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 רקע כללי

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

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

 .חיים לבעלי ווטרינריים םרישוי תכשירי המשרד להפחתת הנטל עם הציבור בתחום

 ניסוי שנת, שהיוותה 2015 שנתב טופל ולפיכך הממשלה להחלטת בנספח נכלל ווטרינרים תכשירים רישוי תחום

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

 את הנטל הרגולטורי ואת שיעור ההפחתה הצפוי.

 

 הרגולטור: הסבר כללי ונתונים בסיסייםפעילות  –חלק א 

 אינטרס ציבורי ועיקרי הפעילות של הרגולטור בתחום .א

 ולבריאות הציבור לבריאות באחריות נושאים "(הרגולטור)" החקלאות במשרד הווטרינרים השירותים .1

 תכשירים רישויהמוסמכת המפקחת על  הרשות. בין היתר, הם מגוונים בתחומים חיים בעלי ורווחת

  .חיים לבעלי ווטרינריים

 חיצוניים טפילים תהדברהמשמשים ל) כימיים תכשירים: סוגים לשני מתחלקים ווטרינרים תכשירים .2

תתי סוגים אלו יכונו להלן  )חיסונים(. יםביולוגי ותרכיבים( החי מן שמקורומזון  ליצור במפעלים חיטוילו

 בפועל תאחראי הרגולטור אצל ווטרינרים תכשירים המחלקה לפיקוח "תרכיבים" בהתאמה.-"תכשירים" ו

 .ווטרינריים תכשירים של רישויו בדיקה על

 :תחומים לשניעליו אמון הרגולטור מתחלק  האינטרס .3

 .(לאדם מהחי המעוברות)מחלות  זואונוטיות מחלות הפצת מניעת – הציבור בריאות .3.1

 .ומשק החי חיים בעלי רווחתו בריאות .3.2

 שפעילות הרגולטור נועדה למנוע: םהמרכזי הסיכונים, אלו בהתאם .4
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 אל האדם )זואונוזות(. ייםחלי הפצת מחלות מבע .4.1

 העברה של גורמי מחלה שמקורם במוצרים מן החי אל האדם. .4.2

 העברת מחלות בין בעלי חיים. .4.3

 .באיכות ירודה תכשירים וטרינריים .4.4

 הבאים: התחומים על גם הרגולטור מופקד ווטרינרים תכשירים רישום על בנוסף .5

 דרך, הייצור משלב הנושא הסדרת שמטרתו כימיים תכשירים, תרכיבים, תרופות בנושא פיקוח .5.1

 .ושימוש לניפוק ועד וההובלה האחסון

 חריגות שאינן רשומות תרופות של וייבוא חיים לבעלי תרופות לרישום בנוגע הבריאות למשרד ייעוץ .5.2

 (.הרישום לעיקרוןביחס )

 .ווטרינריים תכשירים בנושא הציבור לפניות ומענה בתלונות טיפול .5.3

 

 הבסיס החוקי לפעילות .ב

 פועלת מכוחו החוקי לבסיסהבריאות לבין משרד החקלאות בקשר  משרדהסמכויות והאחריות בין  חלוקת .6

 :מבוצעת כך היחידה

 הגדרת לבין אדם בני ידי-על לשימוש תרופה הגדרת בין הבחנה קיימת לא משפטית מבחינה – תרופות .6.1

פקודת  מכוח הבריאות משרדמוטלת על  התרופות רישוםל סמכותה. חיים בעלי ידי-על לשימוש תרופה

-ו"תשמ(, תכשירים) הרוקחים תקנות"( והרוקחים פקודת)" 1981 –הרוקחים ]נוסח חדש[, התשמ"א 

 חבר ,וטרינריים לתכשירים היחידה האחראי על , באמצעותהרגולטור. "(תקנות הרוקחים)" 1986

ובוועדה לתרופות וטרינריות  הבריאות במשרד וטרינריים תכשירים לרישום משרדית-הבין בוועדה

 .חריגות

. תרכיבים לבעלי חיים חייבים חיים בעליב ןחיסו ליצירת הגורמים ביולוגיים תכשירים – תרכיבים .6.2

(, ומעבירים תרכיבים ,מיקרואורגניזמים) חיים בעלי מחלות תקנות חומכ החקלאות משרד באישור

פקודת  מכוח ,הבריאות משרד באחריות מצויים אדם בניב ןחיסו ליצירת תרכיבים. 1975 -ה"התשל

 .הרוקחים תקנותהרוקחים ו

 הבאים: סמכות הרגולטור להסדיר את תחום התכשירים הווטרינריים מעוגנת בדברי החקיקה .7

 ."(תקנות התרכיבים)" 1975-ה"התשל(, ומעבירים תרכיבים ,מיקרואורגניזמים) חיים בעלי מחלות תקנות .8

 וייצור מיקרואורגניזמים מעבירים או ,ההפצ, ההחזק,בואילי היתר בקבלת החובה את קובעות אלו תקנות

 תרכיבים.

מסדירות את  התקנות ."(תקנות התכשירים)" 1982-ב"התשמ(, כימיים תכשירים) חיים בעלי מחלות תקנות .9

 בגינו לתכשיר בדיקות לבצו סמכות הרגולטור את מעגנות אלו תקנות. כימיים תכשירים להרישוי ש משטר

, נימוקים לסירוב הרישום ועוד.  התקנות מעגנות את מעמדה תכשיר רשוםל לסרב הסמכות, רישום מתבקש

משרדית מייעצת לרגולטור ברישום התכשירים, ומפרטות מסמכים ונתונים שיש לצרף לבקשה -של ועדה בין

 לרישום תכשיר.
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. טפסים ולפעולות שונות התהליך של שונים לשלבים נדרשים אשר, והנחיות טפסים פרסם הרגולטור, וסףבנ .10

 בהפעלת הכרוכה הפרוצדורה ואת הדרוש המידע את, לרגולטוראלה מתווים את אופן ההגשה של בקשות 

 :הרגולטור סמכויות

 .בדגים לטיפול( ידקיםבקשה לייצור והפצת תרכיב מומת אוטוגני )חי נוהל .10.1

 .כימי תכשיר לרישום דרישות .10.2

 וטרינרי.  לשימוש כימי תכשיר לרישום בקשה טופס .10.3

 . וטרינרי לשימוש כימי תכשיר ליבוא רישיון לקבלת בקשה טופס .10.4

 בקשה לתרופה חריגה.  טופס .10.5

 . וטרינרי לשימוש תרכיב לרישום בקשה .10.6

 .מזורזשנרשמו במדינה מוכרת במסלול הכרה  תרכיבים רישום נוהל .10.7

 לייצור תרכיבים לשימוש וטרינרי. לרישום מפעל בקשה .10.8

 

 ידי הרגולטור-היתרים ורישיונות הניתנים על .ג

 למקום ייצורו)תרכיב/ תכשיר( ובהתאם  הווטרינרילסוג התכשיר  בהתאםמעניק מספר היתרים  ולטורגהר .11

 להלן: (.יבוא/ מקומי)יצור 

 .הפצהו יבוא היתר מצריכים מיובאים תרכיבים .11.1

 . הפצהו ייצור היתר מצריכים מקומי מיצור תרכיבים .11.2

תרכיבים חריגים מחוייבים בהיתר חריג )תרכיב ממדינה מוכרת שטרם נרשם או תרכיב ממדינה לא  .11.3

 היעדר חלופות(.בשל מוכרת שמיובא 

 .תכשיריםה הפצה שללו יבוא ליצור/המהווה רישיון  –רישום  תעודת לקבל יש םתכשירי עבור .11.4

 :הבאים שלביםה את כולל תרכיבים של הרישוי הליך .12

, התאמת זן התרכיב לזן השדה, )למידה וניתוח של התרכיב והבקשה קבלת התיק וביצוע הערכה שלו .12.1

 ; (הפרעה לאבחון, בטיחות התרכיב וכדומה

האצוות  ה ושחרורבניית מערכת שתאפשר בדיק לביקורת תרכיבים, כולל במעבדה התרכיבבדיקה של  .12.2

  ;לפני שיווק

 ;בשדה בטיחות מבחןביצוע של  .12.3

 ;יבוא/יצור רישיון הנפקת .12.4

בנוסף, תקנות  .הרישום לחידוש ואלרישום של התנאים הגדרה אין בתקנות התרכיבים נכון להיום,  .12.5

 התרכיבים לא מחייבות בתשלום אגרה.

 :הבאים השלבים את כולל תכשירים של הרישוי הליך .13

 המלווה בתשלום אגרה; לרישום בקשה הגשת .13.1
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 ובירורים בהשלמותצורך  ישאם או את התכשיר  לרשום אםההממליצה  משרדית-הביןדיון בוועדה  .13.2

 ;נוספים

 .שלוש שניםעד בת תוקף של  רישום תעודת והנפקת הכימי התכשיר רישום .13.3

 

 רגולציה ורגולטורים משיקים .ד

-הבין בוועדה חבר הרגולטור. הבריאות משרד באחריות ופותהתר רישום סמכות הרוקחים תקנות מכוח .14

 . ובוועדה לתרופות וטרינריות חריגות הבריאות במשרד וטרינריים תכשירים לרישום משרדית

 

 הרחבה על פעילות הרגולטור .ה

, תחומיםי נהרישוי מתחלק לש תהליך. ווטרינרים םתכשירי לש והפיקוח הרישוי תהליך על אחראי הרגולטור .15

היקף העבודה של  .חיטוי והדברה(לכימים  םתכשירים )חומריורישוי )חומרים ביולוגים(  רישוי תרכיבים

דומות לדרישות  שהרגולטור מציבבאופן כללי הדרישות . הרגולטור מתחלק באופן שווה בין שני התחומים

 . האמריקאיתלרגולציה ו תויאהאירופבהתאם לדרקטיבות במדינות מפותחות ו

 :תרכיבלהרישוי  להלן את תהליך נסקור .16

המתאר את רט ואל צריך להגיש לרגולטור תיק מפתרכיב בישרלאשר שמעוניין יבואן או יצרן מקומי  .16.1

ליצור הפעולות שבוצעו כל את ו כולל פרטים בדבר איכותו, בטיחותו ויעילותו של התרכיבהתרכיב ו

כוללת בדיקה של תהליכי יצור ה ,מתבצעת הערכה של התיקלאחר מכן התרכיב.  – המוצר המוגמר

 ו'.כויעילות  המוצר, בטיחותניתוח  ,הניסויים מסקנות ערכו,נהניסויים ש ,תרכיבה

לבנות יכותו של המוצר ואלבדוק את  מטרת בדיקת המעבדה היא .מתבצעת בדיקת מעבדה בשלב השני .16.2

מערכת עבור אותו תרכיב שתאפשר בסוף שלב הרישוי לבדוק את האצוות לפני שיווקן לשוק. לעיתים 

)שורות תאים,  על מנת לבנות מערכת שתוכל לבצע את הבדיקה מעבדה בהשלמות של חומרייש צורך 

 .נסיובים וכדומה(

 , לפי העניין(יבואןאו ה היצרןמגיש הבקשה )ידי -על ,מבחן בטיחות בשדהמבוצע  בשלב השלישי .16.3

בחיות לטיפול תרכיבים המיועדים עבור  רק נדרשבשדה  בטיחות מבחן .יםבינלאומיבהתאם לכללים 

  .מחמד חיות עבוראינו נדרש ו מייצרות מזון

משוחררת לשיווק כל אצווה  ,מאושר להפצה בישראלהתרכיב ו ,מבחן הבטיחות עבר בהצלחהש בהנחה .16.4

המערכת שנבנתה בשלב הרישוי(. הבדיקה לא מתבצעת עבור כל האצוות באמצעות מעבדה )ה ידי-לע

 שתי סוגים של בדיקות יםקיימ שעורך הרגולטור. סיכונים ניהולל בהתאםאלה  ,לפני שיווקן בישראל

 :הסיכונים לניהולבהתאם שמבוצעות 

איכות כדי לבדוק את  במפעל היצור ושבוצע ותבבדיקה זו חוזרים על הבדיק .בדיקה פיזית .16.4.1

 .המוצר

שבו  המפעלמהמסמכים הבדיקות ועל שמסתמכת  ,של המסמכים הנלווים לאצווה בדיקה  .16.4.2

 מפעל.בשחרור האצווה וכן על  יוצר התרכיב

תיק הרישום לא הוערך ואושר(, משוחרר להפצה בהתאם כאשר למעשה תרכיב שיובא בהיתר חריג )  .16.5

 :לניהול סיכונים



6 

, ונבחנת נבדק לא( וכו' יפן, אוסטרליה, קנדה"ב, ארה)אירופה,  מוכרת במדינה שמקורו תרכיב .16.5.1

 .תעודת שחרור האצווה ממדינת היצור המוכרת

 שחרורה לפני במעבדה נבדקת ואצווה אצווה כל", מוכרת"איננה ש במדינה תרכיבמקור האם  .16.5.2

 .בישראל להפצה

 נסקור להלן את התהליך הרישוי לתכשיר כימי: .17

  מלווה בתשלום אגרה.הבקשה  .ת בקשת הרישום לרגולטורמגישים איבואן או יצרן מקומי  .17.1

המסמכים הנדרשים לפי רשימה המפורסמת נערכת בדיקה מקדמית כדי לוודא שהתיק אכן מכיל את  .17.2

 באתר הרגולטור.

שמינה הרגולטור, בה חברים נציגי משרד החקלאות, הבריאות,  משרדית-ןהתיק מגיע לדיון בוועדה הבי .17.3

. ולהמליץ לרגולטור האם לאשרו התכשירבדוק הוועדה מוסמכת ל .הגנת הסביבה והכלכלה והתעשייה

להמליץ לרגולטור עקרונית בכפוף להבהרות מסמכים נוספים, הוועדה עשויה או נדרשות הבהרות אם 

 הרגולטור נוטה לקבל את המלצות הוועדה..ומסמכים שיומלץ לרגולטור לבקש

  ידו:-על המוענקים המרכזיים ההיתרים שניל בקשר פעילותו עלמהרגולטור  שהתקבלומספר נתונים  להלן .18

 

 

 

 

 

 

 :האחרנוותבשלוש השנים  התכשירים הכימייםלהלן מוצג פילוח של התיקים שבטיפול הרגולטור בתחום  .19

 
2013 2014 2015 

 60 26 21 בתהליך עבודה

 77 106 113 רישיונות שהוענקו

 13 5 2 רישיונות זמניים שהוענקו

 153 143 140 סה"כ תיקים שטופלו בכל שנה

 

. ווטרינרים תכשירים יםמשווקו המפתחים יםמקומי ויצרניםהקהל עליו מפקח הרגולטור מונה יבואנים  .20

 -הם של יצרנים מקומיים ו לרישוי תרכיבים הבקשותממספר  20%-כהרגולטור מעריך שבתחום התרכיבים, 

של תרכיבים היצרנים המקומיים מבחינה כמותית, הרגולטור מעריך ששל יבואנים. הן בקשות ממספר ה 80%

 .מנתח השוק המקומי 90% -כמחזיקים ב

 בשנה. ש"חמיליון  800 -התכשירים הווטרינרים מוערך בכענף  שווי שוק .21

 :והפיקוח בתחום הרגולטור פעילות .22

תכשירים לפניות הציבור בנוגע למהווה כתובת והרגולטור מבצע בדיקות ייזומות על מנת לפקח  .22.1

  יפים וכדומה.ותכשירים שנחשדים כמז שגורמים לתופעות לוואי,

 תכשירים כימים תרכיבים ביולוגים 

 160 20 מספר בקשות לרישוי שמוגשות בשנה

 4 3 בשנה מספר בקשות לרישוי שנדחות

 130 לא נדרש לחדש רישיון מספר הבקשות לחידוש רשיון

 3-8 6-12 זמן ממוצע לקבלת היתר )בחודשים(
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 אדם: וכחארגוני  מבנה .23

 .ופיתוח הכפר החקלאות במשרד וטרינריםוה בשירותים מחלקהפועל באמצעות  הרגולטור .23.1

מזכירה שמרכזת את נושא התכשירים הכימיים,  ,האחראי על המחלקה: עובדים 6מועסקים  במחלקה .23.2

ום חושני מעריכי תיקים לת )שמשמש גם כיו"ר הוועדה הבינמשרדית( לתחום תכשיריםתיקים  ךמערי

 במיקור חוץ.מועסק ההמחלקה של  הוא גימלאי יםתרכיבהאחד ממעריכי תיקי  .תרכיבים

 

 סיכום השיח מול בעלי העניין –חלק ב 

 סיכום תהליך השיח .א

גוף שהוגדר כמייצג את  –הפניה לבעלי העניין נעשתה דרך וועדת ההיגוי של נשיאות הארגונים העסקיים  .24

 הסקטור העסקי בתהליך. נשיאות הארגונים העסקיים תיאמה את השיח.

חברת בעלי העניין ריכזו את המידע וניהלו את השיח בעזרת בהתאם להחלטת נשיאות הארגונים העסקיים,  .25

יונות מול בעלי העניין, ריכזה את טענותיהם והציגה אידם. חברת הייעוץ ערכה סדרה של ר-ייעוץ שנשכרה על

באמצעות דוח את העומסים והקשיים שבעלי העניין ביקשו להציף בקשר עם הרגולציה הקיימת. מיפוי 

 הנחיות המדריך הממשלתי להפחתת הנטל הרגולטורי.העומסים נעשה בהתאם ל

שם מדוח מיפוי העומסים של נשיאות הארגונים העסקיים נראה כי הוא משקף את עמדת התעשייה המקומית ו .26

על רישוי תרכיבים. דוח המיפוי כלל לא מתייחס לבעלי העניין שנמנים על היבואנים ומתעלם מוחלט דגש 

. נראה שחלק מהעומסים שהעלו כימיםגולטור, בנושא רישום תכשירים מתחום רגולטורי שלם שמפעיל הר

היצרנים המקומיים יכולים להיות רלוונטיים עבור יבואני תרכיבים, אך נשיאות הארגונים העסקיים הובילה 

לפיכך הוחלט שהליכי שיח עתידיים עם בעלי עניין יעשו כאמור מדובר בשנת ניסוי מקדים וחסר וחלקי. שיח 

ולאחר בחינה ביקורתית של בעלי העניין שנשיאות שישתתפו בשיח מראש של תמהיל בעלי העניין  דרההגתוך 

 הארגונים העסקיים משלבת בשיח.

לאחר השלמת שלב איסוף המידע בשני צירים מקבלים )ציר המגזר העסקי והציר המשרדי( נערך מפגש מסכם  .27

חר מכן נערך מפגש נוסף מול הנהלת משרד לאבין הנהלת השירותים הווטרינרים לחברות המקומיות. 

היוו את הבסיס לגיבוש . מפגשים אלו כאשר נדונו הסוגיות המרכזיות שעלו בדוח העומסיםהחקלאות, בו 

 תכנית להפחתת הנטל.ה

לאחר השלמת שלב השיח התברר שהתאחדות חקלאי ישראל )והמועצות המיוצגים על ידם( אינה חברה  .28

. לפיכך הוחלט לצרף את התאחדות חקלאי ישראל לתהליך כבעלי עניין ולהציג בנשיאות הארגונים העסקיים

 בפניהם 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  .המפוקחים העניין בעליידי -על שתוארו כפי הרגולטוריים העומסים יוצגו זה בפרק .24

עדר רגולציה יה אמהצגת העומסים עולה שהבעיה העיקרית עימה מתמודדות החברות היבעלי העניין. 

של  ניתוח יוצגג' של הדוח  חלקב. , בדגש עם תחום התרכיביםווטרינרים מוסדרת וברורה בנושא תכשירים

 .התהליך במסגרת שזוהוהעומסים 
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 :רגולטוריות דרישותשעיקרם  עומסים .25

מסודר המגדיר תנאי לא קיים נוהל או הליך  – (GMP) היעדר נוהל ייצור תרכיבים בתנאים נאותים .25.1

 .והרגולטור אינו מעניק אישור, רישום או היתר על כך ייצור נאותים לתרכיבים

 :בירוקרטיהו תהליכיםשעיקרם  עומסים .26

התרכיבים חסרה ביותר בתחום הרגולציה  –בתחום התרכיבים  הבהירות בהנחיות ליישום הרגולצי אי .26.1

 וכתוצאה מכך נגרמים העומסים הבאים:

 בעיקר בתחום התרכיבים. –התמשכות תהליכים בשל היעדר כללים ברורים בתקנות  .26.1.1

 חוסר בהירות חמור באשר לדרישות המהותיות והפרוצדורליות שיש למלא. .26.1.2

 בהן.חוסר וודאות באשר לדרישות ולשינויים  .26.1.3

 ת וחוסר אחידות בין הבדיקות במבצעים מעריכי תיקים.שונּו .26.1.4

 זמני רישום ארוכים. .26.2

. היעדר של רגולציה מובילה חסרה רגולציהמלסוגיות שנובעות  נוגעים הוושז העומסים עיקרילסכם כי  ניתן .27

 ציבור על כבד רגולטורי נטלמטילים  אשר ממושכיםרישום  תהליכילו בהירות לאי הבירוקרטיה במישור

היעדר מ החברות המקומיות לטענת, מתאפיינים אשר, הדרישות במישור עומסים קיימים דםלצ. המפוקחים

 .שיוצרו בתנאים נאותיםלרישוי  וסטנדרטים דרישות

 

 פירוט העומסים הרגולטוריים .ג

 רישום תרכיבים רגולציה חסרה בתחום : 1 עומס .28

לא משך שנים מאוד בתוכן ו ותדלהן , 1975משנת  ותהתקנ חסר ולקוני.תקנות התרכיבים מנוסחות באופן 

אין בהן תיאור של הדרישות ממגיש בקשה, לא מתואר בהן תהליך הטיפול בבקשה, השיקולים שיש  .עודכנו

אין לבחון. למעשה, מדובר במסגרת רגולטורית ריקה, שתוכנה אינו ידוע ולא נקבע עד היום. כתוצאה מכך 

תיק רישום של הדרישות לרישוי תרכיב או של התוכן של הגדרה מסודרת, קו מנחה, צ'ק ליסט, של בישראל 

 לייצר ולשווקהנוכחי מקשה מאוד מצב הלדברי החברות המקומיות, תרכיב וטרינרי לצורך רישומו בישראל

באקראיות ם לעיתיהרגולטור פועל יוצא שמוצרים חדשים לשוק בארץ ובעולם. לטענת החברות במצב הקיים 

 :הדבר יוצר את העומסים הבאים .או נהלים קיימיםכללים וללא הסתמכות על 

דרישות רישום משתנות מתיק אחד למשנהו ולטענת החברות הן  –וחוסר וודאות אחידות חוסר  .28.1

מספר רב של תרכיבים , שניתן לזהות בעיקר כאשר גורם אחד מגיש דאות גדולה מאודונתקלות באי ו

תיק  .לטענת החברות קיימת שונות בין מעריכי תיקים .ובקשות שונות מטופלות באופן שונה לרישום

היה מגיע למעריך אחר, יתכן אך אם אותו התיק  ,המכיל מסמכים מסוימים יקבל אישור ממעריך אחד

 ידרשו ממנו השלמות נוספות.שאו  ולא היה מאושר

הדבר יוצר עלויות  ים מה הדרישות מהם.המפוקחים אינם יודע –חוסר בהירות באשר לדרישות  .28.2

עדר חוקים יכתוצאה מה ישירות ולעיתים גורם להליכים כפולים של הבהרות והשלמות לתיק שהוגש.

בחינת התיק הרישום על ידי הנדרשים לשם השלמת  ונהלים מוגדרים אין הגדרה לפרקי הזמן

משכי הזמן הארוכים יוצרים אי ודאות בהקשר של שיווק בנוסף לעצם ההתמשכות,  הרגולטור.

ידועים  א. הפגיעה בשל משכי זמן ארוכים ולשל החברותהעסקי התרכיבים ופוגעים בפוטנציאל 

. המצב הקיים מוסיף עליות ישירות על בשנה שרות עד מאות מיליוני דולריםעמוערכת בהיקף של 
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ום התיק לאורך זמן ללא יכולת לדעת בבירור מהן בריש לטפלכוח אדם שצריך הוצאות החברות כמו 

 הדרישות ואילו מסמכים צריך להגיש.

בשל היעדר תקנה או נוהל, חסרים נתוני בסיס שקיימים בכל מסגרת  –היעדר פרוצדורה מינימלית  .28.3

רגולטורית. למשל, חברות שמעוניינות לייצא את התרכיבים דרישות למסור למדינה הזרה את מספר 

כך נוצר מצב  .מספר רישום בעת רישום התרכיב לא מנפיק הרגולטורהתרכיב בארץ. אלא ש הרישוי של

חלק מבעלי העניין סובלים מכך מאוד,  בעת מילוי טפסים עבור ייצוא.בסיסי שלחברות חסר נתון 

 הכוללת.מסך הפעילות העסקית  80%-מהווה כ םשפעילות היצוא שלהבמיוחד עבור בעלי עניין 

 היעדר נוהל ייצור תרכיבים בתנאים נאותים.: 2עומס  .29

, שהרגולטור (GMP) ברוב המדינות המפותחות קיים נוהל מסודר המגדיר תנאי יצור נאותים לתרכיבים

לדברי  נוהל כזה.לא קיים . בישראל, מוסמך לאכוף ולקבוע האם תרכיב עומד בדרישות הנוהל או לא

היא  הראשונה – ת עבור המוצרומוצריה היא נדרשת לשתי תעוד, על מנת שחברה תוכל לייצא את המפוקחים

היא אישור  והשנייה Certificate of Free Sale (CFS))) שניתן כיום בישראל היתר מכירה חופשית בישראל

, העוסק בתנאי הייצור, המבנה והאיכות (Good Manufacturing Practice (GMP)על תנאי ייצור נאותים )

כיוון שאין לרגולטור ומקובלים.  לאומיים מוסכמים-מדובר בקריטריונים בין .רכיביםהנדרשים לייצור ת

כתוצאה מהיעדר ההסדרה בתחום זה, אין  נוהל כאמור הוא אינו ערוך לספק אישור על תנאי ייצור נאותים.

התרכיבים מוחזקים כאילו ות להוכיח שהם עומדים בתנאי ייצור נאותים, הם למפוקחים הישראלים אפשר

 שלהם אינם עומדים בסטנדרט.

 

 משרד ידי-על גם שאומץ האירופאי- GMP ה הוא שבהם המוביל אךם בנושא זה, תקני מספרבעולם קיימים 

, בישראל שנמכרים מוצרים של הייצור תנאי על פיקוח להיעדר מעבר .התרופות בתחום הישראלי הבריאות

 הפיקוח את דורשות רבות ומדינות מאחר תרכיבים יצוא על מאוד מקשה גם בישראל GMP נוהל העדר

 .זה אישור את לקבל כלל ניתן ולא פיקוח מתבצע לא ובהעדרו, הייצור מתבצע בה המדינה של והאישור

 על משפיע , טוענות החברות,בישראל התעשייה של הייצוא פעילות של ואף היעדר משמעותי צמצום ,כאמור

 .התפתחותו את ומונע ףענה של הכלכלית היציבות את מסכן ,בישראל לצרכן המחירים רמות

 

 במישור עומסים לבין הדרישות במישור עומסים לפי שמופו העומסים את המסווג גרף מוצג להלן .30

 :כהה בצבע מודגשים, העניין בעלי לפי, ביותר הכבדים העומסים. והתהליך הבירוקרטיה
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 בתחום חסרה רגולציה – 1עומס 

 תרכיבים רישום נוהל היעדר

 

 ייצור נוהל היעדר – 2עומס 

 נאותים בתנאים תרכיבים

 

 תכנית המשרד להפחתת הנטל –חלק ג 

 סיכום עומסים ובעיות ברגולציה הקיימת .א

 להבדיל מתהליכיסמכויות הרגולטור ונבחנו העומסים עליהם הצביעו בעלי העניין.  ומופ התהליך במסגרת .31

 רגולציהמחוסר בנוצר כתוצאה הנטל הרגולטורי חלק ניכר מזה  , במקרההפחתת נטל בתחומים אחרים

יובהר כי מדובר בעומסים שזוהו בעיקר בתחום . (GMP-מפורטת וברורה, או בהיעדרה המוחלט )מערך ה

ניתוח הרגולציה והפגשה בין מיפוי העומסים מול בעלי העניין ומול הרגולטור, גובשו  לאחרהתרכיבים. 

 הממצאים הבאים.

 הדרישותבמישור  עומסים .32

 :בסטנדרטים זריםחלקית הכרה  –תרכיבים רישוי  .32.1

הליכי הרישוי בתחום תוכן הדרישות של הדירקטיבה האירופאית. הרגולטור אימץ את  .32.1.1

התרכיבים תואמים את הסטנדרטים הזרים המקובלים במדינות רבות בעולם, בהתאם 

בוחן את התרכיבים באותן אמות  למשטר הרישוי של האיחוד האירופאי. למרות שהרגולטור

למעשה, ככלל גם תרכיב  חלקי בלבד ברישוי זה. באופןמידה כמו רגולטורים זרים, הוא מכיר 

כתוצאה מכך,  בישראל.)נוספת( בדיקה זהה בעל רישוי שהרגולטור מכיר בו נדרש לעבור 

כפל הליכים לפי אותן דרישות נגרמות עלויות ישירות למגישי הבקשות שנדרשים לבצע 

 בישראל.בדיוק: תחילה במדינה זרה ובפעם נוספת 

 1עומס 

 2עומס 

 בירוקרטיה

 דרישות

 מיפוי עומסים לפי סיבות ומרכזיות
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ממדינות מוכרות )אש פועלו בהתאם לדירקטיבות  םברישולהכרה  קיים נוהל כיום  .32.1.2

לשימוש בחיות שאינן  ווטרינרים תרכיביםשל  מזורזרישום האירופאיות(. מדובר בנוהל 

ואת זמני ההמתנה הכרוכים  משמעותי את תהליך הרישוםהנוהל מקצר באופן . מייצרות מזון

: 95%-בו. הרגולטור מציין שהנוהל מאפשר לקצר את משך הזמן הנדרש לבדיקת בקשה בכ

בדיקת תיק רגיל אורכת למעלה מחודשיים, בעוד שבדיקה במסלול המקוצר אורכת בין יום 

לבעלי חיים שלא יועדים תרכיבים המלנוהל זה מתייחס רק כיום אחד לשלושה ימי עבודה. 

מבדיקה עם הרגולטור  .לרישוי תרכיבים מיובאים מן הבקשות 10%-המהווים כ מייצרים מזון

שמסלול ההכרה המזורז נחל הצלחה וכי ניתן להרחיבו. לכן נראה שיש מקום להרחיב  עולה

 את הנוהל גם עבור בעלי חיים המייצרים מזון.

 :לעניין נוהל ייצור בתנאים נאותים לאומי-אימוץ סטנדרט רישוי בין –רישוי תרכיבים  .33

 איכות ממערכת חלק ואה GMP או, Good Manufacturing Practice, נאותים ייצור תנאיסטנדרט ל .33.1

 הם GMPs. הרפואי והמכשור המזון, הפרמצבטית התעשייה של והבדיקה הייצור מערך את המבקרת

 רבות ארצות. הסופי המוצר של איכותו על המשפיעים והבדיקה הייצור שלבי את המנחים הקווים

 ומטרתם המדינות בין זהים נשארו הבסיסיים המאפיינים אך, משלהן GMP נוהלי והתקינו חוקקו

 הצרכן של בריאותו על לשמור מנת על או הווטרינרי הרפואי המוצר של איכותו את להבטיח

רק עבור תרופות הומאניות )לבני אדם(. בהתאם  GMPמדינת ישראל מכירה בסטנדרט  כיום.הסופי

 נבדקת בביקורות. הבריאות משרד של הפיקוח יחידת ידי על נעשית הנהלים של והאכיפה הביקורת

 היא הייחוס נקודת כאשר) הבינלאומיים GMP-ה לכללי במפעל והתשתיות האיכות מערכת התאמת

 PIC/S - Pharmaceutical Co-operation Inspection - ה ארגון שלאומי ל-הבין GMP-ה מדריך

Scheme .)תקופתיות ביקורות, חדש ייצור קו או מפעל לאישור מקדימות לביקורות נחלקות הביקורות 

 היצרנים קשת. הנאותים הייצור תנאי של חמורה להפרה חשד לבדיקת וביקורות מאושרים במפעלים

 ומפעלי רפואיים גזים מפעלי, ביוטכנולוגיים מפעלים, תרופות מפעלי בין נעה תמשרד הבריאו שבפיקוח

 מפעלים גם לבקר אחראיתשל משרד הבריאות  הפיקוח יחידת. פעילים גלם חומרי המייצרים כימיה

 הרשומים תכשירים המייצרים ישראלים יצרנים של ל"בחו ומפעלים לייצוא מיועדת תוצרתם שכל

 .בלבד בישראל

בהיעדר אישור לעמידה מדינת ישראל חריגה בהקשר זה בהשוואה למדינות מערביות מפותחות.  .33.2

 ים הווטרינרייםיקר ואף בלתי אפשרי לייצא את התרכיב ,רלאומי מאוש-הבין GMP-הבסטנדרט 

לחברות המפתחות ומייצרות להפסד הכנסות להוצאות ישירות ו הדבר מוביל .מפותחות למדינות

 תרכיבים. 

אחת מייצרניות המרכזיות של תרכיבים ביולוגיים בתקופה האחרונה שקה מול הרגולטור עולה מבדי .33.3

-)המכבדת את סטנדרט האירופה מדינות והייצור שלה ל חקר, הפיתוחמרכזי הממהעבירה חלק 

GMPבעלי העניין סבורים  לאומית בתחום.-(, על מנת שתוכל לעמוד בדרישות הרגולציה הבין

לאור בשנה.  דולריםגדיל את היקף הפעילות שלהם בעשרות מילוני ת GMPשתאימות רגולטורית לתקן 

ותביא לנטישה של  לאומי קיים חשש שתופעה זו תתרחב-היתרונות הגלומים בעמידה בסטנדרט הבין

 .ישראל
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באמצעות תאמת הרגולציה הישראלית לסטנדרטים הבין לאומיים להבדיקה מול בעלי העניין העלתה ש .33.4

להגדיל את תהיה השפעה חיובית ביותר על המשק. בטווח הקצר מהלך זה צפוי  GMPאימוץ תקן 

היינו גידול של עשרות בשנה, ₪ מיליון  200 -בתחום התרכיבים בכשל החברות היקף הפעילות העסקית 

. בטווח צפוי מספר המועסקים בענף צפוי לגדל בעשרות עובדים. בנוסף, הקיים אחוזים בהיקף השוק

 .נוספתהתרחבות גדולה  ההארוך צפוי

הן בקיומו של  –סבור שנכון להבטיח תאימות של הנהלים וההסדרה בישראל למקובל בעולם הרגולטור  .33.5

בצורה ניכרת את נוהל כזה יגביר נוהל לעניין תנאי ייצור נאותים והן בתוכן הדרישות. מבחינה משקית, 

יגדיל הכנסות ממיסוי, יגידל את יחזק את הייצוא, בחו''ל, המקומיות לות העסקית של החברות יהפע

את איכות התרכיבים הנוהל יסייע לשפר משמעותית  –אך לא פחות חשוב  ;כמות המשרות בענף

-ים הביןלפיכך, התאמת הרגולציה לסטנדרטי המיוצרים בישראל ויקדם את הענף בצורה ניכרת.

למפוקחים  כו, יחסווהקצאת משאבים לצורך כך לאומיים, באמצעות אימוץ נוהל לתנאי ייצור נאותים

 עלויות ישירות.

 

 בירוקרטיים עומסים .34

ודרישות הרגולטור במסגרת הליך תרכיבים  תהליך הרישוי שלחוסר ברגולציה לגבי  –תרכיבים  רישוי .34.1

 רישוי.ה

אין  לקבל היתר, אך פרט לכך הן ריקות מתוכן. החובה את קובעותהתרכיבים  תקנות  .34.1.1

על רקע זה  או הגדרה לפעולות שמותר או שנדרש לבצע.מחייבת בתקנות כמעט כל נורמה 

 התוצאה היאידי הרגולטור.-בולט גם היעדרו של נוהל מפורט המגדיר את תהליך הרישוי על

קטיקה שאינה מעוגנת פרסומים של הרגולטור או בפרהמבוססת על , וחסרהחלקית  רגולציה

  בכתב.

ן רישוי תרכיב ומהבקשה לבנוסף לכך לא קיים נוהל שמגדיר באופן ברור מה צריך להכיל תיק  .34.1.2

כתוצאה מכך  .בעת בחינת בקשה לרישוי תרכיב הדרישות המהותיות שהרגולטור מחיל ובודק

הרגולטור ומבנה הענף סובל מבעיה חמורה של חוסר בהירות וחוסר וודאות באשר לדרישות 

 תהליך הרישוי.

הנדרשים רים אין הגדרה לפרקי הזמן ונהלים מוגד כלליםכתוצאה מהיעדר בעיה נוספת היא ש .34.1.3

הדבר פוגע באופן משמעותי ביכולת  לשם השלמת בחינת התיק הרישום על ידי הרגולטור.

 התיכנון וההיערכות של המפוקחים.

 יעגנומתוקנות  תקנות .ובהירות שקופות תהיינה שהן כזה באופן התקנותיש צורך לעדכן  .34.1.4

כן יבטיחו שמגישי ו, מתוקף כיום שמבוצעים והדרישות התהליך כל את מסודר באופן

כיוון שמדובר בתיקון  שאינן נדרשות לצורך מתן ההיתר. דרישותהבקשות לא ידרשו לעמוד ב

מקיף של התקנות ובכתיבת נהלים מקצועיים רבים, נראה שידרש זמן לא מבוטל לביצוע 

המהלך. מוצע לשקול הסתייעות נקודתית במיקור חוץ של שירותים משפטיים ושירותי כתיבת 

 נהלים, על מנת לזרז את לוחות זמנים ואת אימוץ הרגולציה החדשה והמפורטת.

לשפר באופן משמעותי את הוודאות והבהירות בעבודת המפוקחים מול צעד זה צפוי  .34.1.5

הרגולטור. לאור ניסוח התקנות והנהלים ובצירוף לפינוי המשאבים כתוצאה מאימוץ נוהל 
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הערכת תיק כיו  הכרה מזורז ביבוא, הרגולטור מעריך שזמני הטיפול יתקצרו באופן משמעותי.

. הרגולטור במסגרת מימוש שך למעלה משנהכחצי שנה ותהליך כולו נמתרכיבים אורכת 

ושכלל התהליך  חודשים בלבד לארבעההתכנית הרגולטור מתחייב ששלב הערכת תיק יתקצר 

 דרמטית של הנטל הרגולטורי במישור זמני ההמתנהמדובר בהקלה  .יושלם בתוך חצי שנה

כך  –יוער כי באיחוד האירופי, נדרשים חמישה חודשים להערכת תיק תרכיבים  .לרגולטור

 מזו הנהוגה באיחוד האירופי.אף שהרגולטור הישראלי מתחייב לרמת שירות גבוהה יותר 

 .דיין מעודכנותשאינן תקנות  –רישוי תכשירים  .34.2

 לבע ובסביבת על להדברה תכשירים גם, תכשירים כימיים כוללים התקנות החלות כיום לפי .34.2.1

 במפעלי לניקוי תכשירים לש הסדרה חסרהלחיטוי במפעלי מזון מן החי.  תכשירים גםו ייםח

 סבור הרגולטוראך  "תרופה" בגדרשאינם  תכשיריםכל  שהם –"אביזר כימי וטרינרי" לו מזון

 בבעלי הטיפול במסגרת ווטרינרי שימוש בהם שנעשה כיוון, בהם השימוש את להסדיר שצריך

חות מנטה שמו זרמה מדלליפרסות, "חבישת" להסרת קרניים, ג'ל ל תכשירים. למשל, החיים

 .של פרותלפטמות 

ומכונות  םכלי לניקוישל תכשירים כימיים שמשמשים רגולציה כתוצאה מכך, אין כל  .34.2.2

בתעשיית המזון )למשל סירים, תנורים וכלי קיבול(. הנפגעים המרכזיים מכך הם הציבור 

שהמזון שלהם בא במגע עם חומרים כימים לא  –והעוסקים בתחום החקלאות והמזון 

רפואיים או לטיפול בבעלי -בריאים שכלל אל נבדקו. בנוסף, תכשירים המשמשים לצרכים פרה

-אין כל סטנדרט לגביהם. מדובר לפיכך בבעיה הן בתחום הווטרינריחיים אינם נבדקים ו

 סניטרי והן בסכנות של צער בעלי חיים.

חומרים מקבל  –בתעשיה ובחקלאות  –התוצאה היא שקהל היעד שמשתמש באותם תכשירים  .34.2.3

בסטנדרט נמוך וכתוצאה מכך נדרש להשקיע משאבים בבירור ובבדיקות של אותם 

 את בהוצאות בשל שימוש בתכשיר מזיק.התכשירים ולעיתים לש

בירור מול בעלי העניין והרגולטור העלה שציבור המפוקחים עצמו מעוניין בהסדרה של  .34.2.4

 התחום, לצורך הבטחת וודאות ובכדי להבטיח את איכות החומרים המשמשים אותם.

הרגולטור אף מצא שחלק מיצרני תכשירי הניקוי מסווגים את המוצרים שלהם כתכשירי 

מבדיקה שנערכה עלה שלפחות חלק מן המפוקחים  טוי, בכדי שיהיו כפופים לרגולציה.חי

מבקשים להיות כפופים להסדרה שלה רגולטור כדי שיוכלו לייצא את תכשירי הניקוי 

 והאביזרים הכימיים שהם מייצרים.

 היעדר מערכת מיחשוב מתקדמת להגשת בקשות רישוי וניהול המידע. – רישוי תרכיבים .34.3

מפרט של כל המכיל כיום על מנת לבצע רישוי של תרכיב יש צורך להגיש לרגולטור תיק רישום  .34.3.1

דבר יוצר עומס רב על מעריכי ה .עמודיםאלפי השלבים ביצור התרכיב. כל תיק כזה מכיל 

 ., מסרבל את העבודה ומאריך את זמן הטיפולהתיקים

ולהעבירו פיזית אל משרדי החומר בעותק קשיח את כל לריכוז בעלי העניין נדרשים כיום  .34.3.2

התוצאה היא שמשרדיו של הרגולטור עמוסים בארגזים מלאים בבקשות, ועליו  .הרגולטור

. מערכת ניהול מידע תסייע לרגולטור הרלווטי בכל שלבהחומר  לחפש בארגזים כדי לאתר את

הטיפול כמובן שגם לבעלי העניין קשה לעקוב אחרי סטטוס לייעל ולזרז את הטיפול בבקשות. 

רגולטור הבבקשה. למגיש הבקשה אין כל דרך לברר מה סטטוס הטיפול בבקשה, כיוון שגם 
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כך  ,רביםארוכים וקשה לאתר את תיק הבקשה. התיקים עצמם מורכבים ממסמכים מת

 לאתר מסמך ספציפי בתוך תיק בקשה.קשה ש

 יות ישירות של בעלי העניין ולקצר את זמני הטיפול בבקשות לרישום.צעד זה צפוי לחסוך עלו .34.3.3

 .)תעודת הרישום( תדירות חידוש רישיון – ווטרינרים רישום תכשירים כימיים .35

פי -בירוקרטי נוסף הוא התדירות התכופה יחסית של החובה לחדש רישיון )תעודת רישום(. על עומס .35.1

 המפוקחים את מחייב הדברש שנים. התקנות, המפוקח נדרש לחדש את תעודת הרישום אחת לשלו

 .דבר הכרוך בהוצאות ישירות ובהקטנת הוודאות – יחסית קרובות לעיתים פיקוחה תהליך את לעבור

הארכת תוקף ול הרגולטור קיימת הסכמה שמדובר בדרישה מכבידה שניתן להקל בה. מבדיקה מ

אפשר לבעלי עניין וודאות לפרק זמן ארוך יותר ויקטין את התדירות בה הם נדרשים לפנות הרישיון ת

 לרגולטור לשם הארכת תוקף הרישיון.

 מחסור בכח אדם שצפוי להחמיר. .36

ידי -שפרקי הזמן הנדרשים לטיפול בבקשות מוכתבים בעיקר עלמניתוח עבודתו של הרגולטור נמצא  .36.1

הצורך בבחינת הבקשה, תהליך המחייב למידה מעמיקה של תרכיבים ובניית מודל לבחינה שלהם 

המחייב ניתוח מעמיק הדורש עצמאי, בקשה לרישוי תרכיב מהווה "פרויקט" חקר בחינת  בעתיד.

 עשרות שעות עבודה.

בתחום התכשירים ושני בודקי בקשות  בודקי בקשות שנירגולטור מתבסס על הלצורך ביצוע תפקידו,  .36.2

. מדובר באנשי מקצוע מן השורה הראשונה, שלאחר רכישת השכלה גבוהה הוכשרו בתחום התרכיבים

הצורך בהליך הכשרה ארוך מתחייב ממורכבות העיסוק של הרגולטור ומרוחב משך שנים. בלתפקידם 

 יוצא של ההכשרה הארוכה הוא שקשה מאוד לגייס בודקי בקשות רישום. היריעה בה הוא עוסק. פועל

מהעבודה אינו עובד מן המניין, אלא גימלאי שלאחר פרישתו התרכיבים קשות כיום אחד מבודקי ב .36.3

ההתקשרות עם אותו גימלאי צפויה  אצל הרגולטור. כספק שירותים הוצע לו לעבודאצל הרגולטור 

 הקרובים צפויה האטהבחודשים לפיכך, כבר  א ניתן לחדשה.הקרובים ולבחודשים להסתיים 

 בקצב הטיפול בבקשות לרישוי והכבדה בעומס על בעלי העניין. משמעותית

יובהר כי על פי הנחיות הלשכה המשפטית במשרד, עובד זה אינו רשאי להפעיל שיקול דעת רגולטורי  .36.4

טכני בבדיקת הבקשות והתיקים, כאשר  ידי הרגולטור אושרה רק לצורך מתן סיוע-בעצמו. העסקתו על

 רק לעובדי המדינה מותר להפעיל שיקול דעת שלטוני בכל הנוגע לבדיקת הבקשות ולאישורן.

ל בתחום פמכוח האדם שמט 50%אותו עובד מהווה  עולה שלרגוטור חסר עובד לתחום התרכיבים. .36.5

של ויקטין בחצי את התפוקה  הפתרון הזמני של הסתייעות בעובד מן החוץ יסתיים בקרובהתרכיבים. 

 .פתרון קבע למחסור בכוח אדם בתחום התרכיביםיש למצוא הרגולטור בתחום זה. לפיכך 

 

 פרטי התכנית המשרדית .ב

 ההבירוקרטי במישור עומסים עם התמודדות

 בהתאם להן ובהתאם לדירקטיבה האירופאית והגדרת נוהל עבודה תיקון התקנות – תרכיבים .37
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כיום הרגולציה בתחום התרכיבים דלה, חסרה ומעורפלת. כתוצאה מכך הרגולטור ובעיקר המפוקחים  .37.1

יש לתקן את כים. יהן ברמת התוכן והן ברמת התהל –סובלים מהיעדר בהירות בתוכן הרגולציה 

ים, כיצד מבוצעים הליכי הרישיון ומהן הדרישות מהמפוקחהתקנות ולרחיבן כדי להבהיר מהן 

סמכויות הרגולטור ולוחות הזמנים בהם הוא נדרש לפעול. הגדרה ברורה של תכליות הרגולציה וכן של 

ולפיכך תקטין את  –היקף האחריות והסמכות של הרגולטור תספק לבעלי העניין וודאות ובהירות 

תבטיח אחידות ועקביות ביישום ה מלאה וברורה הצורך בהשלמות, בירורים ותיקונים. כמו כן, רגולצי

 הרגולציה. 

ויגדיר באופן פרטני את התהליכים  נוהל עבודה לתהליך רישום התרכיבים יקבע בהתאם לתקנות .37.2

 והדרישות בכל שלב.

לאומיים. בהתאם, נקבע כי -הוסכם עם הרגולטור שהרגולציה צריכה להתאים לסטנדרטים בין .37.3

עיקרי  חן יהיו בהתאם לדירקטיבה האירופאית שחלה על הנושא.התקנות החדשות והנוהל מכו

 1יצירת סטנדרט אחיד וברור להבטחת איכות, בטיחות ויעילות. הדירקטיבה האירופאית הם

 ת עם הלשכה המשפטית לנסח תקנות חדשות, מלאות ומודרניות.פהרגולטור החל בעבודה משות .37.4

 במקביל, הרגולטור גיבש רשימת דרישות מפורטת להגשת בקשה.

ניסוח התהליך המקיף של יש לבחון האפשרות להסתייע בייעוץ משפטי במיקור חוץ על מנת לזרז את  .37.5

 התקנות והנהלים.

בנוסף,  ובהירות. עלויות ישירות, וודאות)רגולציה חסרה( ויחסוך נטלים של  1את עומס צעד זה יפתור  .37.6

לאומיים, ועם החלטת ממשלה -צעד זה עולה בקנה אחד עם העקרון המנחה של אימוץ סטנדרטים בין

 ".היבוא בתחום האסדרה תהליכי וייעול התחרות הגברת" שכותרתה( 14/יקר) 2318' מס

 הארכת תוקף הרישיון –תרכיבים  .38

במסגרת הפרקטיקה הנהוגה כיום, אחת לשנה הרגולטור עורך הליך של מעין חידוש ההיתר שניתן  .38.1

לתרכיבים. הוחלט שבמסגרת התקנות והנהלים שיכתבו עבור תחום התרכיבים גם תוקף ההיתר יוסדר 

בפעם הראשונה החידוש יעשה לאחר בהתאם למקובל באירופה:  –באופן ברור והוא יוארך משמעותית 

 .שנים 10-שנים ולאחר מכן החידוש יתבצע אחת ל חמש

בדומה לתחום התרכיבים, יפחית באופן דרמטי את העומסים הבירוקרטיים המוטלים על המפוקחים  .38.2

בשיח ידי בעלי העניין -עלעומס שזוהה במסגרת ניתוח עבודת הרגולטור ולא הוצף הבשלב החידוש. 

 .שנערך עמם

 הארכת תוקף הרישיון –תכשירים  .39

כיום המפוקחים נדרשים לחדש את תעודת רישום התכשרים אחת לשלוש שנים. מוסכם כי יש להאריך  .39.1

העומסים מחצית מצעד זה יאפשר להפחית  משלוש שנים לשש שנים. 2פי את תוקף תעודת הרישום 

הבירוקרטיים המוטלים על המפוקחים בשלב החידוש. לפיכך יש לתקן את תקנות התכשירים בכדי 

 ת תוקף תעודת הרישום.להאריך א

 .לא הוצף בשיח מול בעלי הענייןמדובר בעומס שזוהה במסגרת ניתוח עבודת הרגולטור ו .39.2

 יםיכל התכשירים הרלוונטעדכון התקנות כדי שיחולו על  –תכשירים  .40

                                                           
1
 Eudralex, Vol. 6 : Notice to applicants and regulatory guidelines for medicinal products for veterinary use. 
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 נדרשמוסכם שבשל המבנה המיושן של התקנות, תכשירים עשויים שלא להיות כפופים לכל רגולציה.  .40.1

 ולאביזרים לניקוי לתכשירים גם ראויה הסדרה ולהבטיח אחידות לייצרמנת  עלתיקון של התקנות 

 תיקון בעניין זה כלול בטיוטה שתובא בתקופה הקרובה לאישור ועדת הכלכלה. .ווטרינריים כימיים

עבודת לשיפור הרגולציהואך נראה שיכולה להיות לו תרומה  העניין בעלי מול בשיח הוצף לאזה  עומס .40.2

 הרגולטור.

 מידע לניהול ובמערכות במחשוב שימוש .41

. מערכת כזו גם תנגיש את לייעל את עבודת הרגולטור ניתןיש לאמץ מערכת מחשוב ולניהול מידע בכדי  .41.1

התהליך אל המפוקחים ותסייע להם לדעת טוב יותר מה מצופה מהם וכיצד להתנהל בצורה יעילה 

לניהול מידע  מערכתהשימוש ב(. הבהרות וכו' ,נים)תיקוהמשך שלבי הבכל ביותר מול הרגולטור 

ואף לבצע חיפושים בתוך שוות נתונים הלהצליב ול ,אפשר לרגולטור לאתר תיקי בקשות ביעילותי

 הגשה: יהיו המידע וניהול המחשוב מערכת של המרכזיים המאפייניםהמסמכים שבתיקי הבקשות. 

, המערכת באמצעות למפוקחים הרגולטור בין לממשק אפשרות, בקשה תיקי של ומרחוק מקוונת

 מדיה באמצעות והיתרים תעודות קבלת לרבות בבקשה הטיפול סטטוס אחר ולמעקב לעדכון אפשרות

( שיאפשר לרגולטור ולחברי הוועדות לבצע txt) טקסטואלי בפורמט מסמכים קליטת, ממוחשבת

 חיפושים בתוך המסמכים.

מדובר בצעד רוחבי שיחול  .הרגולטור עבודת מניתוח עלה הוא אך העניין בעליידי -על הוצג לא זה עומס .41.2

 הן על תחום התרכיבים והן על תחום התכשירים.

הרגולטור יפעל לאפיון ופיתוח מערכת מחשוב וניהול מידע. תחום מדיניות רגולציה יפעל, בתיאום עם  .41.3

 טלית".לערב בתהליך את מטה "ישראל דיגי אגף רגולציה במשרד ראש הממשלה,

 

 הדרישות במישור עומסים עם התמודדות

 לאומיים בייבוא-אימוץ סטנדרטים בין –תרכיבים  .42

מתייחסים לתכשירים תיקים שכבר נבדקו על ידי רשות  מיובאיםמהתיקים של תכשירים  75%כיום  .42.1

 רגולטורית זרה בדיוק לפי לפי אותם סטנדרטים כמו של הרגולטור.

לאומית. -המקובלות ברגולציה הבין מדרישות שלו הדרישות בהתאמת החל כבר הרגולטור, כאמור .42.2

, בתכשירים המזורז ההכרה נוהל את וירחיב יעדכן הרגולטור, קודמים צעדים של וכהרחבה בהמשך

התוצאה היא שכל תרכיב מיובא בעל רישיון ממדינה  .המייצרים מזון חיים לבעלי גם להרחיבו במטרה

. להערכת התיק מן התהליכים 95%-כ ךעבר למסלול מזורז ומקל, שיחסומאושרת )שהוגדרה בנוהל(, יו

-75% כ על יחול המורחב הנוהלהרגולטור מעריך שבהרחבת ההקלה לקנה מידה חסר תקדים.  מדובר

 .זה בתחום לרישוי הבקשות מכלל 40%-כ שמהוות, תרכיבים ייבואל הבקשות מן 90%

התכנית. הרגולטור ניסח ופרסם את טיוטת הנוהל להערות ביצוע צעד זה החל עוד בתקופת גיבוש  .42.3

הציבור. בשבועות הקרובים הנוהל צפוי להיערך שימוע ציבורי בנושא, במטרה לאמץ את הנוהל לאחר 

 מכן.

עומס זה לא הוצף בשיח מול בעלי העניין אך נראה שיכולה להיות לו תרומה מהותית להקלת הנטל על  .42.4

 הגברת" שכותרתה( 14/יקר) 2318' מסולטור בהתאם להחלטת ממשלה המפוקחים ולשיפור עבודת הרג

 ."היבוא בתחום האסדרה תהליכי וייעול התחרות
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 הסדרת תנאי ייצור נאותים –רישוי תרכיבים  .43

הוא דוגמה נוספת לרגולציה חסרה. על מנת לתקן את  (GMP) תחום הרישוי של תנאי ייצור נאותים .43.1

המצב הנוכחי יש ליזום תיקון לתקנות התרכיבים ולאחר מכן לפרסם נוהל מתאים שיגדיר את שלבי 

 המקובל והמוכר. –יהיה בהתאם לסטנדרט האירופי  GMP-מוסכם על הרגולטור שתקן ה התהליך.

ינימום ההכרחי. לפיכך לא מדובר ברישוי כופה ל סטדנרט גבוה מהמכאמור לעיל, מדובר בהסדרה ש .43.2

 המהווה תנאי למכירה או לשימוש בתרכיבים, אלא במעין תו תקן, שייחד מוצרים באיכות גבוהה יותר.

 למפוקחים תנתן הבחירה אם לעבור בדיקת תנאי ייצור נאותים או אם לאו.

ותוזיל  המסחר עם ישראל, תפתח את אפשר לתעשייה המקומית מסחר עם מדינות זרותזו תהסדרה  .43.3

 אופן דרמטי.ב )בעיקר הוצאות כספיות( שלהםהישירות את העלויות 

על מנת לעשות  .תדרש הקצאת משאביםמדובר ברגולציה שלא קיימת היום ועל מנת להסדיר תחום זה  .43.4

יש להסמיך את הרגולטור לגבות במסגרת תיקוני החקיקה  ראשי. ראשית,-זאת יש ליישם פתרון דו

מהשיח עם בעלי העניין עלה שהם סופגים הוצאות והפסדים  .פעילות הרגולטור בתחוםמחיר עבור 

 אדירים כתוצאה מהמחסור ברגולציה והם מבינים ומוכנים להשתתף ולשאת בעלות הפעילות החדשה.

 .האחריות והסמכות שלונוכח הרחבת היקף לתגבר את מצבת כח האדם של הרגולטור יש שנית, 

לפיכך יש לבחון את האפשרות להסדיר מבחינה משפטית את סמכות הרגולטור לגבות תשלומים בגין  .43.5

 .(GMPרישוי תנאי הייצור הנאותים )

כמפורט בדוח, הרגולציה בתחום חלקית וחסרה ביותר. הוספת ועיבוי הרגולציה תשפר משמעותית את  .43.6

י העניין מקרב הציבור והמשק. הוספת הרגולציה תחייב תהליכי הפיקוח מנקודת המבט של בעל

הרחבת היקף העבודה של הרגולטור. שני הצרכים המרכזיים במישור זה הם מחסור בבודק בקשות 

עבור תחום  – GMPלתחום תרכיבים )במקום הגימלאי שעומד לסיים תפקידו( ובוחן סטנדרט 

 הרגולציה שלא קיים כיום.

הרגולטור מסכים להקצות כוח אדם פנימי מיחידת ית להפחתת נטל, על מנת לעמוד ביעדי התכנ .43.7

 המעבדות שלו לביצוע הבדיקות הנדרשות לצורך הסדרת תחום תנאי הייצור הנאותים.

, לרבות פיתוח תורה מקצועית, נהלי עבודה, GMP-בנוסף, נדרש תקן ייעודי על מנת להקים את מערך ה .43.8

לטובת בשנים האחרונות הרגולטור פעל כדי לגייס כוח אדם  כללי פיקוח והנחיות לתעשייה המקומית.

הקיים של משרד הבריאות  GMP-נבחנה האפשרות להתבסס על מערך ההיתר, הקמת המערך. בין 

 Eupopean -ים של ה)לעניין תרופות לבני אדם( ולרתום את האיחוד האירופי במסגרת פרויקט

Neighbourhood Policy and Enlargement ("twinning").  מאמצים אלו לא נשאו פרי, בין בשל

 היעדר שיתוף פעולה או עקב חוסר התאמה של הכלים הקיימים.

הן במישור הגדל הייצור והיצוא  –יגדיל את תעשיית הביוטק הישראלית  GMP-כמפורט לעיל, מערך ה .43.9

הוספת תקן לתחום התרכיבים תאפשר והן בהוספת עשרות משרות בתחום התרכיבים.  –המקומי 

, התקופה המוערכת שנים 5-6ייתכן שניתן להסתפק בתקן זמני לפרק זמן של הקמת המערך ותפעולו. 

 .לביסוס המערךשתדרש 

 )היעדר נוהל ייצור בתנאים נאותים(. 2צעד זה מהווה מענה מלא לעומס  .43.10

 משבר כוח אדם אצל הרגולטור עם התמודדות
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כאמור, לא ניתן להאריך את ההתקשרות עם בודק התיקים החיצוני בתחום התרכיבים. כתוצאה מכך,  .44

את משך  2דבר שיאריך פי  מכח האדם בתחום התרכיבים, 50%אבד הקרובים הרגולטור צפוי ל בחודשים

 מד הזמן.לכן, הצטיידות בתקן לתחום התרכיבים חיוני כדי למנוע הכפלה של הנטל הרגולטורי במ הטיפול.

 

 ניתוח השפעות .ג

 כללי .1.א

 את למדוד החובה מן פטורים 2015בשנת  שנערכו הנטל הפחתת הליכי, 2118' מס הממשלה להחלטת בהתאם .45

 .הצפוי ההפחתה שיעור ואת הרגולטורי הנטל

כיוון שבוצע אומדן כללי של העומסים ושל השפעת התכנית עליהם, דוח זה לא יכלול תיאור של מדידת  .46

 .זה פרק בתחילת מפורטים התכנית של הצפויות וההשפעות העומסים של מעמיק תיאורהעומסים בפועל. 

 ניתוח השפעות משקיות של התכנית .2.א

צעד זה  .בשוק התכשירים מגוון את גדיללהו הייבוא בתחום תחרות גבירלה צפויה הרחבת נוהל הכרה מזורז .47

 .בבעלי חיים התחלואה היקף את יצמצם ולכן מחלות למניעת תרכיבים של הזמינות את ישפרגם 

מתווספת למהלכים שביצע הרגולטור בשנים האחרונות להבטחת תאימות מירבית של התכנית להפחתת נטל  .48

לא יהיו דרישות לאומיות ייחודית להפחת נטל תבטיח שלסטנדרטים זרים. התכנית הדרישות הרגולטוריות 

(National Deviations.בתחומי אחריותו של הרגולטור ) 

הקמת מערך רישוי תנאי ייצור נאותים יאפשר להגביר את היצוא הישראלי בענף התרכיבים הווטרינרים  .49

 וימנע נטישה של חברות למדינות זרות.
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 ואבני דרךלו"ז  .ד

רוב התכנית להפחתת נטל מבוססת על תיקון רחב היקף של תקנות התכשירים ותקנות התרכיבים, לרבות כתיבה 

מרכזית של לוח הזמנים המפורט להלן היא לנסח את תקנות התרכיבים והנוהל  מטרה של תוכן שלא קיים היום.

 .2016הנלווה להן עד סוף שנת 

 

 
 אחריות אבני דרך תהליך

להשלמת לו"ז 
 אבן דרך

עדכון תקנות   .1
תרכיבים: השלמת 

רגולציה חסרה, 
הקמת מערך רישוי 

GMP 

השלמת נוסח לתיקון התקנות 
 ולנהלים תואמים

 ארז לוברני
 ואפרת ורד

1.1.2017 

קביעת  –תרכיבים   .2
 נוהל עבודה

 1.3.2015 ארז לוברני פרסום נוהל רישוי

עדכון  –תכשירים   .3
הארכת  התקנות:

, תוקף רישיון
השלמה ועדכון 

 (כימי )אביזר

לאישור וועדת הגשת נוסח התקנות 
 הכלכלה

 ארז לוברני
 אפרת ורדו

1.4.2016 

שימוש  –רוחבי   .4
במחשוב ובמערכות 

 לניהול מידע

העברת אפיון ראשוני של התהליכים 
 לצורך הקמת מערכת

עדי שרוסטר 
 וארז לוברני

 

1.3.2016 

ראשונה עם מטה קיום פגישה    .5
"ישראל דיגיטלית" לצורך איפיון 

 המערכת

 ארז לוברני
 

1.4.2016 

עדכון  –תרכיבים   .6
והרחבת נוהל הכרה 

מזורז בתרכיבים 
 מיובאים

 1.2.2016 ארז לוברני השלמת איסוף הערות ציבור

ארז לוברני  השלמת שימוע ציבורי   .7
 אפרת ורדו

1.4.2016 

 1.5.2016 ארז לוברני פרסום נוהל   .8

הקמת  –תרכיבים   .9
 GMPמערך 

 1.8.2016 ארז לוברני פרסום נוהל זמני

 הקצאת של כוח אדם ממעבדות   .10
 GMPלצורך בדיקות ורישוי 

 ארז לוברני
 ונדב גלאון

1.3.2016 

פתרון בעיות צפויות   .11
אצל  כוח אדםב

 הרגולטור

מעריך תיקי  פרסום מכרז לתקן
 GMPמערך לומרכז  תרכיבים

אופן ואגף עופר 
 תקציבים

 במשרד האוצר

1.5.2016 
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 מדידת הפחתת עלויות רגולציה – 1 נספח

, שהיוותה שנת ניסוי מקדים. בהתאם להחלטת הממשלה מס' 2015טופל בשנת  ווטרינריםתחום רישוי תכשירים 

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

 הצפוי.

גש שמדובר . יודעל הנטל הרגולטורי השפעת התכניתשל למרות זאת, בסיוע הרגולטור ובעלי העניין נערך אומדן 

 .הפחתת הנטל כתוצאה מן התכניתבאומדן מוערך, שנועד לדמות באופן גס את 

 

 בירוקרטיה דרישות 

 סה"כ משוכלל זמן כסף כסף 

 54% *78% 47% 21% תרכיבים

 19.7% 40% 13% 4% תכשירים

 

 78%-לצמצום של כ ואיבי –ביבוא  מזורז , קליטת מערכות מחשוב ואימוץ נוהל הכרהוהנהלים כתיבת התקנות* 

כוח האדם של הרגולטור צפוי לקטון  הקרוביםבחודשים מזמני ההמתנה והטיפול בתחום התרכיבים. בנוסף, 

 50%-יצמצם את לוחות הזמנים בתקן קבוע  גיוס. פי שתיםבחצי. כתוצאה מכך לוחות הזמנים לטיפול יתארכו 

 .להבשמוצגת בט 78%בנוסף להפחתה המתוכננת של 


