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ת ר ו ק י ב ה ת  ו ל ו ע  פ

האג� לתפקידי� מיוחדי� במשרד מבקר המדינה בדק את פעילות מכו� התקני� 
; היבטי� בבדיקות ההתאמה של טובי� מיובאי� לתק�: הישראלי בכמה תחומי�

ניגוד ; בדיקות תו תק�; אישור מחדש של תקני� ישני�; הגירעו� של אג� הבניי�
 . של חברי� בוועדות מקצועיות והתקשרויות של המכו� ע� נותני שירותי�ענייני�

 

 

 מכו� התקני� הישראלי

 תקציר

 מכוח 1949שהוק� בשנת , הוא תאגיד ציבורי)  המכו��להל� (מכו� התקני� הישראלי 
, תקנו� מכו� התקני� הישראלי).  חוק התקני��להל�  (�1953ג"התשי, חוק התקני�

כתיבת תקני� ואימו& תקני� : וביניה�, את תפקידיו של המכו�קבע , �2002ג"התשס
בדיקות התאמה של מוצרי� מיובאי� לתקני� ישראליי� ומת� אישור , לאומיי��בי�

המסחר והתעסוקה ממונה על יישומו של חוק , שר התעשייה. לסמ� מוצרי� בתו תק�
 .זה

; איכות והסמכהאג) ; אג) תעשייה; אג) תקינה: במכו� ארבעה אגפי� מקצועיי�
על פי הדוחות הכספיי� .  עובדי��990 הועסקו במכו� כ2010בשנת . ואג) בניי�

ח " מיליו� ש�285 וכ�275 היו הכנסותיו כ�2009 ו2008בשני� , המבוקרי� של המכו�
 .ח בהתאמה" מיליו� ש�10 וכ�12ורווחיו היו כ, בהתאמה

 

 פעולות הביקורת

בדיקת . שרד מבקר המדינה ביקורת במכו� עשה מ2010אוקטובר �בחודשי� אפריל
, במשרד התעשייה)  הממונה�להל� ג� (השלמה נעשתה אצל הממונה על התקינה 

 ).ת" משרד התמ�להל� (המסחר והתעסוקה 

 

 עיקרי הממצאי�

1. � י נ ש י  � י נ ק ת ל  ש ש  ד ח מ ר  ו ש י התקני� נקבעי� ומתעדכני� : א
 �3,000נמצא כי מתו- כ. המחייבת את עדכונ� השוט), תבסביבה טכנולוגית דינמי
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 �200יותר מ. כנדרש,  לא אושרו מחדש למעלה מחמש שני�821, תקני� בתוק)
בי� , תקני� מה� לא אושרו מחדש מאז שנות השמוני� והתשעי� של המאה העשרי�

 .בשל היעדר מעקב ובקרה באמצעות מערכת ממוחשבת, היתר

א .2 ו ב י ה ת  ו ק י ד ב ב  � י ט ב י ובי� מיובאי� בדיקות ההתאמה לתק� של ט :ה
מהממצאי� עולי� ליקויי� . נשענות על הלי- זיהוי ונטילת דוגמאות לבדיקת המכו�

אשר פוגעי� ביכולת , להיעדר פיקוח ובקרה, בי� היתר, הנוגעי�, רבי� בהלי- זה
בביקורת נמצא כי . המכו� להבטיח שטובי� ששוחררו למחסני היבוא� יתאימו לתק�

י� משווקי� לציבור בלי שסולקו הליקויי� שהתגלו ולפיה טוב, המכו� זיהה תופעה
 .ואול� אי� הוא ערו- כנדרש למנוע תופעה זו, בה�

ביניה� כאלו , "יבואני� מפרי אמו�"יבואני� שהפרו את נוהלי המכו� מוגדרי� 
. שהפיצו טובי� שיש בה� ליקויי� או מי שהפיצו טובי� שטר� נבדקה התאמת� לתק�

עובדה העלולה לפגוע , חי� על מפרי האמו� באיחור רבהמכו� העביר לממונה דיוו
 לא ניהל הממונה רישו� ומעקב על אודות דיווחי 2010עד אוגוסט . בבטיחות הציבור

 .המכו� על יבואני� מפרי אמו�

ממצאי הביקורת מציירי� תמונה עגומה של התנהלות המכו� בתחו� בדיקות התק� 
גלו בעול� ליקויי בטיחות חמורי� בשני� האחרונות הת. של צעצועי� מיובאי�

על א) ההחמרה . ובשל כ- החמיר המכו� את נוהלי בדיקות הצעצועי�, בצעצועי�
בעקבות . המכו� לא בדק את הצעצועי� המיובאי� לפי נוהלי הבדיקות שקבע, בנהלי�

הביקורת ער- המכו� בדיקות מדגמיות ובה� נמצאו דגמי צעצועי� רבי� שיש בה� 
 2010רר חשש שהמכו� התרשל בתפקידו והתיר לשיווק עד אוגוסט מתעו. ליקויי�

 .צעצועי� לא בטיחותיי�

3. � י י נ ב ה  ( ג ,  במהל- העשור האחרו� גדל הגירעו� של אג) הבניי� פי ארבעה: א
 2000�2009ובס- הכול הסתכ� בשני� , ח" מיליו� ש�20 לשיא של כ2009והגיע בשנת 

וחי אג) התעשייה סבסדו במש- שני� את רו). כולל תקורה(ח " מיליו� ש�148בכ
אבל ה� לא , בשני� האחרונות נעשו ניסיונות במכו� להבראת האג). גירעו� אג) הבניי�

 פעל המכו� לצמצו� הגירעו� השנתי של האג) 2010יחד ע� זאת במהל- שנת . צלחו
 .ח" מיליו� ש�14שהגיע ל

4. � ק ת ו   המוצר והליכי ייצורו סימו� מוצר בתו תק� אמור להבטיח לצרכ� כי: ת
נמצא כי המכו� לא ער- את מלוא הבדיקות שקבע לש� פיקוח על . נבדקו על ידי המכו�

 .ההלי-

מונו כחברי� מ� , שלמוצריה� ולמוצרי� של מתחריה� יש תו תק�, תעשייני� ויצרני�
, נמצא כי חלק� פעלו בניגוד ענייני�. המניי� בוועדות המקצועיות בשל מומחיות�

השתתפו בדיוני הוועדות לגבי תווי תק� של החברות שעמ� ה� נתוני� משו� ש
 .בקשרי� אישיי� או עסקיי�

ש .5 א ר מ ת  ו ס נ כ  מיליו� �100במהל- השני� הצטברו במכו� הכנסות של כ: ה
ח מה� " מיליו� ש�70למעלה מ. ח שהתקבלו מראש בגי� בדיקות שלא בוצעו"ש

 .2007התקבלו עד שנת 

ת .6 ו י ו ר ש ק ת ת נמצאו ליקויי� בהליכי התקשרות המכו� ע� היוע& בביקור: ה
התנהלות המכו� בכל הנוגע .  שנה�30המכה� בתפקידו כבר יותר מ, המשפטי שלו

להתקשרות בעניי� שכר טרחה עבור טיפול בהיטל פיתוח של עיריית תל אביב נעשתה 
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 עוד נמצא כי התקשרות המכו� ע�. �1993ג" התשנ,בניגוד לתקנות חובת המכרזי�
 .כנדרש,  לא נעשתה באמצעות מכרז2007חברת הדרכה בשנת 

ל .7 ע ו פ ה ד  ע ו ו בוועד הפועל :ה
1

וביניה� נציגי ממשלה ,  חברי�28 של המכו� 
התאחדות הקבלני� , ונציגי ארגוני� שוני� כגו� התאחדות התעשייני� בישראל

לית איגוד לשכות המסחר בישראל והסתדרות העובדי� הכל, ארגוני צרכנות, בישראל
בניגוד לקבוע , נמצא כי בוועד הפועל מכה� נציג אחד בלבד של הממשלה. החדשה

היעדר ייצוג הממשלה כנדרש בוועד הפועל . המחייב שלושה נציגי�, בחוק התקני�
עלול לפגוע ה� בשמירה על האינטרסי� של המדינה במכו� וה� בפיקוח ובבקרה שלה 

 .על פעילותו

 סיכו� והמלצות

. המהווה אב� יסוד לכלכלה הישראלית, חראי לתקינה בישראלמכו� התקני� א
לאומית מושפעות מההתפתחות הטכנולוגית �התקינה הישראלית והתקינה הבי�

מכו� . ולכ� מתעדכנות תדיר ומחייבות עדכו� שוט) של התקני� הישראליי�, הדינמית
. תקני�התקני� הוא שומר הס) של בטיחות הציבור לגבי מוצרי� הנדרשי� לעמוד ב

כדי להבטיח , אי לכ- עליו להקפיד בבדיקות היבוא ובפיקוח על היתרי� לתו תק�
, על המכו� להגביר את הליכי הפיקוח, כמו כ�. שהמוצרי� המשווקי� יעמדו בתקני�

 .הבקרה והדיווח לגורמי� המוסמכי� ולפעול ביד קשה נגד יבואני� מפרי אמו�

בתק� טומני� בחוב� סיכו� רב לילדי� שיווק והפצה של צעצועי� שאינ� עומדי� 
הממונה ,  המכס�על כל הגורמי� הרלוונטיי� , לדעת משרד מבקר המדינה. ולפעוטות

 . לפעול בנחרצות כדי למנוע מקרי� אלו�על התקינה ומכו� התקני� 

לשיפור השירות , לכתיבת תקני� חדשי�, בי� היתר, שנועדו, משאבי המכו�
הועברו במש- שני� לטובת כיסוי הגירעו� של אג) , יוללקוחותיו ולשדרוג מעבדות

הוועד הפועל והנהלת המכו� יבחנו , משרד האוצר, ת"מ� הראוי שמשרד התמ. הבניי�
את הסביבה התחרותית שבה , ויבדקו את התנהלות האג), דרכי� להבראת אג) הבניי�

 .הוא פועל ואת התועלת בהמש- פעילותו במתכונת הנוכחית

 

♦ 
 

 מבוא

שהוק� בשנת , הוא תאגיד ציבורי) י" המכו� או מכו� התקני� או מת�להל� (� התקני� הישראלי מכו
העניק לו מעמד של תאגיד , ) חוק התקני� או החוק�להל�  (�1953ג"התשי, חוק התקני�. 1949

קבע את )  תקנו� המכו� או התקנו��להל�  (�2002ג"התשס, תקנו� מכו� התקני� הישראלי. סטטוטורי
�ובכלל זה כתיבת תקני� ואימו' תקני� בי�, פעילות בתחו� התקינה: ואלה עיקריה�, ידיותפק

הכנת מפרטי� של מוצרי� והסדרת כללי� טכניי� של תהליכי עבודה אשר יגנו על הציבור , לאומיי�
בדיקות התאמה ; האיכות וטיב הפעולה, ויבטיחו שהמוצרי� יהיו ברמה נאותה מבחינת הבטיחות

פיקוח על ייצור מוצרי� של יצרני� המבקשי� זאת ומת� ;  מיובאי� לתקני� ישראליי�של מוצרי�

__________________ 

 .ל שלו"מאשר את תקציבו ובוחר את המנכ, ד הפועל קובע את מדיניות המכו�הווע  1
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ממונה על ) ת" שר התמ�להל� (המסחר והתעסוקה , שר התעשייה. אישור לסמ� מוצרי� בתו תק�
 .ביצועו של חוק זה

; ראש המכו� ושני סגניו; המועצה הכללית: החוק קובע את מבנה המוסדות המנהלי� של המכו�
בתקנו� נקבע שבמועצה הכללית ובוועד הפועל יהיו נציגי ארגוני� שוני� כגו� . 2וועד הפועלה

איגוד לשכות המסחר , ארגוני צרכנות, התאחדות הקבלני� בישראל, התאחדות התעשייני� בישראל
 .בישראל והסתדרות העובדי� הכללית החדשה

כנת התקני� והמפרטי� ועל הקשרי�  המופקד על ה�אג* התקינה : במכו� ארבעה אגפי� מקצועיי�
 המופקדי� על ביצוע בדיקות התאמה לתק� �אג* התעשייה ואג* הבניי� ; לאומיי� של המכו��הבי�

 המנפיק היתרי� לסמ� �אג* איכות והסמכה ; על ידי מעבדות בדיקה ועל מת� תעודות בדיקה
 .יהול מערכות איכות מכוח החוק או דרישות היצר� ומעניק תעודות על נ3מוצרי� בתו תק�

, על פי הדוחות הכספיי� המבוקרי� של המכו�.  עובדי��990 הועסקו במכו� התקני� כ2010בשנת 
 �10 וכ�12ורווחיו היו כ, ח בהתאמה" מיליו� ש�285 וכ�275 היו הכנסותיו כ�2009 ו2008בשני� 

�2008בשני� . המכו�לית "זיוה פתיר כמנכ'  כיהנה גב2007 ועד 1996משנת . ח בהתאמה"מיליו� ש
 .ל" מונה מר דני גולדשטיי� למנכ2010ובאפריל , ל המכו�" היה מר דורו� טמיר מנכ2009

בדיקת השלמה נעשתה .  עשה משרד מבקר המדינה ביקורת במכו�2010אוקטובר �בחודשי� אפריל
שרד  מ�להל� (המסחר והתעסוקה , במשרד התעשייה)  הממונה�להל� ג� (אצל הממונה על התקינה 

 .20084ביקורת קודמת על מכו� התקני� פורסמה בדוח מבקר המדינה בשנת ). ת"התמ

 

 

 אישור מחדש של תקני� ישני�

 או כללי� טכניי� של מוצררשאי לקבוע מפרט של , והוא בלבד, קובע כי מכו� התקני�חוק התקני� 
ד 1 שע0יתק� אחרעוד קובע החוק כי המכו� יקבע  ). תק��להל� (אלי רתהלי/ עבודה כתק� יש

 כללי התקני� או �להל�  (�1991א"התשנ, )עיבוד תקני� ישראליי�(לכללי התקני� בהתא� 
 ).הכללי�

קיי� מגוו� . התקני� ה� אבני יסוד של הכלכלה והחברה, על פי תכנית פעילות התקינה של המכו�
, חומי הבריאותאשר חשיבות� בת, רחב של תקני� המשמשי� בסיס לייצור טכנולוגיה ולפיתוחה

התקני� מסייעי� בהפצת . הבטיחות והגנת הסביבה ובתחומי הניהול והשירותי� הולכת וגדלה
ה� מקני� לציבור ביטחו� באיכות המוצרי� . וה� משמשי� בסיס לחדשנות, מידע וידע, טכנולוגיות

ניסת מעודדי� סחר וייצוא ומקלי� כ, והשירותי� שהוא רוכש ומאפשרי� לשוק לעבוד ביעילות
 .יצרני� ישראלי� לשוק הגלובלי

 8על פי סעי* . בעלי מעמד וולונטרי, התקני� שמפרס� המכו� ה� תקני� ישראליי� לא רשמיי�
להכריז על תק� כעל , לאחר התייעצות ע� נציגי יצרני� וצרכני�, ת"לחוק התקני� רשאי שר התמ

משקבע השר שתק� ).  תק� רשמי�להל� (תק� רשמי משיקולי� ציבוריי� וכלליי� המפורטי� בחוק 
למכור או להשתמש , לייצא, לייבא, אסור על פי החוק לייצר, הוא רשמי ופרס� זאת ברשומות

 .במוצרי� שאינ� עומדי� בדרישותיו

__________________ 

מאשר את תקציבו ובוחר את , את מדיניות המכו�, בי� היתר, הוא קובע.  חברי�28בוועד הפועל   2
 .ל שלו"המנכ

תנאי לקבלת ההיתר מהמכו� הוא הוכחת עמידה . תו תק� הוא היתר שהיצר� רשאי לסמ� בו את מוצריו  3
� .בדרישות התקני� הישראליי

 .1,083' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„58 ·)2008 , מבקר המדינה  4
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 בחוק התקני� נקבע כי בקביעת .5תקני� רשמיי� 525מה� ,  תקני��3,000 כהיו בתוק* 2010 ביולי
, לאומית אשר נוהגת בקרב המדינות המפותחות� תקינה בי�,ככל האפשר, תק� חדש יאמ' המכו�

אג* התקינה מרכז את תהלי/ . תו/ כדי הבאה בחשבו� של אופי הסחר בי� ישראל למדינות העול�
ח מומנו " מיליו� ש�16שמתוכ� כ, ח" מיליו� ש�21 היה כ2009תקציב האג* לשנת . הכנת התקני�

 .על ידי המדינה

. ועד הפועל יקי� ועדות מרכזיות ויקבע את תחומי פעולת� ואת הרכב�נקבע כי הוכללי התקני� ב
להקי� ועדות טכניות לצור/ , לאשר נושאי� לתקני�, � פעולתמיבתחו, תות מוסמכומרכזיה ותועדהו

כל , 6 מכינות את התקני�הוועדות הטכניות. ולעדכ� את התקני� ועיבוד תקני� לנושאי� שאישר
 . התק�� את התוצר הסופי מגדירותה וה� , בתחו� התמחותהועדה

הטכנית לבחו� ולהחליט א� נית�  הוועדה  לכללי התקני� קובע כי מדי חמש שני� נדרשת32סעי* 
 ). אישור מחדש�להל� ( לאשר מחדש את התק� או שיש להעביר לוועדה המרכזית הצעה לשינויי�

,  תקני�1,600-כ היו בתוק*כי  צוי� 7 בנושא הכנת תקני� ישראליי�1989בדוח מבקר המדינה משנת 
 .1973עוד לפני מאלה היה  תקני� 100-כ  אישור� האחרו� שלמועד. טר� אושרו מחדש 608שמה� 

˙¯Â˜È·· ,‰Ê ÁÂ„· ÌÈ‚ˆÂÓ ‰È‡ˆÓÓ˘ , ÛÂÏÁ· ÈÎ ‰ÏÂÚ20‰�˘  , È�ÂÈ·2010 , Â¯˘Â‡ Ì¯Ë
 ˘„ÁÓ821 ÌÈ�˜˙ )27% (Î ÍÂ˙Ó-3,000Û˜Â˙· ÂÈ‰˘ ÌÈ�˜˙‰  .Ó ¯˙ÂÈ-200 Ì‰Ó  ‡Ï

ÌÈ¯˘Ú‰ ‰‡Ó‰ Ï˘ ÌÈÚ˘˙‰Â ÌÈ�ÂÓ˘‰ ˙Â�˘ Ê‡Ó ˘„ÁÓ Â¯˘Â‡. 

 Ò¯ÓÓ ‰Ï‰�‰ ¯˜ÒÓ2010 ÌÈ�˘ ˘ÓÁ ÏÎ ˘„ÁÓ Â¯˘Â‡ ‡Ï ÌÈ�˜˙‰˘ ÍÎÏ ˙Â·ÈÒ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ 
ÂÈ‰ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,˙·˘ÁÂÓÓ ˙Î¯ÚÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ÔÂÎÓ‰ Ï˘ ‰¯˜·Â ·˜ÚÓ ¯„ÚÈ‰. 

ÔÈ·‰Â ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰�È˜˙‰-Ó�È„‰ ˙È‚ÂÏÂ�ÎË‰ ˙ÂÁ˙Ù˙‰‰Ó ˙ÂÚÙ˘ÂÓ ˙ÈÓÂ‡Ï˙È , ÔÎÏÂ
ÌÈÈÏ‡¯˘È‰ ÌÈ�˜˙‰ Ï˘ ÛËÂ˘ ÔÂÎ„Ú ˙Â·ÈÈÁÓÂ ¯È„˙ ˙Â�Î„Ú˙Ó . ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

·¯ ˙È�Î˙ ÔÈÎ‰Ï ÂÈÏÚ ÈÎ ÔÂÎÓÏ ¯ÈÚÓ- ˘„ÁÓ Â¯˘Â‡ Ì¯Ë˘ ÌÈ�˜˙‰ ÏÎ ÔÂÎ„ÚÏ ˙È˙�˘
ÔÂÎ„Ú‰ ÍÈÏ‰ ÏÚ ‰¯˜·Â ·˜ÚÓ ÌÈÈ˜ÏÂ .È‡ ÈÎ ÔÈÈˆÏ ˘È- ÔÂÈÓËÏ „È¯Â‰Ï ÏÂÏÚ ÌÈ�˜˙‰ ÔÂÎ„Ú

˘Ó˘ ÌÈÏ˜˘‰ È�ÂÈÏÈÓ ˙‡ÔÈ· ÌÈ�˜˙ ıÂÓÈ‡·Â ÌÈ˘„Á ÌÈ�˜˙ ˙ÚÈ·˜· ‰�È„Ó‰ ‰ÚÈ˜-
ÌÈÈÓÂ‡Ï ,¯Â·Èˆ‰ ˙‡ ÔÎÒÏ ÏÂÏÚ Û‡ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ¯˜Ó·Â. 

כי החל )  תשובתו�להל�  (2011מכו� התקני� מסר למשרד מבקר המדינה בתשובותיו מינואר וממאי 
התקני� ורשימת , 2011בהכנת מער/ ממוחשב לבקרת עדכניות התקינה שיהיה מוכ� בסו* יולי 

 .הממתיני� לעדכו� תועלה בקביעות על סדר יומ� של הוועדות המרכזיות

 

 

 היבטי
 בבדיקות היבוא

פעילות עיקרית של המכו� היא בדיקות התאמה לתק� של טובי� מיובאי� במעבדות המכו� והנפקת 
נדרשי� , �2008ט"התשס, מכוח צו יבוא חופשי. תעודות בדיקה תמורת תשלו� של היבואני�

אג* המכס ). בדיקות יבוא(שורי המכו� לעמידה בתק� של טובי� מיובאי� המפורטי� בצו אי
מכיר רק בבדיקות המכו� לצור/ שחרור הטובי� )  המכס�להל� (מ ברשות המסי� בישראל "והמע

__________________ 

 . תקני מזו�#160לא כולל כ  5
 .הוועדות הטכניות רשאיות להיעזר בוועדות מומחי� הבקיאי� בתחו� פעולת�  6
 .590' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„39 )1989 , מבקר המדינה  7
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; חשמל; אלקטרוניקה ותקשוב: הבדיקות נעשות בעיקר באג* התעשייה במעבדות האלה. מהמכס
 .כימיה וטקסטיל; מכניקה והידרוליקה

שבחנה את נושא בדיקות היבוא , סיני דויטש'  ועדה בראשות פרופ8 מינתה הממשלה2002בינואר 
 2002מאוגוסט )  דוח דויטש�להל� (בדוח שלה . ואת הבלעדיות שיש למכו� התקני� בתחו� זה

, צריכהובמיוחד מוצרי ה, בשל מגוו� המוצרי� וריבוי היצרני� כמעט לכל מוצר"קבעה הוועדה ש
מוצרי� שחלק� עשוי להיות מסוכ� , נמצאי� בשוק מוצרי� שוני� ברמות איכות שונות ומגוונות

 ".לבטיחות ולאיכות הסביבה, לבריאות

ת לפעול " והחליטה להטיל על שר התמ9 אימצה הממשלה את מסקנות דוח דויטש2004באפריל 
וח דויטש נקבע כי יש להבחי� בי� בד. כדי להקל בבדיקות היבוא בכפו* להגברת הפיקוח והאכיפה

מוצרי היבוא השוני� לפי קטגוריות של רמת הסיכו� הבריאותי והבטיחותי ולפי השפעת� על איכות 
כדי להקל על היבואני� ולאפשר זרימה חופשית של סחורות תו/ כדי שמירה על . הסביבה

בוצות לפי דרגת הסיכו� האינטרסי� החיוניי� של ציבור הצרכני� בישראל חולקו הטובי� לארבע ק
 .אשר מהוות בסיס לבדיקות היבוא שעור/ המכו�, 10) נמוכה� 4;  גבוהה� 1(שלה� 

 

 שחרור למחסני יבוא�

, )ר"אישור ת" (אישור תק� רשמי" חייבי� לקבל ממכו� התקני� ,טובי� שחל עליה� תק� רשמי
 לצור/ שחרור� 11"ינהעל עמידה בתנאי השחרור שקבע לטובי� הממונה על התק"מוגדר אישור ה

קבע )  נוהל בדיקת טובי� מיובאי��להל� ( בדיקת טובי� מיובאי� � 401נוהל מכו� התקני� . מהמכס
בנוהל זה נקבע כי . את משטר הבדיקות לטובי� מיובאי� בהתא� להוראות הממונה על התקינה

נדרש להמציא , �2 ו1שבכוונתו לייבא לישראל טובי� אשר נכללו בקבוצות דרגות הסיכו� , יבוא�
 בדיקת �להל� (הטיפוס �בסיו� בדיקת אב. 12טיפוס של המוצר ומידע טכני מפורט עליו�למכו� אב

 .מנפיק המכו� תעודת בדיקה מפורטת) דג�

ע� הגעת הטובי� ארצה לרוב מאשר המכו� למכס לשחרר� למחסני היבוא� , בהתא� לנוהל האמור
 המכו� מיד ע� הגעת הטובי� למחסניו לנטילת דוגמה בכפו* להתחייבות היבוא� להזמי� את נציגי

לאחר הגעת הדוגמה למעבדות המכו� תיער/ בדיקת התאמה לתק� ).  בדיקת זיהוי ונטילה�להל� (
לא , ע� שחרור הטובי� מהמכס למחסני היבוא� מתחייב היבוא� לא למכור).  בדיקת שחרור�להל� (

לפני קבלת אישור מהמכו� כי ה� ,  או חלק�כול�, לשווק ולא להעביר לכל גור� את הטובי�
 .מתאימי� לתק�

 

‰ Ï È Ë � Â  È Â ‰ È Ê 

נוהל בדיקות טובי� מיובאי� קובע כי המשלוח יזוהה והדוגמאות יילקחו בהתא� לנוהל זיהוי 
מטרת הנוהל היא לקבוע את שיטת הביצוע ואת בקרת ).  נוהל זיהוי ונטילה�להל� (ונטילת טובי� 

על הנוטל לוודא התאמה בי� דגמי הטובי� , על פי הנוהל. וי והנטילההאיכות של בדיקות הזיה
יוצא אפוא . וכמות� במקו� אחסונ� לבי� דגמי הטובי� המופיעי� בבקשה לשחרור הסחורה

מיד לאחר הגעת , משו� שהיא מאפשרת למכו� לדעת, שלבדיקת הזיהוי והנטילה חשיבות רבה

__________________ 

 .#27.1.02מ, 1341' החלטת ממשלה מס  8
 .#4.4.04מ, 1782' החלטת ממשלה מס  9

10   � . בדיקת טובי� מיובאי�# 401חלוקת המוצרי� לפי דרגות סיכו� נקבעה בנוהל מכו� התקני

 #1978ח"התשל, בהתא� לצו יבוא חופשי דבר הענקת אישור תק� רשמיבהוראות הממונה על התקינה   11
 ).2005עודכנו במאי (

 .לות הקלות כגו� בדיקת מסמכיה� ח#4 ו3על טובי� ִמדרגות סיכו�   12
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מלואה במחסני היבוא� וא� לא הופצה על ידו ללא א� הסחורה נמצאת ב, הטובי� המיובאי� לאר'
 .האישורי� המתאימי� מהמכו�

להל� . בסיו� הלי/ הזיהוי והנטילה על הנוטל להזי� למערכת הממוחשבת את תוצאת הבדיקה .1
 : בחלוקה למעבדות אג* התעשייה2007�201013תוצאות בדיקות הזיהוי והנטילה בשני� 

 

 2007�2010בשני� תוצאות בדיקות הזיהוי והנטילה 

 ÏÂÎ‰ ÍÒ 

) ˙Â‡ˆÂ˙ ÈÙÏ
‰˜È„·‰( 

 ‰ÈÓÈÎ ˙„·ÚÓ
ÏÈËÒ˜ËÂ 

 ‰˜È�ÎÓ ˙„·ÚÓ
‰˜ÈÏÂ¯„È‰Â 

 ˙„·ÚÓ
ÏÓ˘Á 

 ˙„·ÚÓ 

 ‰˜È�Â¯Ë˜Ï‡
·Â˘˜˙Â 

‰„·ÚÓ‰

 

‰‡ˆÂ˙‰ 

204,207 75,753 29,352 67,997 31,105 � מתאי

5,339 2,490 629 2,086 134 � לא מתאי

 י� מסקנהא 1,117 3,904 418 24,897 30,336

 אי� סיווג # 1 14,134 # 14,135

 לא בוצע 112 990 18 48 1,168

255,185 103,188 44,551 74,978 32,468  ÏÂÎ‰ ÍÒ
)‰˜È„·‰ ÈÓÂÁ˙ ÈÙÏ( 

 

)‡( Î· ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰Ï·Ë‰Ó-25% ˙‡ˆÂ˙ ‰�ÊÂ‰ ÏÈËÒ˜ËÂ ‰ÈÓÈÎ ˙„·ÚÓ Ï˘ ˙Â˜È„·‰Ó 
 ‰˜È„·‰"‰�˜ÒÓ ÔÈ‡ ."Î·-33%È�ÎÓ ˙„·ÚÓ Ï˘ ˙Â˜È„·‰Ó  ‰�ÊÂ‰ ‰˜ÈÏÂ¯„È‰Â ‰˜
 ‰‡ˆÂ˙‰"‚ÂÂÈÒ ÔÈ‡ ."Î Ô‰ ÂÏ‡ ˙Â˜È„·-17%‰ÏÈË�‰Â ÈÂ‰ÈÊ‰ ˙Â˜È„· ÏÏÎÓ  . ˙¯Â˜È·‰

 ˙Î¯ÚÓÏ ÔÈÊ‰Ï ˙Â„·ÚÓ‰ È„·ÂÚ ÏÚ Ì‰ÈÙÏ˘ ÌÈ�ÂÈ¯ËÈ¯˜‰ ˙‡ Ú·˜ ‡Ï ÔÂÎÓ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰
 ‰˜È„·‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ˙‡ ˙·˘ÁÂÓÓ‰"‰�˜ÒÓ ÔÈ‡ " Â‡"‚ÂÂÈÒ ÔÈ‡ ."È‡ ÍÎÈÙÏ- ˙Ú„Ï ¯˘Ù‡

ÈÒÏ ‰·ÈÒ‰ È‰ÓÔ˜˙Ï ÌÈÓÈ‡˙Ó ÔÈ·ÂË‰ Ì‡Â ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ‚ÂÂ. 

‰ÏÈË�‰Â ÈÂ‰ÈÊ‰ ÍÈÏ‰ ˙Â·È˘Á ¯Â‡Ï ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˙Â‡¯Â‰ ÚÂ·˜Ï ÔÂÎÓ‰ ÏÚ
˙Â„·ÚÓ‰ ÏÎÏ ˙Â„ÈÁ‡ ,‰ÏÈË�‰Â ÈÂ‰ÈÊ‰ ˙Â˜È„· ˙Â‡ˆÂ˙ ˙ÚÈ·˜Ï ÌÈ�ÂÈ¯ËÈ¯˜‰ ˙Â„Â‡ ÏÚ. 

כמו כ� הסביר כי . מיוש� בפועל ו2011המכו� מסר בתשובתו כי נוהל זיהוי ונטילה עודכ� בתחילת 
ובו יחידת נטילות מרכזית אשר תסייע בהסדרת אחידות הטיפול , מתוכנ� לקו� מער/ שירות מרכזי

 .והדיווח

)·(  ÌÈ�˘· ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰Ï·Ë‰Ó2007-2010 ÂÚˆÂ· ‡Ï 1,168‰ÏÈË�Â ÈÂ‰ÈÊ ˙Â˜È„·  ,990 
 ÏÓ˘Á ˙„·ÚÓ· Ô‰Ó)Î-85%‰ ˙Â˜È„· ˙Â‡ˆÂ˙Ó "ÚˆÂ· ‡Ï "ÔÂÎÓ·˘ .( ¯·„‰ ˙ÂÚÓ˘Ó

Ô˜˙Ï ÌÈ¯ˆÂÓ‰ ˙Ó‡˙‰ ‰˜„·� ‡Ï˘ . ÏÓ˘Á ˙„·ÚÓ Ï˘ ÌÈÎÓÒÓ‰ÓÂ ‰ÈÈ˘Ú˙‰ Û‚‡ Ï‰Â�Ó
Ô‡Â·È‰ È„È ÏÚ ‰�ÓÊ‰‰ ˙ÁÈ˙Ù „ÚÂÓÓ ÛÏÁ˘ ÍÂ¯‡‰ ÔÓÊ‰ Í˘Ó ‡È‰ ÍÎÏ ‰·ÈÒ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ .

ÔÂÎÓ‰ È¯·Ò‰ ÈÙÏ ,„ÂÚ ˙ÂÈË�ÂÂÏ¯ Ô�È‡ ÂÏ‡ ÌÈ¯˜Ó· ˙Â˜È„·‰ , ÁÈ�‰Ï ¯È·Ò˘ ÔÂÂÈÎ
È ÏÚ ÂˆÙÂ‰ ¯·Î ÔÈ·ÂË‰˘Ô‡Â·È‰ È„ .ÌÈ‡·ÂÈÓ ÔÈ·ÂË ˙˜È„· Ï‰Â� ÈÙÏ , ÂÏ‡ ÌÈ�‡Â·È ÏÚ

 ‰�ÂÓÓÏ ˙¯·ÚÂÓ‰ ÔÂÓ‡‰ È¯ÙÓ ˙ÓÈ˘¯· ÏÏÎÈ‰Ï)ÔÏ‰Ï Â‡¯.( 

__________________ 

 .2010הנתוני� נכוני� לאוגוסט   13
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‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ô‰Ó ÔÂÁ·ÏÂ ÏÓ˘Á ˙„·ÚÓ ˙ÂÏ‰�˙‰ ˙‡ ˜Â„·Ï ÔÂÎÓ‰ ÏÚ
 ˙ÈÈ¯Â‚Ë˜· ‰ÏÈË�‰Â ÈÂ‰ÈÊ‰ ˙Â˜È„· ‚ÂÂÈÒÏ ˙Â·ÈÒ‰"ÚˆÂ· ‡Ï ." ÁÂÂ„Ï ÂÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ

ÓÏ ÈÂ‰ÈÊ ˙˜È„·Ï ÔÂÎÓ‰ ˙‡ Â�ÈÓÊ‰ ‡Ï˘ ÌÈ�‡Â·È ÏÚ È¯˘Ù‡‰ Ì„˜‰· ‰�È˜˙‰ ÏÚ ‰�ÂÓ
‰ÏÈË�Â. 

והחל , המכו� מסר בתשובתו כי המערכת הממוחשבת הקיימת אינה מאפשרת מעקב ובקרה יעילי�
אשר באמצעותה אפשר יהיה לעקוב אחר בדיקות ,  תופעל מערכת מחשוב חדשה2011מחודש יוני 

 .את הדיווח לממונה על התקינהשלא בוצעו ולשפר 

על אחראי זיהוי . בנוהל זיהוי ונטילה נקבעו כללי� לפיקוח ובקרה על תהלי/ הזיהוי והנטילה .2
לדגו� פע� בשבוע פעילות אחת לפחות של זיהוי ונטילה לכל נוטל ולוודא שנעשתה על , ונטילות

למשל בי� כמויות ודגמי� , ילההתאמות שיאותרו בהלי/ הזיהוי והנט�עוד נקבע כי אי. פי הנוהל
יתועדו במערכת הממוחשבת ויד0וחו , במחסני היבוא� לבי� הנתוני� במסמכי השחרור מהמכס

ההתאמות ולהפיק פע� בחודש דוח �כמו כ� יש לנהל רישו� ומעקב של אי. למעבדה הרלוונטית
צור/ ביצוע ממצאי הדוח ייבדקו ל. ההתאמות�חריגי� שיפרט את הפעילויות שבה� התגלו אי

 .פעילות מתקנת או לצור/ חקירה

)‡( ÌÈÏËÂ�‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ‰¯˜· ÔÈ‡ ÔÂÎÓ· ÈÎ ‡ˆÓ� ,È‡ ÏÚ ·˜ÚÓ ÔÈ‡- ÔÈ‡Â ˙ÂÓ‡˙‰‰
È˘„ÂÁ ÌÈ‚È¯Á ÁÂ„. 

)·( Ô‡Â·È‰ È�ÒÁÓ· ÔÈ·ÂË‰Ó ˜ÏÁ ˜¯ ‡ˆÓ ÏËÂ�‰ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , Í‡
 ‰È‰ ÈÂ‰ÈÊ‰ ÍÈÏ‰ ÈÎ ˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ· Ì˘¯ Ï‰Â�Ï „Â‚È�·"ÌÈ‡˙Ó." 

)‚(  ÔÓÊ· ÌÈÏËÂ�‰ ÌÈ‡ÏÓÓ˘ ‰ÏÈË�‰Â ÈÂ‰ÈÊ‰ ÈÒÙÂË ˙‡ ÔÁ· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰˜È„·‰ ,È‡ ˙‡ Ë¯ÙÏ ÏËÂ�‰ ˙‡ ·ÈÈÁÓ Â�È‡ ‰ÏÈË�Â ÈÂ‰ÈÊ Ï‰Â� ÈÎ ‰ÏÚ‰Â- ‰Ó‡˙‰‰

 ‰‡ˆÓ�˘)‰¯ÒÁ‰ ˙ÂÓÎ‰Â ÔÈ·ÂË‰ ‚ÂÒ( ,ÂÏ‡ ÌÈ‡ˆÓÓ Ë¯ÙÏ ‚Â‰� ‡Ï Û‡ ÏÚÂÙ· . ÔÎÏ 

È‡-È‡Ï ˙Â·ÈÒ‰ ÏÚ „ÂÓÏÏ ¯˘Ù‡-˙‰‰‰ÏÈË�‰Â ÈÂ‰ÈÊ‰ ÍÈÏ‰· ÌÈÏ˘ÎÏÂ ‰Ó‡ ,È‡Â- ¯˘Ù‡
ÁÂ˜ÈÙ ÌÈÈ˜Ï ,ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰Â ‰¯˜·. 

המכו� .  כי הוחמרה הבקרה על פעילות הנוטלי�2011ת מסר בתשובתו מינואר "ל משרד התמ"מנכ
הובהרו לנוטלי� ולמנהלי� ההנחיות , מסר בתשובתו כי בעקבות הביקורת עודכ� נוהל זיהוי ונטילה

וניתנה הוראה לכל מנהלי המעבדות לעקוב , ההתאמות ופירוט מהות��דיווח על איבעניי� חובת ה
 .אחר ביצוע ההנחיות הללו

 

✯ 

 

Ô˜˙Ï ‰Ó‡˙‰‰ ˙Â˜È„·· ÛÒ È‡�˙ ‡Â‰ ‰ÏÈË�‰Â ÈÂ‰ÈÊ‰ ÍÈÏ‰ . ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÌÈÏÂÚ ÌÈ‡ˆÓÓ‰Ó
‰Ê ÍÈÏ‰· ÌÈ·¯ , Ô‡Â·È‰ È�ÒÁÓÏ Â¯¯ÁÂ˘˘ ÔÈ·ÂË˘ ÁÈË·‰Ï ÔÂÎÓ‰ ˙ÏÂÎÈ· ÌÈÚ‚ÂÙ ¯˘‡

Â˜„·ÈÈÔ˜˙Ï ‰Ó‡˙‰ ˙˜È„·  . ÍÈÏ‰ È·‚Ï ‰„ÈÁ‡Â ‰¯Â„Ò ‰�˘Ó ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ ÔÂÎÓ‰ ÏÚ
ÂÈÏÚ ÌÈ˙Â‡� ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ¯˘Ù‡Ï È„Î ‰ÏÈË�‰Â ÈÂ‰ÈÊ‰. 
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Ì È È Â ˜ È Ï  Ì ‰ ·  ˘ È ˘  Ì È ‡ · Â È Ó  Ô È · Â Ë ·  Ô Â Î Ó ‰  Ï Â Ù È Ë 

 במקרי� שבה� מצא המכו� . בתו� הלי/ הזיהוי והנטילה מתבצעות בדיקות שחרור, כאמור

א� התגלה בבדיקת השחרור כי . הוא מודיע על כ/ ליבוא�, ) ליקויי��ל� ג� לה(התאמה לתק� �אי
; כגו� השמדת הסחורה, ההתאמה�בהתא� לאי, ליבוא� כמה אפשרויות, המשלוח אינו מתאי� לתק�

על היבוא� להזמי� את המכו� לבדיקה חוזרת של סילוק הליקויי� . תיקו� הליקויי�; החזרתה ליצר�
הפרת התחייבות היבוא� תכניס אות2 לרשימת . מוצרי� שיש בה� ליקויי�כדי למנוע שיווק של 
�2007להל� תוצאות הבדיקות שבוצעו לסילוק הליקויי� בשני� ). ראו להל�(היבואני� מפרי האמו� 

201014: 

  2007�2010מסקנות בדיקות סילוק ליקויי� בשני� 

 ÏÂÎ‰ ÍÒ 

) ˙Â‡ˆÂ˙ ÈÙÏ
‰˜È„·‰( 

 ‰ÈÓÈÎ ˙„·ÚÓ
ÏÈËÒ˜ËÂ 

·ÚÓ ˙„ 

 ‰˜È�ÎÓ 

‰˜ÈÏÂ¯„È‰Â 

 ˙„·ÚÓ
ÏÓ˘Á 

 ˙„·ÚÓ 

 ‰˜È�Â¯Ë˜Ï‡
·Â˘˜˙Â 

‰„·ÚÓ‰

‰‡ˆÂ˙‰ 

43,580 1,730 1,094 16,119 24,637  � *מתאי

3,983 91 207 2,372 1,313  � **לא מתאי

 ***לא בוצע  578 231 # 77 886

48,449 1,898 1,301 18,722 26,528  ÏÂÎ‰ ÍÒ
)‰˜È„·‰ ÈÓÂÁ˙ ÈÙÏ( 

 .והטובי� מתאימי� לתק�, הליקוי סולק, � נבדקו בשניתהטובי *

 .והטובי� אינ� מתאימי� לתק�, הליקוי טר� סולק, הטובי� נבדקו בשנית **

 .בדיקת סילוק ליקויי� לא בוצעה ***

Ó ¯˙ÂÈ· ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰Ï·Ë‰Ó-48,000˘¯„� Ì˜ÂÏÈÒ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÔÂÎÓ‰ ‡ˆÓ ÌÈ‡·ÂÈÓ ÌÈ¯ˆÂÓ  .
Â�È‡ ÔÂÎÓ‰ ÌÈ˙ÚÏ ÈÎ ‰ÏÂÚ „ÂÚÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ˜ÂÏÈÒÏ ˙Â˜È„· Úˆ·Ó  . È‚Èˆ�Ï ¯È·Ò‰ ÔÂÎÓ‰

˙¯ÊÂÁ ‰˜È„·Ï Â˙Â‡ ÔÈÓÊÓ Â�È‡ Ô‡Â·È‰ ÌÈ˙ÚÏ˘ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó. 

 נקבעו כללי� לצמצו� 2010בהוראת השעה של אג* התעשייה בנושא סילוק ליקויי� מפברואר 
 של יבואני� התופעה של טובי� המשווקי� טר� סילוק הליקויי� ולמעקב ולבקרה על הזמנות

כמו כ� שופר התיאו� . המכו� מסר בתשובתו כי עודכנו הנהלי�. לבדיקת סילוק ליקויי� שלא בוצעו
 .שאינו בסמכות המכו�, ע� הממונה על מנת שיוכל להיכנס בשלב מוקד� לתהלי/ האכיפה

¯Â·Èˆ‰ ˙ÂÁÈË· ˙‡ ‰·¯ ‰„ÈÓ· ÔÎÒÏ ÌÈÏÂÏÚ ÌÈ‡·ÂÈÓ ÔÈ·ÂË· ÌÈÈÂ˜ÈÏ . ˙‡¯Â‰ ÈÎ ‡ˆÓ�
‰Ú˘‰ ˜ÂÏÈÒ ˙Â˜È„·· ÌÈ�Â˘ ÌÈË·È‰Ï ‰�ÚÓ ˙�˙Â� ‰�È‡Â ˙È˜ÏÁ ‰Ê ‡˘Â�· ÔÂÎÓ‰ Ï˘ 

ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ .‰�ÚÓ Ô˙ÈÈ˘ Ï‰Â� ÚÂ·˜Ï ÔÂÎÓ‰ ÏÚ ,‰Ï‡Ï ¯˙È‰ ÔÈ· : ÌÈÈÂ˜ÈÏ· ÏÂÙÈË‰ ÔÙÂ‡
Ì„‡ ÈÈÁ ˙È„ÈÈÓ ÌÈ�ÎÒÓ‰ ÌÈ¯ÂÓÁ ; È�ÒÁÓ· ÔÈ·ÂË‰ Ï˘ Ì˙Â‡ˆÓÈ‰ ¯Á‡ ÛÂÎ˙ ·˜ÚÓ

ÈÂ˜ÈÏ‰ ÈÂÏÈ‚ ¯Á‡Ï Ô‡Â·È‰ ;ÂÈÂ·¯Ú ˙Ï·˜ÌÈÈÂ˜ÈÏ Â‡ˆÓ� Â˙¯ÂÁÒ·˘ Ô‡Â·ÈÓ ˙ , ¯˘‡
Ì˜ÂÏÈÒ „Ú ‰˙Â‡ ˜ÂÂ˘È ‡Ï ‡Â‰˘ ÂÁÈË·È ; ÔÓÊ· ‰�È˜˙‰ ÏÚ ‰�ÂÓÓÏ ÁÂÂÈ„ ÈÏÏÎ ˙ÚÈ·˜

˙Ó‡ ;ÂÚˆÂ· ‡Ï˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ˜ÂÏÈÒ ˙Â˜È„·Ï ˙Â�ÓÊ‰· ÏÂÙÈË. 

 

__________________ 

 .2010הנתוני� נכוני� לאוגוסט   14
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 יבואני� מפרי אמו�

 טובי� שחרור הטובי� למחסני היבואני� מתבסס על התחייבות היבואני� שלא לשווק, כאמור
במקרי� שבה� , לפי נוהל בדיקת טובי� מיובאי�. טר� אישור המכו� על התאמת� לתק�, מיובאי�

, "יבואני� מפרי אמו�"על המכו� להכליל� ברשימה של , 15מפרי� היבואני� את התחייבות�
שהעתק ממנה מועבר " הודעה על הפרת אמו�"להחמיר במשטר הבדיקות כלפיה� ולשלוח לה� 

 . יבואני� מפרי אמו��640 היו רשומי� במכו� כ2010גוסט באו. לממונה

. הממונה על התקינה אחראי לאכיפת האיסור בחוק על מכירת טובי� שאינ� עומדי� בתק� .1
החוק . החוק מעניק לממונה סמכויות מינהליות לפעול נגד מי שמוכר טובי� שאינ� עומדי� בתק�

פגיעה מרבי� ולהזהיר את הציבור בדבר החשש לפרס� את ממצאי בדיקתו בקובע שהממונה רשאי 
 על )recall(לאסו* את המוצרי� מהשווקי� לחייב את היבוא� והוא יכול  ,ובריאותב או ובבטיחות

נוהל בדיקת טובי� מיובאי� דורש לשלוח ליבוא� לפני ההודעה על הפרת אמו� התראה על . חשבונו
 .רור הסחורה למחסניוהזמנת המכו� לנטילה בתו/ עשרה ימי� ממועד שח�אי

 ¯ˆÂÓ‰ ‚ÂÒ ÔÂ‚Î ÌÈË¯Ù ‰· ÌÈ¯ÒÁÂ ¯˙ÂÈ· ˙È˜ÏÁ ‰�ÂÓÓÏ ÔÂÓ‡ ˙¯Ù‰ ÏÚ ‰Ú„Â‰‰ ÈÎ ‡ˆÓ�
Â˙ÂÓÎÂ ;Ï‡¯˘ÈÏ Â˙Ú‚‰ „ÚÂÓ ; ÈÂ˜ÈÏ‰ ‚ÂÒ-‡ˆÓ� Ì‡  ; Ô‡Â·È‰ ˙Ò�Î‰Ï ˙˜ÈÂ„Ó‰ ‰·ÈÒ‰

ÔÂÓ‡‰ È¯ÙÓ ˙ÓÈ˘¯Ï .Â„È˜Ù˙ ˙‡ Úˆ·Ï ‰�ÂÓÓÏ ¯˘Ù‡Ó Â�È‡ ÂÏ‡ ÌÈË¯Ù ¯„ÚÈ‰. 

 ÈÎ ‡ˆÓ� „ÂÚ ÌÈ·¯ ÌÈ˘„ÂÁ Â¯ÒÓ� ‰�ÂÓÓÏ ÔÂÎÓ‰ ÈÁÂÂÈ„)‰�˘ ÏÚÓ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ¯˜Ó· (
Ô‡Â·È‰ È�ÒÁÓÏ ÔÂÎÓ‰ È„È ÏÚ ÔÈ·ÂË‰ ¯Â¯Á˘ ¯Á‡Ï . ˙Â‡¯˙‰‰ ÈÎ ‡ˆÓ� ÌÈ¯˜Ó‰Ó ˜ÏÁ·

‰¯ÂÁÒ‰ ¯Â¯Á˘ „ÚÂÓÓ ÌÈÓÈ ‰¯˘Ú ÍÂ˙· ‰ÏÈË�Ï ÔÂÎÓ‰ ˙‡ Â�ÈÓÊ‰ ‡Ï˘ ÌÈ�‡Â·ÈÏ , ÂÁÏ˘�
‰¯Â¯Á˘ ¯Á‡Ï ÌÈ·¯ ÌÈ˘„ÂÁ. 

 כי הדיווחי� שמעביר המכו� לגבי 2010 מסר למשרד מבקר המדינה באוגוסט הממונה על התקינה
 .ללא פירוט ולעתי� בצורה לא מדויקת, מפרי אמו� מגיעי� מאוחר מדי

 ¯Â¯Á˘ ¯Á‡Ï ·¯ ÔÓÊ ÔÂÓ‡ È¯ÙÓ ÏÚ ‰�ÂÓÓÏ ÁÂÂÈ„ ÈÎ ÔÂÎÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡È¯··Â ¯Â·Èˆ‰ ˙ÂÁÈË·· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ Ô‡Â·È‰ È�ÒÁÓÏ ‰¯ÂÁÒ‰Â˙Â , È�ÙÏ ÚÈ¯˙‰Ï ˘¯„� ÔÎ˘
ÌÈÈÂ˜ÈÏ Ì‰· ˘È˘ ÌÈ¯ˆÂÓ ˙Â„Â‡ ÏÚ È¯˘Ù‡‰ Ì„˜‰· ¯Â·Èˆ‰ .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,

 ‰¯ÂÁÒ‰ ¯Â¯Á˘ „ÚÂÓÏ ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ÍÂÓÒ ÔÂÓ‡ È¯ÙÓ ÌÈ�‡Â·È ÈÂÏÈ‚Ï ÏÂÚÙÏ ÔÂÎÓ‰ ÏÚ
ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ‰�ÂÓÓÏ ÍÎ ÏÚ ÁÂÂ„ÏÂ Ì‰È�ÒÁÓÏ. 

ל מכו� "שרד מבקר המדינה כי בדיו� ע� מנכבעקבות הביקורת הודיע הממונה על התקינה למ
התקני� סוכ� על שינויי� בנוהל בדיקת טובי� מיובאי� בעניי� העברת הודעות על מפרי אמו� 

, המכו� מסר בתשובתו כי נקבעה דר/ דיווח חדשה. לממונה ובעניי� החמרה ע� יבואני� מפרי אמו�
 .2011ת שנת והיא מיושמת מאז תחיל, הכוללת את כל הפרטי� הנדרשי�

__________________ 

היבוא� לא הזמי� את נציג המכו� לנטילה בתו/ עשרה ימי� ממועד : בי� היתר, הפרת אמו� תיחשב  15
י היבוא� לפני הפצת הטובי� ביד; זיו1 מסמכי� ותצהירי�; סיווגי� מטעי�; שחרור הטובי� למחסניו

� .קבלת אישור המכו� או בטר� סילוק הליקויי
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2.  ÈÁÂÂÈ„ ˙Â„Â‡ ÏÚ ·˜ÚÓÂ ÌÂ˘È¯ Ï‰�Ó Â�È‡ ‰�È˜˙‰ ÏÚ ‰�ÂÓÓ‰ ÈÎ ‡ˆÓ� ˙¯Â˜È··
ÔÂÓ‡ È¯ÙÓ ÌÈ�‡Â·È ÏÚ ÔÂÎÓ‰ , ÂˆÈÙ‰˘ ÈÓ Â‡ ÌÈÈÂ˜ÈÏ Ì‰· ˘È˘ ÔÈ·ÂË ÂˆÈÙ‰˘ ÈÓ Ì‰È�È·

Ô˜˙Ï Ì˙Ó‡˙‰ ˙˜È„· Ì¯Ë ÔÈ·ÂË . Ï·˜˙Ó‰ Ú„ÈÓ· ÏÂÙÈËÏ Ï‰Â� ‰�ÂÓÓ‰ È„È· ÔÈ‡ ÔÎ ÂÓÎ
ÔÂÎÓ‰Ó .ÎÓÒÓÓ ÍÂ˙Ó ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰�È˜˙‰ ÏÚ ‰�ÂÓÓ‰ ¯È·Ú‰˘ ÌÈ

244ÔÂÓ‡ È¯ÙÓ ÏÚ ÌÈÁÂÂÈ„  , ÌÈ�˘· ‰�ÂÓÓ‰ Ï·È˜˘2009-2010 ,· ‰�ÂÓÓ‰ ÏÙÈË-22 
 „·Ï·)Î-10%.( 

הממונה הסביר למשרד מבקר המדינה כי הוא מעביר את המידע לכל רכז במשרדו לפי תחו� 
 .ולעתי� פונה למכו� להבהרות, ולפי המידע המוצג בפניוהרכז פועל לפי שיקול דעתו . פעילותו

 ˙�Ó ÏÚ ÔÂÎÓ‰Ó ÚÈ‚Ó‰ Ú„ÈÓ ÊÎ¯Ï ÂÈÏÚ ÈÎ ‰�È˜˙‰ ÏÚ ‰�ÂÓÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ˙„˜ÂÓÓÂ ˙È·ÈË˜Ù‡ ‰ÙÈÎ‡ ÌÈÈ˜Ï È„Î ÌÈ�ÎÂÒÓ ÌÈ¯ˆÂÓÏ ¯Â·Èˆ‰ ˙ÂÙ˘ÁÈ‰ ˙‡ ÍÈ¯Ú‰Ï

˙ÂÚÈ·˜· ÔÂÓ‡ ÌÈ¯ÙÓ˘ ÌÈ�‡Â·È ¯˙‡ÏÂ. 

הודיע הממונה על התקינה למשרד מבקר המדינה כי משרד , 2010וסט באוג, במהל/ הביקורת
ת הקצה לו תקציב להעסקת יוע' לש� כתיבת נוהל לטיפול בהודעות המכו� על יבואני� מפרי "התמ
הוא מסר כי עוד טר� כתיבת הנוהל . ובהמש/ א* נחת� ע� היוע' הסכ� לכתיבת הנוהל, אמו�

 . ושל אופ� הטיפול בה�הונהג רישו� מסודר של הודעות המכו�

 

 ענ� הצעצועי�

בטיחות "תק� רשמי . שיווק צעצועי� לא בטיחותיי� טומ� בחובו סיכו� רב לילדי� ולפעוטות
קובע דרישות ושיטות לבדיקה של ) תק� צעצועי� (16"תכונות מכניות ופיזיקליות: צעצועי�
יבוא .  שני��14חות ממוגדר מוצר או חומר שנועדו למשחק ילדי� בני פ" צעצוע. "צעצועי�

לאור . 17 מיליו� דולר מסי��88מה� כ,  מיליו� דולר�120 הסתכ� בכ2008הצעצועי� לישראל בשנת 
הגידול ביבוא מסי� ולנוכח העובדה שהתגלו בארצות הברית ובאירופה מוצרי� סיניי� שעלולי� 

 .הוחמרו דרישות התקינה ונוהלי בדיקות הצעצועי� באר', לסכ� ילדי�

, לפי מפרט בדיקה) בדיקת שחרור(תקני� בודק את ההתאמה לתק� של טובי� מיובאי� מכו� ה
א� המוצר אינו עומד ).  נספח שחרור�להל� " ('נספח ש"הנקרא בנוהל בדיקת טובי� מיובאי� 

בדיקות הצעצועי� נעשות . ולכ� הפצתו אסורה, הוא אינו מתאי� לתק�, בדרישות נספח השחרור
 .במדור מתכות וצעצועי� שבאג* התעשייה, ילבמעבדה לכימיה וטקסט

 

Ô ˜ ˙ Ï  ‰ Ó ‡ ˙ ‰  ˙ ˜ È „ ·  ‡ Ï Ï  Ì È Ú Â ˆ Ú ˆ  ¯ Â ¯ Á ˘ 

משנת . נספח השחרור של בדיקות הצעצועי� עבר כמה שינויי� מהותיי� בשני� האחרונות .1
 �להל� (כמפורט בטבלה ,  הנספח שהיה בתוק* קבע את נוהלי הבדיקות2008 ועד אוגוסט 2002

 ):נספח השחרור הראשו�

 

__________________ 

 ). 2009פברואר  (˙ÌÈÚÂˆÚˆ ˙ÂÁÈË· :˙ÂÈÏ˜ÈÊÈÙÂ ˙ÂÈ�ÎÓ ˙Â�ÂÎ, 562' תק� ישראלי מס  16

17   ÌÈ˜Á˘Ó‰Â ÌÈÚÂˆÚˆ‰ Û�Ú ˙¯È˜Ò- ˙�˘ 2008 ,ת"אתר האינטרנט של משרד התמ ,
www.moital.gov.il. 
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 נוהלי הבדיקות לפי נספח השחרור הראשו�

‰˜È„·Ï ÌÈÓ‚„‰ ˙ÂÁÙ˘Ó ¯ÙÒÓ ÁÂÏ˘Ó· ÌÈÓ‚„‰ ˙ÂÁÙ˘Ó ¯ÙÒÓ* 

�  1#3 כל משפחות הדגמי

3 4#15  

  ומעלה16 5

* "�עשוי חומרי� זהי� ומיוצר במדינה אחת ובמפעל אחד , הוא מוצר ממי� אחד" דג
מי� הנבדלי� זה מזה רק היא קבוצה הכוללת דג" משפחת דגמי�. "של יצר� אחד

� .בצורת

כתוצאה מכ/ . היו חלקיי� ביותר, כמפורט בטבלה, 2008נוהלי הבדיקות שהיו בתוק* עד שנת 
 .18הותרו לשיווק משלוחי� רבי� של צעצועי� ללא בדיקה

 נספח השחרור �להל� (ולפיו הוחמרו הבדיקות ,  נכנס לתוק* נספח שחרור חדש2008באוגוסט 
 .ני קבע כי יש לקחת פע� בשנה דגימה מכל משפחות הדגמי� המגיעות במשלוחהנספח הש). השני

ÂÓ˘ÂÈ ‡Ï È�˘‰ ¯Â¯Á˘‰ ÁÙÒ� ˙Â‡¯Â‰ ÈÎ ‡ˆÓ� ˙¯Â˜È·· . ÌÈ˜„Â·‰ ÂÓ‚„ ÌÈ¯˜Ó‰ ·Â¯·
˙ÂÁÙ˘Ó ˘ÂÏ˘ „Ú ˙Á‡ ÌÈÓ‚„ ˙ÁÙ˘Ó , Â‡ˆÓ� ‰ÏÂÎÓ· ÔÚËÓ‰ ¯Ë˘ ÈÙ ÏÚ˘ „ÂÚ·

 ˙Â·¯ ÌÈÓ‚„ ˙ÂÁÙ˘Ó)˙ÂÁÙ˘Ó ˙Â¯˘Ú ÌÈ˙ÚÏ (˜„·� ‡Ï˘‰�Â¯Á‡‰ ‰�˘· Â . ÍÎÈÙÏ
ÁÂÏ˘Ó·˘ ÌÈÚÂˆÚˆ‰ ÏÎ ˜ÂÂÈ˘Ï ¯Â˘È‡ Ô‡Â·ÈÏ Ô˙È� ÌÈÁÂÏ˘Ó‰ ˙È·¯Ó· , ÈÙ ÏÚ Û‡

ÏÏÎ Â˜„·� ‡Ï ÌÈÓ‚„‰ ˙È·¯Ó˘. 

„ÂÚÂ ˙‡Ê , ˙Â˜È„· ÈÎÈÏ‰ Ï˘ ‰ÈÈ˘Ú˙‰ Û‚‡· ˙ÈÓÈ�Ù ‰˜È„· ‰ÏÁ‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙Â·˜Ú·
ÌÈÚÂˆÚˆ Ï˘ Ô˜˙Ï ‰Ó‡˙‰‰ .Ô‡Â·È ‡·ÈÈ˘ ÌÈÚÂˆÚˆ ÈÁÂÏ˘Ó Â˜„·� ‰˜È„·· ˜È˙Â 

¯‡Â�È ÌÈ˘„ÂÁ·- ËÒÂ‚Â‡2010 .ÔÂÎÓ‰ ÈÎÓÒÓ ÈÙÏ , ¯Â¯Á˘Ï ¯Â˘È‡ Ï·È˜ Ô‡Â·È Â˙Â‡63 
ÂÊ ÔÓÊ ˙ÙÂ˜˙· ÌÈÁÂÏ˘Ó , ÌÏÂ‡"˙Ó È‚Èˆ�" ÍÂ˙Ó ˜¯ ˙Â‡Ó‚Â„ ÂÏË� È22ÌÈÁÂÏ˘Ó  ." ‡ˆÂÈ

 ˙�˘·˘ ‡ÂÙ‡2010ÂÓ‚„� ‡Ï ÏÏÎ˘ ÌÈÓÏ˘ ÌÈÁÂÏ˘Ó Ô‡Â·È‰ Â˙Â‡Ï Â¯¯ÁÂ˘ . 

‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÁÙÒ� ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰· ÏÚÙ ‡Ï ÔÂÎÓ‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙
ÏÏÎ Â˜„·� ‡Ï˘ ÌÈ·¯ ÌÈÚÂˆÚˆ ÈÓ‚„ ˜ÂÂ˘Ï ¯È˙‰Â È�˘‰ ¯Â¯Á˘‰ , ÔÎÒÏ ÌÈÏÂÏÚ ¯˘‡Â

ÌÈ„ÏÈÂ ˙ÂËÂÚÙ. 

רק א� כל הדגמי� יוצרו אצל אותו , משפחת דגמי� יכולה להיחשב כזו, לפי נספחי השחרור .2
 .יצר� ובאותו מפעל

È‡ ÌÈ¯˜Ó‰ ·Â¯·-„ÂÓÏÏ ¯˘Ù‡ È�¯ˆÈ Ì‰ ÈÓ ÁÂÏ˘ÓÏ ÌÈÙ¯ÂˆÓ˘ ÌÈ�‡Â·È‰ ÈÎÓÒÓÓ 
ÌÈÚÂˆÚˆ‰ , ÌÈ˜ÙÒ‰ ˙Â‰Ê ˙‡ ˜¯ „ÂÓÏÏ ¯˘Ù‡ ‡Ï‡)ÌÈ‡ÏÓ‰ È˜ÈÊÁÓ .( ÈÙ ÏÚ Û‡ ÈÎ ‡ˆÓ�

 ÏÚ ‰˜È„·Ï ÌÈÚÂˆÚˆ ˙ÏÈË� ‰˙ÈÈ‰ ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ „Ú ÔÂÎÓ· ‰‚‰�Â‰˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ËÈ˘ ÔÎ
ÂÏ‡ ÌÈÎÓÒÓ ÍÓÒ. 

לבקשת מנהל מעבדת , 2010בספטמבר ) ש"ועמ הי�להל� (מסמ/ שהכי� היוע' המשפטי של המכו� 
יבואני� רוכשי� מוצרי� שאינ� יודעי� מי ייצר : "לנושא זה, בי� היתר, כימיה וטקסטיל התייחס

__________________ 

, בובות: למשל(ח אחד יותר משלוש משפחות דגמי� של צעצועי� יבוא� אשר הביא במשלו, לדוגמה  18
�יכול היה לקבל היתר לשיווק המשלוח , )אקדחי צעצוע ומכוניות, )פזלי�(4ְַצְרִפי� , כדורי�, אופניי

 .כדורי� ותצרפי� בלבד, כולו על סמ/ בדיקת בובות
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וחושפי� פעוטות לכל אות� סיכוני� שהתק� מבקש , מביאי� אות� לאר' ללא בדיקת דג�, אות�
 ". חלקי צעצועי�אפשרות של בליעה של, פינות חדות, צבעי� רעילי�: למנוע

בנספח . 19) נספח השחרור השלישי�להל� ( נכנס לתוק* נספח שחרור שלישי 2010באוגוסט  .3
הונחו , כמו כ�. ולא על סמ/ מסמכי� בלבד, זה הנוטלי� הונחו לערו/ זיהוי מלא של המשלוח בעי�

השחרור כפי שהיה עליה� לעשות לפי נספח , הנוטלי� ליטול דג� מכל משפחת דגמי� שבמשלוח
 .השני

שינוי שיטת העבודה של המכו� הביא את יבואני . היבואני� נושאי� בעלויות בדיקות היבוא, כאמור
בדיו� . הצעצועי� להתלונ� על המספר הרב של הדגימות ועל העלות הגבוהה של הבדיקות בגינ�

לאחר יישו� הוצגו נתוני� שאס* המכו� , 2010ל המכו� ע� נציגי היבואני� בספטמבר "שקיי� מנכ
, )34% (23 משלוחי� שנבדקו נפסלו �67מהנתוני� עולה שמ. 20ההחמרה בנוהלי הבדיקות כנדרש

שמה� עלה , עוד הוצגו נתוני� מבדיקה נוספת שנערכה. 21 מוצרי� לא התאימו לתק��50ולמעלה מ
 חלקי� קטני�, קריסה, דליק0ת,  לא עמדו בתק� בגי� רעיל0ת26,  צעצועי� שנבדקו�55כי מ

 .22וכדומה

 ÌÈ�˘· ÌÈ�˜˙‰ ÔÂÎÓ ‰˘Ú˘ ÌÈÚÂˆÚˆ‰ ˙Â˜È„· Ï˘ ‰ÓÂ‚Ú ‰�ÂÓ˙ ˙¯ÈÈËˆÓ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
˙Â�Â¯Á‡‰ . Ï˘ ˙ÂÈÓ‚„Ó ˙Â˜È„·· ÌÈÈÂ˜ÈÏ Ì‰· Â‡ˆÓ�˘ ÌÈÚÂˆÚˆ ÈÓ‚„ Ï˘ ‰Â·‚‰ ¯ÂÚÈ˘‰

 ËÒÂ‚Â‡Ó ÔÂÎÓ‰2010 , ‰˙Â‡ „Ú ˜ÂÂÈ˘Ï ¯È˙‰Â Â„È˜Ù˙· Ï˘¯˙‰ ÔÂÎÓ‰˘ ˘˘Á ‰ÏÚÓ
˙Ú23ÌÈÈ˙ÂÁÈË· ‡Ï ÌÈÚÂˆÚˆ  . ˙ÂÏ‰�˙‰ ˙‡ ‰·¯ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

ÌÈ‡·ÂÈÓ ÌÈÚÂˆÚˆ ˙Â˜È„·· ÔÂÎÓ‰. 

לאחר הביקורת . מכו� התקני� מסר בתשובתו כי כבר במהל/ הביקורת בוצעו פעולות מתקנות
הוסי* כוח אד� והשקיע , רענ� את שדרת הניהול, המכו� עדכ� את הנהלי� ואת תהליכי הבדיקה

עובדיו תודרכו לייש� את נספח השחרור השלישי , נוס* על כ/. ות הצעצועי�בציוד ייעודי לבדיק
 .כלשונו

סוגיית . 24יובהר כי המכו� בודק רק את משלוחי הצעצועי� שסווגו כ/ לצור/ שחרור מהמכס .4
מנהל מעבדת כימיה . 2007הברחת הצעצועי� עלתה בדיו� בוועדה לזכויות הילד שבכנסת בדצמבר 

בודקי� רק מה "מסר בוועדה כי במכו� התקני� , האחראי לבדיקות הצעצועי�, זוטקסטיל במכו� דא
אנחנו לא יכולי� לבדוק ולא יכולי� לדעת דברי� שלא מגיעי� דרכנו וזה לדעתי , שמגיע אלינו

אי/ הוא , זה כבר תלוי ביבוא�, כי זה כבר תלוי במכס, הוא ענק, החלק שלא מגיע דרכנו הוא אדיר
יש אפשרות להצהיר על זה כדבר אחר ולהכניס את זה והוא לא חייב בבדיקה ... 'מעביר את זה לאר
 ."של מכו� התקני�

__________________ 

דרישה אשר , קה חלקיתבנספח השחרור השני היה על המכו� לקחת מכל משלוח צעצועי� לבדי  19
בנספח השחרור השלישי הכירו ג� בתעודות בדיקה של מעבדות . הושמטה בנספח השחרור השלישי

 .ל"מאושרות בחו

 .2010הנתוני� נאספו במחצית הראשונה של חודש אוגוסט   20
 .חלקי� קטני� וחודי� נגישי�, דליק5ת, קריסת עגלות, למשל, הסיבות השכיחות לפסילה ה�  21
 נמצאו 2!  צעצועי�18מתוכ� נפסלו "ש,  צעצועי� לבדיקה משלושה משלוחי�41במקרה אחד נלקחו   22

� התגלו חודי� נגישי� והיתר נפסלו בשל העדר #2ב,  עגלות קרסו3,  נפסלו על עובי אריזה5, רעילי
 2מתוכ� !  צעצועי�8מתוכ� נפסלו " צעצועי� לבדיקה ש14במקרה שני נלקחו ". אזהרות מתאימות

� ". עובי אריזות ועגלה קרסה3, אחד הכיל חלקי� קטני�, אחד דליק, רעילי

 .מועד ההחמרה בנוהלי הבדיקות כנדרש  23

בדוח צוי� . 241' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„59 ·)2009 , ראו דוח מבקר המדינה על פעולות למניעת הברחות טובי�  24
ונמצאו , לאר� ביבוא מסחרי מכלל המכולות והמטעני� המגיעי� 5%כי המכס מעביר לבדיקה עד 

 .ליקויי� רבי� בתהלי/ הכרו/ באיתור הברחות
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 כי במסגרת בדיקות שנערכו בשנת 2011המכס ציי� בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר 
שכללו צעצועי� ,  משלוחי��150 למשלוחי� החשודי� בעברות על חוקיות היבוא נמצאו כ2010

 .רה על חוקיות היבוא בגינ�ושקיימת עב

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÔÂÎÓ‰ È„È ÏÚ ÌÈÚÂˆÚˆ‰ ˙Â˜È„· ÈÏ‰Â�· ‰�Â¯Á‡Ï ‰¯ÓÁ‰‰
‡Â·È‰ ˙Â˜È„·Ó ˜ÂÓÁÏ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ�‡Â·È ÂÒ�È Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï ‰ÏÂÏÚ ,

¯˙È‰ ÔÈ· ,‡Â·È‰ ˙˜È„·Ï ÌÈ˘¯„� Ì�È‡˘ ÔÈ·ÂËÎ ÌÈÚÂˆÚˆ ‚ÂÂÈÒ ˙ÂÚˆÓ‡· . ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÚ
ÂÏ¯‰ ÌÈÈË�Â-ÒÎÓ‰  , ÌÈ�˜˙‰ ÔÂÎÓÂ ‰�È˜˙‰ ÏÚ ‰�ÂÓÓ‰- È„Î ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘· ÏÂÚÙÏ 

‰Ï‡Î ÌÈ¯˜Ó ÚÂ�ÓÏ. 

המכס ומכו� , ת" כי יתקיי� דיו� בהשתתפות משרד התמ2011ת מסר בינואר "ל משרד התמ"מנכ
מטרת הדיו� תהיה . התקני� כדי לקבוע דרכי� להגברת הפיקוח בשלב שחרור צעצועי� מהמכס

. קפדנות יתר ליבואני� שעל פי נתוני הרשויות המעורבות נתפסו בעבר בעברות דומותלהתייחס ב
עוד הוסי* כי הממונה יבקש מהמכס להגביר את בדיקות מסמכי יבוא הצעצועי� כדי למנוע שימוש 

 .באישורי� כוזבי�

ת "נוהל בדיקת טובי� מיובאי� מאפשר למכו� לדרוש מיבוא� להפקיד לטובת משרד התמ .5
. אשר תבטיח שהוא לא ימכור את הסחורה עד קבלת אישור בדיקת שחרור מהמכו�, ות אישיתערב

על פי . לבי� המכו�)  האיגוד�להל� (בענ* הצעצועי� נקבע הסדר ייחודי בי� איגוד לשכות המסחר 
ת המכסה את התחייבות יבואני "הקצה האיגוד ערבות גלובלית לטובת משרד התמ, ההסדר

 .לא למכור את הטובי� עד קבלת האישורהצעצועי� בהסדר ש

 נדו� מכתב 2010בסיכו� פגישה בי� האיגוד לבי� נציגי המכו� בנושא בדיקות צעצועי� ממרס 
  מה� 18מהסיכו� עולה כי .  יבואני� בטר� הכנסת� לרשימת מפרי האמו��24התראה שנשלח ל

 .כלולי� בהסדר הערבות הגלובלית) 75%(

 ÔÈÈˆÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÌÈÈÂ˜ÈÏ Ì‰· ˘È˘ ÌÈÚÂˆÚˆ ‡Â·È· ˙Â�ÂÓË‰ ˙Â�ÎÒ‰ ÁÎÂ� ÈÎ
ÌÈÈ˙ÂÁÈË· ,Ó˙‰ „¯˘ÓÂ ÌÈ�˜˙‰ ÔÂÎÓ ÈÎ ÈÂ‡¯" ˙ÏË‰ ÂÏ˜˘ÈÂ ¯ÂÓ‡‰ ¯„Ò‰‰ ˙‡ Â�Á·È ˙

ÌÈÚÂˆÚˆ‰ È�‡Â·È ÏÚ ˙È˘È‡ ˙ÂÈ¯Á‡ ,ÌÈ�‡Â·È‰ ¯˙È ÏÚ ˙ÏËÂÓ‰ ˙ÂÈ¯Á‡Ï ‰ÓÂ„·. 

 את סוגיית הערבות הגלובלית ,בשיתו* המכו�, ת מסר בתשובתו כי יבח� מחדש"ל משרד התמ"מנכ
 .של יבואני הצעצועי� הקיימת זה שני� רבות

 

 פרסו� מידע לצרכני� 

זיו* והטעיה הקשורי� , להג� על הצרכני� מפני הונאהתקנו� מכו� התקני� קבע כי על המכו� 
הרכב� , לספק ליצרני� ולצרכני� מידע נאות בדבר טיב�ועליו , באיכות המוצרי� ובהרכב�

יבוא� שבכוונתו לייבא לישראל טובי� , בהתא� לנוהל בדיקת טובי� מיובאי�, כאמור. ופעולת�
 .טיפוס של המוצר לבדיקת דג��החייבי� בעמידה בתק� נדרש להמציא למכו� אב

 ÌÈ¯˘Â‡Ó‰ ÌÈÓ‚„‰ ÏÚ Ú„ÈÓ Â˙ÓÊÂÈ· ÌÈ�Î¯ˆÏ ÌÒ¯ÙÓ Â�È‡ ÔÂÎÓ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
 Â„È ÏÚ ‡Â·ÈÏ)Ì‚„ ˙Â˜È„· .(ÔÂÎÓ‰ ˙Ï‰�‰ ‰ÊÎ Ú„ÈÓ ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰¯È·Ò‰ 

ÔÂÎÓÏ ‰�ÂÙ‰ ÔÎ¯ˆÏ ˜¯ ¯·ÚÂÓ. 
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Ï‡¯˘ÈÏ ÌÈ‡·ÂÈÓ ÔÈ·ÂË ˙ÂÁ¯·‰Â ÔÂÓ‡‰ È¯ÙÓ ÌÈ�‡Â·È‰ ÈÂ·È¯ ÁÎÂ�Ï25 , ˘˘Á ¯¯ÂÚ˙Ó
ÌÈ�˜˙‰ ÔÂÎÓ È„È ÏÚ Â˜„·� ‡Ï˘ ÌÈ¯ˆÂÓ ˘È ÌÈ˜ÂÂ˘·˘ .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÏÚ

Ì‚„‰ ˙Â˜È„· ˙Â‡ˆÂ˙ ˙‡ ÌÒ¯ÙÏ ÏÂ˜˘Ï ÔÂÎÓ‰ , ÌÈ�Î¯ˆ‰ Ï˘ ÌÈÒ¯Ë�È‡‰ ÔÂÊÈ‡ È„Î ÍÂ˙
ÌÈ�‡Â·È‰ Ï˘Â . ÔÈ·ÂË Ï˘ ˙ÏÎ˘ÂÓ ‰˘ÈÎ¯Ï ÌÈÏÎ ÌÈ�Î¯ˆÏ ˙˙Ï ÏÂÎÈ ‰Ê ·Â˘Á Ú„ÈÓ

 ÌÈ„ÓÂÚ Ì�È‡˘ ÌÈ¯ˆÂÓ ˙¯ÈÎÓ Ï˘ ‰ÚÙÂ˙‰ ÌÂˆÓˆÏÂ ‰ÙÈÎ‡Ï ÌÂ¯˙Ï Û‡ ÏÂÎÈÂ ÌÈ‡·ÂÈÓ
Ô˜˙·. 

 .יה המשפטיי�ויילמדו היבט, ת והמכו� מסרו בתשובותיה� כי הסוגיה תיבח�"ל משרד התמ"מנכ

 

 אג� הבניי�

המתמקדת בבדיקות , מעבדת בנייה: אג* הבניי� של מכו� התקני� פועל באמצעות שלוש מעבדות
העוסקת , יחידת המעבדות; העוסקת בבדיקות סוג הקרקע וטיבה, מעבדת קרקע; בטו� ואינסטלציה

  2008אג* בשני� הכנסות ה.  עובדי��200באג* מועסקי� כ. בעמידות מבני� ועוד, בבטיחות אש

 .בהתאמה, ח" מיליו� ש�60כ�ח ו" מיליו� ש�62 היו כ�2009ו

 נעשו בדיקות ההתאמה לתק� בתחו� הבנייה רק על ידי המכו� ועל ידי המכו� 1990עד שנת  .1
לאחר שהממונה הסמי/ ג� ,  נפתח השוק לתחרות1991בשנת  ).הטכניו�(הטכנולוגי לישראל 

מעבדות אלה מתחרות באג* ונוגסות בחלק ניכר .  הבנייהמעבדות פרטיות לבדיקות בענ*
 .26מפעילותו

˙Ó„Â˜‰ ‰‡Ó‰ Ï˘ ÌÈÚ˘˙‰ ˙Â�˘· ÏÁ‰˘ Í˘Ó˙Ó ÔÂÚ¯È‚ ÔÈÈ�·‰ Û‚‡Ï ÈÎ ‡ˆÓ� ˙¯Â˜È·· .
‰Ú·¯‡ ÈÙ ÔÈÈ�·‰ Û‚‡ Ï˘ È˙�˘‰ ÔÂÚ¯È‚‰ Ï„‚ ÔÂ¯Á‡‰ ¯Â˘Ú‰ ÍÏ‰Ó· , ˙�˘· ÚÈ‚‰Â2009 

Î Ï˘ ‡È˘Ï-20˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á ,˘· ÌÎ˙Ò‰ ÏÂÎ‰ ÍÒ·Â ÌÈ�2000-2009Î· -148˘ ÔÂÈÏÈÓ " Á
)‰¯Â˜˙ ÏÏÂÎ .(ÔÈÈ�·‰ Û‚‡ ˙‡¯·‰Ï ÔÂÎÓ· ˙Â�ÂÈÒÈ� Â˘Ú� ˙Â�Â¯Á‡‰ ÌÈ�˘· . ÂÏ‡ ˙Â�ÂÈÒÈ�

ÂÁÏˆ ‡Ï. 

; ממסמכי המכו� עולה כי הסיבות העיקריות לגירעו� המתמש/ ה� היצע גדול של מעבדות מתחרות
וצאות שכר גבוהות על עובדי אג* ה; כושר מיקוח של לקוחות; תחרות אגרסיבית בי� המעבדות

 .הסכמי עבודה המקשי� על ניוד עובדי� ופיטוריה�; הבניי� בהשוואה לעובדי המעבדות המתחרות

ואי� מנהל למעבדת , אלא רק ממלא מקו�, בביקורת עלה כי זה כמה שני� אי� לאג* הבניי� מנהל
ל איכות ובטיחות של מעבדות  מנה2010שער/ במאי , ממצאי תחקיר. הבניי� ולתפעול תחו� הבטו�

מלמדי� כי היעדר סמכות ניהולית במעבדה הביא למחסור בכוח אד� בעל כישורי� , תעשייה ובניי�
 .בקרה וגיבוי, מתאימי� ולהיעדר הנחיה

כבר . אשר אושרה בוועד הפועל, המכו� מסר בתשובתו כי הכי� תכנית לאיזו� תפעולי לאג* הבניי�
 .ח" מיליו� ש�14תה הצטמצ� הגירעו� השנתי לע� הפעל, 2010במהל/ שנת 

אג* התעשייה , אג* התקינה, אג* איכות והסמכה: במכו� ארבעה אגפי� מקצועיי�, כאמור .2
בבדיקות היבוא שעושה אג* התעשייה ובהענקת תווי התק� בידי אג* איכות והסמכה . ואג* הבניי�

__________________ 

 .241' עמ, "הברחות טובי� לישראל", )È˙�˘ ÁÂ„59 ·)2009 , מבקר המדינה  25
 .663'  עמ,)È˙�˘ ÁÂ„47) 1997 , מבקר המדינה  26
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פועל המכו� ) ISO28(עדת ארגוני� בתחו� הבניי� ובתחו� הת, מנגד. 27פועל המכו� כמונופול
 .בסביבה תחרותית

‰ÈÈ˘Ú˙‰ Û‚‡ Ï˘ ˙ÈËÒÈÏÂÙÂ�ÂÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙ· Ì¯Â˜Ó ÔÂÎÓ‰ ÈÁÂÂ¯ ¯˜ÈÚ , ÌÈ�˘· ÁÈÂÂ¯‰ ¯˘‡
2008Â -2009) ÔÂÓÈÓ ˙Â‡ˆÂ‰ ÈÂÎÈ� È�ÙÏ (Î-28˘ ÔÂÈÏÈÓ "ÎÂ Á-27˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á ,‰Ó‡˙‰· ,

‡Â·È‰ ˙Â˜È„· „Ú· ÌÈ�‡Â·È‰ ÌÂÏ˘˙Ó .·‰ Û‚‡ ÔÂÚ¯È‚ ÌÏÂ‡ ÔÂÎÓ‰ ÈÁÂÂ¯ ˙‡ ÌˆÓˆ ÔÈÈ�
¯ÎÈ� ÔÙÂ‡· , ÌÈ�˘· ÂÓÎ˙Ò‰ Ì‰Â2008Â -2009Î· -12Î·Â -10˘ ÔÂÈÏÈÓ " ‰Ó‡˙‰· Á

„·Ï· .ÔÈÈ�·‰ Û‚‡ Ï˘ ÔÂÚ¯È‚‰ ˙‡ ÌÈ�˘ Í˘Ó· ‡ÂÙ‡ Â„Ò·Ò ‰ÈÈ˘Ú˙‰ Û‚‡ ÈÁÂÂ¯. 

 

✯ 

 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙ÂÁ˙Ù˙‰‰ ·ˆ˜· „ÂÓÚÏ È„Î ÂÈ˙ÂÒ�Î‰· ˘Ó˙˘‰Ï ÔÂÎÓ‰ ÏÚ
 ˙È‚ÂÏÂ�ÎË‰˙ÈÓÏÂÚ‰ , „ÂÈˆ‰ ˙‡ ˘„ÁÏ È„ÎÂ ÌÈ�˘È ÌÈ�˜˙ Ô�Ú¯ÏÂ ÌÈ˘„Á ÌÈ�˜˙ Ì„˜Ï È„Î
ÂÈ˙Â„·ÚÓ· .ÔÂÎÓ‰ È·‡˘Ó Â¯·ÚÂ‰ ÌÈ�˘ Í˘Ó· ,ÌÈ˘„Á ÌÈ�˜˙ ˙·È˙ÎÏ ¯˙È‰ ÔÈ· Â„ÚÂ�˘ ,

ÔÈÈ�·‰ Û‚‡ Ï˘ ÔÂÚ¯È‚‰ ÈÂÒÈÎ ˙·ÂËÏ ÂÈ˙Â„·ÚÓ ‚Â¯„˘ÏÂ ÂÈ˙ÂÁÂ˜ÏÏ ˙Â¯È˘‰ ¯ÂÙÈ˘Ï . ÔÓ
Ó˙‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰"˙ ,¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ,‰ ˙‡¯·‰Ï ÌÈÎ¯„ Â�Á·È ÔÂÎÓ‰ ˙Ï‰�‰Â ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ

Û‚‡‰ ,Â˙ÂÏ‰�˙‰ ˙‡ Â˜„·È ¯˙È‰ ÔÈ·Â , ˙‡Â ÏÚÂÙ ‡Â‰ ‰·˘ ˙È˙Â¯Á˙‰ ‰·È·Ò‰ ˙‡
˙ÈÁÎÂ�‰ ˙�ÂÎ˙Ó· Â˙ÂÏÈÚÙ Í˘Ó‰· ˙ÏÚÂ˙‰. 

 

 

 תו תק�

שהמוצר בטיחותי , בי� היתר, והוא מבטיח, תו תק� הוא היתר שהיצר� רשאי לסמ� בו את מוצריו
 �להל�  (�1982ב"התשמ, )תו תק� וסימ� השגחה(תקנות התקני� . בבריאות הציבורואינו פוגע 

תנאי לקבלת ).  היתר�להל� (מסדירות את הלי/ מת� ההיתר לסמ� מוצר בתו תק� , )תקנות התקני�
היתר מהמכו� הוא שהמכו� נוכח לדעת כי המוצר מתאי� לדרישות התקני� הישראליי� ויש בידי 

ההיתר נית� לשנה . מתקני בחינה נאותי� ומערכת ארגונית הולמת, מתאימי�היצר� אמצעי ייצור 
 . היתרי� לסימו� מוצרי� בתו תק�1,616 יצרני� �678 ניתנו ל2009בשנת . ואפשר לחדשו, אחת

שלפי צו התקני� , היתרי� לסימו� מוצרי�. 1: אג* איכות והסמכה אחראי למת� היתרי� משני סוגי�
; )תו תק� חובה(חובה לסמנ� בתו תק� , ) צו התקני��להל�  (�1981ב"התשמ, )איסור ייצור מצרכי�(
 .היתרי� ליצרני� המעונייני� מרצונ� לסמ� את מוצריה� בתו תק�. 2

 שבראשה עומד, ) המינהלה�להל� (מינהלת תו תק� .  1:   על פי תקנות התקני� הוקמו הגופי� האלה
, ועדת היתרי�.  2;   29ליו� לניהול ענייני תו התק�המינהלה משמשת כגו* הע. הממונה על התקינה

 �להל� (המוסמכת להעניק היתר לסימו� מוצר בתו תק� וג� לבטלו , שהיא ועדת משנה של המינהלה

__________________ 

 .663'  עמ,)È˙�˘ ÁÂ„47) 1997 , מבקר המדינה  27
 ). (International Organization for Standardizationלאומי #ארגו� התקינה הבי�  28

הכפופה , השירותי� התפעוליי� התומכי� בפעילות המינהלה ניתני� על ידי מינהלת תפעול תו תק�  29
 .לאג1 איכות והסמכה
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וחבריה� מומחי� , ועדות מקצועיות למגוו� ענפי ייצור שְמַמנה המינהלה.  3;   )ועדת ההיתרי�
 .בנושאי� שבה� ה� עוסקות

 

 �בדיקות תו תק

. מגיש למכו� בקשה להיתר, יצר� הנדרש על פי צו התקני� או המבקש רשות לסמ� מוצר בתו תק�
שבמסגרת� מבצעי� נציגי אג* איכות , המכו� חות� ע� היצר� על הסכ� לעריכת בירורי� מוקדמי�

מועברות לבדיקה במעבדות , שבעבורו התבקש ההיתר, דגימות מהמוצר. והסמכה מבדקי� במפעל
ממליצה הוועדה המקצועית לוועדת ההיתרי� להעניק ליצר� , א� תוצאות הבדיקות חיוביות. המכו�

 .את ההיתר המבוקש

לאחר אישורה של ועדת ההיתרי� נחת� בי� המכו� לבי� היצר� הסכ� בדבר פיקוח שוט* של המכו� 
משל� אחרי שהיצר� ).  הסכ� הפיקוח�להל� (על הייצור ועל בקרת האיכות בארגו� במהל/ שנה 

 .הוא רשאי לסמ� את מוצריו בתו התק�, אגרה שנתית בעד הפיקוח

את המהות ואת מידת הפיקוח על ייצור , י בעניי� פיקוח על תו תק� קובע את הסדרי�"נוהל מת
. ואת ההוראות להכנה ולאישור של תנאי� אלה) 30�" נת�להל� (מוצרי� המסומני� בתו תק� 

שהמוצר המסומ� בתו תק� ממשי/ לעמוד לאור/ , י� היתרב, במסגרת הסכ� הפיקוח בודק המכו�
שלא חלו שינויי� ארגוניי� ושינויי� ; שלא חלו שינויי� ניכרי� במוצר; זמ� בדרישות התק�

בתהליכי הייצור של היצר� וכ� שמערכת בקרת האיכות של המפעל שבו מייצרי� את המוצר פועלת 
 .כנדרש

1. ‰ � ˘ ‰  Í Ï ‰ Ó ·  Ô ˜ ˙  Â ˙  ˙ Â ˜ È „ ·  ¯ Â Ê È Ù: נוהל . ההיתר נית� ליצר� לשנה מראש
 .שיבוצעו בקבוצות שונות של מוצרי� במהל/ השנה, י קבע את מספר הבדיקות"מת

 : ענפי�19 מתו/ �10 ב2009להל� נתוני� על פיזור בדיקות תו תק� לפי מעבדות באחוזי� לשנת 

 )באחוזי�( בהתייחס לתכנית העבודה השנתית 2009פיזור בדיקות תו תק� בשנת 

 ˘„ÂÁ‰  

È˙�˘ ÌÂÎÈÒ ¯·Ó·Â� È�ÂÈ Û�Ú‰ 

 בטיחות אש 21 79 97

 כיול 18 55 81

 אלקטרוניקה 10 66 100

 חוזק חומרי�, ציוד לח� 21 53 84

 חלונות ומערכות מיגו�, ע� 29 65 90

 כיבוי אש ומערכות השקיה 15 59 97

 הידרוליקה ואנרגיה 19 69 89

 מוצרי צריכה 26 72 93

 שייהתע 22 84 88

95 80 29 �  תאורה ומכשירי� לבני

 

__________________ 

30  � .נספח תנאי� מיוחדי
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והמכו� אינו מקפיד על פיזור� , מהטבלה עולה כי הבדיקות מתרכזות בחודשי השנה האחרוני�
בענ* האלקטרוניקה היה שיעור ביצוע הבדיקות במחצית השנה , למשל. האחיד במהל/ השנה

ובחודש דצמבר , �66%צוע לבנובמבר עלה שיעור הבי,  מתכנית העבודה בלבד�10%כ) חודש יוני(
בסיכו� דיו� על תו תק� לתחזוקת מערכות לכיבוי אש ). 100%(הושלמה תכנית העבודה במלואה 

נעשו , � קבע שעל המכו� לבצע במהל/ שנה"שהנת,  נמצא כי שתי הבדיקות2010שנער/ בפברואר 
 .באותו היו�

‰�˘‰ ÛÂÒ· ˙Â˜È„·‰ ÊÂÎÈ¯ ÈÎ ÔÂÎÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÌÎÒ‰· „ÂÓÚÏ ‰¯ËÓ·
ÁÂ˜ÈÙ‰ ,Ô˜˙ Â˙· ÌÈ�ÓÂÒÓ‰ ÌÈ¯ˆÂÓ‰ ÏÚ ÔÓÈ‰Ó ÁÂ˜ÈÙ ¯˘Ù‡Ó Â�È‡. 

צוי� ; 2010נושא זה א* הועלה בדוח מבדק תו תק� שער/ מנהל האיכות של מכו� התקני� בפברואר 
בו כי הקביעה שיש לבצע שש בדיקות בשנה פירושה שהמכו� יעשה אות� אחת לחודשיי� באופ� 

 .במקרי� מסוימי� בוצעו כל הבדיקות במחצית השנייה של השנה:  המצב שונהבמציאות. רצי*

ÔÂÎÓ‰ È„È ÏÚ Â˜„·� Â¯ÂˆÈÈ ÈÎÈÏ‰Â ¯ˆÂÓ‰ ÈÎ ÔÎ¯ˆÏ ÁÈË·‰Ï ¯ÂÓ‡ Ô˜˙ Â˙· ¯ˆÂÓ ÔÂÓÈÒ .
 ÏÚ ‰�˘‰ ÍÏ‰Ó· ˙Â˜È„· ‰ÓÎ ˙Â˘¯„� Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

�˘‰ ÏÎ Í˘Ó· „ÈÁ‡‰ Ô¯ÂÊÈÙ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ÔÂÎÓ‰‰. 

2. ‰ � ˘ ‰  Í Ï ‰ Ó ·  Ô ˜ ˙  Â ˙  ˙ Â ˜ È „ ·  Ú Â ˆ È ·  ¯ Â Ú È הסכ� הפיקוח , כאמור :˘
סוג� ומספר� . שנחת� בי� מכו� התקני� לבי� היצר� קובע את הבדיקות השנתיות ואת מועדיה�

 .�"בהתא� לנת, תלויי� בקבוצת המוצרי�

ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÓÎÒ‰· ÂÚ·˜�˘ ˙Â˜È„·‰ ÏÎ ˙‡ Úˆ·Ó Â�È‡ ÔÂÎÓ‰ ÈÎ ‡ˆÓ� . ÌÈ�˘·2007 ,2008 
Â-200931 ÔÂÎÓ‰ ‰˘Ú˘ ˙Â˜È„·‰ Ï˘ ÚÂˆÈ·‰ ¯ÂÚÈ˘ ‰È‰ 90% ,91%Â -84% ,‰Ó‡˙‰·. 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,È‡- ÁÂ˜ÈÙ‰ ÌÎÒ‰· ÂÚ·˜�˘ ˙Â˜È„·‰ ‡ÂÏÓ· ÔÂÎÓ‰ ˙„ÈÓÚ
 ‡ÂÏÓ ˙‡ ¯·Ú Ô˜˙ Â˙· ÔÓÂÒÓ ¯ˆÂÓ ÈÎ ·Â˘ÁÏ ÌÈ�Î¯ˆ‰ ¯Â·Èˆ ˙‡ ˙ÂÚË‰Ï ‰ÏÂÏÚ

˙Â˘¯„�‰ ˙Â˜È„·‰ ,Â˙ Ï˘ ÂÈ˙Â¯ËÓ ˙‡ ‰‡ÈËÁÓÂÔ˜˙‰ . 

אשר , המכו� והממונה על התקינה מסרו בתשובותיה� כי תוק� מערכת תכנו� ופיקוח על הייצור
המכו� מסר בתשובתו כי יחל . תתמו/ בפיזור� האחיד של הבדיקות ותתרו� למעקב אחר יישומ�

 .ל ומנהלי האגפי�"אשר ייבחנו בפורו� של המנכ, להפיק דוחות בקרה חודשיי�

 

 רי ועדות מקצועיות של מינהלת תו תק� עניי� אישי של חב

לש� כ/ . ועדות מקצועיות לענפי ייצור שוני�, לפי הצור/,  תקי�המינהלבתקנות התקני� נקבע כי ה
.  ועדות מקצועיות15במכו� פועלות . שה� ג� תעשייני� ויצרני�, מומחי� למקצועְמַמנה המינהלה 

שלפיה יש , 32נחיית היוע' המשפטי לממשלהכללי� למינוי מומחי� בוועדות ציבוריות נקבעו בה
להימנע ממינוי מומחי� העלולי� להיות בעלי עניי� בהמלצות הוועדה או העלולי� להפיק תועלת 

 .וזאת למעט במקרי� שבה� אי� בנמצא מומחי� שאינ� בעלי עניי�, אישית מחברות� בצוות

__________________ 

 .2009הנתוני� נכוני� לדצמבר   31

ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ÂÈÁ , "עצות ודרכי פעולת�מינוי והרכב ועדות ציבוריות מיי", 1.1502הנחיה   32‰
‰Ï˘ÓÓÏ , 2006מאי. 
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שעלולה , וגיית ניגוד הענייני�לס, בי� היתר, י לגבי פעילות ועדות מקצועיות מתייחס"נוהל מת
: בנוהל נקבע. על רקע אינטרס אישי או עסקי של חבר הוועדה, להתעורר בוועדות המקצועיות

כאשר מתקיי� דיו� בוועדה הנוגע ישירות ליצר� שלאחד מחברי הוועדה קשר עסקי או נגיעה "
בהתא� , ת אותו חברללא השתתפו, יקוי� הדיו� חלקו או כולו והחלטות בנושא תתקבלנה, כלשהי

 ".ר הוועדה"לקביעת יו

1. ÌÈ�¯ˆÈÂ ÌÈ�ÈÈ˘Ú˙ ÈÎ ‡ˆÓ� ,Ô˜˙ Â˙ ˘È Ì‰È¯Á˙Ó Ï˘ ÌÈ¯ˆÂÓÏÂ Ì‰È¯ˆÂÓÏ˘ , Â�ÂÓ
Ì˙ÂÈÁÓÂÓ Ï˘· ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙Â„ÚÂÂ· ÔÈÈ�Ó‰ ÔÓ ÌÈ¯·ÁÎ . Ì˜ÏÁ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰Ó

 È˘È‡ ¯˘˜ Ì‰Ï ˘È ÔÓÚ˘ ˙Â¯·Á‰ Ï˘ Ô˜˙ ÈÂÂ˙ È·‚Ï ˙Â„ÚÂÂ‰ È�ÂÈ„· ÂÙ˙˙˘‰È˜ÒÚ Â‡ ,
ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È� È„Î ÍÂ˙. 

ניגוד ענייני� של חברי ועדה מקצועית יכול להיגר� ג� בעקבות מעורבות� בהחלטות  .2
 .הקשורות למתחריה� העסקיי�

בעקבות תלונת יצר� ביקש מבקר הפני� של המכו� מראש מינהלת תפעול תו תק� לוודא שלא 
לא יעלה על "עוד ציי� מבקר הפני� כי . צועיותייווצרו מצבי� של ניגודי ענייני� בוועדות המק

א� הדבר אינו , נתוני יצר� יהיו חשופי� וגלויי� בפני מתחרי�, הדעת שבדיוני� בוועדות אלה
 ".בידיעתו ובהסכמתו

 �ש באותו הנושא וציי� כי בכל ועדה מקצועית משתת* "ראש מינהלת תפעול תו תק� פנה ליועמ
קיי� לכל "ומטבע הדברי� , שהוא על פי רוב יצר�, ציג מהתעשייה נ�כחבר ולעתי� ג� כיושב ראש 

עוד טע� כי ". חבר הוועדה שהוא יצר� קשר עסקי ע� היצרני� האחרי� שעניינ� נדו� בוועדה
חשש לניגוד ענייני� הוא עניי� : "ש השיב"היועמ. תרומת� של היצרני� לעבודת הוועדה חשובה

, מסוי� מפסידי� מומחה או בעל מקצוע' נגוע'פי� אד� הטענה כי א� אי� משת. שיש להקפיד בו
דהיינו הוא , שכ� א� חבר ועדה מקבל החלטה על מנת לקד� אינטרס אישי שלו, מחטיאה את העיקר

 ".הרי ככל שהמומחה יהיה מומחה גדול יותר הפוטנציאל בפגיעתו עוד גדל, פועל משיקולי� זרי�

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˜˙ Â˙ ˙Ï‰�ÈÓ ÏÚ ˙‡ ÌÒ¯ÙÏ ÏÂ˜˘Ï ÌÈ�˜˙‰ ÔÂÎÓ ÏÚÂ Ô
˙ÂÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ È¯·Á ˙ÂÓ˘ . ÌÈÈ¯ÁÒÓ ˙Â„ÂÒ ˙ÙÈ˘ÁÓ ˘˘ÂÁ‰ Ô¯ˆÈÏ ·Â˘Á ‰Ê Ú„ÈÓ

ÂÈ¯Á˙ÓÓ „Á‡ Ï˘ ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È�Ó Â‡. 

 .בעקבות הביקורת פרס� המכו� את שמות חברי הוועדות המקצועיות באתר האינטרנט שלו

 

✯ 

 

ÌÈ�¯ˆÈ ˙Â·¯ÂÚÓ ,Ú Â·˘ ÌÂÁ˙Ï ÌÈÁÓÂÓ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙˜ÒÂ , ˙ÂÏÈÚÙÏ ÌÂ¯˙Ï ‰ÏÂÎÈ
‰„ÚÂÂ‰ .˙‡Ê ÌÚ ,‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ·Ï ÌÈ˘· Â˙ÂÏ‰�˙‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÔÂÎÓ‰ ÏÚ

 ÂÙ˙˙˘È ‡Ï ˙Â„ÚÂÂ‰ È¯·Á˘ ÁÈË·‰Ï Í¯„‰ ˙‡ ‡ÂˆÓÏÂ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ÈÈÁ�‰Ï
Á‰ Ï˘ Ò¯Ë�È‡ Ï˘· ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È� Ï˘ ·ˆÓ· Â‡ˆÓÈÈ˘ ˘˘Á ˘È Ì‰·˘ ÌÈ�ÂÈ„· ‰ÈÏ‡˘ ‰¯·

˙È˜ÒÚ ˙Â¯Á˙ Ï˘· Â‡ ÌÈ¯Â˘˜ Ì‰. 

 כי בדיו� של מינהלת תו 2011מסר בתשובתו מפברואר , ראש מינהלת תו תק�, הממונה על התקינה
תק� הוחלט להכי� נוהל למניעת ניגוד ענייני� לחברי ועדות מקצועיות ולהחתי� את חברי הוועדות 
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ורוב , סר בתשובתו כי הוכ� נוהל ניגוד ענייני�המכו� מ. על הצהרה בדבר הימנעות מניגוד ענייני�
 .חברי הוועדות המקצועיות חתמו עליו

 

 

 )תשלו� מראש עבור בדיקות(הכנסות מראש 

 �להל� (המכו� נוהג לחייב את לקוחותיו לשל� מראש בעבור עבודה שאמורה להתבצע בעתיד 
הסכ� ;  יבוא טר� ביצוע�בדיקות: כ/ למשל מדובר בתשלו� עבור מגוו� פעולות). הכנסות מראש

לבדיקות אלה . בדיקות מעבדה לצור/ אישור מרשויות התכנו� והבנייה; פיקוח שנתי של תו תק�
. על המכו� חלה החובה לבצע�. וה� נועדו להבטיח את בטיחות הציבור ואת בריאותו, חשיבות רבה

 .במקרי� מסוימי� הלקוח נדרש להזמי� את המכו� לביצוע בדיקה

�˘‰ ÍÏ‰Ó·Î Ï˘ ÍÒ· ÂÚˆÂ· ‡Ï ÏÚÂÙ·˘ ˙Â˜È„· ÔÈ‚· ˘‡¯Ó ˙ÂÒ�Î‰ ÔÂÎÓ· Â¯·Ëˆ‰ ÌÈ-
100˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á .Ó ‰ÏÚÓÏ ÌÎÂ˙Ó-70˘ ÔÂÈÏÈÓ " ˙�˘ „Ú ÂÏ·˜˙‰ Á2007. 

È‡Ï ˙È¯˜ÈÚ‰ ‰·ÈÒ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ¯ÒÓ�˘ Ú„ÈÓÓÂ ÔÂÎÓ‰ ÈÎÓÒÓÓ-
·Ï ÔÂÎÓ‰ ˙‡ ÔÈÓÊ‰ ‡Ï ÁÂ˜Ï‰ ÌÈ·¯ ÌÈ¯˜Ó·˘ ‡È‰ ˙Â˜È„·‰ ÚÂˆÈ·‰˜È„·‰ ÚÂˆÈ. 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÂÏ ÌÏÂ˘ Ô¯Â·Ú˘ ˙Â˜È„·‰ ÚÂˆÈ·· Â˙·ÂÁ ˙‡ ‡ÏÓÏ ÔÂÎÓ‰ ÏÚ
 ˙Â˜È„·Ï ÁÂ˜Ï‰ È„È ÏÚ ÔÓÊÂÈ˘ È„Î Â˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÚˆÓ‡‰ ÏÎ ˙‡ ËÂ˜�ÏÂ ˘‡¯Ó

ÂÏ‡33 .ÔÎ ÂÓÎ ,È‡Ï ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÔÂÁ·Ï ÔÂÎÓ‰ ÏÚ- ÂÓÏÂ˘ Ô¯Â·Ú˘ ˙Â˜È„· ÚÂˆÈ·
ÌÈÙÒÎ ˘‡¯Ó ÂÏ ,‰¯˜·‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ˜„‰Ï ÔÎÂ , ÚÂˆÈ·· Â˙·ÂÁ ˙‡ ‡ÏÓÏ ÏÎÂÈ˘ ÍÎ

˙Â˜È„·‰. 

עוד מסר .  החל לטפל בנושא ההכנסות מראש2008�2009מכו� התקני� מסר בתשובתו כי בשני� 
כ/ .  תופעל תוכנה להצגת הזמנות פתוחות2011 הוגבר הפיקוח וכי בשנת 2010המכו� כי בשנת 

 .נת מספר� ולצמצו� מש/ הזמ� עד סגירת�יתאפשר פיקוח צמוד שיביא להקט

 

 

 התקשרויות ע� נותני שירותי�

 העסקת יוע� משפטי

, המכרזי�חובת תקנות ו, ) חוק המכרזי��להל�  (�1992ב"התשנ, חוק חובת המכרזי� .1
חלי� על מכו� התקני� מתוק* היותו תאגיד שהוק� , ) תקנות המכרזי��להל�  (�1993ג"התשנ

א� היא ,  אינה טעונה מכרזע� בעל מקצוע מומחה התקשרותכרזי� נקבע כי בתקנות המ. בחיקוק
עוד נקבע כי סיווג ההתקשרות ייעשה . לרבות התקשרות ע� עור/ די�, דורשת יחסי אמו� מיוחדי�

 .ככל שנית� בדר/ של בחינת כמה הצעות, וכי התקשרות שכזו תיעשה, על ידי ועדת המכרזי�

__________________ 

דיווח , הזמנה לבדיקות יבוא תגרור בעקבותיה התראה#לפי נוהל בדיקות טובי� מיובאי� אי, למשל  33
הזמנה לבדיקות במסגרת הסכ� #אי; הכנסה לרשימת מפרי האמו� והחמרה בנוהלי הבדיקות, לממונה

 .עקבותיה שלילת תו התק�הפיקוח של תו התק� תגרור ב
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שבו הוצע כי ההחלטה , 2003 בשנת 35 פרסמה דוח34) המועצה�להל� (המועצה לתאגידי� ציבוריי� 
עוד הוצע כי הלי/ . א� יוע' משפטי יועסק כיוע' חיצוני או כעובד קבוע תיקבע לפי אופי התאגיד

, הבחירה ייעשה על ידי ועדה לאיתור מועמדי� שתבח� את ההיבטי� הקשורי� לצורכי התאגיד
�ב"התשנ, )מינוי יועצי� משפטיי� ושכר�( הממשלתיות בדומה לכללי� שנקבעו בכללי החברות

כדי להבטיח פתיחת , חיצוני בשש שני�להגביל את תקופת המינוי של יוע' משפטי הוצע ג� . 1992
 . בותלות� איכדי לעודד ו36 לרענו� מקצועי במקרה הצור/צוהר

ו� את מרבית ש מספק למכ"היועמ. 1977ש של המכו� מכה� כיוע' משפטי חיצוני משנת "היועמ
עבור מטלות מעבר ).  ריטיינר�להל� (השירותי� המשפטיי� השוטפי� במסגרת תשלו� קבוע 

 שיל� לו המכו� כארבעה 2007�2009בשני� . ש לפי שעות עבודה"לריטיינר משל� המכו� ליועמ
ח " מיליו� ש�2.3ח במסגרת מילוי תפקידו כריטיינר וכ" מיליו� ש�1.7כ: ח בס/ הכל"מיליו� ש

 .עבר לריטיינרמ

· ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙Â�˜˙ Ï˘ Û˜Â˙Ï Ô˙ÒÈ�Î Ê‡Ó ÈÎ ‡ˆÓ� ˙¯Â˜È··-1993 ÍÈÏ‰ ÔÂÎÓ‰ ÌÈÈ˜ ‡Ï 
˙Â�˜˙· ˘¯„�Î ÈËÙ˘Ó ıÚÂÈ ˙¯ÈÁ· Ï˘. 

בגופי� ציבוריי� אי� זה מ� הראוי שייעשו הסדרי� ע� יועצי� " צוי� ש37בדוח מבקר המדינה
יקוח ציבורי על הלי/ המינוי וקביעת בלא שיתקיי� הלי/ בחירה ובלא שיהיה פ, לתקופות ארוכות

 העיר מבקר 38)א" מד�להל� (בדוח על העסקת יוע' משפטי של מג� דוד אדו� ". שכר היועצי�
 �20יעסיק יוע' משפטי במש/ תקופה ארוכה של כ, כגו* ציבורי, א"המדינה כי אי� זה ראוי שמד

 .שנה בלא הלי/ מחודש של בחירה

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˘ ÈÂ‡¯ÔÂÎÓ‰ ,È¯Â·Èˆ ÛÂ‚Î ,ÓÚÂÈ‰ ˙˜ÒÚ‰ ˙‡ ÔÁ·È" ˘
Ó ¯˙ÂÈ Í˘Ó· ˙È„ÚÏ·-30‰�˘  ,‰¯ÈÁ· Ï˘ ˘„ÂÁÓ ÍÈÏ‰ ‡ÏÏ ‰ÚˆÂ· ‰˜ÒÚ‰‰˘Î „ÂÁÈÈ·. 

מבקר המדינה קבע כי תנאי העסקת יוע' משפטי ראוי שיהיו מוגדרי� מראש בחוזה ברור  .2
 .39ומפורט

 ˙�˘ „Ú ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰2009ÓÚÂÈ‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ‰˙˘Ú� "ÌÈ·˙ÎÓ ˙ÙÈÏÁ· ˘ ,
Î�Ó È„È ÏÚ Â¯˘Â‡˘Â ÌÈ„„ˆ‰ ÔÈ· ÌÈÒÁÈ‰ ˙‡ ‰ÒÒÈ·˘"ÔÂÎÓ‰ ÈÏ , ¯Â¯· ‰ÊÂÁ ‰È‰È˘ ÈÏ·

˘¯ÂÙÓÂ .‰Ú˘Ï ÛÈ¯Ú˙‰ Ï˘ ÔÂ‚ÈÚ ÌÈ·˙ÎÓ‰ ˙ÙÈÏÁ· ÔÈ‡ ÈÎ ‡ˆÓ� , ÔÂÎÓ‰ ÌÏÈ˘ ÂÈÙÏ˘
ÓÚÂÈÏ"¯�ÈÈËÈ¯Ï ¯·ÚÓ ˙ÂÏËÓ ÏÚ ˘. 

__________________ 

34  � להציע קווי שתפקידהמועצה לתאגידי� ציבוריי�  1992מינה בשנת , מר ד� מרידור,  דאזשר המשפטי
 .ה לתאגידי� ציבוריי�דרכי פעול ומדיניות

35  � .2003יוני ,  „ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈ„È‚‡˙‰-ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ , המועצה לתאגידי� ציבוריי
, #1992ב"התשנ, )מינוי יועצי� משפטיי� ושכר�(ות הממשלתיות לכללי החבר) 5)(א(4סעי1 ראו   36

הצור/ לרענ� את "נטיי� למינוי יוע� משפטי בחברה ממשלתית הוא ווהקובע שאחד השיקולי� הרל
עבודת הייעו� המשפטי בחברה ממשלתית בהתחשב מחד גיסא במספר השני� שעור/ הדי� משמש 

 מיוחדות המחייבות או המצדיקות המש/ עבודתו ומאיד/ גיסא בנסיבות, יוע� משפטי של חברה
 ". בחברה

 .34' עמ, )ÌÈÈ¯ÂËÂËËÒ ÌÈ„È‚‡˙ ÏÚ ˙¯Â˜È· ÁÂ„) 1995, מבקר המדינה  37

, )2002יוני  (·‡ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ÁÂ„ ,‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ·Â ÌÈ„Â‚È, מבקר המדינה  38
 .592' עמ

39  � .ש
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א� , אינה טעונה מכרז, סקההתקשרות לביצוע ע כי 40לתקנות המכרזי� נקבע) 29(3בסעי*  .3
 .)ספק יחיד �להל�  (אותה היחיד המסוגל לבצע הגור� ע� א נעשיתהי

. ש בהסכ�"לעג� את ההתקשרות ע� היועמ, מר דורו� טמיר, ל דאז"פעל המנכ, ע� כניסתו לתפקיד
).  הסכ� שכר הטרחה�להל� (ש הסכ� לארבע שני� " נחת� בי� המכו� לבי� היועמ2009בינואר 
, לתקנות המכרזי�) 29(3 להסכ� שכר הטרחה נכתב כי ההתקשרות נעשתה בהתא� לסעי* במבוא

ש הצטבר ידע "על כ/ שבידי היועמ" הסמכות המקצועית במכו� חיוותה דעתה בכתב"לאחר ש
שככל הידוע למכו� אינו נמצא , ייחודי באשר לדיני תקינה ודיני� הקשורי� בפעילותו של המכו�

 . ולפיכ/ הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות,בידי גור� אחר כלשהו

‰Á¯Ë‰ ¯Î˘ ÌÎÒ‰· ·Â˙ÎÏ „Â‚È�· ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰Ó ,·˙Î· ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ÔÈ‡ , ÏÚ ‰�ÎÂ‰˘
ÔÂÎÓ· ˙ÈÚÂˆ˜Ó ˙ÂÎÓÒ È„È ,ÓÚÂÈ‰ ‰ÈÙÏ˘" ‡˘Â� ˙‡ Úˆ·Ï Ï‚ÂÒÓ˘ „ÈÁÈ‰ ‡Â‰ ˘

˙Â¯˘˜˙‰‰. 

ÓÚÂÈ‰ ˜È�Ú‰˘ ÌÈÈËÙ˘Ó‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰˘ ‰ÏÂÚ ÌÈÎÓÒÓ‰Ó"ÔÂÎÓÏ ˘ , ÌÈ‡˘Â�Ï ¯·ÚÓ
‰�È˜˙Ï ÌÈ¯Â˘˜‰ ,ÌÈ·¯ ËÙ˘Ó ÈÓÂÁ˙ ÌÈÏÏÂÎÂ ÌÈ�ÂÂ‚Ó Ì‰ :ÌÈ˜ÙÒ ÌÚ ÌÈÓÎÒ‰ ÁÂÒÈ� ,

Ï‰�ÈÓ ,ÌÈÊ¯ÎÓÂ ˘Î¯ ,‰ÓÂ„ÎÂ ·Â˘ÁÓ . ˙È„ÚÏ· ˙ÂÁÓ˙‰ ÌÈ˘¯Â„ Ì�È‡ ‰Ï‡ ÌÈÓÂÁ˙
ÌÈÂÒÓ ÔÈ„ Í¯ÂÚÏ ,„ÈÁÈ ˜ÙÒ ¯„‚· ‡Â‰˘. 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÓÚÂÈ‰ ¯·ˆ Ì‡ Ì‚"È Ú„È ÌÈ�˘‰ ÍÏ‰Ó· ˘ È�ÈÈ�Ú· È„ÂÁÈ
‰�È˜˙ , ˙·ÂÁÓ ¯ÂËÙ· „ÈÁÈ ˜ÙÒÎ ÌÈÈËÙ˘Ó‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÏÎ ÏÚ ÂÓÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰˘ È¯‰

ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙Â�˜˙ ÌÚ „Á‡ ‰�˜· ‰ÏÂÚ ‰�È‡ Ê¯ÎÓ. 

 קובע כי ימונה עובד לריכוז הטיפול 2006מיולי " טיפול בבעיות משפטיות"נוהל המכו�  .4
 .בבעיות משפטיות מול היוע' המשפטי

Î ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂˆÈÁ� ˙‡ „ÚÂÓ „ÂÚ·Ó ÔÂÁ·Ï ÏËÂÓ ÂÈÏÚ˘ ˙ÂÎÓÒ ÏÚ· ÔÂÎÓ· ÔÈ‡ È
ÓÚÂÈ‰ ˜È�ÚÓ˘ ÌÈÈËÙ˘Ó‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰"‰Èˆ‚ÈËÈÏÂ ˙ÂÈËÙ˘Ó ˙ÂÚÈ·˙· ÏÂÙÈË ÔÈ‚· ˘ , Ì�È‡˘

¯�ÈÈËÈ¯· ÌÈÏÂÏÎ. 

 

✯ 

 

˙Â�Â¯˙È Ì�Ó‡ ‰Ï ˘È ÌÈ¯Â˘Ú ‰˘ÂÏ˘Ó ¯˙ÂÈ Í˘Ó· Ì¯Â‚ Â˙Â‡Ó ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈ˙Â¯È˘ ˙Ï·˜ ,
˙È ˙ÂÏ˙Ï ˘˘Á ÌÈÈ˜ ÌÏÂ‡ ÌÈ·‡˘Ó ˙‡ˆ˜‰· ÔÂÈÂÂ˘‰ ÔÂ¯˜Ú· ‰ÚÈ‚ÙÏÂ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ· ¯

ÌÈÈ¯Â·Èˆ41 .„È‚‡˙· ÛÒ‰ È¯ÓÂ˘ ÌÚ ‰�Ó� È¯Â·Èˆ „È‚‡˙· ÈËÙ˘Ó ıÚÂÈ , ˙Â·È˘Á ˘È ÔÎ ÏÚÂ
ÂÓÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ È¯„Ò ÔÂ‚ÈÚÏÂ Â˙¯ÈÁ· Í¯„Ï. 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ıÚÂÈ ˜ÈÒÚ‰Ï ˘È Ì‡ ‰È‚ÂÒÏ ˘¯„ÈÈ ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
·ÂÚÎ ÈËÙ˘ÓÌÈÈ�ÂˆÈÁ ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈ˙Â¯È˘ ¯ÂÎ˘Ï ÍÈ˘Ó‰Ï Ì‡ Â‡ ¯ÈÎ˘ „ . ËÏÁÂÈ Ì‡

ÌÈÈ˜‰ ¯„Ò‰· ÍÈ˘Ó‰Ï , ÁÂ˜ÈÙ È¯„Ò ÚÂ·˜ÏÂ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙Â�˜˙Ï Ì‡˙‰· ÏÂÚÙÏ ÔÂÎÓ‰ ÏÚ
ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙„Â·Ú ÏÚ ‰¯˜·Â. 

__________________ 

 .2009וסחו הנוכחי נכנס לתוק1 בפברואר בסעי1 זה נעשו שינויי� והסעי1 בנ  40
 .881' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„57·) 2007 , מבקר המדינה  41
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 את האפשרות לאייש משרה של יוע' משפטי 2011המכו� מסר בתשובתו כי יבח� במהל/ שנת 
כמו כ� יבח� את המש/ מודל הפעילות המשפטית לקראת סיו� . ש"שר ע� היועמפנימי שיעמוד בק

 .ש"ההסכ� שנחת� ע� היועמ

 

 התקשרות בעניי� שכר טרחה על טיפול בהיטל פיתוח של עיריית תל אביב

,  ע� בעל מקצוע מומחה43 של תאגיד שהוק� בחוקהתקשרותנקבע כי  42בתקנות המכרזי�, כאמור
. לרבות התקשרות כגו� עריכת די� או ייעו', יא דורשת יחסי אמו� מיוחדי�א� ה, אינה טעונה מכרז

בדר/ של פנייה תחרותית , ככל האפשר, לתקנות המכרזי� קבע כי התקשרות כזו תיעשה) ג(5סעי* 
תערו/ , אפשר לערו/ התקשרות בדר/ זו�א� קבעה ועדת המכרזי� כי בנסיבות העניי� אי. להצעות
בתקנות נקבעו כללי� לביצוע פנייה . חר בדיקת כמה הצעות אפשריותאת ההתקשרות לא הוועדה

בפנייה . עוד נקבע כי ועדת המכרזי� תערו/ פנייה לקבלת הצעות. תחרותית וכללי� לבדיקת הצעות
 .יצוינו פרטי� בעניי� אמות המידה שלפיה� תיבחר ההצעה הזוכה

ו� דרישה לתשלו� היטלי פיתוח למכ)  העירייה�להל� ( שלחה עיריית תל אביב 2009באוגוסט 
החיוב התייחס ). ח" ש11,564,011 סכו� החיוב היה 2010ביוני (ח " ש10,483,556בסכו� של 

 היטל הפיתוח או �להל� (תיעול וסלילת כבישי� ומדרכות , ביוב, להיטלי� בגי� הנחת צנרת מי�
מי חובה המוטלי� על ידי התחשבנויות על תשלו"ש אינו כולל "הסכ� הריטיינר ע� היועמ). ההיטל

 ".רשויות מקומיות

ש "ליועמ, מר דורו� טמיר, ל המכו� דאז"מהביקורת עולה כי ע� קבלת דרישת התשלו� פנה מנכ
וביקש שיפעל ה� לבירור מהות החיוב ולהפחתתו וה� לאיתור משרדי� המומחי� בבדיקת חשבונות 

ש פנה לשלושה "היועמ. לריטיינרכדי שיסייעו לו תמורת תשלו� מעבר , של רשויות מקומיות
 .משרדי ייעו' מומחי� בנושא

1. ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÍÈÏ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ‰ ÏÚ ‰ËÏÁ‰‰Â ÔÂÈ„‰ ˙Â·¯Ï
Ô˙‡ÂÂ˘‰Â ˙ÂÚˆ‰ ˙Ï·˜Ï ‰ÈÈ�Ù‰Â ,ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰˘Ú� ‡Ï , ˙Â�˜˙· ˘¯„�Î

ÌÈÊ¯ÎÓ‰. 

ש ומשרד " ששלחו היועמ�15.10.09ההצעה שנבחרה הייתה הצעת שכר טרחה משותפת מ .2
ל דאז ומנהל הכספי� דאז ביקשו כי "ש הסביר להנהלת המכו� הנוכחית כי המנכ"היועמ. 'ייעו' א

ל דאז ביקש ממנו להגיש למכו� הצעת מחיר משותפת "המנכ. 'המכו� יתקשר ע� משרד ייעו' א
")  הצלחהעל בסיס("שתהיה על בסיס שיעור מההפחתה שתושג , ש ומשרד זה"מטע� היועמ

 .ל דאז את ההתקשרות" אישר המנכ�18.10.09ב. לגבי חלוקת הרווחי�" יסתדרו ביניה�"וששניה� 

ÓÚÂÈ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰" ‰Á¯Ë‰ ¯Î˘Ï Û˘Á�Â ıÂÚÈÈ‰ È„¯˘Ó ˙ÂÚˆ‰ ˙‡ Ï·È˜ ˘
Â˘˜È·˘ ,‡ ıÂÚÈÈ „¯˘Ó ÌÚ ˙Ù˙Â˘Ó ‰Úˆ‰ ˘È‚‰˘ Ì„Â˜ ,' ÒÈÒ··˘ ÔÂÈÂÂ˘‰ ÈÏÏÎÏ „Â‚È�·

ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ .ÂÈ‰ÓÚ" ¯ÈÁÓ‰ ˙ÂÚˆ‰ ˙Ï·˜ ˙Ú· ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ¯È·Ò‰ ˘
ÂÓÚËÓ ‰Úˆ‰ ˘È‚‰Ï ˘˜·˙È˘ Ú„È ‡Ï ıÂÚÈÈ‰ È„¯˘ÓÓ. 

 כי הניח שההתקשרות הייתה 2011ל המכו� דאז מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה בינואר "מנכ
ביקש ש שהוא מניח שההתקשרות פטורה ממכרז ו"שכ� טר� ההתקשרות כתב ליועמ, פטורה ממכרז

__________________ 

 .2009 נכנסה לתוק1 בפברואר 5תקנה   42
 . חל ג� על תאגיד שק� בחיקוק5 קובע כי סעי1 38א/ סעי1 , "התקשרות של משרד"בתקנות נכתב   43
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הוכתבה '  כי בחירת משרד ייעו' א2011ש מסר בתשובתו מינואר "היועמ". ניירת בהתא�"שיכי� 
 .א* שהוא סבר כי יש להתקשר ע� משרד ייעו' אחר, על ידי הנהלת המכו� דאז

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Î�Ó‰ È„È ÏÚ ‰ÎÂÊ‰ ‰Úˆ‰‰ ÏÚ ‰ËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰" Ê‡„ Ï
ÔÈ˜˙ ‡Ï ‰È‰ ,‰ ˙„ÚÂÂ˘ ÔÂÂÈÎ ˙‡ ‰�Á· ‡ÏÂ Â· ˙·¯ÂÚÓ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ÔÂÎÓ‰ Ï˘ ÌÈÊ¯ÎÓ
¯ÈÁÓ‰ ˙ÂÚˆ‰ ,ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙Â�˜˙· ˘¯„�Î. 

 נקבע כי עבור מטלות שחורגות מהמטלות של 2009בהסכ� שכר הטרחה מינואר , כאמור .3
בהצעת שכר הטרחה המשותפת נקבע . ש כריטיינר ישל� לו המכו� לפי שעות עבודה בפועל"היועמ

 הסכימה עיריית תל 2010בספטמבר . המכו� תיגזר משיעור ההפחתה של ההיטלכי התמורה שישל� 
בעקבות הביקורת הסמי/ . ח מ� הסכו� שביקשה" מיליו� ש�9.5אביב לפשרה שלפיה הופחתו כ

על "ש על תשלו� על בסיס שעות עבודה במקו� "ל לנסות ולסכ� ע� היועמ"הוועד הפועל את המנכ
 .ח" ש�134,000ח לכ" ש�220,000ה הופחת מכאי לכ/ שכר הטרח". בסיס הצלחה

 

 התקשרות לתפעול מרכז הדרכה

 1997בשנת . 44ח טעונה מכרז" ש�50,000בתקנות המכרזי� נקבע כי התקשרות בסכו� הגדול מ
בהסכ� שלפיו חברה זו )  חברת הדרכה�להל� (התקשר המכו� ע� חברה לפיתוח ארגוני והדרכה 

המכו� ותספק את פעילויות ההדרכה בתחו� התקני� ושיפור תנהל ותתפעל את מרכז ההדרכה של 
נקבע כי חברת ההדרכה והמכו� יהיו שותפי� שווי� ברווחיה של פעילות ההדרכה או . האיכות

, אשר תנאיו היו דומי� לתנאי ההסכ� הקוד�,  נחת� הסכ� חדש ע� החברה2007ביולי . בהפסדיה
ח " נקבעה התמורה לכמיליו� ש2007כ� משנת בהס. 2011והוא הואר/ כמה פעמי� עד סו* שנת 

 .בשנה

· ‰Î¯„‰‰ ˙¯·Á ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÈÎ ‡ˆÓ� ˙¯Â˜È··-2007˘¯„�Î Ê¯ÎÓ· ‰˙˘Ú� ‡Ï  .
‰¯·Á‰ ÌÚ ˙ÂÙ˙Â˘· ¯·Â„Ó ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ¯È·Ò‰ ÔÂÎÓ‰ , ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰· ‡ÏÂ

Ê¯ÎÓ ˙·ÈÈÁÓ‰ ˜ÙÒ .Ó‡Î ˙ÂÙ˙Â˘‰ Ï˘ ‰ÓÂÈ˜ ÏÚÂ ‰˙Ó˜‰ ÏÚ „ÂÚÈ˙ ÔÈ‡ ÈÎ ‡ˆÓ�¯Â , ÈÎÂ
ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ¯Â˘È‡Ï ‡·Â‰ ‡Ï ¯·„‰. 

 

 

 הוועד הפועל 

הוועד ; ראש המכו� ושני סגניו; המועצה הכללית: חוק התקני� קובע את מוסדות המכו�, כאמור
 ;המדיניות הכללית של המכו�קביעת : וביניה�, סמכויות הוועד הפועל נקבעו בתקנו� המכו�. הפועל
הוועד הפועל . ו ותקציבייותכניות, ואחר הגשמת מדיניות מעקב ;ותק� עובדיו השנתי ו תקציבאישור

וביניה� נציגי ממשלה ונציגי ארגוני� שוני� כגו� התאחדות התעשייני� ,  חברי��28מורכב מ
איגוד לשכות המסחר בישראל והסתדרות , ארגוני צרכנות, התאחדות הקבלני� בישראל, בישראל

 .העובדי� הכללית החדשה

 

__________________ 

44  � .למעט א� חל עליה פטור ממכרז בהתא� לתקנות המכרזי
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 גי הממשלה נציתהיעדרו

. בחוק התקני� ובתקנו� המכו� נקבע כי בוועד הפועל יכהנו שלושה חברי� שמינתה הממשלה
עד החלפת� בידי מי שמינה אות� או כל עוד ה� מכהני� בתפקיד בתקנו� נקבע כי כהונת� תימש/ 

 .חברי� בוועד זהתוקפו ה� מש

˜ÂÁÏ „Â‚È�· ÈÎ ‡ˆÓ� , „Á‡ ‚Èˆ� Ô‰ÎÓ ÔÂÎÓ‰ Ï˘ ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ·‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ „·Ï·. 

ת "ל משרד התמ"למנכ, מר עמיק� ב� צבי,  ראש המכו�2010בעקבות הביקורת פנה בספטמבר 
הוא ציי� במכתבו כי עוד בשנת . בבקשה לאייש את מקומות נציגי הממשלה החסרי� בוועד הפועל

משלה מ� על היעדר נציגי המ, ב� אליעזר) פואד(בנימי� , ת דאז" הוא דיווח בעל פה לשר התמ2009
 .הוועד הפועל

Û˜Â˙ ‰�˘Ó Ï·˜Ó ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂÏ ‰Ï˘ÓÓ‰ È‚Èˆ� ÈÂ�ÈÓ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,
ÌÈ�˜˙‰ ˜ÂÁ· Ô‚ÂÚÓ ‡Â‰˘ ÌÂ˘Ó . ‰˜È˜Á· ‰Ú·˜� Ì˙Â¯·Á˘ ÌÈ„ÈÁÈ‰ Ì‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ È‚Èˆ�

˙È˘‡¯ , ˙È�˘Ó ‰˜È˜Á· ‰Ú·˜� ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ È¯·Á ¯˙È Ï˘ Ì˙Â‚Èˆ�˘ „ÂÚ·) ÔÂ�˜˙
ÔÂÎÓ‰.( 

 „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó , ÈÂËÈ· ˙˙Ï ‰„ÚÂ� ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ· ‰Ï˘ÓÓ‰ È‚Èˆ� ˙e¯·Á ˙¯ËÓ
‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂÈ�È„ÓÏ . ÌÈÒ¯Ë�È‡‰ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ ˘¯„�Î ‰Ï˘ÓÓ‰ ‚ÂˆÈÈ ¯„ÚÈ‰

‰�È„Ó‰ Ï˘ ,Â˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ‰Ï˘ ‰¯˜··Â ÁÂ˜ÈÙ·Â ÔÂÎÓ· . ÌÈ�˜˙‰ ÔÂÎÓ ÏÚÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ ÏÚ
˜Ó ˘ÂÈ‡ ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÂÈ„ÁÈ ÏÂÚÙÏÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ· ‰Ï˘ÓÓ‰ È‚Èˆ� ˙ÂÓÂ. 

ומינוָי� ,  כי נבחרו נציגי ממשלה לוועד הפועל2011ת מסר בתשובתו מינואר "ל משרד התמ"מנכ
בבדיקה חוזרת של משרד מבקר המדינה נמצא כי . מצוי בהליכי� מינהליי� וכרו/ בהחלטת ממשלה

 . טר� מונו הנציגי�2011עד יוני 

 

 רי הוועד הפועלמניעת ניגודי ענייני� של חב

ליבואני� ולארגוני , ליצרני�, בתקנו� נקבע שבי� חברי הוועד הפועל יהיו נציגי� לתעשייני�, כאמור
לארגו� , למכו� התקני�: לפיכ/ חלק מחברי הוועד הפועל חובשי� כמה כובעי נאמנות. עובדי�

שהיא לעתי� ג� , שאותו ה� מייצגי� בוועד הפועל ולחברה שבה ה� מועסקי� בתפקידי� בכירי�
 .לקוחה של המכו�

חבר הוועד הפועל חב חובת נאמנות . התקנו� קובע את חובותיו וזכויותיו של חברי הוועד הפועל
עוד נקבע בתקנו� כי לא ינצל חבר הוועד הפועל את תפקידו . ועליו לפעול בתו� לב כלפיו, למכו�

 .בחוסר תו� לב או מתו/ ניגוד ענייני�

Î�Ó"ÔÂÎÓ‰ Ï ,�„ ¯ÓÔÈÈË˘„ÏÂ‚ È ,ÔÂÎÓ‰ ˘‡¯Â ,È·ˆ Ô· Ì˜ÈÓÚ ¯Ó , ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ È¯·Á Ì‰
Ì„È˜Ù˙ Û˜Â˙Ó .· ÂÓ˙Á Ì‰È�˘-2010Â˙ÚÈ�ÓÏÂ ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È� ¯Â˙È‡Ï Ë¯ÂÙÓ ÍÓÒÓ ÏÚ  ,

ÂÈÏÚ ÌÂ˙ÁÏ Â˘¯„� ‡Ï ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ È¯·Á ¯˙È Í‡. 



 ב"עהתש, 2011קוב� דוחות ביקורת לשנת  280

 ÌÈÈËÙ˘Ó‰ ÌÈˆÚÂÈ‰ È„È ÏÚ ÌÈÈÂ�ÈÓ ˙˜È„· ‡˘Â�· ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ÈÈÁ�‰·
‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘ÓÏ45 ÌÈÈÂ�Ó‰ ÌÈ�Â‚¯‡ Â‡ ÌÈÙÂ‚ Ï˘ ÌÈ‚Èˆ� ÈÂ�ÈÓ ˙˜È„· ˙¯‚ÒÓ· ÈÎ Ú·˜� 

˜ÂÁ· ,ÌÈ�ÈÈ�Ú‰ „Â‚È� ˙ÂÈ‚ÂÒ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÌÂ˜Ó ˘È ,ÔÂÏ‡˘ ‡ÏÓÏ „ÓÚÂÓ‰ ÏÚ ÍÎ Ì˘ÏÂ .
‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÏÚ ÂÓ˙ÁÈÂ ÔÂÏ‡˘‰ ˙‡ Â‡ÏÓÈ ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ È¯·Á˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

 ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È� ˙ÚÈ�ÓÏ ‰¯‰ˆ‰ÔÂÎÓ‰ ÈÙÏÎ Ì˙·ÂÁ ÔÈ·Ï ÌÈÈË¯Ù‰ Ì‰È˜ÒÚ ÔÈ·. 

המכו� מסר בתשובתו כי בכוונתו להחתי� ג� את יתר חברי הוועד הפועל על הצהרה בדבר הימנעות 
 .מניגוד ענייני�

 

 

 החזר הוצאות בגי� נסיעה לחו� לאר� של ראש המכו�

ר נסיעה לטסי� לחו' קבע את הכללי� לאישו)  הנוהל�להל� (נוהל נסיעות לחו' לאר' של המכו� 
בטופס הבקשה לאישור הנסיעה נדרש בעל התפקיד לציי� כמה מימי . לאר' מטע� מכו� התקני�

ל נדרש לאשר את הנסיעות במימו� "המנכ. הנסיעה ה� למטרת עבודה וכמה מה� למטרת חופשה
 .המכו�

 �17.11.08ימי� ב. בחו' לאר', ראש המכו�,  שהה מר עמיק� ב� צבי25.11.08 עד 11.11.08בימי� 
 .לפני הכנס ואחריו שהה בארצות הברית למטרה פרטית.  השתת* בכינוס מקצועי בברזיל18.11.08

 ÏÈÊ¯·· ÒÂ�ÈÎÏ ˙È¯·‰ ˙Âˆ¯‡ Í¯„ ÔÂÎÓ‰ ˘‡¯ Ï˘ ‰ÒÈË‰ ÒÈË¯Î ˙ÂÏÚ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
Î· ‰ÓÎ˙Ò‰-25,000˘ "Á46ÔÂÎÓÏ  .Î�Ó‰ Ï˘ ‰ÒÈË‰ ÒÈË¯Î ˙ÂÏÚ"Ê‡„ Ï ,¯ÈÓË ¯Ó , Í¯„

Ï „¯ÙÒ· ‰ÓÎ˙Ò‰ ¯ÂÓ‡‰ ÒÂ�ÈÎ-13,800˘ "„·Ï· Á47 . ÈÒÈË¯Î ¯ÈÁÓ· ¯ÚÙ‰ ÈÎ ‡ˆÓ�
˙È¯·‰ ˙Âˆ¯‡· ‰ÈÈ‰˘ ÏÏÎÂ ÔÂÎÓ‰ ˘‡¯ ¯Á·˘ ‰ÒÈË‰ ÏÂÏÒÓÓ Ú·� ‰ÒÈË‰ . È·ˆ Ô· ¯Ó

 ˙È¯·‰ ˙Âˆ¯‡ Í¯„ ‰ÒÈË ÔÈ· ÌÈ¯ÈÁÓ ¯ÚÙ ˘È˘ Ú„È ‡Ï˘ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ¯È·Ò‰
„¯ÙÒ Í¯„ ‰ÒÈË ÔÈ·Ï. 

Ó ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÔÂÎÓÏ ÁÂÂÈ„ ‡Ï È·ˆ Ô· ¯ ,Ï‰Â�· ˘¯„�Î , Â˙ÚÈÒ�·˘
ÌÈÈË¯Ù ÌÈÎ¯ˆÏ ˙È¯·‰ ˙Âˆ¯‡· ‰‰˘ ÏÈÊ¯·Ï. 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˘¯Ù‰‰ ÌÂÎÒ ˙‡ ·È˘‰Ï ÔÂÎÓ‰ ˘‡¯Ó ˘Â¯„Ï ÔÂÎÓ‰ ÏÚ
¯Á·˘ ‰ÒÈË‰ ÏÂÏÒÓÓ Ú·�˘ , ÌÈÚÒÂ�‰ ÏÎ ÏÚ ı¯‡Ï ıÂÁÏ ˙ÂÚÈÒ� Ï‰Â� ˙‡ ÛÂÎ‡ÏÂ

ÂÓÚËÓ. 

שעל ראש המכו� , �5.5.11ת הכספי� של הוועד הפועל החליטה בהמכו� מסר בתשובתו כי ועד
 .ל דאז"להחזיר למכו� את סכו� ההפרש בי� עלות נסיעתו לעלות נסיעת המנכ

 

__________________ 

‰	ıÚÂÈ‰ ˙ÂÈÁ , "בדיקת מינויי� על ידי היועצי� המשפטיי� למשרדי הממשלה", 1.1500הנחיה   45
‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰, 2003 עודכנה בנובמבר. 

 . דולר#6,256שווה ער/ ל  46

 . ל נסעו במחלקת עסקי�"ראש המכו� והמנכ  47
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 סיכו�

 ˙�˘· Ì˜Â‰˘ È¯Â·Èˆ „È‚‡˙ ‡Â‰ ÈÏ‡¯˘È‰ ÌÈ�˜˙‰ ÔÂÎÓ1949ÌÈ�˜˙‰ ˜ÂÁ ÁÂÎÓ  . ÔÂÎÓ‰
Ï ÌÈ˘¯„�‰ ÌÈ¯ˆÂÓ È·‚Ï ¯Â·Èˆ‰ ˙ÂÁÈË· Ï˘ ÛÒ‰ ¯ÓÂ˘ ‡Â‰ÌÈ�˜˙· „ÂÓÚ , È‡¯Á‡Â

Ï‡¯˘È· ‰�È˜˙Ï ,˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰ÏÎÏÎÏ „ÂÒÈ Ô·‡ ‰ÂÂ‰Ó‰. 

È‡ ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó- È�ÂÈÏÈÓ ˙‡ ÔÂÈÓËÏ „È¯Â‰Ï ÏÂÏÚ ˘¯„�Î ÌÈ�˜˙‰ ÔÂÎ„Ú
ÔÈ· ÌÈ�˜˙ ıÂÓÈ‡·Â ÌÈ˘„Á ÌÈ�˜˙ ˙ÚÈ·˜· ‰�È„Ó‰ ‰ÚÈ˜˘Ó˘ ÌÈÏ˜˘‰-ÌÈÈÓÂ‡Ï , Û‡Â

¯Â·Èˆ‰ ˙‡ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ¯˜Ó· ÔÎÒÏ ÏÂÏÚ .ÏÚ ‡Â·È‰ ˙Â˜È„· ÍÈÏ‰· „ÈÙ˜‰Ï ÔÂÎÓ‰ 
ÌÈ�˜˙· Â„ÓÚÈ ÌÈ˜ÂÂ˘Ó‰ ÌÈ¯ˆÂÓ‰˘ ÁÈË·‰Ï È„Î Ô˜˙ Â˙Ï ÌÈ¯˙È‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ·Â .ÔÎ ÂÓÎ ,

ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÎÈÏ‰ ˙‡ ¯È·‚‰Ï ÂÈÏÚ , „‚� ‰˘˜ „È· ÏÂÚÙÏÂ ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚Ï ÁÂÂÈ„‰Â ‰¯˜·‰
ÔÂÓ‡ È¯ÙÓ ÌÈ�‡Â·È. 

Ï ·¯ ÔÂÎÈÒ Â·ÂÁ· ÔÓÂË ÌÈÈ˙ÂÁÈË· ‡Ï ÌÈÚÂˆÚˆ ˜ÂÂÈ˘˙ÂËÂÚÙÏÂ ÌÈ„ÏÈ . ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ
ÌÈ‡·ÂÈÓ ÌÈÚÂˆÚˆ Ï˘ Ô˜˙‰ ˙Â˜È„· ÌÂÁ˙· ÔÂÎÓ‰ ˙ÂÏ‰�˙‰ Ï˘ ‰ÓÂ‚Ú ‰�ÂÓ˙ ÌÈ¯ÈÈˆÓ .

Ú·˜˘ ˙Â˜È„·‰ ÈÏ‰Â� ÈÙ ÏÚ ÌÈÚÂˆÚˆ ˜„· ‡Ï ÔÂÎÓ‰ ÌÈ�˘ Í˘Ó· . Ï˘ ‰Â·‚‰ ¯ÂÚÈ˘‰
˙ÂÈÓ‚„Ó ˙Â˜È„·· ÌÈÈÂ˜ÈÏ Ì‰· Â‡ˆÓ�˘ ÌÈÚÂˆÚˆ ÈÓ‚„ , Ï˘¯˙‰ ÔÂÎÓ‰˘ ˘˘Á ‰ÏÚÓ

Â„È˜Ù˙· ËÒÂ‚Â‡ „Ú ˜ÂÂÈ˘Ï ¯È˙‰Â 2010ÌÈÈ˙ÂÁÈË· ‡Ï ÌÈÚÂˆÚˆ  . ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈ‡·ÂÈÓ ÌÈÚÂˆÚˆ ˙˜È„·· ÔÂÎÓ‰ ˙ÂÏ‰�˙‰ ˙‡ ‰·¯ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ . ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ ÏÚ

 ÌÈÈË�ÂÂÏ¯‰-ÒÎÓ‰  , ÌÈ�˜˙‰ ÔÂÎÓÂ ‰�È˜˙‰ ÏÚ ‰�ÂÓÓ‰- ‰ˆÙ‰Â ˜ÂÂÈ˘ ÚÂ�ÓÏ È„Î ÏÂÚÙÏ 
Ô˜˙· ÌÈ„ÓÂÚ Ì�È‡˘ ÌÈÚÂˆÚˆ Ï˘. 

 ÌÈ�˘·2000-2009Î ÍÒ· ÔÂÚ¯È‚ ¯·Ëˆ‰ -148˘ ÔÂÈÏÈÓ " Á)‰¯Â˜˙ ÏÏÂÎ ( Û‚‡ ˙ÂÏÈÚÙÓ
ÔÈÈ�·‰ .ÔÂÎÓ‰ È·‡˘Ó Â¯·ÚÂ‰ ÌÈ�˘ Í˘Ó· ,ÌÈ˘„Á ÌÈ�˜˙ ˙·È˙ÎÏ ¯˙È‰ ÔÈ· Â„ÚÂ�˘ ,

ÂÈ˙Â„·ÚÓ ‚Â¯„˘ÏÂ ÂÈ˙ÂÁÂ˜ÏÏ ˙Â¯È˘‰ ¯ÂÙÈ˘Ï ,ÔÈÈ�·‰ Û‚‡ Ï˘ ÔÂÚ¯È‚‰ ÈÂÒÈÎ ˙·ÂËÏ .
 ˙�˘ ÍÏ‰Ó·2010ÂÚ¯È‚‰ ÌÂˆÓˆÏ ÔÂÎÓ‰ ÏÚÙ Ï ÚÈ‚‰˘ Ô-14˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á . ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
Ó˙‰ „¯˘Ó˘"˙ ,¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó , Û‚‡ ˙‡¯·‰Ï ÌÈÎ¯„ Â�Á·È ÔÂÎÓ‰ ˙Ï‰�‰Â ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰

Â˙ÂÏ‰�˙‰ ˙‡ Â˜„·È ¯˙È‰ ÔÈ·Â ÔÈÈ�·‰ , ˙‡Â ÏÚÂÙ ‡Â‰ ‰·˘ ˙È˙Â¯Á˙‰ ‰·È·Ò‰ ˙‡
˙ÈÁÎÂ�‰ ˙�ÂÎ˙Ó· Â˙ÂÏÈÚÙ Í˘Ó‰· ˙ÏÚÂ˙‰. 

�˙‰· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ‰Ê ÁÂ„· ÌÈ‡ˆÓÓ‰ÔÂÎÓ‰ ˙ÂÏ‰ , ˙ÂÁÈË· ÏÚ ˙Â¯È˘È ÌÈÚÈÙ˘Ó‰
¯Â·Èˆ‰ ,Ì„˜‰· ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï ‰·¯ ˙Â·È˘Á ˘È ÔÎÏÂ . ˙¯Â˜È·‰ ÍÏ‰Ó· ÈÎ ÔÈÈˆÏ ˘È

ÌÈÏ‰� ÈÂ�È˘ ÂÏÏÎ˘ ÌÈ�˜˙Ó ÌÈ„Úˆ ˙ËÈ˜�· ‰�È˜˙‰ ÏÚ ‰�ÂÓÓ‰Â ÔÂÎÓ‰ ÂÏÁ‰ , ÈÎÈÏ‰˙
‰Ê ÁÂ„· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ Ô˜˙Ï È„Î ÌÈÈ�Â‚¯‡ ÌÈÈÂ�È˘Â ‰„Â·Ú. 

 



 

 


