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 מנהלים תקציר

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

 מזון, ירקות, פירות: הצומח מן ומוצרים צמחים של יבוא על ברגולציה הרגולטורי

שיכולים  הסגר נגעי ה שלחדיר. הרגולציה נועדה למנוע ועוד זרעים(, אורז)כמו  יבש

 להזיק לצומח בכלל ולחקלאות בפרט.

 זוהוהעיקריים  העומסיםמתמודדת עם קרוב לשלושים עומסים רגולטורים.  התכנית

חסם  מהווה (PRA) מקטע הערכת הסיכונים המקדמית .רגולציהשל ה שני מקטעיםב

יוצר עלויות  מקטע הבדיקות בנמליםו ,במיוחד כיםבשל זמני המתנה ארו ליבוא

 .מחמירה ותהליכים מסורבלים בדיקהישירות ועקיפות בשל מדיניות 

העומסים השונים. בכלל  לפתרוןצעדים רבים  לנקוטהתכנית המשרד מתכוון  במסגרת

 .בירוקרטיים תהליכים וייעול דרישות עדכוןזאת עדכון נהלים, פרסום נהלים לציבור, 

יפעל לקיצור תהליך הערכת הסיכונים המקדמית בכדי לשפר את השירות  רדהמש

לאזרח ולאפשר אישור יבוא של מוצרים חדשים לישראל. בנוסף, צפויה רפורמה 

 ביחס יבוא רישיון לקבל החובה ביטולמקיפה בתהליך חלוקת הרישיונות שתכלול 

 שיטת. קטרונייםאל באמצעים רישיונות להנפקת ומעבר מוצרים של רחבה לקבוצה

מהמשלוחים של  100%בחן באמצעות כלים לניהול סיכונים. כיום ית בנמל הבידוק

שיעור המשלוחים של תוצרת טרייה הנבדקים  2012תוצרת טרייה נבדקים. בשנת 

 .25%-יופחת ל

צריכה  מוצרי שללב המחייה יוקר את להוזיל, ויזמות תחרות לעודד צפויה התכנית

 .ישראל מדינת של לאומיהבינ הסחר את ולשפר

, 36.3%-ב סיכונים להערכת ההמתנה זמני את לקצר צפויה התכנית, הכל בסך

 צפויה הכל בסך. בנמלים בבדיקות הכרוכות הישירות העלויות מן 53.2% ולהפחית

  .הישירות הבירוקרטיות מהעלויות 51.5% של הפחתה
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 רקע כללי

, שעניינה 'הפחתת הנטל הרגולטורי', נדרשים כלל משרדי 22.10.2013, מתאריך 2114בעקבות החלטת ממשלה מס' 

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

 צמחים יבואהציבור בתחום  להפחתת הנטל על"( המשרד" או" החקלאות משרד)" כפרה ופיתוח החקלאותמשרד 

 .הצומח מן ומוצרים

 .דין לכל בכפוףידו  על ותבוצע הרגולטור על ידי גובשה זו תכנית

 

 פעילות הרגולטור – 'חלק א

 ציבורי ועיקרי הפעילות של הרגולטור בתחוםהאינטרס ה .א

 של כניסה למנוע אחראי"( הרגולטורלביקורת במשרד החקלאות )"אגף ההסגר בשירותים להגנת הצומח ו .1

אמון על מחלות ומזיקי צמחים העלולים לגרום נזק לחקלאות ולסביבה. לצורך כך הרגולטור  – םנגעי

את  לאסדרדין  על פיהסמכות  בעל לצורך יבוא צמחים, זרעים ומוצרי צמחים לישראל. נותרישיוהענקת 

 מן הצומח הוא מנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת. היבוא של צמחים ומוצרים

פעולות המניעה נעשות בדרכים שונות ובאמצעים מגוונים, ביניהם פיקוח על סחורות מיובאות ועל כבודת  .2

 אוויריים נמליםהטובין המיובאים מוכנסים לישראל דרך נמלים ימיים,  .לישראל הנכנסים פרטיים נוסעים

 "(.נמלים" או" נמל")ומעברי גבול יבשתיים 
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האינטרס הציבורי עליו מגן הרגולטור הוא הגנה על בריאות הצומח במדינה מפני מחלות ונגעים. המונח  .3

 הוא הרלוונטי הסיכון, בהתאם(. "phytosanitary"המקצועי לסטנדרט שהרגולטור מבטיח הוא פיטוסניטרי )

 .לצמחים שמזיקים נגעים של כניסה

שיש  המרכזייםלא מוכרים, שכן הנגעים  נגעיםל הרגולטור הוא להתגונן מפני אחד האתגרים המרכזיים ש .3

 לא קיימים בארץ. לכן, מלאכת הערכת הסיכונים מורכבת ביותר.למנוע את כניסתם לישראל 

 הרגולטור מתמודד עם שני תרחישים עיקריים: .5

בתרחיש זה התרחיש המרכזי הוא חדירת נגעים שנישאים על סחורה המיובאת באופן מסחרי.  .5.1

אינטרס לוודא שהמוצרים שהוא  יש היבואנים לרוב ,היבואן הוא עוסק עם רמה מקצועית משתנה

 מייבא נקיים מנגעים.

 נוסעים תרחיש משני הוא חדירת נגעים דרך מוצרים המיובאים באופן פרטי. המקרה השכיח הוא .5.2

אים עמם צמחים מארץ תיירים שמביאים לישראל פירות וירקות. גם עובדים זרים לעיתים מביו

המקור שלהם. תרחיש הייבוא הפרטי הוא בעל היקף קטן יותר, אך קשה יותר לפקח על מוצרים 

 המיובאים באופן זה ולכן מדובר בסיכון משמעותי.

 ברגולציה הם: העיקרייםהתהליכים  .6

 הערכת סיכונים; .6.1

 (;ברישיון או לתקנות התוספות פי)על  יבוא אישור מתן .6.2

 .וטיפול בהתאם לממצאים מלבדיקת המשלוח בנ .6.3

 :הם הרגולטור פעולות את שמנחים העקרונות .2

 ;הרלוונטי המוצר עם להגיע שעלולים בנגעים התחשבות .2.1

 ובאיזו מידה; להזיק עלול הנגע צמחים לאילו .2.2

 האם הנגע נמצא במדינת המוצא של המוצר; .2.3

 האם הנגע יכול להתפשט בישראל )תנאי אקלים, אויבים טבעיים וכו'(; .2.3

 הנגע קיים בישראל.האם  .2.5

 International Plant Protection Convention-ת להגנת הצומח, ההבינלאומיפועל לפי האמנה  הרגולטור .4

"(IPPC)" ,חתומה מדינת ישראל םעליהבדבר צעדים בתברואה והגנת הצומח,  לאומינבי הסכם פי על וכן. 

שתי  ןישנ IPPC-ההתמודדות איתם. לפי ה הגדרות לסוגי הנגעים ולדרכי היתרנקבעו בין  IPPC-במסגרת ה

 הסגר נגעי. הקבוצה הראשונה והמסוכנת יותר היא ןבגינקבוצות של נגעים שניתן לפסול משלוח 

("Quarantine pest") פוטנציאל לנזק כלכלי  ובעלי התבססוכנגעים שלא נמצאים במדינה, לא  יםהמוגדר

-Regulated non“) מוסדרים נגעים כוללתבלבד, מתייחסת לחומרי ריבוי  השנייהמשמעותי. הקבוצה 

quarantine pest”בעלי והם( במדינהכבר קיימים  שהםכנגעים שאינם נגעי הסגר )היינו  ים(, המוגדר 

. נגעים שאינם משתייכים (economically unacceptable impact) לשאת ניתן שלא כלכלי נזק לגרום פוטנציאל

הימצאותם במשלוח לא תביא לפסילת המשלוח  IPPC-ולפי ה מוסדריםא לקבוצות אלו מוגדרים כנגעים ל

 .להדברתםולא ניתן לחייב לבצע טיפול 
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 הבסיס החוקי לפעילות .ב

 להלן יפורטו המקורות החוקיים לסמכות הרגולטור, אשר מעגנים את תפקידיו וסמכויותיו. .9

( ועל תקנות הגנת הצומח )יבוא "החוק)" 1956-סמכות הרגולטור מבוססת על חוק הגנת הצומח, התשט"ז .10

"(. מטרת החוק היא למנוע הפצה התקנות)" 2009-צמחים, מוצרי צמחים, נגעים ואמצעי לוואי( התשס''ט

 ואמצעי נגעים, צמחים מוצרי, צמחים של יבואהוהתפשטות של נגעים. מטרת התקנות היא להסדיר את 

 , מסלולי פיקוח שונים:היתרבין  מערך לפיקוח ולאכיפה. התקנות קובעות, להגדירו, לוואי

 טובין שניתן ליבא רק לאחר קבלת רישיון יבוא; .10.1

לעמוד בדרישות הקבועות בתוספות השונות  טובין הפטורים מהחובה לקבל רישיון יבוא, אך חייבים .10.2

בתעודת בריאות )מסמך מהרשות להגנת הצומח בארץ המוצא, המעיד שהטובין נקיים ו לתקנות

 שהם עברו, בהתאם לדרישות הרגולטור(; והבדיקותטיפולים מנגעים ומפרט את ה

פטורים מקבלת רישיון יבוא ומתעודת בריאות, אך חייבים בתעודת מקור )מסמך מהרשות הטובין  .10.3

 להגנת הצומח בארץ המוצא, המעיד שמקור הטובין במדינה המייצאת(;

 טובין האסורים ביבוא. .10.3

 1995-; ותקנות הזרעים )פיקוח על יבואם(, תשע''ה1956-זמקור נורמטיבי נוסף הוא חוק הזרעים, התשט" .11

שהותקנו מכוחו. מטרת החוק היא להסדיר את אופן המכירה, האחזקה, היבוא וההשבחה של זרעים וכל 

חומר הריבוי. התקנות מסדירות את היבוא של זרעים וחומרי ריבוי וקובעות את החובה להצטייד ברישיון 

 יבוא על מנת ליבא אותם.

צו יבוא )" 2013-ובה לקבל את אישור הרגולטור ליבוא צמחים מעוגנת גם בצו יבוא חופשי, התשע"דהח .12

"(. צו יבוא חופשי מסדיר את הפיקוח על מוצרים החייבים ברישיון יבוא או אישור יבוא בתחומים חופשי

ליבואם  איכתנשונים. פריטים המנויים בתוספת השנייה לצו יבוא חופשי חייבים באישור הרגולטור 

 לישראל.

 בנוסף, הרגולטור פועל בהתאם לנהלים ולהוראות עבודה שקבע, ביניהם: .13

 הנפקת רישיונות יבוא צמחים; –הוראת עבודה  .13.1

 טיפולי הסגר / פיקח ויישום; –הוראת עבודה  .13.2

 יבוא חומר ביוטי להסגר; –הוראת עבודה  .13.3

 (;PEQתהליך בקרת הסגר ) –הוראת עבודה  .13.3

  ;הכניסה מנמל לוואי ואמצעי נגעים, צמחים מוצרי, צמחים רשחרו – הוראת עבודה  .13.5

 נוהל בדיקה וטיפול במטען אישי של נוסע במעברי גבול; .13.6

 מהנמל;שחרור זרעים   –הוראת עבודה  .13.2

 .ספציפיים מוצרים שלושחרור  לבדיקההוראות עבודה  .13.4

 .מפורסמים אינם העבודה והוראות הנהלים .13

 טיפוליםובדרישות ל הפרטניים ברישיונות מופיעות המפוקחים על שחלות המקצועיות הדרישות מן חלק .15

 .בריאותה תעודותב לכלול שיש ולבדיקות
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 פעילות הרגולטור  תיאור .ג

, השלבים המרכזיים בתהליך הרגולציה הם הערכת סיכונים טרום יבוא, הענקת רישיון יבוא בכפוף כאמור .16

 :היבוא בתהליך השונים ביםהשל יפורטו להלןלתנאים ולבסוף ביקורת ובדיקה בנמל. 

 

 (PRA) יבוא טרום סיכונים הערכת .1.ג

( מתבצע בפעם הראשונה שמוגשת בקשה ליבא צמח או מוצר צמחי ממדינה PRA) הסיכונים הערכת תהליך .12

 .פלונית. כל שילוב חדש של מוצר ומדינה מחייב תהליך הערכת סיכונים

סיכון  תכרהע. הרגולטור לא מבצע וגדרתמממדינה  מוגדרמוגשת בקשה של יבואן ליבא מוצר  תחילה .14

 לווסת מנת ועל הסיכונים הערכת הליך של המורכבות לאור. מהשוק צורךשעולה  לאחרביוזמתו, אלא פועל 

 שמחייב במוצר מדובר כאשר. הבקשה רצינות של בחינה עורך הרגולטור, הרגולטור על שמוטל העומס את

 היבואן האם למדל נועדש, כלכלית כדאיות שאלון למלא הבקשה ממגיש מבקש הרגולטור, מעמיקה בחינה

 .הבקשה מאחורי כלכלי היגיון יש וכי לישראל המוצר יבוא של הכלכלי הערך את בחן

 הרגולטור. ומדינה מוצר לאותו שרלוונטיים הנגעים את בוחןהליך הערכת הסיכונים, הרגולטור  במסגרת .19

ואת  (פרי, שורש)זרעים,  הצמח חלק את, (יבשה, הטריי התוצרת)האם  הצמח תצורת את בחשבון מביא

 התכלית )האם המוצר מיועד לצריכה, לריבוי, לתעשייה(.

בנושא  מידע, הרגולטור פונה לרשות להגנת הצומח במדינת המוצא של המוצר ומבקש ממנה במקביל .20

להתמודד איתם.  הנגעים של אותו צמח ועל הטיפולים שהם מבצעים כדי עלמידע  היתרכולל בין ה ,הגידול

הטיפול בבקשה. אם מדינה מייצאת באופן  קצבעל  משפיע והוא חשובשיתוף הפעולה של הרשות הזרה 

 .יותר קצר יהיה הטיפול וזמן עבורו תיק להסדיר את אותו הצמח, בסבירות גבוהה יהיה 

 שכל הסיכוי את, צמחיה מוצרה עםאו  צמחההסיכונים כוללת בחינת הנגעים שעלולים להגיע עם  הערכת .21

 בוחנים גם הסיכונים הערכת במסגרת. בישראל מהם שצפוי הנזק היקף ואת בישראל ויתבסס יגיע נגע

 , דוגמת טיפולים שניתן לבצע כדי להסיר את החשש מפני כל נגע ונגע.ןהסיכו לצמצום אפשרויות

התוצר  .ליבוא םכתנאי שיוצבו דרישות או טיפולים וכן הייבוא עצם לגבי המלצה מתגבשת הבחינה בסיס על .22

האם לאשר יבוא של המוצר הצמחי מאותה מדינה; לא  –של הערכת הסיכונים הוא המלצה של הרגולטור 

לאשר; או לאשר בכפוף לתנאים )כמו טיפולים שחובה לבצע בצמח במדינת המקור(. הבקשה וההמלצה 

 .הבקשות לבחינת מייעצתה ועדוכ משמשתהשירותים להגנת הצומח ולביקורת אשר  של מועברות לוועדה

 (:PRA) הסיכונים הערכת בתהליך המרכזיים השלבים את ממחיש הבא התרשים .23
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 :, רגיל ומקוצרעיקריים מסלולים בשני מבוצע הסיכונים הערכת הליך .23

הרגיל, הארוך, מבוצעת בחינה מקיפה של הנגעים האופייניים לצמח במדינת המקור.  במסלול .23.1

י של כל נגע רלוונטי, כדי לאמוד את מידת הסיכון שלו ביחס לצמחיה המסלול כולל ניתוח פרטנ

ולחקלאות בישראל. מדובר בסקר ספרות מעמיק. התהליך הארוך מבוסס גם על שיח עם מדינת 

זה  תהליךהמקור כדי לאפיין את הנגעים, הסכנות שכרוכות בהם ואת הטיפולים שמבוצעים כנגדם. 

 של התגובה ומהירות הפעולה שיתוף על ידי גם מוכתב ליךהתה משך, כאמור. שנים מספר נמשך

 .המוצא במדינת המקבילה הרגולטורית הרשות

 מהן מתקיים יבוא שוטף אירופה מערב ממדינות ליבוא בעיקר המיועד, מקוצר מסלול ישנו בנוסף .23.2

 תנאיב לגידול מראש המיועדים צמחים גם נכללים זה במסלול(. יחסית נמוכה בהן הסיכון רמת)לכן 

מבוקר  ביבואמראש שהצמח יוכנס להסגר, הסיכון נמוך כיוון שמדובר  יםעיוד כאשר. הסגר

 .לארץ הגעתו עם מחמירה בדיקה יעבור שממילאקטנות  בכמויות

ניתנו המלצות  שנה . באותהמהן בנושא יבוא( 23%) סיכונים הערכת לביצוע בקשות 25-כ הוגשו 2015 בשנת .25

 עומסו הארוך התור בשלוגשו בשנים קודמות(. ההליך נמשך מספר שנים. בקשות )רובן ה 24-ביחס לכ

 ועדה הינהשל הבקשות באמצעות ועדה שהוקמה לאחרונה. הוועדה  תיעדוףהבקשות, הרגולטור מבצע 

דנה  התיעדוף. כאשר ועדת לתיעדוףשיקולים שהוגדר בטבלת שיקולים  סטל בהתאם פועלת אשר מייעצת

ביצוע התהליך, לסרב לבקשה או לדחות את הדיון בבקשה  על להמליץויה היא עש PRAבבקשה לבצע 

לישיבה עתידית של הוועדה. הוועדה מתכנסת אחת לרבעון. הוועדה יכולה לפסול באופן מקדמי את הטיפול 

בבקשה מסוימת אם אין סיכוי שהיא תאושר. כלי נוסף של הרגולטור להתמודד עם היקף הבקשות הרחב 

נדרש לצרף לבקשתו  PRAלון שאומץ בתקופה האחרונה. יבואן שמבקש לערוך הליך הוא באמצעות שא

שאלון, בו יש למלא מידע על הצמח המבוקש, פרטים טכניים שונים וכן הערכת כדאיות כלכלית של היבוא. 

 ., בכדי שלא יטופלו בקשות נטולות כל היגיון כלכליהמוצר יבואל כלכלית היתכנות שישכך הרגולטור מוודא 

חיצוניים )היעדר שיתוף פעולה של רגולטורים גורמים ממעריך שבתנאים אופטימליים ובמנותק  הרגולטור .26

 תיק עלחודשים. בפועל, העבודה  6 - 3מקבילים במדינות זרות(, זמן העבודה על בקשה אחת יעמוד על 

 .שנים ואף ארוכים חודשים פני על נמשכת

 

המוצר•
נגעים•
דרכי הפצה•

איסוף מידע

ניתוח הסיכונים•
קביעת חומרת הסיכון• ניתוח הסיכונים

בחינת בדיקות וטיפולים• בחינת ניהול סיכונים

פסילה/ אישור •
קביעת מגבלות וטיפולים נדרשים• המלצה רגולטורית
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 לתנאים בכפוף יבוא רישיון הענקת .2.ג

 ביצוע הערכת סיכונים ואישור עקרוני ליבוא המוצר מאותה מדינה מותר יהיה ליבא אותו לישראל. לאחר .22

רישיון  תהיבוא יכול להיות בכפוף לקבל רישיוןיבוא.  רישיוןממדינה פלונית, טעון  ליבאומוצר שיש אישור  .24

 מראש או ללא רישיון בהתאם לקריטריונים שהוגדרו בתקנות:

 עם תעודת מקור;יבוא ללא רישיון אך  .24.1

 יבוא ללא רישיון אך עם תעודת בריאות; .24.2

 יבוא המחויב בקבלת רישיון מראש )אליו תתלווה תעודת בריאות(. .24.3

 ישנן מספר קטגוריות של מוצרים צמחיים הכפופים להסדרים מיוחדים: .29

 מאת רישיוןייבוא צמחים מהונדסים גנטית למטרות חקלאיות )זריעה ושתילה( מותר רק בתנאים וב .29.1

 צמחיםבשירותים להגנת הצומח ולביקורת.  )מייעצת( ועדה ייעודיתלאחר שהתייעץ עם  מנהלה

 לענייןלרגולציה האירופית לאומית והרגולטור פועל בהתאם נבימדיניות ל כפופים גנטית מהונדסים

 ייבוא צמחים מהונדסים גנטית.

-Reך מיועדים ליצוא )ון פיקוח מקל ביחס לזרעים המיובאים לישראל אנהרגולטור מפעיל מנג .29.2

exportעיבוד )חיטוי,  תהליך יצוא חוזר ולעיתים עוברים (. מדובר בזרעים שמיובאים לישראל לצורך

מיון, אריזה מחדש( ולאחר מכן מיוצאים. זרעים אלו לא נזרעים בישראל. מדובר בתהליך מקל כיוון 

 ת.נגוע יזיק לצמחיה בישראל נמוך משמעותי re-exportשהסיכון שזרע 

למשלוח או לכמות מוגדרת. ואינו מוגבל  ממדינהמוצר של  יבואלזמן מוגדר ביחס  לפרקהרישיון ניתן  ככלל .30

 רישיון הוא שנתיים.של  המירביתוקף ה

 הרגולטור מעניק את הרישיונות הבאים: .31

 רישיון יבוא פיטוסניטרי ליבוא תוצרת טרייה, צמחים ומוצרי צמחים; .31.1

 ;(זרעיםריבוי )למשל  חומריוא רישיון יבוא פיטוסניטרי ליב .31.2

ם )אורגניזמים חסרי חוליות, חיידקים, פטריות, ירישיון יבוא פיטוסניטרי ליבוא חומרים ביוטי .31.3

 וירוסים וקרקע(.ו

 .המוצר עבור מגבלותהתנאים וה מוגדריםבמסגרת רישיון היבוא   .32

רישיון הכנסתם לארץ.  ינלפ, הסגר במתקן מוגדרת תקופה להיבחן חייבים הגבוה סיכון ברמת מוצרים .33

. מדובר (ממשלתי או)פרטי  הסגרליבואן מתקן  שאושרניתן רק לאחר  הגבוה סיכון ברמת מוצריםיבוא ל

 חלק קטן ביותר מהיקף היבוא.ריבוי אשר מהווים  בחומרי

 

 בנמל ובדיקה ביקורת .3.ג

 ,לאחר הבדיקה בנמל נוסף על סמכות הרישוי, לרגולטור סמכות פיקוח וביקורת בנמל לפני שחרור הסחורה. .33

מועבר  המוצר. במקרה כזה נוספות בפעולותיש צורך  אםאו לשחרר את המשלוח  האםהרגולטור מחליט 

 או, לפיקוח סגור אצל היבואן בכפוף למגבלות שקובע הרגולטור לביצוע טיפול במוצר, ,מעבדה בדיקתל

. פריטים מיובאים מראש בעושנק רישיון לדרישות התאםב( הרגולטור על ידי הפריט)החזקת  להסגר

 מוכנסים להסגר באחד משלושה מקרים: 

 חומרי ריבוי )דוגמת זרעים, ייחורים וכו'(;  .33.1
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 מיועד אם כניסתו לאשר מוסמך הרגולטור אך "ביבוא אסורה רשימה"ב מנוי המיובא טוביןה .33.2

 ;לתקנות בהתאם ופיתוח למחקר

 .לנגע חשד התעורר המשלוח בדיקת בעת .33.3

 נדרשות – ריבוי חומר או ביוטי חומר, גבוה בסיכון חומר, לייבוא אסור מוצר, חדש רבמוצ מדובר כאשר .35

 וההסגרים שהבדיקות מנת על. לפיקוח או להסגר המוצר הכנסת ולעיתים מעבדה בדיקות, פיזיות בדיקות

. בסיכון חומרים/ מוצרים של לייבוא המותרת הכמות על מגבלה יש, נרחב בהיקף תוצרת על יבוצעו לא

 .מכס לצורכי היבוא מכסות לבין בינם קשר ואין ההסגר יחידת של תפעוליים לצרכים נועדו הכמות אישורי

 תעודת)או  הבריאות תעודתמשלוח שמגיע לנמל עובר בדיקת מסמכים, במסגרתה נבחנים רישיון היבוא,  כל .36

 עוברים מהמשלוחים חלק, מכן לאחר. בנמל הפיקוח לתחנת להגיש היבואן שעל נלווים ומסמכים( המקור

 יחסית מהירהבעוד שבדיקת המסמכים היא בדיקה  .עצמה הסחורה בבדיקת שכרוכה, ויזואלית בדיקה

 מורכבת בדיקה היא הויזואלית הבדיקה, (יותר )להוציא משלוחי זרעים וצמחים בהם הבדיקה מורכבת

ם כולל למגוון בדיקות שניתן בדיקה ויזואלית היא ש .היבואן מצד בעלויות וכרוכה זמן שדורשת ומעמיקה

חיצונית של המוצר, דרך חיתוך המוצר ובחינת תוכנו וכלה בבדיקות נוספות לפי סוג  המבחינהחל  –לבצע 

 לשלושה להתייחס יש הבדיקה מדיניות ואת תהליך את להבין מנת עלהמוצר והנגעים האופייניים לו. 

 :פרמטרים

 (.אליתוויז בדיקה ריםעוב משלוחים)כמה  המשלוחים דיגום מדיניות .36.1

 (.יבדקו םימוצר)כמה  שנבדקה במכולה התוצרת בדיקת מדיניות .36.2

 , חיתוך המוצר, בדיקות מעבדה וכו'(.חיצונית בחינה –הבדיקות )אילו בדיקות יבוצעו  סוגי .36.3

 :הדגימה והיקף המוצרים לסיווג המרכזיות הקטגוריות .32

 שנבדק במשלוח. בשלושה חודשים פעםשל משלוח אחד  בדיקה (:נמוך)סיכון  יבשים מוצרים .32.1

 .מכולות בודקים מכולה אחת מכל שלוש

 נבדקת משלוח בכל(. בדיקה %100) ויזואלית בדיקה עובר משלוח כל (:בינוני)סיכון  טריים מוצרים .32.2

יש לציין שרוב המשלוחים של תוצרת טרייה הם בני מכולה אחת ולכן  .שלוש מכל אחת מכולה

 סטטיסטי מודללפי  מבוצעהיקף הבדיקה בתוך המכולה . 100%-ל בקרו שיעור המכולות הנדגמות

 פריטים במכולה. מתוכם 600-לרוב מדובר בבדיקה של כ .95% של וודאות לרמת להביא שנועד

 פריטים במכולה, לצורך בדיקה מעמיקה. 20-חותכים כ

 כלשתילים. וי לריבו זרעיםות כמו מדובר במוצרים שמיועדים לחקלא (:גבוה)סיכון  ריבוי חומרי .32.3

 מעבדה בדיקותמוכנסים להסגר באופן אוטומטי. ו בנמל בדיקה עוברים זו בקטגוריה המשלוחים

 לבצעהיבוא(  רישיוןכאשר ישנה דרישה מנדטורית )בהתאם לתנאי  באחד משני מקרים: מתבצעות

במסגרת הבדיקה  שהתעורר נגעל חשדבעקבות  או, מוגדרבדיקות לכל המשלוחים של מוצר 

 הנגעיםשנמצאו במסגרת הבדיקות הויזואליות מועברים למעבדות, שם  הנגעים ויזואלית.הו

שעות ועד  34בין  נע מעבדה בדיקת משך. האם הנגע קיים בארץ בדיקה ומתבצעת מוגדרים

אורכת זמן ממושך יחסית שכן  ,למשל ,)בדיקת פטריות שנבדק הנגע לסוג בהתאםלשבועיים, 

 (.ימים מספר לאחר רק חותמתפת הןמבחינה ביולוגית 

עמידה בתנאי היבוא ה אתתהליך הבדיקה בנמל הוא אחד השלבים המורכבים בתהליך. בשלב זה בודקים  .34

איזו  הקובעותבדיקות מפורטות שבו מסמך  על פיומחפשים סימנים לבעיות פיטוסניטריות. הרגולטור פועל 

 .מוצרבדיקה מבצעים לכל 
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בריאות אחת  תעודתברמת המשלוח. משלוח מוגדר כטובין שהגיעו תחת בוחן ובודק את המוצר  הרגולטור

. ליבואן אחד. במשלוח אחד יכולות להיות מכולות בודדות או עשרות מכולות. לרוב מדובר במכולות ספורות

 של הרגולטור ואינה תעצמאי סיכונים הערכתמדיניות הדגימה, כמו גם מדיניות מתן הרישיונות מבוססת על 

 .אחרות במדינות רגולטורים של יניותמד תואמת

 

 מידע כללי על הרגולטור .4.ג

( ותחום הסגר PRAהאגף להסגר מורכב ממספר יחידות: תחום ייבוא, תחום ייצוא, תחום הערכת סיכונים ) .39

 .זו במסגרת נבחן לאהפחתת הנטל עסק בייבוא צמחים ולכן תחום הייצוא ל הנוכחיתהליך הלאחר כניסה. 

 אדם:מבנה ארגוני וכוח  .30

 עובדים.  9מטה:  .30.1

 .עובדים 6נמל חיפה:  .30.2

 .עובדים 3נמל אשדוד:  .30.3

 .עובדים 9נתב"ג:  .30.3

 .עובדים 2: הירדן ונהר אלנבי .30.5

 .אחד עובד: וניצנה שלום כרם .30.6

 אילת: אין תקן, נעזרים בשירותים הווטרינריים. .30.2

 (:האחרונות יםהשנ בסיס)על  הרגולטור של סמכותו בתחום הפעילות היקף על כמותיים נתונים מספר להלן .31

 

 מקסימום מינימום 

 1,239 1,239 בקשות לרישיון יבוא

בקשות לרישיון יבוא 
 שנדחו

130 

 

130 

 

 רישיוןזמן ממוצע לקבלת 
 )בימים(

5 23 

מספר מקרי אי ציות/ 
 הפרה בשנה

350 340 

מספר מקרים שהסתיימו 
 בהטלת סנקציות בממוצע

0 20 

 ששוחרו המשלוחים מספר
 בנמלים

20,000 24,000 
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 רגולציה ורגולטורים משיקים .ד

 :הבאים לרגולטורים משיקה הרגולטור פעילות, המקצועי במישור .32

 .אגף הרוקחות במשרד הבריאותקיימת חפיפה עם  –יבוא צמחי מרפא  .32.1

 .חפיפה עם שירות המזון הארצי במשרד הבריאות קיימת –יבוא צמחי מאכל  .32.2

ווטרינריים ובריאות השירותים ב חיים לבעליאגף למזון קיימת חפיפה עם ה –יבוא מזון לבעלי חיים  .32.3

 מקנה.

 שבאחריות הרגולציה מן ומושפעת משפיעה שפעילותם משיקים רגולטורים החקלאות במשרד יש, בנוסף .33

 :הרגולטור

, בחלוקת מכסות יבוא הפטורות ממכס. מערך היתרחוץ. יחידה זו עוסקת, בין  סחרל המרכז .33.1

ת הכמויות והמחירים של התוצרת החקלאית בישראל. כל מכסת הקצאת מכסות היבוא מווסת א

מיובאת. כך למשל, אחת היבוא מוגבלת לכמות נתונה ושיטת החלוקה מכתיבה אף היא את הכמות 

השיטות המרכזיות מכונה "כל הקודם זוכה". לפי שיטה זו, מוענקת ליבואן מכסת יבוא בהיקף של 

זכאי למכסה נוספת רק לאחר שיושלם היבוא במסגרת מכולה אחת או שתיים. אותו יבואן יהיה 

המכסה הנוכחית. במוצרים בהם שיעור המכס משמעותי, שיטה זו מכתיבה את הכמות המיובאת 

 של לאישורו שמובא היבוא על משפיע חוץ סחרל המרכזואת היקף היבוא בכל משלוח. כך 

 .הרגולטור

יחידה זו מוסמכת להעניק רישיונות ליבוא ההדרכה והמקצוע, האגף למיכון וטכנולוגיה.  שירות .33.2

משומש, היבואן מופנה לרגולטור כדי  חקלאיאחר. בכל הנוגע לציוד  אילקחטרקטורים וציוד 

 רגולטורלהרגולטור. לכן  על ידי)במקרה הצורך( וטיפולים נדרשים  פיטוסניטריתשתבוצע בדיקה 

 .חקלאיים כלים של יבוא במסגרת גם)עקיפה(  סמכות
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 סיכום השיח מול בעלי העניין – 'בחלק 

בשלב הראשון בעלי העניין  .שלבים בשלושה רגולציה מדיניות תחום על ידי בוצעמול בעלי העניין  השיח .33

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

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

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

 בציר בעלי העניין.

 של יבואנים הם התהליך מן שמושפעים העניין שבעלי נמצא. הרלוונטיים העניין בעלי של מיפוי נעשה תחילה .35

 לשלב שיש עלה עוד. זרעים ויצורוחברות העוסקות ביבוא  חקלאים, (ויבשה)טרייה  צמחית לאיתחק תוצרת

 .בנמל העבודה בתהליכי בקיאים אשר, מכס עמילי בשיח

 :הבאים באמצעים פנייה נעשתה, הרגולטור עם יחד העניין בעלי של המרכזיים המאפיינים זיהוי לאחר .36

 ;קוראים קולות שני פורסמו 2016 פברואר בחודש .36.1

 במשרד חוץ סחר אגף ושל הרגולטור של נתונים בסיס על, שונים מתחומים ליבואנים יזומה פנייה .36.2

 ;החקלאות

 ;בתהליך חלק לקחת שלהם המכס מעמילי שביקשו יבואנים ודרך במישרין – מכס לעמילי פנייה .36.3

 .ווןמג תמהיל לייצר בכדי עניין לבעלי מרוכז באופן שפנה, המסחר לשכות איגוד בסיוע .36.3

 רגולטורים תהליכים לתאר תבקשוהמדיניות רגולציה הפיץ שאלוני מיפוי עומסים לבעלי העניין, בהם  תחום .32

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

השתתפות ב נערך המפגש. עגול שולחן, בראשון לציון החקלאות משרד במשרדי התקיים 2.5.2016ביום  .34

שכללו יבואנים של תוצרת טרייה, תוצרת יבשה, יבואני זרעים  ובעלי עניין במשרד רגולציה מדיניות םתחו

 ונציג של ארגון חקלאי.

יבואנים,  לרבותנערכו פגישות וראיונות השלמה עם מספר בעלי עניין,  2016יוני  - אפריל יםהחודש במהלך .39

 .ולסיבותיהם לעומסים הנוגע בכל התמונה את להשלים נתמ עלנציגי ארגונים עסקיים ועמילי מכס, 

' של התכנית ב בנספחשזוהו במסגרת השיח עם בעלי העניין מוצגים במסגרת רשימת העומסים  העומסים .50

 .המשרדית
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 תכנית המשרד להפחתת הנטל הרגולטורי – 'גחלק 

 :המשרדית התכנית מתוך הצעדים תמצית להלן

 

שיפור איסוף המידע והיעזרות במומחים חיצוניים: PRA)-ה)ייעול תהליך הערכת סיכונים 

PRA-אפשרות לשימוע מול מנהל השירותים להגנת הצומח בטרם קבלת ההחלטה על תהליך ה

והגברת השקיפות לגבי הליכים קיימים וכאלה שהסתיימוPRA-שיתוף היבואנים בתהליך ה

בדיקה אודות נגעים שקיימים בישראל  ופרסומם

הבטחת אחידות בין הנמלים השונים

הארכת תוקף הרישיונות

לשורה של מוצרים מרכזיים, ביטול הדרישה לרישיון ומעבר לדרישות בהתאם לתקנות

על בסיס ניהול סיכונים25%-ל100%-הפחתת שיעור הבדיקות של משלוחי תוצרת טרייה מ

איחוד משלוחים בעל מאפיינים זהים ופתיחת מכולה אחת בלבד מכל משלוח מאוחד

צמצום בדיקות מעבדה מנדטוריות שמבוצעות

קביעת מסגרת זמנים למסירת תוצאות בדיקות מעבדה

הסגר מאושריםפ כמתקני"הכרה במתקני מו

(הכפלת מספר המעבדות המוכרות)הכרה בשתי מעבדות ביולוגיות נוספות 
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 הרגולטורי הנטל חתתלהפ המשרדית התכנית פרטי .א

, פרקים למספר חלקתתמ היא היקפה בשל. הרגולטור מבצעש שוניםהמשרדית מטפלת בתהליכים  התכנית .51

 .נושאים לפי

( נגעים חדירת ה שלמניע)בראשם,  המוגנים הציבוריים האינטרסים הבטחת: אדנים שני על נשענת התכנית .52

 שיאפשר באופן העבודה תהליכי לייעול יפעל ורהרגולט. הציבור על מטילה שהרגולציה העלויות וצמצום

 על והנטל הציבורי)האינטרס  התכנית של חלקיה שני לכן. לרשותו העומדים המשאבים של יותר טוב ניצול

 באופן וליישם הציבור על ההכבדה לצמצם יאפשר העבודה תהליכי ייעול: משלימים חלקים הם( הציבור

הרגולטור יתייעץ עם המשרד להגנת לצורך כך  .הציבורי האינטרס על להגן כדי ואכיפה פיקוח יותר איכותי

 השפעה סביבתית.הם יש לשל התכנית שמקצועיים הצעדים ההסביבה ועם רשות הטבע והגנים בעת גיבוש 

. ובעולם בישראל בהצלחה מיושמת אשר, סיכונים ניהול של מתודולוגיה אימוץ על מבוססת התכנית .53

 אסטרטגיות יבחן, סיכונים ויעריך יזהה, מגן הוא עליהם הנכסים את ריגדי הרגולטור זו במסגרת

 מקצועי תהליך ליצירת ויפעל, להתממשותו ההסתברות או חומרתו לצמצום וכלים הסיכון עם התמודדות

 .לכך בהתאם ותפעולי

 הסיכונים נדרש בשלבי העבודה השונים של הרגולטור: בבחינה המקדמית של בקשה ליבוא מוצר ניהול .53

חדש; בשלב הנפקת רישיונות יבוא; במסגרת הפיקוח בנמלים; בנהלי העבודה לטיפול במשלוח חשוד או נגוע 

ועוד. מתודולוגיית ניהול הסיכונים מכירה בכך שאין מצב עולם של היעדר סיכונים וזה גם לא יעד בר השגה. 

)הממשלתית  בעלות בהתחשבו ,הסיכונים את למזער מנת עלבתרחישי האיום  תחשבהבלכן, הרגולטור יפעל 

 ניהול, מגירה)תכניות  שהתממש סיכון עם להתמודדות תכניות לגיבוש ,הפעולה דרכי של( והציבורית

 (.שיקום תכניות, משברים

 חיצוני ייעוץ הרגולטור לרשות רגולציה מדיניות תחום העמיד, 2016 שנת במהלך, התכנית גיבוש במסגרת .55

 למערכת( pilot) מקדימה בחינה נערכה זו במסגרת. ברגולציה סיכונים ולבניה עולמי שם בעלי מומחים של

 ממערכת אמת לנתוני בייחס נערכה המקדימה הבחינה. דינמי סיכונים ניהול על המבוססת בנמלים פיקוח

 לזהות ביכולת דרמטי שיפור הציגה זאת ולמרות כלים של מצומצם מספר כללה היא. הרגולטור של הפיקוח

, המקדימה והבחינה מקצועי סמינר, דיונים, עבודה פגישות בסיס על. הפיקוח שיטת את התאיםול סיכונים

 אלו עקרונות. לתכנית' ה בנספח המפורטים – סיכונים ניהול מבוססת פיקוח למדיניות עקרונות גובשו

 .הרגולטור של הפיקוח בתהליך נוספים שלבים על גם בהתאמה וייושמו יורחבו

 יוקם היתר בין. אותו שמשמשת התשתית ואת הרגולטור את לחזק שנועדו פעולות של השור כוללת התכנית .56

 עניינים מפורט באופן מגדירות להן התוספות)אשר  התקנות של מקיף עדכון יבוצע, נגעים על מידע מאגר

 במערכות ההיעזרות ותורחב הנהלים יעודכנו(, שונים למוצרים לבצע שיש בדיקות סוגי כמו מקצועיים

 .ידנית לעבודה כתחליף, חשובמ

 התשתית וחיזוק סיכונים ניהול של מתודולוגיה יישום, עבודה תהליכי ייעול של המצרפית התוצאה .52

 ניכר באופן לציבור העלויות את להפחית שיאפשר באופן התהליכים שיפור תהיה והמקצועית המערכתית

 .המוגן הציבורי האינטרס על הגנה הבטחת תוך
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 (PRA) הסיכונים הערכת תהליך .1.א

  ווניתוח מידע לאיסוף אמצעים .54

ספרות  וכן שונים בינלאומיים ידע אתריהמידע נלקח מ .ידני באופן מתבצעהמידע  איסוף, כיום .54.1

ריכוז כל המידע בנושא, מתבצע ניתוח מקצועי של  לאחרעל איסוף טכני כאשר  מדובר .מקצועית

  .היבוא בקשתהנתונים לצורך קבלת ההחלטה לגבי 

 הרגולטור של המקצועי לסגל ולאפשר התהליך את לייעל מנת על יתוגברב איסוף המידע של .54.2

 .הסיכונים הערכת תהליך של הליבה במשימות להתמקד

. הרגולטור סגל של הנחיות לפי, חיצונית מידע איסוף חברת בעזרת יבוצע המידע ואיסוף חיפוש שלב .54.3

 לחברה שיוגדר למפרט בהתאם, מרוכז פןבאו לו הדרוש המידע את יקבל הסיכונים הערכת צוות

המלצה גיבוש ב ,הדבר יאפשר לצוות המקצועי של הרגולטור להתמקד בניתוח המידע .החיצונית

תנאים לביצוע היבוא. צעד זה יצמצם  קביעתבומקצועית לגבי האפשרות ליבא את המוצר החדש 

מידע וארגון המידע,  ףאיסוהטכניות של  במשימותמשמעותית את העיסוק של הצוות המקצועי 

זה יאפשר  מהלך .הסיכונים הערכת תהליך של המקצועיותאותם לעסוק במשימות הליבה  ויפנה

 לקצר משמעותית את תהליך העבודה של הרגולטור.

ם יאפשרו להרחיב את יהחיצוני המומחים .חיצוניים תוכן במומחי ייעזר סיכונים הערכת צוות .54.3

 המומחיםלשדות בהם אין לסגל הרגולטור מומחיות. תחומי ההתמחות של סגל הרגולטור 

 להגנת השירותים מנהל על ידי יוגדרו אשר לקריטריונים בהתאם דעת חוותהחיצוניים יערכו טיוטת 

 .להתרחשותו ההסתברות שלו סיכון כל חומרת של כמותי סיכום תכלולחוות הדעת  טיוטת .הצומח

 וותריהדעת לגבי ההחלטה  שיקולו הרגולטור של המקצועי הסגל על ידי תבחן הדעת חוות טיוטת

 שעומד המקצועי הידע היקף את תרחיב חיצוניים במומחים ההיעזרות .הסיכונים הערכת צוותבידי 

 מספר את בהתאםו)במיוחד לאור ריבוי תחומי ההתמחות וסוגי הנגעים הקיימים(  הרגולטור לרשות

 תיקים על העבודה זמני את קצרי ים חיצונייםהשימוש במומח .נתון בזמן לטפל ניתן בהם התיקים

 .נתון זמן בפרק תיקים של יותר גדולה כמות על עבודה אפשריו

 

 בתהליך היבואנים שיתוף .59

 .שלהם בקשהב הטיפול מצבישתף את היבואנים בתהליך כך שהם ידעו בכל זמן נתון מה  הרגולטור .59.1

יענו לפניות הרגולטור  שםא שהרשויות כדי שיווד ,המוצא בארץ הספק את לערב יוכלוהיבואנים  כך

 .בהתאם צעדיהם את לכלכל ליבואנים יאפשר הדבר, בנוסף ויעבירו את המידע הדרוש בהקדם.

 כלשל  השלמה לאחר הטיפולבסטטוס  לאחר כל פניה למדינה זרה וכן היבואן את יעדכן הרגולטור  .59.2

 נתוניםה איסוף השלמתהזרה, למדינה  מידע תדריש שליחת: הבאים השלבים לרבות, בתהליך שלב

 ישלחו העדכונים כל. הסיכונים, השלמת ניתוח הסיכונים ניתוחביצוע  תחילת, מהמדינה הזרה

 .אלקטרוני דואר באמצעות

לקיצור שלב  יוביל זהמהלך  .בו שימוש ויעשה היבואן על ידי שיוגש ראשוני מידע יקבל הרגולטור .59.3

 היבואניםותו של מגיש הבקשה וצמצום בקשות סרק. איסוף המידע ויהווה מדד נוסף למידת רצינ

 .אלקטרונידואר  באמצעות המידעיוכלו להגיש את כל 
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 שקיפות .60

צמחיים  ומוצריםריבוי  חומרירשימה מעודכנת של צמחים,  אינטרנטה אתרב יפרסם הרגולטור .60.1

 מוצריםוליבוא  המאושרים, בחלוקה לשתי קבוצות: מוצרים PRA-ה תהליך לגביהם שהושלם

שיושלם  פעםהרגולטור יעדכן את הרשימה בכל  .סיכונים הערכת תהליךומדינות שנפסלו לאחר 

 לבקש צורך ואין שיתכן לכך מודעים יהיו הבקשות מגישי מכך כתוצאה. סיכונים הערכת תהליך

(. כמו כן, נפסלה או ואושרה בוצעה היא כי או, בביצוע כבר היא אם בין) סיכונים הערכת לבצע

 שהיבואנים דומים תיקים)וכן  בעבר וטופלו הוגשו שכבר תיקיםב לטפל הרגולטור של צורךה ייחסך

 .(מלהגיש ימנעו

 אתוהמתנהלים  והתיקיםהבקשות  כלרשימה מעודכנת של  אינטרנטה אתרב יפרסם הרגולטור .60.2

, הבקשה הגשתשלהם. הפרסום יתבצע על גבי קובץ אקסל ויכלול את המידע הבא: תאריך  הסטטוס

אחת  לפחות . רשימה זו תעודכןותאריך עדכון הסטטוס בקשהב הטיפולר, מדינה, סטטוס מוצ

חוסר ודאות לגבי מצב הטיפול בתיק  מנעיו תיקיםהלגבי  שקיפות יבטיחלרבעון. פרסום רשימה כזו 

 ומצויות הרגולטור אל שהוגשו הבקשות על בשאלות העניין בעלי של פניות יחסכווסיבת העיכוב. כך 

 .לבטיפו

 .אקסל בקובץ יפורסמו הרשימות שתי .60.3

 תיקים: רשימות משתי באחת תופיע לרגולטור שהוגשה סיכונים להערכת בקשה כל זה צעד בעקבות .60.3

 .שבטיפול תיקים או, בהם הטיפול שהושלם

 

 סיכונים הערכת הליך לצורך המשאבים הקצאת ייעול .61

 ת שונות. זהה ממספר מדינו מוצרביחס ליבוא של  תבוצעהסיכונים  הערכת .61.1

 בחינה ויבצע דומים מוצרים יקבץ הרגולטורהערכת הסיכונים, לאיסוף המידע  תחילת טרם .61.2

 .בקשות לגביהם שהוגשו למוצרים עדיפות תינתן. משולבת

תאפשר הגדלת היעילות בתהליך,  שונות ממדינות זהיםהמשולבת והמרוכזת על מוצרים  העבודה .61.3

 בעלות שולית נמוכה יחסית.

 

 ףעדויהת ועדת .62

השונים, יבוצעו מספר התאמות בעבודת  PRA-ה בתיקי וענייני ממוקד עיסוק להבטיח מנת על .62.1

תיקי יבוא  עדוףיתדיונים נפרדים בנושא  יתקיימו. ראשית,  PRAתיקי עדוףילת המייעצת  הועדוה

 תיקי יצוא. עדוףיות

נציגי הרגולטור  כוללת ולביקורתבראשותו של מנהל השירותים להגנת הצומח  עדוףיהת ועדת כיום .62.2

 ממכון וחוקרים והמקצוע ההדרכה שירותסחר חוץ, נציגי חקלאים, נציגי ל אגףמה נציגים וכן

 המשרד עובדי רק יהיו הוועדה שחברי שנכון הוחלט ומשפטית מקצועית בחינה לאחר .וולקני

 הצומח נתלהג השירותים למנהל לייעץ יוכלו חוץ לסחר האגף ינציגמהרגולטור ומאגף סחר חוץ. כך 

 ובמנותק היבוא מדיניות מבחינת מוטה שאינו מקצועי דיון לקיים שיאפשר באופן, ולביקורת

 רלוונטי שהיא מעוניינת להיוועץ עימו גורםהוועדה תוכל לזמן כל  .מתחרים מסחריים מאינטרסים

 המכון ריחוק ,נציגי צרכנים, נציגי יבואניםשירות ההדרכה והמקצוע, נציגי חקלאים,  נציגי :כגון

  '.וכוהוולקני 
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 אתיפרסם השירותים להגנת הצומח ולביקורת  מנהל, פעילות הוועדה תהפוך שקופה יותר. בנוסף .62.3

הבקשות.  עדוףיתמביאה בחשבון בהחלטה על  שהיאוהשיקולים  תבחן ועדהושה הקריטריונים

 בהירות עבור היבואנים.הבתהליך תשפר את הוודאות ו השקיפות

 

 כלכליתה איותכדהשאלון  ביטול .63

הכדאיות הכלכלית של היבוא. בתוך כך תבוטל החובה  הערכת שעניינן החובותיבטל את  הרגולטור .63.1

 עניינוהיתכנות כלכלית ליבוא המוצר היא  .של היבוא כלכלית ההערכלהגיש שאלון כלכלי ולהציג 

. לישראל יםמוצר יבואשל  הכדאיות את לבחון יםכלכלי-יםעסקישל היבואן. לרגולטור אין כלים 

 .הערכת הסיכוניםמידע קונקרטי לגבי  ףמוסי ואינהעיסוק בשאלות של היתכנות כלכלית 

 

 מידע לאיסוף אחיד מפרט .63

 הן, המידע איסוף בשלב הנדרשים הנתונים ירוכזו ובה אחידה לתבנית מסמך ימציא הרגולטור .63.1

 .השונים הידע ממאגרי והן הזרות מהמדינות

 הזרה המדינה מול וכן ההחלטה קבלת לצורך הדרוש המידע לגבי מיפני לסדר ישמש האחיד המפרט .63.2

 .החוזרות הפניות מספר שיצומצמו כך

 

 הסיכונים להערכת ההמתנה זמני קיצור .65

הערכת הסיכונים נמשך מספר שנים ללא מסגרת זמנים מחייבת כלשהי כך  הליך, לעיל שתואר כפי .65.1

 וסר ודאות לגבי סיום התהליך.נשארים בסטאטוס פתוח לאורך שנים, בח שלמעשה תיקים

( החל ממועד SLA) הסיכונים הערכת תהליך להשלמת חודשים שלושה שלמסגרת זמן  תקבע .65.2

 ניתוח לרבות התהליך את להשלים הרגולטור על יהיה הזמן מסגרת במהלך השלמת איסוף המידע.

 .מנומקת החלטה וקבלת המלצהגיבוש , המידע

 התיקים לסטאטוס בנוגערט למנהל השירותים להגנת הצומח שלושה חודשים, יועבר דיווח מפו כל .65.3

. כל שישה חודשים תתקיים ישיבה בראשות מנהל השירותים להגנת הצומח בנוגע המעוכבים

 .לסטאטוס התיקים הפתוחים

שנה מפתיחת התיק ובמידה והטיפול בתיק לא הסתיים, יועבר דיווח מפורט למנכ"ל משרד  בתום .65.3

 .עיכובה סיבותל בנוגעהחקלאות 

 

 המייצאת למדינה הצומח להגנת השירותים מהנהלת פניה .66

 .הזרות מהמדינות התשובות לקבלת ההמתנה זמני בעקבות חל בתהליך העיכוב עיקר, כיום .66.1

 לתשובה שממתינים המוצרים כל את סיכונים הערכת צוות ירכז, חודשים שלושה בכלכן,  על .66.2

 המקביל לגורם הצומח להגנת םשירותיה ממנהל רשמי במייל תשלח הרשימה, המדינה מאותה

 .הזרה במדינה

 

 מקצועית בקרה .62
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 הבקשה למגיש תימסר, היבוא את לאשר שלא החלטה קבלת ובטרם הסיכונים הערכת הליך בסיום .62.1

 שימוע לקיים האפשרות תינתן הבקשה למגיש. ומפורטת מנומקת המקצועית הדעת חוות טיוטת

 קבלת בטרם הצומח להגנת השירותים מנהל בפני ונתונים מקצועיות טענות ולהציג בעניינו

 .השימוע קיום לאחר ההחלטה את יקבל הצומח להגנת השירותים מנהל. ההחלטה

עם השלמת תהליך הערכת הסיכונים, תמסר הודעה בכתב ליבואן.  או סיכוןסגירת תיק הערכת  עם .62.2

ול את המסקנות תכל)סירוב לאשר את היבוא או סגירת תיק מטעמים אחרים( תשובה שלילית 

היבואן יהיה רשאי לקבל העתק מתיק הערכת  והנימוקים שהובילו להחלטה שלא לאשר את היבוא.

 .הסיכונים

 

 תקנותה עדכון .2.א

  נגעים מאגר הקמת .64

 לגבי מידע יכלול המאגר. עליהם מקצועי ומידע נגעים רשימת לריכוז פנימי מאגר יקים הרגולטור .64.1

, לכל הפחות, את המידע הבא לגבי כל נגע: שם עברי ולועזי . המאגר יכלולבישראל שקיימים נגעים

של הנגע; שיוך לקטגוריה )נגע המצוי בישראל, נגע הסגר(; פונדקאים; תפוצה )מדינות(; וקטור 

)מעבירים של הידבקות(; טיפולים מוכרים להדברת הנגע; נימוקים כלכליים לסיווג הנגע כנגע הסגר 

 (.IPPC -השל  Article II)בהתאם להוראות 

 של לחקלאות הפקולטה דוגמת, מחקר מוסדות עם בשיתוף הנושא את יקדם הרגולטור .64.2

 .בירושלים העברית האוניברסיטה

 הן – השוטפת עבודתו לביצוע הרגולטור את וישמש( לשנה אחת)לפחות  תדיר באופן יעודכן המאגר .64.3

 .משלוחים על בפיקוח והן הסיכונים בהערכת

 וינגישאת תהליכי העבודה של הרגולטור בכך שירכז  וייעל ארגוניהדע שימור הי אתישפר  המאגר .64.3

 .המקצוע אנשילאת המידע לגבי נגעים 

 

 בישראל הקיימים הנגעים של בדיקה ביצוע .69

 התבססו, בכדי לבדוק האם נגעים שהוגדרו בעבר כנגעי הסגר הנגעים רשימת את יעדכן הרגולטור .69.1

 . בישראל

 –הרגולטור יעדכן את הרשימה  .תפוצתם ואת בישראל הקיימים םהנגעי מצאי את יבדוק הרגולטור .69.2

נגעים שימצאו בארץ ונגעים שלא הסבו נזק משמעותי  יוסיף ויגרע ממנה בהתאם למצב כל נגע.

 יוסרו מרשימת נגעי ההסגר. הודעה על כך תתפרסם באתר האינטרנט.

ו לישראל, ולא גרמו נזק יובטח שרשימת נגעי ההסגר לא כוללים נגעים שכבר חדרו והתפשט כך .69.3

 תעודכן בהתאם. בתקנותכלכלי בלתי נסבל. רשימת נגעי ההסגר 

 

 הסגר נגעיופרסום רשימת  עדכון .20

 לפי תקבע ההסגר נגעי רשימת. רשימה של נגעי הסגר (השנייה)בתוספת  בתקנות יעדכן הרגולטור .20.1

 בתוספת יפרט טורהרגול בהתאם. IPPC-של ה Article IIלהוראות  בהתאם מקצועיים נימוקים
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 ניתן, במשלוח נגע שיימצא במקרים. נגע בכלהמוכרים לטיפול  הטיפוליםאת  לתקנות הראשונה

 .ברשימה שיפורטו הטיפולים באמצעות בו לטפל יהיה

יבדוק את הנזק הצפוי מכל אחד מן הנגעים שמוגדרים כנגעי הסגר. לשם כך הרגולטור  הרגולטור .20.2

מידע מקצועי ותערוך  מהרגולטור שתקבלסטרטגיה במשרד, ייעזר בחטיבה למחקר, כלכלה וא

 ניתוח כלכלי של פוטנציאל הנזק. נגעים שאין וודאות גבוהה שיגרמו לנזק כלכלי בלתי נסבל

(economically unacceptable impact) ,הסגר כנגעי רודיוג לא. 

 .נגע להימצאות חשד התעורר אם רק מעבדה לבדיקת משלוח להפנות יוכל הרגולטור כיבנוהל  יקבע .20.3

נגעים  כמות כאשר מדובר על למשל ישנם מקרים בהם המשלוח ישוחרר, הרגולטור יקבע בנוהל כי .20.3

 .קטנה )עד עשרה פריטים במדגם( או בהמצאות נגע לא משמעותי )נגע אחסון לדוגמא(

יהיה  הנוסח שיפורסם באתר האינטרנט מיד לאחר כל שינוי. נועודכיבאינטרנט ו מופורסי ותהרשימ .20.5

 לפחות אחת לשנה. ותהרגולטור יבחן את הרכב הרשימ הנוסח הקובע והמחייב.

 לניהול בסיס ויהווה לישראל ביבוא מותרים שאינם הנגעים לגבי דיוק יבטיח הרשימות עדכון .20.6

 הטיפול אופן ולגבי בישראל הקיימים הנגעים לגבי לשקיפות יביא הרשימות פרסום. מושכל סיכונים

 .לשווא משלוחים פסילת למנוע היהי ניתן כך. בהם

 

 ופטור מן החובה לרישיון היבוא בדרישות הקלות מתן .21

יעדכן את דרישות היבוא בתקנות. הרגולטור יעדכן את חלוקת המוצרים לקטגוריות  הרגולטור .21.1

 –השונות )כפי שהן מוגדרות בתוספות לתקנות( בדגש על העברת מוצרים לקטגוריה מקלה יותר 

אלא דרישות יבוא כמפורט בתוספות  לרישיון יבוא ידרשו לא –בצל יבש ושום למשל תפוח עץ, 

 על להקל צפוי העדכון. ברישיון ידרשו לא. במסגרת העדכון עשרות מוצרים מרכזיים לתקנות

 .הפיקוח את להפחית ניתן בהם במקרים היבואנים

 השונות בתוספות יקבעו םשלה היבוא ודרישות רישיון לקבל יחויבו לא, היתרהבאים, בין  המוצרים .21.2

  .זנגבילו שום, בצל: לתקנות( ג)2 לסעיף בהתאם .לתקנות

 .לתקנות)ג( 2 לסעיף בהתאם, אלא בתעודת מקור בריאות תעודת בהצגת ידרשו לא, נוספים מוצרים .21.3

 .(ביבוא האסורים טובין)הקובעת  השביעית בתוספת המפורטים הטובין את יבחן הרגולטור

 מוצרים של המסוכנות רמת ועל שנתפסו משלוחים בדבר הרגולטור של וניםנת על מבוסס העדכון .21.3

 לעמוד החובה את יבטל לא רישיון קבלת של המקדים הבירוקרטי התהליך מן הפטור, בנוסף. אלו

מבצע עבודת עומק  הרגולטור .בנמלים עליהם הפיקוח את יבטל ולא הרגולציה של תוכן בדרישות

 .לתכנית 'ה נספח ורא השיטהיכונים ברגולציה. להרחבה על עקרונות לאימוץ מתודולוגיית ניהול ס

 

 מנדטוריות מעבדה בדיקות צמצום .22

 נשלחים תמיד מהטובין חלק היינו, מנדטוריות בדיקות הן למשלוחים המעבדה מבדיקות חלק כיום .22.1

כך להימצאות נגע במשלוח. הרגולטור יעדכן את תקנות היבוא  קונקרטי חשד ללא, מעבדה לבדיקת

שיסיר מהרשימה נגעים שלא נמצאו בשנים האחרונות או נגעים שאינם רלוונטיים למוצרים שונים 

 הבדיקות לביצוע הדרישה את יבטל הרגולטור בכך(. תקנותל התוספת מן אותם להסיר ניתן)ולכן 

 .אלו מוצרים עבור המנדטוריות
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 כך נהליו את יעדכן טורהרגול, האחרונות בשנים התפיסות במסגרת נמצאו אשר נגעים לגבי .22.2

, טובין סוגי אותם של מהמשלוחים חלק על רק מדגמי באופן יחולו מנדטוריות מעבדה שבדיקות

 .המשלוח של הסיכון לרמות בהלימה

 תבינוני סיכון ברמת משלוחים לזהות כדי משלוח וכל מוצר כל המאפיינים הסיכונים יבחנו, בנוסף .22.3

 של במקרה רק במעבדה יבדקו אלא, מנדטוריות מעבדה תולבדיק ישלחו לא אלו משלוחים. ונמוכה

 .נגע על ממצא

 

 הרישיונות הנפקת תהליך שיפור .3.א

 הרישיון תוקף הארכת .23

 :הבא באופןידו  על את תוקף הרישיונות המונפקים מידייאריך באופן  הרגולטור .23.1

 ;לשנתיים יוארכו – משנתיים פחותשתוקפם  רישיונות .23.1.1

מנפיק כיום  הרגולטור יוארכו לעשר שנים. – הומעל שנתיים הוא שתוקפם רישיונותו .23.1.2

 לגביהםרב  ומידע וודאותשיש  מוכריםרישיונות לתקופה של שנתיים עבור מוצרים 

 מוצריםלעיל(   21סעיף  או)ר לתקנות התיקון בעקבות. (תקופה משך מיובאים מוצרים)

פטורים מן החובה לקבל רישיון, ויבואם יתבצע בהתאם לדרישות  להיות יםצפוי אלו

 .תקנותבהמפורטות 

כי רישיון ניתן ללא בדיקה פרטנית של המבקש, אלא לפי קריטריונים שנקבעים  בהקשר זה יודגש .23.2

 רגע בכל הרישיון את לבטל הסמכותהארכת תוקף הרישיון תשמר לרגולטור  לצדמראש, בנוסף, 

 .חדש מידע או חדשות נסיבות נוכח, איוולשנות את תנ נתון

 למוצרים רבים, עד לעדכון התקנות. מידיזה יספק פתרון  צעד .23.3

 

 יבוא רישיונות להנפקת מחשוב מערכת .23

עבור כל מוצר ומדינה. במרבית המקרים תוקף הרישיון  הקבוע בתבנית טופס הואהיבוא  רישיון .23.1

ל את עבודת הרגולטור באמצעות מעבר לייע ניתן לכן .מראש יםוקבוע יםודרישות היבוא ידוע

 מערכת באמצעותאלקטרונית  במתכונתרישיון אוטומטית  להנפקת ופרטניתמהנפקת רישיון ידנית 

 .ממוחשבת

, מתוך רשימה ומדינה מוצר של הצירוף בחירת, מרחוק מקוונת כניסה יבואן לכל תאפשר המערכת .23.2

א צורך בעבודה של סגל הרגולטור וללא לל יבוצע התהליך. יהאלקטרונוהנפקת הרישיון סגורה, 

 ןאות ולעדכן, היבוא לרישיונותאחידות  תבניותלהגדיר מראש  לרגולטור. המערכת תאפשר המתנה

הבדיקות שיש לבצע עבור  סט שינויבעלת משמעות רוחבית )למשל,  החלטהללמידע או  בהתאם

הרגולטור יוכל לחסום את האפשרות  הרישיון(, יתנא)תוקף,  הרישיונות תוכן עדכון על בנוסףמוצר(. 

תאפשר  המערכת. מוצר אותולמשל אם הוחלט לעצור את היבוא של  –מוגדר  למוצרלהוציא רישיון 

 .שהונפקוהיבוא  רישיונותאודות  ומעקבניהול ידע 

 ביאיו הרישיונות למאשר עבודה חסוךי, הרישיון לקבלת המתנהה זמני את קצרי במערכת השימוש .23.3

 .תוך הבטחת שמירה על קריטריונים מקצועיים ביותבהירות ועקל
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 פיזי מקורי בעותק הרישיון למסירת הדרישה ביטול .25

 את יעביר הרגולטור. ופיזי מקורי בעותק רק הרישיונות את ולמסור להנפיק הדרישה תבוטל .25.1

 מחשוב מערכת להפעלת)עד  פקס באמצעות או אלקטרוני דואר באמצעות ליבואנים הרישיונות

 (.רישיונות להנפקת

ולא ידרוש הצגת רישיון מקורי. ממילא, הרגולטור הוא  בעותק שהנפיק רישיונות יכבד הרגולטור .25.2

שהנפיק את הרישיון ויש ברשותו עותק של סוג הרישיון ושל דרישות היבוא עבור אותו מוצר. גם 

 היבואנים לא ידרשו להציג רישיון מקורי. ,בשלב הבדיקות בנמל

 

 מראש לרישיון בקשה שתלהג הדרישה ביטול .26

 למנוע כדי, היבוא מועד לפני ימים 35הדרישה להגשת בקשה לרישיון  תבוטלש כך יעודכן הנוהל .26.1

 קבלתמכך היבואן יהיה רשאי ליבא את הטובין מיד לאחר  כתוצאה .לצורך שלא המתנה זמני

 לגביהם שיוצג בלימהנמל  מןלאחר צעד זה, טובין החייבים ברישיון לא ישוחררו  גםהיבוא.  רישיון

 .הרגולטור מאת יבוא רישיון

 

 בנמלים הפיקוח תהליך שיפור .4.א

 מבוסס ניהול סיכונים פיקוחשיעור המשלוחים הנבדקים בנמלים באמצעות  תהפחת .22

)בדיקה  טרייה תוצרת של מהמשלוחים 100% בדיקת היאהדגימה הנוכחית בנמלים  מדיניות .22.1

סיכונים, אינה מתחשבת ביתר הרגולציה  על ניהול תמבוסס אינה זומדיניות  ,כאמור. (ויזואלית

 מדינת המוצא. על ידי שמבוצעות בדיקותה עםכפילות  יוצרתו

 סיכוניםהניהול  מודל. סיכונים ניהול למודליעדכן את נוהל הבדיקות בנמל בהתאם  הרגולטור .22.2

 ןבי שלבי, האלגוריתם )מוצר+מדינה( משלוח כלמ סיכוןב יתחשבש אלגוריתםעל  יתבסס

 את יעריך האלגוריתם .בארץ הנגע התפשטות של חומרהל נגע יכיל שהמשלוח לכך ההסתברות

תפיסות ורמת החופשיות מנגעים של השל נתוני  סטוריהיהה בסיס על נגע להימצאות ההסתברות

 דיגום מדיניות של מורחב תיאורהרגולטור יעודכנו בהתאם.  נהלימשלוחים לפי פרמטרים שונים. 

 .'הונים והאלגוריתם התומך מפורטים בנספח סיכ מבוססת

 והחסרונות היתרונות של למידה ניתוח לאחרהחליט לאמץ מדיניות ניהול סיכונים  הרגולטור .22.3

 מן 42% עד של לזיהוי להביא צפויה המשלוחים כלל של"שטוחה"  שבדיקה נמצא. זו שבשיטה

, מודל ניהול מנגד .הפיקוח בימשא של נכונה לא והקצאה מיקוד היעדר בשל, הנגועים המשלוחים

 ומסייע שמזהה, לתוך מודל דינמי ומקצועיים סטטיסטיים נתוניםבחשבון  להביאהסיכונים מאפשר 

 המתאים באמצעי ולנקוט משלוחים קבוצת או משלוח כל של המשוכללת הסיכון רמת את לנתח

וע הבחנה כמותית המשמעות היא מתן כלים לביצ .ולרמתו הסיכון לאופי בהתאם ,מהם אחד לכל

 והבקרה הפיקוח וכלי הסיכון סוגיל איכותית להבחין שמאפשריםבין רמות סיכון וכלים 

 .המתאימים

שיעור המשלוחים הנבדקים ת פחתלה ויגדיר יעד ניהולי סיכונים ניהול של מדיניות יאמץ הרגולטור .22.3

 ביעדלעמוד  ישאףר הרגולטו מן המשלוחים יבדקו. 25%כך שלכל היותר טרייה  תתוצרת חקלאי של

והכל בכפוף  גם אם לא יספיק להטמיע באופן מלא מדיניות סיכונים כוללת 1.6.2012החל מיום  זה

 .לתוצאות הערכת הסיכונים ולניתוח האמצעים שניתן לנקוט
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 עבור נוספות בדיקות לבצע יש לפיהם ספציפים מוצרים עבור עבודה נהלי מספר קיימים כיום .22.5

. וכרוב במבוק לאקי, ענבים, אננס, אפרסמון, חסה, ויוקי: כגון בוההג סיכון ברמת מוצרים

 .ספציפיים בנהלים הצורך יתייתרו הסיכונים ניהול במערכת ביטוי לידי יבואו הקיימים הסיכונים

 בנמלים ההמתנה זמני את לצמצם יםועבודה בהתאם לניהול סיכונים צפוי הדיגום מדיניות עדכון .22.6

, כך נגעסיכון להימצאות  ישייעל ולמקד את הפיקוח עבור משלוחים בהם , לרותיואת העלויות היש

בדיקות. התוצאה תהיה שמשלוחים צמצום כמות ה תוך ( תישמרconfidence level) הוודאותשרמת 

 בהיקףואילו משלוחים בעלי סיכון נמוך או ללא סיכון יבדקו  גבוה בהיקףבעלי סיכון גבוה יבדקו 

והפחתת  סחורה באיכות הפגיעה צמצום היאזה  צעד לש נוספת. תוצאה כלל או לא יבדקו יותר נמוך

 .בנמליםבדיקות הבלאי כתוצאה מ

 

 יבשיםביטול הדרישה לבדיקות ויזואליות לעלים  .24

מצמחים מהם הופקו  יבשים עליםיבואני הזרעים מייבאים כחלק מתהליך המחקר של זרעים,  .24.1

 נמצא. ספורים ימים בתוך הבדיקות תוצאות תא לדווח עליהם. שונות בדיקות לצורךהזרעים 

הקיים  נוהלה לפי .(יבשה תוצרתב מדובר למעשה)תוצרת ברמת סיכון נמוכה ביותר  עלשמדובר 

 .מהנמל השחרורויזואליות אשר מעכבות את  בדיקותעוברים היבשים  העלים

 בכפוף, יבשיםעבור עלים  יותויזואל בדיקותל הרגולטור יעדכן את הנוהל כך שתבוטל הדרישה .24.2

ד יהתחייב להשמלוכן  מהפצתם להימנע, בלבד מחקרי שימושלעשות בעלים של היבואן  להתחייבות

 של הקיים הפיקוח במערך ישתלב אלו הוראות על הפיקוח .לישראל הכניסה מיום שבוע בתוךאותם 

 .זרעים חברות של פרטיותה מעבדותה על שחל הרגולטור

 

 בנמל יםהמפקחהמקצועי של  הידע הרחבת .29

 בזיהוילמפקחים כדי להקנות להם רמת מיומנות גבוהה  מקצועיות הכשרות יקייםהרגולטור  .29.1

 שאופייניים ובנגעים שכיחים בנגעים יתמקדו ההכשרות .בעת בדיקת המשלוח כבר נגע של ראשוני

 יםנגע המצאות על מעידות שאינן פיזיות חבלות בזיהוי, גדולות בכמויות לישראל המיובאים לטובין

 אלקטרוני קרוסקופיוכן בשיטות חדשות הנהוגות בעולם לבדיקה וזיהוי )לדוגמה, צילום חרק במ

 .(מומחה ייד על לזיהוי אלקטרוני בדואר נההתמו ושליחת

כך למשל, קיימות  .נגעים ולזיהויהרגולטור יצייד את המפקחים באמצעים טכנולוגיים לאיתור  .29.2

 יכולה לתת חיווי מיידי על קיומו של נגע. הבדיקהים. ערכת שונ נגעים לזיהוי מהירות בדיקהערכות 

נגעים מרכזיים, תוך מתן עדיפות למוצרים  זיהוילניידות  בדיקהיסופקו למפקחים בנמלים ערכות 

 TMV (Tobacco mosaic-ה וירוס לזיהויהמיובאים בהיקפים גדולים. כך למשל, יסופקו ערכות 

virus) ו-TSWV (Tomato spotted wilt virus) הן)עגבניות  עגבניותב היתרלפגוע בין  יםשעלול 

 (.גדולות בכמויות לישראל המיובא מוצר

 על תצביע לא הבדיקהש יתכן, מוגבלתדיוק   רמת הניידות הבדיקה ערכותלהרגולטור מודע לכך ש .29.3

 המשך לבצע האם להחליט האפשרות ליבואן תינתן לכן .קיים הוא שבפועל בעוד הווירוס הימצאות

 או השמדה(, וקיים)במידה  טיפול לבצע או( המתנה בזמןו בתשלום כרוכה)אשר  במעבדה בדיקה

השימוש בערכות בדיקה יאפשר ליבואנים לקבל החלטה בשלב מוקדם, ובכך לצמצם את  .החזרה

 .עליהם המוטלותהעלויות 
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 מנהלי ההסגר בנמלים ישתתפו בכנסים בינלאומיים בנושאים שונים. .29.3

 הוודאות רמת את תשפר המפקחים הכשרתאת איכות הפיקוח ואת מעמד המפקחים. זה יחזק  דצע .29.5

 מעבדה בדיקת ביצוע של מקרים תמנע וכן מעבדה לבדיקות ההמתנה זמני את תקצר, היבואנים של

צעד  .אחר מגורם לתשובה ממתינה אך ידועה הבדיקה תוצאת שבהם מקרים או תקין משלוח עבור

 פסילה לגבי יותר תמבוססאופן מעמיק יותר משלוחים ולקבל החלטה זה יאפשר למפקחים לבחון ב

 .משלוח של אישור או

 

 בנמלים בבדיקות אחידות הבטחת .40

יפרסם נוהל לפיו המפקחים בנמלים  הרגולטורלצורך הבטחת אחידות בשיקול הדעת של המפקחים,  .40.1

הנהלים  לפי וללפע ועליהםובמעברי הגבול אינם מוסמכים לפרסם נהלים או הנחיות עבודה, 

האחידים של הרגולטור. הגורם המוסמך לפרסום נהלים יהיה הרגולטור )מנהל אגף ההסגר(. כך 

 .ברגולציה ועקביות אחידות תובטח

 הנהלים וחידוד לבהירות הם אף יובילו, והתקנות הנהלים ועדכון התכנית צעדי יתר יישום, בנוסף .40.2

 .הנמלים בין בבדיקות שונות תמנע כך. בנמלים למפקחים

 

 משלוחים בעלי מאפיינים זהים איחוד .41

 לבקשה יאוחדו ומאפייני הבסיס שלהן זהים, יום באותו למפקחים שיוגשו שחרור מהנמל בקשות .41.1

 יאוחד בקשות באותן הטיפול. יבואןהו ספקה, מוצרה, המוצא מדינת: הם הבסיס מאפייני. אחת

הבקשות שיאוחדו  .אחד משלוח היינו, אחת בקשה כאל אליהן יתייחס הרגולטור הבדיקות ולעניין

 יבדקו כאילו הוגשו כבקשה אחת.

 מוקמות, המכסה את במקסימום לנצל שכדי, תופעה קיימת, בצל כמו, ייבוא מכסות עם במוצרים .41.2

 מיםמוק)צורך טכני(  החברה הידועה, וכך רק לצורך המס של בת חברות למעשה שהן, דמה חברות

-בכי החל  יוער זה בהקשר .הבדיקה לצורך כאלה תיקים יאחד לכן הרגולטור. מטען שטרי כמה

היבוא שמחלק האגף לסחר חוץ במשרד, לא יחולקו לחברות קשורות או לקבוצת  מכסות, 1.1.2012

 מכסות חלוקת בתחום הרגולטורי הנטל להפחתת החקלאות משרד תכנית ראו להרחבהחברות. 

 .(2016)דצמבר  יבוא

 של בדיקה לגבי כפילויות ולמנוע הויזואלית הבדיקהאת היקף  איחוד הבקשות יאפשר לצמצם .41.3

צעד זה יאפשר לשחרר משאבי פיקוח בתחנות ההסגר בנמלים לביצוע ביקורת  .במהותה זהה סחורה

 .הסיכונים לניהול בהתאם, גבוהה סיכון ברמת שיוגדרועל משלוחים 

 

 משלוח בכל הנבדקות המכולות מספר צמצום .42

 מתוך אחת מכולה לבדוק יש תויזואלי שנבדקתוצרת טרייה  שלבכל משלוח  הנוהל הקיים קובע כי .42.1

 .שלוש

יישום מודל הערכת הסיכונים, הרגולטור יבחן את מספר המכולות שיש לבדוק מתוך  במסגרת .42.2

 ( מספקת מבחינה מקצועית.confidence level) וודאותמשלוח הומוגני, בכדי להבטיח רמת 

 .יבוטל או יתוקן הנוהל, הנבדקות המכולות ספרמ את להפחית שניתן שימצא ככל .42.3
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למכולה אחת בלבד  ביחס אליתוויז בדיקהלבצע  ניתן הקייםהנוהל  במקוםיבדוק אם  הרגולטור .42.3

אם המשלוח מכיל מספר סוגי מוצרים, ניתן יהיה לפתוח מכולה  –בכל משלוח )עבור כל מוצר 

 ותפתח אחד כמשלוח כולם יראו( לעיל 41בהתאם לאמור בסעיף מאוחדים ) משלוחיםנוספת(. 

 .יחד כולם עבור הכל בסך אחת מכולה

 

 הבריאות תעודת לפי ותכפול מעבדה בדיקות ביטול .43

בארץ המוצא,  המבוצעות( בדיקות 1הרגולטור מפעיל פיקוח בשני שלבים של התהליך: ) כיום .43.1

 בנמל בישראל עם הגעת המשלוח. המבוצעות ( בדיקות2בהתאם לדרישות לתעודת בריאות; )

יות הפיקוח רשו על ידימן הבדיקות המבוצעות בנמל בישראל חופפות לבדיקות המבוצעות  חלק .43.2

 המוסמכות בארץ המוצא.

 המוצא בארץ שבוצעה מעבדתית. יקבע שבדיקה מעבדהה בדיקות בין הכפילות את יבטל הרגולטור .43.3

 לא םמסוי נגע לאיתור מעבדה בדיקת, למשל. בישראל תבוצע לא הבריאות תעודת דרישות לפי

 .סביר חשד של במקרה אלא, פעמיים תבוצע

 .תתייעל הפיקוח עבודת וגם כפולים תהליכים ביצוע בשל היבואנים על המוטל העומס יפחת כך .43.3

 

 נוספת בדיקה ביצוע על או משלוח עיכוב על הודעה מסירת .43

 ימסור הוא, נוספתמשלוח או להעבירו לבדיקה החליט לעכב  המפקחש במקרה כי בנהלים יקבע .43.1

 הצעד, לנגע החשד או הממצא לגבי הסבר שתכלול ובעברית באנגלית בכתב הודעה ליבואןמייד 

 .הבדיקה תוצאות של ההשלכות ומהן הבדיקה משך, שננקט

 

 בנמלים יםיבירוקרט שלבים קיצור .45

 המפקח, תקינה הויזואלית הבדיקה ותוצאת במידה, 95כמתואר בסעיף מחשוב  מערכתלהטמעת  עד .45.1

)או במחסן הערובה, לפי  הבדיקות במשטח כבר ליבואן אותו וימסורשחרור  אישור על יחתום

 , ללא צורך לשוב למשרד כפי שמתבצע כיום.העניין(

 הגורמים מן מוחשבותמ בריאות תעודות לקבלת ממוחשבת מערכת להטמעת יפעל הרגולטור .45.2

 .פיזי בעותק בריאות תעודת של להצגה כתחליף, המייצאות במדינות לכך המוסמכים הרגולטוריים

 

 מעבדה בדיקותירבית לביצוע ממסגרת זמן  קביעת .46

של תוצרת טרייה ושל חומרי  למשך בדיקת מעבדה (SLA) מירביתהרגולטור יקבע מסגרת זמן  .46.1

 .ו, במסגרת נהלי העבודה של מעבדות הרגולטורעדיפות לבדיקות אל תינתן .ריבוי

 לצורך הנדרשים הביולוגיים הזמן למשכי בהתאם תקבעו לבדיקות מעבדה תצומצם הזמן מסגרת .46.2

 .המעבדה תוצאת קבלת

עדכן את י , הרגולטורבמסגרת הזמנים דיםעומ אינם או מעבדות הרגולטור הרגולטורשבמידה  .46.3

מנהל . עדכון זה ישלח גם לותאריך לסיום הבדיקה העיכוב סיבתהיבואן במכתב מנומק לגבי 

 .ולביקורת השירותים להגנת הצומח
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 ,מולקולרית-ביולוגית נוספת, למשל בדיקה ישנם מקרים בהם יש להפנות את הדגימה לבדיקה .46.3

במעבדות חיצוניות אשר כרוכות בתוספת תשלום וימי המתנה נוספים. כיום אישור היבואן להמשך 

, טופס השחרור מהנמל יעודכן כך שליבואן תינתן האפשרות לכן צעות הנמל.הבדיקה מתקבל באמ

ובכך  מסירת הדגימה לבדיקת מעבדה ראשונהכבר במועד  בדיקההלגבי המשך  הסכמתו למסור

 לחסוך את ההמתנה לאישורו במידת הצורך.

, המיובאת הסחורה של וקלקול פגיעה ימנעאת זמני ההמתנה לבדיקות המעבדה ובכך  יקצרזה  צעד .46.5

 .הבדיקות מהתמשכות כתוצאה למשק שנגרמות ועקיפות ישירות עלויות ויחסוך

 

 בנגעים טיפול .42

. ואף שחרור המשלוח טיפולהשמדה,  ןהמציאת נגע נכון להיום  לש במקרה הקיימות האופציות .42.1

 ישנם מקרים שהרגולטור לא מאפשר טיפול כדי להימנע מסיכונים וכך סחורות רבות מושמדות.

 תופנה הטיפול ביצוע לגבי ההחלטה. נגעשנמצא בהם  במשלוחים הטיפול נוהל את יעדכן לטורהרגו .42.2

וביצוע טיפול  בתוצרת הפגיעה צמצום תוך, במידתיות יפעל אשר הצומח להגנת השירותים למנהל

 .במקום פסילת המשלוח, היכן שניתן

 

 צמצום הדרישה לנוכחות מפקח בעת טיפול .44

 נוכח יהיההרגולטור  של מפקח, ישנה דרישה כי טיפול ביצוע על מורה והרגולטור נגעכאשר נמצא  .44.1

 .התהליך להתארכות גורמת זו דרישה לעיתיםהטיפול.  ביצוע עתב

 ואילו נגע נמצא שבהם במקרים רק תידרש מפקח שנוכחות כךיעודכן  במשלוחים הטיפול נוהל .44.2

תהיה חובה לבצע , לא זרעים שלוחיבמ הטיפולים ובכל( פרופילקטי טיפול)כאשר מבוצע טיפול מונע 

נמוך  הפיטוסניטרי הסיכוןאלו  במקריםש כך על מבוססת זו הבחנה. מפקח נוכחותאת הטיפול ב

ובמשלוחי זרעים הסיכון להתפזרות נגעים נמוך  נגע במשלוח נמצא לאשמונע מבוצע למרות  טיפול)

לבצע ביקורת  ניתןו לטיפול תנאיכ מפקח של לנוכחות הכרח אין אלו מסוגים במשלוחים לכן .(מאוד

 מדגמית ביקורת יבצע והרגולטור, הטיפול ביצוע מועד על לרגולטור להודיע יידרש היבואןמדגמית. 

 .מחייב תנאי תהיה לא נוכחותו אך, שיקוליו לפי

 בנמלים טיפולים מתקן הקמת .49

 לבצעו אפשרות ואין טיפול ונדרש שבמידה כך, בנמלים טיפולים מתקן להתקנת יפעל הרגולטור .49.1

 .בנמל ייעודי במתקן יבוצע הטיפול, המוצא במדינת

 .נמליםה ביתרמתקנים דומים  יוקמוהראשון יותקן בנמל אשדוד ובהמשך  המתקן .49.2

 לעמוד המוצא מדינת של היכולת אי עקב התבצע לא היום עד אשר מוצרים של יבוא יאפשר זה צעד .49.3

 ביצוע יכולת אי קבע הוחמרו הדרישות בהם ריםבמק היבוא עלויות את יוזיל וכן הטיפול בדרישות

 כריתת הכתר של האננס(. )לדוגמה, הטיפול
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 הרגולציה לשיפוררוחביים  צעדים .5.א

  ביולוגיותנוספות לביצוע בדיקות  פרטיותבמעבדות  הכרה .90

במספר מצומצם של מעבדות פרטיות, כך שיבואנים יכולים לבחור אם לבצע את  הכיר הרגולטור .90.1

 פרטיות מעבדותב יכירות הרגולטור או במעבדות חיצוניות פרטיות. הרגולטור הבדיקה במעבד

 ההמתנה זמני וקיצור נתון זמן בפרק משלוחים של יותר גדולה כמות בדיקת תתאפשר ובכך נוספות

 .למעבדות

 בהתאם, לפחות נוספות מעבדות בשתי הכרה םתושל 2012שנת  במהלךש כדי יפעל הרגולטור .90.2

 .הרגולטור של המקצועיות בדרישות הפרטיות תהמעבדו של לעמידה

 

 מאושרים הסגר כמתקני הזרעים חברות מעבדותו"פ מו מתקניב הכרה .91

לביצוע בדיקות הנדרשות לפי הנהלים  (ISO)המוסמכות  הזרעים חברות במעבדות יכיר הרגולטור .91.1

 והתקנות, הן לצרכי יבוא והן לצרכי יצוא.

 כי הן עומדות בדרישות להכרה במעבדה חיצונית. לאחר שיוודא  מעבדותב יכיר הרגולטור .91.2

 

 "פמו לצרכי מזעריות בכמויות זרעים ליבוא" ירוק"מסלול  .92

מייבאים זרעים בכמויות מזעריות )ולכן לא יכולים קושי של יבואני זרעים, אשר לעיתים  קיים .92.1

 בריאות ם מבנק גנים )לעיתים לא ניתן להנפיק תעודתלשלוח דגימה למעבדות( ולעיתים מייבאי

 יתאפשראת הנוהל לפיו  יעדכן, הרגולטור . לכן"פמו, לצרכי (USDA-מבנק גנים, כמו של ה יםלזרע

יאפשר למעבדות מוכרות לגדל זרעים  ובכךיבוא זרעים המיועד למטרות מו"פ ללא תעודת בריאות 

 .עצמם הזרעים של ולא הצמח של דיגום לאפשר בכדי, ומבוקרים מבודדים מתקניםב

 של מקיפות דגימות ביצוע יאפשר, מוכרת מעבדה של ומבודד מבוקר במתקן הצמח של דוגמה גידול  .92.2

 .בריאות תעודת או מעבדה לבדיקת כתחליף, בסביבה סגורה הרמטית הטובין

 לקיצור יביא אשר, לצרכי מו"פ קטנות בכמויות זרעים ליבוא" ירוק"מסלול  מהווה הנוהל עדכון .92.3

 .למעבדות ההמתנה זמני

 

 מאושרות מטמנות רשימת פרסום .93

היבואן להציע לרגולטור אתר  עללנוהל הקיים, כאשר מתקבלת החלטה על השמדה,  בהתאם .93.1

 .היבואן הצעת לפי, ההטמנהלאתר  פרטני אישורהטמנה לביצוע ההשמדה. הרגולטור מעניק 

 פרטיאת  אינטרנטה אתרב יפרסם הרגולטורש הוחלטבעלויות,  ולהפחיתלקצר את התהליך  בכדי .93.2

ככל  .השמדהה לביצוע התנאים ואת, סחורה השמדת לביצועידו  ואושרו על שנבדקו המטמנותכל 

 שיאושרו מטמנות נוספות )בעקבות בקשה של יבואנים(, הרגולטור יעדכן את הרשימה.

 .האינטרנט באתר מטמנה לאישור הקריטריונים את יפרסם הרגולטור .93.3

 

 בעבר סיכונים הערכת עבורם בוצעהש מוצרים של היבוא תנאי בחינת .93

באישור ליבא את המוצר, אך נקבעים תנאים  מתמסתיי( PRA) הסיכונים הערכת שלעיתים נמצא .93.1

 ומגבלות שמסכלים או מגבילים מאוד את היבוא.
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 שלהם היבוא היקפיהערכת סיכונים, אך  לאחר שאושרו מוצרים שניהרגולטור יבחן בכל שנה  לכן .93.2

 מוצרים לזהותכדי  ,(מהווים חסם יבוא הפיטוסניטרייםאים )ולכן קיים חשש שהתנ נמוכים מאוד

 לוודאכדי  .משמעותיות עלויות ליצור עשויים ליבוא התנאים םאאו  נמוך שלהם היבוא שהיקף

לאחר ניתוח כלכלי  חוץ לסחר המרכז על ידי יבחרו המוצרים, מדינישהחסם ליבוא אינו כלכלי או 

 .לאומיותנבי לאמנות לב שימת ותוך

יבצע ניתוח מקצועי של התנאים ליבוא בהתאם לקריטריונים המקצועיים המקובלים.  ולטורהרג .93.3

 להקלה ישימים פתרונות ולביקורתלמנהל השירותים להגנת הצומח  ציגי הרגולטורלאחר מכן, 

 בהיקף ינוישהרגולטור ימדד על ה .יבוא חסמי להסיר במטרה, שיבחנו המוצרים של היבוא בדרישות

 את ילווה רגולציה מדיניותתחום  לאחר יישום הצעדים שימליץ עליהם. של אותם מוצרים היבוא

 ויצמצמו המקצועיים לחששות מענה שיספקו, הדרישות לטיוב אפשרויות לבחון לו ויסייע הרגולטור

 .לציבור העלויות את

 .צריםמו עשרה לפחות יבחנוש(, כך 2021 - 2012חמש שנים ) משךבזה  צעדיבצע  הרגולטור .93.3

 מארצות אגסים יבואהרגולטור בחינה של תנאי היבוא של המוצרים הבאים: יבצע  2012 בשנת .93.5

 .הדומיניקנית מהרפובליקה אננס יבואו הברית

פתוחים.  PRA תיקי בדיקת, תבוצע בעדיפות שניה לאחר PRA-ה בהליך שנקבעתנאי יבוא  בחינת .93.6

 .תקציב לקבלת בהתאםמומחים חיצוניים  על ידיהבדיקה תבוצע 

 

 ידע וניהול מחשוב תומערכ .95

 כולם המסמכיםבאופן ידני.  מתבצע צמחים יבוא סביב הרגולטורים כיםתהליה עיקר כיום .95.1

, תעודת בריאות רישיון :בעותק קשיח ויש להדפיס אותם או להעבירם באמצעות פקס מתקבלים

 לאורךשנאספו  יםוהנתונ מידעהאיננו מרוכז ומרבית  המידעמסמכים המוגשים בנמל. בנוסף, ו

שיתכנו מצבים שבהם מתבצעת עבודה כפולה למציאת  כךזמינים לכל עובדי הרגולטור  אינםהשנים 

 .עובדוו נאספונתונים שיתכן וכבר 

 מערכות באמצעות והמסמכים המידע ולניהול התהליכים כלל את למחשב יפעל הרגולטור .95.2

 ולצמצם( למפוקחים והן לרגולטור הן מיותרת עבודה לחסוך)ובכך  התהליך את לייעל. ממוחשבות

באמצעות גישה  למקוון התהליך והפיכת מחשוב במערכות שימוש באמצעות ההמתנה זמני את

 מסמכים שליחת באמצעות והתהליכים הפעולות כל את לבצע יתאפשר, היתרבין  .מרחוק

מטה  בתיאום עם אגף רגולציה במשרד ראש הממשלה ובסיוע .קשיח עותק ללא, אלקטרונים

 "ישראל דיגיטלית", הרגולטור יפעל לאפיון ופיתוח מערכת מחשוב וניהול מידע.

, זאת בכלל"מסלול".  למערכת להתחברות וההכנות ההתאמות כל את ישלים הרגולטור, בנוסף .95.3

 .כך לצורך)"שירה"(,  שלו הנוכחית הפנימית המחשוב מערכת של והסבה שדרוג ישלים הרגולטור

 מפוקחיםל הרגולטור ביןמידע  רתבהע כל, מידע מערכתתוטמע  לאשר עדו םהביניי תקופת בהמשך .95.3

צעד זה יאפשר מעבר  .בפקס השימוש יפסק 2012 שנת סוף עדאלקטרוני.  דואר באמצעות תבוצע

 .יקל את העומס על הרגולטור ועל בעלי העניין – לניהול המידע באמצעים אלקטרוניים
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 האכיפה שיפור .96

 .שלהם היד בכבודת אסורים טובין המבריחים, פרטיים נוסעים של רתעהובה באכיפהקושי  קיים .96.1

 ההרתעה חלשה גם מכיוון שהליכי האכיפה מורכבים ואורכים זמן רב.

 יוצבו שלטי אזהרה ,)לפני אולם איסוף הכבודה ובתוכו( "גבנתב החוזריםהנוסעים  בכניסתכן,  על .96.2

הרגולטור יקדם  .הצומח מן ומוצרים צמחים הכנסת איסור לגבי )בעברית, ערבית ואנגלית( בולטים

הסיכונים הכרוכים ביבוא צמחים ללא פיקוח, קמפיינים  פרסוםצעדים מונעים בנושא זה כמו 

  תקשורתיים ועוד.

 לשפר בכדי הקיימים האכיפה מסלולי את הרגולטור יבחן)שאינו מנוסעים פרטיים(,  יבואה יתר לגבי .96.3

 .והפיקוח ההרתעה את

 

 והוראות נהלים פרסום .92

 מסמך וכל הבדיקות רשימות, העבודה הוראות, הנהלים כל את האינטרנט באתר יפרסם הרגולטור .92.1

. באתר המפורסמים המסמכים את יעדכן הרגולטור. לתהליך שרלוונטי אחר ומקצועי נורמטיבי

 באתר שמפורסם הנוסח הוא אחר מסמך או נוהל של והמחייב הקובע הנוסח כי כלל יקבע

 .האינטרנט

הרגולטור ינהל רשימת תפוצה של כתובות דואר אלקטרוני, של יבואנים בכדי לעדכן באופן אקטיבי  .92.2

 ליבואנים יופץנהלים והוראות עבודה  שלעדכון וכל פרסום  כלאת היבואנים על כל שינוי רגולטורי. 

 את זקיח רגולטורים בשינויים היבואנים ציבור עדכון. האלקטרוני הדואר באמצעות עניין ולבעלי

כל העדכונים והפרסומים לפי התכנית המשרדית  .הרגולטור בפעילות והוודאות השקיפות, הבהירות

 )רשימות נגעים, נהלים חדשים, רשימות של אתרי הטמנה וכו'( יופצו גם דרך רשימת התפוצה.

 

 אגרות מחשוב .94

ממשלתי באמצעות שרת התשלומים ה השירות ודמיהאגרות  מרביתהרגולטור יאפשר לשלם את  .94.1

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

 הדואר, באמצעות שיחת טלפון או בהגעה פיזית אל הרגולטור.

 

 הרגולציה עלויות כימות .ב

כימות העלויות נעשה רק ביחס לעלויות הישירות מתודולוגיית כימות איכותנית.  במסגרת התהליך יושמה .99

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

 :ותהתבססה על שני מקור

 (;2015הספר השלישי במדריך הממשלתי להפחתת הנטל הרגולטורי ) .99.1

 עלויות רגולציה: ימותלכ OECD-מדריך ה .99.2

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

כימות עלויות הרגולציה החל במסגרת איסוף המידע בציר בעלי העניין, כחלק מהפגישות עם בעלי העניין  .100

תהליכים, -לתתי והשולחנות העגולים שנערכו. התהליכים המרכזיים שמופו בשלב ניתוח הרגולציה פורקו

תחו הפעולות שעל בעלי העניין לבצע כדי אשר מהם נגזרו החובות הרגולטוריות הפרטניות. מתוך כל חובה נו
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לעמוד בה. רכיבי העלות של כל פעולה כומתו באמצעות מידע פרטני מבעלי העניין, נתונים שהתקבלו 

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

ת כולל מביא בחשבון את השכיחות היחסית של רכיבי עלות הרגולציה. כימות העלויו הכימותתחשיב  .101

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

לבחינה מעמיקה( ו"לנתח השוק" )מתוך כלל התהליכים אצל הרגולטור( של חובות, פעולות ורכיבי עלות 

בהשוואה  הםשל" השוקח "נת לפי שוכללו מוגדר)למשל, עלויות בדיקה שנערכת עבור מוצר או תהליך מסוג 

 (.המקבילים התהליכים או החובותליתר 

 

 הרגולטורי הנטל להפחתת המשרדית התכנית השפעות ניתוח .ג

 שינויים בבירוקרטיה .1.ג

 את העניין לבעלי (, לשקףPRA) כוניםהתכנית צפויה להפחית את זמני ההמתנה הארוכים בשלב הערכת הסי .102

 .ממנו פעיל חלק להיות םלה לאפשרו השונים שלביו לאורך התהליך מצב

הבדיקות עבור חלק מן  יבוטלובכך  .הנבדקת הסחורה שיעור את יפחית, בנמליםשינוי שיטת הדיגום  .103

 בדיקות יצומצמו, בדומההנגרמות כתוצאה מכך.  יותועלה יופחתוו בנמלהמשלוחים, יתקצרו זמני ההמתנה 

 .מסוכנים שאינם םמוצרי עבור מנדטוריות בדיקות ויבוטלו נחוצות שאינן מעבדה

מוצרים רבים לפטור מן יזכו התכנית תביא להארכה ניכרת של תוקף הרישיונות הניתנים ובטווח הבינוני  .103

 החובה לקבל רישיון כתנאי ליבוא.

הבירוקרטיים בתהליך. בסך הכל התכנית צפויה  עומסיםצעדים אלו ואחרים יספקו מענה משמעותי ל .105

-ו הבירוקרטיה של הכספיות ויותמעל 53.2%בירוקרטיה: יופחתו מהעלות הישירה של ה 51.5%להפחית 

גיבוש התכנית בוצע תוך שימוש במודלים לניהול סיכונים, ראה הרחבה בנספח ה' וכן  מימי ההמתנה. 36.3%

 .זו הפחתה מאפשרת כךובאמצעים טכנולוגיים 

 

 שינויים בדרישות הרגולציה .2.ג

 .היבואנים על המוטלות בדרישות להולהק הדרישות הבהרתל יביאו בהם והטיפולים הנגעים רשימת עדכון .106

 

 התאמה של הדרישות הטכניות למקובל בעולם .3.ג

בין פעילות הרגולטור להוראות  תאימותל תביא התכנית אך, בעולם למקובל יותאמו לא הטכניות הדרישות .102

 .הצומח הגנתו בתברואה צעדים בדברלאומי נבי הסכםוכן  IPPC -ת להגנת הצומח, ההבינלאומיהאמנה 

 

 ניתוח השפעות משקיות של התכנית .4.ג

 התכנית בכך .ישראל מדינת של הבינלאומי הסחר את לשפר ובכך היבוא חסמי את להקטין צפויה התכנית .104

 .הישראלי במשק הריכוזיות את להפחית ותסייע תחרות תעודד

ו פירות וירקות, וכלה החל ממוצרי צריכה כמ –התכנית תאפשר יבוא פשוט, נגיש וזול של מוצרים שונים  .109

 בתשומות לחקלאות כמו זרעים וחומרי ריבוי. לכן התכנית צפויה לתרום למאבק ביוקר המחייה.

תושבי ישראל ולעודד  של הגדלת היבוא של פירות וירקות טריים עשויה להשפיע בעקיפין גם על סל הצריכה .110

 .מזיןו בריא מזון של צריכה
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.ובינונייםעסקים קטנים  עלבראש ובראשונה  ותקלות יזמ תעודד םהבירוקרטיי החסמיםהסרת  .111
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 הפחתת עלויות רגולציה כימות –' אנספח 

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

 .מצרפי תחשיב לפי למשק הישירות העלויות סך את

מספר 
 תהליך

 עלות סוג שם תהליך
מצב עלות 

 קיים
עלות לאחר 

 תכנית

1 
-סיכונים הערכת

PRA 

 3,536 26,936 )₪(כסף  –עלות בירוקרטיה 

ימי  -עלות בירוקרטיה 
 המתנה

42,000 10,950 

 - - )₪(עלות דרישות 

 יבוא לרישיון בקשה 2

 56,352 912,352 )₪(כסף  –ות בירוקרטיה על

ימי  -עלות בירוקרטיה 
 המתנה

62,323 923 

 - - )₪(עלות דרישות 

 בריאות תעודות 3

 39,111,400 39,111,400 (₪כסף ) –עלות בירוקרטיה 

ימי  -עלות בירוקרטיה 
 91,000 91,000 המתנה

 5 5 )₪(עלות דרישות 

 בנמל בדיקות 3

 46,100,220 142,650,110 )₪(כסף  –וקרטיה עלות ביר

ימי  -עלות בירוקרטיה 
252,23 90,369 המתנה  

 63,960,140 63,960,140 )₪(עלות דרישות 

 חקלאי ציוד יבוא 5
 משומש

 50,500 25,250 (₪כסף ) –עלות בירוקרטיה 

ימי  -עלות בירוקרטיה 
 - - המתנה

 - - )₪(עלות דרישות 

 

  

 הפחתה לאחר עלויות עלות רגולציה קיימת

 )₪( דרישות
 בירוקרטיה

 )₪( דרישות
 בירוקרטיה

 המתנה ימי )₪( כסף המתנה ימי )₪( כסף

63,960,140 222,242,135 331,502 63,959,200 125,323,205 160,125 

באחוזים הפחתה        %0  %35  %31.5  

      

 באחוזים: משוכללתהפחתה 
 בירוקרטיה דרישות

0% %45  
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 פירוט העומסים הרגולטורים שקיבלו מענה במסגרת התכנית –נספח ב' 

עשר מן העומסים מתייחסים למישור  שלושהעומסים רגולטוריים.  ושמונהתמודדת עם עשרים מ התכנית .1

עשר עומסים מתייחסים למישור הבירוקרטיה )התהליכים  ותשעההדרישות )התוכן המהותי של הרגולציה(, 

 1הרגולטור או בממשק בינו לבין בעלי העניין(. על ידישמבוצעים 

 התכנית במסגרת מופו אשר בעלי העניין, על ידיכפי שנמסרו  ,השונים העומסים את מסכם שלהלן התרשים .2

 ולמישור הדרישות למישור בחלוקה, עומס כל של עוצמתו ואת הרגולטורי הנטל להפחתת המשרדית

 .הבירוקרטיה

 

  

                                                           
 בנושא "הפחתת הנטל הרגולטורי" הוגדרו המונחים הבאים: 22.10.2013מיום  4211בסעיף ההגדרות של החלטת ממשלה  1
 העלות הישירה הכרוכה בעמידה בדרישות התוכן של הרגולציה"; – עלות העמידה בדרישות הרגולציה"
ים, קבלת העלות הישירה הנובעת מתהליכי העבודה מול הרגולטור כגון חובות דיווח, הגשת בקשות וטפס – עלות הבירוקרטיה"

 רישיונות, זמני המתנה וכו'".

0 1 2 3 4 5

זמן המתנה ממושך לתהליך הערכת סיכונים

הרגולטור בודק שיעור גבוה של משלוחים

הדרישות לרישון אינן מעודכנות

תוקף רישיון היבוא

בדיקות מעבדה חובה שאינן נחוצות

טיפול בסחורה שנפסלה

PRAחובה להכין תכנית כלכלית לצורך ביצוע הליך 

ועדות תיעדוף בהליך הערכת הסיכונים

חוסר בהירות וחוסר שקיפות

הרתעה מוגבלת

עיסוק בנגעים לא רלוונטיים

חוסר וודאות לגבי תהליך הערכת סיכונים

דרישה להציג מסמכים פיזית

זמן המתנה ממושך לקבלת רישיון היבוא

סיכום ודירוג העומסים  

מישור הדרישות מישור הבירוקרטיה
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 :ליבה עומסי .א

 : זמני המתנה ארוכים בביצוע הליך הערכת סיכונים.1עומס  .3

לוקח מספר שנים, הרגולטור מעדכן את מגיש הבקשה אחת לחצי שנה על PRA -יך הכיום הל .3.1

גורם לחסימת מוחלטת של יבוא  PRAסטטוס הטיפול בבקשה. העיכוב הממושך בהשלמת הליכי 

ממתינים לטיפול למעלה  PRA-. חלק מתיקי הPRAשל מוצרים חדשים שטרם בוצע עבורם הליך 

 מעשור.

 עם מסודר מאגר והיעדר המידע איסוף שלב התמשכות: התהליך ותלהתמשכ סיבות שתי נמצאו .3.2

 .בארץ הקיימים הנגעים על מידע

0 1 2 3 4 5

שאלות ופניות של בעלי עניין לרגולטור

בארץ המקור  –דרישה לביצוע בדיקות כפולות 

ובישראל

דרישה להגשת בקשות זמן רב מראש

מערכות מחשוב מיושנות ושימוש חלקי

דרישה להציג מסמכים מקוריים  

שונות בבדיקות בין נמלי הים

העדר כוח אדם מיומן בנמלים

זמינות נמוכה של הפקחים בנמלים

ריבוי שלבים בתהליך בנמל

התמשכות בדיקות מעבדה

דרישות סימון מיותרות

היעדר נימוק מסודר לפסילה

השמדת סחורה שנפסלה

חוסר מידתיות בהחלטת המפקח לפסול סחורה

(המשך)סיכום ודירוג העומסים  

מישור הדרישות מישור הבירוקרטיה
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כחלק מהמגמה הכללית של הימנעות מסיכונים. ההחמרה  PRA-ה בתהליך מאוד מחמיר הרגולטור .3.3

מאריכה את התהליך ומביאה לכך שניתנות תשובות שליליות או שמוצר מאושר בכפוף לתנאים 

 מים או מגבילים מאוד את היבוא שלו.מכבידים שחוס

 :העומס ניתוח .3.3

 .גבוה דרישות סף: הדרישות במישור השפעות .3.3.1

; ודאות אי; וגורמים שלבים ריבוי; תהליכים התמשכות: הבירוקרטיה במישור השפעות .3.3.2

 .בהירות אי

 

 .משלוחים של גבוה שיעור בודק הרגולטור: 2עומס  .3

 עבודת ומהיקף המשלוחים מן ניכר חלק שמהווה, טריה תוצרת של ליבוא בעיקר רלוונטי זה עומס .3.1

, הרגולטור על ידי ויזואלית בדיקה עוברים טרייה תוצרת של המשלוחים מן 100%. הרגולטור

 .בינונית סיכון ברמת הרגולטור על ידי מוגדרת טריה שתוצרת למרות

 משלוח ובכל טרייה תוצרת של מהמשלוחים 100%-ל ויזואלית בדיקה מבצע הרגולטור, כאמור .3.2

 אחת מכולה רק יש טרייה תוצרת של המשלוחים שברוב כיוון(. 1:3) שלוש מכל אחת מכולה נבדקת

 2.ויזואלית בדיקה עוברות המכולות מן %90 מעל– בריאות תעודת על מבוססת הדגימה ומדיניות

יות ישירות גבוהות מן המכולות של תוצרת טרייה כרוכה בעלו 90%-הבדיקה הויזואלית של כ

 ובעיכוב הסחורה בנמל.

 המכילות מכולות מספר במקביל שמגיעות למרות, בנפרד משלוח כל סופר הרגולטור הבדיקה לצורך .3.3

 (.אריזה בית או)ספק  מקור מאותו סחורה

 מן המשלוחים של תוצרת טרייה יוצרת את העלויות הבאות: 100%מדיניות דיגום של  .3.3

 מחייבת למקום ממקום מכולה העברת – בנמל הבדיקות טחלמש מכולה כל העברת עלות .3.3.1

 .לנמל שקלים מאות של בתשלום כרוכה העברה וכל במלגזה שימוש

 ממתינים אשר בנמל היבואנים כלל ועל המפקחים על עומס יוצרת המכולות כל בדיקת .3.3.2

 הבדיקה מדיניות, היינו. הנמל מן השהייה זמן של התארכות נגרמת בכך. לבדיקתו

 עצמה בהמתנה גם שמתבטאים, ממושכים המתנה וזמני ארוכים תורים יוצרת ההמחמיר

 .השהייה זמן על"( בונדד)" הערובה למחסני או לנמל בתשלום וגם

 שנלקחים בארגזים הסחורה, ראשית. שנבדקו במוצרים הפגיעה בשל הנגרמות עלויות .3.3.3

 ההתעסקות בשל נפגע וחלקה( הירק או הפרי חיתוך)בשל  מושמד חלקה. נפגמת לבדיקה

 שנפתחות המכולות, שנית. לארגזים בחזרה הסחורה והשלכת הארגזים)ריקון  בה

 הסחורה יתר גם ולכן הקר האוויר את מוציאה המכולות פתיחת. הרציף על עומדות

 (.לחשמל שלהן המזגן את לחבר ניתן לא כי)יוער  נפגעת במכולה

 התחשבות)ללא  הטרייה התוצרת סוגי כל רעבו המשלוחים מן 100% של הדיגום כלל כי עלה עוד .3.5

 המוצרים בין בשונות בהתחשב סיכונים ניהול ביצוע ללא נקבע( המקור במדינת או המוצר בסוג

, ופחות יותר אמינות)מדינות  השונות המקור מדינות ובין( תבלינים, שורש ירקות)פירות,  השונים

 (.שונים אקלים אזורי

                                                           
מן  %100)ולפיכך באותם משלוחים נבדקו  מן המשלוחים של תוצרת טרייה הכילו מכולה אחת בלבד %40מעל  2016-2013בין השנים  2

 . מן המשלוחים הכילו שתי מכולות 10%-כהמכולות( ו
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 טרייה תוצרת של שמינית מכולה כל: חדש נוהל לאחרונה היגוהנ בנמלים מהמפקחים שחלק נמצא .3.6

 בחזרה אותם להכניס ניתן ולא נשברים מהמשטחים חלק המכולה ריקון במהלך. לחלוטין מרוקנת

, במכולה הסחורה ממחיר 10% על להעלות שיכול, שקלים אלפי של נזק נגרם מכך כתוצאה. למכולה

 .הסחורה במחיר תלוי

 :העומס ניתוח .3.2

במישור הדרישות: היעדר הבחנה בין סוג המפוקחים; היעדר תיאום מול  ותהשפע .3.2.1

 .גבוה דרישות סףרגולטורים משיקים; 

 .תהליכים התמשכות; נרחב בדיקות היקף: הבירוקרטיה במישור השפעות .3.2.2

 

 : הדרישות לרישיון אינן מעודכנות.3עומס  .5

ת חובה או פטור מרישיון, אינו מעודכן. הקטגוריות הסיווג של מוצרים שונים לקטגוריות שקובעו .5.1

 של הסיווג של תכוף עדכון מונע זה התקנות בעדכון הכרוך הסרבול. לתקנות בתוספת נקבעוהשונות 

 רבה ועבודה זמן השקעת מחייב התקנות בתיקון הצורך הקלות מתן מונע הדבר. השונים המוצרים

 .שינויים לבצע מנת על

 מוצרים יש: הפיקוח בדרישות לבצע מעוניין שהוא להקלות דוגמאות מספר על הצביע הרגולטור .5.2

 מעוניין הרגולטור. ושום יבש בצל, עץ תפוח למשל – יותר מקלה לקטגוריה להעביר שניתן רבים

 בשנים התאפשר לא הדבר אך, יותר מקלה לקטגוריה אלו מוצרים ולהעביר המפוקחים עם להקל

 .האחרונות

 :העומס ניתוח .5.3

 .מעודכנות לא דרישות; גבוה דרישות סף: הדרישות במישור תהשפעו .5.3.1

 .אין: הבירוקרטיה במישור השפעות .5.3.2

 

 : תוקף הרישיון.4עומס  .6

 של בין חצי שנה לשנתיים. רישיון יבוא ניתן לזמן מוגבל. רוב הרישיונות ניתנים לתקופה .6.1

 הגשת בעת. ומדינה מוצר של שילוב כל ורעב אחיד ובאופן מראש נקבעים בו והתנאים הרישיון תוקף .6.2

 אם. היבואן של פרטנית בדיקה ללא, מראש שנקבעו ותוקף תנאים לפי רישיון ניתן, לרישיון בקשה

 הרגולטור על הן עומס בכך יש. בדיוק הרישיון אותו את שוב מנפיק הרגולטור, השתנו לא התנאים

 .הציבור על והן

 :העומס ניתוח .6.3

 .אין: ותהדריש במישור השפעות .6.3.1

 בעל תוקף קצר. רישיוןבמישור הבירוקרטיה:  השפעות .6.3.2

 

 : בדיקות מעבדה חובה שאינן נחוצות.5עומס  .2

נהלי הרגולטור יש מספר מוצרים שחייבים בבדיקת מעבדה ביחס לנגעים שונים. הבדיקות  על פי .2.1

 ללא תלות בחשד או בממצא המעיד על קיומו של נגע.  מבוצעות
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 ולכן 2009 משנת עודכנו לא התקנות. התקנות מתוקף נדרשות אשר מנדטוריות בדיקות על רמדוב .2.2

 .רלוונטיות בהכרח אינן שמבוצעות הבדיקות

 להגנת בשירותים גורמים עם מבדיקה)נימיות(.  לנמטודות מעבדה בבדיקת חייבים ושום בצל, למשל .2.3

 .נמטודות עם שום או בצל משלוח נמצא לא שנים שמזה עלה( ומעבדות)נמל  הצומח

 הגיעו שלא או נמוכה לתפוצתם שהסיכוי נגעים עבור נוספות מנדטוריות מעבדה בדיקות ישנן .2.3

 .ארוכות שנים לישראל

 :העומס ניתוח .2.5

; שונות סיכון רמות בין הבחנה היעדר; גבוה דרישות סף: הדרישות במישור השפעות .2.5.1

 .המוצר סוג בין הבחנה היעדר

 .אין: ההבירוקרטי במישור השפעות .2.5.2

 

 .שנפסלה בסחורה טיפול: 6 עומס .4

 טיפול לבצע מאפשר תמיד לא הרגולטור. המשלוח את לפסול או בו לטפל ניתן נגע איתור של במקרה .4.1

 מעדיף הרגולטור מזומנות לעיתים, מסיכונים להימנע הכללית מהמדיניות כחלק. הנגע את שישמיד

 .בנגע לטפל מאשר סחורה לפסול

 :העומס תוחני .4.2

 .גבוה דרישות סף: הדרישות במישור השפעות .4.2.1

 .אין: הבירוקרטיה במישור השפעות .4.2.2

 

 :משנה עומסי .ב

 .PRA: חובה להכין תכנית כלכלית לצורך ביצוע הליך 7עומס  .9

נדרש לצרף לבקשתו שאלון עם מידע על הצמח המבוקש, וכן  PRAלערוך הליך  קשיבואן שמב .9.1

דאיות כלכלית של היבוא. באמצעות השאלון הרגולטור מבקש לזהות בקשות שאין להגיש הערכת כ

 טעם לטפל בה.

 המידה אמת ברורה ולא הכלכלית הכדאיות הערכת את לבחון לו שמאפשרת מומחיות אין לרגולטור .9.2

 של מבוטלת לא בהשקעה כרוכה הנתונים ואיסוף כלכלית תכנית של הכנה. הכלכלית הבדיקה של

 .משאבים

 והיכן לישראל ליבא, כלכלית מבחינה, כדאי מוצר איזה ההחלטה את ליבואנים להשאיר שיש אהנר .9.3

 .כספם את להשקיע

 עניין בעלי של לטענות הרגולטור את חושףעסקית -כלכלית היתכנות של בשאלות העיסוק עצם .9.3

 .והעסקים הכלכלה בתחומי דעתו שיקול על שיחלקו

 :העומס ניתוח .9.5

 .גבוה דרישות סף: הדרישות במישור השפעות .9.5.1

 .אין: הבירוקרטיה במישור השפעות .9.5.2
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 תיקים עבור שלב הערכת הסיכונים. תיעדוף: וועדת 8עומס  .10

בשל הצטברות התיקים הממתינים להערכת סיכונים, הן ביבוא והן ביצוא, הרגולטור הקים וועדת  .10.1

יושב  התיעדוףמוגשות. בוועדת לקבוע את סדר הטיפול בבקשות חדשות ש בכדי מייעצתתיעדוף 

מנהל השירותים להגנת הצומח, הרגולטור, אנשי אגף סחר חוץ במשרד, נציגי חקלאים )נכון למועד 

כתיבת תכנית זו, ממועצת הצמחים(, נציגי שירות ההדרכה והמקצוע וחוקרים ממכון וולקני. עלה 

אות ישראלית המיועדת ליצוא נמנים גורמים שתחום עיסוקם הוא בחקל התיעדוףשעל חברי וועדת 

ולכן עיקר העניין והמומחיות שלהם נוגעים להערכת סיכונים ביצוא או ליבוא חומרי ריבוי )תשומות 

 לחקלאות(.

התיקים הממתינים להערכת סיכונים מתייחסים ליבוא. לכן נמצא כי יש לערב בתהליך  רוב .10.2

 צרכנים ומשווקים של תוצרת חקלאית.נציגים מקבוצות רלוונטיות, כמו נציגי יבואנים,  התיעדוף

אילו שיקולים היא שוקלת, מה הנימוקים  – התעדוף, יש חוסר שקיפות בפעילות וועדת בנוסף .10.3

 להחלטותיה ועוד.

 .אין: הדרישות במישור השפעות .10.3.1

 .עניין בעלי עם לקוי שיח: הבירוקרטיה במישור השפעות .10.3.2

 

 ות.: חוסר בהירות וחוסר שקיפ9עומס  .11

פני מסמכים -הכללים לפיהם פועל הרגולטור והסטנדרטים אותם הוא דורש מהמפוקחים פזורים על .11.1

ניתן למצוא אותם במספר הוראות עבודה פנימיות, במסמכים פנימיים )למשל  היתררבים. בין 

רשימת דרישות מפורטת(, בנהלים פרטניים למוצרים שונים, בתקנות, בתוספת לתקנות וברישיונות 

 ניים שמחולקים לכל מוצר בנפרד.פרט

 או)מוצר  מסוים נושא על שחלות הרגולטור של ההוראות כלל את לאתר שקשה היא התוצאה .11.2

 מסמכים הם המסמכים שרוב העובדה. יבוא לצורך הרגולטורים התהליכים את להבין קשה(. תהליך

 מעוגנות ולציההרג דרישות כאשר. הרגולציה לתוכן הנגישות את יותר עוד מקטינה פנימיים

 הציבור בו מרכזי מקום אין בפועל אך שקיפות קיימת לכאורה, שמונפקים הפרטניים ברישיונות

 .הרגולציה בדרישות לעיין יכול

 חוסר ליצור ועלול הרגולציה עדכון על גם מקשה רבים מסמכים בין הרגולציה הוראות פיזור .11.3

 .שונים שבמסמכים הוראות בין עקביות

 :העומס ניתוח .11.3

 .אין: הדרישות במישור פעותהש .11.3.1

 .בהירות אי; ודאות אי: הבירוקרטיה במישור השפעות .11.3.2

 

 .מוגבלת הרתעה: 10 עומס .12

 והרישיונות התקנות, החוק הוראת הפרת של במקרה מנהליים קנסות להטיל מוסמך הרגולטור .12.1

 נמוכים בסכומים וברמד ובפועל, הקנסות את להטיל כדי ומסורבל ארוך משפטי הליך שנדרש אלא

 .מרתיעים שאינם
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 בניגוד. פרטיים נוסעים של יד כבודת באמצעות פירות ביבוא בעיקר מתבטא ההרתעה כשל .12.2

 ליבא ניסיונות מספר סוכלו בעבר. נבדק לארץ שחוזר ותייר נוסע כל לא, מסחריים ליבואנים

 .נוסע של יד כבודת של במסווה צמחיים חומרים

 :העומס ניתוח .12.3

 .אכיפה סמכויות: הדרישות מישורב השפעות .12.3.1

 .אין: הבירוקרטיה במישור השפעות .12.3.2

 

 .רלוונטיים לא בנגעים עיסוק: 11 עומס .13

 הנגע אם. בארץ שקיימים נגעים בגין משלוחים ופוסל בדיקות מבצע שהרגולטור סיפרו העניין בעלי .13.1

 תועיל לא המשלוח פסילת( 1: )סיבות משתי המשלוח את לפסול טעם אין בארץ והתפשט נקלט כבר

 פסילת שמצדיקה במידה בחקלאות פגע הנגע אם עובדתית לראות ניתן( 2; )התבסס כבר הנגע כי

 .משלוחים

 מכך כתוצאה. מעודכנות לא הדרישות ולכן בארץ ישנם נגעים אילו בודק לא הרגולטור כיום .13.2

 אף מהמשלוחים וחלק, תימשמעו סיכון מציבים שאינם נגעים לאתר במטרה נבדקים המשלוחים

 .כך בשל נפסלים

בתפוחים חדר לישראל והתבסס, אך הרגולטור  פבריאה-ניאו בשם שנגע טענו עניין בעלי מספר .13.3

 ממשיך לחייב בבדיקות ולפסול משלוחים בגינו.

 :העומס ניתוח .13.3

 .גבוה דרישות סף: הדרישות במישור השפעות .13.3.1

 .אין: הבירוקרטיה במישור השפעות .13.3.2

 

 : חוסר וודאות לגבי תהליך הערכת סיכונים.12עומס  .13

 הערכת הליך לאחר ליבוא המאושרים הצמחיים המוצרים של מעודכנת רשימה מפרסם לא הרגולטור .13.1

(. גם לא מפורסמת רשימה של מוצרים או מדינות שנפסלו לאחר הערכת סיכונים. PRA) סיכונים

לי אין צורך לבקש לבצע הערכת סיכונים )כי היא כתוצאה מכך מגישי הבקשות לא מודעים לכך שאו

 כבר בוצעה( או שהיבוא המבוקש כבר נבדק ונפסל.

 מצוי הבקשה מגיש לכן. סיכונים להערכת בקשה בכל הטיפול מצב על מעודכן פרסום בנמצא אין, בנוסף .13.2

 .העיכוב וסיבת בה הטיפול מצב לגבי וודאות בחוסר

 :העומס ניתוח .13.3

 .אין: תהדרישו במישור השפעות .13.3.1

 .ודאות אי: הבירוקרטיה במישור השפעות .13.3.2

 

 : סירבול בשל ההתבססות על מסמכים בעותק פיזי.13עומס  .15

רישיון היבוא מופק רק בעותק קשיח. כדי לקבל אותו היבואן יכול להגיע פיזית אל הרגולטור, או  .15.1

 להמתין שהרישיון ישלח אליו בדואר.
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, המשלוח שחרור לצורך המסמכים)דוגמת  קשיח עותק באמצעות נעשה אחרים במסמכים השימוש גם .15.2

 להגיש כדי לנמל פיזית להגיע צריך( מטעמו המכס עמיל)או  היבואן(. בנמל למפקחים מועברים אשר

 הפרטים כל את מזינים הפקחים, בנמל הטיפול של הראשון בשלב, זאת עם. המסמכים של פיזי עותק

 .המחשב אל הקשיח מהעותק

 הרחבת באמצעות המפוקחים על העומס את ולהפחית הרגולטור של העבודה את להקל יהיה ןנית .15.3

 .המסמכים של אלקטרוני בעותק השימוש

 :העומס ניתוח .15.3

 .איןבמישור הדרישות:  השפעות .15.3.1

 .מסורבלים תהליכיםבמישור הבירוקרטיה:  השפעות .15.3.2

 

 .היבוא רישיון לקבלת המתנה זמן: 14עומס  .16

 עבור היבוא דרישות, חריגים מקרים למעט. מדינה מכל מוצר לכל קבוע טופס הוא היבוא וןרישי .16.1

 ליבוא שנערכה הסיכונים להערכת)בהתאם  מראש וקבועות מראש ידועות הזרעים או הצמחים רוב

 שם)כמו  בלבד טכניים פרטים הם הבקשה בטופס למילוי הנדרשים הפרטים(. מדינה מאותה המוצר

 (.הרישיון הנפקת יךותאר היבואן

 מכיוון יבואן לכל פרטני רישיון להנפיק צורך ואין לחלוטין טכנית היא הרישיון מתן של הפעולה .16.2

 .ומוצר מדינה לכל קבועות אלא ליבואן מיבואן משתנות לא שהדרישות

 עבור הרישיון את ומנפיק לרישיון בבקשה מטפל שהרגולטור עד ימים מספר עוברים לעיתים .16.3

 .היבואן

להכניס את המוצר לישראל  רישיוןה. לישראל המוצר את ליבא זכות מקנה אינו שהרישיון צאנמ .16.3

ניתן רק בנמל והרישיון מציין את רשימת התנאים )דוגמת תעודת בריאות( שיבחנו בנמל. כיוון 

שהרישיון מקבל תוקף רק אחרי הבדיקה בנמל, אין צורך בבדיקה פרטנית של כל בקשה לרישיון 

 ה.לפני ההנפק

 :העומס ניתוח .16.5

 .אין: הדרישות במישור השפעות .16.5.1

 .בתהליך וגורמים שלבים ריבוי: הבירוקרטיה במישור השפעות .16.5.2

 

 : שאלות ופניות של בעלי עניין לרגולטור.15עומס  .12

 עוסקות הפניות עיקר. עניין ובעלי יבואנים של רבות בפניות מטפל ובנמלים במטה הרגולטור סגל .12.1

 .פתוחים בתיקים הטיפול סטטוס על מידע לקבלת בבקשות או כללים בבירורים

 של סמכותו בתחום ותהליכים נהלים אודות בהירות חוסר: גורמים משני נובעת שהתופעה נראה .12.2

 .הרגולטור לטיפול שממתינים בתיקים הטיפול מצב על מידע והיעדר; הרגולטור

 :העומס ניתוח .12.3

 .איןבמישור הדרישות:  השפעות .12.3.1

 .בהירות איבמישור הבירוקרטיה:  השפעות .12.3.2
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 .ובישראל המקור בארץ – כפולות בדיקות לביצוע דרישה: 16עומס  .14

 וקבלת, הרגולטור לדרישות בהתאם, המקור בארץ וטיפולים בדיקות ביצוע כוללת הרישיון דרישות .14.1

 בנמל המפקח, אללישר הסחורה הגעת עם. מדינה באותה הצומח להגנת מהרשויות בריאות תעודת

 במדינת הצומח להגנת הרשויות על ידי טופלו או שנבדקו נגעים אותם מפני הסחורה את בודק

 .המקור בארץ דרישתו לפי שבוצעו הבדיקות על מסתמך אינו הרגולטור. המקור

 Global -שחלק משמעותי מתוך הסחורה הטרייה מיובאת ממדינות שעובדות בהתאם לתקן ה יוער .14.2

Gap .מדובר בתקן מודרני ברמה מקצועית גבוהה. העולמי 

 יש. המייצאת במדינה הרגולטורית הרשות על ידי שמבוצעות בבדיקות מתחשב לא הרגולטור .14.3

. בדיקות כפל לבצע לא, ואחראית אמינה ממדינה מיובא המוצר אם – הבריאות בתעודת להתחשב

 בתעודת הדרישות את טללב ניתן, המוצא מדינת של הבריאות תעודות על לסמוך ניתן לא אם

 .רב ערך בהן אין ממילא כי, הבריאות

 הרגולטור אם, למשל. המוצא בארץ לבצע ליבואן שהורה מטיפולים מתעלם שהרגולטור עלה עוד .14.3

. מתים חרקים בו להיות עשויים לישראל מגיע המשלוח כאשר, החרקים שיהרוג טיפול לבצע דרש

 כאילו המשלוח את ורואים הטיפול של הצפויה צאההתו שזו בחשבון מביאים לא הפקחים לעיתים

 .חרק באותו נגוע הוא

 :העומס ניתוח .14.5

לאומיים; -בין לסטנדרטים התאמה חוסר; גבוה דרישות סף: הדרישות במישור השפעות .14.5.1

 )חפיפות(. דרישות כפל

 .בתהליך וגורמים שלבים ריבוי: הבירוקרטיה במישור השפעות .14.5.2

 

 להגשת בקשות זמן רב מראש. : דרישה17עומס  .19

 שיבואן היא המשמעות. המבוקש היבוא מועד לפני יום 35 לרישיון בקשות להגיש יש הנהלים לפי .19.1

 בניגוד פועל הוא אחרת – יום 35 ולהמתין הבקשה את להגיש נדרש, מיידי באופן מוצר ליבא שמעוניין

 לפי הנדרשים המסמכים וכל יוןריש ללא הנמל מן הסחורה את לשחרר ניתן לא, מקרה בכל. לנוהל

 .היבוא טרם יום 35 הבקשה את להגיש היבואנים את לחייב צורך שאין נמצא. הנוהל

 :העומס ניתוח .19.2

 .איןבמישור הדרישות:  השפעות .19.2.1

 .תהליכים התמשכותבמישור הבירוקרטיה:  השפעות .19.2.2

 

 : מערכות מחשוב מיושנות ושימוש חלקי.18עומס  .20

 נדרשת אך, הרגולטור של הצרכים על עונה זו שיטה. פרטני באופן ידנית מוזנות לרישיון הבקשות כיום .20.1

 .בקשות ולהזין המידע את לתחזק כדי שוטפת עבודה

 לתשלום ומעבר אינטרנטיים טפסים בניית של תהליך החל. ממוחשב אינו האגרה תשלום תהליך גם .20.2

 של החשבונות שהנהלת לאחר רק מתחיל בבקשה הטיפול. הממשלתי התשלומים שרת באמצעות

 התהליך שכל כיוון. האגרה את שילם בהקשה שמבקש לרגולטור מאשרת הצומח להגנת השירותים

 .החשבונות הנהלת מול רבות טלפון שיחות לנהל נדרשים והמפוקחים הרגולטור, ידני באופן מבוצע
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שלוש שנים המערכת פעלה משתמש במערכת ישנה שעברה שידרוגים לאורך הזמן. עד לפני  הרגולטור .20.3

 .DOSרק על מערכת הפעלה 

 .הרגולטור של העבודה תהליכי את ותייעל המפוקחים על תקל ידע וניהול מחשוב שמערכת מוסכם .20.3

 :העומס ניתוח .20.5

 .איןבמישור הדרישות:  השפעות .20.5.1

 תשתית; ושלבים גורמים ריבוי; מסורבלים תהליכיםבמישור הבירוקרטיה:  השפעות .20.5.2

 .חסרה

 

 .מקוריים מסמכים להציג דרישה: 19עומס  .21

 אם. המקורית הבריאות תעודת לו הוצגה לא אם מהנמל הסחורה של שחרור מאשר לא הרגולטור .21.1

. עלויות שתי יוצרת זו דרישה. הסחורה את לשחרר ניתן לא בזמן מגיעה לא המקורית התעודה

 .בנמל כובהעי זמן – השניה; המהיר"ל הבינ המשלוח עלות – הראשונה

 של תיקון מחייבת הבריאות בתעודת סופר טעות כל – למשל, נוספות בעיות מעוררת זו דרישה .21.2

 במדינה המוסמכת לרשות המקורית התעודה את לשלוח היבואן על כך לצורך. המקורית התעודה

 התעודה את לישראל לשלוח ואז שירות לקבלת להמתין, התעודה של תיקון לבקש, המייצאת

 המונפקת תעודה של תיקון. ליבואן כבדות בעלויות כרוך ולכן רב זמן גוזל זה תהליך .המתוקנת

 .בהרבה ומהיר קל צעד הוא אלקטרוני באופן

 :העומס ניתוח .21.3

 .גבוה דרישות סף: הדרישות במישור השפעות .21.3.1

 .אין :הבירוקרטיה במישור השפעות .21.3.2

 

 .הים נמלי בין בבדיקות שונות: 20 עומס .22

 בנמל הבדיקות תהליך. הים נמלי שני בין שמבוצעים ובתהליכים הבדיקות בנהלי שונות מתקיי .22.1

 של שהעלות עלה מכס עמילי של תעריפים מבדיקת. חיפה מנמל יותר הרבה ומכביד מחמיר אשדוד

 .חיפה לנמל בהשוואה, אשדוד בנמל משלוח עבור שלושה פי בערך יקר ליבואן שירות אותו

 הוא נוסף שוני. אשדוד בנמל זמן יותר אורכות הרגולטור של שהבדיקות מכך נובע בתמחור השוני .22.2

 המכס עמילי ולכן הבדיקה בזמן נוכח להיות המכס עמיל את מחייבים אשדוד בנמל שהמפקחים

 לטפל במקום(, ויותר שעתיים להימשך יכולה משלוח של)בדיקה  למפקח להמתין נאלצים

 .הבדיקה בזמן אחרים במשלוחים

 :העומס ניתוח .22.3

 .איןבמישור הדרישות:  השפעות .22.3.1

 .עקביות חוסר השפעות במישור הבירוקרטיה: .22.3.2
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 .בנמלים מיומן אדם כוח העדר: 21עומס   .23

 של ביצוע גוררת זו בעיה. הנגעים את ולזהות לאתר כדי וציוד מקצועית הסמכה חסרים למפקחים .23.1

 המקצועית ההכשרה בהעמקת צורך יש. התהליך ולעיכוב( במעבדה והן בנמל)הן  מרובות בדיקות

 .טכנולוגיים בדיקה אמצעי להם ולספק המפקחים של

 מתוצאותבנמל נדרשים לפנות לעיתים קרובות למומחים או למעבדות. עלה שחלק ניכר  המפקחים .23.2

 .flase positiveבדיקות המעבדה הן שליליות )נקיות מנגעים(, קרי יש מקרים רבים של 

 :העומס ניתוח .23.3

 .אין: הדרישות במישור השפעות .23.3.1

 .תהליכים התמשכות; וגורמים שלבים ריבוי: הבירוקרטיה במישור השפעות .23.3.2

 

 : זמינות נמוכה של הפקחים בנמלים.22 עומס .23

 בנמל המפקחים. בשבוע ימים חמישה, הבוקר בשעות ביום פעם מבוצע הפקחים של הבדיקות סבב .23.1

 לפחות אחד יום של המתנה היא המשמעות. מראש שעות 23 בדיקהה את יתאם שהיבואן דורשים

 .בנמל

 לבדוק מספיק לא והוא רב עומס נוצר ולפעמים מעטות שעות הנמל של הבידוק ברציף נמצא המפקח .23.2

 המחרת ליום נדחית משלוח של שבדיקה קורה לעיתים. יום באותו לו שממתינות המכולות כל את

 חיפה בנמל הנוהל לפי. הרגולטור של בנהלים מצויה הבעיה מן לקח. עומסים ומצטברים הולכים וכך

 הרגולטור של ההספק את מגביל יוצר כזה נוהל. יותר ולא ביום מכולות 12 לבדוק המפקחים על

 .המתנה וימי עומס ויוצר

 לבדוק מספיקים לא אך, בדיקה לצורך מכולה לפרוק ליבואן מורים המפקחים המקרים מן בחלק .23.3

 משלם היבואן מכך כתוצאה. המחרת ביום גם לבדיקה המכולה את לפרוק נדרש יבואןה ולכן אותה

 .הבידוק רציף אל המכולה שינוע על פעמיים לנמל

 :העומס ניתוח .23.3

 .אין: הדרישות במישור השפעות .23.3.1

 .תהליכים התמשכות; נמוכה זמינות: הבירוקרטיה במישור השפעות .23.3.2

 

 .בנמל יךבתהל שלבים ריבוי: 23 עומס .25

)או  למחרת. התיק את בוחנים והמפקחים המסמכים כל את המפקחים למשרד מגיש היבואן תחילה .25.1

 במחסן או בידוק)ברציף  הסחורה של ויזואלית בדיקה מבצעים המפקחים( יותר מאוחר במועד

 מורכב בודד מפקח שמבצע התהליך. המסמכים על חותמים ושם למשרד חוזרים ולבסוף( ערובה

 ונמצאו נבדקו היבואן של שהמסמכים לאחר גם. שונים במיקומים שמבוצע, שלבים משלושה

 .המסמכים על לחתום כדי למשרד בחזרה לנסוע המפקח על, נבדקה שהסחורה ולאחר תקינים

 :העומס ניתוח .25.2

 .אין: הדרישות במישור השפעות .25.2.1

 .תהליכים התמשכות; וגורמים שלבים ריבוי: הבירוקרטיה במישור השפעות .25.2.2
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 .מעבדה בדיקות התמשכות: 24 סעומ .26

 .מומחה של לבדיקה או מעבדה לבדיקות דגימות נשלחות לעיתים .26.1

ימים רבים ואף שבועות עד שהמעבדה מחזירה את תוצאות הבדיקות. מעבדות פרטיות  עוברים .26.2

 מחזירות תשובות בתוך ימים ספורים, בעוד ש במעבדה של הרגולטור לוקח יותר זמן. 

 הבדיקה לתוצאות ההמתנה בשלב. מהנמל הסחורה את לשחרר ניתן לא הבדיקות תוצאת לקבלת עד .26.3

 אחסנת הנגרמות ישירות עלויות, התהליך התמשכות, וודאות חוסר עם מתמודדים היבואנים

 .התוצרת של המדף חיי וקיצור בנמל הסחורה

 לפנות נאלצים ואניםהיב. היבואנים עם ותקינה סדירה תקשורת מקיים לא הרגולטור, בנוסף .26.3

 .עומדים הם היכן לברר לנסות כדי לרגולטור מיוזמתם

 :העומס ניתוח .26.5

 .מעודכנות לא דרישות: הדרישות במישור השפעות .26.5.1

 .ודאות אי; תהליכים התמשכות: הבירוקרטיה במישור השפעות .26.5.2

 

 .מיותרות סימון דרישות: 25 עומס .22

 נראה. Approved to Israelהסחורה יודבק שלט באנגלית: הדרישות של הרגולטור היא שעל  אחת .22.1

 אם בין, הזה השלט את להדביק יכול יבואן)כל  הרגולציה מטרות את משרתת אינה זו שחובה

 (.הבריאות תעודת על רק מסתמך הרגולטור ולכן – לא אם ובין מאושר המשלוח

, אי אפשר לשלוח אותה שחובה זו מסבה נזקים ועלויות ליבואנים. אם הסחורה נפסלת אלא .22.2

למדינות קרובות )למכירה או להשמדה(, בשל הסימון שמדובר בסחורה המיועדת לישראל. הדרישה 

אך יוצרת עלויות ומונעת מהיבואנים לצמצם נזקים במקרה של  פיטוסניטריתלא משרתת תכלית 

 פסילה.

 :העומס ניתוח .22.3

 .גבוה דרישות סף: הדרישות במישור השפעות .22.3.1

 .אין :הבירוקרטיה רבמישו השפעות .22.3.2

 

 .לפסילה מסודר נימוק היעדר: 26 עומס .24

 משמעות שלו להחלטה יש(, מעבדה בדיקת)לצורך  משלוח לעכב או לפסול מחליט הרגולטור כאשר .24.1

 באופן בעברית בכתב מועברת משלוח עיכוב על שהחלטה אלא. היבואן עבור משמעותית כלכלית

)החשדות  והנימוקים ההחלטה תמצית עם באנגלית כתוב למסמך זקוקים היבואנים. מסודר

 את ואישרה שבדקה המקור ולמדינת שלהם לספקים אותם להציג שיוכלו כדי(, והממצאים

 .הסחורה

 סכסוכים וגורר הסחורה על זיכוי לקבל יכולים לא שהיבואנים לכך גורם כזה מסמך היעדר .24.2

 למכור מסרבים מהספקים חלק כי דיווחו אניםיבו מספר, בנוסף. הספקים לבין בינם משפטיים

 .הפסילה את נימק לא אך בעבר שלהם סחורה פסל הרגולטור כי לישראל סחורה

 :העומס ניתוח .24.3
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 .אין: הדרישות במישור השפעות .24.3.1

 .הנמקה היעדר: הבירוקרטיה במישור השפעות .24.3.2

 

 .שנפסלה סחורה השמדת: 27 עומס .29

 רק זאת לעשות מאשר הרגולטור, לארץ שהגיעה סחורה דתהשמ על מחליט המפקח כאשר .29.1

 רק יש כיום. באדמה הסחורה הטמנת של בדרך מבוצעת ההשמדהידו. -על שאושר משמיד באמצעות

 אתר אותוסניטריים. -פיטו מטעמים השמדה לצורך הרגולטור על ידי מורשה אשר אחד הטמנה אתר

)פי  לכך המתאימים בישראל אחרים הטמנה רימאת משמעותי באופן הגבוהים סכומים גובה הטמנה

 מחיר ותשלום, הסחורה אבדן: כפול כספי בהפסד כרוכה הפסילה, מכך כתוצאה(. לערך עשרה

 .ההשמדה לצורך מופקע

 היבואן את ומאלץ בארץ הסחורה את להשמיד מאפשר לא הרגולטור המקרים מן בחלק, בנוסף .29.2

 גם, הסחורה שווי של ההפסד את גם סופג היבואן כזה במקרה. אחרת למדינה הסחורה את להעביר

 .הנוסף הימי השינוע עלות את וגם ההשמדה עלות את

 :העומס ניתוח .29.3

 .גבוה דרישות סף: הדרישות במישור השפעות .29.3.1

 .אין: הבירוקרטיה במישור השפעות .29.3.2

 

 סחורה לפסולמידתיות בהחלטת המפקח  חוסר: 28 עומס .30

 לא שהרגולטור בגלל מידתיות בחוסר לוקה סחורה לפסול המפקח של השהחלט סיפרו היבואנים .30.1

. שלם משלוח של או מכולה של פסילה לגרור עלול המפקח של חשש כל. סיכונים ניהול מבצע

 לגישה. מוחלטת סיכונים שלילת של בגישה אלא סיכונים ניהול של בגישה פועלים אינם המפקחים

 נפסלות ותקינות שלמות שמכולות מכיוון היבואנים על מאוד מכבידה והיא יקר כלכלי מחיר יש זו

 .נקודתית בעיה בשל

 האם בודקים לא – אחד בפרי ריקבון מזוהה כאשר, למשל כך. לפסילה גורם לבעיה קל חשד לעיתים .30.2

 נפסל( מכנית)חבלה  מכה שקיבל שמוצר סיפרו עניין בעלי מספר. בנגע או רגיל בריקבון מדובר

 .הנגע של לקיומו אינדיקציה כל בהיעדר גם, נגע להסתיר עלולה שהמכה מחשש

 :העומס ניתוח .30.3

 .אין: הדרישות במישור השפעות .30.3.1

.הבדיקות ביצוע אופןבמישור הבירוקרטיה:  השפעות .30.3.2
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 :המשק על השפעות .ג

, ראשית. המזון בשוק התחרות את מצמצמים אשר ומגבלות חסמים יוצרת הרגולציהבעלי העניין הסבירו ש .31

 את מצמצמים הרגולטורים העומסים, שנית. מצמצמת והתחרות מוצרים של מוגבל היצע יש יבוא בהיעדר

 מסוגלים יבואנים פחות כך, יותר וכבד גבוה הרגולטורי שהחסם ככל. עצמם לבין היבואנים בין גם התחרות

 ומבוססות גדולות חברות רק, מאוד מכבידות הרגולציה דרישות כאשר. בשוק ולפעול עימו להתמודד

 בישראל פועלים היו יבואנים יותר, הרגולטורים העומסים שבהיעדר להניח ניתן. עימן להתמודד מסוגלות

 ועלולים יזמות על לרעה משפיעים העומסים, זה במובן. יותר נמוכים היו המיובאים המוצרים של והמחירים

 .במשק לריכוזיות לגרום

 PRA. לפי המשטר הנוכחי, עד להשלמת תהליך ( זוהה כחסם מהותי ליבואPRA) סיכונים הערכת תהליך .32

וקבלת החלטה חיובית, לא ניתן לייבא את המוצר הרלוונטי מהמדינה המבוקשת. קרי, ברירת המחדל הוא 

והתקבלה החלטה לאשר את היבוא. כיוון שתהליך זה נמשך  PRAשהיבוא אסור, אלא אם הושלם הליך 

 רק בשל העיכוב בביצוע התהליך. שנים רבות, נראה שמוצרים רבים אסורים ליבוא

כתוצאה מן העומסים השונים, ספקים בעולם לא מעוניינים למכור סחורה לישראל. ההחלטה נובעת בשל,  .33

 אי וודאות לגבי פסילת סחורה וסכסוכים סביב פסילות של סחורה.

 כל .מנוצלות לא ממכס הפטורות היבוא ממכסות שחלק נמצא במשרד חוץ לסחר המרכז מול מבדיקה .33

 תהליכי בשל מנוצלות לא אלו שמכסות נראה. אותן מבקשים לא היבואנים אך, עתק הון שווה כזו מכסה

 והיא הישראלי בצרכן פוגעת זו תופעה. טריה תוצרת ליבוא הנוגע בכל הרגולטור של המחמירים הבדיקה

 .עליהן חתומה שישראללאומיות -בין סחר אמנות של להפרה לגרום עלולה

 לחסום מכוון כניסיון הישראלית ברגולציה העומסים את מפרשות העולם ממדינות שחלק אנמצ, בנוסף .35

 שמגיעים משלוחים על מכבידות דרישות באמצעות ישראליים ייצואנים על מקשות מדינות אותן. יבוא

 .מישראל ביצוא גם לפגוע עלולה הישראלית היבוא רגולציית, בכך. נגד תגובת כמעין הנראה ככל, מישראל
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 התכנית מענה קיבלנופירוט העומסים הרגולטורים שלא  –' גנספח 

טופלו במסגרת התכנית המשרדית. בנספח זה מפורטים עומסים שלא קיבלו  'ב בנספחהעומסים שמופיעים  .1

וכן סוגיות רוחב שאינן תחת אחריותו הישירה של  בעלי העניין, על ידי, כפי שנמסרו מענה במסגרת התכנית

 הרגולטור.

 

 התכנית במסגרת מענה קיבלו שלא עומסים .א

 הסחורה באיכות פגיעה .2

 משטח על הארגזים תכולת את שופכים הפקחים: שנבדקים בקרטונים לסחורה נזק גורמים הפקחים .2.1

לעיתים קרובות פעולה זו גורמת  המוצרים נחבטים במשטח הקשה וגם זה בזה. .נפגעת והסחורה קשיח

לאחר השלמת הבדיקה המפקחים משליכים את הסחורה אל  ת.מערך הסחורה הנבדק 100%לבלאי של 

 תוך הארגזים והמוצרים נחבטים זה בזה שוב.

 המשטחים את מחזירים שאינם או לקרטונים מסודרת בצורה הסחורה את מחזירים אינם המפקחים .2.2

 מלאות"ל מחו מגיעות שהמכולות לציין חשוב. מלכתחילה הונחו שבה הסדר באותו מהמכולה שהוצאו

 משטחים ומוציאים מפרקים וכאשר מקסימלי אחסון שטח לנצל מנת על מסוים באופן ומסודרות

 פגיעה הגורר דבר, מלכתחילה הונחו שבו אופן באותו הסחורה כל את להחזיר קושי קיים מהמכולה

 .כך בשל מהנמל ביציאה עיכובים נוצרים אף לעיתים. למכולה כולה את להכניס מאפשר ולא בסחורה

 וממתינות בשמש מוצבות המכולות כאשר למשל, לסחורה נזקים מסב בנמל התשתיות עדרהי גם .2.3

 .לסחורה נזק נגרם, לבדיקה

זה לא קיבל מענה בתכנית מאחר ומדיניות הרגולטור היא כי המפקח חייב להתרכז בבדיקת  עומס .2.3

להחזיר את התוצרת ולא בסידור המשלוח לאחר הבדיקה. על כן, קיימת הוראה המורה למפקחים לא 

הסחורה לקרטונים. החזרת הסחורה לקרטונים והמשטחים למכולה מתבצעות על פי הנחיית היבואן, 

 פעולות האלה.אותם איך לבצע את ה נטל הפועל מטעמו של היבואן. על היבואן להנחות על ידי

 

 ריבוי משלוחי של גבוה שיעור בודק הרגולטור .3

, הזרעים חוק. לארץ המגיעות מהאצוות 100% בודקים והמפקחים באצוות לארץ מגיעים הזרעים .3.1

. חוק הזרעים נועד עבור 1965ולא תוקן מאז  רבות שנים לפני חוקק, המחמירה הבדיקה את שמחייב

יבוא של זרעי חיטה, להם שימוש ונגעים אופייניים. כיום אין בזרעים המיובאים את אותם סיכוני עבר 

 אשר נכנסת לארץ.ולכן אין צורך בבדיקה של כל אצווה 

הגבוה ביותר מכל  הפיטוסניטריהרגולטור היא כי ייבוא חומר ריבוי נמצא ברמת הסיכון  טענת .3.2

 המוצרים המיובאים.

 וירואידיםהפוגעים בגידול הפלפל והעגבנייה. ככל הנראה  וירואידיםהתגלו בישראל מספר  לאחרונה

כת סיכון ליבוא זרעי עגבניות ופלפל, לא אלה נכנסו לישראל עם הזרעים המיובאים. כאשר נעשתה הער

בגידולים האלה ולכן הם לא נלקחו בחשבון. אלא שלאחרונה הם החלו  לוירואידיםהייתה חשיבות 

להופיע בכל העולם. מדינות רבות דורשות לבצע בדיקות מעבדה בזרעים המסחריים ולכן ישראל 

מה את עצמה לדרישות הבינלאומיות.מתאי
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 יהרגולטור הנטל להפחתת המשרדית התכנית לביצוע עבודה תכנית –ד'  נספח 

 

 אחראי משימה שם
 תאריך

 סיום

 סוג

 המדד
 מדד

 תאריך

 למדד סיום

 ערך

 במועד

 למדד

 שותפים

1.  
 איסוף שיפור

-ה בתהליך המידע

PRA –התקשרות 

 עם חברה חיצונית 

 אשוול,  תמיר

מנהל אגף א' 

, מנהל והכשרה

 השירותים

 הצומח להגנת

1.2.2012 
 מוחלט

 (בינארי)

-בשלב ה מידע לאיסוף בנוגע חיצוני מכרז פרסום

PRA. 
1.2.2012 1 

 מנהלת, ינקוביץ סיון

 תקציבים אגף

2.  

 PRAמידע  איסוף

 וןיכתיבת איפ -

לוי,  תמי

תחום  מנהלת

PRA ,

 השירותים

 הצומח להגנת

1.2.2012 
 מוחלט

 (בינארי)

 לצורך חיצונית לחברה אפיון מסמך מסירת

או מסירת פורמט כולל  תהמערכ בניית

הפרמטרים המבוקשים לאיסוף הנתונים. 

  54בהתאם לחלופות אשר מפורטות בסעיף 

הנטל הרגולטורי  תכנית המשרדית להפחתתל

 בתחום יבוא צמחים.

1.2.2012 1 

ואקנין, מרכז  משה

PRA השירותים ,

 להגנת הצומח 

לאיסוף  מערכת  .3

 - PRAמידע 

ותמיכה  ליווי

לצורך בניית 

 מערכת 

לוי,  תמי

תחום  מנהלת

PRA ,

 השירותים

 הצומח להגנת

1.9.2012 
 מוחלט

 (בינארי)

שימוש במערכת אוטומטית לאיסוף מידע  תחילת

PRA 
1.9.2012 1 

ואקנין, מרכז  משה

PRA ,השירותים 

 הצומח להגנת

חיצוניים  מומחים  .3

לצורך איסוף מידע 

PRA –  

 אשוול,  תמיר

מנהל אגף א' 

, מנהל והכשרה

1.2.2012 
 מוחלט

 (בינארי)

 לצורך חיצוניים למומחים חיצוני מכרז פרסום

 .PRA-ה בשלב מוצרים ניתוח
1.2.2012 1 

, שאוליאן אורלית

 אורי .כספים, חשבת

 ראשי עוזר, בידרמן



39 

עם  התקשרות

 חיצוניים  מומחים

 השירותים

 הצומח להגנת

 .משפטית לשכה

5.  
 ופרסום כתיבה

/הוראת נוהל

 -תהליך ה עבודה

PRA  

לוי,  תמי

תחום  מנהלת

PRA ,

 השירותים

 הצומח להגנת

1.3.2012 
 מוחלט

 (בינארי)

   PRA-ה תהליךאשר יסדיר את  נוהל פרסום

 בסעיפים המפורטים לצעדים בהתאם

תכנית המשרדית ל 59,60,61,62,63,63,65,66,62

 הנטל הרגולטורי בתחום יבוא צמחים. להפחתת

 

1.3.2012 1 

ואקנין, מרכז  משה

PRA ,השירותים 

 הצומח להגנת

 

6.  
 רשימת פרסום

 שסיימו מוצרים

-ה תהליך את

PRA  

לוי,  תמי

תחום  מנהלת

PRA ,

השירותים 

 להגנת הצומח 

1.1.2012 
 מוחלט

 (בינארי)

-ה תהליך את שסיימו מוצרים של רשימה פרסום

PRA  גבי קובץ  על (ופסולים מאושרים)מוצרים

תכנית המשרדית ל  60.1אקסל כמתואר בסעיף 

 הנטל הרגולטורי בתחום יבוא צמחים. להפחתת

 

1.1.2012 1 

ואקנין, מרכז  משה

PRA ,השירותים 

 הצומח להגנת

2.  

 רשימת פרסום

 בטיפול מוצרים

  PRA-ה תהליך

לוי,  תמי

תחום  מנהלת

PRA ,

השירותים 

 להגנת הצומח 

1.1.2012 
 מוחלט

 (בינארי)

 והתיקים הבקשות סטאטוס של רשימה פרסום

בץ אקסל כמתואר בסעיף . על גבי קוהפתוחים

הנטל  תכנית המשרדית להפחתתל  60.2

 הרגולטורי בתחום יבוא צמחים.

 

1.1.2012 1 

ואקנין, מרכז  משה

PRA ,השירותים 

 הצומח להגנת

 היבוא תנאי בחינת  .4

 מוצרים של

 עבורם שבוצעה

 סיכונים הערכת

לוי,  תמי

תחום  לתמנה

PRA ,

 השירותים

31.12.2012 
 כמותי

 עולה

 בחירת לפי, PRAשני מוצרים שעברו  תבחינ

 לתנאים הצעות וגיבוש, חוץ לסחר המרכז

, היבואנים על ההכבדה את שיצמצמו חלופיים

 תכנית המשרדית להפחתתל  93כמתואר בסעיף 

31.12.2012 2 

ואקנין, מרכז  משה

PRA ,השירותים 

 .הצומח להגנת
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 הצומח להגנת בעבר

 

 נטל הרגולטורי בתחום יבוא צמחים.ה

 

 [שנים חמש למשך שנה]בכל 

9.  
 היבוא תנאי בחינת

 מוצרים של

 עבורם שבוצעה

 סיכונים הערכת

 בעבר

, אלירז גלעד

 תחום מנהל

 חוץ סחר בכיר

31.12.2012 
 כמותי

 עולה

אולם נראה  PRAשני מוצרים שעברו  בחירת

  93שהיבוא שלהם חלקי מאוד, כמתואר בסעיף 

הנטל הרגולטורי  תכנית המשרדית להפחתתל

 בתחום יבוא צמחים.

 

 [שנים חמש למשך שנה]בכל 

31.12.2012 2  

 היבוא תנאי בחינת  .10

 מוצרים של

 עבורם שבוצעה

 סיכונים הערכת

 בעבר

 מנהל, מור יאג

 מדיניות תחום

 רגולציה

31.12.2012 
 כמותי

 עולה

לרגולטור בגיבוש תנאים חלופיים עבור  סיוע

נראה כי היבוא חלקי  אולם PRAמוצרים שעברו 

לתכנית המשרדית   93מאוד, כמתואר בסעיף 

 חים.הפחתת הנטל הרגולטורי בתחום יבוא צמל

 

31.12.2012 2  

11.  

  נגעים מאגר הקמת

ואקנין,  משה

, PRAמרכז 

 השירותים

 .הצומח להגנת

  

1.10.2012 
 מוחלט

 (בינארי)

 ,פיםכמתואר בסעי מעודכן נגעים מאגר הקמת

טל הפחתת הנללתכנית המשרדית   64-69

 הרגולטורי בתחום יבוא צמחים.

 

1.10.2012 1 

, לוי עדנה"ר ד

 אבחון אגף מנהלת

 נגעים

 מנהלתלוי,  תמי

 .PRAתחום 

"ר ליאת גדרון, ד

 .אנטרומולוגית

סופיה מסזניק, ראש  1 31.12.12 המידע כל את שתרכז מחשוב מערכת פיתוח מוחלט 31.12.12ואקנין,  משהמערכת  הקמת  .12
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לניהול המידע 

PRA 

, PRAמרכז 

 השירותים

 הצומח להגנת

אגף ניתוח מערכות,  .סיכונים הערכת בתחום שנאסף (בינארי)

 של"מ.

13.  
כלכלי עבור  ניתוח

הנגעים שאינם 

 קיימים בישראל 

, אוסמן ארז

 תחום מנהל

 מדיניות

 כלכלית

1.10.2012 
 מוחלט

 (בינארי)

ניתוח כלכלי של פוטנציאל הנזק הצפוי  ביצוע

כנגעי הסגר כמתואר בסעיף    מנגעים שמוגדרים

הפחתת הנטל הרגולטורי ללתכנית המשרדית 

 בתחום יבוא צמחים.

1.10.2012 1  

13.  
 עבודה הוראת

, צמחים שחרור

, צמחים מוצרי

 ואמצעי נגעים

 מנמל לוואי

 הכניסה

 
 

עברון,  עפרה

 תחום מנהלת

, יבוא

 השירותים

 הצומח להגנת

1.2.2012 
 מוחלט

 (בינארי)

אשר תסדיר את הצעדים לגבי הוראה  פרסום

מדיניות שחרור המוצרים בנמלים כולל אופן 

בדיקת המשלוחים בנמלים, סמכויות המפקחים 

ושליחה לבדיקות המעבדה כפי שמתוארים 

 Error! Reference source,20.3,20.3בסעיפים 

not found.25 ,22,24,40, 41,42,43,43,45,42 

הנטל הרגולטורי  תכנית המשרדית להפחתתל

 בתחום יבוא צמחים. 

1.2.2012 1 

, שרף כמאל"ר ד

 צמחים הסגר למנה

 -בר דורון חיפה

 מנהל, בורנשטיין

 אשדוד צמחים הסגר

 

15.  

 –היבוא  תקנות

–תוספת שנייה 

 נגעי הסגר  רשימת

 ציוני,  שלומית

מנהל תחום 

בכיר בריאות 

 הצמח

1.11.2012 
 מוחלט

 (בינארי)

נוסח עדכון של התקנות למשרד  העברת

המשפטים לגבי רשימת הנגעים המעודכנת 

וכן עדכון  20.1כמתואר בסעיף  בתוספת השנייה

לגבי צמצום הבדיקות המנדטוריות כמתואר 

הנטל  תכנית המשרדית להפחתתל  22בסעיף 

 הרגולטורי בתחום יבוא צמחים.

 

1.11.2012 1 

לוי, מנהלת  תמי

 .PRAתחום 

ואקנין, מרכז  משה

PRA  ,ד"ר עדנה לוי

מנהלת אגף אבחון 

 נגעים

 מנהלתעברון,  עפרה

 .יבוא תחום
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16.  
הנפקת רישיונות 

 -יבוא צמחים

 תוקף הארכת

 יבוא רישיון

עברון,  עפרה

 תחום מנהלת

, יבוא

 השירותים

 הצומח להגנת

1.1.2012 
 מוחלט

 (בינארי)

ות ופרסום הנוהל להארכת תוקף הרישיונ עדכון

תכנית המשרדית ל  23.1כמתואר בסעיף 

 הנטל הרגולטורי בתחום יבוא צמחים. להפחתת

1.1.2012 1 
 תחום מרכז, זיו אורי

 יבוא

 –יבוא  תקנות  .12

עדכון דרישות 

 היבוא

 שלישית)תוספת 

 (לתקנות ורביעית

 

 ציוני,  שלומית

מנהל תחום 

יאות בכיר בר

 הצמח

1.11.2012 
 מוחלט

 (בינארי)

נוסח עדכון של התקנות למשרד  העברת

המשפטים לגבי דרישות היבוא כפי שמתוארים 

 תכנית המשרדית להפחתתל 21,25,26בסעיפים 

 הנטל הרגולטורי בתחום יבוא צמחים.

 

1.11.2012 1 

 מנהלתעברון,  עפרה

 .יבוא תחום

 מנהלתלוי,  תמי

 PRAתחום 

 

14.  
 –יבוא  תקנות

 עדכון

, מור תמי"ד עו

 יועצת

 משפטית

1.12.2012 
 מוחלט

 (בינארי)

 למשרד התקנות של עדכון נוסח העברת

)אגרות  מיניתהש התוספת כולל המשפטים

 (.היבוא

1.12.2012 1 

מנהל  ציוני,  שלומית

תחום בכיר בריאות 

 הצמח

19.  

מחשוב  מערכת

להנפקת רישיונות 

 יבוא 

עברון,  עפרה

 מנהל"מ מ

, יבוא תחום

 השירותים

 הצומח להגנת

1.12.2014 
 מוחלט

 (בינארי)

מערכת אוטומטית להנפקת רישיונות  הפעלת

תכנית המשרדית ל   23יבוא, כמתואר בסעיף 

 הנטל הרגולטורי בתחום יבוא צמחים. להפחתת

 

1.12.2014 1 
 תחום מרכז, זיו אורי

  יבוא

20.  
 –נוהל עדכון

 רישיונות הנפקת

 צמחים יבוא

עברון,  עפרה

 מנהל"מ מ

, יבוא תחום

 השירותים

1.2.2012 
 מוחלט

 (בינארי)

פרסום נוהל אשר יסדיר את הצעדים  ןעדכו

 26,43לתנאי היבוא אשר מתוארים בסעיפים 

הנטל הרגולטורי  תכנית המשרדית להפחתתל

 בתחום יבוא צמחים.

1.2.2012 1 
 תחום מרכז, זיו אורי

 יבוא
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 הצומח להגנת

 

 

21.  

 דיגום מערכת

 ניהול מבוססת

 סיכונים

 כמאל"ר ד

 מנהל, שרף

 צמחים הסגר

 חיפה

 

1.6.2012 
 מוחלט

 (בינארי)

מסמך אפיון מקצועי למערכת מבוססת  הגשת

סיכונים הכוללת את חומרת הסיכון כמתואר 

הנטל  תכנית המשרדית להפחתתל  22.2בסעיף  

 רגולטורי בתחום יבוא צמחים.ה

1.6.2012 1 

"מ מעברון,  עפרה

. יבוא תחום מנהל

, בורנשטיין -בר דורון

 צמחים הסגר מנהל

 אשדוד

 מנהלתלוי,  תמי

 PRAתחום 

22.  
 שיעורהפחתת 

 המשלוחים

 הנבדקים

 כמאל"ר ד

 מנהל, שרף

 צמחים הסגר

 חיפה

1.2.2012 
 מוחלט

 (בינארי)

 טרייה תחקלאי תוצרת של המשלוחים שיעור

 כלשהי בדיקה ועברו 2012 יוני החודש בין שהגיעו

 %25 עד יהיה מסמכים לבדיקת פרט

1.2.2012 1 

, בורנשטיין -בר דורון

 צמחים הסגר מנהל

 אשדוד

23.  
 שיעורהפחתת 

 המשלוחים

 הנבדקים

 כמאל"ר ד

 מנהל, שרף

 צמחים הסגר

 חיפה

1.12.2012 
 מוחלט

 (בינארי)

 טרייה יתחקלא תוצרת של המשלוחים שיעור

 ועברו 2012נובמבר -יוני החודשים בין שהגיעו

 עד יהיה מסמכים לבדיקת פרט כלשהי בדיקה

25% 

1.12.2012 1 

, בורנשטיין -בר דורון

 צמחים הסגר מנהל

 אשדוד

 שחרור נוהל עדכון  .23

 מוצרי, צמחים

 נגעים, צמחים

 לוואי ואמצעי

 – הכניסה מנמל

 .מעבדה בדיקות

, לוי עדנה"ר ד

 ףאג מנהלת

 נגעים אבחון

 

1.2.2012 
 מוחלט

 (בינארי)

 פרסום הנוהל לבדיקות מעבדה באופןו עדכון

( וכן SLA) לבדיקה מרבית זמן מסגרת קבעשי

 46 עדכון טופס שחרור מהנמל ,כמתואר בסעיף

הנטל הרגולטורי  תכנית המשרדית להפחתתל

 בתחום יבוא צמחים.

 

1.2.2012 1  
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25.  
 הוראת עדכון

 טיפולי – עבודה

 פיקוח/  הסגר

 ויישום

, מזרחי עמית

 בכיר מרכז

 יצוא

1.2.2012 
 מוחלט

 (בינארי)

ופרסום הוראת עבודה ונוהל אשר  עדכון

יסדירו את הצעדים לגבי טיפולי ההסגר 

תכנית המשרדית ל   42,44כמתואר בסעיפים 

הנטל הרגולטורי בתחום יבוא  להפחתת

 צמחים.

1.2.2012 1 
 מנהל, מזרחי מאיר

 צמחים הסגר אגף

26.  

 מטמנות פרסום

 מאושרות

, מזרחי עמית

 בכיר מרכז

 יצוא

1.1.2012 
 מוחלט

 (בינארי)

המטמנות המאושרות נכון  פרסום

בסעיף להיום, באתר האינטרנט כמתואר 

הנטל  תכנית המשרדית להפחתתל  93.2

 הרגולטורי בתחום יבוא צמחים.

קריטריונים לעמידה בדרישות  פרסום

  93.1אישור מטמנה כמתואר בסעיף 

הנטל  תכנית המשרדית להפחתתל

 רי בתחום יבוא צמחים.הרגולטו

1.1.2012 1 
 מנהל, מזרחי מאיר

 צמחים הסגר אגף

22.  

 להכרת נוהל

 חיצוניות מעבדות

, לוי עדנה"ר ד

 אגף מנהלת

 נגעים אבחון

 

1.3.2012 
 מוחלט

 (בינארי)

דרישות להכרה במעבדות   פרסום

פרטיות לזיהוי ואבחון נגעים בתוצרת 

תכנית ל 90חקלאית, כמתואר בסעיף 

הנטל הרגולטורי  המשרדית להפחתת

 בתחום יבוא צמחים.

1.3.2012 1  

24.  

 מעבדות הכרת

 חיצוניות

, לוי עדנה"ר ד

 אגף מנהלת

 נגעים אבחון

 

31.12.2012 
 מוחלט

 (בינארי)

 לכל, נוספות פרטיות מעבדות בשתי הכרה

 .הפחות
31.12.2012 1 

, שרגיל דורית"ר ד

 וירולוגיה ענף ראש

" ירוק"מסלול   .29

 זרעים ליבוא

 מזעריות בכמויות

 אריק"ר ד

 שמאי
1.3.2012 

 מוחלט

 (בינארי)

 92.3 92  בסעיפים כמתואר לדרישות נוהל פרסום

הנטל הרגולטורי  שרדית להפחתתתכנית המל
1.3.2012 1 

, שרגיל דורית"ר ד

 וירולוגיה ענף ראש
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 "פמו לצרכי

 

 בתחום יבוא צמחים. 

30.  
 במעבדות  הכרת

 כמתקני זרעים

 מאושרים הסגר

 אריק"ר ד

 שמאי

 

31.12.2012 
 מוחלט

 (בינארי)

 אשר ,נוספות זרעים מעבדות בשתי ב הכרה

 .בדרישות עומדות
31.12.2012 1 

, שרגיל דורית"ר ד

 וירולוגיה ענף ראש

 

 

31.  

 עובדים הכשרת

, לוי עדנה"ר ד

 אגף מנהלת

 נגעים אבחון

31.3.2012 
 כמותי

 עולה

סדנאות מקצועיות למפקחים בנמלים  ביצוע

  29.1לזיהוי והכרה של נגעים, כמתואר בסעיף 

הנטל הרגולטורי  תכנית המשרדית להפחתתל

 בתחום יבוא צמחים.

 

31.3.2012 2  

32.  

 הנהלים פרסום

 באתר וההוראות

 האינטרנט

 כמאל"ר ד

 מנהל, שרף

 צמחים הסגר

 חיפה

1.3.2012 
 מוחלט

 (בינארי)

כל הנהלים המעודכנים בנושא יבוא  פרסום

תכנית ל  92מוצרים מן הצומח כמתואר בסעיף 

הנטל הרגולטורי בתחום  דית להפחתתהמשר

 יבוא צמחים.

 

1.3.2012 1  

33.  

 האכיפה שיפור

 מנהל, מור גיא

 מדיניות תחום

 רגולציה

1.3.2012 
 מוחלט

 (בינארי)

פגישה לבחינת האפשרות לשינוי מדיניות  קיום

 תכנית המשרדיתל  96האכיפה כמתואר בסעיף 

 הנטל הרגולטורי בתחום יבוא צמחים. להפחתת

 

 מור תמי"ד עו 1 1.3.2012

33.  
 האכיפה שיפור

עברון,  עפרה

 מנהל"מ מ

, יבוא תחום

1.2.2012 
 מוחלט

 (בינארי)

שלטי אזהרה בולטים )בעברית, ערבית הצבת 

 מן ומוצרים צמחים הכנסת איסור לגביואנגלית( 

ור הנושא בקמפיינים בנתב"ג ותקש הצומח

1.2.2012 1  
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 השירותים

 הצומח להגנת

 תקשורתיים שונים.

 

35.  

 אגרות מחשוב

, מזרחי מאיר

 אגף מנהל

 צמחים הסגר

31.12.2012 
 מוחלט

 (בינארי)

העלאת כלל האגרות לשרת התשלומים 

 הממשלתי.
 גזברית, קורן שרית 1 31.12.2012

36.  

 בערכות הצטיידות

 עבור לנגעים דיגום

 הנמלים

 אשוול,  תמיר

א'  מנהל אגף

, מנהל והכשרה

 השירותים

 הצומח להגנת

1.3.2012 
 מוחלט

 (בינארי)

  29.2הפקחים בנמלים כפי שמתואר בסעיף  ציוד

הנטל הרגולטורי  תכנית המשרדית להפחתתל

 בתחום יבוא צמחים.

1.3.2012 1 
 בן דויד, בלקר דורית

 חשבונות  רכזת

 השימוש תהפסק  .32

 ומעבר בפקס

 בדואר לשימוש

 אלקטרוני

 

עברון,  עפרה

 מנהל"מ מ

, יבוא תחום

 השירותים

 הצומח להגנת

1.12.2012 
 מוחלט

 (בינארי)

בפקס לצורך הגשת בקשות הפסקת השימוש 

  95.3כמתואר בסעיף  ותקשורת עם היבואנים

הנטל הרגולטורי  להפחתתתכנית המשרדית ל

 בתחום יבוא צמחים.

1.12.2012 1 
 תחום מרכז, זיו אורי

  יבוא
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 סיכונים ניהול מבוססת פיקוח מדיניותל עקרונות תיאור –' הנספח 

 

 כללי .א

, משמשות תעשיות רבות הפועלות במסגרת פרויקט ניהול האיכות או סיכון inspections)) ויזואליות בדיקות .1

 אינםמהאוכלוסייה  100%שונים מצביעים על כך שבדיקות ויזואליות )ידניות( של  םמחקריהטמון בו. 

 האנושית"עין" והמאחר  היתרוזאת בין  42%-כאפקטיביים באותה הרמה אלא שואפים לאפקטיביות של 

 רמת להבטיח בכדי, לדוגמא התעופה בענף. מכונה של לבדיקות בניגוד וזאת (unaided eye)לטעיות  חשופה

 .300%מבצעים בדיקות ויזואליות ברמה של  ,100% של קטיביותאפ

 

 סיכונים מבוססת דיגום למדיניות עקרונות .ב

 :כוללת בנמלים הבדיקות ביצוע לצורךשל מתודולוגיית ניהול הסיכונים במערכת רגולציה  עקרונותיה .2

 פיקוח פרופורציונלי וקביעת סדר עדיפויות בהתבסס על: .2.1

 כשהם לא תקינים.רמת המסוכנות של מוצרים  .2.1.1

  הערכת ההסתברות שמוצרים במשלוח מסוים אינם תקינים. .2.1.2

 .נגעים נמצאים שבהם למשלוחים מתייחסים תקינים שאינם מוצרים .2.1.3

 שימוש במערכות מידע וניתוח מערכתי של תוצאות הפיקוח שבוצע בעבר. .2.2

 ניהול ביצע ורוהרגולט במידה, זאת עם; רגולטורית מטרה להוות יכול אינו סיכון״ ״אפס עקרון .2.3

 .הבטיחות תקריות בעקבות בחבות נושא לא הרגולטור, תוצאותיו לפי ופעל הולם סיכונים

 הבטיחות נגד הנזק הצפוי. עלויות מול אלפורמלית של יעילות המערכת התחשבות .2.3

 שיתוף פעולה הדוק בין גורמי האכיפה לבין שחקני השוק האחרים. .2.5

 

 התכנות לבדיקת מקדמי ניסוי ביצוע .ג

בדיקת התכנות  לצורך( pilot) מקדיםאשר ביצעו ניסוי  בנושא תוכן מומחי עם תקשרה רגולציה מדיניות תצוו .3

בוצעו  הבדיקה במסגרת. הצומח מןשל מערכת רגולציה מבוססת סיכונים בתחום יבוא מוצרים  ליישום

 הצעדים הבאים:

גורמי ההסתברות אשר וקיבוע רשימת  מהנמל, תהליכי שחרורם מוצריםה בדיקות תהליכי ניתוח .3.1

 עתב במשלוחים מוצרים של ההתאמה אילמהווים פקטורים שעל בסיסם ניתן להעריך הסתברות 

 .לנמלים הגעתם

נתוני אמת הקשורים לתוצאות הבדיקות ובדיקת ישימות של האפשרות לבנות מודלים  ניתוח .3.2

 . ואלגוריתמים המאפשרים לזהות את המשלוחים אשר מכילים מוצרים לא תקינים

 הצומח מן מוצרים ייבוא במסגרת רגולציה במערכת הסיכונים ניהול עקרוןהמומחים כי  מצאומכך,  כתוצאה .3

 משלוחים לזהות לרגולטור שתסייע פרופיילינג מערכת לבנות ניתן, כלומר. ישים הצומח להגנת בשירותים

 :ל להוביל עשוי זו מערכת של יישומה, כן על יתר. תקינים לא מוצרים המכילים
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 מצמצום כתוצאה, חשודים במשלוחים בטיפול מוגבר וריכוז הרגולטור במשאבי אופטימלי שימוש .3.1

 בלתי בדיקות)צמצום  נמוכה התאמה אי של ההסתברות הערכת בעלי המשלוחים של הבדיקות

שיפור מערך הפיקוח והאכיפה באמצעות ניהול  –זוהי המטרה המרכזית של הרגולטור  (.הכרחיות

 ועי וחכם.סיכונים מקצ

 (.ההמתנה וזמן כסף)במונחי  ליבואנים עלויות צמצום .3.2

 ״תרבות האחריות״ של יבואנים ומניעת העברת האחריות מיבואנים למדינה בתהליכי הייבוא.  בניית .3.3

 :הבא בגרף מוצגות, אלו מסקנות מתבססות עליהן אשר, התוצאות .5

 

 

 

 על התבססו שהבדיקות בהנחה, חמצהההאת היחס בין צמצום בכמות הבדיקות לאחוזי  מציג הגרף .5.1

 .פרופיילינג ובמערכת תחזיתיים יםאלגוריתמ

 וללא פרמטרים של מוגבל מספר על בהסתמך שבוצע, בלבד מקדים בניסוי שמדובר להדגיש חשוב .5.2

(. המלא הסיכונים ניהול מודל מימוש בעת יסודיים רכיבים מהווים)אלו  מעמיקה מקצועית הנחייה

 מידה בקנה סיכונים ניהול של המלאות בתוצאות או ביכולות ולא בלבד כללית בבחינה מדובר, לכן

 .מלא

ראשונית ומוגבלת שבוצעה במסגרת הניסוי  סיכונים ניהול בשיטות שימוש ידי שעל לראות ניתן .5.3

 ניתן: המקדים

 שאינם משלוחיםמה 5% ולהחמיץמהכמות הנוכחית,  59%את כמות הבדיקות עד  לצמצם .5.3.1

 .ד היוםשנתפסו ע תקינים

שאינם  מהמשלוחים 2% ולהחמיץמהכמות הנוכחית,  22%את כמות הבדיקות עד  לצמצם .5.3.2

 .שנתפסו עד היום תקינים

 מהמשלוחים 1%-פחות מ ולהחמיץמהמכות הנוכחית  46%את כמות הבדיקות עד  לצמצם .5.3.3

  .שנתפסו עד היום תקיניםשאינם 
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 לפיקוח בהשוואה, תקינים לא משלוחים תריו ולתפוס לזהותלזכור שככלל, ניהול סיכונים מאפשר  יש .5.3

 בעקבות לגדול צפוי דווקא התפיסות שיעור, לכן. אחידה בצורה המשלוחים את שבודק"שטוח" 

 .סיכונים ניהול מודל אימוץ

 נראה .המקצועי הנתיוח ובעוקמ בהיקפו מאוד מוגבלאשר  מקדים ניסוישל  תוצאותב מדובר, כאמור .5.5

וכך לבנות מערכת רגולציה דינמית,  יותר רחבבהרבה באמצעות מודל  תטוובולהשיג תוצאות  ניתןכי 

 .ועלויותיה הפיקוח רמת מבחינת ואופטימלית ליתפרופורציונא

 

 סיכונים ניהול מבוסס פיקוחלממוחשבת  מערכת .ד

 ותתעדכן בעבר הבדיקות תוצאות את תשקף, הסיכון חומרת לגבי מקצועיים נתונים על תתבסס המערכת .6

 .בפועל בדיקה תוצאות של הזנה כל עם מידינא באופן

 

 

 :בניית המערכת תהליך יישום .2

 רשימת גורמי ההסתברות: הרחבת .2.1

 .מורחב נתונים מאגר על בהתבסס הפרופיילינג וקיוח האלגוריתמים הרחבת .2.1.1

 נתונים חדשים(. הוספת) feature vectors-ה הרחבת .2.1.2

 אלגוריתמים חדשים. ניבוא .2.2

 המשלוחים של הגעתם עם( ההסתברויות)הערכת  הפרופיילינג של עוביצו תהליך של הישימות בדיקת .2.3

 .המכס כגון נוספים גורמים אןו המפקחים ידי על זמינים הנדרשים הנתונים שכל)לוודא  לנמלים

 .הפרופיילינג מערכת של תוצאותיה ילפ ייבוא בדיקות של לביצוען שונות אופציות הערכת .2.3


