

 סיכום תהליך השיח .א

גוף שהוגדר מראש כמייצג  –הפניה לבעלי העניין נעשתה דרך ועדת ההיגוי של נשיאות הארגונים העסקיים  .31

התאחדות התעשיינים את הסקטור העסקי בתהליך. נשיאות הארגונים העסקיים תיאמה את השיח מול 

 .והתאחדות האיכרים
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יעוץ י. חברת האות הארגונים העסקייםנשי יעוץ שנשכרה על ידיין נעשה באמצעות חברת יבעלי הענשיח מול ה .32

. הדוח כלל דוח מפורטב ריכזה את טענותיהםו יןיענהיונות מול בעלי אערכה סדרה של ראספה מידע, 

מיפוי העומסים  הרגולציה הקיימת.עם קשר שבעלי העניין ביקשו להציף בקשיים לעומסים והתייחסות ל

 הרגולטורי.המדריך הממשלתי להפחתת הנטל י נעשה לפ

לים )ציר המגזר העסקי והציר המשרדי( נערך מפגש יאיסוף המידע בשני צירים מקבלאחר השלמת שלב  .33

אשר היוו את  ,שעלו בדוח העומסיםהמרכזיות הסוגיות נדונו . במפגש הרגולטור לבעלי הענייןבין  מסכם

 הבסיס לגיבוש תכנית העבודה להפחתת הנטל.

לצוות מדיניות ין ינוסף בין בעלי הענוהיוועצות בשלב גיבוש התכנית להפחתת הנטל נערך סבב פגישות  .34

לוודא שהתכנית המתגבשת עוסקת בעומסים המשמעותיים עבור במשרד. מטרת המפגשים הייתה הרגולציה 

 .בעלי העניין בהתקדמות בתהליךלעדכן את בעלי העניין, להשלים מידע ו

, רעיונות לחלופות. הדבר אפשר העלאת יןינציגי בעלי הענעם רציף קשר ניות הרגולציה קיים בנוסף צוות מדי .35

הסוגיות המורכבות איסוף מסמכים ונתונים כמותיים שנדרשו לצורך גיבוש התכנית ולמידה מעמיקה של 

 .בעלי ענייןהמפריעות לקהל 

( אינה חברה ההמיוצגים על ידבשלב מתקדם של התהליך התברר שהתאחדות חקלאי ישראל )והגופים   .36

 נציגיה חקלאי ישראל בתהליך ולהציג בפניבנשיאות הארגונים העסקיים. לפיכך הוחלט לערב את התאחדות 

 את הדוח; וכן לדאוג שהם יוזמנו לקחת חלק בשיח עם בעלי העניין בתהליכי הפחתת נטל עתידיים.

 

 רשימת העומסים שמופו על ידי בעלי העניין .ב

הדברים מובאים בשם  ידי בעלי העניין המפוקחים.-יוצגו העומסים הרגולטוריים כפי שתוארו עלבפרק זה  .37

 .שזוהו במסגרת התהליךניתוח של העומסים יוצג חלק ג' של הדוח בבעלי העניין. 

 :רגולטוריות דרישותעומסים שעיקרם  .38

 סף דרישות גבוה: .38.1

עם סטנדרטים רגולטוריים במדינות  עבור תכשירים שכבר אושרוומחמירות  רבות דרישות .38.1.1

ים שנבדקו אבמיוגם תכשירים ש התוצאה היא כמו ארה''ב והאיחוד האירופי.מחמירים, 

תכשירים נדרשים לעבור בדיקות ודרישות כמו , עם רגולציה מחמירה ואושרו במדינות זרות

 חדשים שלא נבדקו.

מיועד אך ורק לייצוא, מחויב לעבור הגם תכשיר  –לגבי תכשירים כימיים המיועדים לייצוא  .38.1.2

מהתקינה בשווקי  ותמחמירהרגולציה הישראלית דרישות את הליכי הרישוי בישראל. בנוסף, 

 היעד.

לעמוד בתקינה בין הרגולטור דורש מהמפוקחים  –רלוונטיות הצבת דרישות מחמירות שאינן  .38.1.3

 רלוונטיות לבטיחות. אינןדרישות שומציב לאומית בנוסף לרגולציה הישראלית 

 בירוקרטיה:תהליכים ועומסים שעיקרם  .39

 - ארוכיםהמתנה זמני  .39.1

 .)המאשרת ביצוע ניסויים( ניסיוניים המתנה לדיון בוועדה לתכשירים .39.1.1
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 .(טוקסיקולוגיתהבין משרדית )המתנה לדיון בוועדה  .39.1.2

 .וועדת יעילותהמתנה לדיון ב .39.1.3

 תכשיר.ההמתנה לוועדה המאשרת את תווית  .39.1.4

 .הרגולטורהמתנה לקבלת שירותים מהמעבדות של  .39.1.5

 .מידי תכופה תדירות חידוש הרישוי )תעודת הרישום( .39.2

חלקית שקיפות חוסר בהירות בדרישות, פרוטוקולים לא ברורים ו בגללנגרם  – בהירות ופשטות היעדר .39.3

 .ותוועדה יונישל ד

 בהחלטות ובקביעת לוחות זמנים.אי שיתוף המגזר העסקי  –אי בהירות בהנחיות ליישום הרגולציה  .39.4

 ציבור נטל רגולטורי כבד עלאשר מטילים  ממושכיםתהליכים ל נוגעיםהו ועיקרי העומסים שזניתן לסכם כי  .40

, לטענת בעלי העניין, בהתעלמות דם קיימים עומסים במישור הדרישות, אשר מתאפייניםלצ. המפוקחים

 רשויות רגולטוריות מעבר לים )במדינות הייבוא או הייצוא(.ידי -מדרישות ואישורים רגולטוריים שניתנים על

 

 

 פירוט העומסים הרגולטוריים .ג

 .לוועדות זמני המתנה ארוכים: 1עומס  .41

-ההמתנה לדיון בוועדה לתכשירים ניסיוניים )לשם קבלת היתר לעריכת ניסוי( הוא כזמן לדברי בעלי העניין, 

חודשים; וזמן  12-18עומד על  (הטוקסיקולוגית) הבין משרדית לדיון בוועדהחודשים; זמן ההמתנה  8

 8פי תקנה -חודשים. לדבריהם הדבר צורם במיוחד שכן על 8-ההמתנה לדיון בוועדת היעילות עומד על כ

לתעודת רישום. התוצאה חודשים ממועד הגשת הבקשה  6להודיע על החלטתו בתוך לתקנות, על הרגולטור 

ך שתהליך הרישוי בסך הכל, בעלי העניין מדווחים על כ זה היא התארכות ניכרת של התהליך.של עומס 

הוא הבין משרדית מבחינת בעלי העניין, זמן ההמתנה לוועדה  וחצי.שנים ארבע ל שנים מתמשך בין שלוש

 הבעייתי והמשמעותי ביותר.

סיבות המרכזיות לזמני הטיפול המפוקחים מצביעים על כוח אדם מצומצם וחסר אצל הרגולטור כאחת ה

 הממושכים בבקשות שמוגשות לרגולטור ולתדירות ההתנסות הנמוכה של הוועדות.

המתנה נוספת משמע המתנה לוועדה הבאה,  יםכל השלמה או תיקון מחייב –נוספת לעומס זה יש משמעות 

לדברי בעלי העניין, המשמעות הכלכלית של עומס זה נאמדת במיליוני שקלים בשנה  של חודשים רבים.

למשך מתאימים ההשלכה העקיפה של עומס זה היא שהחקלאים נותרים ללא תכשירים כימיים לחברה. 

. בעלי העניין של תכשירים בשוק הישראלי מתבצעת בפיגור אחרי יתר העולם הוהקליט תקופות ארוכות

לא ניתן לתכנן השקה של תכשיר בשוק הישראלי כיוון שמסיבות בירוקרטיות לא ניתנים  םשכיומדגישים 

אישורים במועד הנחוץ לחקלאות. לעיתים קרובות מדובר בתכשירים לשימוש עונתי או לצורך קונקרטי 

 עסקית של שנה שלמה. תוהעיכוב הממושך מעקר מתוכן את התועלת שבתכשיר וגורם להפסד פעילו

 ההליכים גורמת נזק גם בהקשר של בזבוז תקופת ההגנה הפטנטית של התכשיר.התמשכות 

 .הבין משרדית : השלמות הנדרשות בין הערות הוועדה לאחר התכנסות הוועדה2עומס  .42

התכנסות הוועדה לצורך דיון בתכשיר לפני  "(צ'יק ליסטרשימת דרישות )"אין בדיקה מקדמית של כיום 

שהתיק ה בדיקה תעשנמתכנסת לדון בתיק של תכשיר מבלי שהוועדה הבין משרדית מסוים. כתוצאה מכך 

מכלל  50%-לאחר המתנה של חודשים לתורם בוועדה, תיקים רבים )כהוגש על פי הדרישות. עקב כך, 

  שות.ידה בדרהתיקים( נדחים ונשלחים להשלמות ותיקונים, בשל אי עמי
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 .פרוטוקולים םפרסואי ו בין משרדיתה שקיפות הדיונים בוועדהחוסר : 3עומס  .43

הבין משרדית ובעיקר בוועדה  בעלי העניין מתלוננים על חוסר שקיפות ביחס למתרחש בדיוני הוועדות

ולא ולקוני, מוגשים כסיכום תמציתי וועדת היעילות  הבין משרדיתסיכומי ישיבות הוועדה  .)טוקסיקולוגית(

כתוצאה מכך קשה לבעלי העניין להבין מה עומד מאחורי ההחלטות כפרוטוקול מקובל של השתלשלות הדיון. 

הסיכומים אינם מתפרסמים במועד מוסדר ולעיתים הם מועברים רק חודשיים  ,בנוסף שמתקבלות בוועדות.

לדרישות שמציב ו ההשפעה על בעלי העניין היא חוסר ודאות וחוסר בהירות בנוגע לתהליך לאחר הדיון.

החברות מקדישות משאבים  ,בשל חוסר הוודאות .בקשותנדחות בגינן סיבות השל  הבנהחוסר ו ,הרגולטור

 בשנה. ש"חעודפים לנושא הרישום. לדברי בעלי עניין מדובר בעלות של מאות אלפי 

 איכות התכשיר מתורגמת לדרישה להציג תקנים זרים.בחינת : 4עומס  .44

לצורך קבלת היתר לביצוע ניסויים ולצורך קבלת תעודת רישום, הרגולטור דורש מן החברות להוכיח כי 

דרישה זו מתורגמת לכך שהוכחת איכות התכשיר נעשית באמצעות הצגת בפועל התכשיר הנדון ברמה גבוהה. 

נראה שלא מדובר בנטל במישור הדרישות, שכן הרגולטור אינו עומד על כך  .ISO 9001ר עמידה בתקן אישו

התעמקות . הערכת איכות התכשירלצורך הפנייה לתקנים הזרים נעשית  .שיוצגו דווקא התקנים הללו

 בתקנים אלו מלמדת על הקושי שבהם ועל ההשלכות של התהליך הנוכחי.

( ועוסק בשלב הייצור. לטענת בעלי Quality Management Systemsמתייחס להבטחת האיכות ) ISO 9001תקן 

העניין, הרגולטור דורש הצגת התקן לצורך הדיון בוועדה הבין משרדית, אלא שדרישה זו אינה קשורה בהכרח 

של הרגולטור  לנושא הטוקסיקולוגי ולכן אין לרגולטור סמכות לדרוש זאת. בעלי העניין טוענים שהדרישה

לעמוד בתקן בין לאומי מכבידה עליהם והיא באה בנוסף לדרישות ולבדיקות הייחודיות שהרגולטור מקיים. 

ומתווספת על הבדיקות שהרגולטור  –מדובר בדרישה בירוקרטית מחמירה שאינה קיימת במדינות אחרות 

 פי הדין.-עורך על

 .לא רשומים בעלי רישיון ממדינות זרות לתכשיריםבין תכשירים בדרישות : אי הבחנה 5עומס  .45

עם משטר פיקוח מודרני  מדינה מתקדמתמאושר בנבחן וכבר שכיום, לא קיימת הבחנה בדרישות בין תכשיר 

כתוצאה מכך גם  שאינו מורשה באחת ממדינות אלו.תכשיר חדש ל (יהאיחוד האירופ )למשל, ומחמיר

תכשירים שנבדקו לעומק ונמצאו יעילים ובטוחים )לסביבה, לצמח, לבני אדם ולמזיקים טבעיים( נדרשים 

במידה  זהו עומס של היעדר תאימות לדרישות טכניות בין לאומיות. לעבור את הליכי הרישוי המלאים.

ידי רגולטור זר במדינה -ו ואושרו עלמסוימת מדובר בכפל דרישות, שכן הבטיחות והיעילות של התכשיר נבדק

. בנוסף, הטלת שלא לצורך דרישה זו מייקרת את ההליך עבור היבואנים, לטענת בעלי העניין מתקדמת.

אושרו בחו"ל. העומס על כבר שנדרש לעסוק גם בתכשירים ש –דרישות יתר יוצרת עומס על הרגולטור 

בעלי מעבר לפן העקרוני,  תכשירים לא מיובאים.בגם  ולעיכוב בטיפול הרגולטור גורם להתארכות התור

 בשלבים הבאים: העניין התמקדו

כאשר מדובר בתכשיר בעל רישיון ממדינה אמינה ש סבורים בעלי העניין. וועדה לתכשירים ניסיונייםה .45.1

 .לבטל את הצורך בהיתר לעריכת ניסוי ולאפשר להם להתחיל בביצוע ניסוי בלי המתנהניתן 

כאשר מדובר במוצר שכבר אושר בארה"ב או  הדרישות ביחס לתכשירים מיובאים.היקף ופרטניות  .45.2

באירופה, הרגולטור דורש הצגת נתונים על רעילות ממושכת כתוצאה מהשימוש בתכשיר, מבחני 

מטבוליזם ונתונים על רעילות התכשיר לבעלי חיים שונים. מבחינת בעלי העניין מדובר בדרישה לא 

והכל  –לטור עורך בדיקה מחמירה דווקא לתכשירים בעלי רישוי ממדינה מערבית הגיונית, כיוון שהרגו

 בשלב המקדמי של קבלת היתר לביצוע ניסוי.
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. הרגולטור אינו מכיר בבדיקות רמות שאריות שבוצעו עבור התכשיר באירופה בדיקות לרמת שאריות .45.3

במקרים בהם תנאי האקלים דומים. המפוקחים ציינו כי באירופה נפוצה פרקטיקה של  גםובארה''ב, 

 ממדיניות הרגולטור,ביחס לגידולים דומים. כתוצאה ו"הכרה הדדית" בין מדינות עם אקלים דומה 

 המפוקחים נדרשים לבצע את אותם התהליכים פעם נוספת בישראל.

 בוועדה לתכשירים ניסיוניים.דרישות מחמירות  :6עומס  .46

 ,מסיבות בעלות חשיבות משניתהוועדה דוחה בקשה להיתר לעריכת ניסויים לעיתים פוקחים מדווחים שמה

בעלי העניין מתלוננים על כך שהדרישות  לסביבה. ואבטיחות לאדם ההשפעה משמעותית על שאין להן 

המפוקחים מלינים על  ,בנוסף .עליהם לשוואות דמכבימיותרות בשלב ההתחלתי של התהליך והן הגבוהות 

האינטרסים יבת מתייחסים לל שאינםבוודאות מכיוון שהרגולטור מרשה לעצמו לשקול שיקולים פגיעה 

 .עליהם הוא מופקד

 .מעבדת השאריותהתמשכות הליכי הבדיקה ב: 7עומס  .47

בעלי העניין סבורים כיום ישנם זמני המתנה ארוכים לעריכת בדיקות מעבדה לצורך בניית עקומות דעיכה. 

בעיה נוספת היא ההמתנה הארוכה  .של הרגולטור מחסור בתקנים במעבדת השאריותשהסיבה לכך היא 

נקודות זמן במספר בדיקות המעבדה של תוצאות הניסוי. כיום יש לבצע בדיקות מעבדה לדגימות שנאספו ל

 נבנות כןשלוש מתועבור חלק ניכר מהתכשירים נבנות ארבע עקומות דעיכה: . וביחס למספר גידולים

 ידי הרגולטור.-נבדקת במעבדה חיצונית שאושרה עלהרביעית במעבדות של הרגולטור ו

, ובכך לייעל במעבדות חיצוניות שהרגולטור אישרלהגדיל את היקף ההסתייעות המפקוחים סבורים שניתן 

את העבודה ולשפר את היקף הבדיקות בהן ניתן לטפל. בעלי העניין מדווחים שהם ממתינים לבדיקות 

חודשים. לעומת זאת, כאשר התאפשר להם להפנות את הדגימות לבדיקה  7-8במעבדות הרגולטור משך כ 

גם עומס זה גורם  ע.חודשים בממוצ 4-ידי הרגולטור, התקצר משך הזמן לכ-במעבדה פרטית שאושרה על

 .באופן ישיר להתמשכות תהליכים

 .השמדת יבול: 8עומס  .48

ששימש יבול הלהשמיד את  יםנדרש( המפוקחים עד לאישור רמות השאריתבמהלך ביצוע בדיקות המעבדה )

כל כמות ולפיכך ( MRLהוגדרה רמת שאריות מקסימלית מאושרת ) טרםש. הסיבה לכך היא לניסויים

בזבוז של משאבי גורם לעלויות רבות ולהם הדבר מסב  לטענת המפוקחיםשאריות נחשבת לחורגת מהמותר. 

 קרקע.

 .שדהה ניסוייהיעדר פיקוח והנחיה בביצוע : 9עומס  .49

ידי מפקח, אשר מוודא שהניסוי מבוצע בהתאם לפרוטוקול. -ניסויי השדה אמורים להיות מפוקחים על

אילו היה מפקח הוא יכול היה לטענתם, משרת המפקח לא מאוישת למעלה משנה וחצי. המפוקחים מלינים ש

הן בשל פגם טכני והן בשל עניין  –למנוע מקרים בהם חברה מגישה תיק לדיון בוועדות, אך התיק נפסל 

וודאות ואת העמידה גביר את הת, ולא רק בדיעבד, ימהותי. בעלי העניין סבורים ששיפור הפיקוח בזמן אמ

 בדרישות הרגולטור. כמו כן, המפקח יחסוך דיונים בתיקים לא מוכנים ובדיקה כפולה של תיק שנפסל.

 .ת היעילותוועדהדיון ב ימועדחוסר בהירות וודאות באשר ל: 10עומס  .50

החברות אינן יודעות כיצד . כתוצאה מכך הקצרמראש, אלא בהתראה לחברות נמסר לא מועד הדיון נטען ש

 הדבר יוצר עומס של אי וודאות. ומתי להיערך לדיון.

 .שיוןיתדירות חידוש ר: 11עומס  .51

מחייב את כיום בעל תעודת רישום )המהווה רישיון( נדרש לחדש את הרישיון אחת לשלוש שנים. הדבר 

החידוש עיכוב בתהליך כל לעיתים קרובות יחסית.  לעבור את התהליך הממושך של בחינה ופיקוח המפוקחים
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העיסוק בחידוש  .בשל פקיעת הרישיון לפני מועד החידוש לשווק את התכשיריהיה לכך שלא ניתן עלול לגרום 

. במקרה שהרישיון פג לפני השלמת תהליך לא מבוטליםהשקעת משאבים גובה עלות כספית ישירה והרישיון 

מחוץ לשוק. כמו כן, קיים סיכון לסנקציות עונשיות ואזרחיות אם נעשה חברה מוצאת עצמה ההחידוש, 

 חודש.טרם שימוש בתכשיר ששווק ורישיונו 

ובוועדת הבין משרדית בוועדה בתהליכים והיעדר נציגי מפוקחים נציגי מפוקחים שיתוף : היעדר 12עומס  .52

 .היעילות

אנשי מקצוע בוועדות אין כתוצאה מכך, . נציגי המפוקחיםשאר לאין ייצוג לחברות, לחקלאים ו בוועדות

בעלי העניין סבורים שהוספת נציג מהשטח היכולים לבחון את התיק בצורה נכונה ולהעיר הערות מקצועיות. 

מקרב המגדלים או התעשייה תעזור לוועדה לשקול שיקולים מערכתיים במקרים בהם יש לעמדתה השלכות 

בעלי העניין  קיים ספק לגבי אחד המרכיבים בתכשיר )שיכול להופיע בתכשירים נוספים(.רוחב, למשל כאשר 

בעיה זו הייתה נפתרת אם  מלינים על כך שהרגולטור מפרסם לעיתים נהלים ללא הידברות עם המגזר העסקי.

שוקלת ההשפעה על בעלי העניין היא אי וודאות לגבי השיקולים ש וועדות.ב םנציגי המפוקחים היו חברי

 הוועדה.

 : היעדר מומחיות בחקלאות.13עומס  .53

גולטור אינו בעל רקע חקלאי מספק. לטענתם הדבר פוגע באיכות ההחלטות המפוקחים ציינו כי רוב סגל הר

נציגים מענף מומחים לטוקסיקולוגיה ו בעלי העניין סבורים שיש לשלב בוועדות שמתקבלות בוועדות.

 .ומהתעשייה החקלאות

 התקינה הישראלית מחמירה יותר מן התקינה בשווקי היעד.: 14עומס  .54

המפוקחים מתלוננים על כך שהרגולטור מחייב אותם לעמוד בדרישות מהותיות המחמירות יותר מן 

ל נאסרו לשימוש בישרא 2014הדרישות של הרגולטור בשוק היעד של תכשיר ההדברה. כך למשל, בשנת 

חומרים המכילים זרחנים אורגניים. אלא שחומרים אלו לא נאסרו לשימוש במדינות האיחוד האירופי ולכן 

 מצויים בנחיתות תחרותית מול חברות שאינן פעילות בישראל.יצרנים ישראליים שעוסקים בייצוא 

 .(me tooלתכשיר גנרי )משך הטיפול בבקשות למתן רישיון התארכות : 15עומס  .55

החל  נדרש לרגולטור זמן רב לאשר את מספר ימי ההמתנה ,נטען כי לאחר הגשת תוצאות בדיקת האימות

. הדבר מעכב את אישור התווית וסיום ממועד השימוש בתכשיר ועד למועד האסיף של התוצרת החקלאית

 העירו כי לא הוגדר לוח זמנים לאישור ימי ההמתנה. בעלי הענייןהליך הרישוי. 

 : רמת השאריות המותרת לא עודכנה מזה מספר שנים.16עומס  .56

. בתוספת לתקנות כימייםשישנה אי וודאות ביחס לרמת השאריות המותרת של חומרים בעלי העניין הסבירו 

לא כל  2008נקבעו רמות השאריות המותרות לכל חומר ובכל גידול. כיוון שהתקנות לא עודכנו מאז שנת 

אלו רים והגידולים מופיעים בהן. לגבי חומרים שלא מוזכרים בתקנות )בעיקר חומרים חדשים או כהחומ

פי הרגולציה הישראלית ובעלי העניין -אי ודאות לגבי הרמות המותרות על מתששוכללו בשנים האחרונות( קיי

מדובר בעומס  אינם יודעים כיצד להתאים את התכשיר ואת אופן השימוש בו לדרישות הדין הישראלי.

 (.safe harborבמישור הדרישות, שנוצר מהיעדר הגדרה של התחומים המותרים )

לסיכום, בעלי העניין הצביעו על עומסים רבים בתהליך. העומסים המרכזיים מנקודת מבטם של בעלי העניין  .57

מסווג את הבא  התרשים .ולהיעדר הכרה ברישוי זר נוגעים לפרקי הזמן שנדרשים לעבודה מול הרגולטור

. העומסים הכבדים ביותר, לפי בעלי הבירוקרטיה והתהליךומישור העומסים שמופו לפי מישור הדרישות 

 :העניין, מודגשים בצבע כהה
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זמני המתנה ארוכים  – 1עומס 
 לוועדות

השלמות הנדרשות לאחר  – 2עומס 
 התכנסות הוועדה הבין משרדית

חוסר שקיפות ואי פרסום  – 3עומס 
 פרוטוקולים

 דרישה להציג תקנים זרים – 4עומס 

אי הכרה בתכשירים בעלי  – 5עומס 
 רישוי זר

דרישות מחמירות בוועדה  – 6עומס 
 לתכשירים ניסיוניים

 המתנה לבדיקות מעבדה – 7עומס 

 השמדת יבול – 8עומס 

 היעדר פיקוח בניסויי שדה – 9עומס 

חוסר בהירות לגבי מועדי  – 10עומס 
 דיון

 תדירות חידוש רישיון – 11ס עומ

 

היעדר נציגי מפוקחים  – 12עומס 
 בוועדות

היעדר מומחיות  – 13עומס 
 בחקלאות בוועדות

התקינה הישראלית  – 14עומס 
 מחמירה מהתקינה בשווקי היעד

התמשכות טיפול בבקשות  – 15עומס 

 me tooבמסלול לרישיון ייבוא 

המותרת רמת השאריות  – 16עומס 
 תלא מעודכנ

 

 תכנית המשרד להפחתת הנטל – 'חלק ג

 סיכום עומסים ובעיות ברגולציה הקיימת .א

סמכויות הרגולטור ונבחנו העומסים עליהם הצביעו בעלי העניין. נמצא שחלק מן  ובמסגרת התהליך מופ .58

העומסים שבעלי העניין ציינו מהווים עומס רגולטורי עודף שיש לפעול על מנת לצמצמו. לצדם היו תלונות על 

יה לאחר ניתוח הרגולצ עומסים רגולטוריים או שהשפעתן אינה משמעותית. מהוותתופעות שלא נראה שהן 

 מול בעלי העניין ומול הרגולטור, גובשו הממצאים הבאים. וכימותםוהפגשה בין מיפוי העומסים 

 עומסים בירוקרטיים .59

פי -הוא התדירות התכופה יחסית של החובה לחדש רישיון )תעודת רישום(. עלמרכזי עומס בירוקרטי  .59.1

 –בתקופה קצרה יחסית התקנות, המפוקח נדרש לחדש את תעודת הרישום אחת לשלוש שנים. מדובר 

גם ללא  ,בתכיפוהדרישה לחדש רישיון  במיוחד בהשוואה למשך הזמן שאורך תהליך הרישוי המקורי.

מעמיסה על בעלי העניין הוצאות ישירות ועקיפות. בנוסף, הדבר דורש מן הרגולטור לעסוק  ,כל שינוי

 11עומס , 1עומס 

 12עומס , 7עומס 
 10עומס 

 3עומס 

 2עומס 
 14עומס 

 13עומס  9עומס 

 16עומס 

 15עומס 
 8עומס 

 6עומס 

 5עומס 

 בירוקרטיה

 דרישות

 מיפוי עומסים לפי סיבות ומרכזיות
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יעה בעקיפין על התמשכות העמסה זו על הרגולטור משפ בבקשות לחידוש רישיון לעיתים קרובות.

 פרקי הזמן לטיפול בבקשות המוגשות לרגולטור.

הדרישה הביורוקרטית להוכיח את איכות התכשיר באמצעות תקינה זרה היא מקור נוסף לנטל  .59.2

כיום הרגולטור אינו מציב דרישה מהותית לפיה על התכשירים לעמוד  רגולטורי על המפוקחים.

. התקן הזר הוא רק בקשה לשכנע כי מדובר בתכשיר איכותיבתקנים הזרים, אלא דורש ממגיש ה

תקנים מציבים דרישות מכבידות אשר באות בנוסף לכל בדיקות ההקושי נעוץ בכך ש אמצעי לשם כך.

רבים מספקי התכשירים  האיכות ולסטנדרטים שדורש הרגולטור ביחס לבטיחות, בריאות ויעילות.

 ISOדווקא בתקן זה )לא קיימת דרישה לעמוד וספקי חומרי הגלם לתכשירים ממוקמים במדינות בהן 

יוער כי חלק מהמפוקחים מחזיקים ולכן מדובר בדרישה מחמירה להציג תעודת שאין בידם. ( 9001

רות לגבי התקנים . חוסר הבהיISO 9001בתקינה או באישורים השקולים לתקינה, אך לא בתקן 

ההחמרה בדרישות בולטת כיוון אותם לעיתים להוציא תקינה כפולה.  ץמאלשהרגולטור מכיר בהם 

שישראל היא שוק קטן וחברות מוגבלות ביכולת לדרוש מן הספקים שלהן לעמוד בתקן במיוחד עבור 

אינו היבואן,  מכיוון שלעיתים היצרן של התכשיר או של חומר הגלםכמו כן, הרגולטור הישראלי. 

, דרישה זו מכבידה על יכולת הכלכלית הישירה בנוסף לעלותליבואן אין יכולת להציג תעודה זו. 

ם בישראל וגם במדינות התחרות של חברות מקומיות וזרות שמעוניינות לשווק את התכשירים שלהן ג

 נוספות.

. נראה שהבעיה הנפוצה בהירות נוגעים באופן ישיר או עקיף לחוסרעומסים הבעלי העניין תיארו מחלק  .59.3

שהרגולטור מציב לדרישות המהותיות או הבירוקרטיות והמשמעותית ביותר היא חוסר בהירות באשר 

 והנימוקים לדחיית בקשות אובוועדות , נראה שקיים חוסר בהירות לגבי תוכן הדיון שנית .למפוקחים

ת שבקשות והעובדה שהוועדה מוצא עצם לביצוע השלמות ותיקונים.לגבי הנימוקים להחזרת בקשות 

למעשה, חוסר הבהירות של  שהדרישות אינן ברורות דיין.הוגשו אליה כשהן לא שלמות מלמדת 

. שיפור ידונו בוועדה לפחות פעמיים נשלחות להשלמהשהדרישות גורם לכפל תהליכים, כיוון שבקשות 

מן הרגולטור התמודדות עם טעויות רגולטור, ותחסוך קיים את הנחיות ההבהירות תסייע למפוקחים ל

 גורם אף הוא)יוער כי העיסוק בבקשות עם פגמים הנובעים מחוסר בהירות  סרק או חסרים טכניים

עלה בהקשר של  נוסףחוסר בהירות . לבזבוז משאבים של הרגולטור ומעכבת הטיפול בבקשות אחרות(

עה רבה על הנטל בו נושאים מועד ההתכנסות של הוועדות וסדר היום המתוכנן. לכך אין השפ

המפוקחים, אך נראה שניתן בקלות יחסית להבטיח שמועד התכנסות הוועדות יפורסמו ושהפרסום 

יכלול את סדר היום המתוכנן. פרסום בהיר, מלא ואמין יסייע להבטיח ודאות עבור המפוקחים, אשר 

שקיפות והבהירות של הנחיות לכן יש אינטרס ברור לחזק את ה שובה ביותר לצורך תכנון והיערכות.ח

 הרגולטור ואופן פעולתו.

הבקשה  .וניהול מידע אצל הרגולטורעומס נוסף שזוהה בתהליך המיפוי נובע מהיעדר מערכת מחשוב  .59.4

. כל בקשה מונה מספר קלסרים, ולעיתים היקף יםקשיח יםעותקעשרה לרגולטור בלרישוי מוגשת 

כמובן שלריכוז החומר בעותק קשיח ולשינועו אל  ארגזים.החומר של בקשה אחת מצטבר לכדי מספר 

 על המפוקחים, אך העלות האמיתית היא פגיעה ביעילות הרגולטור.המושטות הרגולטור יש עלויות 

התיקים עצמם  הרגולטור מוצף בקלסרים. קשה מאוד לאתר את החומר השייך לבקשה פלונית.

מערכת ניהול מידע ספציפי בתוך תיק בקשה. מורכבים ממסמכים רבים וקשה ביותר לאתר מסמך 

בנוסף, בכל שלב בו הבקשות מועברות לגורם אחר  תסייע לרגולטור לייעל ולזרז את הטיפול בבקשות.
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תיאום בין שתי המעבדות של בקשיים היא  שזוההבעיה נוספת  כמויות עצומות של חומר. מועברות –

אודות תהליך  לכל אלה מצטרף גם רכיב של אי וודאותיחידת הרישוי. ל ןבינהיעדר תיאום הרגולטור ו

קשה לעקוב אחר הטיפול בבקשה בין כל הגורמים  –ובעיקר למפוקחים  –גם לרגולטור . הרישוי

מערכת מידע תאפשר  .שעוסקים בה. למגיש הבקשה אין כל דרך לברר מה סטטוס הטיפול בבקשה

נראה ששימוש במערכת מחשוב תאפשר גם  מבדיקה עם הרגולטור תיעוד ומעקב אחר הטיפול בתיק.

 ידי מספר גורמים.-דיון במקביל בבקשה על

. רמת השארית המירבית המותרת מת השאריות המותרות בגידוליםגם ביחס לרקיים חוסר וודאות  .59.5

-תקנות בריאות הציבור )מזון( )שאריות חמרי הדברה(, התשנ"אתוספות לב( נקבעת MRLבגידולים )

שלא עודכנו בתוספת  כימייםישנם סוגי חומרים  2008כיוון שהתקנות לא עודכנו מאז שנת . 1991

רבית מותרת. כתוצאה מכך, ביחס לחומרים כל ימ רבהלא נקבעה . לכן לגבי אותם חומרים לתקנות

רמת שאריות חורגת מן המותר, עד שיתקבלו תוצאות בדיקת המעבדה הפרטנית ביחס לניסוי השדה. 

חוסר וודאות מוחלט קיים  ,בתקנות מנוייםים המשמשים בשוק אינם יהכימ לק מהחומריםמכיוון שח

ימוש בתכשיר על הגידול. אין המדובר במדיניות שהשלהם בתכשיר ואופן המותרת רמת הריכוז  לגבי

התוצאה של עומס זה היא  נקבעה בתקנות הרמה המרבית המותרת. םמכוונת, שכן לגבי חלק מהחומרי

 ות של המפוקחים לגבי השיעורים המותרים.חוסר וודא

 דרישותהעומסים במישור  .60

לצמצם אותם ולהקל  במסגרת ניתוח הרגולציה זוהו מספר תהליכים וחובות רגולטוריות שנראה שניתן .60.1

 .על חלקםלוותר  ואף

. שאינם מכילים רכיבים מן החי או מן הצומח הוא רישוי יבוא של דשנים מינרלים הדוגמה לתהליך כז .60.2

משרד הכלכלה טעון אישור מצטבר של הרגולטור ושל פי צו יבוא חופשי יבוא של דשנים מינרלים -על

 גורםוהתעשייה. אלא, שלרגולטור אין כל דרישות רגולטוריות. כתוצאה מכך הרגולטור מהווה 

בתהליך היבוא של דשנים מינרלים. הנפקת האישורים ליבוא דשנים יוצרת נטל  מיותרבירוקרטי 

ך גוזלת ממנו זמן יקר ומשאבים כעל ציבור המפוקחים וגם על הרגולטור עצמו )וב –רגולטורי כפול 

 .(כימייםשהיו יכולים להיות מופנים לתהליך הרישוי של תכשירים 

שלא  כימייםתהליך נוסף שיוצר עומס טמון בכך שסמכויות הרגולטור מתפרסות גם על תכשירים  .60.3

לתקנות מבססת את חשיבות משטר הרישוי  18בישראל. תקנה  מיועדים כלל לשימוש או להפצה

אדם תכשיר שאין לו תעודת  ימכור)שמבוצע באמצעות הענקת תעודות רישום(. התקנה קובעת: "לא 

לרבות הצגה  -לתקנות מגדירה את משמעות המונח "מכירה": " 'מכירה'  1תקנה  3רישום בת תוקף."

תמורה". משמעות הדבר היא שהחובה לקבל היתר חלה גם  ומסירה אף ללא החזקהלמכירה, פרסום, 

שכן ההגדרה "מכירה" אינה מחריגה את יעד  –על מי שמייצר תכשיר כימי בארץ לצורך ייצוא בלבד 

יתר גם ההמכירה ואף כוללת החזקה של התכשיר. ואכן, יצרנים מקומיים נאלצים לבקש מהרגולטור 

לשוק הישראלי. כיוון שהתכשירים מיועדים לייצוא בלבד שכלל לא מיועדים  כימייםעבור תכשירים 

מדובר בתכשירים המיועדים לצמחים שאינם מגודלים בישראל, ובסבירות גבוהה לאקלים שונה 

 מישראל וכנגד מזיקים שאינם קיימים בישראל.

                                                           
 גשות אינן במקור.ההד 3
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משקיע משאבים לא מבוטלים  –הקורס תחת העומס  –הרגולטור הישראלי שמשמעות הדבר היא 

של תכשירים שכלל לא יגיעו לשוק הישראלי. על פניו נראה שאין כל אינטרס ציבורי להסדיר ברישוי 

באמצעות הרגולציה הישראלית תכשירים שכלל לא מיועדים לשוק הישראלי ושלא יעשה בהם שימוש 

בנוסף, לא ברורה התועלת מהליך הרישוי הישראלי עבור תכשירים המיועדים  4על גידולים בישראל.

. חלק מהותי מתהליך הרישוי נועד לבחון את התנהגות התכשיר באקלים הישראלי ביחס לייצוא

לגידולים ישראליים. לשם כך נערך ניסוי בשטח. אלא שאין לניסוי זה כל משמעות אם ידוע מראש 

 השימוש בתכשיר יעשה באקלים שונה, על צמח שונה וכנגד מזיקים שונים.ש

ית וגם בישראל חריג. גם הרגולציה האירופלמדת שהמשטר לאומית מ-בחינה של הרגולציה הבין

הרגולציה הזרה  5שמיועדים לייצוא. כימייםירים שלקבל רישוי לתכ לא מחייבותבארה"ב הרגולציה 

מכילה לעיתים חובת רישום מצומצמת, אך אין כל דרישה לקבלת היתר עבור תכשיר שאינו מיועד 

להסיר את חובת הרישוי שחלה על תכשירים  הצדקה והיגיוןלכן נראה שיש  אותה מדינה.שימוש בל

 שאינם מיועדים לשוק הישראלי. כימיים

ם המיועדים לייצוא מתוך כלל הבקשות לרישוי ייהתכשירים הכימ שיעורמקצוע, הלפי הערכות גורמי 

ם העיסוק של הרגולטור בתכשירים שאינם מיועדי, ומשתנה משנה לשנה. 10%-ל 5%תכשירים נע בין 

את אותם יצואנים להשקיע כסף ולהמתין תקופות  עליו ובעיקר מחייב לשוק הישראלי מכביד

 ממושכות בכדי לקבל היתר שאין בו צורך של ממש.

סוגיה אחרת במישור הדרישות עלתה בהקשר של ייבוא תכשירים כימיים. כאמור, בעלי העניין הצביעו  .60.4

על כך שהרגולטור אינו מבחין בין תכשירים שנרשמו במדינות זרות בעלות משטר פיקוח הולם, 

לתכשירים שלא נרשמו בעבר. בפועל הרגולטור דורש מכל המפוקחים לעבור את אותו התהליך. בכל 

וגע לתכשירים שעברו תהליך של רישוי במדינות בעלות רגולציה ופיקוח מספקים, נראה שניתן להקל הנ

 .מתקיימותאשר הרישיון הזר מלמד שהן  –בחלק מן הדרישות 

בחנה שחלק מן התכשירים ההעיסוק של הרגולטור ברישוי תכשירים המיועדים לייצוא והיעדר ה .60.5

אלא גם על יתר ציבור  –יוצר עומס לא רק על אותם מפוקחים ידי רשויות בחו"ל -המיובאים נבחנו על

המפוקחים. כאשר הרגולטור מקדיש את זמנו לעיסוק בתכשירים המיועדים לייצוא, הוא עושה זאת 

על חשבון טיפול בתכשיר המיועד לשימוש בישראל. וכאשר הרגולטור מחייב תכשירים מיובאים 

בהם הוא מאריך את התורים  ,ך ביצוע כפל בדיקותתו ממדינות מתקדמות לעבור את כל התהליך

. פועל יוצא של העיסוק וההחמרה עם תכשירים אלו הוא "התארכות התור" ממתינים יתר המפוקחים

 והתמשכות הטיפול וזמני ההמתנה של מפוקחים שבליבת העיסוק של הרגולטור.

בקשה ה בחינת המוטלות בשלבהרגולטור נוגע לדרישות במסגרת גיבוש התכנית עם עומס נוסף שעלה  .60.6

הכימי נדרש להעביר לרגולטור דגימה של התכשיר רישיון לחידוש רישיון. בעל רישיון המבקש לחדש 

ודגימות נפרדות של החומרים המרכיבים אותו )לצורך בדיקה שאכן מדובר בתכשיר שקיבל את 

ודגימות מהתכשיר עצמו, מגיש הבקשה לחידוש לרישיון מעביר לרגולטור דגימה  הרישיון המקורי(.

                                                           
לחוק הגנת הצומח, הסמכות המסורה לשר החקלאות להתקין תקנות היא בכדי "למנוע נגעים והתפשטותם" ובהקשר דנן:  2פי סעיף -על 4

"להסדיר את מכירתם והפצתם של חמרים כימיים שנועדו לביעור נגעים, אריזתם ויבואם, לרבות קביעת תקנים לחמרים אלה לענין 
המחוקק שהסמיך את השר להתקין תקנות לא ראה לנגד עיניו אינטרס של פיקוח על תכשירים כימיים מכירה והפצה." לפיכך נראה שגם 

 שמיועדים אך ורק לייצוא.
5 Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act (7 U.S.C. §§136-136y); Regulation (EC) No 1107/2009 of the 

European Parliament and of the Council, of 21 October 2009. 
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בדרגת ניקיון גבוהה מאוד והחומר הפעיל בתכשיר ברמת ניקיון גבוהה )"חומר טכני"(  מזוקקות של

אחת לשלוש שנים בעלי הרישיונות שולחים לרגולטור מארז עם דגימות של חומרים  )"חומר אנליטי"(.

מחסן רעלים עבור כל במשרדיו לפיכך הרגולטור מנהל  היינו רעל. –פי רוב חומרי הדברה -, עלכימיים

בפועל הרגולטור אינו בוחן את כלל הדגימות המועברות  6.כעניין שבשגרה הדגימות שמוגשות אליו

למרות שלא  –אליו, אלא חלק מייצג. במצב הנוכחי כל המפוקחים נדרשים לספק לרגולטור דגימות 

לאחר ביצוע הבדיקות  רב של דגימות שאין בכוונתו לבדוק. והרגולטור נאלץ לקבל מספר –כולם יבדקו 

או מחזיר  לאתר מתאים מפנה את התכשיריםהרגולטור  – דגימהאת האו אם הוחלט שלא לבדוק  –

ככל שהרגולטור לא בודק את כל הדגימות, אין צורך לחייב את כלל לכן נראה שאותם למפוקחים. 

 על המפוקחים ועל הרגולטור. המוטל כיווני-עומס דודוגמה נוספת ל זו מחדשי הרישיון לשלוח דגימה.

 עומס על הרגולטור והתמשכות תהליכים .61

. אחת התלונות העיקריות שעלתה כימייםבשנים האחרונות הולך וגובר זרם הבקשות לרישוי תכשירים  .61.1

בוועדה ועל משך ממיפוי העומסים היא משכי הזמן הארוכים שחולפים ממועד הגשת הבקשה, עד לדיון 

הזמן הכולל הנדרש לקבלת רישוי. מניתוח העומסים עולים שלושה גורמים מרכזיים להתמשכות 

 התהליכים:

מספר נמוך של פגישות של הוועדה לתכשירים ניסיוניים ושל הוועדה הבין משרדית  .61.1.1

)טוקסיקולוגית(. תדירות ההתכנסות אינה מספיקה כדי להתמודד עם היקף העבודה של 

 דות;הווע

היעדר בדיקה מקדמית של תיקים לפני דיונים בוועדות. בדיקה מקדמית יכולה להפנות תיקים  .61.1.2

 חסרים להשלמות ולחסוך המתנה לדיון בוועדה ועיסוק של הוועדה בתיק שאינו שלם;

 בשל עומס במעבדות של הרגולטור. –המתנה לבדיקות במעבדת השאריות  .61.1.3

וועדות ולכך שאין בדיקה מקדמית של תיקים היא העדר לתכיפות נמוכה של דיוני המרכזית סיבה  .61.2

טוקסיקולוג אצל הרגולטור. למרות שרוב התכשירים הכימיים הם תכשירי הדברה )היינו רעלים(, לא 

מועסק אצל הרגולטור מומחה לטוקסיקולוגיה. לכן, הטוקסיקולוג שמשתתף בדיוני הוועדות הוא עובד 

שעות בחודש בלבד. לכן הרגולטור גם לא  5-ה ותורם מזמנו כשל משרד הבריאות, ה"מושאל" לצורך ז

יכול להסתייע בטוקסיקולוג של משרד הבריאות למשימות נוספות כמו בדיקה מקדמית של תיקים, 

יש לציין שהגברת תדירות  כתיבת פרוטוקולים מקצועיים וטיפול בעומסים נוספים שזוהו בתהליך.

ה בשיתוף פעולה מצד נציגים של יתר משרדי הממשלה, לרבות הדיונים של הוועדה הבין משרדית תלוי

 משרד הבריאות שנציגה מטעמו מכהנת כיו"ר הוועדה.

נראה שגם העומס במעבדות נובע מכך שלא מוקצים די משאבים בהשוואה להיקף העבודה של  .61.3

רון גדל די שנה. בעשר האחמישום בקשות לתעודת ר 10-הרגולטור. עד לפני כעשור הוגשו לרגולטור כ

לא . נראה כי היקף המשאבים וכח האדם של הרגולטור לא עודכנו ו10היקף העבודה של הרגולטור פי 

תוגברו בהתאם לשינויים היקף העבודה שלו. גם מעבדות הרגולטור לא תוגברו בהתאם לגידול 

 הדרמטי בהיקף העבודה.

                                                           
לציין שהרגולטור נושא בעלויות נוספות, למשל לצורך פינוי והשמדה של הדגימות. חיסכון בעלויות אלו יאפשר הפניית משאבים  יש 6

 למתן שירותי ליבה למפוקחים.
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השדה. מעניין לציין שציבור  עומס דומה נגרם, לטענת בעלי עניין, בשל היעדר פיקוח על ניסויי .61.4

תופעה לא אופיינית. איוש תקני  –המפוקחים מלינים על היעדר פיקוח על תהליך הניסוי שהם מבצעים 

 .הרגולטור בזמן אמתוהציות ואת קיום דרישות מפקחים עשוי לשפר את הודאות 

, בא לידי ביטוי האינטרס הציבורי שנפגע והמחיר העיקרי אותו הציבור משלם עקב התהליך המסורבל .61.5

בכך שנשללים מהחקלאי הישראלי פתרונות הדברה חדשניים בעוד שבמדינות אחרות בעולם הפתרון 

זמין ונגיש. הדבר מונע מן החקלאים בישראל את האפשרות להפחית את עלויות הגידול ולשפר את 

לפגיעה  ילהתהליך הארוך מובאיכות התוצרת )כמו גם את היכולת להתחרות בשוק הבין לאומי(. 

כלכלית בחברות ולפגיעה ביכולת "לעשות עסקים" בישראל. הנטל הרגולטורי אשר בא לידי ביטוי 

 בעלויות בירוקרטיות מתגלגל אל החקלאי ומהחקלאי לצרכן, ובכך תורם לעלייה ביוקר המחייה.

ולמשכי הזמן כוח אדם אינו הגורם היחיד המוביל לעומסים בלמרות האמור לעיל, המחסור בתקנים ו .61.6

 הארוכים.

 

 פרטי התכנית המשרדית .ב

 מרכזיים: רבדיםמחמישה התכנית המשרדית מורכבת  .62

 הארכת תוקף הרישיון; .62.1

 בעלי רישיון ממדינות מאושרות; כימייםהענקת הקלות לתכשירים  .62.2

 המיועדים לייצוא בלבד; כימייםפטור מחובת רישוי לתכשירים  .62.3

 רות, הוודאות והשקיפות של עבודת הרגולטור;הטמעת נורמות וכלי עבודה שישפרו את הבהי .62.4

 .מתן מענה לחוסרים בכוח אדם קריטי הנדרש לפעולות ליבה של הרגולטור .62.5

 התמודדות עם עומסים במישור הבירוקרטי

 תדירות חידוש רישיון )תעודת רישום( .63

לחדש את תעודת הרישום אחת לשלוש שנים. על מנת להפחית את העומסים כיום המפוקחים נדרשים  .63.1

הבירוקרטיים המוטלים על המפוקחים יש להאריך את תוקף תעודת הרישום ולהפחית את התדירות 

בה נדרש לחדש את תוקפה. לפיכך יש לפעול לתיקון התקנות בכדי להאריך את תוקף תעודת הרישום 

אם למגמה הרווחת בקרב רגולטורים בתוך המשרד )למשל, השירותים שינוי זה תו שנים. לששמשלוש 

 צעד זה יצמצם במחצית את מספר הבקשות לחידוש רישום. הווטרינריים( ומחוצה לו.

ידי בעלי העניין -שמופה על)תדירות חידוש הרישיון(  11עומס צעד זה מהווה מענה מלא וממוקד ל .63.2

 והציף בעיה זו בדיוק.

 עבודה לשיפור הוודאות והבהירות בעבודת הרגולטורנורמות וכלי אימוץ  .64

ניתן  בעלי העניין הציפו קשיים מגוונים הקשורים למידת הוודאות והבהירות בעבודתם מול הרגולטור. .64.1

 לפתור בעיות אלו באמצעות אימוץ כלי עבודה.

מפורטת וברורה ביחס לפעולות ולמסמכים ( check list)ראשית, יש לאפיין רשימת דרישות  .64.2

לאחר גיבוש רשימות אלו, הרגולטור  שהמפוקחים נדרשים להמציא לרגולטור בכל שלב ובכל תהליך.

בכדי לוודא שכל רשימה ברורה, מספקת וודאות ומקיפה את כל השאלות  –יציג אותן למפוקחים 

צורך בהשלמות ובתיקונים של בקשה ) 2צעד זה צפוי לפתור מן השורש את עומס  שעשויות להתעורר.
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לכתחילה יבטיחו שהבקשות יכילו את כל המידע מ, שכן ודאות ובהירות (גשה לדיון בוועדהשהו

יצוין שגיוס טוקיסיקולוג יאפשר בחינה מקדימה  והמסמכים שהרגולטור דורש לשם אישור הבקשה.

 של התיקים ובכך לצמצם אי וודאויות ולאפשר תיקון מראש של חוסרים שנבעו מאי וודאות.

יעוד שבפרוטוקולים של להתמודד עם טענות בעלי העניין לגבי איכות הנימוקים והתנדרש שנית,  .64.3

בחינת תהליך זה מגלה  כן לגבי משך הזמן שנדרש לרגולטור לפרסם את הפרוטוקולים.הוועדות, ו

לכן, יש  שהכנת הפרוטוקול היא משימה מורכבת הדורשת מומחיות והקדשת משאבים לא מבוטלים.

מראש לסיכום ישיבותיה של כל וועדה. תבנית כזו תגדיר את שלבי הדיון בכל לאמץ תבנית מוכנה 

ובכל שלב ניתן יהיה לסמן איזו החלטה התקבלה ולנמק את החלטות הביניים במסגרת הדיון, בקשה, 

כמו גם את ההחלטה הסופית והפעולות הנדרשות. תבנית סיכום כזו תסייע לייצר דיון מובנה ותקל על 

זמן אמת וכן תסייע לרגולטור לוודא שניתנו נימוקים והסברים לכל שלבי הדיון סיכום הדיון ב

ניתן להסתייע בנציגי בעלי העניין כדי לוודא שהטופס עונה על הצרכים שלהם בקבלת מידע  7בוועדה.

מלא וברור על עיקרי הדיון בוועדות השונות וכך לייעל ולהקל על הרגולטור את תהליך בניית הטופס. 

בהנחיית גורם  –השימוש בתבנית לסיכום דיון יאפשר גם למי שאינו איש מקצוע למלא את התבנית 

קל על פרסום סיכום הישיבה. יוער כי יוודא שכל המידע הדרוש מופיע בסיכום בבהירות וי –מקצועי 

כום גם גיוס טוקסיקולוג עשוי לתת מענה לעומס זה, כיוון שטוקסיקולוג יוכל ללוות את תהליך סי

הישיבה ולוודא שהנימוקים והשיקולים המקצועיים הועלו על הכתב והועברו לבעלי העניין. צעד זה 

 3ידי הרגולטורים במסגרת עומס -יאפשר לפתור את אי הוודאות והתמשכות התהליכים שמופו על

 .)חוסר שקיפות בוועדות(

מות הדרישות לשלבים השונים לפיכך מוסכם שהרגולטור יבצע בחינה, בשיתוף בעלי העניין, של רשי .64.4

ושל הפורמט לסיכום דיוני הוועדות. השיח עם בעלי העניין יאפשר לרגולטור לזהות נקודות שחשובות 

להם במיוחד. מובהר שהרגולטור יקבל את החלטתו באופן מקצועי ואינו מחוייב לקבל את הערות בעלי 

 העניין.

ום שיעלה לדיון בהתכנסות של הוועדות וסדר הי יש לאמץ נוהל פנימי לפרסום מועדי כינוסשלישית,  .64.5

עדה באתר הרגולטור בעיקר פרסום של סדר היום של כל ומדובר בצעד מנהלי שדורש  עדה.כל ו

יוער שתוכן סדר היום )זהות המבקש וסוג התכשיר שמבוקש  ובעדכון הקבצים ככל שיהיו שינויים.

 יע לבחון שסדר היום יפרט את מספרה הסידורלרשום( עשוי להיות רגיש מסחרית ותחרותית. לכן מוצ

)חוסר בהירות  10צעד זה יענה על עומס כיל פרטים מזהים מעבר לכך. ישל הבקשה שתעלה לדיון ולא 

 לא רק לוועדת היעילות.וות בקשר עם מועדי דיוני הוועדות( ויתייחס לכל הוועדות, וודא

שירות ויהיה זמין לפניות של מפוקחים ובעלי מטעמו שישמש כנציג עובד הרגולטור יכשיר רביעית,  .64.6

במסגרת זו העובד  לרבות הנחיות אודות תהליך הרישוי. –אותו עובד יקבל פניות וישיב עליהן  עניין.

יוכל לסייע בביצוע בדיקות טכניות של בקשות בכדי לקצר את זמני ההמתנה ולזהות מבעוד מועד צורך 

 .בתיקונים או השלמות

ו ויבהירו את התהליכים בעיקר בשתי הוועדות העיקריות: הוועדה לתכשירים מהלכים אלו יפשט .64.7

 ניסיוניים והוועדה הבין משרדית.

                                                           
יך השיפוטי ומאפשר גם למי המשמש בצה"ל להעמדה לדין משמעתי. מדובר בטופס המבנה את ההל 630פתרון זה מבוסס על טופס  7

שאינו שופט מקצועי או מנוסה להוביל תהליך סדור ותקין, תוך תיעוד מלא של חילופי הדברים, ההחלטות והנימוקים שלהם. ראו: 
http://www.law.idf.il/SIP_STORAGE/files/1/1431.pdf 

http://www.law.idf.il/SIP_STORAGE/files/1/1431.pdf
http://www.law.idf.il/SIP_STORAGE/files/1/1431.pdf
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 הסתייעות במעבדות חיצוניות .65

לאחר השלמת הניסוי מועברות תוצאותיו והדגימות שנאספו למעבדות הרגולטור לשם בניית עקומות  .65.1

נמצא שיש מקום לאמץ את הצעת המפוקחים דעיכה לחומרים הפעילים שבתכשיר. תהליך זה ממושך. 

כמות גדולה יותר של לעשות שימוש נרחב יותר בשירותים של מעבדות חיצוניות, דבר שיאפשר טיפול ב

 זמני ההמתנה למעבדות.של דגימות וקיצור 

במהלך גיבוש התכנית הוצע לרגולטור לבצע חלק מן הבדיקה של כל תכשיר בעצמו, וחלק להעביר  .65.2

הבדיקה של לאמץ נוהל עבודה פנימי לפיו יות. לאחר בחינת הסוגיה והסיכונים, הוחלט למעבדות פרט

ידי מעבדות חיצוניות. כל תכשיר עובר בדיקות שונות אך מדובר על העברה של -רוב הדגימות תבוצע על

)התמשכות  7הדבר יאפשר התמודדות עם עומס  מנפח העבודה במקטע זה למעבדות חיצוניות. 75%-כ

 ויקצר את הזמן שהמפוקחים נדרשים להמתין לתוצאות בדיקות המעבדה.הבדיקה במעבדות(  הליכי

 שאריות ה מותרת שלעדכון תקנות בדבר רמ .66

בתוספות לתקנות מוגדרות רמות השאריות הכימיות המותרות ביחס לכל חומר ולכל גידול. כאמור,  .66.1

הלשכה עם . נמצא שגם בעלי העניין וגם הרגולטור )בהסכמה 2008לא עודכנו מאז שנת התקנות 

. לכן הרגולטור יפעל בסיוע הלשכה צריך לעדכן את התקנותהמשפטית של המשרד( סבורים שיש 

)רמת השאריות בתקנות אינה  16הרגולטור באופן ישיר על עומס יענה בכך  .המשפטית לעדכון התקנות

 ידי בעלי העניין.-ופה על, שממעודכנת(

 ובמערכות לניהול מידעמחשוב שימוש ב .67

ניתן לייעל את עבודת הרגולטור באמצעות מעבר מהגשת תיקי בקשות נייר להגשה מקוונת באמצעות  .67.1

הן בעצם ההגשה והן בכל  –מערכות ממוחשבות. הגשת הבקשות באופן ממוחשב תקל על בעלי העניין 

מערכת לניהול מידע תאפשר לרגולטור לאתר ממשק המשך )תיקון, תוספת, מעקב ומענה על שאלות(. 

יקי בקשות בקלות וביעילות ואף לבצע חיפושים בתוך המסמכים שבתיקי הבקשות הארוכים. ת

המאפיינים המרכזיים של מערכת המחשוב וניהול המידע יהיו: הגשה מקוונת ומרחוק של תיקי 

בקשה, אפשרות לממשק בין הרגולטור למפוקחים באמצעות המערכת, אפשרות לעדכון ולמעקב אחר 

קשה לרבות קבלת תעודות והיתרים באמצעות מדיה ממוחשבת, קליטת מסמכים סטטוס הטיפול בב

( שיאפשר לרגולטור ולחברי הוועדות לבצע חיפושים בתוך המסמכים. txtבפורמט טקסטואלי )

המערכת תאפשר למנהלי היחידות אצל הרגולטור לנטר את תהליכי העבודה: מתי התקבלה בקשה, 

גם המערכת תאפשר  לא קיים היום.זה מידע  .היכן יש עומסיםכמה זמן נמשך הטיפול בכל מקטע ו

באופן מסונכרן בהתאם למידע או להחלטה בעלת משמעות רוחבית ועדכונים לייצר תבניות אחידות 

הדבר יקצר הליכי עבודה מול מגישי  .לכלול בתוית של תכשיר מסוג מסוים()למשל, התיאור שיש 

 ויבטיח בהירות ועקביות.מפוקחים עבודה ל, יחסוך הבקשות

ידם ומניתוח -ידי בעלי העניין באופן ישיר אך הוא עלה מתיאור התהליכים על-זה לא הוצג עלעומס  .67.2

כל שייעל את התהליך ויטיב עם קיימת הסכמה שמעבר למערכות מחשוב הוא צעד  עבודת הרגולטור.

 הגורמים.

"ישראל דיגיטלית", הרגולטור יפעל מטה בסיוע בתיאום עם אגף רגולציה במשרד ראש הממשלה ו .67.3

 לאפיון ופיתוח מערכת מחשוב וניהול מידע.
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 איכות התכשירלעניין הוכחת הדרישות הבהרת  .68

. בפועל, הרגולטור מפנה את המפוקחים להציג איכותיהתכשיר יוכיחו ששהמפוקחים דורש הרגולטור  .68.1

ת הוצאות כספיות ישירות מדובר בדרישה מכבידה שגוררו .ISO 9001היצרן עומד בתקן אישור ש

 והשקעת זמן עבודה.

, למרות שהרגולטור מוכן ISO 9001כיום הדרישה להציג תקינה לעניין תהליך הייצור מתמקדת בתקן  .68.2

יש מקום לצמצם את הדרישה, ולהכיר בתקנים זרים נוספים. באופן כעיקרון לקבל גם תקנים אחרים. 

ורי איכות נוספים ממקורות שונים, תוך הבהרה זה יתאפשר למבקשי הרישיון להציג תקנים ואיש

 הקריטריונים להכרה בתקן זר. םמהראש מה

בנוסף,  דינתיים ולא מדינתיים.מ –תקינה גופי גופי הסמכה והכרה בהרגולטור יקבע קריטריונים ל .68.3

נתח משמעותי מן ידו כיום. -יציין בפורש שמות של תקנים וגופי תקינה שמוכרים עלהרגולטור 

התכשירים המיובאים מיוצרים במפעלים במדינות מזרח אסיה. לעיתים קרובות אותם מפעלים אינם 

תכלול, בין היתר, בחינה של גופי הסמכה שמעניקים שהעבודה . לכן הוחלט ISO-מחזיקים בתקן ה

תהליך זה יבוצע בשיתוף בעלי שירות או ממוקמים בסין, הודו, ויאטנם, אינדונזיה ודרום קוריאה. 

 .אמינהתקינה להיעזר בהם לזיהוי מוסדות תקינה רלוונטיים ולאיתור העניין, בכדי 

)בחינת  4עומס תקל משמעותית על והבהרת דרישות הרגולטור  ISO 9001בתקן הדרישה לעמוד ריכוך  .68.4

 , תשפר את בהירות התהליכים והדרישותהאיכות התכשיר מתורגמת לדרישה להציג תקנים זרים(

 עלויות הבירוקרטיה שכרוכות בהצגת התקן.ותפחית את 

 ומספר התיקים הנדונים הגברת תדירות התכנסות הוועדות .69

הרגולטור מכיר בצורך להגביר את תדירות התכנסות הוועדות, במיוחד את תדירות התכנסות הוועדה  .69.1

לדאוג בכדי  –בדגש על משרד הבריאות  –הרגולטור יפעל מול נציגי המשרדים השונים  הבין משרדית.

אחת לשבועיים )תדירות כפולה מן המצב הנוכחי( וכדי לכל הפחות שהוועדה הבין משרדית תתכנס 

משרדית, בכדי לבחון -בנוסף, תבוצע בחינה של הרכב הוועדה הבין שיותר תיקים ידונו בכל התכנסות.

 כיצד ניתן לשפר את יעילות הדיונים דרך שינוי מבנה הוועדה.

 )התמשכות ההליכים(. 1יקל משמעותית על עומס  צעד זה .69.2

 סמכות הרגולטור להעניק תעודות רישום אצילת .70

מנהל  –מסורה לבעל תפקיד אחד ויחיד  לתת התרים שסמכות הרגולטורממיפוי הרגולציה עולה  .70.1

 יוצא שאדם אחד הוא צוואר הבקבוק לבחינה ולאישור בקשות. השירותים להגנת הצומח ולביקורת.

תמונת מצב דומה קיימת ביחס לסמכויות נוספות של מנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת, למשל 

במקרה שמנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת  ,כתוצאה מכך בתחום של היתרים לייבוא צמחים.

 אינו זמין, עלול להיווצר מצב שאין מי שיכול להפעיל את סמכות הרגולטור.

להפעיל סמכויותיו לפיכך מוצע שמנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת יסמיך בעלי תפקיד נוספים  .70.2

כמובן שנדרש יצירת "גיבוי" לעניין הפעלת סמכויות הרגולטור.  התועלת מכך היא פי התקנות.-על

 , אשר בקיא בסוגיות המקצועיותלהסמיך בעל תפקיד בכיר בשירותים להגנת הצומח ולביקורת

 .לוונטיותהר

 ידי בעלי עניין, אך יש בו כדי לשפר את עבודת הרגולטור.-צעד זה אינו עונה על עומס שזוהה על .70.3

 התמודדות עם עומסים במישור הדרישות
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 ביחס לתכשירים בעלי רישיון ממדינות מאושרות –הבחנות בדרישות הרגולציה  .71

את הדרישות של הרגולטור להתאים להתחשב ברישוי זר וכאמור, במקרים המתאימים יש מקום  .71.1

 .לאומיים-לסטנדרטים בין

תכשיר שקיבל רישיון ממדינה מאושרת יוכל לעבור תהליך רישוי מקל המבוסס על ניהול סיכונים תוך  .71.2

יש להגדיר רשימה של מדינות התחשבות במשטר הרגולטורי במסגרתו הוענק לתכשיר רישיון זר. 

: מדיניות האיחוד קודת מוצא לבחינת רישוי זרישמשו כנ מדינות הבאותהמאושרות לצורך זה. 

האירופאי אשר קיבלו על עצמן את הדירקטיבות של האיחוד בתחום; ארצות הברית; קנדה; 

הרישוי את תהליך שיבחנו על מנת להקל  יםלמסלולרמות  שתילהלן נציג  זילנד.-אוסטרליה; יפן וניו

 :היתר ממדינה זרהתכשירים בעלי של 

היתר זכאי להקלות בכל הנוגע לממדינה מאושרת יהיה תקף תכשיר בעל רישיון  :מסלול ירוק .71.2.1

. הרגולטור יבחן לאחר תהליך מזורזויוכל להתחיל בביצוע הניסוי  לעריכת ניסויי שדה

בוועדה לתכשירים ניסיוניים. קריטריונים למתן היתר לעריכת ניסוי ללא היוועצות או דיון 

לצורך צע בהתאם לנהלי הרגולטור ולסטנדרטים הנדרשים חובה שהניסוי יבויישא בהמפוקח 

נדרש  צעד זהלצורך מימוש  הליך הרישוי, אחרת תוצאות הניסוי לא יוכרו בדיוני הוועדות.

לבצע בחינה של דרישות הרגולציה במדינות הרלונטיות, בכדי להגדיר את רשימת המדינות 

בנוסף יש לבחון סוגי תכשירים וחומרים פעילים שלגביהם ניתן לאמץ הקלות.  המאושרות.

מטריצה של חומרת הסיכון מול הסתברות לפי תהליך זה יכלול ניהול של סיכונים )

ידי חברה חיצונית אשר תגיש את -על מנת ליעל את התהליך, הבחינה תבוצע על .להתממשות(

 לו מדינות ניתן לאשר.אי ממצאיה והמלצותיה לרגולטור, שיחליט

כיוון שהיא אינה פותרת את המפוקחים מן הדרישה המהותית לבצע ניתן להעניק הקלה זו 

רק בהיתר המקדים והראשוני לפני ביצוע הניסוי. לכן גם תכשירים מתמקדת ניסוי, והיא 

והם עקומות דעיכה ועל בסיסן יבנו  תוצאות הניסוי ינותחו במעבדהבמסלול זה יבצעו ניסוי, 

מסלול ירוק זה יחסוך ממפוקחים רבים הגשת בקשה  .ידי יתר הוועדות המקצועיות-יבחנו על

הכרוכות בכך. כיוון שיותר ממחצית הרבות והמתנה לוועדה לתכשירים נסיוניים, על העלויות 

התכשירים מיובאים ונתח ניכר מהמיובאים בעל רישיון ממדינות מאושרות, התורים לוועדה 

 .יצטמצמוי ההמתנה של יתר המפוקחים יתקצרו וזמנ

ביחס לחלק מן התכשירים בעלי רישוי ממדינות מאושרות מוצע לבצע  :"מורחבמסלול ירוק " .71.2.2

הרגולטור מסכים  ., בנוסף להקלות של המסלול הירוק הבסיסיתומוגבר ותלהעניק להם הקל

הבחינה תכלול ניתוח של מספר הגורמים  .לבחון מחדש שישכבד ומסורבל בתהליך שמדובר 

שדנים בבקשה, ובחינת הקלות בדרישות ובתהליכים שנעשים כחלק מבדיקת היעילות 

ניהול סיכונים מסודר, הרגולטור שלאחר הרציונל למסלול זה הוא  ומבדיקת הטוקסיקולוגיה.

וחומרים פעילים שלגביהם ניתן  רשויות רישוי זרות, ייצורגידולים, ארצות להגדיר כל וי

בר במדינות ולהסתמך על הרגולציה והסטנדרטים הזרים של מדינות מאושרות )כזכור, מד

משך הניסוי מרכזית שהרגולטור יבחן היא קיצור  ההקל (.מקצועימודרניות עם משטר פיקוח 

בנוסף תבחנן האפשרות לצמצם באופן מקיף את הבדיקות שמבוצעות  משנתיים לשנה.

, שכן מדובר בתכשירים שהחומר הפעיל בהם כבר נבדק "me too"בתכשירים מיובאים במסלול 

 ידי הרגולטור אגב רישיון של תכשיר אחר.-על
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לאומי בהיבטי רגולציה, שיטות חקלאיות, תנאי -מימוש צעד זה מצריך מחקר מקצועי בין .71.2.3

ם לאופן הגידול, שאינם מתאימי כימייםאקלים, ומיפוי הסיכונים הכרוכים בתכשירים 

 וכו'. הישראלי ליםקלתוצרת החקלאית, לתנאי שטח, לא

גם ניתוח מוסכם שהרגולטור יקים צוות מקצועי לבחינת הנושא ולגיבוש נוהל הקלות ביבוא.  .71.2.4

חברה חיצונית, כמפורט לעיל, במטרה לגבש המלצות בדבר האפשרות להכיר בסיוע זה יבוצע 

יקבעו ה"מורחב" למסלול הירוק וסוגי ההקלות הקריטריונים  .והיקפו במסלול ירוק "מורחב"

מבחינה ראשונית נראה לאחר בחינת המאפיינים של התכשירים ומשטרי הרישוי הזרים. 

דרמטית שתינתן במקרים המתאימים לפי נוהל מסודר ותעניק הקלה  ותהקלשמדובר בשורת 

רה את החששות לסיכונים משמעותית בעומסים הבירוקרטיים, מקום שהרגולציה הזרה הסי

 המרכזיים.

( 14)יקר/ 2318העקרונות שנקבעו בהחלטת ממשלה מס' תואמים את שני מסלולים אלו  .71.2.5

 שכותרתה "הגברת התחרות וייעול תהליכי האסדרה בתחום היבוא".

ישנה זיקה בין מערך הפיקוח והאכיפה למשטר הרישוי. מוסכם שככל שמערך הפיקוח והאכיפה יהיה  .71.3

לפיכך, במסגרת סקר  .הרישויהקלות בהליך ניתן יהיה להרחיב את הכך  –הדוק ומרתיע יותר 

המפוקחים דוגמים כיום . כך למשל, והאפשרות להרחיבם הסיכונים יבחנו גם כלי האכיפה והפיקוח

ומגישים את הדגימות לרגולטור. לרגולטור אין דרך לדעת האם במסגרת הניסויים ידולים את הג

מדובר בדגימות אמת. ביצוע דיגום בניסויי השדה יאפשר לוודא את הציות לרגולציה ובהתאם ישפיע 

לפיכך מוסכם שבמקביל לבחינת ההקלות יעשה ניתוח של כלי  על ניהול הסיכונים של הרגולטור.

 לשפר את האפקטיביות שלהם. במטרה –הבקרה והאכיפה הפיקוח, 

ידי מעבדות של רגולטורים ממדינות -נבנו עלצעד נוסף בהקשר זה הוא הכרה בעקומות דעיכה ש .71.4

מאושרות במסגרת ניסויי השדה שבוצעו שם. במדינות אירופה מקובל עיקרון של הכרה הדדית, 

רצון, מצהירות שהן מכירות בעקומות דעיכה  במסגרתו מדינות בעלות סטנדרטים רגולטורים משביעי

י שהרגולטור הזר קבע לאותו תכשיר או של מדינות זרות ומאמצות את רמת השאריות המותרת כפ

על סמך תהליך סדור של ניהול סיכונים יש לבחון את הסביבה הרגולטורית במדינות  חומר פעיל.

 שאריות המותרת כפי שנקבעה שם.המאושרות ולהכיר באופן הדרגתי בעקומות דעיכה וברמת ה

בדומה  התוצאה תהיה שהרגולטור יוכל להתחשב )ולעיתים להסתמך( על עקומות הדעיכה הזרות.

ממדינות רישיון למסלולים הירוקים, גם צעד זה יקל את העומס הבירוקרטי על תכשירים בעלי 

 מאושרות.

מקצועי פנימי שיובל את התהליך, הרגולטור צוות יקים לצורך גיבוש ההקלות לתכשירים מיובאים  .71.5

תערך בסיוע אגף רגולציה במשרד ראש הממשלה יוועץ עם מומחים ועם בעלי עניין מהתחום. 

התקשורת עם חברה חיצונית לצורך ביצוע סקר סיכונים וניתוח משווה של רגולציות ומאפיינים 

 חקלאיים במדינות זרות.

חקיקה, אלא באמצעות אימוץ נוהל של הרגולטור לעניין צעדים אלו ללא שינויי  נראה שניתן לאמץ .71.6

 הקריטריונים למתן היתר לעריכת ניסויים והדרישות שיקבעו בהיתר.

)התאמת הדרישות והכרה ברישוי זר(  5הצעדים המפורטים לעיל יביאו לצמצום משמעותי של עומס  .71.7

צור זמני )קי 1עומס רו הקלה ב(. כמו כן, מהלכים אלו יאפשme tooמסלול )טיפול בתכשירים  15ועומס 

 זמני ההמתנה לבדיקות המעבדה(. )קיצור 7עומס ו המתנה של יתר המפוקחים(
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 פטור מחובת רישיון לתכשירים המיועדים לייצוא בלבד .72

כמפורט לעיל, המצב המשפטי הנוכחי מחייב ברישיון גם תכשירים המיועדים לייצוא בלבד, למרות  .72.1

רי ישראלי וספק אם יש נפקות לניסויים ולבדיקות שנעשות בישראל. שאין בכך מענה על אינטרס ציבו

לצורך כך הרגולטור יקבע  .ממשטר רישוילאמץ פטור בלבד יש לייצוא לכן, ביחס לתכשירים המיועדים 

קריטריונים לפטור מהליך הרישוי. ביצוע צעד זה טעון מיפוי של הסיכונים המשמעותיים, בכדי לקבוע 

את הקריטריונים לקבלת פטור מהליך הרישוי ועל מנת להבטיח שאי עמידה בתנאי הפטור תהווה 

 הפרת חוק פלילית וברת ענישה.

)התקינה בישראל מחמירה מהתקינה בשווקי היעד(. בנוסף,  14ור באופן מקיף את עומס תצעד זה יפ .72.2

)זמני המתנה ארוכים לוועדות; התארכות  15-ו 1לצעד זה יהיו השלכות עקיפות בצמצום עומסים 

, שכן יתפנה לעסוק בתכשירים שישווקו בישראל במקום הטיפול בבקשות לרישיון ייבוא מקביל(

 בתכשירים שמיועדים לייצוא.

 לצורך ייבוא דשנים מינרליםרישיון ה לקבל מהרגולטור ביטול החוב .73

מאת הרגולטור ומשרד הכלכלה, קבלת אישור ליבוא של דשנים מינרלים חייב צו יבוא חופשי כאמור,  .73.1

חרף היעדר כל דרישות בנושא מצד הרגולטור. בפועל הרגולטור שימש כחותמת גומי ויצר עלויות 

 מצידו.בירוקרטיה ללא כל דרישה רגולטורית 

משרדית שדנה -פניםהוקמה וועדת מומחים במקביל להכנת התכנית דנן להפחתת נטל אצל הרגולטור  .73.2

הרגולטור פנו לוועדה והציגו את ההמלצה הצוות ובהשלכות של הסרת הרגולטור מצו יבוא חופשי. 

די להקל בעומס הבירוקרטי הנוכחי ובכהמתגבשת להסיר את הרגולטור מצו ייבוא חופשי על מנת 

לאחר בחינה של הסוגיה תוך לאפשר לרגולטור להקדיש משאבים לתחומי הליבה עליהם הוא אמון. 

להסיר את שיש כימה סהרגולציה העולמית קיבלה הוועדה את עמדת הרגולטור והצוות והסקירת 

בכך אומצה  .(31.05; 31.04; 31.03; 31.02בכל הנוגע לדשנים מינרלים )פרטי מכס  הרגולטור מהצו

התפרסם ברשומות תיקון לצו ייבוא חופשי שהסיר את הדשנים  27.10.2015ביום  .המלצה המתגבשתה

 מצו ייבוא חופשי וביטל את החובה להציג אישור מהרגולטור כתנאי ליבואם.המינרלים 

צעד זה יאפשר לרגולטור להקדיש יותר זמן לציבור המפוקחים הטבעי שלו וכמובן יחסוך משאבים  .73.3

 דשנים מינרלים.ליבואנים של 

 התמודדות עם עומסים בירוקרטיים הגורמים להתמשכות תהליכים

 מענה לחוסרים בכוח אדם חיוני לתפקידי ליבה של הרגולטור .74

ניתוח הוראות הרגולציה והפעולות המתחייבות מהן מלמד שחלק מרכזי מעבודת הרגולטור הוא  .74.1

כדי לאפיין את מידת היעילות והבטיחות שלהם. לפיכך יש צורך  כימייםבחינת רעילותם של חומרים 

הן  –שהרגולטור יפעיל איש מקצוע הבקיא בתחום זה כדי להבטיח פעילות תקינה של הרגולטור 

במישור איכות ההחלטות, רמת השירות לאזרח ומשך הזמן הנדרש להשלמת תהליכים. כאמור, לא 

יה ולכן תהליכים רבים מעוכבים או לא מבוצעים כלל. מועסק אצל הרגולטור מומחה לטוקסיקולוג

תנאי הכרחי לקיצור פרקי הזמן הארוכים הנדרשים לטיפול בבקשות של מפוקחים הוא העסקת 

 מומחה לטוקסיקולוגיה.

גיוס טוקסיקולוג הוא קריטי כדי להבטיח עבודה רציפה ויעילה של הרגולטור. בדיקות שבוצעו עם  .74.2

ולוג שיהיה זמין באופן שוטף לרגולטור יאפשר לפתור הרבה מהסיבות הרגולטור מעלות שטוקסיק

לעומסים בשלבים שונים של התהליך ולהביא לקיצור זמני ההמתנה הממושכים. העסקת טוקסיקולוג 
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צפויה לאפשר תדירות התכנסות גבוהה יותר, כתיבת פרוטוקולים מקצועיים ואותו מומחה יוכל לערוך 

לוועדות. המעבר מהסתייעות חלקית בטוקסיקולוג  ןת בטרם הכנסתות מקדמיות של הבקשובחינ

ממשרד הבריאות לטוקסיקולוג במשרה ובזמינות מלאה תביא לקיצור פרקי הזמן בהליכי הרישוי. 

הטוקסיקולוג יאפשר לכל הוועדות להתכנס בתדירות גבוהה יותר ולפיכך יקצר באופן משמעותי את 

 (.Time to Marketהשוק )משכי הזמן בהגעה של התכשירים אל 

הרגולטור ומשרד החקלאות יפעלו מול נציבות שירות המדינה על מנת לדאוג שיוקצה תקן  .74.3

בהקדם. בשל פרקי הזמן הארוכים שמאפיינים את  וישאילטוקסיקולוג מומחה עבור הרגולטור ו

שירותים; עד תהליכי הגיוס לשירות המדינה, יש להתקשר באופן מיידי עם טוקסיקולוג בהסכם למתן 

שיוקצה ויאויש תקן קבוע לטוקסיקולוג. כיוון שמדובר בתפקיד ליבה אשר כרוך בהפעלת שיקול דעת 

 Outמקצועי ומהותי נדרש שהטוקסיקולוג יהיה עובד מדינה ולא ניתן להסתפק בהתקשרות חיצונית )

Sourcing.כפתרון קבוע ) 

הגדלת תדירות התכנסות הוועדות וקיצור ) 1צעד זה יאפשר התמודדות עם העומסים הבאים: עומס  .74.4

)השלמות הנדרשות לאחר התכנסות הוועדה הבין משרדית בגלל העדר  2זמני ההמתנה להן(, עומס 

)חוסר בהירות בפרוטוקולים ומשך זמן ארוך על לפרסומם(.  3בדיקה מקדמית של התיקים( ועומס 

 ות בחקלאות בוועדות(.)היעדר מומחי 13בנוסף, צעד זה יאפשר מענה חלקי על עומס 

 עומסים שזוהו על ידי בעלי העניין שלא קיבלו מענה בתוכנית המשרדית: 

נועדו מלינים המפוקחים  ןעליההדרישות נמצא ש וניים.יפרטניות דרישות בוועדה לתכשירים ניס – 6עומס  .75

האם . לכן, אותן דרישות חשובות בכדי שהרגולטור יוכל לקבוע תכשירהשימוש בלהעריך את רמת הסיכון מ

 אילו תנאים ומגבלות.תחת ניסוי ואת ערכית הלאשר 

הניסויים מבוצעים ביבולים קטנים מאוד ולכן אינה משכנעת. טענת המפוקחים  יבול.השמדת  – 8עומס  .76

בנוסף, לא נראה שיש מדובר רק על חומר פעיל שעובר ניסיון ראשון בישראל.  מדובר בתלונה זניחה יחסית.

  למפוקחים הסתמכות סבירה על כך שהיבול הקטן שגודל לצורך הניסוי ישמש לצרכים מסחריים.

בעלי העניין טענו כי חסר מפקח שיבחן וינחה אותם בעת עריכת  היעדר מפקח עבור ניסויי שדה. – 9עומס  .77

בעבר היה מחסור במפקח אך הרגולטור פעל לגיוס מפקח אשר שבדיקה מול הרגולטור העלתה ניסויי השדה. 

 ישנו מפקח על ניסויי השדה. 2015. לכן החל משנת 2015ינואר בחודש נכנס לתפקידו 

מנהל תקין מחייב שהרשות המוסמכת עקרונית.  תהנדחהטענה  היעדר נציגי מפוקחים בוועדות. – 12עומס  .78

חלק יהיו מפוקחים מצב בו הלפיקוח תהיה נקייה מניגודי עניינים ואינטרסים זרים. לא הוצג טיעון המצדיק 

 מן הוועדה שמפקחת עליהם.

יענה חלקית על כאמור לעיל, גיוס מומחה לטוקסיקולוגיה  היעדר מומחה בחקלאות בוועדות. – 13עומס  .79

 תומזמנ ותהוועדטענות בעלי העניין לא שכנעו שקיימת בעיה מעבר לכך. במסגרת עומס זה. הטענות 

הדבר נכון במיוחד כאשר הוועדות דנות  מומחים מתחום החקלאות לשמיעת עמדתם.חקלאים, בעלי עניין ו

קצוע מדיוני הוועדות נערכים בהשתתפות אנשי מ 30%-מנתוני הרגולטור כ בסוגיות בעלות השלכות רוחב.

יוצר חשש בוועדות  הענףשילוב נציגי   ונומים.רבאופן קבוע משתתפים בדיוני הוועדות אג המוזמנים לדיונים.

חברי הוועדות נחשפים לנתונים עסקיים רגישים של מגישי במסגרת הדיון בתיק בקשה שחמור, כיוון 

מגיש בקשה  –עניין עצמם למעשה מדובר באינטרס של בעלי הלמשל סודות מסחריים ופטנטים.  –הבקשות 

לרישוי יפגע אם המתחרים שלו או הצרכנים שלו יהיו חשופים למידע מקצועי או עסקי סודי, בעל חשיבות 

. נוכח העובדה שנציגי ענף החקלאות למנות נציגים מענף החקלאות כחברי וועדהלכן לא ניתן תחרותית. 



26 

 

מסכים הרגולטור ומומחים משתתפים באופן קבוע בדיונים, הוחלט שאין צורך לנקוט בצעדים בנושא זה. 

 עימם.ולהיוועץ וועדות ה ניבדיולהמשיך לשתף את נציגי ענף החקלאות להקפיד 

 .להלן מוצג סיכום של פרטי התכנית המשרדית להפחתת הנטל הרגולטורי .80

 

 דרישות/ בירוקרטיה פתרונות במסגרת התכנית ידי בעלי עניין-עומסים שמופו על

גיוס הגברת תדירות התכנסות הוועדות;  זמני המתנה ארוכים לוועדות – 1עומס 
טוקסיקולוג; יצירת מסלול ירוק לייבוא 

ממדינות מאושרות; פטור מחובת רישיון 
 לתכשירים המיועדים לייצוא

 בירוקרטיה

השלמות הנדרשות לאחר  – 2עומס 
 התכנסות הוועדה הבין משרדית

גיוס טוקסיקולוג; גיבוש רשימת דרישות 
 מפורטת וברורה

 בירוקרטיה

חוסר שקיפות ואי פרסום  – 3עומס 
 פרוטוקולים

גיוס טוקסיקולוג; אימוץ תבנית לסיכום 
 דיונים

 בירוקרטיה

 בירוקרטיה הדרישה להציג תקנים זריםהבהרת  דרישה להציג תקנים זרים – 4עומס 
אי הכרה בתכשירים בעלי רישוי  – 5עומס 

 זר
יצירת מסלול ירוק לייבוא ממדינות 

 מאושרות; הכרה בעקומות דעיכה זרות
 דרישות

דרישות מחמירות בוועדה  – 6עומס 
 לתכשירים ניסיוניים

  נדחה.

מעבדות חיצוניות; ב הרחבת ההסתייעות המתנה לבדיקות מעבדה – 7עומס 
 זרותהכרה בעקומות דעיכה 

 בירוקרטיה

  נדחה. השמדת יבול – 8עומס 
  נדחה )הנושא נפתר(. היעדר פיקוח בניסויי שדה – 9עומס 
אימוץ נוהל לפרסום מועדי דיון וסדר יום  חוסר בהירות לגבי מועדי דיון – 10עומס 

 של הוועדות השונות
 בירוקרטיה

 בירוקרטיה שנים 6-ל 3-הארכת תוקף הרישיון מ תדירות חידוש רישיון – 11עומס 
  נדחה. היעדר נציגי מפוקחים בוועדות – 12עומס 
היעדר מומחיות בחקלאות  – 13עומס 

 בוועדות
  נדחה )נפתר חלקית ע"י טוקסיקולוג(.

התקינה הישראלית מחמירה  – 14עומס 
 מהתקינה בשווקי היעד

פטור מחובת רישיון לתכשירים המיועדים 
 לייצוא

 דרישות

התמשכות טיפול בבקשות  – 15עומס 
 me tooבמסלול לרישיון 

יצירת מסלול ירוק לייבוא ממדינות 
 מאושרות; הכרה בעקומות דעיכה זרות;

פטור מחובת רישיון לתכשירים המיועדים 
 לייצוא

 בירוקרטיה

רמת השאריות המותנת לא  – 16עומס 
 מעודכנת

 בירוקרטיה עדכון התקנות

 דרישות/ בירוקרטיה פתרונות במסגרת התכנית גיבוש התכנית עומסים שמופו במסגרת

פיתוח מערכת מחשוב לצור שיפור השירות  צורך במערכת מחשוב וניהול מידע
 לאזרח ולייעול תהליכי עבודה פנימיים

 בירוקרטיה

החובה לקבל מהרגולטור אישור לצורך 
 ייבוא דשנים מינרליים

 דרישות הסרת הרגולטור מצו ייבוא חופשי

 

 ניתוח השפעות .ג

 כללי .1.א

, הליכי הפחתת הנטל שנערכו בשנה זו פטורים מן החובה למדוד את 2118בהתאם להחלטת הממשלה מס'  .81

בוצע אומדן כללי של העומסים ושל השפעת בהתאם לכך,  הנטל הרגולטורי ואת שיעור ההפחתה הצפוי.
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מעמיק של העומסים  ניתוחתיאור של מדידת העומסים בפועל. אינו כולל דוח ה . לכןהתכנית עליהם

 .לעילוההשפעות הצפויות של התכנית מפורטים 

 ניתוח השפעות משקיות של התכנית .2.א

בפרקי זמן קצרים משמעותית מהקיים  כימייםיאפשר למשק הישראלי לקבל תכשירים  התהליכיםייעול  .82

הדברת מחלות ונגעים לפני שנגרם נזק לחקלאות ושיפור הפוטנציאל  –כיום. מדובר בפוטנציאל משמעותי 

 התחרותי של ענף החקלאות הישראלי.

תכשירים הההתחשבות ברישוי זר תקל על ייבוא ובכך תגביר את התחרותיות במשק ואת ההיצע והמגוון של  .83

 זמינים לחקלאים.ה כימייםה

יקל על התעשיה המקומית ועל היכולת שלה לייצא מוצרים הפטור לתכשירים שמיועדים לייצוא בלבד  .84

 ישראלים תוך התחרות בחברות זרות.
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 לו"ז ואבני דרך .ד

 .2016מטרת התכנית היא להשלים את יישום רוב הצעדים עד סוף שנת 

 מכרז לטוקסיקולוג קבוע. חריגים לכך הם: השלמת פיתוח מערכת מחשוב וסיום

 
 אחריות אבני דרך תהליך

לו"ז 
להשלמת 
 אבן דרך

גיוס טוקסיקולוג   .1
 זמני

איפיון דרישות התפקיד והיקף התקציב הנדרש 
 (out sourcingלהתקשרות חוזית זמנית )

 תמיר אשוול
 ואטל

 שפרוט
1.4.2016 

 1.5.2016 תמיר אשוול אישור תקציב להתקשרות למשך שנה אחת   .2

 15.5.2016 תמיר אשוול פרסום מודעה / פרסום מכרז   .3

גיוס טוקסיקולוג   .4
 קבוע

אגף תקציבים ונציבות שירות  –קבלת תקן 
 המדינה

 1.6.2016 תמיר אשוול

 20.6.2016 תמיר אשוול אישור תקציב + צרכים נלווים   .5

 15.7.2016 תמיר אשוול פרסום מכרז   .6

 שפרוט אטל הלשכה המשפטיתהכנת נוסח מול  הארכת תוקף רישיון  .7
ותמיר 
 אשוול

1.4.2016 

העברת הצעה להרכב וועדה מייצעת מצומצמת    .8
 1.4.2016 גרה עבד ללשכה המשפטית

 1.6.2016 תמי מור הגשת התקנות לחתימת השר   .9

פישוט ובהירות   .10
 דרישות

עדכון מנהל השירותים לגבי תהליכים שלגביהם 
 לא מפורסמת רשימת דרישות

 1.5.2016 שפרוטאטל 

הפצה פנימית של רשימות דרישות חדשות    .11
 ונוסחים מעודכנים של רשימות דרישות קיימות

 1.7.2016 אטל שפרוט

עבור כל אחת  –הכנת טופס מובנה לסיכום דיון    .12
 מן הוועדה, והפצה פנימית

 1.6.2016 אטל שפרוט

הפצה להערות של טיוטת נוהל לפרסום מועדי    .13
 וסדר היום שלהן כינוס הוועדות

 1.6.2016 אטל שפרוט

 15.7.2016 גרה עבד אישור הנוהל וכניסתו לתוקף   .14

הסתייעות במעבדות   .15
 חיצוניות

 75%לפיו עבודה הפצה להערות של טיוטת נוהל 
 ידי מעבדות חיצוניות-מעקומות הדעיכה יבנו על

לילא שיני 
 חג' יחיא

20.5.2016 

 15.6.2016 עבד גרה וכניסתו לתוקףעבודה אישור נוהל    .16

עדכון תקנות בדבר   .17
רמת שאריות 

 מותרות

הגשת התקנות לוועדת העבודה, הרווחה 
 1.4.2016 תמי מור והבריאות

שימוש במחשוב   .18
ובמערכות לניהול 

קיום פגישה ראשונה עם מטה "ישראל 
 לצורך איפיון המערכת דיגיטלית"

 1.5.2016 תמיר אשוול
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 מידע

שיפור הבהירות   .19
בדרישה להציג תקני 

ISO  כביסוס לאיכות
 התכשיר

השלמת בחינה של גופי הסמכה ומוסדות תקינה 
 עדכון הנוהל הפנימי בהתאםו

 1.6.2016 אטל שפרוט

הקמת צוות מקצועי פנימי להובלת תהליך ניהול  הקלות ביבוא  .20
 הסיכונים

 1.4.2016 עבד גרה

ירוק "צר"  הצגת דוח ניהול סיכונים למסלול   .21
 1.7.2016 עבד גרה )פטור מוועדה לתכשירים נסיוניים(

החלטה על מדינות מאושרות למסלול ירוק    .22
 "צר" )הקלות בהיתר לביצוע ניסוי(

 15.8.2016 עבד גרה

התקשרות עם ספק לביצוע הליך ניהול סיכונים    .23
 קביעת קריטריונים למסלול ירוק "מורחב" –

 15.6.2016 עבד גרה

 1.10.2016 עבד גרה החלטה על קריטריונים למסלול ירוק "מורחב"   .24

השלמת הליך ניהול סיכונים: הכרה בעקומות    .25
 דעיכה מרגולטורים זרים

 1.7.2016 עבד גרה

 –העברת טיוטת תקנות ללשכה המשפטית    .26
הקלות לגבי דרישת ניסויים לתכשירים עם 
 רישוי זר )מסלול ירוק, מסלול ירוק "מורחב"(

 ]ככל שצעדים אלו מחייבים תיקון תקנות[

 1.11.2016 עבד גרה

פטור מחובת רישיון   .27
לתכשירים 

המיועדים לייצוא 
 בלבד

גיבוש קריטריונים לתחולת הפטור והכנת נוסח 
 אטל שפרוט מול הלשכה המשפטית

 ותמי מור
1.5.2016 

העברת הצעה להרכב וועדה מייצעת ללשכה    .28
 1.7.2016 עבד גרה המשפטית

ביטול סעיפים בצו   .29
 ייבוא חופשי

פגישה עם מנכ"ל משרד הכלכלה לתיאום עדכון 
 צו ייבוא חופשי

 1.4.2016 עבד גרה

הגברת תדירות   .30
התכנסות הוועדה 

 הבין משרדית

נציגי משרדי הממשלה החברים עם  פגישה
תדירות התכנסות  –בוועדה הטוקסיקולוגית 

 ומבנה הוועדה
 1.5.2016 עבד גרה

 –משימות רוחב   .31
תיקון מהותי של 

 התקנות

העברת הצעה להרכב וועדה מייצעת ללשכה 
 1.7.2016 עבד גרה המשפטית

לוועדה המייעצת  :תקנותהתיקון להעברת נוסח    .32
 1.12.2016 תמי מור ולמשרד המשפטים
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 עקרוני להמחשת תהליך הרישויתרשים  – 1נספח 

  

הגשת בקשה להיתר  
 לעריכת ניסויים

בחינת הבקשה בוועדה  
 לתכשירים ניסיוניים

 מתן היתר לעריכת ניסוי

עריכת ניסוי יעילות בשטח  
 (לפחות שנתיים)

גיבוש תוצאות הניסוי והכנת תיק  
 בקשה לתעודת רישום

 בחינת התכשיר בוועלת יעילות

יעילות   -אישור 
 מוכחת

עריכת ניסוי  
 דעיכת התכשיר

העברת תוצאות הניסוי למעבדת  
בניית  )שאריות חומרי הדברה 

 (עקומות דעיכה

 וועדת תווית

 אישור התווית

הענקת תעודת  
 רישום

  3-חידוש אחת ל
 שנים

החזרת התווית  
 לתיקונים

יעילות   -דחייה 
 הופכה

 דחיית הבקשה

וועדה בין  
 משרדית

 דחייה אישור
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 מדידת הפחתת עלויות רגולציה – 2 נספח

, שהיוותה שנת ניסוי מקדים. בהתאם להחלטת הממשלה 2015לצמחים טופל בשנת  כימייםתחום רישוי תכשירים 

, הליכי הפחתת הנטל שנערכו בשנה זו פטורים מן החובה למדוד את הנטל הרגולטורי ואת שיעור 2118מס' 

 ההפחתה הצפוי.

יודגש  עת התכנית.הקיים ושל השפלמרות זאת, בסיוע הרגולטור ובעלי העניין נערך אומדן של הנטל הרגולטורי 

שמדובר באומדן מוערך, שנועד לדמות באופן גס את העלויות הכרוכות בהליכי הרישוי מול הרגולטור. אין הכוונה 

 למדוד באופן מדויק וכולל את מלוא עלויות הרגולציה שבסמכות הרגולטור.

 

 

 

  

 אחרי הפחתה לפני הפחתה

 דרישות
 בירוקרטיה

 דרישות
 בירוקרטיה

 זמן המתנה )חודשים( כסף )חודשים( המתנהזמן  כסף

80,000 80,000 60 56,000 56,000 18 

      

 70% 30% 30% הפחתה באחוזים:

     
 40% 30% הפחתה משוכללת באחוזים:סה"כ 
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 התכנית להפחתת נטל רגולטורי –דוח מסכם 

 רישוי תכשירים כימיים לצמחים – ופיתוח הכפר משרד החקלאות

 

 א'תוספת 

 2016מרץ 

 

, ופיתוח הכפר תוספת זו מצורפת ומהווה חלק משלים לתכנית להפחתת נטל רגולטורי במשרד החקלאות .1

 .2016תחום רישוי תכשירים כימיים לצמחים, מחודש פברואר 

 המפורטים בתוספת זו.בחלק ג' של הדוח, יתווספו הצעדים  תלתכנית המשרד להפחתת נטל, המפורט .2

 

 ישות:עומסים במישור הדר

סמכותו של הרגולטור חלה גם על תכשירים כימיים המורכבים מחומרים טבעיים. הגורמים המקצועיים  .3

סבורים שאין צורך או אינטרס ציבורי בהטלת משטר רישוי ביחס לאותם תכשירים "טבעיים". להערכת 

ן אילו מכלל התיקים המוגשים לרגולטור. לפיכך, הרגולטור יבח 10%-הגורמים המקצועיים מדובר על כ

מחובת הרישוי או מדרישות הרגולציה ויגבש נוהל  –באופן מלא או חלקי  –תכשירים "טבעיים" ניתן לפטור 

 מסודר המגדיר זאת. הנוהל יפורסם ויהיה גלוי לציבור.

 עומסים במישור הבירוקרטיה:

עילים לצורך התכשירים שהרגולטור מתבקש לאשר ולרשות מכילים לעיתים קרובות חומרים אינרטיים )לא פ .4

אלו  םמטרות התכשיר(. חלק מאותם חומרים אינרטיים מסוכנים והוועדה לתכשירים ניסיוניים מיפתה חומרי

כחומרים פסולים שלא יינתן היתר לבצע ניסוי בהם. עם זאת, טרם גובש רשימה מסודרת של חומרים פסולים 

"רשימה שחורה" מחייבת ועדכנית של  אלו. מוסכם שהרגולטור יבחן את המיפוי שנעשה עד כה במטרה לגבש

חומרים אינרטיים שנפסלו באופן עקרוני וגורף. רשימה כזו תשמש את הוועדה לתכשירים נסיוניים ותנחה 

ידי הרגולטור על מנת ליידע את המפוקחים על אותם חומרים, -אותה בעבודתה. בנוסף, רשימה זו תפורסם על

 תכשירים המכילים חומרים אלו.בכדי שיידע להימנע מהגשת בקשות לרישוי 

הוועדה לתכשירים ניסיוניים ושל הוועדה הבין לדוח )שעניינו תדירות ההתכנסות של  61.1.1בהמשך לסעיף  .5

 דיון ובכל שעות 5-מ יפחת לא הדיון שמשך כךהוחלט כי בשלב המיידי אורך דיוני הוועדות יוכפל,  –( משרדית

תדירות ההתכנסות של שתי הוועדות תשאר ללא שינוי )אחת , אך תיקים 12-מ פחות בלא תדון הוועדה

לחודש(. ככל שצעד זה לא יספק את התוצאה הנדרשת של זירוז ההליכים וקיצור ניכר של זמני ההמתנה, יפעל 

 משרדית.-הרגולטור להגדלת תדירות ההתכנסות של שתי הוועדות ויבחן ביצוע שינויים מבניים בוועדה הבין


