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 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 

 

ת ר ו ק י ב ה ת  ו ל ו ע  פ

ביחידה לפיקוח על הצומח והחי נבדקו הכנת תכנית העבודה של היחידה ואופ� 
 .תפוקותיה של היחידה וסדרי ניהול כוח האד�, יישומה

סדרי ניהול הדיג ושימור הדגה : באג� הדיג שבמשרד נבדקו הנושאי� האלה
, הממשלה להשבית את הדיג בכינרתיישו� החלטת , בכינרת ובי� התיכו�

בירורי� והשלמות . והפיקוח של השירותי� הווטרינריי� על גידול דגי מאכל
במשרד הבריאות ובמשטרת , נעשו ג� ברשות לשמירת הטבע והגני� הלאומיי�

 .ישראל
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 היבטי� בפעולת היחידה לפיקוח 

 על הצומח והחי

 תקציר

במשרד הוקמה ) ח או היחידה" יחידת הפיצו�להל� (יחידה לפיקוח על הצומח והחי ה
 על פי חוק 1994בשנת )  משרד החקלאות או המשרד�להל� (החקלאות ופיתוח הכפר 

) הסדרי� כלכליי� והוראות שונות(יישו� ההסכ� בדבר רצועת עזה ואזור יריחו 
על היחידה לבצע פעולות ).  חוק היישו��להל�  (�1994ה"התשנ, )תיקוני חקיקה(

, לאור" קו התפר למניעת הכנסת מוצרי� חקלאיי� שהוגדרו בחוק היישו�פיקוח 
לישראל לש� ) פ" הרש�להל� (בעלי חיי� ומוצרי� מ� החי מהרשות הפלסטינית 

�פעולות שנוקטת היחידה . הגנה על בריאות הציבור ולמניעת הפצת מחלות בעלי חיי
פ על יבוא תוצרת "לרשפיקוח במעברי� בי� ישראל , בי� היתר, למניעת הברחות ה�

 .ביצוע סיורי� ממונעי� לאור" קו התפר ועוד, חקלאית

וה� כללו ג� אכיפה , במהל" השני� הרחיב משרד החקלאות את סמכויות היחידה
פקחי . פיקוח מטע� מועצות הייצור ועוד, בתחו� הווטרינרי ובתחו� הגנת הצומח

קיד� לפקח על תוצרת ומתפ, היחידה הוסמכו ג� למפקחי� מטע� משרד הבריאות
בכל שנה הסמי" השר לביטחו� . הבשר והדגי� בישראל ועל הובלת ביצי� וסימונ�

לעיכוב ולמעצר לצור" ביצוע עבודת הפיקוח , פני� את מפקחי היחידה לקיי� חקירות
ועל , ח מקני� לה אפוא מאפייני� של יחידת שיטור"תפקידי יחידת הפיצו. והאכיפה

 .בכל ימות השנה,  שעות ביממה24, בעה ימי� בשבועכ� מתבקש שהיא תפעל ש

 

 פעולות הביקורת 

 בדק משרד מבקר המדינה את תפוקותיה של 2010אוגוסט �בחודשי� פברואר
את סדרי הכנת תכנית העבודה שלה ואופ� יישומה ואת סדרי ניהול כוח , היחידה

, )ט" השו� להל�(בשירותי� הווטרינריי� , הבדיקה נעשתה ביחידה. האד� ביחידה
 .ובמשרד הבריאות) צ" הגה�להל� (בשירותי� להגנת הצומח של משרד החקלאות 

 

 עיקרי הממצאי� 

 פ "הפיקוח על בשר שמייבאת הרש

פ"בהסכמי� שחתמה המדינה ע� הרש .1
1

פ רשאית לייבא בשר " נקבע כי הרש
י היא עלות יבוא בשר ליבוא� פלסטינ, לפי חישובי הביקורת. באמצעות הנמלי� באר&

הפער נובע בי� היתר מכ" שהבשר המיובא .  בלבד מעלותו ליבוא� בשר ישראלי10%
כמו כ� במסגרת ההסכמי� יכולה הרשות לייבא . ולכ� עלותו נמוכה, פ אינו כשר"לרש

בעוד שיבוא� ישראלי , בשר על פי מכסות ולקבוע פטור מתשלו� מכס ליבוא זה

__________________ 

 . למ� חתימת ההסכ� מתנהל יבוא הבשר לרצועת עזה על פי אות� הסכמי�על א	 השינויי� שחלו  1
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פערי .  מעלות הבשר190%בשיעור של המייבא חלקי בשר מצונ� ישל� תשלו� מכס 
ולכ� יש צור" בקיו� בקרה הדוקה על , העלות האלה טומני� בחוב� פיתוי כלכלי

פ לש� מניעת הברחת " מנמלי ישראל לשטח הרש�הליכי היבוא והובלת הבשר 
 .הבשר לישראל

כי המתכונת הנוכחית של פיקוח היחידה על יבוא בשר , הביקורת העלתה, מנגד
עד שנת �בשעתו: ומצמת במיוחד בהשוואה לפיקוח שביצעה היחידה בעברפ מצ"לרש
 היחידה ליוותה באופ� פיזי את מכולות הבשר מ� היציאה מהנמל ועד הכניסה 1999
אול� נוכח מצוקת כוח אד� , פ ובכ" היא מנעה את הברחתו של הבשר לישראל"לרש

ר יצר פרצה בבקרה הדב. ט להפסיק את ליווי הבשר" החליטו היחידה והשו�1999ב
כפי שפורטו , פ וביחד ע� התמריצי� הכלכליי� הנלווי� לכ""על יבוא הבשר לרש

ט מסתפק בפיקוח ווטרינרי "השו, בנוס(. התחזקה המוטיבציה להבריח בשר, לעיל
ואילו תוכ� ,  נבדקי� הטפסי� הנלווי� לתהלי"�פ "טכני בלבד על הבשר המיובא לרש

עמידתו של מפעל היבוא בדרישות הווטרינריות של ג� ; מכולת הבשר אינו נבדק
 . ט אינו נבח�"השו

העדר בקרה הדוקה של היחידה על עצ� מעבר הבשר מנמלי ישראל לרשות בא לידי 
פ אכ� הגיע "ביטוי ג� בכ" שלא קיי� תיעוד המוכיח כי בשר שהיה אמור לעבור לרש

 באותה רמה בה מפוקח בנסיבות המתוארות שבשר זה אינו מפוקח וטרינרית. לייעדו
ואינו כשר ויש פגמי� בבקרה גובר החשש שחלקו הגדול , בשר המיובא לישראל

 רק , 2007�2009פ בשני� " טו� בשר שיובאו לרש35,000מתו" : מוברח לישראל

בהיבט : להברחת הבשר מספר היבטי� מהותיי�. פ"נכנסו לרש) 44%( טו� �15,600כ
בהיבט ; ו זהה לפיקוח על בשר מהמיובא לישראל פיקוח וטרינארי שאינ�הבריאותי 

;  חשש להברחות ופגיעה בהכנסות המדינה והעלמת רווחי� מרשויות המס�הכלכלי 
 .  פגיעה בציבור שומרי הכשרות בישראל�ובהיבט ההלכתי 

יצוי� שא( שנושא הפיקוח על הבשר חשוב הרי שהנהלת היחידה לא יידעה את  .2
)  שר החקלאות או השר�להל� (לאות ופיתוח הכפר ל המשרד או את שר החק"מנכ

 . פ"בעניי� הפסקת הליווי והעדר הפיקוח על יבוא בשר לרש

 

 תכניות עבודה וביצוע� 

 מינה שר החקלאות הנהלה ליחידה זאת לש� קביעת סדר עדיפויות 2006ביולי   1
, דלית משאבי אנוש של המשר"ר ההנהלה מונתה סמנכ"לתפקיד יו. ותכנית עבודה

ומנהל היחידה הווטרינרית , צ"מנהלת הגה, ט"ולחברי ההנהלה מונו מנהל השו
 �2008 ו2007תכניות העבודה לשני� , אול� בניגוד להנחיית השר. במשרד הבריאות

ח ללא מעורבות הנהלת היחידה בגיבוש� או "הוכנו על ידי מנהל יחידת הפיצו
, בכלל זה. נית עבודה סדורה הכינה ההנהלה לראשונה תכ2009רק בשנת . באישור�

ורק בשנת ;  נכלל נושא הפיקוח על הבשר בתכנית העבודה של היחידה2009רק בשנת 
 עד �א( על פי כ� .  הקצתה הנהלת היחידה שני עובדי� שיבצעו את המשימה2010

 . פ ומניעת זליגתו לישראל"מועד סיו� הביקורת לא התבצע פיקוח על יבוא בשר לרש

 לא שיקפה באופ� נאות את המשימות 2009ה של היחידה לשנת תכנית העבוד .2
 .שהיחידה ביצעה בפועל ובשל כ" לא היוותה כלי ניהולי וכלי בקרה ראוי

הנהלת היחידה והנהלת המשרד , א( שליחידה הוגדרו משימות ליבה� בנוס( .3
חלק� אינ� בליבת העשייה של היחידה ולחלק� אי� , הוק�הטילו עליה משימות אד
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 כוח האד� �כיו� שמשאבי היחידה . יקה לתחומי העשייה של משרד החקלאותז
נאלצה היחידה להסיט את משאביה מבצוע המשימות ,  כמעט ולא גדלו�ותקציב 

הרחבת ). פרטי� בהמש"(שבליבת עשייתה של היחידה לטובת המשימות החדשות 
מה ובלי ללא תוספת אמצעי� מתאי, מטלות היחידה נעשתה ללא כל עבודת מטה
 .לבחו� הא� היחידה יכולה לבצע� בצורה ראויה

שנמש" שני� ושעליו כבר התריע , של עבודה שלא על פי תכנית עבודה, מצב זה .4
ב58מבקר המדינה בדוח 

2
הוא חמור ומעיד על כשל ניהולי ואישי של העומדי� בראש , 

ת בגיבוש  מעורבהאשר לא היית, הוא מעיד ג� על כשל של הנהלת המשרד. היחידה
 . ולא וידאה את ביצועה, לא יצרה בקרה, תכנית העבודה

 

 סדרי ביצוע� של משימות שנכללו בתכנית העבודה

1.  �על מנת למנוע הברחת תוצרת חקלאית אמורה היחידה לאייש חלק מהמעברי
היחידה מאיישת את המעברי� דרכ� עוברת תוצרת חקלאית . פ לישראל"שבי� הרש

. ל מאיישי� ג� את שאר המעברי�"משטרת הגבולות או צה, �בעוד מינהלת המעברי
הביקורת העלתה כי המעברי� שאינ� מאוישי� על ידי היחידה משמשי� פרצה 

פ לישראל ולראיה היק( התפיסות "במנגנו� של מניעת הברחת סחורה מהרש
 . במעברי� אלה גדול יותר

, י� מזויפי�היחידה אחראית ג� למניעת הברחות של תכשירי� וטרינרי .2
�. ט" בשיתו( פעולה ע� השותפעולה זאת אמורה להיעשו. הגורמי� נזק לבעלי חיי

 ��2008הביקורת העלתה שהיק( התפיסות של תכשירי� וטרינריי� מזויפי� לשני
לעומת שנת ) בתלות בסוג התכשיר, 50%�100%בהיק( של ( ירד באופ� ניכר 2009
ב של משרד מבקר המדינה שהתריע 58 דוח בעקבות, 2008בדצמבר , יתר על כ�. 2006

הוציא המשרד נוהל שאמור היה , ט"על חוסר שיתו( הפעולה בי� היחידה לשו
�אול� בפועל ג� הנוהל החדש לא ; להסדיר את חלוקת הסמכויות בי� שני הגופי

 .  פיקוח לא מספק�והתוצאה היא , הביא לסיו� חילוקי הדעות

חוקיות בכל הנוגע לפקוח על מטלות הנוגעות נמצא כי אי� ליחידה סמכויות  .3
כתוצאה מכ" היק( התפיסות . פרט למניעת הברחת תוצרת במעברי�, להגנת הצומח

 . של תוצרת חקלאית צמחית מוברחת הוא אפסי

 

 משימה שאינה בליבת העשייה של היחידה

 2008הטיל השר על היחידה בתחילת , בעקבות דוח ביקורת פנימית חמור על אג( הדיג
ג� את הפיקוח על הדיג
3

אול� .  למש" שנה עד לבחינת הנושא מחדש בתו� אותה שנה
ובהתא� , הביקורת העלתה כי אי� בידי היחידה את הכלי� הדרושי� לביצוע מטלה זו

לזאת היא לא עמדה בביצוע המשימה ברמה הנאותה ולא שימשה חלופה ראויה 
 .שרד החקלאותליחידת הפיקוח של אג( הדיג וחקלאות המי� של מ

 

__________________ 

  .901' עמ, "הפיקוח על השימוש בתכשירי� וטרינריי�"בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„58·) 2008 , מבקר המדינה  2
 ". ענ	 הדיג"בפרק ) È˙�˘ ÁÂ„61·) 2010 ראו בעניי� זה ג�   3
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 משימות שלא נכללו בתכנית העבודה

בעקבות ביטול הרשות לפיקוח חקלאי שבמשרד שעסקה בפיקוח על , 2007בשנת 
ומועצת , מועצת הלול, מועצת הצמחי�(חיקוקי� הנוגעי� למועצות החקלאיות 

. ל המשרד להטיל את הפיקוח על החלב והביצי� על היחידה"החליט מנכ, )החלב
ועבור המועצה , שהיא חברה פרטית, ה� עבור המועצה לענ( החלב בישראלמטלות אלו 
לא נמצאו נימוקי� . שהיא גו( סטטוטורי שיש לו יחידת פיקוח משלו, לענ( הלול

מבדיקת סידור . לצור" שהיחידה תתגבר את הפיקוח שהינו באחריות גופי� אלו
ביצוע מטלות אלו העבודה של היחידה עולה כי היא משקיעה זמ� ומשאבי� רבי� ב

�ביצוע המטלות . זאת בשעה שעל פי טענות היחידה היא סובלת ממצוקת כוח אד
 .כפי שפורט לעיל, הנוספות עשוי לבוא על חשבו� ביצוע משימות הליבה שלה

 

 משימה שאי� לה זיקה למשרד החקלאות

רי  קיבלה ועדת השרי� לענייני ביטחו� לאומי החלטה בדבר השעיית אישו�25.11.09ב
בנייה באזור יהודה ושומרו�
4

כשותפה , על משאביה, לא נקבעה היחידה, בהחלטה. 
ולמרות שאי� מדובר בתחו� שעליו מופקד משרד , למרות זאת. לביצוע המשימה

ל המשרד ליחידה להקצות ממשאביה "הורה מנכ, החקלאות בכלל והיחידה בפרט
� למש" כחודש ימי� מפקחי20בס" הכל הקצתה היחידה . לטובת ביצוע המשימה .

משימות , הקצאת כוח האד� באה על חשבו� המשימות השוטפות שבאחריות היחידה
 .שיעוד� הגנה על בריאות הציבור

 

 גורמי� לפגיעה בתפוקות ובאפקטיביות של פעילות היחידה 

, בה בעת. האפקטיביות של עבודת היחידה נמדדת בי� היתר בתחו� ההרתעה .1
ות שביצעה היחידה עולה כי ההרתעה שהיא מפעילה אינה מבדיקת אירועי התפיס

, העדר ההרתעה בא לידי ביטוי בעובדה שקיי� גרעי� של אות� נתפסי�. מספקת
�ובהקשר לכ" יצוי� שג� הטיפול . אשר שב וחוזר על ההברחות מספר רב של פעמי

ממסמכי הלשכה המשפטית : לא היווה אמצעי הרתעה, המשפטי שבו נקט המשרד
 לייעו& 2010 עד יוני 2007 תיקי� שהגיעו מינואר 1,776כי מתו" , משרד עולהשל ה

 עוד עולה כי . לא טופלו, שה� למעלה משליש מהתיקי�,  מתוכ�639, המשפטי

שיעור גביית הקנסות ,  מהתיקי� שכבר טופלו והוטלו בה� קנסות מינהליי��76%ב
� .עמד על פחות ממחצית, 2007�2009בשני� , בה

 יו� ולילה בכל � מעי� יחידת שיטור מחייב אותה לפעול ברציפות �י היחידה אופ .2
שכ� פרקי הזמ� שבה� היחידה אינה פועלת עלולי� . ימות השבוע לש� מילוי תפקידה

. להוות הזדמנות לניצול חולשת האכיפה והפיקוח לביצוע הברחות של תוצרת חקלאית
 . ימות השנהא( על פי כ� היחידה אינה עובדת ברציפות כל 

 

__________________ 

 .22/ב' החלטה מס  4
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 סדרי עבודה ומינהל

1   �ציוות עובדי היחידה בצוותי� של זוגות חיוני לצורכי בקרה על עבודת המפקחי
אול� נמצא כי שיבו& העובדי� לא תמיד נעשה . וחשוב לא פחות לש� ביטחונ� האישי

ולא אחת שובצו מפקחי� לבד , תו" התחשבות בצורכי הבקרה והביטחו� האישי
 . בניידת פיקוח

הרשאה מטע� השר : לביצוע עבודת� זקוקי� עובדי היחידה לכמה סמכויות .2
או לפי חוק ) עדות(לביטחו� פני� לקיי� חקירות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית 

וכ� רישיו� לנשיאת , �1996ו"התשנ, ) מעצרי��סמכויות אכיפה (סדר הדי� הפלילי 
חידה חמישה מפקחי� שהסמכויות בפועל נמצאו בי). למעט בעת איוש מעברי�(נשק 

�ולמרות זאת ה� שימשו בתפקיד� וביצעו פעולות אכיפה , האמורות נשללו מה
 .ופיקוח

יש לבדוק את שאלת ניגוד , 2006על פי הנחיית היוע& המשפטי לממשלה משנת  .3
לעובדי היחידה סמכויות . הענייני� של עובדי ציבור העוסקי� במשרות רגישות

 חלק גדול מה� בעלי �יתר על כ� , מכתיבי� עיסוק בנושאי� רגישי�ה, חקירה ומעצר
�ולכ� עלול להתעורר בעניינ� חשש , משק חקלאי או מתגוררי� ביישובי� חקלאיי

�לאחר קבלת מידע מלא על , לניגוד ענייני� אשר מחייב עריכת הסדר ניגוד ענייני
�ש מעובדי�  ולא דר�בפועל המשרד לא ייש� את ההנחיה במלואה . קשריה

 למלא שאלו� ובו יפורטו קשריה� ועיסוקיה� 2006שהתקבלו לעבודה לפני שנת 
זאת א( שהיה מידע על חשש להימצאות� , האחרי� וממילא לא נחת� עימ� הסדר

�יצוי� שהמשרד אמנ� . של חלק מהמפקחי� והעובדי� ביחידה במצב של ניגוד ענייני
שלא , ענייני� שהיווה מעי� הצהרההחתי� את המפקחי� על מסמ" להסדרת ניגוד 

 . היווה תחלי( לשאלו� האמור לעיל

�, לבצע פיקוח ואכיפה במקו� מגוריה�, חלק� בעלי משקי�, היחידה שיבצה מפקחי
בכ" לא נתנה את דעתה לשאלת הרגישויות העלולות לנבוע מכ" ולהשפיע על אופ� 

 . ביצוע העבודה

 

 סיכו� והמלצות

כיו� שבשר . פ"ח לא פיקחה על יבוא בשר לרש"ת הפיצובמש" שני� רבות יחיד .1
אינו כשר ויש פגמי� בבקרה גובר החשש , ט"זה ג� אינו מפוקח וטרינרית על ידי השו

 העלמת מיסי� �שלא רק שהוא יוברח לישראל תו" פגיעה בהכנסות המדינה 
פגיעה וכ� ל, והכנסות מרשויות המס אלא ג� שהמדובר בליקוי הנוגע לבריאות הציבור

 .בציבור שומרי הכשרות בישראל ומכא� ג� חומרת המחדל

. פ"רשיישו� הסכמי� חקלאיי� בי� ישראל לח הוקמה לש� "יחידת הפיצו .2
ל והנהלת היחידה על היחידה משימות רבות "המנכ, במש" השני� הטילו השר

� שה, חלק� בוצעו בעבר על ידי גופי� אחרי� וחלק� עבור מועצות הייצור, נוספות
ללא תוספת , הרחבת מטלות היחידה נעשתה ללא כל עבודת מטה. חברות פרטיות

בשל כ" . אמצעי� מתאימה ובלי לבחו� הא� היחידה יכולה לבצע� בצורה ראויה
 �נאלצה היחידה לצמצ� את הפיקוח והאכיפה על נושאי ליבה כגו� הפיקוח במעברי

תפקוד זה . תכשירי� וטרינריי�כגו� הפיקוח על יבוא , או שביצעה מטלות באופ� חלקי
של הנהלת היחידה והמשרד גובל בניהול כושל הפוגע במטרה העיקרית שלשמה 
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הכשל הוא ג� של הנהלת המשרד .  הדאגה לבריאות הציבור�והיא , הוקמה היחידה
 .בכל הנוגע לבקרה על יישו� תכנית העבודה

שות עבודת מטה כדי לע, הרואה ביחידה זו מעי� משטרה חקלאית, על הנהלת המשרד
לקבוע מה ה� המשימות שיוטלו על היחידה ואילו אמצעי� יועמדו לרשותה ולוודא כי 

בכלל זה יש לתת תשומת לב להגברת המועילות . ה� יתאימו לאופייה ולמשימותיה
של פעולות היחידה בנושא האכיפה שכ� נכו� למועד עריכת הביקורת ספק א� ישנה 

 . הרתעה מספיקה

הלת המשרד לפעול ללא דיחוי לקבלת המידע מ� המפקחי� על עיסוקיה� על הנ .3
וקשריה� האחרי� של עובדי היחידה ובמידה שמתעורר חשש לניגוד ענייני� לערו" 

 . עימ� הסדר למניעתו

 

♦ 
 

 מבוא

החקלאות במשרד הוקמה ) ח או היחידה" יחידת הפיצו�להל� (יחידה לפיקוח על הצומח והחי ה
 על פי חוק יישו� ההסכ� בדבר 1994בשנת )  משרד החקלאות או המשרד�הל� ל(ופיתוח הכפר 

 �להל�  (�1994ה"התשנ, )תיקוני חקיקה) (הסדרי� כלכליי� והוראות שונות(רצועת עזה ואזור יריחו 
�על היחידה לבצע פעולות פיקוח לאור! קו התפר למניעת הברחת מוצרי� חקלאיי�  ).חוק היישו

לישראל ולמניעת הכנסת בעלי חיי� ) פ" הרש�להל� (� מהרשות הפלסטינית שהוגדרו בחוק היישו
נוסח [מוצרי� מ� החי וכל טובי� אשר יבוא� מוסדר לפי פקודת מחלות בעלי חיי� , )ח" בע�להל� (

לש� הגנה על בריאות הציבור ולמניעת הפצת מחלות , ) הפקודה�להל�  (�1985ה"התשמ, ]חדש
קבע בי� השאר את הסדרי הפיקוח על , שעניינו חקלאות ופיקוח חקלאי, לחוק היישו�' פרק ז. ח"בע

תנועת תוצרת חקלאית מהחי והצומח לעניי� מוצרי� שכניסת� הייתה מוגבלת במכסות ולעניי� 
 . מניעת הפצת מחלות מהחי והצומח

הסכ� לפי על יבוא תוצרת חקלאית פיקוח : ה מבצעת את עבודתה באמצעות הפעולות האלהיחידה
הפעלת מודיעי� שטח וביצוע חקירות לסיכול ; ביצוע סיורי� ממונעי� לאור! קו התפר; הסחר

המשטרה ומשטרת הגבולות , ל"תפיסת הברחות והצבת מחסומי כבישי� בשיתו+ צה; הברחות
וה� כוללות ג� אכיפה בשטח , במהל! השני� הרחיב המשרד את סמכויות היחידה). ב" מג�להל� (

מפקחי היחידה ג� הוסמכו למפקחי� . הגנת הצומח והפיקוח על הדיג, רינריישראל בתחו� הווט
 . מטע� משרד הבריאות לפיקוח על תוצרת הבשר והדגי� בישראל ועל הובלת ביצי� וסימונ�

האוכפת את החוקי� הנתוני� לאחריות שר , ח היא יחידה בעלת אופי שיטורי"יחידת הפיצו
ומפקחת על העברת תוצרת חקלאית ) קלאות או השר שר הח�להל� (החקלאות ופיתוח הכפר 

. בכל ימות השנה,  שעות ביממה24, וככזו עליה לפעול שבעה ימי� בשבוע, פ לישראל"מהרש
הפעילות למניעת הברחות לתו! שטח ישראל נעשית במעברי� נייחי� שנקבעו למעבר תוצרת 

הפעילות . עי� לאור! קו התפרבנקודות ביקורת ובאמצעות סיורי� ממונ, פ לישראל"חקלאית מהרש
 . ח והגנה על בריאות הציבור נעשית בשטח ישראל"למניעת הפצת מחלות בע

� �להל� (יחידת סמ! במשרד החקלאות , היחידה מבצעת פיקוח עבור השירותי� הווטרינריי
ביולי . ומשרד הבריאות, שבמשרד החקלאות) צ" הגה�להל� (השירותי� להגנת הצומח , )ט"השו

ר ההנהלה מונתה "לתפקיד יו; מינה השר הנהלה ליחידה ובה נציגי� של שלושת הגופי� הללו 2006
וראש , צ"מנהלת הגה, ט"ולחברי ההנהלה מונו מנהל השו, לית משאבי אנוש של המשרד"סמנכ
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מינה השר , ע� סיו� כהונתו של האחרו�, �9.1.08ב. שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות
בכתב המינוי להנהלת היחידה ציי� השר כי . יחידה הווטרינרית במשרד הבריאותבמקומו את מנהל ה

מטלותיה וסדרי העדיפויות שלה בהפעלת תפקידי הפיקוח , עליה לקבוע את יעדי פעילות היחידה
ובשי� לב , והכול במסגרת הסמכויות הנתונות לה� בחיקוקי� שלפיה� הוסמכו, של אנשיה

 .  שמירת� וקידומ� מופקד המשרדלאינטרסי� הציבוריי� אשר על

 45מתוכ� ( עובדי� �70בראשה עומד מנהל ומועסקי� בה כ, ל המשרד"היחידה כפופה למנכ
�בראש כל מרחב עומד מנהל ולרשותו . מרכז ודרו�,  צפו��המחולקי� לשלושה מרחבי� ) מפקחי
� מיליו� �13 לכ2007נת ח בש" מיליו� ש�15תקציב היחידה נע בי� כ. רכז מודיעי� ומפקחי�, חוקרי

 .2010ח בשנת "ש

לחוק היישו� מינה שר החקלאות מפקחי� ליחידה מעובדי משרדו לצור! ביצוע ) א(46לפי סעי+ 
 �, לא יכניס אד� לישראל בעל חיי�: " לחוק היישו� קובע45סעי+ . �45 ו44הפיקוח לעניי� סעיפי

�ה"התשמ] נוסח חדש[חלות בעלי חיי� מוצרי� מ� החי וכל טובי� אשר יבוא� מוסדר לפי פקודת מ
אלא לפי היתר בכתב שנת� מנהל השירותי� הוטרינריי� , משטחי עזה ויריחו, )להל� הפקודה (1985

בשינויי� , או מי שהוא הסמי! והוראות הפקודה והתקנות שהותקנו לפיה יחולו על כניסה כאמור
�, 5 המפקחי� תינת� הודעה לשר המשטרהעל מינוי, )ב(46לפי סעי+ ".  יבואהכאילו היית, המחויבי

ושר המשטרה רשאי להסמיכ� בהסמכה כללית או מיוחדת לקיי� חקירות לש� ביצוע הפיקוח 
, בשינויי� המחויבי�, סמכויות המפקחי� שמונו לפי סעי+ זה יהיו, )ג(46לפי סעי+ . כאמור

 �, �1988ח"התשמ, קלאי לחוק הרשות לפיקוח ח�22 ו21, 20כסמכויות הפיקוח הקבועות בסעיפי
 . ח ובשר"לרבות תפיסה של בע, תפיסת חפצי� ועיכוב�, המפרטי� סמכויות נרחבות של חיפוש

ההסמכה ניתנת מתוק+ פקודת . בכל שנה הסמי! השר לביטחו� פני� את מפקחי היחידה מחדש
�מעצרי�סמכויות אכיפה(חוק סדר הדי� הפלילי , חוק היישו�, )עדות(הפרוצדורה הפלילית ( ,

, ט"וחוקי� הנוגעי� לפיקוח ואכיפה עבור השו, ) חוק סדר הדי� הפלילי�להל�  (�1996ו"התשנ
לעיכוב , נוס+ על כ! הסמי! השר לביטחו� פני� את היחידה לקיי� חקירות. צ ומשרד הבריאות"הגה

� וכ� בעת חשד לביצוע עברות של גנבות תוצרת, ולמעצר במקרי� של עברות על החיקוקי� האמורי
 .קבלת דבר במרמה וזיו+, )ח"כולל בע(חקלאית 

את ,  בדק מבקר המדינה את תכנית העבודה של היחידה ויישומה2010אוגוסט �בחודשי� פברואר
צ "במשרדי הגה, ט"בשו, הבדיקה התקיימה ביחידה. ניהול כוח האד� ביחידה ואת תפוקותיה

 . ובמשרד הבריאות

 

 

 פעילות היחידה 

 פ "בא לרשהפיקוח על הבשר המיו

 � �להל�  (�1974ד"התשל, )יבוא בשר(יבוא בשר לישראל מעוג� בפקודה ובתקנות מחלות בעלי חיי
 בדבר 6ובאפריל אותה שנה נחת� פרוטוקול, 1994פ הוסדר בשנת "היבוא לרש). תקנות יבוא בשר

ט "וולפיו הש, הפרוטוקול כולל פרק על החקלאות. פ"היחסי� הכלכליי� בי� ממשלת ישראל לרש

__________________ 

 ". פני�השר לביטחו�"כיו� נקרא   5

הפרוטוקול הוא הסכ� חוזי המסדיר את היחסי� הכלכליי� בי� שני הצדדי� והוא חל על הגדה   6
 .המערבית ועל רצועת עזה
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מוצרי� מ� , ח"של כל אחד מהצדדי� יהיו בעלי סמכות להנפיק היתרי יבוא וטרינריי� ליבוא בע
היתרי היבוא יעמדו בקפידה בתנאי� וטרינריי� מקצועיי� הנהוגי� בעת מת� ההיתרי� . החי ועוד

 . ליבוא בישראל 

˘ ¯ Ï  „ Ú Â È Ó ‰  ¯ ˘ ·  Ï ˘  Ì È ¯ Á ‡ Â  Ì È È ¯ � È ¯ Ë Â  Ì È ‡ � ˙"Ù: לפי הפקודה הפיקוח 
ט במת� היתר "העקרונות המנחי� את השו. ט"שר המיובא לישראל הוא באחריות השועל הב

לשחרור הבשר ולשיווקו בישראל ה� בעיקר� הגנה על בריאות הציבור ומניעת החדרת מחלות 
ט בישראל על יבוא "הביקורת העלתה כי רמת הפיקוח שמבצע השו. למדינת ישראל) מידבקות(

הפיקוח על בשר המיובא . א מבצע על בשר המיובא לישראלפ היא נמוכה מזו שהו"בשר לרש
, ט"בדיקות במפעל היבוא לבחינת עמידתו בדרישות השו, לישראל כולל אישור של מדינת היבוא

פ נעשה על ידי "לעומת זאת פיקוח על בשר המיובא לרש. ל"ט במפעל בחו"וביקורי� של נציגי השו
והבשר עצמו , "סחורה במעבר "�פ "ילה בשר לרשללא פתיחת המכולה המכ, בדיקת הניירת בלבד

בסיו� הבדיקה הונפק טופס ; אינו מסומ� בתווית בעברית המפרטת את חלק הבשר ותארי! תפוגתו
פ מספקת "והרש, הרבנות הראשית לישראל מספקת ליבוא� הישראלי תעודת הכשר. רשות פריקה

 . ליבוא� הפלסטיני הכשר מוסלמי

˙ È Ë Ù ˘ Ó ‰  ‰ È ‚ Â Ò אול� , ת לפיקוח על יבוא בשר הוטלה על היחידה ע� הקמתההאחריו: ‰
בניגוד לבשר המיובא (פ "כי הבשר המיובא לרש, יועצת משפטית במשרד,  קבעה2008רק ביוני 

וכי מעמד זה אינו מעוג� בחוקי� או בתקנות ואי� דר! , הוא במעמד של סחורה במעבר) לישראל
ועל כ� יש צור! לשנות את תקנות ,  לישראללאכו+ את אות� כללי� החלי� על הבשר המיובא

 . היבוא

 ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ¯„ÒÂÈ˘ ÍÎ ˙Â�˜˙‰ ÔÂ˜È˙Ï Ì„˜‰· ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚ ÈÎ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘¯Ï ¯˘·‰ ¯·ÚÓ"Ù . 

È Ï Î Ï Î ‰  ı È ¯ Ó ˙ ר ) א(:   ‰ ש ב ה ת  ו ל ע  הכשרת הבשר מייקרת את עלותו באופ� � 
 1.55ל פי החשבונית של היבוא� הפלסטיני הוא ע" פילה בשר"ג "מחיר של ק, לדוגמה, כ!. ניכר
 . ג" דולר לק11.8בעוד שעל פי החשבונית של היבוא� הישראלי עומד המחיר על , דולר

ס   )ב( כ פ מוסמכת לאפשר יבוא "הרש, פ"שנחתמו בי� ישראל לרש, על פי הסכמי קהיר �מ
רשימות אלה .  מכסותולקבוע מדיניות יבוא לגבי טובי� המפורטי� ברשימות מסוימות על פי

�פ מחלקת את המכסות "הרש. ויבוא בשר בקר וכבש על פיה� פטור ממכס, מתעדכנות מפע� לפע
נמצא כי . כ! שיבוא� שמייבא לפי המכסה פטור ממכס, האמורות לעיל ליבואני� הפועלי� בשטחה

ובא כדי יבואני� שמייבאי� מעבר למכסה הצהירו על מחירי� נמוכי� ולא סבירי� של הבשר המי
אול� הוא מחויב , היבוא� הישראלי פטור אמנ� ממכס על בשר קפוא. פ מכס נמו!"לשל� לרש

 .  מערכו190%בתשלו� מכס עבור בשר מצונ� בשיעור של 

 ˙ÂÚˆÓ‡· ¯˘· Ï‡¯˘ÈÏ Â‡·ÈÈ ÌÈÏ‡¯˘È ÌÈ�‡Â·È˘ ÍÎÏ ÈÏÎÏÎ ıÈ¯Ó˙ ÌÈÈ˜ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ
ÌÈ�ÈËÒÏÙ ÌÈ�‡Â·È .‰ ÔÈ· ¯˙ÂÈÂ ‰¯˘Ú ÈÙ Ï˘ ¯ÚÙ Ô‡Â·ÈÏ ˙ÂÏÚ‰ ÔÈ·Ï ÈÏ‡¯˘È Ô‡Â·ÈÏ ˙ÂÏÚ

Ï‡¯˘ÈÏ ¯˘· ÁÈ¯·‰Ï ÈÂ˙ÈÙ ‰ÂÂ‰Ó È�ÈËÒÏÙ ,ÁÂ˜ÈÙ ¯„ÚÈ‰ ÁÎÂ� ¯˙ÂÈ „ÂÚ ÏÂ„‚ ÈÂ˙ÈÙ‰Â .
 ¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È¯·· ‰ÚÈ‚Ù‰Â ¯˘·‰ Ï˘ ˙È˙‡Â¯·˙‰ ˙ÂÎÈ‡Ï ˘˘Á Ï˘ Ë·È‰‰ „·ÏÓ˘ ÔÈÂˆÈ

˙Â¯˘Î‰ È¯ÓÂ˘ ¯Â·Èˆ Ï˘ ÂÈ˙Â˘‚¯·Â ,¯·‰ ÔÈ‚· ˙ÂÚ‚Ù� ÒÎÓÓ ‰�È„Ó‰ ˙ÂÒ�Î‰ Ï˘ ‰Á
¯˘· , ‰�È„Ó‰ ‰˙ÈÈ‰ ÈÓ˘¯ ÔÙÂ‡· ÌÈÏ‡¯˘È ÌÈ�‡Â·È ˙ÂÚˆÓ‡· Ô�ÂˆÓ‰ ¯˘·‰ ‡·ÂÈ ÂÏ ÔÎ˘

¯˙ÂÈ ‰Â·‚ ¯ÂÚÈ˘· ÒÎÓ Ì‰Ó ‰·Â‚ ,¯ÂÓ‡Î . 
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Ï ‡ ¯ ˘ È ·  Ì È ˜ Â Â ˘ Ï  ¯ ˘ · ‰  ˙ ‚ È Ï Ê:  � �35,000פ יותר מ" יובאו לרש2007�2009בשני
ממנו נכנסו ) 44%(טו�  �15,600 עולה כי רק כ7מנתוני משרד החקלאות. טו� בשר דר! נמלי ישראל

הביקורת העלתה כי  .בנסיבות הללו גובר החשש כי חלק גדול ממנו מוברח לישראל. פ"לרש
 מקרי� 742בשני� האמורות היחידה חשפה . פ"היחידה אינה מקיימת רישו� של בשר הנכנס לרש

 לפגוע זליגת בשר זו לישראל יש בה כדי. פ בישראל" טו� בשר שהיה מיועד לרש643שבה� תפסה 
 .בבריאות הציבור וברגשותיו של ציבור שומרי הכשרות

Ï Ú Â Ù ·  Á Â ˜ È Ù העברת הבשר תבוצע באמצעות כלי רכב שיהיו חתומי� ,  על פי הפרוטוקול:‰
 ביצעה היחידה ליווי פיזי של 1999עד שנת . ט"של השו) מתק� לנעילת מכולה(באמצעות סגר 

יחידה על מועד שחרור המכולה משערי ט הודיע למוקד ה"השו: פ"מכולות בשר שיובא לרש
י� וליוו אותה באמצעות שני /ומפקחי היחידה המתינו למכולה בשערי הנמל, י� ועל יעדה/הנמל

�באופ� זה וידאה היחידה . פ דר! מעברי הגבול"עד כניסתה לרש, אחד מלפני� ואחד מאחור, רכבי
ט להפסיק את ליווי "חידה והשו החליטו הי1999בשנת . פ הגיע ליעדו"כי כל הבשר המיובא לרש

 . פ"המכולות ולקבוע נוהל חדש שיסדיר את הפיקוח על יבוא בשר לרש

וטרינר הנמל יספק לעמיל המכס סגר וטופס : ט נוהל ולפיו" קבעו היחידה והשו2000באפריל 
, ש� היבוא�, ש� עמיל המכס, המכולה' מס, תכולת המכולה: ובו פרטי� אלו, "רשות פריקה"

הווטרינר יעביר העתק של הטופס ; ז"ת' ש� הנהג ומס, המשאית' מס, סגר' מס, רישיו�' מס, כתובתו
עמיל המכס ינעל את המכולה בסגר וידווח למוקד על מועד יציאת ; למוקד היחידה באמצעות הפקס

עמילי המכס ישחררו את המכולות לפי שעות הפתיחה של המעברי� שיועדו לש� ; המכולה ויעדה
קבע כי היחידה תבצע פיקוח שוט+ ותדווח בכל חודש א� המכולות הגיעו ליעדיה� ע� עוד נ. כ!

�וכי במקרה שהנהג לא מגיע למעבר שאליו נשלח הוא יזומ� לחקירה במשרדי , הסגרי� המקוריי
י� ללא סגר ולא היה / המכולות יצאו מהנמל�הבדיקה העלתה כי הנוהל לא יוש� במלואו . היחידה

 .ולא על ידי היחידה,  וטרינר הנמל�ט "לא על ידי נציג השו, ליעד�פיקוח על הגעת� 

 ועד מועד סיו� הביקורת מכולות 2004פ הל! והתרופ+ לאחר שמשנת "הפיקוח על יבוא בשר לרש
ט וה� הועמסו על "שיועדו לעזה נפרקו במחסני� ובבתי קירור מחו3 לנמלי� ללא סגרי� של השו

 . אחר יעד�משאיות קירור ללא פיקוח ומעקב 

פ כי חל איסור על אחסו� בשר "ט לעמילי המכס של היבואני� מהרש" הודיעו השו2008בנובמבר 
וכי חריגה מנהלי� אלה , מיבוא בבתי קירור בשטח ישראל ג� במצבי� של סגירת המעבר לעזה

 הביקורת העלתה קיומ� של. בפועל דרישה זו לא קוימה. תביא לפסילת אישורי� ורישיונות יבוא
 .פ ללא היתר"בתי קירור בעתלית ובאשדוד המאחסני� בשר מיבוא המיועד לרש

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÂÏÎÂÈ ÌÈ�‡Â·È‰˘ È„Î ÏÓ�‰ ÍÂ˙· ¯Â¯È˜ È˙· ˙Ó˜‰ ÏÂ˜˘Ï ˘È
‰ÊÚÏ ÌÈ¯·ÚÓ‰ ˙¯È‚Ò Ï˘ ‰¯˜Ó· ¯˘·‰ ˙‡ Ì‰· ÔÒÁ‡Ï , ˙‡ ‡„ÂÂÏ ‰È‰È Ô˙È�˘ È„ÎÂ

Â„ÚÈÏ ÂÏÂÎ ‡Â·È‰ ˙¯·Ú‰ . 

ט ליחידה בדבר הסדרת יבוא הבשר "ימי� דיוני� וחלופת מכתבי� בי� השו מתקי2005משנת 
מכיוו� שהנושא לא הוסדר לא התקיי� . פ וחלוקת התפקידי� ביניה� באשר ליישו� הפיקוח"לרש

 . חלקו א+ מגיע לישראל, פ והוא לא תמיד מגיע ליעדו"פיקוח על היבוא הבשר המיובא לרש

__________________ 

 . הנתוני� שמסר משרד החקלאות לא היו ממוסמכי� ובדיקת הנתוני� נמשכת  7
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 ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙ÏËÂÓ ‰„ÈÁÈ‰ ÏÚ ¯ÂÓ‡Î Ì‡Â·È ¯˘‡ ÔÈ·ÂË ÏÎÂ ÈÁ‰ ÔÓ ÌÈ¯ˆÂÓ ˙Á¯·‰ ÚÂ�ÓÏ
Ú· ˙ÂÏÁÓ ˙ˆÙ‰ ˙ÚÈ�ÓÏÂ ¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È¯· ÏÚ ‰�‚‰ Ì˘Ï ‰„Â˜Ù‰ ÈÙÏ ¯„ÒÂÓ"Á . ˙ÂÈ¯Á‡

˘¯Ï „ÚÂÈÓ‰ ‡·ÂÈÓ ¯˘· ˙‚ÈÏÊ ˙ÚÈ�Ó ˙ÏÏÂÎ ˙‡Ê"Ï‡¯˘È· ÌÈ˜ÂÂ˘‰ Ï‡ Ù . Â�È‡ ¯˘‡ ¯˘·
Ï‡¯˘ÈÏ ‡·ÂÈÓ‰ ¯˘· ÏÚ ÌÈÏÁ‰ ÌÈÈ¯�È¯ËÂÂ‰ ÌÈ‡�˙· „ÓÂÚ ,Î Â�È‡ ‰Ó ˙Ú„Ï Ô˙È� ‡ÏÂ ¯˘

Â· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙‚ÂÙ˙ ÍÈ¯‡˙ . ¯˘· ‡Â·È ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ ÌÈÈ˜˙‰ ‡Ï ÌÈ�˘ ¯˘Ú Í˘Ó· ÏÚÂÙ·
˘¯Ï"Ù . 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˘¯Ï ¯˘·‰ ÈÂÂÈÏ ˙˜ÒÙ‰ ÏÚ ‰ËÏÁ‰‰" ‰„ÈÁÈ‰ È„È ÏÚ Ù
Â˘‰Â"˘¯Ï „ÚÂÈÓ‰ ¯˘· ÈÎ ÁÈË·‰Ï Ô˙¯ËÓ˘ Ï‰Â�‰ ˙Â‡¯Â‰ ÏÎ ÌÂÈ˜ È‡ ÌÚ „·· „· Ë" Ù

˘ÈÏ ‚ÂÏÊÈ ‡ÏÏ‡¯ , ˙Â˘‚¯ ÏÚÂ ¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È¯· ÏÚ ˙Â¯ÂÓÁ ˙ÂÚÙ˘‰ ÂÏ ˘È˘ Ï„ÁÓ ‡È‰
ı¯‡· ˙Â¯˘Î‰ È¯ÓÂ˘ . ‰„ÈÁÈ‰ Ï‰�Ó È˙ÂÚÓ˘Ó ‡Â‰ ¯˘·‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ‡˘Â�˘ Û‡

Î�Ó Â‡ ¯˘‰ ˙ÚÈ„ÈÏ ‰Ê ‡˘Â� Â‡È·‰ ‡Ï ‰˙Ï‰�‰Â"„¯˘Ó‰ Ï . 

 

 

 תכניות עבודה וביצוע� 

פ� סדור ושיטתי לביצוע עבודת כדי לממש את ייעודה של היחידה ולבצע את משימותיה באו
, בתכנית העבודה צריכי� להיכלל נושאי האכיפה. על הנהלת היחידה לקבוע תכנית עבודה, הפיקוח

� . וכ� ערכי� מדידי� לבדיקת יעילות העבודה, כוח האד� הנחו3 לש� כ!, סדר העדיפויות לביצוע

ה ועד מועד סיו� הביקורת אז  צוי� כי מאז הוקמה הנהלת היחיד20088בדוח מבקר המדינה ממאי 
כתוצאה מכ! לא הייתה ההנהלה . 2007 במרס �התכנסה ההנהלה פע� אחת בלבד ) 2007ספטמבר (

, בעקבות הביקורת, 2007בנובמבר . 2007גור� משפיע ומפקח על תכנית העבודה של היחידה לשנת 
אישרה ההנהלה את  2008בהכנת תכנית עבודה ליחידה ובאוקטובר , ר הנהלת היחידה"החלה יו

צ "הגה, ט"השו: תכנית העבודה התבססה על יעדי הגופי� שהיחידה משרתת. 2009התכנית לשנת 
 . ונקבע בה סדר העדיפויות לביצוע המטלות והיק+ כוח האד� הנחו3 לביצוע�, ומשרד הבריאות

ÂˆÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ Ï‰�Ó ÈÎ ÔÈÂˆÈ" ÌÈ�˘Ï ‰˙„Â·Ú ˙È�Î˙ ˙‡ Ú·˜˘ ‡Â‰ Á2007Â -2008 
‰�‰‰Â˙ÈÈ‰ ‡Ï Û‡ ‡Ï‡ ¯˘‰ È„È ÏÚ Ú·˜�˘ ÈÙÎ Ô˙Â‡ ‰¯˘È‡Â ‰�ÈÎ‰ ‡Ï˘ ˜¯ ‡Ï ‰Ï‰ 

Ô˘Â·È‚· ˙·¯ÂÚÓ .ÔÎ ÏÚ ¯˙È , ˙�˘ „Ú2009˘¯Ï Â˙¯·Ú‰Â ¯˘· ‡Â·È ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ " ‡Ï Ù
‰„ÈÁÈ‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ�Î˙· ÈÂËÈ· Ï·È˜ . ˙�˘Ï ‰„Â·Ú‰ ˙È�Î˙·2009 ‰�Â˘‡¯Ï ÏÏÎ� 

ÁÂ˜ÈÙ‰ ‡˘Â� ,ÌÈÁ˜ÙÓ ÍÎ Ì˘Ï Âˆ˜Â‰ ‡Ï Í‡, ˙�˘· ˜¯Â 2010 ‰„ÈÁÈ‰ ˙Ï‰�‰ ‰˙ˆ˜‰ 
ÌÈÁ˜ÙÓ È�˘ ÂÊ ‰ÓÈ˘ÓÏ .ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡ , Úˆ·Ï ‰„ÈÁÈ‰ ‰ÏÁ‰ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú

˘¯Ï ¯˘·‰ ‡Â·È ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡"Ù . 

 

 קביעת מדדי� כמותיי� 

�יש לכמת ; לצור! מדידת יעילות פעילות היחידה יש לקבוע בתכנית העבודה מדדי� כמותיי
, מספר התפיסות שבוצעו ועוד, ת היחידה מבחינת כמות המידע שאספה היחידהולמדוד את תפוק

כגו� הגברת יכולת איסו+ המידע , בפועל נקבעו יעדי� כלליי�. וכ� לקבוע יעדי� לשיפור התפוקה

__________________ 

 . 901' עמ, "נריי�הפיקוח על השימוש בתכשירי� וטרי"בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„58·) 2008 , מבקר המדינה  8
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, �25%שיפור ההישגי� בחקירות ב, �25%שיפור ההישגי� במבצעי� ב, �25%והטיפול בידיעות ב
 . �25%שיפור יכולות המוקד ב

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙ÈÁÎÂ� ‰˜ÂÙ˙ ˙„È„Ó ˙ÏÏÂÎ ‰�È‡ ‰„Â·Ú‰ ˙È�Î˙˘ ÔÂÂÈÎÓ
 ÌÈÈ˙ÂÓÎ ÌÈ„ÚÈ· ˙·˜Â� ‰�È‡Â-˙ÈÁÎÂ� ‰˜ÂÙ˙ ÏÂÓ ÌÈ˘¯„� ‰˜ÂÙ˙ È„ÚÈ  , ÍÈ¯Ú‰Ï Ô˙È� ‡Ï

‰„ÈÁÈ‰ ˙„Â·Ú Ï˘ ˙ÂÏÈÚÈ‰ ˙„ÈÓ ˙‡ . 

 

 התאמת היק� כוח האד� למטלות היחידה

‰  ˙ „ Â · Ú Ï  Ì „ ‡ ‰  Á Â Î  Û ˜ È ‰  ˙ Ó ‡ ˙ ‰‰ „ È Á È: � מנתה היחידה 1994�1999 בשני
136� ביקש המשרד לסגור את 2003בשנת .  עובדי� עקב קיצוצי�53 פוטרו 1999במהל! .  עובדי

 עד מועד סיו� הביקורת חזרו וביקשו 2006משנת . ובעקבות זאת היו קיצוצי� נוספי�, היחידה
 �, לביצוע המטלות או) א" כ�להל� (מנהל היחידה והנהלתה משר החקלאות תוספת כוח אד

 .אול� דבר לא נעשה. לבצע בחינה מחדש של רשימת המטלות שהוטלו על היחידה, לחלופי�

�בנוגע לפניות אלה הסביר השר כי הוא רואה ביחידה גו+ אכיפה ראשי , בתקופה האמורה, בדיוני
די� הוא הבטיח לפעול להוספת יותר מעשרה עוב; מעי� משטרה חקלאית, של משרד החקלאות

ובד בבד ביקש להעביר אליה את הפיקוח על כל הנושאי� במשרד ואת , למצבת העובדי� ביחידה
� . אכיפת

שאינ� נגזרות מחוק , אול� הוטלו עליה מטלות נוספות רבות, בפועל לא נוספו עובדי� ליחידה
�טרינר  טיפלה היחידה בי� היתר ג� בנושאי� הנכללי� בתחו� אחריות� של הוו2006בשנת . היישו
במחסני קירור ובנקודות , ברשתות שיווק, ביקורות במפעלי�:  ופקחי הרשות המקומית9הרשותי

באימות הצהרות של חקלאי� בעניי� עובדי� , כמו כ� עסקה היחידה בטיפול בגנבות בקר. ממכר
� הוטלו על היחידה מטלות 2007בשנת . בביצוע מפקדי רפתות וצא� ובסיוע למועצת הדבש, זרי
במפגעי� של , באירועי סוסי�, במשחטות, במועצת הלול, אכיפה במועצת החלב: ות ובכלל�נוספ

ח מאזור יהודה "פיקוח על כניסת בע; פיקוח על עדרי� במרעה בשטחי� פתוחי�; חיידק הסלמונלה
 הטיל השר על היחידה ג� את 2008בשנת . וסיוע בספירת עדרי� ובחיסונ�) ש" איו�להל� (ושומרו� 
על א+ תוספת המשימות . ט בשטחי� פתוחי�"על הדיג ואת כל הנוגע לאכיפה של השוהאכיפה 

שהוטלו על היחידה נוספו לה בס! הכול חמישה עובדי� שכול� מיועדי� לביצוע אכיפה עבור 
 . א לא סייעה ביתר המטלות שנוספו ליחידה בשנה זו"תוספת זו בכ. מועצת החלב

Î  ˙ Ó ‡ ˙ ‰"� Î ˙  È Ù  Ï Ú  ‰ „ È Á È ‰  ˙ „ Â · Ú Ï  ‡ ˙ � ˘ Ï  ‰ „ Â · Ú  ˙ È2 0 0 על  :9
בפועל היו .  מפקחי�50 נדרשו 2009לביצוע תכנית העבודה לשנת , פי קביעת הנהלת היחידה

יוצא אפוא שליחידה . חמישה מה� מיועדי� לאכיפה במועצת החלב,  מפקחי� בלבד44.5ליחידה 
 . חסרי� עשרה מפקחי� כדי להשלי� את כל המשימות המתוכננות

ל המשרד להטיל על היחידה את ביצוע " החליט מנכ2009ביוני , ד� ביחידהעל א+ מצוקת כוח א
ובדצמבר אותה שנה הסמי! ראש המינהל האזרחי את , הנחיית האיחוד האירופי בנושא יצוא דגי נוי

 2010בשנת ). פרטי� על כ! יובאו בהמש!(ש "היחידה לבצע אכיפה על בנייה בלתי חוקית באיו
 .ה לפעול לקבלת מפקחי� נוספי�ר הנהלת היחיד"המשיכה יו

__________________ 

 .ב יש וטרינר משלה"עירייה וכיו, לכל רשות מקומית  9
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 ‰„ÈÁÈ‰ ˙ÂÈ¯Á‡·˘ ˙ÂÓÈ˘Ó‰ Â·Á¯˙‰ ÌÈ�˘‰ Í¯Â‡Ï ÈÎ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
-„¯˘ÓÏ ‰˜ÈÊ ÏÎ ˙ÂÏÂË� Ô˜ÏÁÂ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘ÓÏ ‰˜ÈÊ ˙ÂÏÚ· ÁÂ˜ÈÙ ˙ÂÓÈ˘Ó Ô˜ÏÁ  .

˙ÂÓÈ˘Ó‰ ˙ÙÒÂ‰ „ˆÏ , ÁÂÎ ˙·ˆÓ· ‰„ÈÁÈ‰ ˙ÏÂÎÈ· ˘È Ì‡‰ ‰�Á· ‡Ï „¯˘Ó‰ ˙Ï‰�‰
�Â˙�‰ Ì„‡‰‰˙ÂÈ¯Á‡·˘ ˙ÂÓÈ˘Ó‰ ÏÎ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï ‰ ; ˙„Â·Ú Úˆ·Ï „¯˘Ó‰ ˙Ï‰�‰ ÏÚ

 ˙·ˆÓÏ Ì‡˙‰· ÔÚÂˆÈ·Ï ˙ÂÈÂÙÈ„Ú ¯„Ò Ï˘ ‰ÚÈ·˜Â ‰„ÈÁÈ‰ ˙ÂÓÈ˘Ó ÏÎ ÈÂÙÈÓÏ ‰ËÓ
‰„ÈÁÈ‰ . 

 

 

 ביצוע מטלות שנכללות בתכנית העבודה 

� פ ולקיי� סיורי� ממונעי"היחידה אמורה לפקח על העברת סחורה במעברי� שבי� ישראל לרש
על תכשירי� , בי� השאר, ט"נוס+ על כ! היחידה אמורה לפקח עבור השו. לאור! קו התפר

�עבור משרד . ח"פ וכ� לאכו+ סגרי� בעת התפרצות מחלות בע"על יבוא בשר לרש, וטרינריי
�,  למנוע הברחת שתילי��צ "ועבור הגה, הבריאות היחידה צריכה לפקח על האכיפה במעברי

� . מספוא ולפקח על המעבר של מוצרי� אלו מהשטחי� לעזה, תכשירי הדברה, זרעי

. משרד מבקר המדינה בדק חלק מהמטלות שהיחידה הייתה אמורה לבצע על פי תכנית העבודה
� : להל� הפרטי

 

 פיקוח במעברי� ונקודות ביקורת 

נדרש מת� מענה על צורכי הביטחו� השוני� וצורכי , ע� הקמת גדר הביטחו� ומרחב התפר
הפעלת המעברי� .  מעברי� לאור! הגדר117לש� כ! הוקמו . לוסייה העוברת בקו התפרהאוכ

�ח"התשמ, )1252' מס) (יהודה ושומרו�(צו בדבר העברת טובי� : כפופה לכמה הנחיות שנקבעו
ונוהל הפעלת נקודות ביקורת )  צו האלו+�להל� (הודעה בדבר קביעת נקודות למעבר טובי� , 1988

ת האכיפה למניעת הברחות של תוצרת חקלאית היא לפי פקודת בריאות הציבור סמכו. של היחידה
 .�1983ג"התשמ, ]נוסח חדש) [מזו�(

מעברי� .  1:   סוגי המעברי� שהוקמו ה�, לפי נוהלי הפעלת מעברי� ונקודות מעבר של היחידה
 �עה בתש. ש" שעות ביממה ומשמשי� את ההתיישבות היהודית באיו24 מופעלי� �לישראלי

מעברי .  2.   מתוכ� נית� להעביר תוצרת חקלאית שמקורה ביישוב ישראלי וייעודה יישוב ישראלי
פ ומועמסת על " מעברי� שבה� נפרקת סחורה חקלאית שמקורה או יעדה הרש�" גב אל גב"

 ונעשה בה� שימוש במתק� שיקו+ 10ה� מפוקחי� על ידי מינהלת המעברי�, משאית ישראלית
פ לישראל נית� להעביר רק תוצרת חקלאית "מתחומי הרש. אוד על הביקורתהמקל מ, סחורות

מאחר שנאסר עליה� להיכנס ע� כלי , מעבר רגלי לשימוש� של הפלסטיני�.  3.   שאינה וטרינרית
 וכ� שערי� חקלאיי� לחקלאי� פלסטיני� ששדותיה� 11מעברי מרק� חיי�.  4.   רכב לישראל

 ).  שערי��81כ(נמצאי� מעבר לגדר הביטחו� 

פ לישראל ברישו� כוזב ולפיו מקור התוצרת "פ ומשטחי הרש"העברת תוצרת מישראל לשטחי הרש
ט או ממשרד הבריאות "העברת תוצרת ללא אישור מהשו. ביישוב ישראלי היא הפרת צו האלו+

__________________ 

היא כפופה למשרד , מינהלת המעברי� אחראית על פיקוח מעבר סחורות ואנשי� בחלק מהמעברי�  10
 . הביטחו$ ופועלת באמצעות עובדי� אזרחיי�

 .�מעברי� הממזערי� ככל האפשר את הפגיעה בחיי היו� יו� של פלסטינאי  11



 1081 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

פ לישראל בניגוד לצו תיחשב תוצרת "כל תוצרת חקלאית אשר עוברת מהרש. תיחשב הברחה
 . עקב כ! היא תושמדמוברחת ו

נוס+ על כ! . ב או על ידי מינהלת המעברי�"על ידי מג, ל"המעברי� מפוקחי� על ידי חיילי צה
 �עובדי היחידה מאיישי� שישה מעברי גב אל גב מבוקר עד ערב בשתי משמרות ושמונה מעברי

�מינהלת ב או "מג, ל"במקרה של תפיסת תוצרת חקלאית על ידי צה. בשעות משתנות, לישראלי
נקרא המפקח למעבר לביצוע התפיסה , המעברי� בזמ� שמפקח היחידה אינו מאייש את המעבר

. זאת מאחר שרק מפקח היחידה הוסמ! על פי החוק לעצור עוברי עברות חקלאיות ולחקר�. עצמה
 . ניידת של היחידה אשר נמצאת באזור אמורה להיענות לקריאות אלו

 : 2007�2009 אירועי התפיסות שנעשו במעברי� בשני�  שלהל� מפורטי� מספרי1בלוח  .1

 :1לוח 

2007�2009מספר התפיסות במעברי� בשני�  

‰Ò" ˙ÂÒÈÙ˙ Î

ÌÈ¯·ÚÓ· 

 ¯‡˘· ˙ÂÒÈÙ˙

ÌÈ¯·ÚÓ‰ 

 ÌÈ¯·ÚÓ· ˙ÂÒÈÙ˙

ÌÈÈÏ‡¯˘È 

 È¯·ÚÓ· ˙ÂÒÈÙ˙

·‚ Ï‡ ·‚ ‰�˘ 

287 45 91 151 2007 

273 84 108 81 2008 

289 99 153 37 2009 

849 228 352 269 ‰Ò"Î 

 

 ÁÂÏÓ1 ÌÈ�˘· ÈÎ ‰ÏÂÚ 2007-2009ÚÂ·˜ ¯˙ÂÈ Â‡ ˙ÂÁÙ ¯˙Â� ÌÈ¯·ÚÓ· ˙ÂÒÈÙ˙‰ ¯ÙÒÓ  .
˙Ú· ‰· ,·‚ Ï‡ ·‚ È¯·ÚÓ· ˙ÂÒÈÙ˙‰ ¯ÙÒÓ , È„·ÂÚ ÚÂ·˜ ÔÙÂ‡· ¯ÂÓ‡Î ÌÈ˘ÈÈ‡Ó Ì˙Â‡˘
‰„ÈÁÈ‰ ,Î Ï˘ ¯ÂÚÈ˘· ˙ÂÈ·˜Ú· „¯ÂÈ-50% ÂÊ ‰ÙÂ˜˙· „¯È ‡Â‰ ÏÂÎ‰ ÍÒ·Â ‰�˘Ï ‰�˘Ó 

Î Ï˘ ¯ÂÚÈ˘·-75% .Ó·ÍÎÏ ÏÈ·˜ ,ÌÈ¯·ÚÓ‰ ¯˙È·Â ÌÈÈÏ‡¯˘È ÌÈ¯·ÚÓ· ˙ÂÒÈÙ˙‰ ¯ÙÒÓ ,
‰ˆ È„È ÏÚ ÌÈ˘ÈÂ‡Ó‰"Ï ,‚Ó"ÌÈ¯·ÚÓ‰ ˙Ï‰�ÈÓÂ · ,Î Ï˘ ¯ÂÚÈ˘· Ï„‚Â ÍÏÂ‰-50% ÏÎ· 

‰�˘ .·‚ Ï‡ ·‚ È¯·ÚÓ Ì�È‡˘ ÌÈ¯·ÚÓ· ÌÈÚˆ·˙Ó ‰Á¯·‰‰ ˙Â�ÂÈÒÈ� ˙È·¯Ó ÈÎ ‡ˆÓ� ,
‰Ó ‰¯ÂÁÒ ˙Á¯·‰ ˙ÚÈ�Ó Ï˘ ÔÂ�‚�Ó· ‰ˆ¯Ù ÌÈÂÂ‰Ó ÂÏ‡ ÌÈ¯·ÚÓ˘¯"Ï‡¯˘ÈÏ Ù . ¯Á‡Ó

 ÌÈÏÚÙÂÓ‰ ÌÈÈÏ‡¯˘È‰ ÌÈ¯·ÚÓ· ‰„ÈÁÈ‰ ÈÁ˜ÙÓ ˙ÂÁÎÂ�˘24 ˙È˜ÏÁ ‡È‰ ‰ÓÓÈ· ˙ÂÚ˘ - 
 ‰ÏÈÏ ˙Â¯Ó˘Ó· ÌÈ„·ÂÚ Ì�È‡ ËÚÓÎ ‰„ÈÁÈ‰ È„·ÂÚ) ˙Â¯Ó˘Ó ÏÚ ˜¯Ù‰ ˙‡ Â‡¯ ‰Ê ÔÈÈ�Ú·

‰ÏÈÏ( ;˙ÈÓ‚„Ó ˜¯ ‡Ï‡ ‰‡ÏÓ ‰˜È„· ‰�È‡ ÂÏ‡ ÌÈ¯·ÚÓ· ‰˜È„·‰ ; ˙ÏÏÂÎ ‰�È‡ Ì‚ ‡È‰
˙ÂÚˆÓ‡· ‰˜È„·˙Â¯ÂÁÒ Û˜˘Ó  . 

2. ‰ˆ È„È ÏÚ ‰ÒÈÙ˙ ÚÂˆÈ· ˙Ú· ¯ÂÓ‡Î "Ï ,‚Ó" Á˜ÙÓ ‡¯˜� ÌÈ¯·ÚÓ‰ ˙Ï‰�ÈÓ Â‡ ·
‰ÓˆÚ ‰ÒÈÙ˙‰ ÚÂˆÈ·Ï ‰„ÈÁÈ‰ .‰„ÈÁÈ‰ Ï˘ ˙Â�ÂÏ˙ ÁÂ„· ˙Ó˘¯� ÂÊ ‰‡È¯˜12 . ÂÏ‡ ÌÈÙÂ‚

˙ÂÒÈÙ˙ ÈÚÂ¯È‡ ‰Ê ÏÏÎ·Â ÌÈ¯·ÚÓ· ÌÈÚÂ¯È‡Ï Ú‚Â�‰ ÏÎ· Ì‰Ï˘Ó ˙ÂÁÂ„ Ì‚ ÌÈÏ‰�Ó .
 „˜ÂÓ‰ ÈÁÂÂÈ„ ˙˜È„·Ó‰„ÈÁÈ‰ Ï˘ ,˙Â�ÂÏ˙‰ ÁÂ„ ,ÌÈ¯·ÚÓ‰ ˙Ï‰�ÈÓ ˙ÂÁÂ„ ,‰ˆ ˙ÂÁÂ„Â" Ï

‚ÓÂ"· ÈÎ ‰ÏÂÚ ·-27 ËÒÂ‚Â‡Ó ÂÈ‰˘ ‰ÒÈÙ˙ È¯˜Ó 2008 ¯·ÓËÙÒ „Ú 2009 , È˘�‡ Â�Ù
‚Ó"· ,‰ˆ" ÏÂÙÈËÏ Á˜ÙÓ ÁÂÏ˘Ï ‰˘˜·· ‰„ÈÁÈ‰ Ï˘ „˜ÂÓÏ ÌÈ¯·ÚÓ‰ ˙Ï‰�ÈÓ Â‡ Ï

‰ÒÈÙ˙· ,Á˜ÙÓ ÏÎ ÚÈ‚‰ ‡Ï Í‡. 

__________________ 

ומועברות ) ראו את הפרק על מוקד היחידה(דוח שבו מרוכזות כל התלונות שמתקבלות במוקד היחידה   12
 .לטיפול היחידה
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‰ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó ¯˜·Ó „¯˘Ó ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó ÏÚÂ ‰„ÈÁÈ‰ ˙Ï‰�
ÌÎ¯„ ˙ÂÁ¯·‰‰ ˙Â�ÂÈÒÈ� ÌˆÓˆÏ È„Î· ·‚ Ï‡ ·‚ È¯·ÚÓ Ì�È‡˘ ÌÈ¯·ÚÓ· . 

 

 פיקוח על תכשירי� וטרינריי� 

 לפקודת 46ט מופקדי� בי� היתר על פיקוח על תכשירי� וטרינריי� לפי סעי	 "היחידה והשו
1981�א"התשמ, ]נוסח חדש[הרוקחי�  . 

ט הוא הגור� המקצועי המנחה את עבודת "ב של מבקר המדינה עולה כי א	 שנקבע כי השו58ח מדו
 המחייב ומסדיר את 2005היחידה בתחו� התכשירי� הווטרינריי� וא	 שקיי� נוהל עבודה ממרס 

.  לא היה בי� שני הגופי� הללו שיתו	 פעולה�ט ובי� היחידה "שיתו	 הפעולה הנדרש בי� השו
הטיפול של ,  הפעולה גר� לכ) שלא היה פיקוח אפקטיבי על התכשירי� הווטרינריי�היעדר שיתו	

ונוס	 על , הקצאת המשאבי� לפעילות בתחו� זה הייתה בלתי מספקת, היחידה היה בלתי מקצועי
עלולות , קבע דוח המבקר, תוצאותיה של התנהלות כזאת. כ) היו מחלוקות על סדרי עדיפויות

 .ריאות הציבור ובבריאות בעלי החיי�להיות פגיעה חמורה בב

להל� מסקנות ממעקב של משרד מבקר המדינה בנושא הוצאת נוהל עבודה מעודכ� לשיתו	 פעולה 
 : ט ובי� היחידה"בי� השו

Ï ‰ Â ובדצמבר ,  בעדכו� נוהל העבודה הקיי�2008ב החל המשרד בינואר 58בעקבות דוח  :�
ט "בעקבות טענות נגד עובדי השו, 2009ברואר בפ. אותה שנה אישר המשרד את הנוהל המעודכ�

 בדבר תפקוד� כחוקרי� ולא כיועצי� מקצועיי� לנושא חקירות בעניי� 13שעלו בוועדת זיילר
ט לא יהיו מעורבי� באופ� "ט לשנות את הנוהל כ) שהשו"דרשו נציגי השו, תכשירי� וטרינריי�

. י� וטרינריי� על פי בקשות בכתבאלא יתמקדו במת� חוות דעת מקצועית בנושא, פעיל בחקירות
,  קבע כי היחידה תהיה אחראית לחקירות2009ובמאי , ל המשרד ניסה לפשר בי� שני הגופי�"מנכ

ל כי אירועי� שוטפי� יטופלו "עוד קבע המנכ. 2010�2009ט יכינו תכנית עבודה לשני� "וכי השו
 . ט ונציגי היחידה" נציגי השווכי פע� בשבוע תתקיי� ישיבה ובה ישתתפו, על פי הנוהל הקיי�

Ô˜Â˙ ‡Ï Ï‰Â�‰ .Î�Ó"Â˘‰ È˘�‡ ÔÈ· ¯˘ÙÏ ‰ÒÈ� Ì�Ó‡ „¯˘Ó‰ Ï"‰„ÈÁÈ‰ ÔÈ·Ï Ë , ÌÏÂ‡
 ¯·Óˆ„· ‡ˆÂ‰˘ Ï‰Â�Ï Ú‚Â�· Ì‰È�È· ˙ÂÚ„‰ È˜ÂÏÈÁ ˙‡ ¯˙Ù ‡Ï ‡Â‰2008 ÁÈÏˆ‰ ‡ÏÂ 

Â˘‰ È˘�‡ ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘Ï ‡È·‰Ï"‰„ÈÁÈÏ Ë . 

‰ ¯ È ˜ Á  ˙ Â È Â Î Ó Ò:  ניפוק� של (בנושאי� הנוגעי� לתקנות הרוקחי� לביצוע חקירה ואכיפה
על העוסקי� באכיפה בתחו� תכשירי� וטרינריי� להיות , 1988�ט"התשמ, )תכשירי� וטרינריי�

 . בעלי הסמכה מאת המשרד לביטחו� פני� לביצוע חקירות

 ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘È˘Î Í˘Ó ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰)ÌÈ¯·ËˆÓ ( ÌÈ�˘·2008-2009 È‡ÓÓ Û‡Â 2010 
 ‰˙ÈÈ‰ ‡ÏÂ˘‰ È¯˜ÂÁÏ" ˘¯„�˘ ÈÙÎ ˙Â¯È˜Á Úˆ·Ï ˙ÏÂÎÈ‰ Ì‰Ó ‰Ú�Ó� ÔÎÏÂ ‰ÎÓÒ‰ Ë

Ì„È˜Ù˙ Û˜Â˙Ó . 

 ÂÈ„·ÂÚ ÂÎÓÒÂÈ ÂÈÙ ÏÚ˘ È˙ËÈ˘ ÔÂ�‚�Ó ÏÈÚÙ‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ÌÈ�È˜˙ ‰„Â·Ú ÈÎÈÏ‰· ‰ÚÈ‚Ù Ú�ÓÈ˙Â ‰ÎÓÒ‰‰ Ô˙Ó· ÌÈ·ÂÎÈÚ ÂÏÂÁÈ ‡Ï˘ ÍÎ „ÚÂÓ·

‰ÙÈÎ‡‰ ˙ÂÏÈÚÈ·Â . 

__________________ 

 .ט בראשותו של השופט בדימוס זיילר"ועדה שהוקמה לבחינת תפקוד השו  13
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‰ Ù È Î ‡ ‰  Ú Â ˆ È כי שני הגופי� יקיימו ישיבות , ט והיחידה נקבע"על פי סיכו� בי� השו :·
, בפועל. ל המשרד ה� ייפגשו אחת לשבוע"ועל פי החלטת מנכ, עבודה משותפות אחת לחודש

על פי .  שלוש פגישות בלבד� 2009ט ובשנת " פגישות בי� היחידה לשו12 התקיימו 2008בשנת 
 הייתה אמורה לעסוק בפיקוח על תכשירי� וטרינריי� יומיי� היחידה, 2009תכנית העבודה לשנת 

 עולה כי היחידה עסקה בכ) רק פע� 2009�2007אול� מישיבות עדכו� של היחידה לשני� , בשבוע
 . בחודש או פע� בחודשיי�

 ÌÈ�˘Ï ‰„ÈÁÈ‰ ˙ÂÁÂ„ ˙˜È„·Ó2006-2009 ÌÈ¯È˘Î˙‰ Ï˘ ˙ÂÒÈÙ˙‰ ¯ÂÚÈ˘ ÈÎ ‰ÏÂÚ 
˘ ÌÈ¯ÂÚÈ˘· „¯È ÌÈ¯�È¯ËÂÂ‰ ÔÈ·100%Ï -50%) ¯È˘Î˙‰ ‚ÂÒ· ÈÂÏ˙ .( ˙ÈÁÎÂ�‰ ˙¯Â˜È··

Â˘‰Â ‰„ÈÁÈ‰˘ ‰ÏÚ" ÁÂ„· ˙¯Â˜È·‰ ˙¯Ú‰ ˙‡ ÂÓÈ�Ù‰ ‡Ï Ë58 ‡ÏÂ ‰ÏÂÚÙ ÂÙ˙È˘ ‡Ï ·
‰ÙÈÎ‡‰ ¯ÂÙÈ˘Ï ÂÏÚÙ . 

 

 אכיפה ופיקוח בתחו� השירותי� להגנת הצומח

חוק הגנת : י�היחידה הוסמכה לבצע פיקוח ואכיפה בתחו� השירותי� להגנת הצומח לפי כמה חוק
 חוק �להל�  (1956�ז"התשט, חוק הזרעי�; ) חוק הגנת הצומח�להל�  (1956�ז"התשט, הצומח
וצו הפיקוח על , ) חוק הפיקוח�להל�  (1957�ח"התשי, חוק הפיקוח על מצרכי� ושירותי�; )הזרעי�

 האכיפה ). צו ייצור מספוא�להל�  (1971�א"התשל, )ייצור מספוא והסחר בו(מצרכי� ושירותי� 
 :והפיקוח מתבצעי� במעברי� ובסיורי� לאור) קו התפר וה� מתמקדי� בנושאי� אלו

 פיקוח על מניעת הברחה של חומרי ריבוי ושתילי� .1

 פ לישראל ולהפ)"פיקוח על העברת זרעי� מהרש .2

 פ לישראל ולהפ)"פיקוח על העברת תכשירי הדברה מהרש .3

 פיקוח על העברת מספוא .4

 . ל יבוא ועל מעבר בי� השטחי� לעזה בכל הנוגע למוצרי� לעילפיקוח ע .5

צ "הביקורת העלתה כי החוקי� שעל פיה� אמורי� עובדי היחידה לבצע פיקוח ואכיפה בנושא הגה
ולכ� ה� הונחו על ידי הייעו/ המשפטי , אינ� מקני� לה� סמכויות כגו� השמדת התוצרת המוברחת

תכשירי הדברה או מספוא המועברי� מהשטחי� , זרעי�, י�במשרד שלא לבצע תפיסת שתילי� ועצ
 . זאת עד לקידו� חקיקה מתאימה, פ"אלא לפעול להחזרת� לרש, לישראל

Î Ï˘ ˙ÈËÒ¯„ ‰„È¯È ‰ÏÁ ÌÈ�˘‰ ÍÏ‰Ó·-100%ÌÈˆÚ ÈÏÈ˙˘Â ÌÈˆÚ ˙ÒÈÙ˙ Û˜È‰·  ,ÌÈÚ¯Ê ,
‡ÂÙÒÓÂ ‰¯·„‰ È¯ÓÂÁ .‰‚‰ ÌÂÁ˙· ‰„ÈÁÈ‰ ˙Úˆ·Ó˘ ‰Ï„‰ ˙ÂÒÈÙ˙‰ ˙ÂÓÎ"ÈÙ˘Ó ˆ ‰Ú

Ï‡¯˘È· ˙Â‡Ï˜Á‰ ÏÚ ‰Ú¯Ï .‰Ó‚Â„Ï ,˜Ò˘ ÈˆÚ , ÂÁ¯·Â‰˘ ÌÈ˙ÈÊ ÈˆÚÂ ÌÈ¯„‰ ÈˆÚ
ÁÂ˜ÈÙ ‡ÏÏ Ú·˘ ¯‡·· È‡Â„·‰ ˜Â˘· Â˜ÂÂ˘ ÌÈÁË˘‰Ó . 

 

✯ 
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 ‰„ÈÁÈ‰ Ï˘ ‰„Â˜Ù˙ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰„Â·Ú‰ ˙È�Î˙· ˙ÂÏÂÏÎ‰ ˙ÂÓÈ˘Ó‰ ÚÂˆÈ· ˙˜È„·Ó
¯ÒÁ· ‰˜ÂÏ ÂÏ‡ ˙ÂÓÈ˘Ó· :˘¯‰Ó ˙ÂÁ¯·‰‰ ˙È·¯Ó"�È‡˘ ÌÈ¯·ÚÓ· ˙ÂÚˆ·˙Ó Ù Ì

‰„ÈÁÈ‰ È„·ÂÚ È„È ÏÚ ÌÈ˘ÈÈÂ‡Ó , ‰„ÈÁÈÏ ÔÈ‡Â Ï„ ÌÈ¯�È¯ËÂ‰ ÌÈ¯È˘Î˙‰ ˙ÂÒÈÙ˙ Û˜È‰
‰‚‰Ï Ú‚Â�‰ ÏÎ· Á˜ÙÏ ˙ÂÎÓÒ"ˆ . ÏÚ ‰·¯ ‰ÚÙ˘‰ Ì‰Ï ˘È˘ ÌÈ·Â˘Á ÌÈ‡˘Â�· ¯·Â„Ó

¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È¯· ,Ï„ÁÓ‰ ˙¯ÓÂÁ Ì‚ Ô‡ÎÓÂ. 

 

 

 מטלות הכלולות בתכנית העבודה שאינ� בליבת תפקידי היחידה

וללת משימות נוספות הנוגעות לפעילות משרד החקלאות שאינ� בתחו� ליבת תכנית העבודה כ
עוד הוטל עליה לסייע . ח ופיקוח על שרפות גז�"צער בע, מופעי סוסי�: כגו�, העשייה של היחידה

 ).  אג	 הדיג�להל� (לאג	 הדיג וחקלאות המי� של משרד החקלאות 

 

 אכיפה ופיקוח בתחו� הדיג וחקלאות המי�

 לבחו� 2008החליט השר באפריל , דוח ביקורת פנימי חמור של המשרד על אג	 הדיגבעקבות 
 הסמי) השר את כל עובדי 2009בנובמבר . העברת סמכויות פיקוח ואכיפה בנושא לאחריות היחידה

עדכו� דייגי� בדבר , ההסמכה כוללת פיקוח על דיג ללא רישיו�. 1937, היחידה על פי פקודת הדיג
 ÌÈ�˘· ÈÎ ‡ˆÓ�2008-2009 ‰�ÂÓ˘ ‰„ÈÁÈ‰ ‰ÏÚÙ . טיפול במעגנות ועוד, צב הי�מזג האוויר ומ

ÔÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ ‚È„ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÂ ˙Â�‚ÚÓ· ÏÂÙÈË ‡˘Â�· „·Ï· ÌÈÓÚÙ , ˙È�Î˙ ÈÙ ÏÚ˘ ˙Â¯ÓÏ ˙‡Ê
˘„ÂÁ ÏÎ· ÌÈÓÈ ‰˘È˘ ‡˘Â�· ÏÂÚÙÏ ‰¯ÂÓ‡ ‰˙È‰ ‡È‰ ‰„Â·Ú‰- ‰˙ÂÂÈ‰ ‡Ï ‰„ÈÁÈ‰ ¯ÓÂÏÎ

‚È„‰ Û‚‡· ÁÂ˜ÈÙÏ ‰ÈÂ‡¯ ‰ÙÂÏÁ.  הדיג2009בשנת 	מונה מנהל חדש האחראי לפיקוח באג  ,
ל המשרד כי בשלב זה יישאר כל הפיקוח בנושא הדיג תחת "ובאוקטובר אותה שנה החליט מנכ

 . וכי תתבצע בדיקה נוספת לאחר חצי שנה, אחריות אג	 הדיג

 

 צער בעלי חיי� ומופעי סוסי�

אכיפה , ח הנמכרי� בשווקי�" פיקוח על בע,ח"הפעילות בנושאי� אלו כוללת מניעת התעללות בבע
אכיפה במופעי סוסי� , ח"אכיפה בתערוכות ותצוגות של בע, ח בתנאי� מתאימי�"על הובלת בע

 ‰Ï ‰„Â·Ú‰ ˙È�Î˙ ÈÙÏ˘ Û‡ ÈÎ ‡ˆÓ�2009 ÏÙËÏ ‰¯ÂÓ‡ ‰„ÈÁÈ˘�˙ . ופיקוח על חיסוני�
ÚÂ·˘ ÏÎ· ÂÏ‡ ÌÈ‡˘Â�· ,˙Â¯ÂÙÒ ÌÈÓÚÙ ÂÏ‡ ÌÈ‡˘Â�· ‰˜ÒÚ ‡È‰ ÏÚÂÙ· , ˙Â·˜Ú· ÏÏÎ Í¯„·

ÌÈÒÂÒ‰ ÈÚÙÂÓÂ ˙ÂÎÂ¯Ú˙‰ È„ÚÂÓ ÈÙ ÏÚ Â‡ ÂÏ·˜˙‰˘ ˙Â�ÂÏ˙. 

 

 פיקוח על חוק השרפות בשדות

 החליטה הנהלת המשרד להעביר לאחריות היחידה את הפיקוח על החוק למניעת 2001בסו	 שנת 
ו� אשר היה בתחו� אחריותו של האג	 לשימור קרקע וניקוז תח, 1949�י"התש, שריפות בשדות
לפי נוהל למת� היתרי� . וזאת על מנת להקטי� את העומס על עובדי אג	 זה, שטחי� פתוחי�

, בנוהל נקבע. מטרת האכיפה היא צמצו� מטרדי� סביבתיי�, לשרפת גז� חקלאי שפרסמה היחידה
מטה , ראש פינה, יסוד המעלה, מטולה,  היתרי� לשרפת גז� בגליל העליו�וכי לא יינתנ, בי� היתר

וכי בקשות לקבלת אישור לשרפת גז� במקומות אחרי� באר/ יופנו , ג� רווה, עמק חפר, היהוד
 . ליחידה
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 ÌÈ�˘· ‰„ÈÁÈÏ ÂÚÈ‚‰˘ ˙Â�ÂÏ˙ ˙˜È„·Ó2008-2009 Â�˙�ÈÈ ‡Ï ÈÎ Ú·˜�˘ Û‡ ÈÎ ‰ÏÂÚ 
ı¯‡‰ ÔÂÙˆ· ÌÊ‚Ï ‰Ù¯˘ È¯˙È‰ , ÌÊ‚ ˙ÂÙ¯˘ ÏÚ ˙Â·¯ ˙Â�ÂÏ˙ ‰„ÈÁÈ‰ „˜ÂÓ· ÂÏ·˜˙‰

ÂÏÏ‰ ˙ÂÓÂ˜Ó· .ÂÏ˙ ÁÂ„Ó ÔÂÙˆ ·Á¯Ó· ÂÏ·˜˙‰ ÌÈ�˘ Ô˙Â‡· ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙Â�50 ÔÈ‚· ˙Â�ÂÏ˙ 
ÌÊ‚ ˙Ù¯˘ , ÂÏÙÂË ‡Ï Ô‰Ó40˙Â�ÂÏ˙  .‰�ÂÏ˙‰ ‰ÏÙÂË ‡Ï ÚÂ„Ó ÔÈÂˆ ‡Ï ÌÈ¯˜Ó‰Ó ˜ÏÁ· ,

Ì„‡ ÁÂÎ· ¯ÂÒÁÓ ‰˙ÈÈ‰ ÍÎÏ ‰·ÈÒ‰ ÈÎ ÔÈÂˆ Ì˜ÏÁ·Â . 

 

 

 ביצוע מטלות שאינ� נכללות בתכנית העבודה

ל המשרד "מנכ, ט"דה של היחידה הטילו עליה מנהל השונוס	 על המשימות שנכללו בתכנית העבו
לא כול� נוגעות לתחו� החקלאי ורק , אשר אינ� מתחו� הליבה של היחידה, והשר משימות נוספות

ה� הוטלו ללא עבודת , חשובות ככל שיהיו משימות אלו. חלק מה� נועדו לשמור על בריאות הציבור
אד� ביחידה ועל ביצוע משימות הנכללות בתכנית מטה ובלי שנבדקו השפעות העניי� על כוח ה

 . שלביצועה חסרו כאמור עשרה מפקחי�, העבודה

 

 

 למועצת הביצי� ולמועצת הדבש, סיוע למועצת החלב

והיא ,  מוגבל�היא חברה פרטית בעירבו)  מועצת החלב�להל� (המועצה לענ	 החלב בישראל 
המועצה לענ	 . מגדלי בקר ומחלבות, �המורכב מחקלאי, אחראית לפעילותו התקינה של הענ	

, לפרסו�, לשיווק, פועלת על פי חוק והיא אחראית למיו� ביצי מאכל)  מועצת הלול�להל� (הלול 
העוסקת בשיפור איכות , מועצת הדבש היא חברה פרטית בעירבו� מוגבל. לקידו� מכירות ועוד

 . ביטחו� הכוורות ועוד, מניעת זיופי�, המוצר

 החליט השר לבטל את הרשות לפיקוח חקלאי ולהטיל את הפיקוח על החלב 2007בתחילת שנת 
�ב"התשנ, היחידה הוסמכה לפי חוק תכנו� משק החלב בישראל. ומוצריו ועל הביצי� על היחידה

 . ולפי חוק הפיקוח, 1992

· Ï Á ‰  ˙ ˆ Ú Â Ó: והיחידה היא המנהלת את הפיקוח, למועצת החלב אי� יחידת פיקוח משלה ,
, קיו� חקירות, השמדת חלב שנפסל למאכל אד�, ט"קוח ברפתות בשיתו	 פעולה ע� השוהכולל פי

ביצוע מפקדי בקר במהל) כל השנה כדי לבדוק א� יש יחס הגיוני בי� כמות הפרות החולבות לבי� 
וא� בעל הרפת משווק חלב למחלבה שנקבעה על ידי מועצת החלב וביצוע , מכסת החלב של היצר�

 . מרעה במהל) כל השנה כדי להעביר נתוני� לרשות המרעה לקבלת מענק מרעהמפקדי בקר בשטחי

Ï Â Ï ‰  ˙ ˆ Ú Â Ó:  	ע� סגירת הרשות לפיקוח חקלאי פוצלו סמכויותיה בכל הנוגע לאכיפה בענ
יחידת האכיפה במועצת הלול הוסמכה . הלול בי� יחידת האכיפה של מועצת הלול ובי� היחידה

כותה בתחנות מיו� ובנקודות מכירה וכ� לבצע ביקורת במחסני לבצע ביקורת על טריות הביצה ואי
) מזו�(תקנות בריאות הציבור ח הוסמכה לבצע מטלות הנוגעות לאכיפת "ויחידת הפיצו, המשווקי�

ל משרדו את היחידה לבצע ג� " הנחו השר ומנכ2008בשנת . 1994�ה"התשנ, )שיווק ביצי מאכל(
 .תפיקוח על חיידק הסלמונלה בענ	 העופו

יחידת האכיפה : ח מבצעות תפקידי� דומי�"נמצא כי יחידת האכיפה במועצת הלול ויחידת הפיצו
מקיימת , פ ובתחו� ישראל"במועצת הלול עוסקת במניעת הברחות ביצי מאכל משטחי הרש

מבצעת , מפקחת על שיווק של תרנגולות מטילות, מפקדי� שגרתיי� בלולי תרנגולות מטילות
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ח "ויחידת הפיצו. בלולי פט� ובלולי רבייה וכ� מבצעת חקירות שוטפות, ו�ביקורת בתחנות מי
מבצעת חקירות בנושא ביצי� הנושאות חותמת , עוסקת בביצוע ביקורת במשחטות ובמדגרות

 . פ ועוד"מבצעת תפיסת הברחות משטחי הרש, בודקת מכוני מיו� ביצי�, מזויפת

 מיליו� ביצי� 7� מתו) כ2009�2007כי בשני� ח עולה "מבדיקת דוחות תפיסות ביצי� של הפיצו
 .  מיליו� מה� נתפסו על ידי מועצת הלול2.2מעל , מוברחות

 ˙„ÈÁÈÏ ‰„ÈÁÈ‰ ÔÈ· ‰„Â·Ú‰ ˙˜ÂÏÁÏ ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚ ÈÎ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ‰„ÈÁÈ‰ È„·ÂÚ ˙ÈÈ�Ù‰ ¯˘Ù‡Ï ÍÎ·Â Û�Ú· ‰ÏÂÙÎ ˙ÂÏÈÚÙ ˙ÚÈ�ÓÏ ÏÂÏ‰ ˙ˆÚÂÓ Ï˘ ‰ÙÈÎ‡‰

È˘Ó ÚÂˆÈ·Ï˙Â¯Á‡ ˙ÂÓ . 

˘ · „ ‰  ˙ ˆ Ú Â Ó:	מרבית .  בתחו� זה היחידה מסייעת למועצת הדבש בחשיפת דבש מזוי
ייצור שלא בהתא� (שכ� אז מתרבות תופעות של זיו	 דבש , העבודה נעשית לקראת חגי תשרי

לקיחת , ומועצת הדבש מבקשת את סיוע היחידה בפעולות כגו� איתור דבש מזוי	 ותפיסתו, )לתק�
 . הול חקירות בנושאי� אלומדגמי� וני

ועל כ� הסיוע למועצת , בשר ועוד, יש לציי� כי בתקופת החגי� מתרבות ג� הברחות של ביצי�
 . הדבש ללא גידול במשאבי� בא על חשבו� טיפול בהברחות של תוצרת חקלאית אחרת

 

 

   פיקוח על יצוא דגי נוי�סיוע לאג� הדיג 

ולפיה� , ד האירופי בנושא יצוא דגי נוי למדינות האיחוד התקבלו הנחיות האיחו2009בתחילת שנת 
המשימה הוטלה .  שעות לפני היצוא ואושר על ידי פקח72יבוא יתאפשר במידה שהמשלוח נבדק 

 הוחלט להקצות לכ) ג� 2009ובישיבת הנהלת היחידה שהתקיימה ביוני , על פקחי אג	 הדיג
וע המטלה הוסמכה היחידה לפי החוק לפיקוח לביצ. מה� שניי� לגיבוי, ארבעה מפקחי� מהיחידה

הפיקוח כולל ביצוע בדיקות להימצאות . 1957�ז"התשי, על יצוא של בעלי חיי� ושל תוצרת מ� החי
זאת כתנאי ,  שעות לפני משלוח דגי הנוי ליצוא72, מחלות ובדיקות תנאי גידול פעמיי� בשבוע

וכי לצור) הקצאת כוח אד� , 2009ולי עוד הוחלט כי ביצוע מטלה זו יחל בי. לאישור היצוא
 . ח"מהיחידה לביצוע משימה זו יצומצ� הפיקוח בדרכי� על הובלת בע

ÌÈÁ˜ÙÓ È�˘ ¯ÂÓ‡Î ‰„ÈÁÈ‰ ‰˙ˆ˜‰ ÂÊ ‰ÓÈ˘ÓÏ , ÏÚ ÌÈÎ¯„· ÁÂ˜ÈÙ‰ ÚÂˆÈ· ÔÂ·˘Á ÏÚ
Ú· ˙Ï·Â‰"Á .‚È„‰ Û‚‡ ÈÁ˜Ù È„È ÏÚ Ì‚ ˙ÚˆÂ·Ó ÂÊ ‰ÓÈ˘Ó . ˙‡ ÔÁ· ‡Ï „¯˘Ó‰ ÈÎ ‡ˆÓ�

È· Ì‡ ‰Ï‡˘‰Ú· ˙Ï·Â‰ ÏÚ ÌÈÎ¯„· ÁÂ˜ÈÙ‰ ÌÂˆÓˆ ˙‡ ˜È„ˆÓ ‰ÓÈ˘Ó‰ ÚÂˆ"Á . 

 

 פיקוח על עדרי�

ל המשרד להעביר לטיפול היחידה את הפעילות הנוגעת לפיקוח על עדרי� " החליט מנכ2007בשנת 
סיוע בספירת עדרי� ופיקוח על חיסוני� , ש"ח מאיו"פיקוח על כניסת בע, במרעה בשטחי� פתוחי�

וזאת במטרה לסייע , ח משוטטי� הועבר לטיפול היחידה"ג� הטיפול בבע. מהסיירת הירוקה
נמצא כי היחידה . ח משוטטי� על מנת למנוע תאונות דרכי�"במבצע לאומי לאיתור ואיסו	 של בע

שמירה על שטחי� פתוחי� , הכוללת מת� היתרי מרעה, מבצעת פעילות אינטנסיבית בנושאי� אלו
 . תפיסת בקר משוטט השמדתו ועוד, רות צא� בדרכי�ביקו, ומניעת מרעה בשטחי� אלו
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 מחלת הכלבת

הפעילות בנושא זה כוללת . 1934, לביצוע פיקוח על מטלה זו הוסמכה היחידה לפי פקודת הכלבת
אכיפה . ג"מאבק במחלת הכלבת ומניעת הברחת חיות מחמד לישראל מאירופה או מאסיה דר) נתב

. הסיירת הירוקה ורשות שמורות הטבע והגני�, ת הסביבהבנושא בוצעה בעבר על ידי המשרד להגנ
ביקש מנהל , החליט להסיר נושא זה מאחריות משרדו, מר גלעד ארד�, מאחר שהשר להגנת הסביבה

 עסקה היחידה 2009�2007הביקורת העלתה כי בשני� . ט מהיחידה לבצע אכיפה ג� בנושא זה"השו
ק	 פעילות שאינו מאפשר פיקוח או אכיפה הי, בנושאי� אלו פחות מעשר פעמי� בס) הכול

 . משמעותיי�

„‡ ˙ÂËÏÁ‰· ˙Â·¯ ˙ÂÏËÓ ‰„ÈÁÈÏ ÂÙÒÂ� ÏÚÂÙ· ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó-˜Â‰ . ÈÎ ÔÈÂˆÈ
‰„ÈÁÈ‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙È�Î˙· ˙ÂÏÏÎ� Ô�È‡ ÏÈÚÏ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÏËÓ‰ , ‰˘È„˜Ó ‰„ÈÁÈ‰ ÌÏÂ‡

ÌÈÏÂ„‚ ÌÈ·‡˘ÓÂ ·¯ ÔÓÊ ÔÚÂˆÈ·Ï. 

 

  לבריאות הציבורביצוע מטלות שאינ  נוגעות

‰ È È � · ‰  Ï Ú  Á Â ˜ È Ù : 14 קיבלה ועדת השרי� לענייני ביטחו� לאומי החלטה2009בנובמבר 
 הסמי) ראש המינהל האזרחי את היחידה לפי 2009בדצמבר . ש"בדבר השעיית אישורי בנייה באיו

הקמת ולפי צו , 1971�א"התשל, )418' מס) (יהודה ושומרו�(כפרי� ובניני� , צו בדבר תכנו� ערי�
לפקח כי הבינוי של קרקע כלשהי או , 1981�ב"התשמ) 947' מס) (יהודה ושומרו�(מינהל אזרחי 

ולפי צווי� , לפי תכנית תכנו� או בינוי מאושרת, הבנייה של בניי� כלשהו נעשי� בהתא� לרישיו�
ל המשרד את היחידה להקצות צוות אחד מכל "בעקבות החלטה זו הנחה מנכ. והוראות שבתוק	

 . חב לביצוע המשימהמר

 ¯·Óˆ„· Âˆ˜Â‰ ‰ÓÈ˘ÓÏ2009ÌÈÓÈ ˘„ÂÁ Í˘ÓÏ ÌÈÁ˜ÙÓ ÌÈ¯˘Ú  , ÁÂ˜ÈÙ ÔÂ·˘Á ÏÚ ˙‡ÊÂ
¯Ù˙‰ Â˜ Í¯Â‡Ï Ú�ÂÓÓ ,˙Á¯·ÂÓ ˙¯ˆÂ˙ Ï˘ ‰ÒÈÙ˙ ˙Ú· ÌÈ¯·ÚÓ‰Ó ˙Â‡È¯˜Ï ˙Â�ÚÈ‰ ,

Ú· ˙Ï·Â‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ"Á ,‰¯ÂÁ˘ ‰ËÈÁ˘ ,ÌÈÒÂÒ ÈÚÙÂÓÂ ÌÈÈÁ·ËÓ È˙· ,Ú· ¯Úˆ ˙ÚÈ�Ó"Á ,
˘ ˙ÂÁ¯·‰ ˙ÚÈ�ÓÂÈÁÓˆ ÈÂ·È¯ È¯ÓÂÁ Ï˘Â ÌÈÈ¯�È¯ËÂ ÌÈ¯È˘Î˙ Ï . 

Ï Â Ù È Ë ‚ ·≈�˙ Â על מנת להתמודד ע� תופעת הגנבות החקלאיות היחידה משתפת פעולה ע�  :·
 . ב ומשטרת ישראל לצור) איתור בעלי חיי� גנובי� והחזרת� לבעליה�"יחידות מג

 ˙ÂÓÈ˘Ó ÚÂˆÈ·Ï ‰„ÈÁÈ‰ ÈÁ˜ÙÓ ˙‡ˆ˜‰ ÈÎ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÂÏ‡ ,
‰�ÈÈ‰˙˘ ÏÎÎ ˙Â·Â˘Á , ˙Â‡È¯· ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ‰„ÈÁÈ‰ ˙Â·ÈÂÁÓ ÌÚ „Á‡ ‰�˜· ˙„ÓÂÚ ‰�È‡

¯Â·Èˆ‰. 

 

✯ 

 

__________________ 
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 ÌÈÓÂÁ˙Ï ¯·ÚÓ ‰„ÈÁÈ‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÈÓÂÁ˙ ˙‡ ¯ÎÈ� ÔÙÂ‡· „¯˘Ó‰ ·ÈÁ¯‰ ÌÈ�˘‰ ÍÏ‰Ó·
‰Ó˜Â‰ ‡È‰ ÌÓ˘Ï˘ .‰„ÈÁÈ‰ Ï˘ ‰ÈÈ˘Ú‰ ˙·ÈÏ ÌÂÁ˙· Ô�È‡ ˙ÂÏËÓ‰Ó ˜ÏÁ , Ô˜ÏÁ

È‰ ˙ÂˆÚÂÓ Ï˘ Ô˙ÂÎÓÒ ÈÓÂÁ˙· ¯ÂˆÈ)·ÏÁ‰ ˙ˆÚÂÓ ,˘·„‰ ˙ˆÚÂÓÂ ÏÂÏ‰ ˙ˆÚÂÓ( , Ô˜ÏÁÏÂ
˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÌÂÁ˙Ï ‰˜ÈÊ ÔÈ‡ . 

 ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÓÂÁ˙· ‰ÙÈÎ‡‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ‰„ÈÁÈ‰ ÏÚ ÏÈË‰Ï „¯˘Ó‰ ˙Ï‰�‰Â ¯˘‰ ˙ÂËÏÁ‰
 ÈÙ ÏÚ ‰ÎÂ¯Ú‰ ‰„Â·Ú ˙È�Î˙· ˙ÂÙÒÂ�‰ ˙ÂÏËÓ‰ ˙‡ Ô‚Ú˙ ¯˘‡ ‰ËÓ ˙„Â·Ú ˙Â·ÈÈÁÓ ÏÈÚÏ

˙Â ˙ÂÈÂÙÈ„Ú ¯„ÒÌ‡˙‰· ÌÈ·‡˘ÓÂ Ì„‡ ÁÂÎ Ì‰Ï ‰ˆ˜ . ‰„ÈÁÈ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÁÂ„‰ È‡ˆÓÓÓ
‰Ú·˜ ‡È‰˘ ‰„Â·Ú‰ ˙È�Î˙Â ˜ÂÁ‰ ‰ÈÏÚ ÏÈË‰˘ ˙ÂÏËÓ‰ ˙‡ È˜ÏÁ ÔÙÂ‡· ˙‡ÏÓÓ , ÔÂ‚Î

ÌÈÈ¯�È¯ËÂ ÌÈ¯È˘Î˙ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ Â‡ ˙ÂÁ¯·‰ ˙ÚÈ�ÓÏ ÌÈ¯·ÚÓ ˘ÂÈ‡ . ‰ÚÈ‚Ù‰ ÈÎ ‰‡¯�
È‰ ÏÚ ÏÈËÓ „¯˘Ó‰˘ ˙Â·¯ ˙ÂÓÈ˘Ó Ï˘· ˙Ó¯‚� ‰„ÈÁÈ‰ „Â˜Ù˙· Û�Ú ÈÓÂÁ˙ ÏÎ· ‰„ÈÁ

ÎÂ ·Èˆ˜˙ ˙ÙÒÂ˙ Ô˙Ó ‡ÏÏ ˙Â‡Ï˜Á‰"‡ , ˙ÂÈÂÙÈ„Ú È¯„Ò ˙ÚÈ·˜Ï ‰ËÓ ˙„Â·Ú ‰˘ÚÈ˙˘ ÈÏ·
‰„ÈÁÈ‰ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ÔÈÈ�Ú‰ ˙ÂÚÙ˘‰ Â˜„·�˘ ÈÏ·Â ˙ÂÓÈ˘Ó‰ ÚÂˆÈ·Ï. 

 

 

 הגורמי� לפגיעה בתפוקות ובאפקטיביות

 הטיפול המשפטי

טיפול משפטי יעיל ; הוא גור� ההרתעהאחד הגורמי� התורמי� לאפקטיביות של עבודת היחידה 
הביקורת התמקדה בטיפול הלשכה המשפטית . בפורעי חוק שבסופו ענישה יכול לייצר הרתעה

ולא באירועי� שגרתיי� כמו ביקורת או מסירת , באירועי� שבה� נתפסו עברייני� בעת ביצוע עברות
הוא החליט א� לסגור את התיק או ו, התיק עבר לחוקר המרחב; בגי� כל אירוע תפיסה נפתח תיק. צו

בידי הלשכה המשפטית נתונה הסמכות להחליט על . להעביר אותו לתובע במחלקה המשפטית
ואפשרות שנייה היא , אפשרות אחת היא להגיש כתב אישו�. מסלול האכיפה שבו יטופל התיק

 . להטיל קנס מינהלי

È Ë Ù ˘ Ó ‰  ı Â Ú È È ‰  Û ‚ ‡  ˙ Â Ï È Ú Ù: שרד עולה כי ממסמכי הלשכה המשפטית של המ 

 . לא טופלו) 36% (639, 2010 עד יוני 2007 תיקי� שהגיעו ללשכה המשפטית מינואר 1,776�מ

שעל גביית� ממונה רשות האכיפה ,  מכלל התיקי� שטופלו הוטלו קנסות מינהליי�76%�בכ
שיעור גביית הקנסות , 2010על פי תשובת רשות האכיפה למשרד מבקר המדינה מנובמבר . והגבייה

47%� הוא כ2009�2007המינהליי� של התיקי� שהופנו אליה בשני�  . 

 כי הדר) המיטבית לטיפול 2010משרד החקלאות ציי� בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוקטובר 
בנסיבות מסוימות . וזאת כדי לסייע בהפחתת העומס על בתי המשפט, בתיק היא הטלת קנס מינהלי

יש עדיפות להגשת כתב אישו� א	 שמדובר בתהלי) ממוש) ) הרשעות קודמות, ריבוי אירועי�(
שכ� בדר) זו נית� יהיה להטיל על הנאשמי� עונשי� מרתיעי� , יותר העלול לפגוע ביעילות האכיפה

טע� , אשר ללשכה המשפטית. קנס כספי גבוה וא	 עונש מאסר בפועל,  מאסר על תנאי�יותר 
 . ודדות ע� מספר כה רב של תיקי�המשרד כי בלשכה מצוקת כוח אד� שמקשה על התמ

Ì È ¯ Ê Â Á ‰  Ì È Ò Ù ˙ � ‰  ˙ Ú Ù Â 5%� כ2010 עד יוני 2006 הביקורת העלתה כי מינואר :˙  

�להל� (מהנתפסי� היו נתפסי� שחזרו על ניסיו� ההברחה יותר משלוש פעמי� ) 2,809� מ140�כ( 
 140ול נתפסו בס) הכ. וכי קיימת תופעה של מעורבות קרובי משפחה בהברחות, )נתפסי� חוזרי�
 .  פע�700�כ, נתפסי� חוזרי�
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 נתפסי� חוזרי� 55ה� קנסות של ) 14% (119,  קנסות שהושתו על נתפסי� באותה תקופה850מתו) 
 . שמונה מה� בלבד שילמו את הקנס; אשר נקנסו בי� פעמיי� לארבע פעמי�

ÌÈÁÈ¯·Ó Ï˘ ÁÈ˘˜ ÔÈÚ¯‚ ÌÈÈ˜˘ ÍÎ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ Â‡·Â‰˘ ÌÈ�Â˙�‰ ,˘�ÂÚ‰ ¯˘‡ ÏËÂÓ‰ 
‰Á¯·‰‰ ˙Â�ÂÈÒÈ� ÏÚ ¯ÊÂÁÂ ·˘ ‡Â‰ ÔÎ ÏÚÂ ÚÈ˙¯Ó ˘�ÂÚ Â¯Â·Ú ‰Â‰Ó Â�È‡ ÂÈÏÚ . ‰„·ÂÚ‰

 ÌÈÎÈÏ‰˙‰ ÈÎ ‰„·ÂÚ‰Â Ì‰ÈÏÚ ÏËÂÓ‰ ÈÏ‰�ÈÓ‰ Ò�˜‰ ˙‡ ÌÈÓÏ˘Ó „·Ï· ÌÈ„„Â·˘
 ÁÂÎ ˘È ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰ ‰˘È�Ú‰ ÔÂ�‚�ÓÏ˘ ˘˘Á ˙ÂÏÚÓ È„ÓÏ ·¯ ÔÓÊ ÌÈÎ˘Ó� ÌÈÈËÙ˘Ó‰

·Â�‰ ÁÂÂ¯Ï ‰‡ÂÂ˘‰· ÍÂÓ� ‰Ú˙¯‰˙È�ÈÈ¯·Ú‰ Ì˙ÂÏÈÚÙÓ Ú . 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ¯˘ÂÎ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï ‡È‰ ˙ÂÁ¯·‰‰ ˙ÚÙÂ˙ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï Í¯„‰
˙Â¯·Ú‰ ÚÂˆÈ·· ˙ÂÈ‡„Î‰ ˙‡ ÔÈË˜‰ÏÂ ‰Ú˙¯‰‰ . ÏÂÚÙÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÂÚÈÈ‰ ÏÚ ÍÎ Í¯ÂˆÏ

ÌÈÏÙÂËÓ‰ ÌÈ˜È˙‰ Û˜È‰ ˙Ï„‚‰Ï , ÌÈÏËÂÓ‰ ˙ÂÒ�˜‰ ˙‡ ˙Â·‚Ï „ÈÙ˜‰Ï ‰ÙÈÎ‡‰ ˙Â˘¯ ÏÚÂ
·Ú‰ È¯·ÂÚ ÏÚ˙Â¯ .„ÂÚÂ ˙‡Ê ,ÏÂ„‚ ÂÏ‡ ˙Â¯·Ú· ÔÂÓË‰ ÈÏÎÏÎ‰ ÈÂ˙ÈÙ‰˘ ¯Á‡Ó , ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

˙ÂÁ¯·‰‰ ÚÂˆÈ·Ï ÈÏÎÏÎ‰ ıÈ¯Ó˙‰ ˙‡ ÌˆÓˆÏ Ô˙È� „ˆÈÎ ÔÁ·È „¯˘Ó‰˘ .¯˙È‰ ÔÈ· , Ô˙È�
¯˙ÂÈ ÌÈ‰Â·‚ ÂÈ‰È ˙ÂÒ�˜‰˘ ÍÎ ‰˜È˜Á· ÌÈÈÂ�È˘ ˙Úˆ‰ ÏÂ˜˘Ï ,˙ÂÙÒÂ� ˙Â¯·Ú ÔÈ‚· Â˙˘ÂÈÂ . 

 

 פעילות לא רציפה

עבודת הפיקוח של היחידה , )מ" נש�להל� (לת היחידה ונציבות שירות המדינה על פי עמדת הנה
על כל משמרת להיות מאוישת בידי . שבעה ימי� בשבוע,  שעות ביממה24מחייבת עבודה רצופה 

 עולה כי היחידה עבדה 2009�2007מבדיקת סידור העבודה של היחידה לשני� . כמה צוותי�
בחגי , בשבתות,  עובד בודד או שלא עבדה כלל במשמרות לילה,במתכונת מצומצמת של צוות אחד

 :כמפורט להל�, ישראל ובנסיבות אחרות

‰ Ï È Ï  ˙ Â ¯ Ó ˘ Ó:בעוד מעברי� ישראליי� פועלי� ,  מעברי גב אל גב פועלי� עד שעות הערב
ובכלל� מניעת הברחת תוצרת חקלאית צמחית , ביצוע יתר משימות היחידה, כאמור. כל היממה
מחייב עבודה , היענות לקריאות ולתלונות ואכיפה, באמצעות סיורי� לאור) קו התפרווטרינרית 

 .  שעות ביממה24רצופה 

 ÌÈ�˘· ÈÎ ‡ˆÓ�2007-2009¯È„Ò ÔÙÂ‡· ‰ÏÈÏ ˙Â¯Ó˘Ó ‰ÚˆÈ· ‡Ï ‰„ÈÁÈ‰  , ÌÚÙ ÔÈ· ‡Ï‡
ÚÂ·˘· ÌÈÓÚÙ Ú·¯‡Ï ˙Á‡ , ÏÏÎ ‰ÏÈÏ ˙¯Ó˘Ó ‰ÓÈÈ˜˙‰ ‡Ï Ì‰·˘ ÌÈ·¯ ˙ÂÚÂ·˘ ÂÈ‰ ÈÎÂ

È‡ˆÂÓÏ Ë¯Ù˙·˘  .‰ÏÈÏ ˙Â¯Ó˘Ó ÏÏÎ ÔÈ‡ ÌÈ‚Á· ÈÎ ‡ˆÓ� „ÂÚ . 

˙ · ˘ ·  ‰ „ Â · Ú: שאושרה על ידי משרד , על פי עמדת הנהלת היחידה בנושא עבודה בשבת
 שעות 24חקלאית הפועלת �מאחר שהיחידה היא יחידה משטרתית, �"העבודה והרווחה ונש

אינו , )חוק שעות עבודה �להל�  (1951�א"התשי, לחוק שעות עבודה ומנוחה) א(30סעי	 , ביממה
 . וה� חייבי� לעמוד לרשות עבודת� ג� מחו/ לשעות העבודה הרגילות, חל על עובדי היחידה

 החליטה הלשכה המשפטית במשרד לדרוש מהמפקחי� שביקשו שלא לעבוד 2009בתחילת שנת 
י� על ובו פרטי� המעיד, 1971�א"התשל, ]נוסח חדש[ לפקודת הראיות 15תצהיר לפי סעי	 , בשבת

ובכלל זה כי הוא שומר כשרות בביתו ומחוצה לו ואינו נוסע , הכרתו הדתית ועל קיו� מצוות דתו
, הלשכה המשפטית של המשרד ציינה כי בשל אופי פעילותה של היחידה).  תצהיר�להל� (בשבת 

ו � ג9אול� המשרד מייש� ככל האפשר את הוראות סעי	 , חוק שעות עבודה אינו חל על עובדיה
 . ולפיו מעביד רשאי לדרוש תצהיר מעובד שהודיע לו כי אינו מסכי� לעבוד בשבת, חוקל
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1.  Â˘˜·˙‰ ‡Ï˘ ÌÈ„·ÂÚ ˙¯Â˜È·‰ ‰‡ˆÓ ‰Ï‰�ÓÂ ‰„ÈÁÈ‰ ˙Ï‰�‰ Ï˘ ÂÊ Ì˙„ÓÚ ˙Â¯ÓÏ
˙·˘· Â„·Ú ‡ÏÂ ¯È‰ˆ˙ ˘È‚‰Ï ,¯È‰ˆ˙ ˘È‚‰Ï Â˘˜·˙‰˘ ÌÈ„·ÂÚ ÔÎÂ , Â˙Â‡ Â˘È‚‰ ‡Ï

˙·˘· Â„·Ú ‡Ï ˙‡Ê ˙Â¯ÓÏÂ . 

2. � „ÂÚ˙·˘· „Â·ÚÏ ‡Ï˘ Â˘˜È· ÌÂ¯„ ·Á¯ÓÓ ÌÈÁ˜ÙÓ ‰˘ÈÓÁ ÈÎ ‡ˆÓ , ÌÈÈ�˘ ˜¯
¯È‰ˆ˙ Â‡ÈˆÓ‰ Ì‰Ó , ‰„Â·Ú ˙Â¯Ó˘Ó ˙ÂÓÈÈ˜˙Ó ‡Ï ‰Ê ·Á¯Ó· ˙Â˙·˘‰ ·Â¯· ˙‡Ê ˙Â¯ÓÏÂ

˙ÂÓˆÓÂˆÓ ˙Â¯Ó˘Ó ˙ÂÓÈÈ˜˙Ó˘ Â‡ ÏÏÎ , ˙ÂÓÈÈ˜˙Ó ÊÎ¯ÓÂ ÔÂÙˆ ÌÈ·Á¯Ó·˘ „ÂÚ·
˙·˘· ˙Â¯Ó˘Ó . ¯Á‡Ó ‰„ÈÁÈ‰ ˙„Â·Ú· ‰ÚÈ‚ÙÏ ‡È·‰ ‰Ê ¯·„ ˙ÂÚˆ·˙Ó ÌÂ¯„ ·Á¯Ó·˘

Ï‡¯˘ÈÏ ÌÈÁË˘‰Ó ˙·˘· ˙Â·¯ Ô‡ˆ ˙ÂÁ¯·‰ . 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Í¯„· Ì‡ ˙·˘· ˙Â¯Ó˘Ó ‰�Úˆ·˙˙ ÈÎ ÁÈË·‰Ï ‰„ÈÁÈ‰ ÏÚ
˙¯Á‡ Í¯„· Â‡ ˙Â˙·˘· ‰„Â·Ú ˙·ÈÈÁÓ ‰„ÈÁÈ· ‰„Â·Ú‰ ÈÎ ÒÂÈ‚‰ ÍÈÏ‰· ¯·Î ‰ÚÈ·˜ Ï˘ . 

Ï ‡ ¯ ˘ È  È ‚ Á ·  ‰ „ Â · Ú:  1  .2007י� בשני� הביקורת העלתה כי בתקופת החג� עבדה 2009
, 2007בראש השנה בשנת , למשל, כ). בהרכב מצומצ� מאוד, למעט המפקחי� במעברי�, היחידה

, בקיבו/ ארז, בקיבו/ אור הנר, בתקופת ֶהְסגר בעקבות התפרצות מחלת קטרת העור בקיבו/ עלומי�
ת אחד למשמרת בוקר שיב/ מרחב דרו� צוו, בחוות השיקמי� ובקיבו/ יד מרדכי, ע��בקיבו/ ניר

מוקדית של מחלת הפה והטלפיי� �בתקופת הסגר בגי� התפרצות רב, 2007בחג הפסח בשנת ; בלבד
צוות אחד ביו� וצוות אחד : עבדו באותו מרחב רק שני צוותי�, לקייה וחורה, במרחב דרו� ברהט

לת הפה מוקדית של מח�בתקופת הסגר בגי� התפרצות רב, 2007ביו� העצמאות בשנת ; בלילה
; לא התקיימה במרחב דרו� אפילו משמרת אחת, שמחוני וגבעתי, חורה, לקייה, והטלפיי� ברהט

שיב/ מרחב , בתקופת הסגר בגי� התפרצות מחלת הברוצלה במושב אשבול, 2009בחג הפסח בשנת 
בתקופת הסגר בעקבות מחלת הפה , 2009ביו� העצמאות בשנת ; דרו� צוות אחד לכל היו�

לא התקיימה אפילו , בבית שערי� ובדבוריה, בכפר יהושע, בחריש, עמק יזרעאלוהטלפיי� ב
 .משמרת אחת במרחב צפו�

,  שעות ביממה בכל ימות השנה24ג� מוקד היחידה אשר פועל , יצוי� כי על פי נוהל היחידה .2
 . לא פועל בחגי�

„Â‡Ó ˙ÓˆÓÂˆÓ ˙�ÂÎ˙Ó· ‰„ÈÁÈ‰ ˙„·ÂÚ Ï‡¯˘È È‚Á·˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ , ¯˘‡Î Ì‚ ˙Âˆ¯Ù˙Ó
ÌÈ¯‚Ò‰ ÚÂˆÈ· ˙Â·ÈÈÁÓ‰ ˙ÂÏÁÓ ,Â˘‰ Ï‰�Ó ˙ÈÈÁ�‰Ï „Â‚È�· ˙‡Ê"Ë , ˘È ¯‚Ò‰ ÔÓÊ· ‰ÈÙÏÂ

 ˙Â¯Á‡‰ ˙ÂÏËÓ‰ ÏÎ ˙‡ ÏË·Ï)·‚ Ï‡ ·‚ È¯·ÚÓ ˘ÂÈ‡Ï Ë¯Ù ( È·‡˘Ó ÏÎ ˙‡ ÊÎ¯ÏÂ
¯‚Ò‰‰ ÚÂˆÈ·· ‰È„·ÂÚÂ ‰„ÈÁÈ‰ . ˙Ï·˜ ˙¯˘Ù‡Ó ‰�È‡ ÌÈ‚Á· „˜ÂÓ‰ ˙˙·˘‰ ÔÎ ÏÚ ¯˙È

Â ¯Â·Èˆ‰Ó ˙Â˘˜· Â‡ ˙Â�ÂÏ˙ Á˜ÙÏ ˙¯˘Ù‡Ó ‰�È‡Â ‰„ÈÁÈ‰ ÌÚ ‰ÏÂÚÙ ÌÈÙ˙˘Ó‰ ÌÈÙÂ‚‰Ó
ÌÈÁ˜ÙÓ‰ ˙‡ ÁË·‡Ï Â‡ . 

‰¯ÂÓÁ ˙Â˙·˘·Â ÌÈ‚Á· ˙Â¯Ó˘Ó‰ ÌÂˆÓˆ , ˙Â˜·„Ó ˙ÂÏÁÓ ˙Âˆ¯Ù˙‰ ˙Ú· „ÂÁÈÈ·
ÈÁ‰ ˜˘Ó· ˙Â¯È˘È ˙ÂÚ‚ÂÙ‰ , ¯ÂÊ‡· ¯˘·‰Â ·ÏÁ‰ ˙ÈÈ˘Ú˙Â ÌÈ˜˘Ó‰ ÏÎ ÏÚ ÔÈÙÈ˜Ú·

‡ÂˆÈ‰Â ¯ÁÒ‰ ÏÎ ÏÚ ˙Â·Á¯� ˙ÂÈÏÎÏÎ ˙ÂÚÙ˘‰ ˙ÂÏÚ·Â . 

˙ Â Ï È Ú Ù  Ô È ‡  Ì ‰ · ˘  Ì È Ù Ò Â �  Ì È Ó È: מרחבי היחידה נוהגי� לקיי� ישיבות וכ� 
מטווחי� או טיולי� שבה� נוטלי� חלק כל עובדי המרחב למעט המפקחי� , מפגשי� כגו� ימי עיו�

ועבודת האכיפה והפיקוח מתבצעת באופ� חלקי בלבד , בימי� אלה נפגע סידור העבודה. במעברי�
 . ת כללולעתי� א	 אינה מתבצע
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¯ÂÓ‡Î ,ÈÚˆ·Ó‰ ‰ÈÈÙÂ‡- ÛÈˆ¯ ÔÙÂ‡· ÂÚˆÂ·È ‰ÙÈÎ‡‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰˘ ·ÈÈÁÓ ‰„ÈÁÈ‰ Ï˘ È¯ÂËÈ˘
24‰ÓÓÈ· ˙ÂÚ˘  ,ÚÂ·˘· ÌÈÓÈ ‰Ú·˘ .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,È‡- ‰ÙÈˆ¯ ‰ÙÈÎ‡ ÌÂÈ˜

˙Â˙·˘· ÌÈÁ˜ÙÓ‰ ¯ÙÒÓ ÌÂˆÓˆÂ , ˙„Â·Ú ˙ÂÏÈÚÈ· ÌÈÚ‚ÂÙ ÌÈ�Â˘ ÌÈÚÂ¯È‡·Â ÌÈ‚Á·
Ê‰ ÏÂˆÈ�Ï ÌÈ‡È·ÓÂ ÁÂ˜ÈÙ‰ÌÈÈÏ‡Èˆ�ËÂÙ ÌÈ�ÈÈ¯·Ú È„È ÏÚ ‰Ï‡ ˙ÂÈÂ�Ó„ . Á˙ÙÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ

 Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘ ˙‡ ¯È„ÒÈÂ ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ ˘‡¯Ó ˙ÂÚÂ„È‰ ˙ÂÈÂ¯„ÚÈ‰‰ ˙‡ ‰·‚È˘ ÔÂ�‚�Ó
ÌÈ¯Á‡ ÌÈÎ¯ˆÏ ˙Â˘Â¯„ ˙ÂÈÂ¯„ÚÈ‰‰ Ì‰· ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓÈ·Â ÌÈ‚ÁÂ ˙Â˙·˘· Ì‚ ÌÈÁ˜ÙÓ‰ . 

 

 

 סדרי עבודה ומינהל

 מוקד היחידה

ה מוקד מבצעי המשמש יחידת שליטה ובקרה בזמ� אמת על משימות ח מפעיל"יחידת הפיצו
ליחידה נהלי� המגדירי� את תפקיד . שבעה ימי� בשבוע,  שעות ביממה24המוקד פועל . היחידה
הפניות והתלונות המתרחשי� , והעיקרו� המנחה הוא תיעוד ורישו� של כל האירועי�, המוקד�

למנהלי ; לש� טיפול בשטח, למפקחי�: ורמי�דיווחי המוקד� מועברי� לכמה ג. במשמרתו
לסיוע בטיפול בתיקי , וללשכה המשפטית במשרד; לסיוע בקבלת החלטות ניהוליות, היחידה
זאת באמצעות . על המוקד� לפקח על פעילות המפקחי� ולוודא את ביטחונ�, בי� היתר. חקירה

קת קשר עמ� ודיווח על רישו� של בדי, תיעוד מקו� הימצא�, תיעוד תחילת עבודת� וסיומה
 . היעדרויות

אי� הקפדה על העברת , למשל. נמצא כי המוקדני� אינ� מקפידי� על כל הוראות נוהלי היחידה
לא נעשית השוואה בי� תכנו� העבודה , מידע על אירועי� ותלונות לגורמי� המוסמכי� ועל תיעוד�

דיווחי� או במערכת המתעדת את והדיווחי� נרשמי� באופ� חלקי בלבד ביומ� ה, לביצועה בפועל
כי המוקדני� אינ� מקפידי� למלא , עוד הועלה. האירועי� והוא אינו יכול לשמש כלי תומ) ניהול

ה� אינ� מקפידי� על בדיקה ותיעוד של מקו� , למשל, את ההוראות באשר לביטחו� המפקחי�
 . הימצא� ואי� רישו� של בדיקת קשר עמ�

Ú ÈÎ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰ÈÂ‡¯ ‰¯˜· ÔÎ˘ „˜ÂÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙ ˙¯„Ò‰Ï ÏÂÚÙÏ ‰„ÈÁÈ‰ Ï
˙ÂÈ„È˙Ú ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜·Â ˙Ó‡ ÔÓÊ· ˙ÂÈÏÂ‰È� ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜· ÚÈÈÒÏ ‰¯ÂÓ‡ „˜ÂÓ‰ Ï˘ .

 Ï˘ ˙ÂÚÈ·˙‰ ˙˜ÏÁÓÏ Ì‚ ‰·Â˘Á „˜ÂÓ· ÌÈÚÂ¯È‡‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈ�Â˙�‰ ˙�Ê‰ ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ�
˜Á È˜È˙· ÏÂÙÈËÏ ‰„ÈÁÈ‰ Ï˘ ˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓÏ ‰¯·Á˙‰ ¯˘‡ „¯˘Ó‰ ·˜ÚÓÏÂ ‰¯È

Ì‰È¯Á‡ , ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ÌÈ�Â˙�‰ ¯‚‡Ó ÏÚ ˙˙˘ÂÓ ˙Î¯ÚÓ‰ Ï˘ ÌÈ�Â˙�‰ ÒÈÒ·˘ ÔÂÂÈÎÓ
ÌÈ�Â˙�‰ ÌÈ�ÊÂÓ ‰·˘ ÌÈÚÂ¯È‡‰ .ÌÏ˘ Â�È‡ ˙Â�ÂÏ˙‰ ÁÂ„˘ ¯Á‡Ó ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ� , Ô˙È� ‡Ï

‡Ï Â‡ ÂÏÙÂË ÔÎ‡ Ô‰ Ì‡Â ˙Â�ÂÏ˙· ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÎÈ‡ ÏÚ Â�ÓÓ „ÂÓÏÏ .ÔÎ ÏÚ ¯˙È ,È‡- ÈÂÏÈÓ
˙‡ ÔÎÒÏ ÏÂÏÚ ˙Â‡¯Â‰‰ÌÈÁ˜ÙÓ‰ ÔÂÁËÈ·  , ˙ÂÓÈÏ‡‰ ÈÈÂÏÈ‚Â ÌÈÓÂÈ‡‰ ÁÎÂ� „ÂÁÈÈ·

Ì‰ÈÙÏÎ ÌÈ�ÙÂÓ‰. 
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 ציוות עובדי היחידה 

ציוות עובדי היחידה בצוותי� של זוגות חיונית לצורכי בקרה על עבודת� ולצורכי ביטחו� 
 לא תמיד 2009�2007הביקורת העלתה כי שיבו/ העובדי� בשני� , למרות האמור. המפקחי�

 . ועובדי� שובצו לא פע� לבד בניידת, ורכי הבקרה והביטחו� האישיהתחשב בצ

Ì È Á ˜ Ù Ó ‰  ˙ „ Â · Ú  Ï Ú  ‰ ¯ ˜  שיבו/ מפקחי� שלא בזוגות עלול לפגוע בבקרה על :·
 . עבודת� ובעמידת� בנוהלי העבודה ביחידה

Ì È Á ˜ Ù Ó ‰  Ï ˘  È ˘ È ‡ ‰  Ô Â Á Ë È ·  שיבו/ מפקחי� לעבודה שלא בזוגות עלול לפגוע :‰
נמצאו מקרי� שבה� מפקחי היחידה הותקפו בעת ביצוע מעצר . קחבביטחונו האישי של המפ

האלימות כלפי מפקחי� , על פי הערכת מינהל המודיעי� ביחידה. חשודי� או אוימו על ידי נתפסי�
 .ומתרבי� הניסיונות למת� שוחד במעברי�, התגברה וא	 תגבר עוד

ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ˙Â¯ÓÏ ,ÁÈ‰ ˙„ÓÚ ˙‡ Ì˘ÈÈÏ ‰„ÈÁÈ‰ Ï‰�Ó „ÈÙ˜‰ ‡Ï ı·˘Ï ¯˘Ù‡Â ‰„È
˙Â‚ÂÊ· ‡ÏÂ „·Ï ˙ÂÏËÓ‰ ÚÂˆÈ·Ï ÌÈÁ˜ÙÓ . 

נמצאו מקרי� שבה� שובצו מפקחי� יחידי� בניידת ג� כאשר לא היו לה� כל הסמכויות , יתר על כ�
 ).ראו להל� את הפרק על עובדי� משוללי סמכויות(הנדרשות לביצוע עבודת הפיקוח והאכיפה 

ıÂ·È˘ ÈÎ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó˙¯Ó˘Ó· „·Ï Á˜ÙÓ  , Â„Â˜Ù˙· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ
Á˜ÙÓ‰ Ï˘ , ‰ÊÓ ¯ÂÓÁÂ-È˘È‡‰ Â�ÂÁËÈ·· ÚÂ‚ÙÏ  . ÚÂ‚ÙÏ ÌÈÏÂÏÚ ÂÏ‡ ÌÈÓ¯Â‚ È�˘

 ‰Ú˙¯‰ ˙‚˘‰ ˙�ÈÁ·ÓÂ ÌÈÁ˜ÙÓ‰ Ï˘ ÌÈÁÂÂÈ„‰ ˙Â�ÓÈ‰Ó ˙�ÈÁ·Ó ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„Â·Ú·
Ì˙„Â·Ú· . 

 

 

 שיבו� מפקחי� משוללי סמכויות

הרשאה מטע� השר לביטחו� פני� לקיי� : סמכויותלביצוע עבודת� זקוקי� מפקחי היחידה לכמה 
, )חקירת חשודי�(או לפי חוק סדר הדי� הפלילי ) עדות(חקירות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית 

במכרז לקבלת עובדי� צוי� כי קבלתו של העובד מותנית .  וכ� רישיו� לנשיאת נשק2002�ב"התשס
 . אלתרתופסק עבודתו ל,  אחרת–בהסמכתו והרשאתו כאמור 

˜ ˘ �  ˙ ‡ È ˘ � Ï  Ô Â È ˘ È ¯ Â  Ì È ¯ ˆ Ú Ó Â  ˙ Â ¯ È ˜ Á  Ì È È ˜ Ï  ‰ Î Ó Ò הביקורת  :‰
העלתה כי חמישה מפקחי� אשר רישיונ� לשאת נשק נשלל וסמכויותיה� לביצוע חקירה ומעצר 

חלק� (בוטלו לתקופות ארוכות על ידי המשרד לביטחו� פני� בשל הליכי� משפטיי� שננקטו נגד� 
והפעילו , לעתי� א	 ללא ב� זוג, ופות האמורות כמפקחי�עבדו בתק, )עד מועד סיו� הביקורת

 . עיכוב ומעצר, סמכויות חקירה

אול� הוא מחייב הסמכה לביצוע חקירה , יצוי� כי השיבו/ במעברי� אמנ� אינו מחייב נשיאת נשק
 התקיי� דיו� 2006בעקבות דוח ביקורת פנימית שהוכ� בשנת , אשר לקבלת עובדי� חדשי�. ומעצר

ובו הוחלט כי יעודכנו התנאי� והדרישות למשרות ביחידה בתיאו� ע� אג	 , ל המשרד"נכבלשכת מ
 .לרבות בעניי� העסקת עובד בעל רישו� פלילי, משאבי אנוש
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בטר� ייקלטו עובדי� ,  הוא ציי� כי בעתיד2010בתשובת המשרד למשרד מבקר המדינה מאוקטובר 
רמה שתאפשר קבלת מידע על כל הלי) פלילי ייער) בעניינ� תחקיר ביטחוני ב, חדשי� ליחידה

וכי מועמד שמתקיי� נגדו הלי) שעלול למנוע קבלת סמכויות מטע� השר , שנפתח נגד המועמד
 . לא ייקלט לעבודה, לביטחו� פני�

ÚÂ·˜Ï „¯˘Ó· ÈËÙ˘Ó‰ ıÂÚÈÈ‰Â ‰„ÈÁÈ‰ ˙Ï‰�‰ ÏÚ ÈÎ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,
˘� ÚÂÈÒ·"Ì , ÌÈÁ˜ÙÓ· ‚Â‰�Ï „ˆÈÎ Ï˘· ˙ÂÎÂ¯‡ ˙ÂÙÂ˜˙Ï ÁÂ˜ÈÙ· ˜ÂÒÚÏ ÌÈÏÂÎÈ Ì�È‡˘

Ì˙„Â·Ú ÍÏ‰Ó· Ì‰È˙ÂÈÂÎÓÒ ˙ÏÈÏ˘. 

 

 

 הימצאות עובדי היחידה במצב של חשש לניגוד ענייני� 

המדובר בתפקיד רגיש המחייב את ; פיקוח חקירה ומעצר, למפקחי היחידה הוקנו סמכויות אכיפה
 לתקנות שירות 13.6פרק . מלוא השקיפותבאופ� אובייקטיבי וב, המפקח לפעול ללא משוא פני�

מפורטי� בו משרות . עוסק בקביעת הסדרי� למניעת ניגוד ענייני�) ר" התקשי�להל� (המדינה 
, ל המשרד או האחראי"משרות נוספות שייקבעו על ידי מנכ"ובי� היתר , המחייבות בדיקת הנושא

לרבות , ויות של הנושא בה�ביחד ע� היוע/ המשפטי של המשרד שלאור היק	 האחריות והסמכ
 ". סמכויות אכיפה ופיקוח הנתונות בידו

מטרת הנוהל .  בדבר נוהל עריכת הסדרי� למניעת ניגוד ענייני�15מ הודעה" פרסמה נש2006במאי 
לקבוע הלי) שיבטיח כי לפני איוש משרות מסוימות תיבח� סוגיית ניגוד ענייני� של המועמד 

ולפיה , 2006 של היוע/ המשפטי לממשלה מיוני 16צת את ההנחיהההודעה מאמ. ויינקטו צעדי מנע
האחריות בעניי� זה חלה . על המועמדי� למשרות רגישות למלא שאלו� לאיתור חשש לניגוד ענייני�

 . מ"ולכ� על האחראי במשרד להביא לידיעת כל העובדי� את תוכ� הודעת הנש, על העובד

 למניעת ניגוד ענייני� קובעת כי על העובד או על באשר להסדר, הנחיית היוע/ המשפטי לממשלה
עליו לעשות זאת למשל . מועמד לעבודה לחשו	 כל חשש להימצאותו במצב של ניגוד ענייני�

באמצעות שאלו� שבו הוא חוש	 את ענייניו האחרי� שעלולי� לגרו� לו להיות במצב של ניגוד 
 להתחייב לקבל על עצמו מגבלות מועמד/א� יתברר שיש חשש ממשי לכ) על העובד. ענייני�

הסדר למניעת ניגוד ענייני� צרי) להיעשות על ידי . מסוימות בעבודתו הציבורית או בתחו� האישי
וראוי שהמינוי לתפקיד ייעשה רק לאחר שבדק את שאלת ניגוד , היוע/ המשפטי של המשרד

ציבור ושהתעורר בעניינו ג� מי שהוא כבר עובד , ההנחיה ג� קובעת כי למע� הסר ספק. הענייני�
 יש לשקול �וא� עולה חשש כזה , חשש לניגוד ענייני� יש לבדוק לגביו את שאלת ניגוד הענייני�

 . א� לבצע לגבי העובד הסדר מתאי�

עסק בי� היתר בנושא כללי� והסדרי� למניעת ניגוד ענייני�  17ב של מבקר המדינה57דוח  .1
בעקבות .  הסדרי ניגוד ענייני� למשרות מסוימות במשרדבמשרד החקלאות וקבע את הצור) בעריכת

ל "ובו הוחלט כי המנכ,  התקיי� דיו� של צוות לתיקו� ליקויי� במשרד החקלאות2006בפברואר , הדוח
מר יוסי , ל המשרד" הכי� מנכ5.4.06�ב. ימנה צוות לגיבוש נהלי� בנושא שיחולו ג� על עובדי היחידה

כל עובד שהוא בעל עניי� בפעילות חקלאית , בי� השאר, ולפיו, וד ענייני�סיכו� דברי� בנושא ניג, ישי

__________________ 

 22/סו' מס  15
 1.1555' מס  16

' עמ, "אכיפת�ולי� והסדרי� למניעת ניגוד ענייני� כל"בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„57·) 2007 , מבקר המדינה 17
27.  
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לצור) זה ייחשב כל עובד משרד העוסק " בעל עניי�. "לית למינהל על הפעילות והיקפה"ידווח לסמנכ
 . לרבות חברות באגודה חקלאית, בפעילות חקלאית נוס	 על תפקידו במשרד

Î�Ó Ï˘ ÂÊ Â˙ËÏÁ‰"Î· ‰Ó˘ÂÈ ‡Ï „¯˘Ó‰ Ï‰„ÈÁÈ‰ È„·ÂÚÏ Ú‚Â�‰ Ï . ‡Ï ‰„ÈÁÈ‰ È„·ÂÚ
Î�ÓÒÏ ÂÁÂÂÈ„"‰Ù˜È‰ ÏÚÂ ˙È‡Ï˜Á‰ Ì˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ Ï‰�ÈÓÏ ˙ÈÏ . 

מ והיוע/ המשפטי לממשלה ולא חייב את העובדי� "נמצא כי המשרד לא מילא את הנחיית נש .2
אלא הוא ,  למלא שאלו� לאיתור חשש לניגוד ענייני� כאמור2006שהתקבלו ליחידה לפני שנת 

בהוצאת הודעת רענו� לעובדי המשרד ומנהליו ולפיו עובד חייב להימנע מלהשתת	 .  ‡:   הסתפק
ובפרט , או לטפל במישרי� או בעקיפי� בנושאי� העלולי� להעמידו במצב של חשש לניגוד ענייני�

, אחות, אח, בת, ב�, הורה, ב� זוג(בענייני� של קרובי משפחה ; בכל נושא הנוגע לענייני� אישיי�
לרבות אגודות , קיבו/ שבו הוא חבר או מתגורר/בענייני� הנוגעי� למושב; )דוד ועוד, גיס

ובכל עניי� שבו הוא עוסק באופ� אישי , והתאגדויות שבה� הוא או מי מחבריו שות	 או מעורב
  החתמת עובדי היחידה על הצהרה ולפיה ידוע לו שאסור לו .·.   במסגרת עיסוקו מחו/ למשרד

 . במצב של ניגוד ענייני�להימצא 

הייעו/ המשפטי במשרד ביצע הסדרי ניגוד ענייני� לשלושה עובדי� , מאז שהתקבלה ההחלטה
חדשי� בלבד המתגוררי� במושבי� חקלאיי� או שבני משפחת� עוסקי� בחקלאות או שהמושב שבו 

 כי מפקחי� כי ממסמכי הביקורת הפנימית של המשרד עולה, יצוי�. ה� מתגוררי� עוסק בחקלאות
ולכ� קיי� חשש שה� עלולי� ; רבי� ביחידה עוסקי� בחקלאות או שה� בעלי זכות בנחלה במושב

 . להימצא במצב של ניגוד ענייני� בכל הנוגע לפיקוח ואכיפה בתחו� החקלאי

להל� דוגמאות לעובדי� שלגביה� עלה חשש לניגוד ענייני� בלי שנער) עימ� הסדר ניגוד  .3
 : ענייני�

צ לפי "בבעלות אחד המפקחי� ביחידה משתלה לעצי פרי ברישיו� מטע� השירותי� להגה )‡(
עובדה העלולה להעמיד , אותו מפקח אוכ	 את החוק האמור, במסגרת תפקידו, מנגד. חוק הזרעי�

אול� רק , 2007א כבר בדצמבר "לית כ"מידע זה הגיע לידיעת סמנכ. אותו במצב של ניגוד ענייני�
חת� ע� המפקח הסדר לניגוד ענייני� ובו הוא הצהיר כי יש בבעלותו משתלת  נ2009בדצמבר 

 . הדרי� ופרדס הדרי�

, מ לבדוק תלונה בדבר ניגוד ענייני� של מנהל היחידה"החל אג	 משמעת בנש 2009במאי  )·(
בי� תפקידו כמנהל היחידה לבי� עיסוקה של חברה פרטית שחלק ממניותיה מוחזקות , מר קליגר

 פנה מנהל האג	 למשמעת ליוע/ המשפטי של המשרד 2010 וביוני 2009באוגוסט . חותובידי א
בבקשה לבדוק א� יש מקו� לבחו� מת� הנחיות למר קליגר על מנת לשלול קיו� חשש לניגוד 

מ וציי� כי מנהל היחידה " השיב היוע/ המשפטי של המשרד לפניית נש2010רק ביולי . ענייני�
להימצא במצב של חשש לניגוד ענייני� וכי בדעת הלשכה המשפטית מודע לחובתו להימנע מ

 . לפעול ולערו) לו הסדר פרטני למניעת ניגוד ענייני�

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,·¯ ‰Î ÔÓÊ ¯Á‡Ï ‰�ÚÓ , ¯·Â„Ó˘ „ÁÂÈÓ·Â È˘È‡ ‡˘Â�·
‰„ÈÁÈ‰ Ï‰�Ó· ,ÔÈ˜˙ Â�È‡18 . 

__________________ 

 הורשע מר קליגר על ידי בית הדי$ למשמעת של עובדי המדינה ואחר כ+ על ידי 2003יצוי$ כי בשנת   18
ר בשל "בית המשפט העליו$ בעברה של ניגוד אינטרסי� לפי חוק שירות המדינה והוראות התקשי

מסחר שיווק והפצה של ,  בחברה העוסקת ביבוא1998,2001י� החזקת מניות וכהונה כדירקטור בשנ
 .ולפעול לעריכת הסדר ניגוד ענייני� לעובדי היחידה, בשר
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י בימי� אלה נבדקי� עיסוקיו  ציי� המשרד כ2010בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוקטובר 
עוד ציי� . הפרטיי� של מנהל היחידה על ידי הלשכה המשפטית לעריכת הסדר למניעת ניגוד ענייני�

 . הסדר ניגוד ענייני� למניעת ניגוד ענייני��המשרד כי הוא מחתי� את כל עובדי היחידה על הצהרה 

‰„ÈÁÈ‰ È„·ÂÚ˘ ÔÂÈÎ ÈÎ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,·ÁÂ˜ÈÙ ˙ÂÈÂÎÓÒ ÈÏÚ , ‰ÙÈÎ‡
 ÏÎÓ ‰ÙÁ ‰È‰˙ Ì˙ÏÂÚÙ ÈÎ ÁÈË·‰Ï ˙�Ó ÏÚÂ ÌÈ˘È‚¯ ÌÈ„È˜Ù˙· ÌÈ˜ÒÂÚ ¯ˆÚÓÂ ‰¯È˜Á
‰ÏÂÎ ‰„ÈÁÈ‰ È„·ÂÚ ÏÚ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ÈÈÁ�‰ ˙‡ ÏÈÁ‰Ï ÈÂ‡¯ È˘È‡ ÔÈÈ�Ú ,

 ˙�˘ È�ÙÏ ‰ÈÏ‡ ÂÏ·˜˙‰˘ ÂÏ‡ ˙Â·¯Ï2006 , Ì‰È˜ÂÒÈÚ ÏÚ ÁÂÂ„Ï ‰È„·ÂÚÓ ˘Â¯„ÏÂ
 ÌÈ�Â˘‰-Ì‰Ï˘ ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È�Ï ˘˘Á· Ì˙Â‡ „ÈÓÚ‰Ï ÌÈÏÂÏÚ‰ Ì‰È·¯Â˜Ó Ï˘Â  . ÁÂÂÈ„‰

ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È�Ï ˘˘Á ¯Â˙È‡Ï ÔÂÏ‡˘ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰˘ÚÈ˘ ÏÂÎÈ . Ú„ÈÓ‰ ÏÎ ˙‡ ÛÂ˘ÁÈ ÂÈÂÏÈÓ
 ˙‡ Ï¯Ë�Ï ‰È‰È Ô˙È� ÍÎÂ ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È� Ï˘ ·ˆÓ· ‡ˆÓÈ‰Ï Â‡È·‰Ï ÏÂÏÚ˘ „·ÂÚ‰ ÏÚ

ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È� Ï˘ ·ˆÓ· ˙Â‡ˆÓ‰Ï ˘˘Á‰ . 

Ú‰ „ÂÚ ÏÚ ‰È„·ÂÚ ˙‡ ‰ÓÈ˙Á‰ ‡È‰ ÂÈÙÏ ‰„ÈÁÈ‰ Ï˘ ‚‰Â�‰ ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯È
 ·ˆÓÏ ÚÏ˜È ‡Â‰ „È˙Ú· Ì‡ ÁÂÂ„Ï ·ÈÈÁ˙Ó „·ÂÚ‰ Â·˘ ¯È‰ˆ˙ ÔÈÚÓ ‰˘ÚÓÏ ‡Â‰˘ ÍÓÒÓ

˙˜ÙÒÓ ‰�È‡ ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È� Ï˘ . ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï‰Â ‰„ÈÁÈ‰ ˙Ï‰�‰Ï ¯˘Ù‡È ÔÂÏ‡˘‰ ÈÂÏÈÓ
˙Ú„ ÏÂ˜È˘ ÏÈÚÙ‰Ï „¯˘Ó‰ Ï˘ ,„ÈÓ ÒÈÒ· ÏÚ ˙ÚÈ�ÓÏ ¯„Ò‰ Úˆ·Ï ˘¯„� Ì‡‰ ‡ÏÓ Ú

ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È�. 

‰ „ È Á È ‰  È „ · Â Ú  ı Â · È  כי שיבו/ העובדי� למשימות 2009ציי� באוגוסט  מנהל היחידה: ˘
הניסיו� המקצועי והיכולות המוערכות על ידי מנהל המרחב , הידע, נדרשות נעשה לפי הכישורי�

 . � הפעילותתו) הבאת מקו� מגוריו של העובד בחשבו� בעת קביעת מקו

 ˙Ú· ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ ÌÈ¯Â‚Ó‰ ÌÂ˜Ó ˙‡ ÔÂ·˘Á· Â‡È·‰ „ÈÓ˙ ‡Ï ÌÈ·Á¯Ó‰ ÈÏ‰�Ó ÈÎ ‡ˆÓ�
Ì‰È¯Â‚Ó ÌÂ˜Ó· ˙Â¯Â˜È· ÂÚˆÈ·˘ ÌÈÁ˜ÙÓ ÂÈ‰ ÍÎ ·˜ÚÂ ‰„Â·ÚÏ ÌˆÂ·È˘ . „Á‡ Ï˘ÓÏ ÍÎ

‰Ê ¯Ê‚Ó· ˙ÂÏÈÚÙÏ Â˙Â‡ Âˆ·˘È ‡Ï˘ ˘˜È· È‡Â„·‰ ¯Ê‚Ó‰Ó ÌÈÁ˜ÙÓ‰ , ÌÈ¯˜Ó· ÔÎ˘
·˜Ó Ì�È‡ ÌÈ‡Â„·‰ ÌÈÓÈÂÒÓ‰�·‰· Â„È˜Ù˙ ˙‡ ÌÈÏ ,Â˙„Â·Ú ÚÂˆÈ· ˙‡ ÂÈÏÚ ‰˘˜Ó ¯·„‰Â .

‰˙�Ú� ‡Ï Â˙˘˜· ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡. 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÏÎÎ Ú�ÓÈÈ Á˜ÙÓ˘ ÍÎÏ „ÁÂÈÓ Ï˜˘Ó ˙˙Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ
ÂÈ¯Â‚Ó ÌÂ˜Ó· Â˙„Â·Ú ˙‡ Úˆ·ÏÓ ¯˘Ù‡‰ , ÚÂˆÈ·· ÂÏ˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï ˙�Ó ÏÚ

˙ÓÈÈ˜‰ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ˙ÈÁÙ‰ÏÂ Â„È˜Ù˙ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È� Ï˘ ÌÈ·ˆÓ ˙¯ÈˆÈÏ . 

 

 

 סיכו�

ÂˆÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ"Ï ¯˜ÈÚ· ‰„ÚÂÈ ÁÏ Ï‡¯˘È ÔÈ· ÌÈÈ‡Ï˜Á ÌÈÓÎÒ‰ ÌÂ˘ÈÈ˘¯"Ù . ÌÈ�˘‰ Í¯Â‡Ï
¯˘‰ ÂÏÈË‰ ,Î�Ó"˙ÂÙÒÂ� ˙Â·¯ ˙ÂÓÈ˘Ó ‰„ÈÁÈ‰ ÏÚ ‰„ÈÁÈ‰ ˙Ï‰�‰Â „¯˘Ó‰ Ï , Ô�È‡ Ô˜ÏÁ

‰Ï˘ ‰·ÈÏ‰ È‡˘Â�· , Ô‰ Ô˜ÏÁÂ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÙÂ‚ È„È ÏÚ ¯·Ú· ÂÚˆÂ· Ô˜ÏÁ ˙ÂÈ¯Á‡·˘ ˙ÂÏÂÚÙ
 ¯ÂˆÈÈ‰ ˙ÂˆÚÂÓ)Ô·Â¯· ˙ÂÈË¯Ù ˙Â¯·Á Ô‰˘ .( ÏÎ ‡ÏÏ ‰˙˘Ú� ‰„ÈÁÈ‰ ˙ÂÏËÓ ˙·Á¯‰

‰ËÓ ˙„Â·Ú , ‰¯Âˆ· „ÂÓÚÏ ‰ÏÂÎÈ ‰„ÈÁÈ‰ Ì‡‰ ÔÂÁ·Ï ÈÏ·Â ‰ÓÈ‡˙Ó ÌÈÚˆÓ‡ ˙ÙÒÂ˙ ‡ÏÏ
ÔÈÈÂÏÈÓ· ‰ÈÂ‡¯ . ‰ÈÈ˘Ú‰ ˙·ÈÏ· Ô‰˘ ˙Â·Â˘Á ˙ÂÏËÓ ÚÂˆÈ·· ‰„ÓÚ ‡Ï ‰„ÈÁÈ‰ ÍÎ ·˜Ú

‰Ï˘ ,·È ÈÂÂÈÏ ÔÂ‚Î˘¯Ï ¯˘· ‡Â"Ù ,„ÂÚÂ ÌÈ¯·ÚÓ· ˙ÂÁ¯·‰ ˙ÚÈ�Ó , ¯ÂÒÁÓ Ï˘ ‰�ÚË·
Ì„‡ ÁÂÎ· , ˜ÏÁ Ô�È‡˘ ˙Â¯Á‡ ˙ÂÏËÓ ÚÂˆÈ·· ·¯ Ì„‡ ÁÂÎÂ ÌÈ·‡˘Ó ‰ÚÈ˜˘‰ „‚�ÓÂ

‰„ÈÁÈ‰ Ï˘ ‰·ÈÏ‰ ˙ÂÏÂÚÙÓ ,¯ÂˆÈÈ‰ ˙ÂˆÚÂÓ ¯Â·Ú ÌÈˆÈ·‰Â ·ÏÁ‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ ÔÂ‚Î. 
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È‰˘ ˙ÂÏËÓ‰ ˙‡ ÚÂ·˜ÏÂ ‰ÙÈ˜Ó ‰ËÓ ˙„Â·Ú ˙Â˘ÚÏ „¯˘Ó‰ ˙Ï‰�‰ ÏÚ ÍÂ˙ Úˆ·˙ ‰„ÈÁ
ÔÚÂˆÈ·Ï ÌÈÓÈ‡˙Ó ÌÈ·‡˘ÓÂ Ì„‡ ÁÂÎ ˙Ó‡˙‰ . ˙˜ÂÏÁ ‰È‰˙ ‰Ó ÏÂ˜˘Ï ˘È ÍÎ ÍÂ˙·

¯ÂˆÈÈ‰ ˙ÂˆÚÂÓ·Â „¯˘Ó· ˙Â¯Á‡‰ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙Â„ÈÁÈÏ ‰„ÈÁÈ‰ ÔÈ· ÌÈ„È˜Ù˙‰ . 

„¯˘Ó‰ ˙Ï‰�‰ ÏÚ ,˙È‡Ï˜Á ‰¯Ë˘Ó ÔÈÚÓ ÂÊ ‰„ÈÁÈ· ‰‡Â¯‰ , ÂÓÈ‡˙È˘ ‰„Â·Ú ÈÏ‰Â� ˘·‚Ï
Ï Ú‚Â�‰ ÏÎ· ‰È˙ÂÓÈ˘ÓÏÂ ‰ÈÈÙÂ‡Ï˙Â˙·˘· ‰„Â·Ú ,ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÚÂ¯È‡·Â ÌÈ‚Á· , È„Î

˙È˙¯Ë˘Ó ‰„ÈÁÈÎ ‰„È˜Ù˙ ˙‡ ‡ÏÓÏ ÏÎÂ˙˘ . 

 ÌÈ�ÈÈ¯·Ú‰ ˙Ú˙¯‰ ˙‡ ˜ÊÁÏ È„Î ÌÈ�ÈÈ¯·Ú „‚�Î ˙ÈËÙ˘Ó‰ Â˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ¯È·‚‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ
ÌÈ¯ÊÂÁ ÌÈ�ÈÈ¯·Ú Ì‰ ÌÈËÚÓ ‡Ï ÌÈ¯˜Ó·˘ .ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈ„Úˆ ˙ËÈ˜� È‡ , ˙ÂÎ˘Ó˙‰

�˜ ˙ÈÈ·‚ È‡Â ÌÈÈËÙ˘Ó‰ ÌÈÎÈÏ‰‰ ˙ÂÏÈÚÈ· ÌÈÚ‚ÂÙÂ ‰„ÈÁÈ‰ Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ÌÈ˘ÈÏÁÓ ˙ÂÒ
‰È˙ÂÏÂÚÙ . 

ÂˆÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ È„·ÂÚÏ"‰¯È˜Á ˙ÂÈÂÎÓÒ Á ,¯ˆÚÓÂ ·ÂÎÈÚ . Â‡ ÌÈ‡Ï˜Á Ì‰ Ì‰Ó ÏÂ„‚ ˜ÏÁ
ÌÈÈ‡Ï˜Á ÌÈ·Â˘ÈÈ· ÌÈ¯‚‰ ÌÈ·˘Â˙ , ˘˘Á ‰ÏÂÚ Ì‰· ÌÈ¯˜Ó ¯˙‡Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ÔÎ ÏÚÂ

Ó ÌÈÚ�ÂÓ Ì�È‡ ‰„ÈÁÈ‰ ÈÁ˜ÙÓ ÈÎ ‡„ÂÂÏÂ ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È�Ï ˙‡ ÌÈÏˆ�Ó Ì�È‡Â ÌÈ¯Ê ÌÈÏÂ˜È˘
‰Ú¯Ï Ì˙ÂÎÓÒ . ‰„ÈÁÈ‰ È„·ÂÚ ÌÚ ÌÈ�ÈÈ�Ú‰ „Â‚È� ˙ÚÈ�ÓÏ ÌÈ¯„Ò‰ ÍÂ¯ÚÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ

 ÚÂ�ÓÏÂ ÔÂËÏ˘‰ ˙Î¯ÚÓ· ¯Â·Èˆ‰ ÔÂÓ‡ ˙‡ ¯È·‚‰Ï È„Î ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È�Ï ˘˘Á ÌÈÈ˜ Ì‰È·‚Ï
¯Â·Èˆ È„·ÂÚ Ï˘ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜· ÌÈ¯Ê ÌÈÏÂ˜È˘ Ï˘ ˙Â·¯ÂÚÓ. 

 


