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 תקציר מנהלים

מסמך זה הוא תכנית ביצועית של משרד החקלאות ופיתוח הכפר להפחתת הנטל 

בעלי חיים ומוצרים מן החי. התכנית מטפלת הרגולטורי ברגולציה על יבוא של 

מזון לבעלי יבוא דגים, יבוא ביצים, יבוא בשמונה תחומי רגולציה שונים: יבוא בשר, 

מוצרים מבעלי חיים שלא למאכל, יבוא חיות משק, יבוא חיות מחמד יבוא חיים, 

 המסוכנות מחלותחדירת הגן מפני הרגולציה נועדה ל .(חיסוניםתרכיבים )ויבוא 

 .לאדם ולחי

העומסים המרכזיים הם  עומסים רגולטורים. עשרים ותשעההתכנית מתמודדת עם 

בחו"ל ליבוא )בתי  זמני המתנה ממושכים )מספר שנים( לצורך אישור מפעלים

; עיכובים מזון לבעלי חיים(ייצור מטבחיים לבשר, תחנות מיון לביצים, מפעלים ל

בשחרור סחורה מהנמל )המהווה צוואר בקבוק משמעותי(; תהליכים ידניים 

 סימון של סחורה כתנאי לשחרור מן הנמל. ; וחובתתניירשימוש בהמבוססים על 

אישור המפעלים בחו"ל. בנוגע מדיניות של המשרד לשינוי כולל יפעל במסגרת התכנית 

, במסגרתה Pre-Listingלבתי מטבחיים ולתחנות מיון של ביצים, תונהג מדיניות 

ץ יאושר היבוא ממדינה שלמה ולא ממפעל בודד. לגבי מפעלי מזון לבעלי חיים, תאומ

הרגולציה האירופית והאמריקאית. מפעל שיעמוד באחת מרגולציות אלה יוכל ליבא 

 טובין לישראל.

זמני ההמתנה ובנוסף, היקף הבדיקות בנמל יצומצם ובכך יופחתו העלויות הישירות 

ושחרור טובין. הרגולטור יבטל שורה  הפעולות הנדרשות לצורך יבואיצומצמו  בנמל.

צמצום . צעד משלים לכך הוא איחוד מערכות מחשוב ושל דרישות מידע ומסמכים

 מדף של בשר מצונן.התוקף חיי  יוארךבנוסף,  .במסמכי ניירהשימוש 

 התכנית צפויה לעודד תחרות ויזמות, להוזיל את יוקר המחייה במוצרי צריכה מגוונים

 נת ישראל.ילאומי של מדנולשפר את הסחר הבי

 78%ולהפחית  95%-ב לאישור בתי מטבחייםהתכנית צפויה לקצר את זמני ההמתנה 

 56%מן העלויות הישירות הכרוכות בבדיקות בנמלים. בסך הכל צפויה הפחתה של 

 העלויות הבירוקרטיות הישירות.כלל מ
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 רקע כללי

, שעניינה 'הפחתת הנטל הרגולטורי', נדרשים כלל משרדי 22.10.2014, מתאריך 2118בעקבות החלטת ממשלה מס' 

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

בעלי יבוא  שיוצרת הרגולציה עללהפחתת הנטל "( המשרד" או "משרד החקלאותהחקלאות ופיתוח הכפר )"משרד 

 .ים מן החימוצריבוא חיים ו

המשרד את הנטל הרגולטורי המוטל על הציבור, בקשר עם שמונה תחומים רגולטורים יפחית תכנית הבמסגרת 

)למטרות גידול ורבייה, מחקר ומסחר(,  בעלי חיים החיים במיםנפרדים: יבוא בשר וקרביים, יבוא ביצים, יבוא 

למטרות מאכל, יבוא חיות משק, יבוא חיות מחמד ויבוא יבוא מזון לבעלי חיים, יבוא מוצרים מבעלי חיים שלא 

 .לבעלי חיים תרכיבים

 ידו בכפוף לכל דין. ידי הרגולטור ותבוצע על תכנית זו גובשה על
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 פעילות הרגולטור – 'חלק א

 בתחום הרגולטור של הפעילות ועיקרי הציבורי האינטרס .א

יבוא בעלי חיים  לעמפקחת ומעניקה היתרים "( הרגולטורהמחלקה ליבוא ויצוא בשירותים הווטרינרים )" .1

 .מוצרים מבעלי חייםו

לתהליכי הפחתת הנטל הרגולטורי, שבוצעו ביחס לשמונה תחומים רגולטוריים: יבוא  תמתייחס תכנית זו .2

בשר וקרביים, יבוא ביצים, יבוא דגים, יבוא מזון לבעלי חיים, יבוא מוצרים שונים מבעלי חיים, יבוא חיות 

, ובשל משק, יבוא חיות מחמד ויבוא תרכיבים. מכיוון שתחומים אלו נמצאים בסמכותו של אותו רגולטור

ההשקה החלקית ביניהם, תהליך העבודה בוצע במרוכז תוך התחשבות במאפיינים השונים של התחומים 

 הרגולטוריים.

האינטרס הציבורי עליו מגן הרגולטור הוא בריאות הציבור, מניעת מחלות של בעלי חיים וצער בעלי חיים.  .3

ופקד הרגולטור. הרגולציה מיועדת להבטיח ההגנה על בריאות הציבור היא האינטרס העליון והעיקרי עליו מ

 בטוחה ובריאה. תהיה שהסחורה שנכנסת לישראל

 פעילות הרגולטור נועדה להתמודד עם הסיכונים הבאים: .4

 –מוצרים מבעלי החיים גבי כניסה והתפשטות של מחלות הנישאות על בעלי החיים המיובאים או על  .4.1

זואונוטיות(, ובין אם מדובר במחלות לות מחבין אם זו מחלה שמזיקה ומועברת לבני אדם )

שמזיקות לבעלי חיים בלבד. מדובר בסיכון ברמת חומרה גבוהה שכן מחלות עלולות לסכן את 

 בישראל לשנים ארוכות.חקלאות בובריאות הציבור ולפגוע קשות בשוק המזון 

חיים בשירותים בעלי לשמירה על בריאות בעלי חיים. הרגולטור פועל בתיאום עם האגף למזון  .4.2

 הווטרינריים. הרגולטור מסייע בפיקוח ובבקרה על מזון לבעלי חיים, שמקורו בחי, שמיובא לישראל.

חדש יחסית והרגולטור  בתחוםסיכון נוסף שהרגולטור מתמודד עימו הוא צער בעלי חיים. מדובר  .4.3

כניסה לישראל של ספינה  לאסורמפתח כלים לאכיפה והתמודדות עם סוגיה זו. בפועל, למשל האם 

 דיני צער בעלי חיים. בתנאים המפרים אתשהחיות הוחזקו עליה 

כיוון שהרגולטור משמש כ"שער הכניסה" של מוצרים מן החי לישראל, הוא מהווה נקודת ממשק  .4.4

( לרגולטורים ורגולציות מגוונות. למשל, העברת בעלי חיים מיובאים מן הנמל למשקים hubמרכזית )

המגבלות על יבוא כלבים מסוכנים לישראל לפי חוק להסדרת הפיקוח על של אכיפה  מאושרים,

חוק )" 1962-האיסורים הקבועים בחוק איסור גידול חזיר, תשכ"בשל , ואכיפה 2002-כלבים, תשס"ג

 לעניין יבוא. "(איסור גידול חזיר

הרגולטור עוסק בפיקוח על מגוון רחב של טובין ומוצרים מיובאים שמקורם בחי. במסגרת ניתוח הרגולציה  .5

והבחינה של תהליכי העבודה, זוהו שמונת התחומים המרכזיים ביותר. טיוב הרגולציה בתחומים אלו צפוי 

בהמשך פרק זה מוצגים להשפיע גם על הכללים והנהלים שמסדירים קבוצות מוצרים משיקות, קטנות יותר. 

 שמונת התחומים העיקריים.

 

 הבסיס החוקי לפעילות .ב

 להלן יפורטו המקורות החוקיים לסמכות הרגולטור, אשר מעגנים את תפקידיו וסמכויותיו. .6
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 1985-ה"החיקוק המרכזי ממנו נגזרת סמכות הרגולטור הוא פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, תשמ .7

הרגולציה הווטרינרית  של"(. הפקודה מסדירה היבטים רחבים ות בעלי חייםפקודת מחל" או "הפקודה)"

ו נדה המרכזי למנוע תחלואת בעלי חיים ולמנוע התפשטות שלה לחיות ולאדם. מכוח הפקודה הותקוויע

 מוצרים מן החי לישראל:הבעלי החיים ו של יבואההתקנות הבאות, אשר מסדירות את 

 ; 1974-חיים(, תשל"ד-תקנות מחלות בעלי חיים )יבוא בעלי .7.1

 ;1982-תקנות מחלות בעלי חיים )הסדר יבוא מוצרי כוורת(, תשמ"ב .7.2

 ;1974-תקנות מחלות בעלי חיים )יבוא בשר(, תשל"ד .7.3

 ;1988-תקנות מחלות בעלי חיים )יבוא ויצוא של מוצרים מבעלי חיים(, תשמ"ח .7.4

 ; 1975-מיקרואורגניסמים, תרכיבים ומעבירים(, תשל"החיים )-תקנות מחלות בעלי .7.5

 ;1964-תקנות מחלות בעלי חיים )שחיטת בהמות(, תשכ"ד .7.6

 ;1975-תקנות מחלות בעלי חיים )תעודה וטרינרית(, תשל"ה .7.7

 ;2000-תקנות מחלות בעלי חיים )מניעת שאריות ביולוגיות(, תש"ס .7.8

 חיקוקים הבאים:בהתאם לסמכות הרגולטור מופעלת גם  .8

חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, אשר מכוחו הותקנו תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים )יבוא  .8.1

קובעת . תקנות אלו מגדירות אילו גזעי כלבים מסוכנים ו2004-והחזקה של כלבים מסוכנים(, תשס"ה

 מגבלות על יבוא והחזקה שלהם;

 ;1936תקנות הבהמות והעופות )הובלה בדרך הים(,  .8.2

, אשר מכוחו פורסם צו הפיקוח על מצרכים 1957-רכים ושירותים, תשי"חחוק הפיקוח על מצ .8.3

צו מעניק סמכות להבטיח שמזון לבעלי חיים ה. 1971-ושירותים )ייצור מספוא והסחר בו(, תשל''א

, 2014-שמקורו בחי נקי ממחלות. בנוסף, לאחרונה נחקק חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים, תשע"ד

להחליף את ההסדרים שבצו. החוק צפוי להיכנס לתוקף מלא במהלך שנת  שהוא חוק מודרני שצפוי

 פיו. , עם התקנת תקנות מפורטות על2017-ו 2016

 ;1983-פקודת בריאות הציבור )מזון( ]נוסח חדש[, תשמ"ג .8.4

 ;1994-תקנות בריאות הציבור )מזון( )שיווק ביצי מאכל(, תשנ"ה .8.5

 חוק איסור גידול חזיר. .8.6
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 ידו ור וההיתרים הניתנים עלתיאור פעילות הרגולט .ג

. כל קבוצת טוביןכאמור, ניתן לחלק את התחומים בהם עוסק הרגולטור למספר קבוצות עיקריות של  .9

 מוצרים כפופה למשטר רגולטורי שנגזר ממערכת שונה של סיכונים ואמצעי הסדרה ופיקוח:

 בקר, צאן, עוף וכו'(; –יבוא בשר וקרביים )מבעלי חיים מגוונים  .9.1

 ביצים;יבוא  .9.2

1לגידול ורבייה(;מאכל )דגי נוי, דגים למחקר ודגי  ("דגים"בעלי חיים החיים במים )יבוא  .9.3
 

 ;"(מספוא)" יבוא מזון לבעלי חיים שמקורו מן החי .9.4

 יבוא חיות משק )פרות, עופות, צאן(; .9.5

 יבוא חיות מחמד; .9.6

 נוצות וכו'(;)קרניים, עורות, דשנים, שלא למטרות מאכל יבוא מוצרים שונים מבעלי חיים  .9.7

 פיתוח או יצור תרכיביםיבוא מיקרואורגניזמים, תרכיבים ומעבירים )משמשים לרוב לצורך  .9.8

 "(.תרכיביםתעשיית הביוטק( )"לו

, שווקים . בהתאם, לכל קבוצה מחלות שונותבהטובין שנכללים מהלכל קבוצה מאפיינים שונים שנגזרים  .10

אין צורך להעביר סיכונים שונים. כך למשל,  יםיוצר םוהק השפעה שונה על המש םלהשונים )מוצא ויעד(, יש 

בעלי חיים המיובאים חיים )חיות משק וחיות מחמד(; בעוד שבשר וביצים יש לשנע בטמפרטורה בקירור 

 מבוקרת.

סדרה אצל הרגולטור )תהליכים שלא מאפיינים את כל אלהלן השלבים המרכזיים של תהליך הרישוי וה .11

 וגריים(:הקטגוריות מופיעים בס

בחינה ואישור מקדים של בית המטבחיים בו נשחט  –[ 2של מפעל הערכת סיכונים ואישור מקדים] .11.1

או המפעל בו מיוצר המספוא. לעיתים אישור כזה מחייב נסיעה  ציםיתחנת המיון לב ,בשר המיובאה

לצורך קיום ביקורת ווטרינרית. לאחר בחינה והתרשמות מהאתר הרלוונטי ומן  למדינת המקור

שלב זה מבוצע  .מאשר את המפעל הזרהרמה המקצועית של הרגולטורים במדינה הזרה, הרגולטור 

 במשותף עם המחלקה לפיקוח מוצרים מן החי של השירותים הווטרינריים.

יבוא בעלי חיים או מוצרים מן החי טעון קבלת רישיון ועמידה בתנאיו. הענקת  – מתן רישיון יבוא .11.2

הרישיון איננה חסם מרכזי. רישיון היבוא מותנה בעמידה בתנאיו ועל היבואן להוכיח עמידה בתנאי 

הרישיון על מנת לשחרר את המוצר בנמל. מתן הרישיון הוא השלב הראשון בתהליך, שכן העמידה 

 הרישיונות:רוב ל הנכוניםעיקר התהליך. ישנם שני אלמנטים מרכזיים  היא בתנאי הרישיון

 במדינת המוצא;תעודת בריאות או אישור בריאות ווטרינריים, המעידים שהטובין נבדקו  .11.2.1

 עמידה בבדיקות שונות לאחר ההגעה לישראל. .11.2.2

בכללים שהוגדרו פעולות ביקורת ופיקוח בנמלים נועדו לוודא ציות ועמידה  – בדיקה ושחרור בנמל .11.3

 ת למספר סוגים:וברישיון, ולהסיר חשש ממחלות. הבדיקות בנמל נחלק

בדיקת מסמכים: בדיקה של תיק המסמכים של המשלוח. תיק המסמכים כולל לרוב את  .11.3.1

 המסמכים הבאים:

                                                 
 .יבוא דגים ומוצרי דיג למאכל מצויים בסמכות משרד הבריאות 1
 .ומוצרים אחרים מבעלי חיים ביצים מספואדגים, בשר וקרביים, לרלוונטי  2
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 בקשה לשחרור סחורה; .11.3.1.1

 את תנאי היבוא; מפרטאשר  –רישיון יבוא מהרגולטור  .11.3.1.2

מקוריים. אלה מעידים על כך שהטובין  –ת תעודת בריאות או אישור בריאו .11.3.1.3

נבדקו ועמדו בדרישות הווטרינריות והבריאותיות בטרם נשלחו לישראל. 

תעודת הבריאות או אישור הבריאות הם המסמך המרכזי לקביעת העמידה 

 ;יש להציג מסמכים מקוריים בסטנדרטים הווטרינריים

ליעד )האוניה  הה הגיעמסמך המעיד על כך שהסחור –( gate passתעודת שער ) .11.3.1.4

 עגנה או המטוס נחת( ומפרט את המסלול שעברה;

לספק  מסמך המתעד את ההתקשרות המסחרית בין היבואן –חשבון ספק  .11.3.1.5

 ;שלו, וכולל את פרטי העסקה

 (.packing list)ת האריזה של רשימ .11.3.1.6

בדיקת אימות וזיהוי: בדיקות אלו נועדו להצליב בין המסמכים למשלוח ולוודא  .11.3.2

 תשהמשלוח תואם לנתונים שבמסמכים, ובעיקר בתעודת הבריאות. בדיקות אלו כוללו

וזיהוי של הסחורה )לפי התוויות ולפי מספר  (זיהוי של המכולה עצמה )לפי מספר מכולה

 אצווה(.

 לפטית )חושית( ובדיקת מעבדה.גנובדיקה ווטרינרית: בדיקות שונות דוגמת בדיקה אור .11.3.3

 חופשייםעלי חיים לישראל מצריך שהייה בהסגר, כדי לוודא שבעלי החיים יבוא של ב –[ 3הסגרים]  .11.4

 ממחלות. הכללים לחיות משק )המיועדות לרוב לתעשיית המזון( שונים מן הכללים לחיות מחמד.

יבוא של בשר מחייב בדיקה פיזית של הבשר. כיוון שהבשר מיובא לארץ  –[ 4בדיקת בשר בבתי קירור] .11.5

מעלות(, יש להפשיר חלק מן המשלוח כדי  4כשהוא קפוא או מצונן )מוחזק בטמפרטורה של עד 

דגימה. כיוון שאין תשתית מתאימה לכך בנמל האוויר והים, יש לשנע את המשלוח לבית  ליטול

 דגימה.ממנו לוח מוחזק בתנאים מתאימים, בזמן שנוטלים בו המש פרטי מחוץ לנמלקירור 

ציר זמן אחד. לכל קבוצת  משתלבים על אשר –מקצועית ופרוצדורלית  –מדובר בתהליכים מורכבים  .12

 שונה, בהתאם לסוג המוצר ולארץ המקור.ך יבוא מוצרים יש מבנה תהלי

בשלב זה הוא שלב קבלת הרישיון הוא שלב פשוט יחסית שבו מועברות למפוקח עיקר הדרישות המהותיות,  .13

 . לא נדרש לעמוד בדרישות של הרגולציה

נבחנות בשלב הפיקוח בנמל לקראת שחרור  ,עיקר עבודת הפיקוח והאכיפה של התנאים והעמידה בדרישות .14

 .תומקצועי תתפעולי צומת קריטי מבחינההטובין. הבדיקה בנמל היא חלק מרכזי מעבודת הרגולטור ומהווה 

. לרוב מדובר על סיבות 1%-שיעור הטובין שנפסלים בנמל נמוך מאוד והרגולטור מעריך שמדובר על פחות מ .15

 ולבקש בדיקה חוזרת.את הפגם ם ניתן לתקן טכניות ובחלק מהמקרים שטובין נפסלי

 שעות לימים.מספר בין  יםאורכבדיקת הטובין ושחרורם בנמל  .16

 .אישורים מקדימים עבור שלב זהמקטע ההסגר אינו באחריות הרגולטור אך קיימת דרישה להציג  .17

בעלי תוקף ח( וחד פעמי )למשלורישיונות בעלי תוקף  –הרגולטור מעניק רישיונות עם תוקף מסוגים שונים  .18

 רב פעמי )לפרקי זמן שונים(. תוקף הרישיון מבוסס על הערכת סיכונים של הרגולטור.

                                                 
 רלוונטי לקבוצות של חיות משק וחיות מחמד. 3
 ליבוא בשר וקרביים. ירלוונט 4
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הדירקטיבה  אלמים את הרגולציה שלהם יככלל השירותים הווטרינרים מתא –זיקה לרגולציה בינ"ל  .19

ם הן יהאירופישאיפה להיות מסונכרנים עם השוק והרגולציה  נהבנושא היבוא. יש נעשה האירופית וכך גם

 במישור הדרישות והן במישור מדיניות האכיפה והביקורת.

שונים. חלקם גם סוחרים בטובין המיובאים  בהיקפיםמדובר ביבואנים  –מאפייני קהל היעד המפוקח  .20

וחלקם מתמקדים בייבוא עצמו. השונות רבה מאוד. גם הציבור הרחב כפוף לרגולציה, למשל יבוא אישי של 

יש  –וון קבוצות המוצרים והמגוון הפנימי בתוך כל קבוצה יוצרים גיוון רב גם אצל היבואנים חיית מחמד. מג

לגני חיות, מזון בעלי חיים שונות בין יבואנים של בשר טרי, בשר קפוא, בהמות לשחיטה, חיות מחמד, 

ם יבוא, שמייצגהיבואנים מתקשרים עם עמילי מכס וסוכני יחלק מלכלבים, קרניים לשופרות ודונג דבורים. 

 אותם ומסייעים להם בהתנהלות מול הרגולטור.

 :2015 - 2014לגבי היקף היבוא בין השנים ם יכללינתונים להלן  .21

 מספר משלוחים קטגוריה

 7,734 בשר וקרביים

 1,427 ביצים

 1,188 דגים

 4,590 מזון לבעלי חיים

 603 מוצרים אחרים מבעלי חיים

 683 5חיות משק

 589 חיות מחמד

 362 תרכיבים

 

 מבנה ארגוני וכוח אדם: .22

 ;המזכירו , עוזרתרופא ווטרינרי ראשי – מטה .22.1

 רופאים; 2 – נמל אשדוד .22.2

 רופאים; 2 – נמל חיפה .22.3

 מפקחים; 4-רופאים ו 2 – נתב''ג .22.4

 רופא אחד; – נמל אילת ומעבר הגבול עם מצרים .22.5

הדרכת באין כוח אדם, פקחי השירותים להגנת הצומח מבצעים את הפיקוח  – מעברי גבול ירדן .22.6

 .הרופא שבנמל אילת

 

                                                 
 לקבוצות העיקריות: בקר, צאן, תרנגולות, תרנגולי הודו וסוסים.מתייחסים הנתונים  5
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 תיאור תהליך היבוא במסלולים השונים .ד

 להלן יוצגו בקצרה תהליכי היבוא השונים בכל אחד ממסלולי היבוא המרכזיים. .23

 

 יבוא בשר וקרביים .1.ד

 באישור מקדים של הרגולטור.ייבוא מבית מטבחיים מחוייב  –הערכת סיכונים מקדימה  .24

 על היבואן לקבל רישיון יבוא מבית מטבחיים מאושר. –קבלת רישיון יבוא  .25

בהתאם לרישיון היבוא ולדרישות הרגולטור )לפי סוג המוצר והמדינה(, יש לקבל  –תעודת בריאות  .26

בסטנדרטים מהרשויות הווטרינריות במדינת המוצא תעודת בריאות עבור המשלוח המעידה על עמידה 

 ווטרינריים.

בדיקת מסמכים. כאשר  תאת כל המסמכים המתוארים לעיל. הבדיקה כוללבנמל יש להגיש  –בדיקה בנמל  .27

מדובר בבשר מצונן או בשר קפוא שעבר תחלופת מכולות במהלך המשלוח, הרופא הווטרינר בנמל בודק את 

 מר בטווח הטמפרטורות הבטוח.טמפרטורה שמותקן במכולה, כדי לוודא שהמשלוח נשההפלט של מד 

 הפשרה של דגימת בשר או קרביים ובדיקתה. –בדיקה בבית קירור  .28

 

 יבוא ביצים .2.ד

 באישור מקדים של הרגולטור.מתחנת מיון מותנה ייבוא  –הערכת סיכונים מקדימה  .29

המעיד המוצא  תממדינבנוסף לטופס בקשה לרישיון יבוא, יש לצרף אישור ווטרינרי  –קבלת רישיון יבוא  .30

  שהלול ותחנת המיון מאושרים ליצוא לישראל.

בדיקת מסמכים. הרופא  תאת כל המסמכים המתוארים לעיל. הבדיקה כוללבנמל יש להגיש  –בדיקה בנמל  .31

טמפרטורה שמותקן במכולה, כדי לוודא שהביצים נשמרו בטווח ההווטרינר בנמל בודק את הפלט של מד 

 הטמפרטורות הבטוח.

 

 יבוא דגים .3.ד

רסם הרגולטור. אם היבואן מבקש ליבא יעל היבואן לחתום על הצהרה לפי טופס שפ –קבלת רישיון יבוא  .32

ואם היבוא הוא למטרות גידול  רשומות )החייבות בדיווח( מחלות ו/או נשאים של דגים ממינים רגישים

והגנים במשרד להגנת ורבייה, חלות עליו חובות נוספות. יבוא דגי מים מלוחים טעון אישור של רשות הטבע 

 הסביבה.

גידול ורבייה, יש להחזיק בהסגר. לכן דגי מאכל לאו  נוי מים קריםיבוא דגי  –אישור מקדים למתקן הסגר  .33

 עוד לפני הגעת הדגים לישראל יש לקבל מהרגולטור אישור למתקן בתנאי הסגר.

ים(, יש לקבל מהרשויות הדג מיןבהתאם לרישיון היבוא ולדרישות הרגולטור )לפי  –תעודת בריאות  .34

 הווטרינריות במדינת המוצא תעודת בריאות עבור המשלוח המעידה על עמידה בסטנדרטים ווטרינריים.

כוללת בדיקה של כל המסמכים שנדרשו במסגרת הרישיון וכן כל האישורים לעניין קיומו של  –בדיקה בנמל  .35

הבדיקות מבוצעות בנמל התעופה ולא בנמל  מתקן הסגר מאושר. דגים מיובאים ככלל בשינוע אווירי ולכן

 ימי.
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 ידי הרגולטור. אם הדגים חייבים בהסגר, יש להעבירם להסגר לתקופה שנקבעה על –הסגר  .36

 

 יבוא מספוא .4.ד

בנוסף לטופס בקשה מפורט יש לקבל אישור למפעל המייצר את המספוא במדינת  –קבלת רישיון יבוא  .37

 המוצא.

בדיקה ווטרינרית. כל גם בנוסף לבדיקת מסמכים, נערכת בדיקת זיהוי ובחלק מהמקרים  –בדיקה בנמל  .38

סוגי המספוא עוברים בדיקת זיהוי של המכולה וכאשר הטובין אינם מסומנים בעברית או באנגלית, יש לסמן 

 חייבים בבדיקת מעבדה.. סוגי מספוא רגישים הסחורה אותם לפני השחרור ולהעמיד אותם לבדיקת זיהוי

 

 יבוא חיות משק .5.ד

חיות משק מיובאות חייבות לשהות בהסגר לאחר הגעתן ארצה. לכן, עוד בטרם  –התקשרות עם תחנת הסגר  .39

ישנן תחנות הסגר פרטיות וממשלתיות. ההקצאה של מקומות  6היבואן עם תחנת הסגר.מתקשר היבוא 

 בתחנות הסגר ממשלתיות נערכת אחת לשנה.

בנוסף לטופס בקשה יש לצרף אישורים ומסמכים שונים, רובם מתייחסים לתשתית  –ר יבוא קבלת הית .40

 הנדרשת לאחר היבוא )כמו אישורים המתייחסים להסגר ולטיפול בחיות במהלך תקופת ההסגר(.

ה הכנסיש לקבל תעודת בריאות מן הרשויות הווטרינריות במדינת המוצא. תהליך זה כולל  –תעודת בריאות  .41

 עוד במדינת המוצא, וכן ביצוע בדיקות וחיסונים.הסגר לעלי החיים ב של

בדיקה זו כוללת בדיקת המסמכים וכן בדיקה ווטרינרית של המשלוח. הבדיקה הווטרינרית  –בדיקה בנמל  .42

 כוללת התייחסות לתחלואה ולהיבטי צער בעלי חיים.

 

 יבוא חיות מחמד .6.ד

ד באופן פרטי נדרש להגיש בקשה לרישיון יבוא. ייחודו אדם המבקש ליבא חיית מחמ –קבלת רישיון יבוא  .43

 של מסלול זה בכך שהוא נועד, באופן עקרוני, עבור פעילות של הציבור הרחב ולא של יבואנים מסחריים.

רישיון היבוא כולל דרישות בהן על המבקש לעמוד בטרם הגעתו לארץ עם  –עמידה בדרישות מקדמיות  .44

אות בארץ המוצא, דרישות לעניין חיסונים ובדיקות דם וכן סימון של החיה קבלת תעודת ברי –החיה. למשל 

 עורי(.-)למשל באמצעות שבב תת

 הבדיקה כוללת הצגת מסמכים והעמדת בעל החיים לבדיקה. –בדיקה בנמל  .45

 

 יבוא מוצרים שונים מבעלי חיים .7.ד

סוגים של טפסים לפי המוצר יש למלא טופס הכולל מידע מגוון על הטובין. ישנם מספר  –קבלת היתר יבוא  .46

 הרלוונטי )קרניים, עורות, נוצות וכו'(.

בשלב זה נבדקים המסמכים של הטובין. לעיתים מבוצעת בדיקה פיזית וטיפולים ווטרינריים  –בדיקה בנמל  .47

 להסרת החשש למחלות.

                                                 
6
 רגולטורי.הנטל ההרגולציה על תחנות ההסגר אינה חלק התחום דנן והיא תבחן במסגרת תכנית נפרדת להפחתת  



12 

 

 יבוא תרכיבים .8.ד

 הגשת טופס בקשה. –קבלת היתר ליבוא  .48

 נערכות בדיקת זיהוי ובדיקה ווטרינרית. בנוסף לבדיקת מסמכים, –בדיקה בנמל  .49

 

 רגולציה ורגולטורים משיקים .ה

 לתחום העיסוק של הרגולטור השקה למספר תחומים ויחידות ממשלתיות נוספות. .50

 –  במשרד החקלאות .51

בשירותים הווטרינרים. האחריות למוצרים מבעלי החיים  שונותפעילות הרגולטור משיקה ליחידות  .51.1

 , תרכיביםמוצרים מן החי; מיקרואורגניזמיםעל יא של המחלקה לפיקוח )בשר וביצים( שיובאו ה

תכשירים ווטרינרים; מספוא כפוף לאגף על פיקוח ומעבירים כפופים לאחר היבוא למחלקה ל

וחיות משק שיובאו מצויות בסמכות הפיקוח של המחלקה לשירותים  ,לפיקוח על מזון לבעלי חיים

ווטרינרים בשדה; יבוא דגים כפוף לרופא הווטרינר הראשי המפקח על דגים. לכל יחידה רגולטורית 

הרגולטור, למשל, בתי הקירור בהם נבדק בשר מיובא מצויים באחריות  עם כזו ממשקים מגוונים

אך זהו גם חלק משלב הבדיקה והשחרור כחלק מהרגולציה על  –המחלקה לפיקוח מוצרים מן החי 

 יבוא הבשר.

  השקה עם אגף הדייג וחקלאות מים במשרד החקלאותבשירותים הווטרינריים בנוסף, לרגולטור  .51.2

דגים, בעוד שלרגולטור סמכות  מיניבכל הנוגע ליבוא דגים חיים. אגף הדייג אחראי לאישור 

 ווטרינרים.מקצועית בכל הנוגע לסיכונים 

בנוסף, קיימת השקה עם משרד הבריאות, אשר אמון אף הוא על בריאות הציבור בהיבטי מזון. רבים מן  .52

 המוצרים שתחת סמכות הרגולטור כפופים בהמשך לפיקוח ולביקורת של משרד הבריאות.

ככלל, יש לעמוד על ממשק אחד ייחודי עם משרד הבריאות והוא הפיקוח על יבוא דגים למטרות מאכל.  .53

מסדיר את היבוא של תוצרת חקלאית בלתי מעובדת ובכלל זה בעלי חיים שעודם חיים  משרד החקלאות 

)עגלים, עופות, דגי נוי( ומוצרים כמו בשר שחוט וביצים. משרד הבריאות אחראי לתוצרת חקלאית מעובדת. 

חת אחריות משרד דגי מאכל הוחרגו מן החלוקה הברורה וזו ולמרות שהם אינם מוצר מעובד, הם ת

 הבריאות.

רגולציה בתחום הכשרות: דרישות הכשרות של הרבנות יוצרות ייחוד בדרישות הרגולטוריות של ישראל  .54

(. נראה שמדובר בייקור משמעותי של התהליך עבור בתי National Deviationsביחס למדינות אחרות )

להתגלגל אל היבואן ומשם הלאה(. דרישות הכשרות משיקות  יכולמטבחיים ומפעלים במדינות זרות )אשר 

עם הרגולציה הווטרינרית בשתי נקודות: שחיטה כשרה והמלחת הבשר. לרגולציה בתחום הכשרות השפעה 

, בתי המטבחיים והמפעלים שעומדים היבואכיוון שדרישות הכשרות מצמצמות את מקורות  –עקיפה נוספת 

וק רב והם מנצלים אותו כדי לגבות מחיר גבוה יותר מהיבואנים לישראל, בדרישות הכשרות נהנים מכוח ש

 מתוך ידיעה שיש להם מעט אלטרנטיבות.
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 סיכום השיח מול בעלי העניין – 'חלק ב

בעלי התבקשו בשלושה שלבים. בשלב הראשון ידי תחום מדיניות רגולציה  על נעשההשיח מול בעלי העניין  .55

שמטרתם זיהוי עומסים רגולטורים. בשלב השני נערך שולחן עגול שכלל דיון על העניין למלא שאלונים 

התהליך והעומסים בהם נתקלו היבואנים. בשלב השלישי נערכו ראיונות ופגישות השלמה. מיפוי העומסים 

נעשה לפי המדריך הממשלתי להפחתת הנטל הרגולטורי. להלן תיאור תמציתי של תהליך איסוף המידע בציר 

 העניין. בעלי

יבואנים תחילה נעשה מיפוי של בעלי העניין הרלוונטיים. נמצא שבעלי העניין שמושפעים מן התהליך הם  .56

עוד עלה שיש לשלב בשיח עמילי מכס, אשר פיקוח הרגולטור. בהעוסקים ביבוא של סוגי הטובין המגוונים ש

 בקיאים בתהליכי העבודה בנמל.

 עלי העניין יחד עם הרגולטור, נעשתה פנייה באמצעים הבאים:לאחר זיהוי המאפיינים המרכזיים של ב .57

 ;מועדים שניקול קורא ב םפורס 2016בחודש פברואר  .57.1

 פנייה ישירה ליבואנים ועמילי מכס;בוצעה  .57.2

 פנייה על בסיס פרטי קשר של בעלי עניין המצויים בידי המשרד;בוצעה  .57.3

התעשיינים, שפנו באופן מרוכז לבעלי עניין בכדי בסיוע איגוד לשכות המסחר והתאחדות בוצעה פניה  .57.4

 לייצר תמהיל.

תחום מדיניות רגולציה הפיץ שאלוני מיפוי עומסים לבעלי העניין, בהם נתבקשו להתייחס לרגולציה הכרוכה  .58

בתהליך אישור יבוא ממדינות שאינן מאושרות, תהליך קבלת היתר יבוא ותהליכים נוספים שבעלי העניין 

 התייחס אליהם.מצאו לנכון ל

תחום מדיניות רגולציה הפיץ שאלוני מיפוי עומסים לבעלי העניין, בהם התבקשו לתאר תהליכים רגולטורים  .59

 מרכזיים, את מידת ההכבדה שכרוכה בהם, עומסים ברגולציה ואפשרויות להפחתת העומסים.

, שולחן עגול בנושא יבוא בעלי חיים בראשון לציון  התקיים במשרדי הנהלת משרד החקלאות 8.5.2016ביום  .60

ובעלי עניין שכללו   בהשתתפות תחום מדיניות רגולציה במשרד החקלאות המפגש נערךומוצרים מן החי. 

 יבואני בשר, דגים, ביצים, מספוא וחיות משק.

יבואנים, נערכו פגישות וראיונות השלמה עם מספר בעלי עניין, לרבות  2016יוני  - אפריל יםבמהלך החודש .61

לאומי, על מנת להשלים את התמונה בכל הנוגע ננציגי ארגונים עסקיים, עמילי מכס וסוכני מסחר בי

 לעומסים, לסיבותיהם ולעלויות הרגולציה.

' של התכנית ב בנספחהעומסים שזוהו במסגרת השיח עם בעלי העניין מוצגים במסגרת רשימת העומסים  .62

 המשרדית.
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 הרגולטורי להפחתת הנטלתכנית המשרד  – 'גחלק 

 להלן תמצית הצעדים מתוך התכנית המשרדית:

 

 אישור ברמת המדינה כולה -( בתי מטבחיים ותחנות מיון)קיצור זמן אישור מפעלים ליבוא 

 אימוץ הרגולציה האירופית והאמריקאית לעניין אישור מפעלי מספוא

 הארכת תוקף הרישיונות ופישוט הרישיונות

 שימוש בתעודות בריאות אלקטרוניות

 מסמכים לצורך שחרור טובין מן הנמל 7מתוך  6ביטול חובת הגשה של 

 איחוד מערכות המחשוב הקיימות וביצוע ניהול סיכונים על בסיס נתונים

 (Paperless)מעבר לתהליכים ממוחשבים ללא שימוש בנייר 

 הוספת האגרות של הרגולטור לשרת התשלומים הממשלתי

 ביטול הדרישות להצהרות והתחייבויות שנועדו לאמת דרישות שנקבעו בחוק

 כתיבת נהלים ברורים ומפורטים שיפורסמו לציבור

 מתן אפשרות להשתמש במדי טמפרטורה ניידים וזולים

 הבטחת אחידות בבדיקות בנמלים

 הארכת אישור תוקף חיי מדף של בשר

 רק פריטים שיועמדו לבדיקה יופשרו -צמצום פגיעה בסחורה בבית הקירור 

 איחוד דרישות רגולציה בתחום המספוא במסגרת תהליך היבוא

 ביטול דרישה לסימון מוצרי מספוא בעברית או באנגלית כתנאי לשחרור מן הנמל

 העברת בדיקות הזיהוי והדיגום של מספוא מחוץ לנמלים

 צמצום אחוז בדיקות הזיהוי והדיגום של משלוחי מספוא בהתאם לניהול סיכונים

 הסרת הפיקוח על יבוא פרטי של תוספי תזונה לבעלי חיים

 מעבר ליומן אלקטרוני ושיתוף פעולה עם אגף הדייג -שיפור הפיקוח על יבוא דגים חיים 

 צמצום דרישות מידע ודרישות למסמכים

 ביטול החובה לסמן בקבוקונים של תרכיבים
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 פרטי התכנית המשרדית להפחתת הנטל הרגולטורי .א

התכנית המשרדית מורכבת מצעדים רוחביים, אשר רלוונטים למספר קטגוריות של טובין ומסלולי יבוא,  .63

 .וצעדים לשיפור תהליכים בתחומי יבוא פרטניים

התכנית מבוססת על בחינה מעמיקה של מטרות הרגולציה, התכלית של הדרישות הקיימות וניהול סיכונים  .64

הן בתוכן  –שנועד לזהות איומים ולהתאים להם את המענה המתאים. על בסיס תהליך זה נקבעו השיפורים 

 דרישות הרגולציה והן בתהליכי העבודה.

ל הרגולטור ועל ניסיון ומתודולוגיות עבודה המשמשות רשויות שינויים רבים מבוססים על ניסיון מקצועי ש .65

 רגולטוריות בישראל ובעולם.

במסגרת  ניהול סיכונים. –התכנית מבוססת על שני עקרונות מרכזיים, אשר משותפים לרוב הצעדים. הראשון  .66

ירה והתפשטות התכנית נערך ניהול סיכונים שבחן בראש ובראשונה את ההגנה על בריאות הציבור ומניעת חד

תהליך של ניהול סיכונים מבוסס על הגדרת נכסים מוגנים, זיהוי הסיכונים, הערכת הסיכונים, של מחלות. 

ת התמודדות עם הסיכון וכלים לצמצום חומרתו או ההסתברות להתממשותו, ויצירת ובחינת אסטרטגי

תר את המשאבים של הרגולטור ניהול הסיכונים מאפשר לנהל טוב יו תהליך מקצועי ותפעולי בהתאם לכך.

כיוון שניהול הסיכונים מתאים את היקף הפיקוח לרמת הסיכון, ולמקד אותם בהתאם למפת האיומים. 

במקביל,  היישום שלו יאפשר לצמצם את היקף הבדיקות עבור טובין ומשלוחים שימצאו ברמת סיכון נמוכה.

טובין ומשלוחים להגביר את הפיקוח )בהיבטי כמות ואיכות( על  ניהול הסיכונים יאפשר לרגוטלור

 אפשר להפחית את החשיפה לסיכונים.מניהול הסיכונים  .המתאפיינים ברמת סיכון גבוהה

. במסגרת זו הרגולטור יפעל לאיחוד תהליכים, ייעול תהליכים וצמצום בירוקרטיה העיקרון השני, הוא .67

רתות אותו, מעבר לתקשורת ממוחשבת ולניהול העבודה באמצעות צמצום דרישות מידע שנמצא שאינן מש

המשרד בחן את השלבים השונים, הגורמים  ם צמצום תדירות תהליכים חוזרים.כמו גמערכות מקוונות, 

העלות למערכת והמעורבים בתהליך ואת אופן ביצוע תהליכי העבודה. לאחר ניתוח התכלית, התועלת 

הצעדים גם עיל. יעל האינטרסים המוגנים באמצעות תהליך תקין ו רו הגנהולציבור, נבחנו חלופות שיאפש

להקצות טוב יותר משאבים באופן שיבטיח פיקוח הדוק לצד התחשבות בעלות  ויאפשר במישור התהליכי

 .הציבורשהרגולציה מטילה על 

הנפקת רישיונות, קפם: בחינה מקדימה של יבוא, ואבני היסוד של פעילות הרגולטור ימשיכו לעמוד בת .68

. אופן הביצוע של התהליכים בדיקת מסמכים ובדיקות נוספות(הכוללת ביקורת בנמלי הכניסה לישראל )

 ומדיניות הפיקוח תתבסס על נתונים ונהלים מסודרים. יעבור שיפור

 

 רוחביים צעדים .1.א

 ,תחנות מיון לביצים, בתי מטבחיים עבורדינות זרות של מ (Pre-Listingאישור מראש )אימוץ מדיניות  .69

 יצור מוצרים אחרים מבעלי חיים.יומפעלים ל מפעלים לייצור מספוא

ומוצרים אחרים מבע"ח מספוא   רטני מקורות יבוא של בשר, ביצים,כיום הרגולטור מאשר באופן פ .69.1

לבקשת בעל עניין. מדובר בתהליך  "(. בכל פעם מבוצע תהליך פרטני מול מפעל אחד,מפעלים)"

של בית מטבחיים, כרוך באיסוף וניתוח מידע מקצועי  ראישוכך למשל, הערכת סיכונים מעמיק: 

ים וסיכום המידע כדי לקבל החלטה. ימהמדינה הזרה, תיאום נסיעה, ביצוע ביקורת בבית המטבח

ל מפעלים לצורך יבוא כתוצאה מכך הרגולטור מטפל בבקשות פרטניות רבות לאישור פרטני ש
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אישור של מפעל כל התהליך הממושך היא של התוצאה דבר גורר זמני המתנה ארוכים והלישראל. 

 יחיד.

ר באישורם הפרטני של בתי הזמן שמשקיע הרגולטומשך על מנת לצמצם באופן משמעותי את  .69.2

, אחרים מבעלי חייםצור מוצרים יומפעלים לי צור מספואיומפעלים לי מיון ביציםלתחנות ו מטבחיים

היא שהרגולטור יבדוק את מערכת Pre-Listing -שיטת ה משמעות. Pre-Listingתאומץ שיטת 

ויציג לגורמי הפיקוח באותה מדינה את דרישות הרגולציה  הפיקוח הרגולטורי של מדינה בכללותה

עומדת תקינה ושל המדינה הזרה הפיקוח מערכת שהרגולטור ימצא אם . הווטרינרית הישראלית

היתר לבדוק ולאשר את המפעלים לאותה מדינה הוא יעניק , הרגולציה הישראליתבסטנדרטים של 

ידי גורמי הפיקוח של המדינה  על למפעלים יינתןבתחומי המדינה לצורכי יבוא לישראל. אישור זה 

תפרסם  זהקיבלה היתר הרגולטור הישראלי. מדינה אשר  ידי עלרו על סמך קריטריונים שיוגדהזרה 

לפיכך ר עומדים בדרישות הישראליות ורשימת המפעלים בתחומה אשהרגולטור בדבר ותעדכן את 

המדינה שבתחומה נמצאים המפעלים תפקח ותבקר את  לישראל.כמקור לטובין שייובאו  יםמאושר

 המפעלים במסגרת הפיקוח השוטף שהיא מקיימת בשגרה.

שניתן לפי איכות הפיקוח של אותה מדינה ההיתר את ל ואו ישלהרגולטור יעניק למדינה זרה היתר  .69.3

ולפי ממצאים בטובין המיובאים ממנה. המדינה הזרה תהיה אחראית לוודא שהמפעלים בתחומה 

לשלול את האישור ממפעלים שאינם עומדים באחריותה עומדים בדרישות השירותים הווטרינריים ו

אינם עומדים ידי המדינה הזרה  עלים מאושרהמהמפעלים  20%-אם ימצא כי למעלה מ בדרישות.

של ההיתר רשויות הפיקוח הממשלתיות בארץ המוצא, יבוטל של בדרישות של מדינת ישראל או 

 אותה מדינה ובהתאם יבוטלו האישורים של המפעלים בתחומה.

סיכונים  הרגולטור יבצע פיקוח עליון על מערכי הפיקוח במדינות המאושרות. הרגולטור יבצע הערכת .69.4

באיזו מדינה לערוך  ובהתאם יחליט ,לפי מגוון קריטריוניםמאושרות השונות השנתית של המדינות 

 מתכונת הביקורת. הביקורת תיעשה בכל רמות הפיקוח מה תהיהוביקורת, באיזו תדירות לבקר 

שהמפעלים המאושרים עומדים בדרישות השירותים  במדינה המאושרת על מנת להבטיח

 ים.הווטרינרי

קיימת ומקובלת בישראל ובעולם בהקשר של יבוא ויצוא טובין מסוגים  Pre-Listing-שיטת ה .69.5

בישראל גם ומיושמת הרגולטור מאמץ את המדיניות הנהוגה בעולם. מדיניות זו מוכרת  מגוונים.

בכובעו כמפקח על טובין בתחום הרגולציה הווטרינרית. במסגרת פעילות היצוא של ישראל, 

-Pre -המיועדים לייצוא, השירותים הווטרינרים מאשרים מפעלי מזון ליצוא במסגרת שיטת ה

Listing מישראל. אותן מדינות מציבות סטודנרטים רגולטוריים טובין , עבור מדינות שמייבאות

ינות והרגולטור נדרש לפקח ולקבוע האם המפעלים הישראליים עומדים בדרישות של המד

 המייבאות.

(, גם ומוצרים אחרים מבעלי חיים מספוא, ביצים, השונים )בשר בשל השוני בין תחומי הרגולציה .69.6

 תחנות מיון לביצים, בוצע בנפרד עבור בתי מטבחים לבשר, התהליך יPre-Listing-תחת שיטת ה

 .ועבור מפעלים לייצור מספוא

, באמצעות מעבר מבדיקה ישדשהרגולטור היה מקחיסכון משמעותי בזמן  הםיתרונות שיטה זו  .69.7

יחיד יביא לפתיחת שורה של בתי  Pre-Listingפרטנית לבדיקה כוללת של מדינה שלמה. כך תהליך 

  מטבחיים או תחנות מיון במדינה, בעוד שכיום תהליך הערכת סיכונים מסתכם בפתיחת מפעל יחיד.
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של מפעלי יצור, בין אם הם  פרטני לאישוראת האפשרות יבטל , Pre-Listing-הלשיטת עבר המ .69.8

מדינה שאושרה  נמצאים במדינה שנבחנה ונפסלה ובין אם הם נמצאים במדינה שטרם אושרה.

תוסמך לאשר מפעלים ליבוא לישראל והיא תקבע את רשימת המפעלים המאושרים )בשונה מהמצב 

 היום(.

רגולטור. השירותים הווטרינרים ביצעו צעד זה מבוסס על בחינה מקדימה ועל הניסיון המקצועי של ה .69.9

לאור הצלחת הניסיון הוחלט שניתן  עבור יבוא ביצים. Pre-Listing -( של שיטת הpilotניסוי מקדים )

לאמץ את השיטה. על סמך ההיכרות עם רשויות הפיקוח המקבילות והניסיון המקצועי, הרגולטור 

 מעריך שיהיה שיתוף פעולה מצידן.

י של משאבי הרגולטור, בדיקתה של מדינה, תבוצע רק אם תוגש בקשה של יבואן. לצורך ניצול מירב .69.10

הרגולטור ישקיע משאבים בבחינת מערך הפיקוח של מדינה רק אם קיים ביקוש ליבוא מאותה 

ורק במידה  אךבנוסף, מדינה תיבדק  תקיים מהן יבוא.עתיד להמדינה, על מנת לטפל רק במדינות ש

 ולישראל קיימים יחסים דיפלומטיים בסיסיים עם המדינה המבוקשת.

 שלבים:  שניבבקשה לאישור מדינה הרגולטור יבדוק  .69.11

תחילה הרגולטור יוודא שהמדינה עומדת בתנאי המדינה מרחוק. צע הערכה של ותחילה תב .69.11.1

תואמים את בדקת הניבדוק האם מנגנוני ומדיניות הפיקוח במדינה  הרגולטורבנוסף, הסף. 

הרשות שלח אל ישאלון שרמת הפיקוח הווטרינרי בישראל. בדיקה זו תתבסס על 

או איננה עומדת המדינה איננה עומדת בתנאי הסף אם  .תחנשל המדינה הנבהרגולטורית 

ה של הודעה על אי התאמתהפיקוח הווטרינרי, תשלח למגיש הבקשה של הדרושה  הברמ

רשימת המדינות אשר תחת את שם המדינה באתר האינטרנט יפרסם הרגולטור המדינה ו

)בכפוף לתיאום עם גורמים  , את סיבת הדחייה ואת תאריך ביצוע הבדיקהלא אושרו

 ; מתחום יחסי החוץ(

 יםסיורעריכת  ,המבוססת על הגעה למדינה הנבדקת תערך בדיקה מקצועייתשני השלב ב .69.11.2

אם פגישות עם גורמי הפיקוח. קיום ו ים, במפעלים שונבמערך הפיקוח של המדינה הנבדקת

ממצאי הבדיקה יהיו שליליים, אזי אם תאושר המדינה ליבוא.  –ממצאי הבדיקה חיוביים 

וכן הרגולטור יפרסם ברשימת התפוצה של היבאונים , הודעה על כךיקבל היבואן המבקש 

שם המדינה תחת רשימת המדינות אשר לא אושרו, את סיבת הדחייה ואת תאריך  את

 .ביצוע הבדיקה

עוד יקבע כי ביטול האישור של מפעל או של מדינה שלמה יהיה תקף ממועד פרסום הביטול. הביטול  .69.12

יחול על משלוחים לפי המועד בו נחתמה תעודת הבריאות של המשלוח. קרי משלוח שנחתם ויצא לפני 

 ביטול האישור של המדינה או המפעל, יהיה מאושר. האמור בסעיף זה יחול אלא אם קבע הרגולטור

מסרים קצרים וב בדואר אלקטרוניברשימת התפוצה באופן מפורש תאריך אחר והודעה זו פורסמה 

 .(83 סעיף  ו)רא (smsשישלחו לטלפון סלולרי )

קצר משמעותית את הזמן הנדרש להשלמת טיפול בבקשה לפתיחת י Pre-Listingהמעבר לשיטת  .69.13

מקור יבוא וכל בקשה שתאושר תביא לפתיחת מספר מפעלים, בעוד שכיום כל בקשה מתייחסת מפעל 

ת יבוא ים ידרשו להגיש יצטמצם, כיוון שכל בקשה תביא לפתיחגם מספר הבקשות שהיבואנ יחיד.

 ממקבץ מקורות במדינה שלמה.
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צעד זה יאפשר לרגולטור לעסוק פחות בעבודת ההכנה ובניירת הכרוכה באישור מפעלים  םיישו .69.14

מערכי פיקוח שכבר אושרו. על פיקוח איכותי ורחב יותר על מפעלים וולהקדיש משאבים ל ,חדשים

 עלויות הרגולציה למשק.להפחתת בכך תשתפר יכולת הרגולטור לשמור על בריאות הציבור במקביל 

 .יישומו של צעד זה כרוך בשינוי בהתאמה של תקנות מחלות בעלי חיים יבוא בשר .69.15

 

 איחוד מערכות המחשוב למערכת אחת .70

מערכת אחת של  –שונות עבור תהליך היבוא מנהלים שתי מערכות מים רגולטוריים רושני גכיום  .70.1

המחלקה ליבוא וליצוא, ומערכת שניה של המחלקה לפיקוח מוצרים מן החי. משמעות הדבר היא 

ללא שכל הנתונים אודות משלוח אחד מנוהלים באופן כפול בשתי מערכות מקבילות, ללא קשר ו

 העברת מידע ביניהן.

וליסטית אחת, על בסיס המערכת המשמשת את הוחלט כי שתי המערכות תאוחדנה למערכת ה .70.2

מכילה את כלל המאפיינים הדרושים לעבודתו של  שזומחלקת פיקוח מוצרים מן החי, מכיוון 

 הרגולטור בשלבים השונים של התהליך.

צעד זה הוא צעד מרכזי בתכנית כיוון שהוא משלים צעדים רבים המופיעים בתכנית. אימוץ ואיחוד  .70.3

לשפר באופן משמעותי את רמת השירות של הרגולטור מול ציבור  וות יאפשרשל המערכות הממוחשב

המפוקחים. המערכת הקיימת )ובהתאם גם המערכת המאוחדת( מכילה, בין השאר, את היישומים 

 הבאים:

ביצוע ניהול סיכונים באופן אוטומטי על סמך נתוני העבר של היבואן, נתוני העבר של  .70.3.1

בהתאם לניהול סיכונים זה ניתן לקבוע את רמת הבדיקות  המפעל המייצר והמוצר המיובא.

בנמל ואת תוכנן, באופן פרטני ומותאם לזהות המשלוח. בנוסף, המערכת מקפיצה עדכונים 

ותזכורות עבור המפקחים בעת בדיקת המשלוח על בדיקות שנדרש לבצע ובכך מקלה את 

 עבודתם.

ים הממונים במדינות המקור. וטרינריוהמערכת תאפשר תקשורת ישירה עם הרופאים ה .70.3.2

וטרינר במדינה הזרה להעביר את תעודת הבריאות באמצעות והדבר מאפשר לרופא ה

המערכת ישירות אל הרגולטור בישראל, ואין צורך להמתין שתגיע עם המשלוח או בדואר 

 אוויר.

המערכת תאפשר הנפקת רישיונות באופן אוטומטי על בסיס קריטריונים מקצועיים  .70.3.3

 ידי הרגולטור. על שהוגדרו

המערכת תאפשר למפוקחים לצרף את כלל המסמכים הנדרשים עבור תיק הבקשה שלהם  .70.3.4

( Process Paperlessבץ מצורף, ותפתור את הצורך בהגשת ניירות )וכטופס מקוון או כק

 .71 כמפורט בסעיף 

המערכת אוגרת את הנתונים המצטברים בה, ומאפשרת לבצע פילוח וניתוח של הנתונים  .70.3.5

 בדיעבד.

בתוך  המערכת תאפשר למפוקחים להתעדכן בזמן אמת על מצב תהליך הבקשות שלהם .70.3.6

י מנהל ל ידייחודי שיונפק להם ע המערכת הממוחשבת באמצעות סיסמא ושם משתמש

 המערכת.
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 ביטול השימוש בנייר ומעבר לתהליכים ממוחשבים .71

כיום, רבות מן הבקשות שמוגשות לרוגלטור, נשלחות אליו באמצעות פקס או באמצעות עותק קשיח  .71.1

 שמוגש אליו למשרד. דבר זה גורר ריבוי מסמכים מיותר ויוצר בירוקרטיה שאיננה הכרחית לתהליך. 

 רגולטור יבטל את הדרישה להגיש מסמכים בעותק פיזי.על כן הוחלט כי ה .71.2

כלל המסמכים הדרושים לצורך הגשת בקשה לרישיון וכן המסמכים הדרושים לצורך השחרור מן  .71.3

 הנמל יישלחו באמצעות המערכת הממוחשבת.

 ור דורש.יתאפשר ליבואן להגיש בעותק אלקטרוני את כל המסמכים שהרגולט 1.12.2017 החל מיום .71.4

 

 צמצום מספר המסמכים הנדרשים לצורך בדיקה ושחרור טובין מהנמלים .72

מסמכים לצורך שחרור הסחורה מהנמל: טופס בקשה לשחרור,  שבעהכיום הרגולטור דורש הגשה של  .72.1

 Packingתעודת שער, חשבון ספק, רשימת אריזה )שטר מטען, רישיון היבוא, תעודת הבריאות, 

List המסמכים:שבעת מתוך  שישה(. הרגולטור יבטל את חובת ההגשה של 

חשבון ספק, רישיון יבוא  שטר מטען, שער, תעודתמסמכים שיבוטל השימוש בהם כלל:  .72.1.1

 .(Packing Listורשימת אריזה )

 מסמכים שיבוטל הצורך להציגם:תעודת בריאות. .72.1.2

יבטל את החובה להגיש את רגולטור הבנוסף לביטול הצורך להגיש את תעודת הבריאות באופן פיזי  .72.2

 המסמכים הבאים כתנאי לבדיקת המשלוח בנמל:

תעודת השער שימשה את הרגולטור כדי לוודא שהמכולה שמופיעה במסמכים אכן הגיעה  .72.2.1

המסמכים  עכבה את הגשתהדרישה להצגת תעודת שער לנמל ואותה הרגולטור משחרר. 

הסרת הדרישה להצגת אישור זה יוכל הגעת המשלוח. כעת, עם ללבדיקת הרגולטור עד 

הרגולטור לבדוק את מסמכי המשלוח לפני הגעתו, על מנת שבעת הגעת המשלוח, הוא 

ישוחרר באופן מיידי. ההחלטה על ביטול הדרישה להצגת תעודת השער נובעת מכך 

שהסיכון לשחרר מסמכים של משלוח שלא יגיע בסוף )מה שקורה במקרים נדירים ביותר(, 

שמעותי כמו התועלת שתצמח מבחינת עלויות התהליך באפשרות לשחרור מסמכים אינו מ

 .מוקדם לפני הגעת המשלוח

תבוטל החובה להגיש שטר מטען לצורך שחרור המשלוח, למעט משלוחי אוויר המגיעים  .72.2.2

מנתב"ג. משלוחי אוויר אינם ארוזים במכולות ולכן נדרש שטר המטען כדי לזהות ולשייך 

נמלי הים דרך ודת הבריאות. הדרישה תבוטל לגבי משלוחים המגיעים את הארגזים לתע

 מכיוון שניתן לוותר על מסמך זה מבלי לפגוע בעבודת הרגולטוריבשתיים, המעברים הו

 .Packing LIst -היות והמידע שמופיע בו, מצוי גם בתעודת הבריאות וב

יאות בעותק מקורי אל על היבואן להגיש את תעודת הבר ההרגולטור יבטל את החובה שחל .72.2.3

כיום הרופא הווטרינר הזר בודק את הטובין, מכין את הנמל כתנאי לשחרור הסחורה. 

תעודת הבריאות )בקובץ ממוחשב(, מדפיס אותה, חותם עליה ומוסר ליבואן או לספק. 

את יעביר ימלא את הפרטים ישירות למערכת ממוחשבת ו, הרופא הווטרינר לאחר התכנית

 ,באופן אלקטרוני ישירות אל הרגולטור דרך המערכת הממוחשבתתעודת הבריאות 
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באמצעות שם משתמש וסיסמא שיונפקו לו. תעודת הבריאות תוזמן לפי תבנית שהרגולטור 

 מהלך זה גובש בתיאום עם הרגולטורים הזרים וייושם בתיאום איתם. יגדיר מראש.

אות ישירות מהגורם המפקח במדינת המוצא הרגולטור את תעודת הברייקבל  בצורה זו .72.2.4

ויחסך מן היבואן הצורך לשלוח את תעודת הבריאות לישראל ולהמציא אותה לנמל. צעד 

זה יפחית משמעותית את ההסתמכות על מסמכי נייר, יזרז את התהליכים בנמל ויאפשר 

 .לרגולטור תיעוד פשוט ועקבי של תעודות הבריאות

תבוטל היות שמפורט בו מידע עסקי רגיש עבור היבואנים, החובה להציג חשבון ספק  .72.2.5

 ומכיוון שניתן לוותר על מסמך זה מבלי לפגוע בעבודת הרגולטור.

ידי היבואן, היות שהרישיון מופיע  הרגולטור יבטל את החובה להציג רישיון יבוא על .72.2.6

 . בעצמו מתוך המערכת אותובמערכת הממוחשבת של הרגולטור, כך שביכולתו להוציא 

תבוטל מכיוון שניתן לבצע את עבודת הרגולטור בלעדיה,  Packing listהדרישה להצגת  .72.2.7

בבית  Packing List-את היידרש להציג היבואן  בהסתמך על יתר המסמכים שברשותו.

 במקרה של ביצוע בדיקת זיהוי סחורה ודיגום בבית הקירור. ,הקירור

לצורך שחרור טובין מן כיום להציג מחוייבים היבואנים מסמכים מציגה אילו הטבלה המצורפת  .72.3

 :לאחר התכניתהמסמכים שהם ידרשו להציג ואת )"תמרור עצור"(  הנמל

מסמכים שיש להציג בנמל לצורך 
 לאחר התכנית לפני התכנית שחרור טובין

   בקשה לשחרור הטובין .1

 *  שטר מטען .2
   רישיון יבוא .3
 **  תעודת בריאות .4
  תעודת שער .5
 ***  חשבון ספק .6

  (Packing Listרשימת אריזה ) .7
 ר אך ורק בנתב"ג. בנמלי הים יהיה פטור מהצגת תעודה זו.וותשה להצגת תעודה זו תייהדר* 

 הזרה.מדינה בהרופא הווטרינר משירות יתגיע התעודה תעודת הבריאות תדרש לצורך שחרור הטובין מן הנמל, אך  **

 ו/או דיגום המכולה. הסחורה***תעודה זו תידרש להצגה בבית הקירור במקרה של בדיקת זיהוי 

 

ידרשו לצורך שחרור המשלוח יהיו: בקשה לשחרור מהנמל שלאחר מימוש צעד זה, המסמכים  .72.4

ידי היבואן, אלא תועבר לרגולטור ישירות מהגורם  תעודת הבריאות לא תוגש עלותעודת בריאות. 

צמצום מספר המסמכים שעל היבואן להגיש לרגולטור יחסוך בירוקרטיה המפקח במדינת המוצא. 

 רבה, הן ליבואנים והן לרגולטור וכך יאפשר זרימה חלקה יותר של תהליך היבוא. 

)רישיון  של בשר וביצים שלוחהוא מאפשר לרגולטור לבדוק את מסמכי המ –לצעד זה יתרון נוסף  .72.5

תאפשר למפקחי הרגולטור זו יבוא ותעודת בריאות( זמן רב לפני שהוא מגיע לנמל. בדיקה מוקדמת 
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משמעותית את צמצם תובצורה מיטבית  הםלפניבנמלים לתכנן את סדר בדיקת המשלוחים המונחים 

 לים. התלות של היבואנים ועמילי המכס בשעות קבלת הקהל של הרגולטור בנמ

והכל  –יתרון נוסף הוא יצירת מרווח זמן עבור היבואן לצורך תיקון טעויות וחוסרים, אם נפלו כאלו  .72.6

עוד לפני שהמשלוח הגיע לנמל. כך היבואן לא יידרש לשלם עלות יקרה עבור שהות בנמל בזמן שהוא 

קחים בנמל מטפל בתיקון אותה הטעות. צעד זה גם יצמצם את החיכוך והלחץ, הקיימים בין המפ

 לבין עמילי המכס והיבואנים בשל הרצון לשחרר את המשלוח מהנמל כמה שיותר מהר לפני הגעתו.

 

 הארכת תוקף רישיונות היבוא ומעבר להנפקה אוטומטית .73

כיום הרגולטור מעניק רישיון יבוא, אשר נדרש לחדשו אחת לכמה חודשים. על מנת להקל על  .73.1

 :כמפורטהרגולטור יאריך את משך תוקף רישיונות היבוא  ,היבואנים

תוקף הרישיון יוארך  – ומוצרים אחרים מבעלי חייםיבוא בשר, מספוא, ביצים, לרישיון  .73.1.1

 שנים; שלושלבשלב ראשון לשנה ולאחר מכן יוארך 

 ;שנים חמשתוקף הרישיון יוארך ל –יבוא תרכיבים לרישיון  .73.1.2

 יבוא דגים:לרישיון  .73.1.3

 ;שנים שלושתוקף הרישיון יוארך ל –א דגי נוי טרופיים רישיון ליבו .73.1.3.1

 תוקף הרישיון יוארך לשנה וחצי. –רישיון ליבוא דגים לצורכי גידול  .73.1.3.2

לגבי הארכת תוקף הרישיון התקבלה לאחר בחינת המאפיינים הלוגסיטיים והסיכונים ההחלטה  .73.2

ואינו מציב תנאים מוקדמים יוער כי הרגולטור כמעט  המקצועיים שכרוכים בכל אחד מסוגי הטובין.

לל קיימת שונות רבה בין יבוא של מוצרים מבעלי חיים, ליבוא בעלי ככ 7לצורך קבלת רישיון יבוא.

תרכיבים הם מוצר מורכב כך למשל, חיים. הבחנה זו היא אחד הנדבכים שעמדו בבסיס הניתוח. 

תרכיבים ווטרינרים. ידי המחלקת לתכשירים בשירותים ה מבחינת מקצועית שנבחן ומפוקח על

של השירותים  לפיקוח הדוק אשר כרוך בבדיקות מעבדהלאחר היציאה מהנמל, כפופים 

בנמלים ובבתי הקירור, הקיים גם בכל הנוגע ליבוא בשר נמצא כי לאור הפיקוח ההדוק  .הווטרינריים

ם מבעלי )מערך פיקוח דומה קיים על יבוא מוצרים אחרי אין הכרח בהנפקה תכופה של רישיונות

דוגמה נוספת היא ההתייחסות הנבדלת לדגי נוי טרופיים, אשר פחות . חיים, דוגמת ביצים ומספוא(

רגישים למחלות ולכן הערכת הסיכונים לגביהם אפשרה הארכה של תוקף הרישיון יותר מאשר דגים 

ה בדרישות לרישיון תפקיד מרכזי בפיקוח על עמיד ,יבוא של חיות מחמד וחיות משקבמנגד, אחרים. 

בהעברתן ליעד מוגדר כרוך יבוא חיות משק סף ובבקרה מוקדמת על משלוחים המיועדים לישראל. 

ומאושר מראש )למשל תחנת הסגר מאושרת(, סוגיה המחייבת בקרה מוקדמת ותיאום מראש. יבוא 

ידי עוסקים בתחום )"שחקנים  ידי הציבור הרחב ולא על חיות מחמד מבוצע לעיתים קרובות על

בשתי קטגוריות את רישיון היבוא למשלוח יחיד. זה חוזרים"( ועל כן יש חשיבות רבה להגביל בתחום 

ישנו היבט מרכזי נוסף של רווחת בעלי חיים )"צער בעלי חיים"( ועל כן לאחר בחינת תהליך  אלו

 היבוא נמצא כי לא ניתן להקל בתדירות דרישת הרישיון.

                                                 
7
 יבוא של חיות מחמד וחיות משק, אשר תוקף רישיון היבוא שלהם לא שונה במסגרת התכנית. להוציא 
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. יישומו של צעד זה יאפשר לרגולטור לעסוק פחות מנפיק מאות רישיונות בכל שנההרגולטור כיום  .73.3

בפיקוח ואכיפה של משלוחי היבוא עצמם, מה  כדי להתמקדבעבודה פקידותית של הנפקת רישיונות, 

 בריאות הציבור.שמירה על  להבטיחשישפר את יכולת הרגולטור 

עקב המאפיינים הייחודיים של  .ת משק יישאר ללא שינויתוקף הרישיונות ליבוא חיות מחמד וחיו .73.4

 ., הרישיון ניתן לכל משלוח בנפרד ולא לפרק זמןתחומיםה

רישיונות באופן עצמאי ללא התערבות הרגולטור במערכת אוטומטית של  ההנפקהרגולטור יאפשר  .73.5

ניתן יהיה לגשת למערכת דרך  ידי הזדהות באמצעות שם משתמש וסיסמא. על, הממוחשבת

האינטרנט, להזין את פרטי היבואן ולבחור את מאפייני הטובין מתוך רשימה סגורה )שהרגולטור 

באמצעות השימוש בבחירה (. עבור סוג המוצר, מצב המוצר, ארץ המוצא, המפעל המייצא וכו' יגדיר

לגבי קריטריונים ר במערכת מתוך רשימה מוגדרת )למשל: בשר/ ביצים/ מספוא( ניתן יהיה להגדי

למשל, המבקש יסמן  תוכן הרישיון עבור כל מוצר, לפי כללים מקצועיים שמופעלים היום באופן ידני.

והמערכת תנפיק  –מוצר: "בשר בקר"; מפעל: "פופאי"; מדינה: "אנגליה"  –את השדות הבאים 

לרגולטור תהיה  .ותו טוביןאליבוא  עבורו רישיון יבוא בהתאם להגדרות המקצועיות של הרגולטור

 שהמערכת מנפיקה עבורם אישור. הגורמיםשליטה ברשימת אפשרות 

 

 יבוא בשר ויבוא ביציםלצורך רישיון היבוא פישוט תוכן  .74

 היו מפורטים: שבועד כה, היה הרגולטור מנפיק רישיון יבוא  .74.1

 פרטי היבואן; .74.1.1

שם המדינה, שם המפעל והטובין המאושרים ליבוא מאותו מפעל פרטי הטובין ומקורם:  .74.1.2

 .בצרפת( Beef Master)למשל: רישיון ליבוא בשר עם עצם ממפעל 

עבור כל מפעל נפרד רישיון  –שיונות ימשמעות הדבר היא שיבואן היה צריך להחזיק במספר רב של ר .74.2

 .ועבור כל סוג טובין שהוא מעוניין ליבא ממנו

, הרגולטור ישנה את מבנה הרישיון, כך שיפורטו בו פרטי העומס על היבואניםלהקל את על מנת  .74.3

. בנוסף ייכתב היבוא )בשר, ביצים, דגים, מספוא, מוצרים אחרים או תרכיבים(תחום ו היבואן בלבד

-Pre-המדיניות ברישיון שהרישיון מקנה אישור ליבא בשר מכל מדינה ומפעל המאושרים במסגרת 

Listing שפירסם הרגולטור., ברשימה 

)ייעול תהליכים  73 , וכן לצעד המופיע בסעיף Pre-Listing-צעד זה מהווה צעד משלים למדיניות ה .74.4

 .וצמצום בירוקרטיה(

 

 בהתאם לניהול סיכונים ביציםביבוא בשר וצמצום כמות הבדיקות ביבוא  .75

וגרנולפטית, בדיקת עוברים בדיקת מסמכים ובדיקה ויזואלית )שכוללת בדיקה אהמשלוחים כל כיום  .75.1

בהתאם לניהול  –בנוסף, חלק מן המשלוחים עוברים גם בדיקות מעבדה  ועוד(. טמפרטורהרגשי 

 של הרגולטור ובמקרה של ממצאים חריגים בבדיקות האחרות.מוקדם סיכונים 

יערך על ידו. ניהול סיכונים זה ניהול סיכונים שיבהתאם להרגולטור יצמצם את כמות הבדיקות  .75.2

שמר שיקול יהייצור, היסטוריית היבואן ושיקולים נוספים. לרגולטור יתחשב בסוג הטובין, ארץ י

 וכמה לדגום מתוך אותם משלוחים.הדעת לבחור אילו משלוחים לבדוק 



23 

צעד זה ישפר את השמירה על בריאות הציבור בכך שהוא יסייע לרגולטור למקד את מאמציו בבדיקה  .75.3

בחינה מבוססת ניהול . כמסוכנים יותר וגדרופי ניהול הסיכונים, י שעליסודית יותר של המשלוחים 

היסטוריית הציות של היבואן סיכונים צפויה לשפר את האפקטיביות של מערך הפיקוח בנמלים. 

(compliance record .היא פרמטר מרכזי להערכת הסיכון של משלוח ) בנוסף, לשימוש הפנימי של

 לפעול לשיפוראנים ותמרץ את היבת ההתחשבות בהיסטוריה של היבואן גםהרגולטור בנתון זה, 

כיוון שהרגולטור יעקוב אחרי יבואנים לא אמינים ויפקח  – מייבאיםשהם ובטיחות הטובין איכות 

 .עליהם באופן הדוק יותר

 מחלות בעלי חיים יבוא בשר. יישומו של צעד זה כרוך בשינוי תקנות .75.4

יבואן תחת פיקוח הבדיקות עבור "שיעור בדיקות זה מתייחס ליבואן אמין ללא הפרות. שיעור  .75.5

 .76 " יהיה בהתאם למפורט בסעיף מוגבר

  

 יבואן ושל כל יצרן להיסטוריית היבוא של כלהתאמת היקף הבדיקות בהתאם  .76

  .יצרניםלאנים ועד כה, הרגולטור היה בודק את משלוחי היבוא באופן זהה, ללא הבחנה בין היב .76.1

 .ובהיסטוריית היבוא שלוהיבואן והיצרן הרגולטור יאמץ שיטת ניהול סיכונים אשר מתחשבת בזהות  .76.2

מטרת אימוץ שיטה זו, היא לתמרץ יבואנים ליבא סחורה באיכות גבוהה, ומצד שני לבדוק ביתר 

 בנוהל הרגולטור. תעוגןהשיטה המפורטת כאן חומרה את היבואנים והיצרנים המסוכנים יותר. 

רגולטור הפורט להלן( מוהוא לא ביצע הפרות, כ היסטורי )יבואן אמין שקיים לגביו מידע הרגיל במצב .76.3

 אם המשלוח יפסל. מוצרכל המוגדר עבור לאחוז הבדיקות הסטנדרטי  יערוך בקרה ופיקוח בהתאם

 ".הפרה"והיצרן  יבואןתרשם לחובת ה 8בדיקות בהיבט בטיחות התוצרת,הבמסגרת 

תחת פיקוח וכן כ"יצרן  "יבואן תחת פיקוח מוגברכ" ויוגדר –ראשונה" הפרה " ושביצע ןרויצ יבואן .76.4

. גילוי ההפרההחל מיום  ביניהם(מ הארוךלפי משלוחים ) 10למשך שנה או  " )בהתאמה(מוגבר

 רויחז. בתום התקופה וכן של אותו יצרן אותו יבואן מהמשלוחים של 100% ייבדקובתקופה זו 

  ".נוספתהפרה אשר תיחשב כ" ,בתקופה זוהפרה למעט אם ביצע  ,למצב הרגיל והיצרן היבואן

או " יבואן תחת פיקוח מוגברכ" ויוגדר –" נוספתהפרה " ושביצע תחת פיקוח מוגבראו יצרן יבואן  .76.5

החל  ביניהם(מ הארוךלפי משלוחים ) 20או  למשך שנתיים" )בהתאמה( תחת פיקוח מוגברכ"יצרן 

. בתום התקופה או של היצרן היבואן מהמשלוחים של 100%ייבדקו . בתקופה זו גילוי ההפרהמיום 

 או היצרן "הפרה נוספת" ואז היבואן, למעט אם ביצע בתקופה זו למצב הרגיל או היצרן יחזור היבואן

משלוחים )לפי הקצר  20תקופה נוספת של שנתיים או " למשך יבואן תחת פיקוח מוגבריוגדר כ"

 ביניהם(.מ

אשר בגינן בריאותיות מהותיות -בטיחותיות הפרותשל  הרשימלציבור המפוקחים הרגולטור יפרסם  .76.6

, וכן סוגי פסילות טכניות "תחת פיקוח מוגברויצרן כ"יצרן  "יבואן תחת פיקוח מוגבריבואן כ" ויוגדר

 ."תחת פיקוח מוגברו"יצרן  "יבואן תחת פיקוח מוגברלעניין סיווג כ" שלא יהוו הפרות

", תקבל משנה תוקף לאחר כניסתה לתוקף של מדיניות תחת פיקוח מוגבר /יצרןמדיניות "יבואן .76.7

75.9  צמצום הבדיקות בבתי הקירור ובתחנות המיון כמפורט בסעיף
 

                                                 
8
 .טכנית מתקלה יללהבד 
9
 מהמשלוחים. 100%כיום הרגולטור מבצע בדיקות ל 
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גם במסגרת השימוש בשיטה זו, תהיה לרגולטור הסמכות לבצע בדיקות לפי מידע ובמקרה של חשד,  .76.8

 .כדי לוודא עמידה בהוראות הדיןב

להטיל פיקוח הדוק יותר על צעד זה ישפר את השמירה על בריאות הציבור בכך שהוא יסייע לרגולטור  .76.9

 שלפי ניהול סיכונים יוגדרו כמסוכנים יותר.משלוחים 

 

 תחנות המיון )בביצים(ואל ( בבשר)העברת בדיקות רגשי הטמפרטורה מן הנמל אל בתי הקירור  .77

אחת הבדיקות שמבצע הרגולטור במשלוחי הבשר והביצים היא בדיקת טרמוגרפית. מטרתה של  .77.1

לוודא כי המשלוח הובל בתנאי טמפרטורה נאותים התואמים את דרישות הרגולטור.  היאבדיקה זו 

עשויה להתמשך זמן ממושך, במיוחד אם מדובר במשלוח ימי שעבר דרך ארוכה ה טרמוגרפית בדיק

בדיקה זו בנמל, ללא תנאים הולמים לביצוע  בוצעהעד כה,  )ולפיכך פלט המדידה יהיה ארוך(.

 קה גרמה להארכת השהות בנמל ולעלויות הרבות הנלוות אליה.בדיההבדיקה. בנוסף, 

תאפשר לבצע את י שם, רור ואל תחנות מיון הביציםהעברת בדיקה זו אל בתי הקיעל  הוחלטעל כן,  .77.2

הבדיקה בתנאים המתאימים, להקל את העומס על כוח האדם המצומצם של מערך הפיקוח האיכותי 

 הבקבוק אשר נוצר סביב בדיקות חובה הנדרשות בנמל.על צוואר קל להאשר נמצא בנמל, ואף 

של זליגת משלוחים לשוק מבלי להיבדק בבתי הקירור או בעייתית הניסיון מלמד שלא קיימת תופעה 

בנוסף, הבדיקה בבית הקירור או בתחנת המיון נדרשת לצורך שיווק הבשר והביצים  בתחנות המיון.

 בישראל.

את פלט המדידה של הטמפרטורה בבית הקירור או בתחנת המיון בנוסף, הרופא הווטרינר שיבדוק  .77.3

יעשה זאת כחלק מהבדיקה האורגנולפטית של הבשר. כך יהיו בפני הרופא הווטרינר שבודק את 

 הבשר מלוא הנתונים האמפיריים על המשלוח והוא יוכל לקבל החלטה מושכלת.

ט יחרוג מטווח הטמפרטורה הכללים המקצועיים לגבי טווח הטמפרטורות לא ישתנו. אם הפל .77.4

 המותר, המשלוח ייפסל.

 יישומו של צעד זה כרוך בשינוי תקנות מחלות בעלי חיים יבוא בשר. .77.5

 (.2016)מאי  התכניתגיבוש  במהלךמשלוחי בשר  רועב בוצע זה צעד .77.6

 

פעמיים דיגיטליים, כתחליף לרגשי הטמפרטורה של חברת -מתן אפשרות להשתמש ברגשי טמפרטורה חד .78

 הספנות במכולה

בדיקת הטמפרטורה של משלוחי בשר וביצים מבוצעת כיום על סמך רגשי )מדי( הטמפרטורה  .78.1

עבור כל  דולר 80-היבואן קונה את פלט הבדיקה מחברת הספנות בעלות של כ שמותקנים במכולות.

של  לרוב בעותק קשיח ורק לעיתים רחוקות כפלט אלקטרוני. בדיקה. פלט זה נמסר ליבואן 10מכולה

פלט עותק קשיח אורכת זמן רב מכיוון שהיא מתפרסת על פני עמודים רבים ומקשה מאוד על 

  הרגולטור בביצוע הבדיקה.

הרגולטור  ,על מנת לייעל את אופן הבדיקה וגם על מנת לאפשר ליבואן להוזיל את עלות הבדיקה .78.2

דיגיטליים שמוקמו בתוך פעמיים -יאפשר חלופה נוספת: היבואנים יורשו להגיש רגשי טמפרטורה חד

 15עד  10)המכולה והם ייחשבו כתקינים ואמינים לעניין בדיקה הטמפרטורה. רגשים אלו זולים יותר 

                                                 
10
 דולר. 120במקרים מסוימים בדיקה זו יכולה לעלות  
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, הניתנת לשמירה ולניתוח תומאפשרים להוציא את פלט המדידה על גבי מדיה אלקטרונידולר( 

 באמצעות מערכת מחשב.

יטריונים לקביעת הסטנדרט עבור שימוש ברגשי נוהל העבודה המעודכן של הרגולטור יגדיר את הקר .78.3

של רגשי טמפרטורה המאושרים תנאי הסף פעמיים דיגיטליים. בין היתר יוגדרו -טמפרטורה חד

לשימוש, מספר המדים ומיקומם על הסחורה. הנוהל יפרט כיצד יטופלו מקרים של תקלות ברגשי 

 הטמפרטורה.

הרגשים המאושרים לשימוש. יבואן אשר מעוניין הרגולטור יפרסם באתרו מעת לעת את רשימת  .78.4

להשתמש ברגש טמפרטורה שלא נמצא ברשימת הרגולטור, חייב לאשר את דגם הרגש עם הרגולטור 

לפני השימוש בו. כאשר הרגולטור יאשר דגם חדש של רגש הוא יעדכן זאת באתר הרגולטור לצורך 

 יידוע של שאר היבואנים.

 הם ,פעמי במשלוח מסויים בלבד-( ולשימוש חדלא משומשיםים )חדשהרגשים הדיגיטליים יהיו  .78.5

מספרם וידי הרופא הווטרינר שחותם על תעודת הבריאות )בהתאם להוראות הרגולטור(  צבו עלוי

 הסידורי יתועד בתעודת הבריאות.

רגשי טמפרטורה אלו ישמשו הן את משלוחי הבשר והן את משלוחי הביצים עבור בדיקות טמפרטורת  .78.6

 לה של הטובין.ההוב

  דיגיטליים טומנת בחובה מספר יתרונות:פעמיים -חדהאפשרות למעבר לשימוש ברגשים  .78.7

תימשך באופן רציף  רטורההטמפבמקרה של החלפת מכולה מדידת  –רציפות המדידה  .78.7.1

היות ורגשי הטמפרטורה ימוקמו על גבי הטובין עצמם, מה שיאפשר ליבואנים להוכיח 

ידי כך "להציל" סחורה שבשיטת המדידה הרגילה  ה ועלרציפות של טמפרטורה תקינ

 הייתה נפסלת עקב חוסר רציפות של המדידה.

נתוני  ה שלהעברהרגשים הדיגיטליים מאפשרים  –יכולת לקבל נתונים ממוחשבים  .78.7.2

. ניתן יהיה לנתח את הנתונים USBהמדידה בקלות למחשב, למשל באמצעות חיבור 

 מור אותם.במהירות ובאופן מדוייק, וכן לש

המדים הדיגיטליים ישמשו כתחליף  –בחברות הספנות והפחתת עלויות ביטול התלות  .78.7.3

 המחברת הספנות. רכישת פלט מדידה מחברת ספנות יכול כיוםלפלט הטמפרטורה שנרכש 

, שצפוי דיגיטלי $ עבור כל מכולה לעומת מחירו של רגש טמפרטורה120-ל 80$לעלות בין 

 . לכן אפשרות זו מאפשרת חיסכון בעלויות עבור היבואנים.ליחידה$ 15 - 10$-כ  להיות

על האינטרס הציבורי של בריאות רגולטור לשמור יסייע לבמקביל להוזלת העלויות לציבור, צעד זה  .78.8

 ימוקמוהם שהיות  ,יותר האמינ תרגשי טמפטורה אלו נחשבמדידה באמצעות מכיוון שהציבור, 

מכולה כפי שנעשה כיום(. בנוסף, רציפות באוויר הארזי הסחורה )ואינם מודדים את מישירות בתוך 

)בעוד שכיום הרגשים  המדידה תתקיים גם במקרה של החלפת מכולה באמצע מהלך ההובלה הימית

. היכולת לחבר את נתוני החלפת מכולה אין מדידה של טמפרטורת הטובין( תובעהם חלק מן המכולה 

הנתונים ולפקח בצורה משופרת על של ניתוח מדוייק יותר  למחשב תאפשר לבצע רטורהרגשי הטמפ

 באמצעות בדיקה ממוחשבת.הטמפרטורה דרישות 
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 דרכי פנייה לרגולטורהגדרת  .79

פניות של בעלי עניין . במסגרת הנוהל יפורט כי: המתאר את דרכי הפניה אליו הרגולטור יפרסם נוהל .79.1

זאת בשונה מן המצב כיום בו  הדואר האלקטרוני של הרגולטור.לרגולטור יבוצעו בכתב לתיבת 

, דבר אשר משבש את לוח הזמנים משרדי הרגולטור ללא הודעה מוקדמתיבואנים מרבים לפקוד את 

 של הרגולטור ואת שגרת העבודה שלו.

 במקרים חריגים ובתיאום מראש. פגישה פרונטאלית עם הרגולטור תיקבע רק .79.2

 

  אגרותמחשוב תהליך תשלום ה .80

 לתשלום אך ורק באמצעות בנק הדואר.  ןנית, הרגולטור דורשתשלומי החובה שאגרות חלק מכיום  .80.1

הרגולטור יאפשר לשלם את כל אגרות תשלומי החובה באמצעות שרת התשלומים על כן הוחלט כי,  .80.2

 הממשלתי באינטרנט. בכך הרגולטור יחסוך למפוקחים זמן יקר שמוקדש כיום לצורך תשלום האגרה

 בבנק הדואר, באמצעות שיחת טלפון או בהגעה פיזית אל הרגולטור.

שרת התשלומים יאפשר לשלם הן אגרות המשולמות באופן כוללני )אגרה לכל משלוח או לכל פעולה(  .80.3

 והן אגרות המשולמות לפי כמות הטובין במשלוח.

תשלום הצגת אסמכתא על תשלום אגרה דרך שרת התשלומים הממשלתי תהווה אישור תקף ל .80.4

האגרה. הרגולטור יוכל לבדוק באופן מדגמי חלק מן האסמכתאות. בטווח הארוך יותר, הרגולטור 

יפעל לחבר את מערכת תשלומי האגרות למערכת המחשוב המקצועית שלו כדי לקבל באופן אוטומטי 

 ידי מגיש הבקשה. עדכון על תשלום האגרה על

לרגולטור  ןאותמשמעות הדבר היא ביטול כל החובות לחתום על הצהרות וביטול החובה להגיש  .80.5

 בשלבים שונים של התהליך.

 

 הדרישה להודעה מוקדמת לרגולטור על הגעת משלוח ביבוא ביצים ובבשרביטול  .81

כיום נדרשים היבואנים לתת הודעה מוקדמת לרגולטור על הגעת משלוח. ביבוא הבשר ההתראה  .81.1

יום לפני הגעת  30יום לפני הגעת הבשר. ביבוא ביצים ההתראה צריכה להיות  15יכה להיות צר

 המשלוח. 

, יוכלו היבואנים להגיש את מסמכי (70 סעיף )איחוד מערכות המחשוב למערכת אחת כעת, בעקבות  .81.2

המשלוח באופן מקוון מספר ימים מראש. דבר זה יאפשר לרגולטור לדעת על הגעתו של המשלוח וכן 

דמת כדי נמצא שאין לרגולטור צורך בהתראה כה מוק לבדוק את המשלוח טרם הגעתו כמפורט שם.

הסרת הדרישה להודעה מוקדמת, לא תפגע ביכולת הרגולטור להיערך לקראת להיערך למשלוחים. 

כאמור לעיל, שיטת העבודה של הרגולטור צפויה להשתנות כיוון שהיבואנים יגישו  .הגעת המשלוחים

 את מסמכי המשלוח באופן מקוון עוד בטרם הגעת המשלוח.
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 תחום יבואל כפרסום נוהל מותאם עבור  .82

 י הרגולטור במהלך השנים. יד לכיום הנחיות הרגולטור מתפרסות על פני הוראות רבות שנשלחו ע .82.1

הרגולטור  ,על מנת לאגד את הנחיות הרגולטור במסמך אחד ולשם יצירת בהירות לקהל המפוקחים  .82.2

ת משק, חיות ל אחד מענפי היבוא השונים: בשר, ביצים, מספוא, דגים, חיוכיפרסם נוהל מפורט עבור 

 מחמד, תרכיבים, מוצרים אחרים מבעלי חיים. 

 ייעזר הרגולטור בחברה חיצונית המתמחה בכתיבת נהלים. יםנוהלה כתיבת טיוטתלצורך  .82.3

, יבחן הרגולטור את הנוהל להערות הציבור. לאחר השיח עם הציבורטיוטת הרגולטור יפרסם את  .82.4

 התאמות בנוהל בהתאם להערות שהעלה הציבור ובהתאם לשיקול דעתו של הטיוטה וההערות ויבצע

 הרגולטור. לאחר מכן יפרסם הרגולטור את הנוהל הסופי לציבור.

 של הרגולטור יהיה הנוסח הקובע והמחייב. הנוסח שיתפרסם באתר האינטרנט .82.5

  

 באינטרנט ועדכון ציבור המפוקחים באופן יזום נהלים פרסום .83

לציבור  מעודכנת באמצעותה יפיץ את כלל העדכונים המיועדיםתפוצה  תרשימקים יהרגולטור  .83.1

כל יבואן שיהיה מעוניין  .smsבאמצעות דואר אלקטרוני ובאמצעות הודעות  – יטנהמפוקחים הרלוו

 עדכונים.הבכך יוכל להצטרף אל רשימת התפוצה לצורך קבלת 

עמוד הראשי באתר הרגולטור תחת ב יפורסם באתר האינטרנט של הרגולטור ויופיע גםכל עדכון  .83.2

 סעיף "חדשות".

 

 מסירת טופס פסילה באנגלית .84

במקרה של פסילת משלוח, הרגולטור מנפיק תעודת פסילה בשפה העברית. טופס פסילה זה משמש  .84.1

כיום, נדרשים היבואנים לתרגם  את היבואן לצורך הזדכות על הסחורה שנפסלה מול המפעל המייצר.

מתרגם מקצועי לצורך שימוש במסמך אל מול הגורמים הזרים המעורבים את המסמך באמצעות 

 בתהליך.

הודעה הרגולטור ימסור ליבואן  ,משלוחת בעת פסילש ,יקבע בנהליםעל כן, הרגולטור החליט, כי י .84.2

 .במשלוח בכתב, באנגלית ובעברית, שתכלול הסבר לגבי סיבת הפסילה והסבר על הפגם שנמצא

 

 בנמלים הבטחת אחידות בבדיקות .85

נמלים שונים. מצב זה יוצר  4יבוא הטובין בתחום בעלי חיים ומוצרים מן החי מתבצע באמצעות  .85.1

אתגר גדול בתחום האחידות בנהלי העבודה בין הנמלים והמפקחים השונים. כמו כן, מעת לעת 

מלים ועל כן קיימת חשיבות גדולה בעדכון כלל הנ מתעוררות סוגיות חדשות, שאין להן הגדרה ברורה

 בהחלטות שהתקבלו בכל אחת מן הסוגיות הנ"ל.

חודשים לשם  שלושהל אחת הנמלים נציגות מפקחים מכל אחד מן עם מפגש יקיים הרגולטורעל כן,  .85.2

כז והנהלים שיתפרסמו באופן מר םהבתהליכים. יחודד שנהלי הרגולטור המחייבים  יצירת אחידות

התהליכים  חתום מנהל השירותים הווטרינריים.עליהם ידי מנהל המחלקה ליבוא וליצוא, ו על

רק בנהלים אלו ולא באופן פרטני  יקבעווהדרישות המהותיות הבדיקות המקצועיות הפרוצדורליים, 

 ידי סגל הנמלים השונים. על
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 התכנית: גיבוש נושאים מרכזיים שעלו במהלך שלושה הגדרות אחידות עבור יושם דגש על  .85.3

האם  הטיפול: ומהם הפרמטרים על פיהם נקבע סדרבנמל  הטיפול בבקשותהגדרת סדר  .85.3.1

 ומאופי הטובין; הוא מושפע מתוקף הטובין

הגדרת טעויות סופר מהותיות אשר בגינן לא ניתן לשחרר סחורה מן הנמל ומהן טעויות  .85.3.2

, מן הנמל והשלמת המסמכים בבית הקירוראת המשלוח שחרר ניתן לאשר קלות סופר 

 ;בתחנת המיון וכו'

, "יבואן תחת פיקוח מוגברהגדרת רשימת "ההפרות" הקובעות, אשר הופכות יבואן ל" .85.3.3

 .ורשימת הפרות קלות וטכניות שאינן נחשבות לעניין זה

 

 בתחום יבוא הבשר צעדים .2.א

 הארכת תוקף חיי המדף של בשר מצונן .86

אשר קובעת את תוקף חיי המדף של בשר מצונן, והאחריות לקבוע את  תתבוטל הרגולציה הממשלתי .86.1

תוקף חיי המדף של הבשר תוטל על היצרן והוא יישא באחריות לבטיחות הבשר במהלך תקופה זו. 

 יום. 90-ליוארך חיי המדף עבור בשר מצונן של המותר תוקף הפין, ולחל

בהתאם להנחיות שקבעה ועדה  ,יום 45כיום  הואשל בשר מצונן המיובא מחו"ל המדף משך תוקף חיי  .86.2

 ומשרד הבריאות.  משותפת של משרד החקלאות

בעולם מקובל שהיצרן קובע את משך חיי המדף של מוצרי בשר והוא נושא באחריות לעמידה  .86.3

כך נהוג גם בישראל, למשל לעניין חיי המדף של חלב  11של הבשר בתקופה זו.בסטנדרט בטיחות 

אקום נע ובעולם מקובל שאורך חיי המדף של בשר מצונן )טרי ומקורר( שנשמר בו. בנוסף, ומוצרי חלב

זו תוצאה של פיתוחים טכנולוגיים לשמירה על בטיחות מוצרים מהחי, כולל  12יום. 150-ל 90בין 

 שיטות אריזה חדשות.

קר יום( מאפשר יבוא של בשר מצונן רק ממדינות קרובות, ובעי 45אורך חיי המדף הקצר בישראל ) .86.4

משמעותית את המשלוח ואת המוצר הסופי(.  מייקראשר  –בדרך האוויר להוציא יבוא מאירופה )

ימי מארצות הברית, דרום אמריקה, דרום אפריקה ואוסטרליה אורך כארבעה שבועות ולכן משלוח 

צפוי מאותן מדינות בשר יבוא של . יום מונע יבוא בדרך הים מאותן מדינות 45של משך חיי מדף 

בתי מטבחיים מאושרים  םישנלהיות זול, איכותי ובכמויות גבוהות מאוד )בחלק מאותן מדינות כבר 

 ווטרינרית ומבחינת הכשרות(.

-במהלך גיבוש התכנית החל מחקר בהובלת הרשויות בארגנטינה, אשר בוחן את המצב הבריאותי .86.5

למשרד   סכם בין משרד החקלאותהו 2016בחודש יולי בטיחותי של בשר מצונן שעבר תהליך הכשרה. 

אודות השפעת הכשרת הבשר על תוקף חיי  תיגבש חוות דעת מקצועי  כי משרד החקלאותהבריאות 

 יום. 90-הוא יוארך ל –המדף שלו, ואם חוות הדעת תהיה שההכשרה אינה פוגעת באורך חיי המדף 

מר בתנאי וואקום נשאשר שבשר מוכשר ומצונן הן תוצאות המחקר שערכה ממשלת ארגנטינה  .86.6

יום תוך שמירה על  110-היה בריא ובטוח לצריכה למשך למעלה מ)בהתאם למותר ולמקובל בישראל( 

                                                 
11
מכך נובע כי . מייצר ומשווק שהוא המזון את האחריות לבטיחותמטילה על היצרן  852/2004 כך למשל, באיחוד האירופי, דירקטיבה 

דירקטיבה  ,היצרן גם אחראי לקביעת משך חיי המדף של המוצר ולעמידה בסטנדרטים בריאותיים שונים )למשל בהיבטים מיקרוביאליים
2073/2005.) 

12
-יום. ניו 120המיובא מדרום אמריקה עם תוקף של יום, באיחוד האירופי נמכר בשר  180באוסטרליה משך חיי המדף של בשר עומד על  

 יום. 140עם תוקף של  מצונן זילנד ובוצואנה מייצאות לאיחוד האירופי בשר
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א קיימת מניעה להאריך את תוקף חיי לסטנדרט בריאותי ואיכותי כנדרש בישראל. לפיכך עולה כי 

 .םוי 90-המדף של הבשר ל

תוקף הרישיון לא מעוררת חשש לבריאות  ה שלשהארכבדיקה מקצועית שערך הרגולטור העלתה  .86.7

הציבור. הבדיקה כללה את המחקר האמפירי שבוצע בשיתוף עם ממשלת ארגנטינה ובחינה משווה 

של הוראות הרגולציה במדינות מתקדמות בעולם. גם ניהול סיכונים שערך הרגולטור, בנוגע לסיכונים 

ר בעיקר בסוגיה של איכות הבשר. בריאותיים בהקשר של תוקף חיי המדף של בשר העלתה שמדוב

אין מניעה בריאות להאריך את תוקף חיי שהמסקנה של המחקר האמפירי ושל יתר הבדיקות היא 

 לכן צעד זה לא יפגע באינטרס הציבורי של ההגנה על בריאות הציבור. המדף של הבשר.

החלופה העדיפה היא  לשינוי הנוהל והמדיניות הנוכחית.הרגולטור יפעל בשיתוף משרד הבריאות  .86.8

לחדול מהתערבות ממשלתית בקביעת תוקף חיי המדף של בשר מצונן ולהעביר לשוק )ליצרן( את 

לבריאות ובטיחות הבשר בתקופה זו. ככל האחריות לקבוע את משך חיי המדף ולשאת באחריות 

לא יסכים לאמץ מדיניות של אחריות יצרן כמקובל בישראל ובעולם, הרגולטור  שמשרד הבריאות

 יום. 90-להארכת תוקף חיי המדף של בשר ל יפעל מול משרד הבריאות

להוביל לפתיחת יבוא של בשר זול ואיכותי מיצרניות  ההארכת תוקף חיי המדף של בשר מצונן צפוי .86.9

 .ם לישראללצמצם את משלוחי העגליו הבשר הגדולות בעולם

 

 במסגרת בדיקות בבתי הקירור הכמות הנבדקתצמצום  .87

ארגז בשר שלם, בכדי לעיתים כיום לצורך הבדיקה האורגנולפטית בבית הקירור, הרגולטור מפשיר  .87.1

 לבדוק מספר נתחים.

הרגולטור יפשיר אך ורק נהלי הרגולטור ושיטות העבודה שלו יעודכנו כך שלצורך בדיקת המשלוח,  .87.2

הארגז נבדקת  תתכולמכיוון שגם כיום לא כל  ת,טיולפבדיקה אורגנשבכוונתו להעמיד לאת הנתחים 

 .(בדיוק כלל הנתחים הארוזים באותו ארגז מגיעים מאותו מקורשאלא רק נתחים בודדים )מה גם 

כמות הנתחים  לכן אין המדובר על הפחתת היקף הבדיקה, אלא רק בצמצום הנזק השיורי לסחורה.

ישמר המשלוח שאר הנדרשת לבדיקת כל סוג טובין תפורט בנוהל העבודה ליבוא בשר של הרגולטור. 

 למינימום ההכרחי.מצם טתצ עלות הבדיקהבקירור, וכך 

שינוי זה יחול רק על טובין שמיובאים באריזות נפרדות בתוך כל ארגז. טובין שמיובאים בחבילות  .87.3

 .כולםהומוגניות שלא ניתן להפריד )למשל ארגז המכיל נתח שלם, או שקי שומן(, יופשרו 

 

 הקולטבית הקירור של אישור להציג  ביטול החובה .88

ר הקולט כתנאי לשחרור הבשר מן הנמל. דרישה כיום היבואנים נדרשים להציג אישור של בית הקירו .88.1

 זו יוצרת עומס בשלב השחרור ועלויות ישירות.

החלה כיום על היבואנים להציג אישור של בית הקירור לקליטת הבשר,  החובה את יבטל הרגולטור .88.2

את האישור לשיווק הסחורה  לאיננו יכול לקב, היות והיבואן כתנאי לשחרור המשלוח מן הנמל

 .מבלי לעבור בבית הקירורבישראל 
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, והכל כפוף ר המשלוחועבבית הקירור אליו מעל היבואן של  ווחידביסתפק  רגולטורכתחליף לכך ה .88.3

ידי השירותים הווטרינריים. לא יידרש אישור מבית הקירור  לכך שמדובר בבית קירור שמאושר על

 הדיווח על בית הקירור יאפשר לרגולטור לבצע מעקב ופיקוח מתמשך על הטובין המיובאים. עצמו.

 .התכנית גיבוש מהלךב יושם זה צעד .88.4

 

 ובתחנות המיון חשוב בבתי הקירוריתשתית מהקמת  .89

, אשר תאפשר לרופאים הוטרינריים ובתחנות המיון בבתי הקירורמחשוב תוקם תשתית הוחלט כי,  .89.1

של הרגולטור. כך יוכל הרופא הרשותי לצפות  המחשובלהתחבר אל מערכת  המקומית הרשותשל 

 במידע אודות המשלוח הנמצא מולו ולוודא כי אכן כלל הבשר הגיע אל בית הקירור.

יוכל הרופא הרשותי לבצע בדיקות לגבי המשלוח באופן מושכל המותאם לסחורה מערכת הבאמצעות  .89.2

 בהתאם להיסטוריה שלו. וזהות היבואןהמיובאת, זהות ארץ המוצא 

צורך ללא בנוסף יוכל הרופא הרשותי להנפיק אישור שחרור מבית הקירור ישירות דרך המערכת  .89.3

צעד זה הוא חלק מן המהלך הרחב של מחשוב תהליכים וצמצום השימוש  ליצור קשר עם הרגולטור.

 בנייר.

 .התכנית כתיבת במהלך בוצע זה צעד .89.4

 

 צעדים בתחום יבוא מספוא .3.א

 דרישות רגולציה בתחום היבוא עם דרישות רגולציה בתחום מזון לבעלי חייםאיחוד  .90

יצוא -מחלקת יבוא –קיימים שני גורמים המעורבים בתהליך יבוא המספוא. הראשון, הרגולטור  .90.1

לוודא כי  ושמטרתבשירותים הווטרינריים אשר עוסקת במניעת מחלות. השני, אגף מזון לבעלי חיים, 

 ברמת איכות גבוהה ועומד בקריטריונים של בריאות ובטיחות.הוא נס לארץ מזון לבעלי חיים שנכ

הרגולטור יפעל בתיאום עם אגף מזון לבעלי חיים כדי כדי למנוע כפילות תהליכים וכפל בדיקות, ב .90.2

התוצאה תהיה שמספוא  .לרכז את כלל הדרישות של שני הגורמים בתהליך הפיקוח על יבוא מספוא

 עבור כל הדרישות )היעדר מחלות, היעדר מזהמים וכו'(. תאחרק פעם גולטור ידי הר עלמיובא יבדק 

צעד זה יאחד שני תהליכים עבור מספוא מיובא ובכך ימנע את הצורך לבצע תהליכים כפולים מול שני  .90.3

בנוסף, צעד זה יחזק את מקטע הפיקוח בנמל וירכז את הבדיקות  גורמים רגולטוריים בתוך המשרד.

 הסגל המקצועי של הרגולטור שמוצב בנמלים השונים. המקצועיות בידי

  

 ביטול הדרישה לסימון המוצרים בעברית ובאנגלית כתנאי לשחרור המשלוח מן הנמל .91

כיום הרגולטור דורש לזהות את המספוא המיובא כחלק מתהליך הבדיקה ושחרור מן הנמל. דרישה  .91.1

, ומטילה עלויות כספיות כבדות ובאנגליתזו מכבידה בעיקר על מספוא המיובא ללא סימון בעברית 

 .על היבואן

תווית באנגלית או  באמצעותמוצרים המיועדים לבעלי חיים  לסימוןיבטל את החובה  הרגולטור .91.2

. כלל זה יבוטל ובמקומו יקבע שזיהוי הסחורה יבוצע באחד משני נמלבעברית כתנאי לשחרור מן ה

 אופנים:
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הרגולטור יזהה את הסחורה באמצעות  –באנגלית אם הסחורה מסומנת בעברית או  .91.2.1

 הסימון;

הרגולטור יזהה אותה באמצעות השוואת  –אם הסחורה אינה מסומנת בעברית או באנגלית  .91.2.2

לאחר  מספרי האצווה שבתעודת הבריאות למספרי האצווה שמוטבעים על גבי המוצרים.

חד -מאפשרת זיהוי חדבחינת הנושא, נמצא כי שיטה זו היא השיטה הנהוגה בעולם והיא 

היא איננה פוגעת ביכולת הרגולטור לזהות את הסחורה, מחד ערכי של הטובין, ועל כן 

 ומאידך היא מאפשרת הוזלת עלויות משמעותית לציבור.

שהיבואן אחראי לכך שהסחורה באופן ברור יעודכנו ההוראות כדי לקבוע  כצעד משלים לכך .91.3

 הבריאות.המיובאת תואמת למפורט בתעודת 

 

או אל  העברת בדיקות הזיהוי והדיגום של משלוחי המספוא ומוצרים אחרים מבעלי חיים אל בתי הקירור .92

 מרלו"גים מחוץ לנמל

בדיקות בדיקות מסמכים סוגי בדיקות:  הארבעבעת הגעת משלוח מוצרי מספוא, מבצע הרגולטור  .92.1

 דה.זיהוי מכולה, בדיקות זיהוי סחורה ודיגום לצורך בדיקות מעב

לוודא כי תכולת המשלוח מאושרת וטרינרית. בדיקה  הנועדאשר  הבדיק –בדיקת מסמכים  .92.1.1

 מהמשלוחים. 100%זו מבוצעת עבור 

כי המכולה שהגיעה היא אכן המכולה שמתוארת בתעודת  מאשרת – מכולהזיהוי  בדיקת .92.1.2

המכולה גבי  הבריאות. בדיקה זו כוללת השוואה של מספר המכולה כפי שמוטבע פיזית על

 למספר המכולה כמפורט בתעודת הבריאות.

 בתעודת הבריאות.תואמת את המפורט תכולת המכולה כי  מאמתת – סחורהבדיקת זיהוי  .92.1.3

ושליחתה למעבדה הסחורה דגימה מן נטילת  – לצורך בדיקות מעבדההסחורה דיגום  .92.1.4

 המוצר. ובטיחות לצורך וידוא תקינות 

כלל המכולות להביא את . לצורך ביצוע בדיקות אלו נדרש היבואן מבוצעות כלל הבדיקות בנמלכיום,  .92.2

 . מכולהל ₪ 800-כ ת שלממסוף הנמל אל משטח הבדיקות. עלות ממוצעשלו 

על מנת להוזיל את עלויות הבדיקות, יועברו הבדיקות אל בתי הקירור שמחוץ לנמל )או לחלופין  .92.3

מטפלים בבדיקת משלוחי הבשר. בדיקות למרלו"גים( שבהם נמצאים הרופאים הרשותיים, אשר 

י הרופא הרשותי בבית הקירור, כאשר ברוב המכריע של המקרים ל ידהזיהוי והדיגום יבוצעו ע

הבדיקה תהיה בדיקת זיהוי מכולה בלבד, ואילו בדיקות זיהוי התוצרת ובדיקות הדיגום ייעשו רק 

ת יועלו .93 ר כמפורט בסעיף באחוז קטן מן המקרים, בהתאם לניהול סיכונים שערך הרגולטו

 .בידוק בנמליםהכמחצית מן העלויות של  יהיובבית הקירור הבדיקה 

בהפחתת עלויות משמעותית כך יוכל הרגולטור לבצע את אותן הבדיקות שהוא מבצע כיום, אך  .92.4

 לציבור.

 

 אחוז בדיקות הזיהוי והדיגום של משלוחי המספוא בהתאם לניהול סיכונים צמצום .93

הרגולטור ישנה את מדיניות הדגימה במטרה להפחית את הנטל המוטל על בעלי העניין והציבור.  .93.1

עם זאת, הרגולטור יהיה רשאי לבדוק באופן השינוי ייעשה בהתאם לניהול סיכונים שערך הרגולטור. 
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נקודתי משלוחים אשר מעוררים את חשדו עקב נתונים חריגים, או עקב מידע כי היבואן או מקור 

 . גבוהה לסלמונלה רמת סיכוןבהיבוא נתונים 

סוגי בדיקות: בדיקות מסמכים בדיקות זיהוי  הארבעכפי שהוזכר לעיל, בדיקת המשלוח מורכבת מ .93.2

 לצורך בדיקות מעבדה. הסחורה דיקות זיהוי סחורה ודיגוםמכולה, ב

מן המכולות. אחוז בדיקות  100%ובדיקות זיהוי סגר המכולה נעשות כיום עבור  בדיקות המסמכים .93.3

  זה יישאר ללא שינוי.

השינוי באחוז בדיקות זיהוי הסחורה ודיגום הסחורה לצורך בדיקות הטבלה שלהלן מציגה את  .93.4

 לפני התכנית המשרדית להפחתת הנטל הרגולטורי ולאחריה. ,מעבדה

 סוג המוצר
: שיעור הסחורה בדיקות זיהוי

 הנבדקים המשלוחים

דיגום הסחורה לצורך בדיקות מעבדה: 

 שיעור המשלוחים הנדגמים

 לאחר התכנית לפני התכנית לאחר התכנית לפני התכנית 

 שומנים ושמנים
10% 0% 10% 

דגימת ידי  על 10%

 [93.7 ]ראו סעיף  קפטן

 100% קמחים מן החי

75% 

 KPIובעתיד לפי 

]ראו סעיף 

 93.10] 

100% 

75% 

 KPIובעתיד לפי 

 [93.10 ]ראו סעיף 

 10% 10% 10% 100% תחליפי חלב

 0% 10% 0% תוספי מזון
ייבדק רק במקרים 

 חריגים

לחיות מתועש מזון 

 מחמד וחיות משק
100% 10% 10% 10% 

 

פי ניהול סיכונים. לצורך ביצוע ניהול הסיכונים, חולקו מוצרי המספוא  שיעורי הבדיקות נקבעו על .93.5

 נפרדת.לחמש קבוצות עיקריות, שלכל אחת מאפיינים משלה. לגבי כל קבוצה בוצעה הערכת סיכונים 

ספי מזון ומזון מתועש מתאפיינים ברמת סיכון נמוכה יחסית ולכן וכך למשל, שומנים ושמנים, ת

במסגרת ניהול הסיכונים נמצא שהיקף הבדיקות  לכל היותר. 10%שיעור הדיגום בהם יעמוד על 

הם  מאידך, קמחים מן החי הנוכחי של תוספי מזון לא היה אופטימלי ולכן שיעור הבדיקות הוגדל.

מוצרים עם הסתברות גבוהה להידבקות במחלות ובמיוחד בסלמונלה. לכן, היקף הבדיקות של קבוצה 

 גבוה בהשוואה לקבוצות אחרות.יהיה זו 

הרגולטור אימץ עיקרון, שמיושם גם בטבלה לעיל, לפיו יש לבצע תיאום בין שיעור המשלוחים  .93.6

ות דיגום. הסיבה היא שגם זיהוי של שעוברים בדיקות זיהוי לשיעור המשלוחים שעוברים בדיק

(. /רישוייקת המכולה )ברציף פריקות בנמל או במחסן ערובהרמכולה וגם דיגום שלה מחייבים פ

פריקת מכולה היא פעולה עם עלות כספית ולכן יש לוודא ששני סוגי הבדיקות יצומצמו ויבוצעו ביחס 
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הזיהוי והדיגום, לפי הנתונים בטבלה, לאותן מכולות. בהתאם, יקבע בנהלי הרגולטור כי בדיקות 

 יבוצעו ביחס לאותם משלוחים ואותן המכולות.

היא דגימה המבוצעת בנמל המוצא לפני הפלגת  "דגימת קפטן" – ושמניםלעניין דגימת שומנים  .93.7

הספינה לישראל. הדגימה מופקדת בידי קפטן הספינה שמוסר אותה לרגולטור לאחר עגינת הספינה. 

מאפשרת לרגולטור לדגום את הסחורה מבלי לחייב בפריקת המכולות לנמל לצורך  שיטת דגימה זו

 ביצוע הדגימה.

מכלל  76%-, שמהווה כבתחום המזון לחיות מחמד וחיות משקבנטל צפויה ההפחתה הגדולה  .93.8

הזיהוי של צמצם הרגולטור את שיעור הבדיקות  המשלוחים בתחום המספוא כולו. בתחום זה

 .10%-ל 100%-והדיגום מ

להתמקד בפיקוח את השמירה על בריאות הציבור בכך שהוא יסייע לרגולטור  צפוי לשפרצעד זה  .93.9

ובקרה על משלוחים שלפי ניהול הסיכונים מועדים יותר לסיכון )בהיבטי חומרה או הסתברות 

הפחתת שיעור הבדיקות תתאפשר על סמך ניהול הסיכונים והיא למעשה שלובה  .להתממשות הסיכון(

את משאבי הפיקוח של הרגולטור כך שמשלוחים חשודים יבדקו יותר, ומשלוחים לא מסוכנים בהקצ

 יבדקו פחות.

כפי שניתן לראות בטבלה, מוצר חריג לעניין שיעור הבדיקות המבוצעות הוא תחום יבוא קמחים מן  .93.10

כמות הניסיון ו ומידתרגישות לחיידק הסלמונלה( עקב )החי, בשל היותו בעל רמת סיכון גבוהה 

הגדיר  , הרגולטור. עם זאתנבדקים מן המשלוחים 100%יום הוגדר כעל כן,  13.הנתונים לגביו מוגבלת

לקביעת  KPI (Key Performance Indicators) -מדדי ביצוע מרכזיים בשיתוף עם אגף מזון לבעלי חיים 

עור הנגיעות בדבר שילפי הנתונים בדיקות הזיהוי והדיגום יפחת שיעור הדגימה בעתיד. היקף 

. ככל שבדיקות המעבדה יצביעו על ירידה במשלוחים של אותו מפעל בסלמונלה לפי בדיקות המעבדה

בדיקת זיהוי  שיעברובשיעור הנגיעות של המשלוחים בסלמונלה, כך יפחת בהדרגה שיעור המשלוחים 

 בטבלה הבאה:ובדיקת דיגום. מדדי הביצוע שנקבעו לעדכון שיעור הבדיקות מפורטים 

 (KPI) טבלה דינמית –היקף בדיקות למשלוחי קמחים מבעלי חיים 

נגועים המשלוחים שיעור ה

נמצאו בסלמונלה מזן מסוכן ש

 בשנה שעברה

המשלוחים שיעברו בדיקות שיעור 

 בשנה הנוכחית זיהוי ודיגום

 100% מן המשלוחים 34%מעל 

 75% מן המשלוחים 34%עד 

 60% מן המשלוחים 28%עד 

 40% מן המשלוחים 21%עד 

 20% מן המשלוחים 14%עד 

 10% מן המשלוחים 7%עד 

 

                                                 
13
כנגועים בסלמונלה, אך קיים מחסור בנתונים בתחום זה. של קמחים מבעלי חיים נמצאו מן המשלוחים  34%כתיבת הדו"ח נכון למועד  

 משמעותית. במפעלים הרלוונטיים ולכן שיעור הנגיעות צפוי לפחותיצור היתנאי הערכת גורמי המקצוע היא כי צפוי שיפור של 
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יקבע בנפרד עבור כל יצרן )מפעל מספוא(, לפי שיעור המשלוחים הנגועים של יבחן ושיעור הבדיקות  .93.11

  אותו יצרן.

על מנת ליישם את הטבלה, בחודש ינואר של כל שנה, הרגולטור יבחן בשיתוף עם האגף למזון לבעלי  .93.12

חיים, את תוצאות בדיקות המעבדה של קמחים מבעלי חיים שיובאו לארץ בשנה הקודמת. מספר 

המשלוחים שנמצאו נגועים בזנים מסוכנים של סלמונה, יקבע את שיעור המשלוחים שידגמו החל 

, יבחנו ממצאי בדיקות המעבדה 2017ולמשך שנה שלמה. כך למשל, עד חודש ינואר  ברוארפ מחודש

ועד סוף ינואר  2017פברואר  , והממצאים יקבעו את שיעור המשלוחים שיבדקו מחודש2016של שנת 

במסגרת שיעור המשלוחים לעיל, הרגולטור יבחן אילו משלוחים לבדוק, בהתאם  )וכן הלאה(. 2018

 לשיקול דעתו המקצועי ולמידע העדכני שיהיה זמין.

יאפשר לרגולטור מבוססת נתונים וראיות. הוא  ,הוא חלק מתפיסה כוללת של ניהול סיכוניםצעד זה  .93.13

של משלוחי הקמחים  העדכניתלהתאים את שיעור הבדיקות שהוא מבצע בהתאם לרמת המסוכנות 

ובכך לשמור בצורה איכותית על בריאות הציבור תוך הפחתת כמות ועלויות הבדיקות בהתאם 

 .לעובדות העדכניות ולרמת הסיכון בפועל

לענין היקף בדיקות הדיגום, הוחלט לאמץ טבלה אחידה עם קריטריונים בהתאם לסוג המוצר והיקף  .93.14

ליטול דגימות ממספר מכולות שעברו בדיקת זיהוי פנימית, לפי  סגל הרגולטור בנמל יוכל המשלוח.

 שיקול דעתו, בהתאם למפורט בטבלה.

 

 המשלוח היקף סוג המזון
 מתוך כלל המשלוח דגימות היקף )הסך הכולל שבתעודת הבריאות(

שמנים מן הצומח או מן 
 החי

 נותטו 2.5-גדול או שווה ל משקל המשלוחאם 
 2,500-גדול או שווה ל המשלוחאו, אם נפח 

 ליטר
 מ"ל 500כולל של , בנפח יחידות 7

אם התנאי לעיל לא מתקיים )משקל משלוח וגם 
 נפח המשלוח נמוכים מהרף שנקבע(

 מ"ל 500כולל של  בנפח ,יחידות 4
 

 קמחים מן חי

 נותטו 2.5-גדול או שווה ל משקל המשלוחאם 

 מספר הדגימות שילקחו ממשלוח הוא:
 משקל המשלוח בטונותכפול  4.5

4.5 ∙  (משקל המשלוח בטונות)

. הנפח דגימות 40-יותר מ יילקחו בכל מקרה לא
 .מ"ל 500הדגימות לא יעלה על של הכולל 

 מ"ל 500כולל של נפח דגימות ב 7 אם התנאי לעיל לא מתקיים

מזון יתר סוגי המזון ו
בתנאי שיחידה ארוז )

 500עד מכילה 
 (גרםקילו

 ( יחידות3שלוש ) יחידות 20 - 1

 ( יחידות3שלוש ) יחידות 150 - 21

 ( יחידות6שש ) יחידות 400 - 151

 ( יחידות6שש ) יחידות 400מעל 
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 חיים של תוספי תזונה לבעלי פרטייבוא על הסרת הפיקוח  .94

הרגולטור יסיר את הפיקוח מיבוא אישי של תוספי תזונה לבעלי חיים. יבוא אישי לעניין זה נחשב  .94.1

מדובר ביבוא בהיקפים קטנים המיועד לצריכה במרחב זאת מכיוון ש ק"ג. 10כמשלוח במשקל של עד 

 האישי או של מוצרי נישה יחודיים.

 

 יבוארישיון קבלת צמצום דרישות המידע לצורך  .95

ידרשו למסור את הפרטים יהרגולטור יעדכן את הטפסים שלו כך שיהיו פשוטים יותר. היבואנים לא  .95.1

משקל המוצר; מטרת היבוא )אלא אם הטובין : אשר אינם נחוצים לתהליך הפיקוח על היבוא הבאים

מיובאים אלא אם הטובין הכמות השנתית )ובדיקה במעבדה(; נמל היבוא המיועד מיובאים לצורך 

 (.בדיקה במעבדהלצורך 

 

 בתחום יבוא הדגים צעדים .4.א

 גף הדייגשיפור תהליך הפיקוח על יבוא דגים חיים ותיאום מול א .96

דגים חיים מיובאים לישראל בעיקר דרך נתב"ג. סגל הרגולטור בתחנת נתב"ג עובד סביב השעון כדי  .96.1

להעניק שירות למשלוחים המגיעים בטיסות לאורך כל שעות היממה. כדי לוודא זמינות של הרופאים 

ההגעה הצפוי. כך היבואנים להודיע לרגולטור מראש על מועד התבקשו הווטרינרים המוצבים בנתב"ג 

בשל הרגישות של דגים חיים  ההרגולטור היה משריין זמן ייעודי לביצוע הבדיקה. נקודה זו חשוב

עד כה היבואנים היו מעבירים הודעה כתובה באמצעות דואר אלקטרוני,  והצורך להימנע מעיכובים.

 פקס או דרך עמיל המכס והרגולטור היה מתעד זאת ביומן משרדי מנייר.

ואנים ישלחו לרגולטור שיומן הבדיקות יוסב ליומן אלקטרוני. כדי לתאם מועד לבדיקה, היב הוחלט .96.2

ממשק זה תומך  [.vs-airport@moag.gov.ilזימון אלקטרוני לפגישה, אל הכתובת של תחנת נתב"ג ]

 Google -; וoutlook (Microsoft) ;I-cloud (Apple) בזימונים שישלחו מהמערכות הבאות:

calendar. צעד זה יפשט את התהליך  .ג"נתב תחנת של ביומן ויוצגו אוטומטית יוטמעו הפגישות כל

 הבירוקרטי וישפר את תהליכי העבודה בנתב"ג.

של תחנת  היבוא משלוחי ניהול ביומן לצפות גישה הדיג אגףמפקח של להעניק  רגולטורהבנוסף,  .96.3

צעד זה . משלוח הגעתנתב"ג. כתוצאה מכך ניתן לבטל את החובה של היבואן לדווח גם לאגף הדיג על 

. חיים והן לאגף הדיג בעת יבוא דגיםלרגולטור בדיווח הן  החובה הכפולה של היבואןנועד למנוע את 

באמצעותו לגבי מועד ויוכל להתעדכן של הרגולטור שב מפקח אגף הדיג יהיה חשוף ליומן הממוח

 .הגעת משלוחי הדגים

 .יתהתכנ גיבושבוצע במהלך צעד זה  .96.4

 

 ביטול בדיקות של מין הדג עבור אגף הדיג .97
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 הדגים עבור אגף הדיג, היות ואין זה תחום מומחיותו. מיניבדיקות  יחדל מלבצע אתהרגולטור  .97.1

בתיאום עם אגף הדייג הוחלט שהרגולטור לא יעסוק בבדיקות שמטרתן לסייע לאגף הדייג במילוי 

 כך הרגולטור יהיה פנוי יותר לטפל במשלוחי יבוא הדגים שהם עיקר עבודתו. 14תפקידיו.

הרגולטור יבצע בדיקות של מין הדג לצרכים ווטרינריים, למשל זיהוי האם מדובר בדג מקבוצה אשר  .97.2

 למחלות מסוימות.רגישה 

ויש לו בתחום זה,  האגף הדיג, אשר מתמח ידי למין הדג ייעשו ענוספות ודקדקניות של בדיקות  .97.3

 לזהות את מיני הדגים בצורה מקצועית ואיכותית יותר. המיומנות

 צעד זה יושם במהלך כתיבת התכנית. .97.4

 

 בתחום יבוא הביצים: צעדים .5.א

 והמרה בהודעה על שם התחנה תהקולטתחנת המיון ביטול החובה להציג אישור של  .98

, הביציםלקליטת  תחנת המיוןהרגולטור יבטל את החובה החלה כיום על היבואנים להציג אישור של  .98.1

את האישור לשיווק הסחורה  להיבואן איננו יכול לקבש, היות כתנאי לשחרור המשלוח מן הנמל

ר לרגולטור לבצע מעקב ופיקוח . הדיווח על תחנת המיון יאפשבישראל מבלי לעבור בבית הקירור

 מתמשך על הטובין המיובאים.

ועבר המשלוח, והכל כפוף ישאליו  תחנת המיוןכתחליף לכך הרגולטור יסתפק בדיווח של היבואן על  .98.2

תחנת ידי השירותים הווטרינריים. לא יידרש אישור מאת -על תשמאושרבתחנת מיון לכך שמדובר 

 .המיון עצמה

 

 :חיות המשקבתחום יבוא צעדים  .6.א

 הטלת סנקציה על בזבוז הקצאה בתחנת הסגר ממשלתית. .99

יום לפני  60בתחנת הסגר ממשלתית, ולא הודיע על ביטול ביקש וקיבל הקצאה במקרים בהם יבואן  .99.1

מקומות לקבל הקצאת , יוכל הרגולטור לשלול ממנו את האפשרות המועד לאכלוס בתחנת ההסגר

. סנקציה זו נתונה לשיקול דעתו של שלאחר מכןהחודשים  24בתחנות הסגר ממשלתיות למשך 

 .מראשאת נסיבות הביטול ואי ההודעה הרגולטור לאחר שיבחן 

מקומות בתחנות הסגרת ממשלתיות, תופעה אשר  צעד זה יאפשר למנוע בזבוז מכוון של הקצאת .99.2

 .לישראל לעודד יבואשלה פוגעת ביבואנים ומסכלת את מדיניות הממ

 

 בתחום יבוא חיות המחמד:צעדים  .7.א

 יבוא חיות מחמדלמרישיון מסלול הפטור ביטול  .100

כיום יבוא של חיות מחמד חייב ברישיון, אלא אם מגיש הבקשה ביצע שורה של פעולות שמקנות לו  .100.1

לעיתים פטור מן הרישיון. בדיקת התהליך לקבלת פטור העלתה שמדובר בתהליך ממושך ומורכב, 

, שחלקם הגדול אינו הציבורכפל המסלולים יוצר בלבול אצל  יותר מהמסלול הרגיל של קבלת רישיון.

 עוסק ביבוא כמקצועי, אלא מבקש ליבא חיית מחמד באופן פרטי. 

                                                 
14
 (.2016יבוא מיני דגים חיים ) –ראו: משרד החקלאות ופיתוח הכפר, תכנית משרדית להפחתת הנטל הרגולטורי  
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את אי  . צעד זה נועד למנועמסלול אחיד לכולםב יבוא חיות מחמד ייעשהלאחר ביטול מסלול הפטור,  .100.2

 .עד כהלפטור שהייתה קיימת אות הזכהבהירות בדבר 

 

 מבעלי חיים אחרים מוצריםצעדים בתחום יבוא  .8.א

 יבוארישיון קבלת צמצום דרישות המידע לצורך  .101

היבואנים לא יידרשו למסור את הפרטים הרגולטור יעדכן את הטפסים שלו כך שיהיו פשוטים יותר.  .101.1

והשמירה על בריאות  על היבואתהליך הפיקוח צורך אינם נחוצים לנמצאו כפרטים שהבאים אשר 

בדיקה במעבדה(; נמל היבוא מיובאים לצורך משקל המוצר; מטרת היבוא )אלא אם הטובין : הציבור

 .(בדיקה במעבדהמיובאים לצורך הכמות השנתית )אלא אם הטובין והמיועד 

 

 בתחום יבוא תרכיביםצעדים  .9.א

 לסימון בקבוקונים כתנאי לשחרור בנמלביטול החובה  .102

יבטל את החובה לסמן בקבוקוני תרכיבים במסגרת הרגולציה על יבוא תרכיבים. המחלקה הרגולטור  .102.1

בשירותים הווטרינריים תמשיך לחייב את היבואנים לסמן את  וטרינריים תכשיריםפיקוח ל

לאחר היציאה מן  ם שלהםלעשות זאת במחסני ויוכל םאך ה ,לפני ההפצה בישראל הבקבוקונים

 יות נמוכות בהרבה.הנמל, שם העלו

תיאכף הדרישה לסימון הבקבוקונים לפני שיווקם בישראל, ומאידך יתקצר תהליך וכך תישמר  .102.2

 עלעומס העבודה . רווח נוסף הוא, הפחתת ישירות של היבואניםהשחרור מן הנמל ויחסכו עלויות 

 .בנמל הרגולטורמפקחי 

 

 כימות עלויות הרגולציה .ב

כימות העלויות נעשה רק ביחס לעלויות הישירות של במסגרת התהליך יושמה מתודולוגיית כימות איכותנית.  .103

מתודולוגיית הכימות התבססה הרגולציה ואינו כולל עלויות עקיפות, עלויות אלטרנטיבה ועלויות משקיות. 

 על שני מקורות:

 (;2015)הספר השלישי במדריך הממשלתי להפחתת הנטל הרגולטורי  .103.1

 לכימות עלויות רגולציה: OECD-מדריך ה .103.2

OECD Regulatory Compliance Cost Assessment Guidance (2014) ("CCA") 

כימות עלויות הרגולציה החל במסגרת איסוף המידע בציר בעלי העניין, כחלק מהפגישות עם בעלי העניין  .104

תהליכים, -ב ניתוח הרגולציה פורקו לתתיוהשולחנות העגולים שנערכו. התהליכים המרכזיים שמופו בשל

אשר מהם נגזרו החובות הרגולטוריות הפרטניות. מתוך כל חובה נותחו הפעולות שעל בעלי העניין לבצע כדי 

לעמוד בה. רכיבי העלות של כל פעולה כומתו באמצעות מידע פרטני מבעלי העניין, נתונים שהתקבלו 

 טרחת עורך דין(.מהרגולטור ונתונים משקיים )למשל, שכר 

תחשיב הכימות מביא בחשבון את השכיחות היחסית של רכיבי עלות הרגולציה. כימות העלויות כולל  .105

התייחסות לתוחלת של כל פעולה )תדירות הבדיקות; תדירות חידוש רישיון; שיעור הבקשות שמועברות 

בות, פעולות ורכיבי עלות לבחינה מעמיקה( ו"לנתח השוק" )מתוך כלל התהליכים אצל הרגולטור( של חו
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)למשל, עלויות בדיקה שנערכת עבור מוצר או תהליך מסוג מוגדר שוכללו לפי "נתח השוק" שלהם בהשוואה 

 ליתר החובות או התהליכים המקבילים(.

בהתאם לנהלי הרגולטור, חלק מהמסלולים מאפשר לייבא מספר כלים תחת אותו רישיון, בעוד שמסלולים  .106

 לייבא רק כלי אחד תחת כל רישיון. חישוב התוחלת הביא בחשבון נתון זה.אחרים מאפשרים 

 

 המשרדית להפחתת הנטל הרגולטורי התכנית ניתוח השפעות .ג

 שינויים בבירוקרטיה .1.ג

ת "חלק" הרבה יותר באופן משמעותי. לאחר ביצוע הצעדים המפורטים בתכנית, תהליך היבוא צפוי להיו .107

 בין היבואנים לרגולטור. האינטראקציההנדרש את ויצמצם למינימום 

יאפשר ליבואנים מגוון גדול ורחב של מפעלים ליבא מהם, ללא צורך לעבור  Pre-Listing-המעבר לשיטת ה .108

דרך הרגולטור. בדרך זו שוק היבוא ייפתח באופן משמעותי. צעד זה יביא להגברת התחרות והמגוון מבלי 

 להתפשר על איכות התוצרת המיובאת.

נמצא פתרון ישיר למחסור בתשתית בנמלים )הצללה, חיבור לחשמל(. עם זאת, שילוב הצעדים השונים לא  .109

במסגרת התכנית יביא לשחרור צוואר הבקבוק שקיים בנמלים, לצמצום זמני ההמתנה שם ולהפחתת היקף 

עים הבדיקות. שינויים אלו צפויים להפחית משמעותית את התלות בתשתיות הנמל ואת החשיפה למפג

 כתוצאה מכך.

י מי. בשנה₪  27,191,443 -לבשנה ₪  64,205,667 -הישירות מ הבירוקרטיותהתכנית תפחית את העלויות  .110

התכנית  (. לפיכךשנתי ימים )כאמור, מדובר בתחשיב אגרגטיבי 59,146 -לימים  119,071 -מתנה יופחתו מהה

 ההמתנה.מזמני  50%-מהעלויות הבירוקרטיות הישירות ו 56%תפחית 

( צמצום 2; )Pre-listing( מעבר למדיניות 1) :בעלויות נובעים מן הצעדים הבאים השינויים המרכזיים ביותר .111

בדיקת  (4) ביטול הדרישה לסימון תרכיבים ומוצרי מספוא בנמל( 3) דרישות המסמכים ותהליכים בנמל;

 .מסמכים טרום הגעת המשלוח לישראל )עקב ביטול הדרישה להצגת תעודת שער(

 

 שינויים בדרישות הרגולציה .2.ג

נעשה לאחר מחקר מקיף הבשר, אשר המדף של בתחום תוקף חיי הוא השינוי המרכזי ביותר בתוכן הרגולציה  .112

  הבשר.המדף של התברר כי ניתן להאריך את תוקף חיי  לפיוהרגולטור  ידי על

 

 התאמה של הדרישות הטכניות למקובל בעולם .3.ג

מתבססת על התאמת דרישות הרגולציה לדרישות המקובלות בעולם, כפי שהדבר בא לידי ביטוי תכנית ה .113

יקות בנמל לסטנדרט הבשר ואף התאמת שיעור הבדהמדף של , הארכת תוקף חיי Pre-Listing-במדיניות ה

 המקובל בעולם.
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 של התכניתניתוח השפעות משקיות  .4.ג

להגדיל באופן דרמטי בתוך זמן צפויה  Pre-Listing-משמעותית. מדיניות ה משקית לתכנית זו צפויה השפעה .114

קצר את כמות המפעלים הפוטנציאליים ליבוא במדינות הזרות. בנוסף צמצום הבירוקרטיה סביב תהליך 

 .להיכנס לתחום יבוא מוצרים מן החינוספים יבואנים עודד יהיבוא, 

הבשר ובעקבות כך המדף של מצונן, עם הארכת תוקף חיי הההשפעה המרכזית ביותר צפויה בתחום הבשר  .115

מכיוון שהבשר המצונן מהווה מוצר תחליפי לבשר טרי  מדינות רבות.מליבוא של בשר טרי האפשרות פתיחת 

צם את כמות , בכך שהיא תצמצער בעלי חייםלצעד זה תהיה השפעה משמעותית בעניין שנשחט בישראל, 

בנוסף צפויה  .ורמים אי נוחות רבה לבעלי החיים. משלוחים אלו גמשלוחי בעלי החיים המיועדים לשחיטה

הבשר המצונן לסייע במתן מענה לביקושים הגוברים והולכים לבשר טרי, חיי המדף של הארכת תוקף 

 .במחיר תחרותי יבאמצעות אספקת בשר איכות

 .מוצרים במגווןת ולהפחית את המחיר לצרכן הקצה תיוהתחרו תהליכים אלו צפויים להגביר את .116
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 הפחתת עלויות רגולציהכימות  –א' נספח 

הטבלה הבאה מציגה את עלויות הרגולציה במסגרת התהליכים השונים, לפני התכנית ולאחריה. הטבלה מציגה 

 את סך העלויות הישירות למשק לפי תחשיב מצרפי.

 

 כלל התחומים טבלה מסכמת של: 1מס' טבלה 

מספר 
 התהליך

 סוג עלות שם התהליך
עלות מצב 

 קיים
עלות לאחר 

 תכנית

 יבוא בשר 1

כסף -עלות בירוקרטיה  (₪)  31,361,844.43 22,701,821.12 

 19,485.63 53,190.51 ימי המתנה -עלות בירוקרטיה 

 5,723,160.00 5,723,160.00 כסף - עלות דרישות (₪)

 יבוא דגים 2

כסף -עלות בירוקרטיה  (₪)  2,177,673.34 1,800,348.58 

 2,543.82 3,876.86 ימי המתנה -עלות בירוקרטיה 

 - - כסף - עלות דרישות (₪)

 יבוא ביצים 3

כסף -עלות בירוקרטיה  (₪)  880,828.50 281,870.77 

 1,333.50 3,149.40 ימי המתנה -עלות בירוקרטיה 

 - - כסף - עלות דרישות (₪)

 יבוא מספוא 4

כסף -עלות בירוקרטיה  (₪)  27,573,266.39 1,598,291.74 

 1,387.01 22,022.88 ימי המתנה -עלות בירוקרטיה 

 - - כסף - עלות דרישות (₪)

5 
יבוא מוצרים 

 אחרים

כסף -עלות בירוקרטיה  (₪)  150,570.00 4,508.00 

 69.00 681.00 ימי המתנה -עלות בירוקרטיה 

 - - כסף - עלות דרישות (₪)

 יבוא חיות משק 6

כסף -עלות בירוקרטיה  (₪)  492,265.88 336,175.88 

 33,337.04 33,337.04 ימי המתנה -עלות בירוקרטיה 

 39,259,000.00 39,259,000.00 כסף - עלות דרישות (₪)

7 
יבוא חיות 

 מחמד

כסף -עלות בירוקרטיה  (₪)  488,942.55 400,753.80 

 - - ימי המתנה -עלות בירוקרטיה 

 - - כסף - עלות דרישות (₪)

 יבוא תרכיבים 8

כסף -עלות בירוקרטיה  (₪)  1,080,276.00 67,044.00 

 990.00 2,814.00 ימי המתנה -עלות בירוקרטיה 

 - 558,144.00 כסף - עלות דרישות (₪)
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 ההפחתהעלות לאחר  עלות רגולציה קיימת

 דרישות )שקלים חדשים(

דרישות  בירוקרטיה
)שקלים 
 חדשים(

 בירוקרטיה

כסף )שקלים 
 חדשים(

 ימי המתנה
כסף )שקלים 

 חדשים(
 ימי המתנה

45,540,304.00        64,205,667 119,021.68   44,982,160  27,191,443.88 59,146.91 

            

 50% 58% 1% הפחתה באחוזים

            

 הפחתה  משוכללת באחוזים
 בירוקרטיה דרישות

1% 56% 
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 : תחום יבוא בשר וקרביים2 מס' טבלה

מספר 
 התהליך

 סוג עלות שם התהליך
עלות מצב 

 קיים
עלות לאחר 

 תכנית

1 
אישור בית 

 מטבחיים

 24 27,542 כסף -עלות בירוקרטיה )₪( 

 1,095.00 22,557.00 ימי המתנה -עלות בירוקרטיה 

 - - כסף -עלות דרישות )₪( 

 קבלת היתר 2

 55.44 78,540.00 כסף -עלות בירוקרטיה )₪( 

 3.05 5,440.00 ימי המתנה -עלות בירוקרטיה 

 - - כסף -עלות דרישות )₪( 

 תעודת בריאות 3

 6,612,570.00 8,275,380.00 כסף -עלות בירוקרטיה )₪( 

 5,800.50 7,734.00 המתנהימי  -עלות בירוקרטיה 

 - - כסף -עלות דרישות )₪( 

 בדיקות בנמל 4

 586,368.68 2,407,942.23 כסף -עלות בירוקרטיה )₪( 

 986.09 5,858.51 ימי המתנה -עלות בירוקרטיה 

 - - כסף -עלות דרישות )₪( 

5 
בדיקות בבית 

 קירור

 15,502,803.00 20,572,440.00 כסף -עלות בירוקרטיה )₪( 

 11,601.00 11,601.00 ימי המתנה -עלות בירוקרטיה 

 5,723,160.00 5,723,160.00 כסף -עלות דרישות )₪( 

 

 : תחום יבוא דגים3 מס' טבלה

מספר 
 התהליך

 סוג עלות שם התהליך
עלות מצב 

 קיים
עלות לאחר 

 תכנית

1 
קבלת היתר 

 ליבוא

 264.84 5,745.60 כסף -עלות בירוקרטיה )₪( 

 6.97 152.00 ימי המתנה -עלות בירוקרטיה 

 - - כסף -עלות דרישות )₪( 

 תעודת בריאות 2

 1,015,740.00 1,324,620.00 כסף -עלות בירוקרטיה )₪( 

 - - ימי המתנה -עלות בירוקרטיה 

 - - כסף -עלות דרישות )₪( 

 בדיקה בנמל 3

 65,577.60 128,541.60 כסף -עלות בירוקרטיה )₪( 

 297.00 1,485.00 ימי המתנה -עלות בירוקרטיה 

 - - כסף -עלות דרישות )₪( 

4 
הסגר 

 בקרנטינה

 718,766.14 718,766.14 כסף -עלות בירוקרטיה )₪( 

 2,239.86 2,239.86 ימי המתנה -עלות בירוקרטיה 

 - - כסף -עלות דרישות )₪( 
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 : תחום יבוא ביצים4 מס' טבלה

מספר 
 התהליך

 סוג עלות שם התהליך
עלות מצב 

 קיים
עלות לאחר 

 תכנית

 פרה ליסטינג 1

 24.50 24.50 כסף -עלות בירוקרטיה )₪( 

 1,095.00 1,095.00 ימי המתנה -עלות בירוקרטיה 

 - - כסף -עלות דרישות )₪( 

2 
קבלת היתר 

 יבוא

 2,386.67 29,716.00 כסף -עלות בירוקרטיה )₪( 

 60.00 912.00 ימי המתנה -עלות בירוקרטיה 

 - - כסף -עלות דרישות )₪( 

 בדיקות בנמל 3

 279,459.60 851,088.00 כסף -עלות בירוקרטיה )₪( 

 178.50 1,142.40 ימי המתנה -עלות בירוקרטיה 

 - - כסף -עלות דרישות )₪( 

 

 

 מספואיבוא : תחום 5 מס' טבלה

מספר 
 התהליך

 סוג עלות שם התהליך
עלות מצב 

 קיים
עלות לאחר 

 תכנית

 אישור מפעל 1

 48.00 670,760.00 כסף -עלות בירוקרטיה )₪( 

 1,095.00 2,454.00 ימי המתנה -עלות בירוקרטיה 

 - - כסף -עלות דרישות )₪( 

2 
קבלת היתר 

 יבוא

 1,130.00 38,760.00 כסף -עלות בירוקרטיה )₪( 

 113.00 1,020.00 ימי המתנה -עלות בירוקרטיה 

 - - כסף -עלות דרישות )₪( 

 בדיקות בנמל 3

 1,597,743.74 26,863,746.39 כסף -עלות בירוקרטיה )₪( 

 179.91 18,548.88 ימי המתנה -עלות בירוקרטיה 

 - - כסף -עלות דרישות )₪( 
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 : תחום יבוא מוצרים אחרים מבעלי חיים6 מס' טבלה

מספר 
 התהליך

 סוג עלות שם התהליך
עלות מצב 

 קיים
עלות לאחר 

 תכנית

1 
קבלת היתר 

 ליבוא

 2,208.00 7,200.00 כסף -עלות בירוקרטיה )₪( 

 46.00 150.00 ימי המתנה -עלות בירוקרטיה 

 - - כסף -עלות דרישות )₪( 

 בדיקות בנמל 2

 2,300.00 143,370.00 כסף -בירוקרטיה  עלות)₪( 

 23.00 531.00 ימי המתנה -עלות בירוקרטיה 

 - - כסף -עלות דרישות )₪( 

 

 טבלה מס' 7: תחום יבוא חיות משק

מספר 
 התהליך

 סוג עלות שם התהליך
עלות מצב 

 קיים
עלות לאחר 

 תכנית

1 
אישור תחנת 

הסגר 
 ממשלתית

 13,448.57 13,448.57 כסף -עלות בירוקרטיה )₪( 

 11,579.04 11,579.04 ימי המתנה -עלות בירוקרטיה 

 - - כסף -עלות דרישות )₪( 

2 
קבלת היתר 

 ליבוא

 47,453.13 47,453.13 כסף -עלות בירוקרטיה )₪( 

 5,676.00 5,676.00 ימי המתנה -עלות בירוקרטיה 

 - - כסף -עלות דרישות )₪( 

2 
קבלת היתר 

 ליבוא

 47,453.13 47,453.13 כסף -עלות בירוקרטיה )₪( 

 5,676.00 5,676.00 ימי המתנה -עלות בירוקרטיה 

 - - כסף -עלות דרישות )₪( 

 שחרור בנמל 4

 50,599.18 88,439.18 כסף -עלות בירוקרטיה )₪( 

 - - ימי המתנה -עלות בירוקרטיה 

 - - כסף -עלות דרישות )₪( 

 

 : תחום יבוא חיות מחמד8 מס' טבלה

מספר 
 התהליך

עלות מצב  סוג עלות שם התהליך
 קיים

עלות לאחר 
 תכנית

1 
קבלת היתר 

 ליבוא

 15,075.00 15,828.75 כסף   -עלות בירוקרטיה )₪( 

 - - ימי המתנה -עלות בירוקרטיה 

 - - כסף   -עלות דרישות )₪( 

2 
דרישות 
 מקדימות

 352,513.80 352,513.80 כסף   -עלות בירוקרטיה )₪( 

 - - ימי המתנה -עלות בירוקרטיה 

 - - כסף   -עלות דרישות )₪( 
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 שחרור בנמל 3

 33,165.00 120,600.00 כסף   -עלות בירוקרטיה )₪( 

 - - ימי המתנה -עלות בירוקרטיה 

 - - כסף   -עלות דרישות )₪( 

 

 : תחום יבוא תרכיבים9 מס' טבלה

מספר 
 התהליך

שם  
 התהליך

 סוג עלות 
עלות מצב 

קיים 
 )משקית(

עלות לאחר 
תכנית 

 )משקית(

1 
בקשת היתר 

 ליבוא

 468.00 468.00 כסף   -עלות בירוקרטיה )₪( 

 78.00 78.00 ימי המתנה -עלות בירוקרטיה 

 - - כסף   -עלות דרישות )₪( 

 שחרור מהנמל 2

 66,576.00 1,079,808.00 כסף   -עלות בירוקרטיה )₪( 

 912.00 2,736.00 ימי המתנה -עלות בירוקרטיה 

 - 558,144.00 כסף   -עלות דרישות )₪( 
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 שקיבלו מענה במסגרת התכניתים יפירוט העומסים הרגולטור –' בנספח 

עומסים  29יוצגו העומסים הרגולטוריים שזוהו במסגרת גיבוש התכנית. התכנית מתמודדת עם  להלן .1

מן  27-רגולטוריים. שבעה מהעומסים מתייחסים למישור הדרישות )התוכן המהותי של הרגולציה(, בעוד ש

לבין  ידי הרגולטור או בממשק בינו העומסים מתייחסים למישור הבירוקרטיה )התהליכים שמבוצעים על

15בעלי העניין(.
 

מופו במסגרת התכנית אשר  ידי בעלי העניין, כפי שנמסרו על, התרשים שלהלן מסכם את העומסים השונים .2

המשרדית להפחתת הנטל הרגולטורי ואת עוצמתו של כל עומס, בחלוקה למישור הדרישות ומישור 

 הבירוקרטיה.

 

 

                                                 
15
 בנושא "הפחתת הנטל הרגולטורי" הוגדרו המונחים הבאים: 22.10.2014מיום  2118בסעיף ההגדרות של החלטת ממשלה  

 העלות הישירה הכרוכה בעמידה בדרישות התוכן של הרגולציה"; – עלות העמידה בדרישות הרגולציה"
ת היתרים, העלות הישירה הנובעת מתהליכי העבודה מול הרגולטור כגון חובות דיווח, הגשת בקשות וטפסים, קבל – עלות הבירוקרטיה"

 זמני המתנה וכו'".

 טיפול בבקשות חריגות 

 סרבול ומסמכים מיותרים

 דרישות הגורמות לחשיפת מידע עסקי

 ביטול אישור של מפעל זר

 קשיים בממשקי עבודה מול הרגולטור

 חוסר גמישות של הרגולטור במקרים של תקלות טכניות

 היעדר הבחנה בין יבואנים לעניין הנפקת רישיונות יבוא

 אי בהירות ברגולציה ובנגישות למידע

 עיכובים בשל בדיקת פלט של מד טמפרטורות

 עיכוב בנמל בגלל החובה להגיש תעודת שער

 תיעדוף בדיקת המשלוחים בנמלים

 אופן תשלום האגרה

(יבוא מזון לבעלי חיים)שימוש חלקי במערכות מחשוב   

 היעדר תשתית בנמל 

 היעדר אישור על פסילת משלוח

 התמשכות הליכי אישור בית מטבחיים

 התכנית המשרדית -סיכום ודירוג העומסים 

 מישור הדרישות מישור הבירוקרטיה
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 עומסים רוחביים .א

 טיפול בבקשות חריגות: 1עומס  .3

הרגולטור מקדיש חלק ניכר מזמנו בטיפול בבקשות חריגות של יבואנים שלא פועלים בהתאם  .3.1

לכללים ולנהלים, ונקלעים ללחץ. לפעמים היבואנים שלא פועלים לפי הכללים נעזרים בגורמים 

במטה  –ור מתווכים בכדי להפעיל לחץ על הרגולטור על מנת שיטפל בהם. הדבר מחייב את הרגולט

להפסיק בטיפול של בקשות שוטפות בשביל יבואנים שלא מצייתים לכללים. תוצאה  –ובנמלים 

נוספת היא שיבואנים אגרסיביים )בין שאינם פועלים לפי הנהלים ובין שפועלים בצורה כוחנית( 

פעילות השוטפת של המקבלים שירות לפני יבואנים מן השורה ולא פחות חמור משבשים את 

 לטור ופקחיו.הרגו

0 1 2 3 4 5

 במסגרת הבדיקות מופשר בשר שלא נבדק

 (יבוא בשר)היעדר תשתית מחשוב בבתי הקירור 

 מספר מצומצם של מדינות מאושרות ליבוא ביצים

אי שיתוף היבואנים בקבלת החלטות על פתיחת שווקים  
 ליבוא ביצים

חלוקת תחומי אחריות בין משרד הבריאות למשרד  
 החקלאות

 (יבוא דגים)עיסוק בבדיקות זני דגים 

 אי בהירות בדרישות לאישור למפעל מזון לבעלי חיים

יבוא מזון לבעלי  )חובות סימון אריזות לצורך בדיקת זיהוי 
 (חיים ויבוא תרכיבים

יבוא מזון לבעלי  )בדיקות סלמונלה בשיעורים גבוהים 
 (חיים

 עומס בתחנות הסגר ממשלתיות

 היעדר הבחנה בדרישות לפי מטרת היבוא

יבוא חיות  )קבלת אישור למקום הסגר ליבוא חיות משק 
 (משק

 (יבוא חיות מחמד)מסלול לפטור מרישיון 

התכנית המשרדית   -סיכום ודירוג העומסים 
 (המשך)

 מישור הבירוקרטיה מישור הדרישות
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יבואנים מרגולטור להתפנות מהעבודה השוטפת שלו כדי להתערב באופן דורשים לעיתים קרובות  .3.2

אישי בכדי לקדם את ענייניהם בניגוד לתקנות ולנהלים. תופעה זו מתבטאת בפניות רבות, הגעה 

 פיזית למשרד של הרגולטור ובדרכים נוספות.

מזמנם מוקדש לטיפול בחריגים  50%-ידי הצוות המוצב בנתב"ג, כ פי הערכה שבוצעה במטה ועל על .3.3

פי הנהלים. הרגולטור העיר שההתמודדות עם  וב"כיבוי שריפות" של גורמים שאינם פועלים על

תופעה זו מונעת ממנו לבצע עבודות מטה לשיפור תהליכים ולהקמת תשתיות מסודרות שיקלו על 

 היבואנים לעבוד מולו.

 ניתוח העומס: .3.4

 שפעות במישור הדרישות: אין.ה .3.4.1

 .התמשכות תהליכיםהשפעות במישור הבירוקרטיה: זמינות נמוכה;  .3.4.2

 

 : סרבול ומסמכים מיותרים2עומס  .4

הרגולטור דורש מהיבואנים להגיש מסמכים שונים. הדרישה לאסוף את המסמכים, לקבל אותם  .4.1

מכבידה על בעלי העניין וגם מייצרת עבודה מגורמים שונים )פרטיים וממשלתיים( ולהציג אותם 

 מיותרת לרגולטור לתפיסתם.

כך למשל, על מנת לשחרר את הסחורה בנמל יש להגיש )בין היתר( טופס בקשה לשחרור. בעלי העניין  .4.2

סבורים שזה מסמך מיותר במהותו ורק יוצר בעיות. אין בטופס מידע שלא מופיע במסמכים אחרים. 

 מדובר בכפילות.

ים המרכזיים לצורך שחרור טובין הם רישיון היבוא ותעודת הבריאות )על התעודה לעמוד המסמכ .4.3

בדרישות שברישיון(. הנתונים שבתעודת הבריאות )תאריך, כמות, משקל( והאישור של הרשות 

הרגולטורית הזרה הם שקובעים. טופס הבקשה גורם בעיות כי אם נפלה טעות ובטופס נרשמו פרטים 

הבקשה נפסלת. למעשה אין צורך בטופס וריבוי המסמכים  –את תעודת הבריאות שאינם תואמים 

 מכביד על היבואנים ובעיקר יוצר אפשרות לאי תאימויות.

 ניתוח העומס: .4.4

 .איןהשפעות במישור הדרישות:  .4.4.1

 .דרישות מידע ומסמכיםהשפעות במישור הבירוקרטיה:  .4.4.2

 

 מידע עסקי: דרישות הגורמות לחשיפת 3עומס  .5

הרגולטור דורש מהיבואנים מסמכים שגורמים להם לחשוף מידע עסקי רגיש. כך למשל, היבואנים  .5.1

נדרשים להגיש בנמל את חשבון הספק )חשבון שמפיק הספק בחו"ל ליבואן הישראלי, בו נקוב ערך 

אחר העסקה(. לטענת היבואנים, אין לרגולטור צורך בחשבון הספק כי אין בו מידע מקצועי או 

שמאפשר לרגולטור לבצע את תפקידו בהיבט של בדיקות ווטרינריות או אכיפת רישיון היבוא. הצגת 

חשבון ספק לרגולטור מהווה חשיפת מידע מסחרי רגיש שעשוי לדלוף למתחרים. מספר יבואנים 

מידע ממשי בעל ערך עבור  בוהצביעו על מקרים שמידע מחשבון ספק דלף החוצה, מה גם שאין 

 הרגולטור בהיבט של בריאות הציבור.
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דוגמה אחרת היא שמעת לעת הרגולטור מפיץ לכל היבואנים דוא"ל עם בקשה לציין את המדינות  .5.2

מהן הם חושבים שניתן לייבא ביצים ואת רשימת הספקים שלהם. כל היבואנים שותפים להתכתבות 

הביצים מה שמאפשר למתחרים  באמצעות הדוא"ל ולכן כשמישהו חושף מידע, הוא נחשף לכל יבואני

 לדעת על מקורות האספקה של היבואנים האחרים.

 ניתוח העומס: .5.3

 .איןהשפעות במישור הדרישות:  .5.3.1

 .דרישות מידע ומסמכיםהשפעות במישור הבירוקרטיה:  .5.3.2

 

 : ביטול אישור של מפעל זר4עומס  .6

מיון של ביצים ולמפעלים של מזון לבעלי בשוטף הרגולטור מעניק אישורים לבתי מטבחיים, לתחנות  .6.1

חיים, הממוקמים במדינות זרות. מפעם לפעם הרגולטור מבטל את האישור בשל חשש להתפרצות של 

מחלה. האיסור חל על אזור ולפעמים על מדינה שלמה. הבעיה היא שהחלטה כזו לא מתפרסמת באתר 

ון רשימת תפוצה(. כתוצאה מכך המשרד ולא קיים ערוץ קשר לעדכון מיידי של היבואנים )כג

 –היבואנים ממשיכים לפעול ללא ידיעה, על סמך ההנחה שניתן לייבא מאותו ספק. בשלב כלשהו 

מתברר ליבואנים שבוטל האישור של מקור הסחורה והמשלוח למעשה פסול.  –לפעמים רק בנמל 

 רגולטור.היבואנים מתלוננים על כך שאין צורת פרסום מסודרת באתר האינטרנט של ה

בנוסף, ההחלטה על ביטול אישור "תופסת" את היבואנים לאחר שביצעו רכישה והמשלוח נמצא  .6.2

בדרכו לישראל. ההודעה על הביטול לא מבהירה מאיזה תאריך הביטול תופס והאם משלוח שכבר 

 יצא לדרך פסול. הדבר גורם ליבואנים בלבול וחוסר וודאות.

 ניתוח העומס: .6.3

 .איןהשפעות במישור הדרישות:  .6.3.1

 .אי בהירות; אי ודאותהשפעות במישור הבירוקרטיה:  .6.3.2

 

 : קשיים בממשקי עבודה מול הרגולטור5עומס  .7

בעלי העניין ציינו שקיים קושי בממשקי העבודה מול הרגולטור, בשל חוסר זמינות ותהליכי עבודה  .7.1

 מסורבלים. להלן מספר דוגמאות:

מעט יחידה ליצור קשר עם הרגולטור היא להגיע פיזית למשרדיו )בנמל או בבית דגן(. הדרך הכ .7.2

 הרגולטור לא זמין בטלפון ונדיר שמצליחים לתפוס אותו בטלפון.

בנמל הרגולטור מוכן לקבל רק מסמכים בעותק פיזי )קשיח(. צורת עבודה זו היא מקור לעומסים  .7.3

בין היתר השימוש במסמכים קשיחים מצריך הגעה פיזית  והכבדה הן על היבואנים והן על הרגולטור.

 אל הרגולטור בנמל כדי להגיש את המסמכים.

בשל הצורך להגיע פיזית למשרדי הרגולטור, שעות קבלת הקהל שלו הופכות לצוואר בקבוק מהותי.  .7.4

למשל, בנמל אשדוד שעות קבלת הקהל התקצרו מאוד בהשוואה לעבר. בעבר הרגולטור בנמל אשדוד 

. ביתר הזמן 14:00-ל 9:00, אך כיום הוא מקבל קהל בין 16:00-ל 7:30היה מקבל קהל בין השעות 

הרגולטור מטפל בבקשות במשרדו, אך לא ניתן להגיש בקשות חדשות והטיפול בהן נדחה ליום 
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המחרת. הדבר יוצר לחץ מצד היבואנים ועמילי המכס וגורר עימותים בשל העובדה שעיכוב של יום 

 בנמל כרוך בעלויות משמעותיות.נוסף 

במהלך שעות  –לעיתים, הרגולטורים בנמלים השונים מקיימים פגישות, הדרכות ופעילויות נוספות  .7.5

קבלת הקהל. פעילויות אלו מבוצעות לעיתים על חשבון שעות קבלת הקהל, מה שמצמצם עוד יותר 

 את זמינות הרגולטור לטיפול ביבואנים.

 ניתוח העומס: .7.6

 .איןהשפעות במישור הדרישות:  .7.6.1

 .תהליכים מסורבלים; זמינות נמוכההשפעות במישור הבירוקרטיה:  .7.6.2

 

 : חוסר גמישות של הרגולטור במקרים של תקלות טכניות6עומס  .8

הרופאים הווטרינריים בתחנת הפיקוח בנמלים קפדניים מאוד גם כאשר אירעה טעות טכנית בתום  .8.1

בפתרון בעיות אלו וכאשר מתעורר קושי לא צפוי. גם כאשר ברור שמדובר בטעות לב. קיים קושי 

טכנית לחלוטין, הרגולטור מסרב לשחרר את המשלוח מהנמל והיבואנים נושאים בעלויות הגבוהות 

 של שהייה בנמל עד לתיקון הטעות.

אחד דוגמאות לטעות סופר: שגיאת הקלדה בספרה אחת במספר המכולה, חתימה שחסרה על  .8.2

העמודים בתעודת הבריאות )יש חובה להחתים כל עמוד(. מכיוון שתעודת הבריאות מופקת בחו"ל, 

נדרש בין שבוע לשבועיים כדי להחליף את תעודת הבריאות השגויה בתעודה מתוקנת. שהייה של 

 שבועיים בנמל גורמת נזק כלכלי כבד ביותר.

 ניתוח העומס: .8.3

 .איןהשפעות במישור הדרישות:  .8.3.1

 .תהליכים מסורבליםת במישור הבירוקרטיה: השפעו .8.3.2

 לעניין הנפקת רישיונות יבוא : היעדר הבחנה בין יבואנים7עומס  .9

הנפקת רישיונות יבוא מבוצעת לבקשת כל אדם שפונה לרגולטור. התנאים ברישיון היבוא מכתיבים  .9.1

 ריות.את המשך התהליך ובמידה רבה הרישיון מעגן את החובות הרגולטו

התנאים ברישיון היבוא קבועים לכל מוצר ומדינה/ אזור, ללא הבחנה בזהות מקבל הרישיון. לכן,  .9.2

יבואן חדש או יבואן שידוע כי הוא  –ייתכן שחלק מהתנאים לא מתאימים ליבואנים שונים. למשל 

את "מועד" לבצע הפרות, כפופים לאותם כללים כמו יבואן ותיק שהניסיון מלמד שהוא מקיים 

הוראות הרגולציה בדבקות. יש מקום לבדוק האם ניתן לבצע ניהול סיכונים ביחס לקהל היעד 

 ידי משרד הבריאות(. ולהתאים את דרישות הרגולציה לזהות היבואן )שיטה כזו מונהגת על

 ניתוח העומס: .9.3

 .היעדר הבחנה בין סוג המפוקחיםהשפעות במישור הדרישות:  .9.3.1

 .איןהשפעות במישור הבירוקרטיה:  .9.3.2
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 : אי בהירות ברגולציה ובנגישות למידע8עומס  .10

מה  –הרגולטור לא עובד עם נהלים שמגדירים את עבודתו. לא ניתן לדעת מהם "כללי המשחק"  .10.1

מצב זה מוביל לחוסר  הקריטריונים שמנחים את הרגולטור וכיצד הוא מצפה מהיבואנים לפעול.

 לדרישות הרגולציה.בנוגע  שקיפות ואי בהירות

 בנוסף, קשה להתמצא באתר האינטרנט של הרגולטור ולמצוא מידע או מסמכים שהרגולטור מפרסם. .10.2

הרגולטור שולח מידי פעם הנחיות או מכתבים שונים לרשימת תפוצה בדוא"ל. הבעיה היא שאותם  .10.3

ואין לו דרך  הנחיות ומכתבים לא מפורסמים במקום אחד ומי שלא ברשימת התפוצה לא יודע עליהם

 לגלות אותם. בנוסף, מי שמצטרף לרשימת התפוצה לא יודע מה נשלח דרכה בעבר.

אין תבנית אחידה לתעודות בריאות. כל מדינה מכינה תעודות בריאות אחרת )במבנה ובתוכן(  .10.4

והיבואנים לא יכולים לדעת מראש האם תעודת הבריאות עומדת בדרישות הרגולטור או לא. בנוסף, 

יש בתעודות הבריאות חוסרים שהיבואנים לא יכולים לזהות מראש, כי לא ברור להם מה לעיתים 

הרגולטור רוצה שאותה מדינה תפרט בתעודת בריאות. היעדר מבנה ידוע מראש )ובשאיפה גם אחיד( 

 גורם לטעויות אצל המדינות הזרות ומונע מהיבואנים למנוע אותן מראש.

 ניתוח העומס: .10.5

 .איןשות: השפעות במישור הדרי .10.5.1

 .אי ודאות; אי בהירותהשפעות במישור הבירוקרטיה:  .10.5.2

 

 : עיכובים בשל בדיקת פלט של מד טמפרטורות9עומס  .11

ביבוא של מוצרי מזון המוגדרים כרגישים יש צורך בהצגת פלט של מד טמפרטורה שמותקן במכולה  .11.1

אלה )המכילים הומשקף את הטמפרטורה של הטובין לאורך תקופת המשלוח. מעבר על המסמכים 

שורות נתונים עמוסות ומפורטות( בסביבה לחוצה כמו הנמלים מעכב את שחרור הטובין ועלול לגרור 

טעויות עלולות לגרום לעלויות ליבואנים בשל קיצור חיי המצד הפקחים והרופאים בשטח.  טעויות

(; או להביא לכניסה של טובין מסוכנים שעלולים לגרום false positiveמדף ולפסילה של הטובין )

 (.false negativeלפגיעה בבריאות הציבור )

 ניתוח העומס: .11.2

 השפעות במישור הדרישות: אין. .11.2.1

; תשתית תהליכים מסורבליםישור הבירוקרטיה: התמשכות תהליכים; השפעות במ .11.2.2

 חסרה.

 

 : עיכוב בנמל בגלל החובה להגיש תעודת שער10עומס  .12

העיכוב נגרם מכיוון  תעודת השער מעידה על כך שהספינה עגנה בישראל ומציגה מידע על המשלוח. .12.1

שניתן להפיק את תעודת השער רק לאחר שהספינה עגנה. המשמעות היא שבשל הדרישה לקבל 

תעודת שער, כל תהליך הטיפול במשלוח מתעכב ומתבצע רק לאחר עגינת הספינה. מלבד תעודת 

אר השער, כל המסמכים קיימים ומוכנים לפני עגינת הספינה )כולל תעודת הבריאות שמגיעה בדו
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אקספרס אווירי טרם הגעת הספינה(. ביטול הדרישה להציג תעודת שער יאפשר ליבואנים להגיש את 

המסמכים לפני הגעת הספינה ויאפשר לרגולטור לאשר אותם לפני שהספינה עגנה. שינוי כזה ימנע את 

וג הלחצים והאילוצים של הרגע האחרון ושחרור הסחורה יתבצע תוך פרק זמן קצר יותר ממה שנה

ולפיכך  –כיום. בנוסף, בדיקת המסמכים לפני עגינת הספינה תאפשר ליבואנים לתקן תקלות מראש 

 תמנע הפסדים כספיים שלהם וסכסוכים עם הרגולטור סביב משלוחים שממתינים בנמל.

היבואנים סבורים שתעודת השער לא מספקת מידע חשוב. למקרה שהרגולטור מוצא בה ערך, הם  .12.2

( דיגיטלי המדווח logפלט ) –תמש במסמך המודרני יותר בו משתמשים בעולם הציעו לעבור להש

באופן מידי במערכות דיגיטליות וזמין גם דרך האינטרנט. בעלי העניין ציינו שבעולם מפסיקים לעבוד 

חשבים. ישנן מספר חברות ספנות ועם תעודות שער פיזיות, היות שכל התהליכים הופכים ממ

שער מודפסת ועובדות ללא נייר )הדבר תואם את המדיניות שמנהיג המכס  שהפסיקו להפיק תעודת

ר המדינות המערביות(. כאשר חברת הספנות לא מנפיקה תעודות שער, נוצרת בעיה תבישראל ובי

 בעבודה מול הרגולטור כי לא ניתן להציג לו מסמך כתוב.

 ניתוח העומס: .12.3

 .איןהשפעות במישור הדרישות:  .12.3.1

 .תהליכים מסורבלים; דרישות מידע ומסמכיםוקרטיה: השפעות במישור הביר .12.3.2

 

 : תיעדוף בדיקת המשלוחים בנמלים11עומס  .13

(. בחלק מן FIFOהמדיניות הרשמית של הרגולטור היא שהתיקים נבדקים לפי הסדר שבו הם הוגשו ) .13.1

אם הוגשו מספר תיקים של אותו יבואן, הרגולטור יבדוק  –המקרים הרגולטור סוטה מעיקרון זה 

זו גורמת  השיטתיק אחד של אותו יבואן, יעבור לטפל ביבואן אחר ואז יחזור לטפל ביבואן הראשון. 

 הטיפול בתיקים.בנוסף, נוצר חוסר עקביות בסדר ולעבודה לא יעילה כי הטיפול בתיקים לא רציף. 

להבחנה בין סוגי מוצרים. כיום אין הבחנה בין  תבעיה נוספת בקשר לסדר הטיפול בבקשות נוגע .13.2

מוצרים שונים והם מטופלים באותו סדר. בשר קפוא ובשר מצונן נמצאים באותו סדר עדיפות, למרות 

חיי מדף של שנה  ידי משרד הבריאות( שונה מהותית: לבשר קפוא שאורך חיי המדף שלהם )שנקבע על

 יום מהשחיטה )מגיע לארץ כשבועיים לאחר השחיטה(. 45ולבשר מצונן חיי מדף של 

בעלי העניין מעירים שלעיתים הרגולטור מעדיף לשחרר תיקים פשוטים יחסית ונותן להם עדיפות.  .13.3

 הפרקטיקה יוצרת חוסר עקביות ומעניקה יתרון לתיקים פשוטים על פני מורכבים.

 ניתוח העומס: .13.4

 .איןהשפעות במישור הדרישות:  .13.4.1

 .תהליכים מסורבלים; חוסר עקביותהשפעות במישור הבירוקרטיה:  .13.4.2

 

 : אופן תשלום האגרה12עומס  .14

שבו יוכלו  ,כיום תשלום האגרה לרגולטור מתבצע בצורה ידנית ולא דרך שרת התשלומים הממשלתי .14.1

לבצע את התשלום ולהציג את אישור התשלום לרגולטור )עדיף שאישור על התשלום יישלח לרגולטור 
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אוטומטית בדוא"ל(. בעלי העניין סבורים שהכמויות של הטובין, לצורך חישוב האגרה, צריכות 

 גרה.להיקבע לפי תעודת הבריאות. כך ימנעו מחלוקות ובעיות של חוסר בהירות לגבי גובה הא

 ניתוח העומס: .14.2

 .איןהשפעות במישור הדרישות:  .14.2.1

 .אי בהירות; תשתית חסרה; תהליכים מסורבליםהשפעות במישור הבירוקרטיה:  .14.2.2

  

 : שימוש חלקי במערכות מחשוב13עומס  .15

מבוצע כל התהליך. תיקי יבוא של טובין שמצויים  ההרגולטור משתמש במערכת מחשוב באמצעות .15.1

באחריות משותפת של רגולטורים אחרים, דוגמת מזון לבעלי חיים, אינם מוזנים למערכת והטיפול 

בהם מבוצע באמצעות מסמכים ותיק נייר. לכן היבואנים נדרשים להגיע פיזית אל משרדי היבואן, 

 יון בעותק נייר.להמתין שיהיה שם, לקבל חתימה פיזית על הריש

 ניתוח העומס: .15.2

 .איןהשפעות במישור הדרישות:  .15.2.1

 .תהליכים מסורבליםהשפעות במישור הבירוקרטיה:  .15.2.2

 

 : היעדר תשתית בנמל14עומס  .16

אין אפילו סככה ולכן פריקת המכולות  .במשטח הבדיקות בנמל אין תשתית מסודרת לבדיקה .16.1

וההתנהלות סביבן מבוצעת באזור חשוף לחלוטין לשמש ולגשם. הדבר מקשה על עובדי הנמל, על 

 הרגולטור ועשוי לפגוע בסחורה.

בנוסף, במשטח הבדיקות אין אפשרות להתחבר לחשמל. כתוצאה מכך המכולות לא מקוררות  .16.2

 ספר שעות ולהינזק.ומוצרים עדינים יכולים לעמוד בשמש מ

 ניתוח העומס: .16.3

 .איןהשפעות במישור הדרישות:  .16.3.1

 .תשתית חסרההשפעות במישור הבירוקרטיה:  .16.3.2

 

 : היעדר אישור על פסילת משלוח15עומס  .17

כאשר הרגולטור מחליט לפסול משלוח מסיבה ווטרינרית, יש להחלטה זו השלכה כלכלית כבדה. עם  .17.1

הם אינם מקבלים מהרגולטור מסמך רשמי ובכתב על הסיבות לפסילת זאת, לטענת היבואנים, 

 פסילה יכולה להיות של משלוח ספציפי או איסור גורף על יבוא ממקור מסוים. הטובין.

כי הספקים לא  ובאנגליתמבחינת היבואנים יש חשיבות גבוהה לקבלת החלטה מנומקת בעברית  .17.2

ללא הצגת מסמך רשמי ובכתב של מדינת ישראל, לבטל את העסקה ולתת להם פיצוי כספי  ניםמוכ

אשר מורה על פסילת המשלוח. הדבר גורם להם נזקים ישירים )הכסף ששולם על המשלוח שנפסל( 

 ועקיפים )סכסוך עם ספקים, התדיינויות בבתי משפט(.

 ניתוח העומס: .17.3
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 .איןהשפעות במישור הדרישות:  .17.3.1

 .היעדר הנמקההשפעות במישור הבירוקרטיה:  .17.3.2

 

 יבוא בשר ךעומסים בתהלי .ב

 : ריבוי שלבים ואי בהירות בתהליך אישור בית מטבחיים16עומס  .18

שלבי התהליך אינם ברורים ואינם ידועים מראש ליבואנים. התהליך אינו מורכב משלבים קבועים,  .18.1

 .ב הבאוהיבואנים לא יודעים מראש מהן הדרישות הרגולטוריות בהן יש לעמוד לשם המעבר לשל

ולהתכונן לכך מראש, נדרשים  הםבמקום לדעת מראש את שלבי התהליך והדרישות הכרוכות ב

היבואנים להשקיע זמן ומשאבים מחודשים למענה על דרישות הרגולטור ש"צצות" לאורך התהליך. 

 אם התהליך היה קבוע וברור היו נחסכים זמן ומשאבים רבים מצד כל המעורבים בתהליך.

היבואנים, מבדיקה שעשו בגרמניה עולה, ששם קיים תהליך סדור וידוע מראש, הבנוי משלבים לטענת  .18.2

מה שמקל עליהם את  ,וכולל סט דרישות קבוע. היבואנים יודעים מראש מה נדרש מהם בכל שלב

ההכנה מראש לדרישות הרגולטור וממילא לקיצור התהליך. לעומת זאת, הרגולטור בישראל יכול 

 ודת זמן המצאת נתונים/ אישורים/ מסמכים שלא נדרשו מלכתחילה.לדרוש בכל נק

היבואנים ציינו שוודאות גם תסייע להם להסביר לספקים שלהם בארץ המקור היכן התהליך עומד,  .18.3

 מדוע יש עיכוב ולנהל תקשורת בריאה יותר.

קס כמה יבואנים העירו שהרגולטור שולח מסמכים לרשויות הרגולטוריות הזרות באמצעות פ .18.4

ושמסמכים אלו הולכים לאיבוד בגלל שהם לא נשלחים בדוא"ל. בשל היעדר תהליך סדור, ברשויות 

 הזרות לא יודעים לאיזה תיק לקשר מסמכים שמגיעים אליהם לפתע בפקס.

גורם נוסף לאי ודאות הוא שלא קיים מידע שוטף ועדכני מהו סטטוס הטיפול בבקשה והמועד המשוער  .18.5

חוסר ודאות, כאמור לעיל, הדבר מצריך מצדם השקעת זמן רב מאד ומשאבים לסיום הבדיקה. מלבד 

בפניה לרגולטור כדי לברר. כאמור, זמינות הרגולטור בערוצי ההתקשרות המקובלים נמוכה ביותר 

וזמני התגובה שלו לקידום התהליך איטיים מאד. היבואנים שממתינים לאישור בית מטבחיים ציינו 

 ים בשבוע לרגולטור כדי לברר האם יש התקדמות בטיפול בהם.שהם מתקשרים מספר פעמ

 ניתוח העומס: .18.6

 .איןהשפעות במישור הדרישות:  .18.6.1

תהליכים ; אי בהירות; אי ודאות; ריבוי גורמים ושלביםהשפעות במישור הבירוקרטיה:  .18.6.2

 .מסורבלים

 

 : במסגרת הבדיקות מופשר בשר שלא נבדק17עומס  .19

שעות. הבדיקה מבוצעת בנתח אחד של בשר,  24הקירור לאחר שהוא הופשר במשך הבשר נבדק בבית  .19.1

אך לצורך הבדיקה מופשר ארגז שלם. בשר שמופשר ניזוק וכיוון שלא ניתן להקפיא אותו שוב ומדובר 

 בלאי באחוזים גבוהים של הבשר שהופשר. –בנזק כלכלי ישיר 
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ו ארגזים תבוצע הדגימה ואף ויבחר את הנתח בעלי העניין מבקשים שהרופא הרשותי יבחר מתוך איל .19.2

 שייבדק. אך ללא שיהיה הצורך להפשיר את הארגז כולו אלא רק הכמות שתשמש לצורך הבדיקה. 

 ניתוח העומס: .19.3

 .איןהשפעות במישור הדרישות:  .19.3.1

 .היקף בדיקות נרחבהשפעות במישור הבירוקרטיה:  .19.3.2

 

 הקירור: היעדר תשתית מחשוב בבתי 18עומס  .20

בבתי הקירור מוצבים רופאים ווטרינריים רשותיים שמבצעים שם את הפיקוח ואת הבדיקות. אלא,  .20.1

שלרופא הווטרינר הרשותי שבבתי הקירור אין גישה למערכת המחשוב של הרגולטור. כתוצאה מכך 

 ידי הרגולטור, לרופא הווטרינר הרשותי יש גישה מוגבלת למידע וכל פעולה צריכה להתבצע על

 ידי הרופא הווטרינר הרשותי. שמונחה דרך הטלפון על

הרגולטור מציע להעניק לרופאים הווטרינרים הרשותיים גישה והרשאה למערכת המחשוב כדי  .20.2

שיוכלו לראות מידע על המשלוח, לבצע בדיקות באופן מושכל ולפקח שכל המשלוח נשאר בבית 

לרופא הרשותי סמכות לחתום ולהעניק הקירור עד להשלמת הבדיקה. בנוסף, יש לשקול להעניק 

ב, ניתן יהיה ואישור דרך מערכת המחשוב. אם לרופא הווטרינר הרשותי תהיה גישה למערכת המחש

להסמיך אותו שעליו האחריות לוודא שכל הבשר נמצא בבית הקירור. זו נקודה חשובה כי יש צורך 

 בשומר סף שיוודא שלא משחררים את הבשר לפני בדיקה.

 העומס:ניתוח  .20.3

 .איןהשפעות במישור הדרישות:  .20.3.1

 .תשתית חסרההשפעות במישור הבירוקרטיה:  .20.3.2

 

 יבוא ביצים ךעומסים בתהלי .ג

 : מספר מצומצם של מדינות מאושרות ליבוא ביצים19עומס  .21

לטענת יבואני הביצים, העומס העיקרי שמכביד עליהם, היא העובדה שקיים מספר מדינות מצומצם  .21.1

 לישראל. עומס זה בא לידי ביטוי בהיבטים הבאים.ביצים שהרגולטור מתיר לייבא מהן 

ימים מיום ההטלה.  28פי דרישות משרד הבריאות, יש לשווק ביצים תוך  לכך מצטרפת העובדה שעל .21.2

ידי משרד  ה לארץ מאותן מדינות מכלה חלק ניכר מחיי המדף המאושרים עלשרשרת האספק

לא מאשר כיום יבוא ממדינות כמו יוון, צרפת וגרמניה שתהליך היבוא   הבריאות. משרד החקלאות

 מהן קצר יותר, מה שהיה מקנה לאותן ביצים חיי מדף ארוכים יותר. 

ע הספקים של היבואנים. הספקים הזרים יודעים אי פתיחת שווקים נוספים ליבוא מגביל מאד את היצ .21.3

 זאת וגובים רק מהישראלים מחירים גבוהים יותר.

 ניתוח העומס: .21.4
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 .סף דרישות גבוההשפעות במישור הדרישות:  .21.4.1

 .איןהשפעות במישור הבירוקרטיה:  .21.4.2

 

 : אי שיתוף היבואנים בקבלת החלטות על פתיחת שווקים ליבוא ביצים20עומס  .22

 . הרגולטורקיים אי שיתוף ציבור היבואנים בהחלטות הרגולטור לגבי פתיחת שווקים חדשים ליבוא .22.1

מאילו  םאותמתחשב בדעתם ובצרכים שלהם. היבואנים ציינו כי למרות שהרגולטור שואל  ואינ

פי שיקוליו.  מדינות הם היו מעוניינים לייבא, בפועל, הרגולטור מאשר יבוא ממדינות אחרות על

גמה: הרגולטור התיר לייבא ביצים מפורטוגל למרות שהיבואנים לא ביקשו כלל לייבא משם )עקב לדו

 זמן האספקה הארוך מפורטוגל( וביקשו שהרגולטור יבדוק מדינות אחרות, קרובות יותר.

גם ההיתר שניתן לפני ראש השנה ליבא ביצים מאוקראינה, התקבל ללא תיאום וללא התראה.  .22.2

וע לפני החג והיבואנים התקשו להכין תשתית לוגיסטית, לנהל משא ומתן ההחלטה התקבלה שב

 לפני החג. ןולשווקכראוי, למיין את הביצים בהגיען ארצה 

 ניתוח העומס: .22.3

 .איןהשפעות במישור הדרישות:  .22.3.1

 .שיח לקוי עם בעלי ענייןהשפעות במישור הבירוקרטיה:  .22.3.2

 

 יבוא דגים ךעומסים בתהלי .ד

 : עיסוק בבדיקות לא ווטרינריות של מיני דגים21עומס  .23

רשות הטבע והגנים  –שני רגולטורים בממשלה מפקחים על זני הדגים החיים שנכנסים לישראל  .23.1

יצר רשימה של זני דגים  הםמ. כל אחד  במשרד להגנת הסביבה ואגף הדייג במשרד החקלאות

 שבאחריותם.שמותר או אסור להכניס לישראל, לפי מטרות הרגולציה 

כיוון שאין לשני הרגולטורים לעיל פקחים בנתב"ג )משם מתבצע כל היבוא של דגים חיים(, ברבות  .23.2

. אלא בשירותים הווטרינריים השנים האחריות לביצוע הפיקוח בפועל הוטלה על הרגולטור

עלי מיני בשלרופאים הווטרינרים ולפקחים של הרגולטור אין מומחיות או הכשרה באפיון וסיווג 

מפורטת, וזיהוי הדגים מצריך בחינה ויזואלית שלהם וארוכה  מינים. רשימת החיים החיים במים

 ובקיאות בזנים השונים )קיימים עשרות אלפי זנים שונים(.

העיסוק של הרגולטור בתחום בו אין לו מומחיות מכביד מאוד על פעילות הליבה של הרגולטור  .23.3

ליכים מיותרים, כמו הזמנת נציגי אגף הדייג במקרה של ספק, )פיקוח ווטרינרי( ויוצר עומסים ותה

 סכסוכים עם בעלי עניין וכו'.

מעבר לעומס העקרוני, יוער כי אין לצוות הרגולטור תשתית בסיסית לביצוע הפיקוח עבור רשות  .23.4

הבדיקה מדריך מפורט ובצבע בו נערכת הטבע והגנים ועבור אגף הדייג. כך למשל, אין במתחם 
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זיהוי של הדגים. כיום המפקחים משתמשים במצגת קצרה. יש צורך במדריך שיודפס  צוותלשיאפשר 

 באיכות גבוהה ובצבע, אחרת הצילומים של הדגים אינם מסייעים בזיהויים.

 ניתוח העומס: .23.5

 .היעדר תיאום מול רגולטורים משיקיםהשפעות במישור הדרישות:  .23.5.1

התמשכות ; גולטורים משיקיםהיעדר תיאום מול רהשפעות במישור הבירוקרטיה:  .23.5.2

 .תשתית חסרה; תהליכים

 

 עומסים בתהליך יבוא מזון לבעלי חיים .ה

 : דרישות לאישור מפעל מזון לבעלי חיים22עומס  .24

על פי דרישת הרגולטור, על מגיש הבקשה לצרף אישור מפעל ממדינת המוצא. האישור ניתן מהרשות  .24.1

היא מאשרת שהמוצר עומד בקריטריונים של מדינת ישראל, נבדק הווטרינרית במדינת המוצא, בו 

 ונמצא כשיר מבחינת בטיחות המזון, עבר בדיקות מיקרוביולוגיות וכדומה.

לטענת היבואנים, דרישות הרגולטור אינן בהירות דיין וכתוצאה מכך ההשקעה הנדרשת לצורך קבלת  .24.2

 האישור היא כיומיים עבודה.

ננה נצרכת במקרים בהם מדובר במפעלים גדולים אשר מופעל עליהם מנגנון עוד עלה, כי דרישה זו אי .24.3

 . יםקיימ םהפיקוח הדוק במדינות בהן 

 ניתוח העומס: .24.4

 .איןהשפעות במישור הדרישות:  .24.4.1

 .אי בהירותהשפעות במישור הבירוקרטיה:  .24.4.2

 

 : חובות סימון אריזות לצורך בדיקת זיהוי23עומס  .25

בהתאם להנחיות הרגולטור, לא ניתן לשחרר מזון לבעלי חיים לפני שעבר בדיקת זיהוי. בדיקת הזיהוי  .25.1

מבוצעת רק אם האריזות מסומנות במדבקות בשפה האנגלית או בעברית. דרישת הסימון חלה על כל 

 שנמכרת ללקוח )שק, קופסת שימורים וכו'(. לפני השחרור מהנמל יש לסמן את כל תכולת היחיד

המכולה. הרגולטור גם אינו מאפשר ליבואן לסמן את הסחורה במחסנים שלו, תוך קבלת התחייבות 

 מהחברה לאי שיווק המוצרים טרם סימון.

העלויות המרכזיות שנגרמות מדרישת הסימון הן התמשכות ההליכים והעיכוב בשחרור הסחורה  .25.2

כן עלויות הקשורות לאחסון הסחורה, )שיכול להגיע לעשרה ימים אם מדובר במוצר באריזות קטנות( ו

 לסימון שלה )תשלום יקר לעובדי מחסן הערובה )"בונדד"( וכו'.

היבואנים מציינים כי עצם דרישת הסימון יוצרת מצב אבסורדי משום שלא קיימת דרישה לסימון   .25.3

 בעברית או אנגלית וגם לא בדיקת זיהוי במוצרי מזון לבני אדם.
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 ניתוח העומס: .25.4

 .סף דרישות גבוהור הדרישות: השפעות במיש .25.4.1

התמשכות ; אופן ביצוע הבדיקות; תהליכים מסורבליםהשפעות במישור הבירוקרטיה:  .25.4.2

 .תהליכים

 

 : בדיקות סלמונלה לשיעורים גבוהים של הסחורה24עומס  .26

מזונות לבעלי חיים המסווגים כרגישים חייבים בבדיקת מעבדה לסלמונלה, כתנאי לשחרורם  .26.1

מהמשלוחים. בדיקה זו כרוכה בעלות כספית וכן בזמן  100%-מהנמל. כיום הבדיקה מבוצעת ל

 המתנה.

 ניתוח העומס: .26.2

 .איןהשפעות במישור הדרישות:  .26.2.1

 .היקף בדיקות נרחבהשפעות במישור הבירוקרטיה:  .26.2.2

 

 עומסים בתהליך יבוא חיות משק .ו

 : עומס בתחנות הסגר ממשלתיות25עומס  .26.3

יש מחסור בתחנות הסגר לחיות משק מיובאות.  חיות משק כפוף להחזקתן בהסגר לאחר היבוא. יבוא .26.4

כתוצאה מכך, זהו אחד החסמים להיקף היבוא של חיות משק. לכן הרגולטור עורך הגרלה על הקצאת 

 מקומות בתחנות הסגר ממשלתיות.

. אותם הבך הוא לא משתמש מספר בעלי עניין ציינו שיש מקרים לא מעטים שיבואן זוכה בהקצאה א .26.5

תחנות ההסגר בלי כוונה ליבא, כדי למנוע מיבואנים ביבואנים ניגשים להגרלות של הקצאת המקומות 

להשתמש בתחנות ההסגר. לדבריהם מדובר בבזבוז מכוון של משאב  –המתחרים שלהם  –אחרים 

 במחסור, אשר מחמיר את הבעיה.

 ניתוח העומס: .26.6

 .יןאהשפעות במישור הדרישות:  .26.6.1

 ; תהליכים מסורבלים.תשתית חסרההשפעות במישור הבירוקרטיה:  .26.6.2

 

 : היעדר הבחנה בדרישות לפי תכולת היבוא26עומס  .27

היבוא. מטרת לבתהליכים שמנהל הרגולטור לא קיימת הבחנה בדרישות בין סוגי הטובין השונים  .27.1

 ,מקיימות הבחנה ומספר מסלולי יבואלעומת תהליכים מקבילים המתרחשים במדינות אחרות שכן 

בין יבוא למטרות שחיטה )צריכה  ןמבחישל חיות משק, לפי הייעוד. חלק ממדינות אירופה למשל 



59 

למטרות פיטום )גידול חקלאי לאחר היבוא(. סף הדרישות גבוה יותר כשמדובר על יבוא למיידית( 

-בדרישות ובעלויות הציות להן הוא כפיטום ונמוך יותר כשמדובר על יבוא למטרות שחיטה. הפער 

ביחס  –מחמיר  -. הרגולטור בישראל לא מבחין על בסיס מטרת היבוא וקיים רק סטנדרט אחד 50%

 לכל היבוא.

 ניתוח העומס: .27.2

חוסר סף דרישות גבוה; היעדר הבחנה בין סוג המוצר; השפעות במישור הדרישות:  .27.2.1

 .לאומייםנהתאמה לסטנדרטים בי

 .איןירוקרטיה: השפעות במישור הב .27.2.2

 

 : קבלת אישור למקום הסגר ליבוא חיות משק27עומס  .28

יבוא חיות משק כפוף להחזקתן בהסגר לאחר היבוא. לצורך קבלת רישיון היבוא יש להציג לרגולטור  .28.1

מסמכים המעידים על כך שליבואן תשתית ומסגרת מתאימה לקראת תקופת ההסגר, למשל: אישור 

מתחנת ההסגר, התקשרות עם ספק לפינוי פגרים מתחנת ההסגר, התחייבות לשאת בהוצאות בעבור 

 שבעלי החיים יגרמו וכו'.כל נזק 

בירוקרטיה טהורה, שכן אין הרגולטור במדובר באיסוף של מסמכים רבים מגורמים מגוונים. מדובר  .28.2

מפקח על תחנות ההסגר עצמן, אלא רק בודק מסמכים שונים בשלב היבוא. פיקוח על תחנות ההסגר 

 ידי אגף שירותים ווטרינרים בשדה. בפועל מבוצע באופן שוטף על

 ניתוח העומס: .28.3

 .איןהשפעות במישור הדרישות:  .28.3.1

 .דרישות מידע ומסמכיםהשפעות במישור הבירוקרטיה:  .28.3.2

 

 עומסים בתהליך יבוא חיות מחמד .ז

 : מסלול לפטור מרישיון28עומס  .29

כיום ניתן לקבל פטור מהחובה לקבלת רישיון. על מנת לקבל פטור יש להציג לרגולטור הצהרה  .29.1

( בעל 2( לבעל החיים מתלווה אדם האחראי עליו; )1חתומה של הבעלים של בעל החיים, לפיה: )

יום לפני מועד  90בעלים לפחות ה( החיה הייתה ברשות 3החיים אינו מיועד לשימוש בפרסום; )

 שראל.היבוא לי

הרגולטור העלה שהציבור הרחב נוטה להתבלבל בין מסלול הפטור למסלול הרגיל ברישיון, דבר  .29.2

שמסתכם בהתעסקות רבה יותר סביב היבוא, שאמור להיות פשוט יחסית. בנוסף, קבלת רישיון היא 

לל תהליך פשוט וקל, וגם לצורך קבלת פטור יש לבצע פעולה יזומה מול הרגולטור. כך שבסיכום הכו

 אין הקלה משמעותית כתוצאה ממסלול הפטור, גם בהיעדר ההשלכות השליליות שלו.
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לכן יש לבחון את תהליך היבוא ואת תרומת הפטור. ייתכן שיטיב עם הציבור לבטל את הפטור  .29.3

 ולייצר מסלול אחד, ברור ופשוט.

 ניתוח העומס: .29.4

 השפעות במישור הדרישות: אין. .29.4.1

 .בהירותאי השפעות במישור הבירוקרטיה:  .29.4.2

 

 עומסים בתהליך יבוא תרכיבים .ח

 : דרישה לסימון בקבוקוני התרכיבים בנמל29עומס  .30

בקבוקוני תרכיבים לפני שעברו בדיקת זיהוי. בדיקת לשחרר בהתאם להנחיות הרגולטור, לא ניתן  .30.1

הזיהוי מבוצעת רק אם האריזות מסומנות במדבקות בשפה האנגלית או בעברית. דרישת הסימון חלה 

שנמכרת ללקוח. לפני השחרור מהנמל יש לסמן את כל תכולת המכולה. הרגולטור גם  היחידעל כל 

שלו, תוך קבלת התחייבות מהחברה לאי שיווק  אינו מאפשר ליבואן לסמן את הסחורה במחסנים

 המוצרים טרם סימון.

עיכוב בשחרור הסחורה וכן  ,הליכיםתהעלויות המרכזיות שנגרמות מדרישת הסימון הן התמשכות  .30.2

 לסימון שלה )תשלום יקר לעובדי מחסן הערובה )"בונדד"(.ועלויות הקשורות לאחסון הסחורה 

 ניתוח העומס: .30.3

 .סף דרישות גבוההשפעות במישור הדרישות:  .30.3.1

התמשכות ; אופן ביצוע הבדיקות; תהליכים מסורבליםהשפעות במישור הבירוקרטיה:  .30.3.2

 .תהליכים
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 במסגרת התכנית קיבלו מענהשלא ים יפירוט העומסים הרגולטור –' גנספח 

מפורטים עומסים שלא קיבלו העומסים שמופיעים בנספח ב' טופלו במסגרת התכנית המשרדית. בנספח זה  .1

, וכן סוגיות רוחב שאינן תחת אחריותו הישירה של ידי בעלי העניין כפי שנמסרו על מענה במסגרת התכנית,

 הרגולטור.

 

 עומסים שלא קיבלו מענה במסגרת התכנית המשרדית .א

 דרישות להמציא מסמכים באנגלית .1

רבים, חלקם במקור באנגלית או בשפות  לטענת בעלי העניין, לצורך קבלת רישיון יש להגיש מסמכים .1.1

זרות. הצורך באיסוף והכנת מסמכים באנגלית יוצר עומס ועלויות ישירות, בין היתר בשל הצורך לתרגם 

 מסמכים.

ידי הרגולטור מכיוון שמסמכים אלו חיוניים לו לצורך ביצוע עבודתו. אין בכוחו של  טענה זו נשללה על .1.2

הדרישה לתרגם את המסמכים עבור הרגולטור לקרוא מסמכים בשפה זרה שאינה אנגלית ועל כן 

 הרגולטור לשפה האנגלית בעינה עומדת.

 

 ממשק מסורבל לשם יבוא בשר המיועד לרשות הפלסטינית .2

פלסטינית מבוצע דרך ישראל. יבוא כזה נדרש לעמוד בדרישות של הרשות יבוא בשר לרשות ה .2.1

הפלסטינית וגם בדרישות ובתהליכים של הרגולטור. בעלי העניין הצביעו על כך שתהליך העבודה 

הרגולטור, נציג משרד החקלאות  –במסלול זה מסורבל מאוד מכיוון שהרבה גורמים מעורבים בתהליך 

 מקצועיות ברשות.בשטחי הרשות והרשויות ה

 עומס זה לא קיבל מענה במסגרת התכנית עקב הצפתו בשלב מאוחר של התהליך. .2.2

 

 סוגיות רוחביותועומסים נוספים  .ב

ידי בעלי העניין ואינם רלוונטיים לרגולציה של הרגולטור. עיקרם של עומסים אלו  להלן עומסים שהועלו על .3

העניין היה רצוי שכל הרגולציה תרוכז במשרד מתייחסים לרגולציה של משרד הבריאות. לטענת בעלי 

 . החקלאות

 

 הנמלים הימיים אינם מותאמים לצורכי הפיקוח  .4

בנמלי הים באשדוד ובחיפה אין תשתית מתאימה המאפשרת לבצע את בדיקות הפיקוח באופן מיטבי.  .4.1

 הבדיקות הפיזיות שלאפשר לבצע את תאשר בנמל בית קירור  תשתית שלהחוסר העיקרי הוא ב

 הסחורה בנמל עצמו, במקום לנסוע לבית קירור המצוי מחוץ לנמל.

רחוק באופן יחסי מן המקום אליו מגיעות הסחורות. דבר זה גורם נמל בבנוסף מיקום משרדי המפקחים  .4.2

אל משטחי פריקת המכולות ובחזרה, מכיוון שאת בדיקת  לרגולטור ללכת הלוך ושוב ממהמשרד

המכולה עליו לעשות בנמל ואילו את שחרור המכולה הוא חייב לעשות במשרד. דבר זה משפיע לרעה על 

 זמינותו של הרגולטור בשטח הפריקות, וכן על זמינותו בטלפון המשרדי.
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  חלוקת תחומי אחריות בין משרד הבריאות למשרד החקלאות .5

וקה הנוכחית מפצלת את הרגולציה שחלה על היבואנים בין שני משרדים, ולכל אחד מהם דרישות החל .5.1

של משרד אלו סדורים יותר מ  התהליכים של משרד החקלאותותהליכים שונים. לדעת היבואנים, 

 הבריאות.

מחמירים יותר )וזה לכאורה מרע איתם(, אך הם   היבואנים העירו שהסטנדרטים במשרד החקלאות .5.2

 . עדיין היו מעדיפים שיבוא הדגים יהיה בסמכות משרד החקלאות

 

 דורש משרד הבריאותשבדיקות בפילות כ .6

קיימות הוראות הנוגעות ליבוא דגים כגון בדיקת ליסטריה. לטענת בעלי העניין, חלק מהבדיקות הללו  .6.1

 .משרד הבריאות דורש מהם לבצע בדיקות אלה שוב בישראל כבר מבוצעות בחו"ל ולא ברור מדוע

 הבדיקותכימיים אחרים.  םבי הבדיקות של שאריות חומרי הדברה וחומריגטענה דומה עלתה ל .6.2

 שמבוצעות בחו"ל אינן מקובלות על משרד הבריאות והיבואנים נאלצים לבצע בדיקות חוזרות בישראל.

 

 מקררים ייעודיים לביצים .7

יבואנים, בקרוב תכנס לתוקף הוראה של משרד הבריאות לפיה לא יתאפשר אחסון של לטענת מספר  .7.1

ביצים במקררי חלב )המקררים הקיימים כיום(, אלא במקררים ייעודיים לביצים אשר שומרים על 

מעלות(. לטענתם,  12מעלות )במקום הכלל הנוכחי שמחייב שמירה על טמפרטורה של  7טמפרטורה של 

ים העומדים בדרישה ומשמעות ההחלטה היא רכישת מאות מקררים ייעודיים אין ברשותם מקרר

 בעלות עצומה.

 

 מחסור בתחנות מיון .8

לטענת יבואני הביצים קיים מספר מצומצם של תחנות מיון וסימון ביצים בארץ. בתקופות של יבוא  .8.1

 .לביצים נוצר באופן עקיף עומס על תחנות המיון, שעלול לעכב את שחרור הסחורה מהנמ
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 תכנית עבודה לביצוע התכנית המשרדית להפחתת הנטל הרגולטורי –נספח ד' 

 להלן מפורטת תכנית העבודה לביצוע התכנית המשרדית להפחתת הנטל הרגולטורי.

 

 
תאריך סיום  פירוט / הערות למדד שם מדד המדד סוג תאריך סיום אחראי שם משימה

 למדד

ערך 
במועד 
 למדד

 שותפים

1.  

איחוד דרישות 
אגף מספוא לתוך 
רישיון היבוא של 

 מוצרי המספוא

 שלמה גראזי,
 31.12.2016 רו"ר יבוא יצוא

מוחלט 
 (בינארי)

פרסום נוהל 
 לציבור

 בנוהל יפורט גם:
מחלקת מספוא תכניס את דרישותיה עבור 

ל של מספוא בתוך הרישיון המונפק עיבוא 
 יצוא-י מחלקת יבואיד

31.12.2016 1 

 חן חיון,
מ"מ רו"ר פיקוח 

מזון לבעלי 
; אודליה חיים

אסולין דגני, 
לשכה משפטית; 

דפנה טיש 
פיגנבוים, לשכה 

 משפטית
2.  

אמצעי תקשורת 
עם ציבור 
 המפוקחים

 שלמה גראזי,
 1.3.2017 רו"ר יבוא יצוא

מוחלט 
 (בינארי)

 של עדכוןביצוע 
ה רשימת התפוצ

סמס למייל ול
המופיעה אצל 

 הרגולטור

 

1.3.2017 1 
מנחם גלעד, 

מנהל פרויקט 
 של"מ

3.  

נוהל לתהליך 
 יבוא מספוא

 שלמה גראזי,
 רו"ר יבוא יצוא

מוחלט  1.3.2017
 (בינארי)

פרסום נוהל 
 לציבור

 בנוהל יפורט גם:
שימוש אישי הסרת פיקוח מיבוא לצורך . 1
 (ק"ג 10עד )
 . ביטול חובת סימון מוצרי המספוא בנמל2
 שנים. 3-. הארכת תוקף רישיון יבוא ל3
. איחוד דרישות אגף המספוא בתוך 4

 יצוא-הרישיון המונפק ע"י מחלקת יבוא
. תהליך פרה ליסטינג עדכני בהתאם 5

 למפורט בתכנית להפחתת נטל רגולטורי
 

 

1.3.2017 1 

מ"מ  חן חיון,
 מנהלת האגף

מזון על  פיקוחל
 לבעלי חיים

 נוהל עבודה  .4
יבוא  לתהליך

 תרכיבים

 שלמה גראזי,
מוחלט  1.3.2017 רו"ר יבוא יצוא

 (בינארי)
פרסום נוהל 

 לציבור

 בנוהל יפורט גם:
פרסום עדכון ביטול החובה בסימון . 1

 בקבוקוני תרכיבים בנמל
 שנים 5-. הארכת תוקף רישיון יבוא ל2

1.6.2017 1 
 ארז לובראני,

רו"ט תכשירים 
 וטרינריים
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תאריך סיום  פירוט / הערות למדד שם מדד המדד סוג תאריך סיום אחראי שם משימה

 למדד

ערך 
במועד 
 למדד

 שותפים

הארכת תוקף   .5
 חיי בשר מצונן

 סרחיו דולב,
רו"ר פיקוח 

 מוצרים מן החי
1.4.2017 

מוחלט 
 (בינארי)

עדכון נוהל 
ועדה הבין וה

 משרדית

 
1.4.2017 1  

 לתהליךנוהל   .6
 יבוא חיות מחמד

 שלמה גראזי,
 רו"ר יבוא יצוא

מוחלט  1.6.2017
 (בינארי)

פרסום נוהל 
 לציבור

 בנוהל יפורט גם:
פרסום עדכון בנושא ביטול מסלול הפטור 

 מרישיון ביבוא חיות מחמד
1.3.2017 1  

7.  

איחוד מערכות 
פיקוח  מחשוב

מוצרים מן החי 
 יצוא-ויבוא

 שלמה גראזי,
 רו"ר יבוא יצוא

מוחלט  1.6.2017
 (בינארי)

פרסום עדכון 
לציבור בדבר 

המעבר מהגשת 
מסמכים בעותק 

קשיח להגשת 
מסמכים באופן 

 ממוחשב

 

1.6.2017 1 

 סרחיו דולב,
מנהל מחלקת 
פיקוח מוצרים 

 מן החי

8.  
נוהל לתהליך 
יבוא מוצרים 

 בע"חמאחרים 

 שלמה גראזי,
מוחלט  1.9.2017 רו"ר יבוא יצוא

 (בינארי)
פרסום נוהל 

 לציבור

 בנוהל יפורט גם:
. תהליך פרה ליסטינג עדכני בהתאם 1

נטל הלמפורט בתכנית להפחתת 
 רגולטוריה
 

1.9.2017 1  

9.  

נוהל לתהליך 
 יבוא דגים

 שלמה גראזי,
 רו"ר יבוא יצוא

מוחלט  1.9.2017
 (בינארי)

פרסום נוהל 
 לציבור

 בנוהל יפורט גם:
-. הארכת תוקף רישיון דגי נוי טרופיים ל1
 שנים 3
. הארכת תוקף רישיון דגי נוי לגידול 2

 לשנה וחצי

1.9.2017 1 
 נדב דוידוביץ,

רו"ר פיקוח על 
 מחלות דגים

10.  

נוהל עבודה 
לתהליך יבוא 

 חיות משק

 שלמה גראזי,
מוחלט  1.12.2017 רו"ר יבוא יצוא

 (בינארי)
פרסום נוהל 

 לציבור

הפרטים  גם ויפורטבמסגרת הנוהל 
 הבאים:

יום לפני מועד  60. חובת דיווח של עד 1
 ההזמנה בתחנת ההסגר

. סנקציה של אי יכולת להזמין מקום 2
 24בתחנות הסגר ממשלתיות למשך 

חודשים במקרה של אי שימוש בהזמנה של 
 תחנת הסגר ממשלתית

1.12.2017 1 
תמיר גושן, מנהל 

מחלקת שו"ט 
 בשדה

11.  
מפגש יצירת 

אחידות והצפת 
 פערים בנהלים

 שלמה גראזי,
 רו"ר יבוא יצוא

 כמותי 1.12.2017

מספר 
ההתכנסויות 

שערך הרגולטור 
עם מנהלי 

 בנמליםהפיקוח 

 

1.12.2017 
 4שנתי 

)בכל 
 (2חציון 

 

נוהל עבודה   .12
יבוא לתהליך 
 בשר

 שלמה גראזי,
 1.12.2017 רו"ר יבוא יצוא

מוחלט 
 (בינארי)

פרסום נוהל 
 לציבור

 בנוהל יפורטו גם:
. הגדרת הכמות המופשרת לצורך 1

 הבדיקה האורגנולפטית
. תהליך פרה ליסטינג עדכני בהתאם 2

1.12.2017 1 
 סרחיו דולב,
רו"ר פיקוח 
 ימוצרים מן הח
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תאריך סיום  פירוט / הערות למדד שם מדד המדד סוג תאריך סיום אחראי שם משימה

 למדד

ערך 
במועד 
 למדד

 שותפים

 להפחתת נטל רגולטורילמפורט בתכנית 
 שנים 3-. הארכת תוקף רישיון היבוא ל3
. פירוט רשימת המסמכים המעודכנת 4

הדרושה לצורך שחרור בנמל ובבית 
 הקירור

. שינוי תוכן הרישיון, כל שהוא מגדיר כי 5
מאושר ליבא כל מה שמאושר במסגרת 

 הפרה ליסטינג
עדכון תקנות   .13

מחלות בעלי 
יבוא  -חיים 

 בשר

 שלמה גראזי,
מוחלט  1.12.2017 רו"ר יבוא יצוא

 (בינארי)

שליחת התקנות 
למשרד 

 המשפטים

 

1.12.2017 1 

אפרת ורד, 
יועצת משפטית, 
ממונה רגולציה 

 ושו"ט
14.  

 לתהליך נוהל
 ביצים יבוא

 שלמה גראזי,
מוחלט  1.12.2017 רו"ר יבוא יצוא

 (בינארי)
פרסום נוהל 

 לציבור

 בנוהל יפורטו גם:
 שנים 3-. הארכת תוקף רישיון יבוא ל1
. תהליך פרה ליסטינג עדכני בהתאם 2

 למפורט בתכנית להפחתת נטל רגולטורי
. פירוט רשימת המסמכים המעודכנת 3

הדרושה לצורך שחרור בנמל ובבית 
 הקירור

 
 

1.12.2017 1 
 סרחיו דולב,
רו"ר פיקוח 

 מוצרים מן החי

עדכון תקנות   .15
מחלות בעלי 

יבוא  –חיים 
ויצוא של 

מוצרים מבעלי 
 חיים

 שלמה גראזי,
 רו"ר יבוא יצוא

1.12.2017 
מוחלט 

 (בינארי)

שליחת התקנות 
למשרד 

 המשפטים

 

1.12.2017 1 

אפרת ורד, 
יועצת משפטית, 
ממונה רגולציה 

 ושו"ט

העלאת אגרות   .16
לשרת 

 התשלומים

 ,עופר אופן
סמנכ"ל בכיר 

למינהל 
 ומשא"נ

1.12.2017 
מוחלט 

 (בינארי)

העלאת אגרות 
לשרת 

 התשלומים

 

1.12.2017 1 
סופיה מסז'ניק, 

מנהלת 
 פרויקטים,של"מ

 


