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פעולות למניעת הברחות של טובי
תקציר
אג המכס והמע"מ )להל האג ( ברשות המסי בישראל )להל הרשות( אחראי,
בי היתר ,להבטחת חוקיות של היבוא והיצוא ומניעה של יבוא טובי האסורי
בכניסה לאר .

פעולות הביקורת
בחודשי פברואר יולי  2008בדק משרד מבקר המדינה את טיפול האג במניעת
הברחות טובי לישראל בכלל והברחת סמי אסורי בפרט .הביקורת נעשתה
בהנהלת הרשות ובבתי המכס בחיפה ,באשדוד ,בנמל התעופה ב גוריו ובאילת.

עיקרי הממצאי
 .1האג מעביר לבדיקה עד  5%מכלל המכולות והמטעני המגיעי
מסחרי .כדי לטייב את איתור הטובי האסורי ביבוא מפעיל האג
מערכת ממוחשבת לבחירת המטעני שייבדקו .האג פועל רק באופ
המערכת במאפייני מחשידי של מי שנתפסו בהברחות ולניתוח
המוברחי שנתפסו.

לאר ביבוא
משנת 2002
חלקי לעדכו
פרטי הטובי

 .2בתי המכס אינ מוסרי זה לזה מידע על הברחות ,אלא א כ מדובר בהברחות
סמי  .עקב כ( יכלו יבואני שנתפסו בהברחת טובי בנמל אחד לייבא טובי דר( נמל
אחר בלי שהמכס בדק אות .
 .3בתי מכס פועלי שמונה וחצי שעות ביו  ,במש( חמישה ימי בשבוע; ואילו
נמלי הי בישראל פועלי  24שעות ביממה במש( שבעה ימי בשבוע .בעת שבית
המכס אינו פועל משתחררי טובי מהנמל בלי שמתבצעות בדיקות יזומות או
אקראיות של הטובי  ,ויבואני עלולי לנצל זאת להברחת טובי .
 .4על פי החלטת ממשלה מיוני  ,1994הוקמה באג יחידת מטה למניעת הברחות
סמי שכפופי לה מדורי בבתי המכס .במאי  2002הטיל האג על המדורי שבבתי
המכס תפקידי נוספי והכפי אות לגובי המכס .בכ( ,החלטת הממשלה לא
קוימה למעשה .בעקבות השינוי פחתו הפעולות למניעת הברחות סמי .
 .5האג משתמש בכלבי לאיתור סמי  .מחוות דעת מקצועית שבידי האג עולה
כי מספר הכלבי קט מהנדרש ,ובהתחשב בכמות העבודה ,בהיק המשימות
ובפיזור הגאוגרפי יש צור( להפעיל כלבי נוספי .
 .6מאז  ,2003עת הוחל בבית המכס אשדוד בהפעלת מתק בידוק רדיוגרפי
המאפשר לשק תוכ מכולות באופ שמפענחי מיומני יכולי לאתר הברחות ,לא
נמצאו באמצעותו סמי מוברחי  .ככל הנראה הסיבה לכ( היא מחסור במפענחי
מיומני .
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 .7כאשר משטרת ישראל פונה לאג בנוגע להברחות סמי  ,נדרש האג לספק
למשטרה מידע במהירות .אול בפועל מש( הטיפול בבקשה למסירת המידע אור(
בדר( כלל כמה ימי .
 .8בנמל אשדוד פועלות דר( קבע כמה עשרות סירות דיג בלי שנעשה למניעת קרבה
בינ לאניות ,א על פי שבעבר נתפסו בעלי סירות דיג שהבריחו טובי מהאניות בשטח
הנמל.
 .9בית המכס אילת אינו פועל כנדרש למניעת הברחות ,והשירות שהוא נות
לאזרחי לקוי.

סיכו והמלצות
בבדיקת משרד מבקר המדינה נמצאו ליקויי רבי בתהלי( הכרו( באיתור הברחות.
בשל כ( מתאפשרות הברחות של טובי  ,ובה סמי  .על אג המכס לפעול לתיקו
הליקויי האמורי כדי למנוע הברחות של טובי בכלל ושל סמי בפרט.

♦
מבוא
אג המכס והמע"מ שברשות המסי בישראל )להל האג ( אחראי ,בי היתר ,להבטחת חוקיות
היבוא והיצוא; ובפעילותו מוש דגש על מניעת הברחות .על פי פקודת המכס" ,הברחה" משמעה
"ייבוא של טובי  ,או ייצוא  ,או הובלת לאור! החו או דר! גבולות היבשה ,בכוונה להונות את
האוצר או לעקו כל איסור ,הגבלה או תקנה בעניי ייבוא  ,ייצוא והובלת של טובי כאמור,
ולרבות כל ניסיו לעשות אחד המעשי האלה בכוונה כאמור" .על פי נתוני רשות המסי בישראל
)להל הרשות( טיפל האג בשנת  2007בכ  1.5מיליו רשמוני יבוא )שה המסמכי המוגשי
לרשויות המכס לצור! התרת ייבוא טובי הנתוני לפיקוח רשות המכס שייבוא אינו אסור( ,בשווי
של כ  241.5מיליארד ש"ח.
בחודשי פברואר יולי  2008בדק משרד מבקר המדינה את טיפול האג במניעת הברחות טובי
בכלל ובהברחת סמי אסורי ביבוא בפרט .הביקורת נעשתה בהנהלת הרשות ובבתי המכס בחיפה,
באשדוד ,באילת ובנמל התעופה ב גוריו )להל נתב"ג(.

תהליכי בדיקת הטובי ושחרור
תהלי! שחרור הטובי מבוצע באמצעות מערכת ממוחשבת לניהול ולניתוב רשמוני הייבוא,
שכינוייה "מערכת הפרופיילינג" )להל המערכת( .אליה מוזני נתוני היבואני ופרטי הטובי
המיובאי .

רשות המסי בישראל

243

על פי נוהלי האג  ,יש כמה תהליכי לבדיקת טובי  1ולשחרור :
"תהלי! א" בדיקת מסמכי ולעתי ג בדיקה של הטובי עצמ .
"תהלי! ג" בדיקת טובי המיובאי לרשות הפלסטינית .הניתוב לבדיקה נעשה על פי הנחיות
ושיקולי ביטחוניי .
"תהלי! ד" התהלי! העיקרי ובמסגרתו הטובי משוחררי ללא בדיקה.
"ניתוב אקראי" רשמוני מנותבי לבדיקה באקראי; כחצי אחוז מכלל הרשמוני מנותבי באופ
זה באמצעות המחשב לתהלי! א'.
"ניתוב יזו " חלק מהרשמוני שניתב המחשב לתהלי! ד' מופני  ,על פי שיקול דעת של עובדי
המכס ,לבדיקה יסודית ,דהיינו לבדיקה באמצעות תהלי! א'.
בהתא לנוהל בודקי בתי המכס בתהלי! א' עד  5%מכלל המכולות והמטעני )בכלל זה מכולות
ומטעני הנבדקי באמצעות ניתוב אקראי( המגיעי לאר -ביבוא מסחרי ,ורק כמחצית נבדקי
בבדיקה פיזית .מכא שיש חשיבות לכ! שתהלי! בחירת הטובי שייבדקו בתהלי! א' יהיה מיטבי,
באורח שיאפשר להתמקד בבדיקת מטעני שיש סבירות גבוהה שה מכילי טובי מוברחי  .הדבר
א יאפשר זרימה שוטפת של הטובי שאי לגביה חשד להברחה וימנע פגיעה בשט סחר היבוא
של מדינת ישראל.
:ÔÈ·ÂË‰ ¯Â¯Á˘ ÍÈÏ‰˙· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰ÓÎ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 .1המערכת המשמשת לטיפול ברשמוני היבוא ולניתוב לבדיקה מופעלת באג משנת .2002
למערכת מוזני מאפייני של יבואני החשודי בהברחות ונתוני אחרי  ,והיא מתריעה על
מטעני ומכולות שיש לגביה חשש להברחות .מאחר שיש חשש שעברייני יעמדו על המאפייני
המחשידי ויפעלו לכ! שה לא יזוהו באמצעות המערכת ,יש צור! שעובדי המתמחי בנושא
יעדכנו את המערכת ויתאימו אותה לצרכי משתני  .כ! הוא המצב באירופה ובארצות הברית.
˙Â„ÈÁÈ È„·ÂÚ .˙Î¯ÚÓ‰ ÔÂÎ„Ú· Û˙˙˘‰Ï ˙Â˘¯„ Û‚‡‰ ˙Ï‰ ‰ ÔÎÂ ÒÎÓ ˙È·· ‰„ÈÁÈ ÏÎ
˙29% Ï˘ ¯ÂÚÈ˘· ˙ÂÁ¯·‰ Â¯˙È‡Â ˙Î¯ÚÓ‰ ÔÂÎ„ÚÏ ÂÏÚÙ (¯"˘˙‰ - ÔÏ‰Ï) ¯Â¯Á˘‰ ÍÈÏ‰
ÒÎÓ ÌÈÓÒ‰ ˙Â„ÈÁÈ·Â Û‚‡‰ ˙Ï‰ ‰· ,˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ .Â˜„·˘ È¯ÁÒÓ‰ ‡Â·È‰ È ÚËÓ ÏÏÎÓ
)Ú„ÈÓÂ ,ÔÎ ÌÈ˘ÂÚ ÔÈ‡ ,˙ÂÁ¯·‰ ˙ÚÈ ÓÏ ÏÂ·‚‰ È¯·ÚÓ·Â ÌÈÏÓ · ÌÈÏÚÂÙ‰ (Ó"ÒÈ‰ - ÔÏ‰Ï
˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÂÁ¯·‰ Â¯˙È‡ ‡Ï Ó"ÒÈ ,ÍÎÂ ˙ÂÈ‰ .˙Î¯ÚÓ· ÏÏÎ ‡Ï ÌÈ„·ÂÚ‰ È„È· ÈÂˆÓ‰
È˙˘ ‰ÙÈÁ ÏÓ Ï ÂÚÈ‚‰ 2008 È ÂÈ· :‡Ó‚Â„Ï .˙ÂÓÂÊÈ ˙Â˜È„· ˙ÂÚˆÓ‡· ‡Ï‡ ,˙Î¯ÚÓ‰
ÌÈ ÂÓ˘¯· ¯·Â„Ó .‰È·ÓÂÏÂ˜Ó ‡·ÂÈ˘ ‰Ù˜ ÂÏÈÎ‰ ‡Â·È‰ È ÂÓ˘¯ ÈÙ ÏÚ˘ ˙ÂÏÂÎÓ
˘Ó"ÒÈ Í‡ ,('„ ÍÈÏ‰˙ ˙¯‚ÒÓ·) ‰˜È„· ‡ÏÏ Ì¯Â¯Á˘ ˙‡ ‰¯È˙‰ ˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ‰
˙Î¯ÚÓ‰ ‰˙ÈÈ‰ ÂÏ ÈÎ ÁÈ ‰Ï ¯È·Ò .(˙È „È) ‰ÓÂÊÈ ‰˜È„·Ï ˙ÂÏÂÎÓ‰ ˙‡ ÁÏ˘ ‰ÙÈÁ
˙ÂÏÂÎÓ‰ È˙˘ ÂÈ‰ ,‰ÓÂÊÈ ‰˜È„·Ï ˙ÂÏÂÎÓ‰ ÂÁÏ˘ Ì È‚·˘ ÌÈ„È˘ÁÓ‰ ÌÈ Â˙ · ˙ Î„ÂÚÓ
ÏÚ ÛÒÂ ÈÎ ¯¯·˙‰ ˙ÂÏÂÎÓ‰ Â˜„· ˘Î .‰˜È„· ˙Â ÂÚË‰ ˙ÂÏÂÎÓÎ ÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡· ˙Â‰ÂÊÓ
.ÔÈ‡˜Â˜ ‚"˜ 104 ˙ÂÏÂÎÓ‰Ó ˙Á‡· ÂÈ‰ ‰Ù˜‰
 .2לכל בית מכס מער! משלו של נתוני מחשידי במערכת .כאשר יבואני נתפסי באחד
הנמלי בשל ביצוע עברות מכס חמורות ,על בית המכס המקומי לעדכ את מער! הנתוני שלו ואזי
__________________

1

תהלי ב' בוטל לפני שני .
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מועברי לבדיקה כל המטעני שה מייבאי  .נמצא כי בתי המכס אינ מעדכני זה את זה בנושא
הברחות ,אלא א כ מדובר בהברחות סמי  .עקב כ! יבואני שנתפסו באחד הנמלי בביצוע
עברות מכס חמורות והמערכת עודכנה לגביה  ,ניצלו את הפרצה האמורה לייבוא טובי באמצעות
נמל אחר בלי להיבדק בידי בית המכס ש  .לדוגמה ,בית המכס חיפה לא דיווח לבית המכס אשדוד
כי במחצית הראשונה של שנת  2007נתפס יבוא שלוש פעמי בעקבות ניסיונות להברחה מנמל
חיפה .בשנת  2008החל היבוא לייבא מנמל אשדוד ,ושלוש פעמי שחרר את הטובי בתהלי!
שחרור מהיר ללא בדיקות.
 .3ישראל נמנתה לפני ע המדינות שארגו הסחר האמריקני ציי לגנאי בשל אי שמירה על
קניי רוחני )בעיקר זיו מותגי הלבשה ,הנעלה ותרופות( .בביקורת נמצא כי  186מ (68.4%) 272
ההברחות בתחו הקניי הרוחני שסוכלו בשנת  2006ו  120מ  (64.2%) 187ההברחות שסוכלו
בשנת  2007התגלו בעקבות בדיקות ביטחוניות פיזיות של מטעני שיועדו לרשות הפלסטינית ולא
באמצעות המערכת הממוחשבת .מכא כי יש צור! לתגבר את המערכת הממוחשבת.
 .4בעקבות הבדיקות מוטלי קנסות מרובי על יבואני אשר ביצעו עבירות מכס .על פי הסכ
פריז ,שנחת בי ישראל לרשות הפלסטינית בשנת  ,1994ישראל מעבירה לידי הרשות הפלסטינית
את כספי הקנסות שהיא גובה מיבואני פלסטיני אשר ביצעו עברות מכס .על פי נתוני האג ,
בשנת  2007הותרו לשחרור בבית המכס חיפה  132,343רשמוני ובה  2,334רשמוני לרשות
הפלסטינית ,ואילו בבית המכס אשדוד הותרו לשחרור  366,324רשמוני ובה  27,949רשמוני
לרשות הפלסטינית .על פי נתוני רשות המסי  ,מכלל בדיקות בית המכס באשדוד ובחיפה בשנת
 2007היו  62%ו ) 35%בהתאמה( בדיקות ביטחוניות של טובי שיועדו לרשות הפלסטינית .כ 84%
מהקנסות שהטיל בית המכס אשדוד בשנת  2007בגי פער בי המחירי המוצהרי למחירי
הריאליי הוטלו בשל מטעני שיועדו לרשות הפלסטינית ,והרשות הפלסטינית היא הנהנית
מהקנסות הנגבי  .מכא שעיקר הפעילות של בית המכס אשדוד הוא היבוא לרשות הפלסטינית על
חשבו הטיפול המעמיק יותר ביבוא לישראל.
בתשובת האג מדצמבר  2008נמסר כי "הבעיה קיימת ומינהל המכס מודע לה ומחפש דרכי
לאיזו המערכת".
 .5בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה כי שעות הפעילות של בתי המכס אינ תואמות את שעות
הפעילות של נמלי הי  .בתי המכס פועלי שמונה שעות וחצי ביו  ,במש! חמישה ימי בשבוע.
לעומת זאת ,נמלי הי בישראל פועלי  24שעות ביממה ובמש! שבעה ימי בשבוע ,וטובי יוצאי
משעריה בכל שעות היממה .אמנ כאשר בית המכס אינו פועל נשארי עובדי לטפל בבעיות
דחופות ,א! לא מתבצעות בדיקות יזומות או אקראיות ,א שבדר! כלל נמצאי ליקויי חמורי ב
 7% 10%מהמטעני שנבדקי במסגרת  .בנסיבות אלה לא מ הנמנע שיש יבואני המתכנני את
פעילות לפי שעות הפעילות של בית המכס ,כדי שהטובי ישתחררו שלא בשעות פעילותו ולכ לא
ייבדקו.
בתשובת האג מדצמבר  2008נמסר כי חוסר "כיסוי מבצעי של  24שעות בהתא לפעילות הנמל
הינו אילו -של היעדר תקני כוח אד ".
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.Ô Â¯˙ÙÏ ÌÈÎ¯„ ˘·‚ÏÂ ÏÈÚÏ˘ ˙ÂÈÚ·‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï Û‚‡‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·Û˜È‰ ˙‡ ·ÈÁ¯‰Ï ,È˙ËÈ˘ ÔÙÂ‡· ˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ‰ ˙‡ ÔÎ„ÚÏ Û‚‡‰ ÏÚ ÏËÂÓ ¯˜ÈÚ
˙‡ ÌÈ‡˙‰ÏÂ „Â„˘‡ ÒÎÓ‰ ˙È·· ˙ÂÚˆ·˙Ó‰ Ï‡¯˘ÈÏ ÌÈ‡·ÂÈÓ‰ ÌÈ ÚËÓ‰ Ï˘ ˙Â˜È„·‰
.ÌÈÏÓ ‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘Ï ÒÎÓ‰ È˙·· ˙ÂÏÈÚÙ‰
˙Èˆ¯‡ ÌÈ ÂÎÈÒ ˙„ÈÁÈ ˙Ó˜‰ ÌÚ" ÈÎ 2008 ¯·Óˆ„· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ·È˘‰ Û‚‡‰
·ÈÎÂ ;"ÒÎÓ‰ ˙ÂÚÂ¯Ê ÏÎ ÔÈ· Ú„ÈÓ‰ Ï˘ ‰ÏÈÚÈ ‰ÓÈ¯Ê ˙ÁË·‡Ï ÌÈÎ¯„‰ ÏÎ Â˜„·ÈÈ ,‰Ï‰ ‰
‡˘Â ‰Â ,ÌÈ ÂÎÈÒ ÁÂ˙È Ï ‰„ÈÁÈ ˙ÂÙÈÁ„· ÌÈ˜‰Ï È ÂÈÁ˘ ÍÎÏ ·¯ ÔÓÊ ‰Ê ‰¯Ú Û‚‡‰ ˙Ï‰ ‰
" ."ÒÎÓ‰ Ï‰ ÈÓ Ï˘ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ ¯„Ò ˘‡¯· ‡ˆÓ

מניעת הברחות סמי
 .1בהחלטת ממשלה  3328מיוני  1994נקבע כי באג המכס תוק יחידה למניעת הברחות סמי ,
וכי היא תפעל באזורי הפיקוח של המכס תו! שיתו פעולה מלא ע המשטרה .בהחלטת הממשלה
נקבע כי היחידה למניעת הברחות סמי תפעל במישור הארצי ותפעיל שלוחות בכל מעברי הגבול,
וכי היא תוכפ למחלקת החקירות באג  .במאי  1995הוק "מטה הסמי " בהנהלת אג המכס;
המטה הפעיל מדורי )מדורי הסמי ( בנתב"ג ובנמלי הי חיפה ,אשדוד ואילת .במאי  1999החליט
מנהל המכס דאז להכפי את מדורי הסמי לגובי המכס ,ומטה הסמי הוגדר כגו מנחה מקצועי.
במאי  2002נעשה שינוי נוס אג המכס קבע כי מדורי הסמי יפסיקו לפעול כמדורי עצמאיי
ואיחד אות ואת מדורי המכס המיוחדי )הימ"מ( שבכל בית מכס למדור אחד מדור יס"מ ,ונקבע
כי מדורי חדשי אלה ישמשו כזרוע האכיפה של בתי המכס.
נמצא כי משנת  ,2002ההחלטה המפורשת של הממשלה משנת  1994בדבר מתווה ארגוני עצמאי
ומיוחד של האג במאבק בהברחות סמי  ,לא קוימה למעשה .המשימה הוטלה כמשימה נוספת
ולאו דווקא העיקרית ,על מדורי במכס שעוסקי בנושאי אחרי .
כתוצאה מכ! ,נושא הסמי לא מטופל כדבעי .הועלה כי מדורי יס"מ ,להוציא זה שבחיפה ,מבצעי
בעיקר משימות שאינ נוגעות למאבק למניעת הברחות סמי  .לדוגמה ,יותר ממחצית פעילויותיו
של מדור יס"מ באילת מתבצעות במחסומי המיועדי לאכיפת הוראות מע"מ והוראות בנושא אזור
סחר חופשי .במצב המתואר פחתו תפיסות הסמי שתפסו מדורי יס"מ בשני  2007ו  ,2008לפחות
מחצי התפיסות שתפסו מדורי הסמי בעת פעילות בשני  2001ו  ,2002בעת שפעלו כמדורי
מיוחדי הכפופי למטה הסמי .
בתשובת האג מדצמבר  2008נמסר כי "ברור בעליל שהסטת פעילות עובדי היס"מ לפעילות מלאה
בתחו הסמי  ,כפי שמוצע על ידי המבקר תביא להתמקצעות גדולה יותר של החוקרי  ,תגדיל
משמעותית את היק הפעילות בתחו הסמי ואת היק התפיסות" .עוד מסר האג בתשובתו
בנושא איחוד מדורי הסמי ע מדורי הימ"מ כי "הכפיפות המשותפת והעדר התמקצעות בתחו
אחד הינה בעייתית ולכ הוקמה ועדה פנימית שתפקידה לבחו את המבנה הארגוני של היס"מ,
הכפיפות המקצועית וכדומה".
È„Î ,ÌÈÓÒ‰ ˙ÂÒÈÙ˙· ‰„È¯ÈÏ Ì„˜‰· ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï ˘È ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.ÍÎ· ÍÂ¯Î‰ ·¯‰ ˜Ê ‰ ÏÚ ÌÈÓÒ ˙ÂÁ¯·‰ ˙ÚÈ ÓÏ ÏÂÚÙÏ
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 .2מדורי יס"מ מבצעי פעילות מגוונת :בדיקת מכולות ומטעני בשטח הנמל; חיפוש בכלי
שיט ואצל נותני השירות לכלי השיט; בדיקת כלי רכב בשטח הנמל; בדיקת חנויות הדיוטי פרי
ומחסני צידה; ביצוע ביקורות בשערי הנמל; ובדיקת דברי דואר .כאמור לעיל ,מדור יס"מ אילת
מבצע פעילויות נוספות בנושא מע"מ ואיזור סחר חופשי .נקבע כי בתק של כל אחד ממדורי יס"מ
ייכללו עשרה חוקרי  .עוד נקבע כי ביס"מ חיפה וביס"מ אילת יפעלו כלביות לפי תק של שני
כלבני ושני כלבי לגילוי סמי ; יתר בתי המכס ומעברי הגבול אמורי לקבל כלבי וכלבני
לגילוי סמי לפי הצור! מהכלבייה המרכזית הפועלת בבית המכס בנתב"ג )ראו ג בהמש!(.
בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה שמספר העובדי במדורי יס"מ קט בכ  20%מהמספר הנדרש
לפי התק  .עוד הועלה כי בשל מחסור בכוח אד הפסיק מדור יס"מ בחיפה לפעול בשיתו חיל הי
לביצוע בדיקות באניות ובסירות בי כדי לגלות הברחות ,א כי חיל הי מזמ אותו באופ שוט
לפעילות האמורה.
כמו כ נמצאה בעיה בתחו המשאבי במדורי יס"מ יש מחסור בציוד ייעודי :כלי רכב ,מצלמת
וידאו ו"מריח " לגילוי סמי  .לדוגמה ,במחוז חיפה יש מחסור ברכבי שטח ,וכדי להילח
במבריחי נאל -המדור להיעזר בגור חיצוני.
נוס על אלה ,בנמלי הי בחיפה ,באשדוד ובאילת אי תנאי המאפשרי לבצע בדיקות גופניות
בכלל זה בדיקות לגילוי סמי באמצעות כלב באופ שתישמר פרטיות של הנוסעי הנבדקי ;
לעתי א לא פועלי בנמלי שני חוקרי בתחו זה ,כפי שנדרש.
בתשובת האג מדצמבר  2008נאמר כי "באשדוד סוכ ע"י גובה המכס ע הנהלת הנמל על
הקצאת חדר נוס לפעילות היס"מ .הוכ חוזה השכרה הנמצא ביח' בנא"מ בהנהלה בהלי! אישור
וחתימה מול יח' הדיור הממשלתי .בחיפה ,הנושא נמצא בדיו בי הנהלת בית המכס ורשויות
הנמל".
 .3כמקובל במדינות רבות ,בכל בתי המכס ובכל הנמלי והמעברי היבשתיי נעשה שימוש
בכלבי לאיתור סמי  .בעת הקמת יחידת הכלבני בשנת  2000כלל התק  12כלבי  .במועד
הביקורת היו באג המכס ארבעה כלבי בלבד ,וחמישה כלבי אחרי אמורי היו להתחיל את
פעילות בנובמבר .2008
בינואר  2008ביקר ביחידת הכלבני של אג המכס מנהל בית הספר לכלבנות של המכס האמריקני
אשר מכשיר את הכלבי ואת הכלבני של האג  .בדוח המסכ של הביקור שכתב מנהל יחידת
הכלבני של אג המכס ,צוי כי מנהל בית הספר לכלבנות של המכס האמריקני העיר כי מספר
הכלבני והכלבי הפועלי במכס קט מהנדרש; וכי יש להקי שלושה מדורי כלבני נוספי
לגילוי סמי וחומרי נפ -בשלושה מעברי גבול יבשתיי  .עוד צוי בדוח כי לדעת מנהל בית הספר
לכלבנות של המכס האמריקני לא זו בלבד שאי די בהפעלת כלב אחד וכלב אחד בתחנות מכס כפי
שנהוג בחיפה ובאילת ,אלא שיש בכ! נזק מהבחינה המקצועית ,שכ הדבר אינו מאפשר לקיי
אימוני .
בתשובת האג מדצמבר  2008נאמר כי "בהחלט יש מקו להרחיב את מער! הכלבני שהוכח
כיעיל ה בתחו חשיפת מבריחי סמי וה בתחו הברחות כספי  .בעקבות הדוח תוגש הצעה
למנהל רשות המסי להרחבת מער! הכלבני למעברי הגבול היבשתיי ".
 .4מאוקטובר  2003פועל באשדוד מתק בידוק רדיוגרפי .המתק מאפשר לשק תכולת מכולות
באופ שמפענחי מיומני יכולי לאתר הברחות )להל המשק ( .המשק נועד בעיקר לבדוק את
היבוא לרשות הפלסטינית ולמנוע ניסיונות להברחות אמצעי לחימה .אול לנוכח הפוטנציאל הרב
שיש במתק זה לאיתור הברחות ,ובכלל סמי  ,הורחב השימוש בו ג לבדיקות של טובי
המיובאי לישראל .במועד סיו הביקורת בוצעו באמצעות המשק בבית המכס אשדוד בדיקות
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בכ  200מכולות ליו  ,כמחצית מכולות של יבואני ישראלי וכמחצית מכולות של יבואני
פלסטיני .
.ÌÈÓÒ ˙ÂÁ¯·‰ Â˙ÂÚˆÓ‡· Â¯˙Â‡ ‡Ï Û˜˘Ó‰ ˙ÏÚÙ‰· ÏÁÂ‰ Ê‡Ó ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰
ÌÈÓÒ ˙ÏÈ·Á ˙ÈÂÓ„ ‰ÏÈ·Á ˙ÂÏ‚Ï ÌÈÁ ÚÙÓ‰ ÂÁÈÏˆ‰ ‡Ï Ì‰·Â ÒÎÓ‰ ‰˘Ú˘ ÌÈÏÈ‚¯˙Ó
˘.ÌÈ ÓÂÈÓ ÌÈÁ ÚÙÓ· ¯ÂÒÁÓ ‡È‰ ÍÎÏ ‰·ÈÒ‰˘ ‰‡¯ ÈÎ ‰ÏÂÚ ,ÔÈ·ÂË‰ ÔÈ· ‰ ÓËÂ‰
 .5בחוקי המס השוני נקבעו הוראות בדבר חובת הסודיות ואי גילוי מידע .שר האוצר אצל
למנהל רשות המסי את הסמכות לאשר מסירת מידע לגור חיצוני.
על פי הנוהל שברשות ,גו חיצוני לרשות המסי המבקש ממנה מידע צרי! להגיש בקשה מפורטת
ובה הסברי על נחיצות המידע .כאשר המשטרה מגישה לאג המכס בקשה למידע על הברחות
סמי  ,יש לטפל בבקשתה בהקד האפשרי .הנוהל א קובע שא כאשר מוק צוות חקירה משות
של אג המכס והמשטרה אי להעביר מידע ממאגרי המידע של מע"מ והמכס ללא היתר לגילוי
מידע ,אלא א כ מדובר במידע שנועד לסייע במניעת עברות של קניי רוחני .יש לציי כי לאג
המכס יש היתר כללי למסירת מידע על עברות של קניי רוחני ,וכי מת ההיתר אינו מותנה בהגשת
בקשה מוקדמת למסירת מידע.
התברר כי ממועד הגשת הבקשה האמורה ועד מועד קבלת האישור למסירת מידע עוברי בדר! כלל
כחמישה ימי  ,וחל עיכוב הפוגע בחקירות ובשיתו פעולה ע המשטרה.
האג בתשובתו מדצמבר  2008ענה כי "יש לפעול מול משטרת ישראל לארגו נוהל מסודר בכל
הקשור להעברת ידיעות בזמ אמת ,נוהל שיביא לשיפור מער! היס"מ וגידול בהיק תפיסות
הסמי ".

דייגי בנמל באשדוד
בנמל אשדוד פועלות כמה עשרות סירות דיג .על פי המידע שבאג  ,נמל אשדוד הוא הנמל היחיד
באר ,-שסירות דיג ואניות עוגנות בו יחד ,בלי שנעשה למניעת קרבה בי סירות הדייגי לבי
האניות .כמה פעמי נתפסו בעלי סירות דייגי שהבריחו טובי מהאוניות בשטח הנמל.
Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ¯È„Ò‰ÏÂ ‚Â‡„Ï „Â„˘‡ ÏÓ ˙Ï‰ ‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.‚È„‰ ˙Â¯ÈÒ·Â ˙Â ÈÙÒ· ÌÈ‚ÈÈ„‰
חברת נמל אשדוד השיבה למשרד מבקר המדינה באוקטובר  2008כי שהיית סירות הדיג "מובילה
לבעיות תפעוליות ,בטיחותיות ,פליליות וביטחוניות קשות" וכ כי "חברת הנמל מצטרפת אפוא
לסיכו הביקורת שבנדו כי יש לדאוג להעביר את תנועת סירות הדיג למעג נפרד ,מחו -לשטח
הנמל".
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פעילות בית המכס אילת
פעילות בית המכס באילת מגוונת ורבה וכוללת את פעילות המכס והמע"מ בנמל אילת ,במעבר
גבול טאבה ,במעבר גבול על ש יצחק רבי  ,במעבר אזור סחר חופשי באילת ,בנמל התעופה
באילת ובנמל התעופה בעובדה.
משרד מבקר המדינה העלה כי מאחר שהיק כוח האד בבית המכס קט מזה שנקבע בתק  ,בית
המכס נוקט מדיניות של אלתורי כדי שיוכל לבצע את תפקידיו ,ולפיכ! עובדי מועברי לעתי
קרובות מתפקיד לתפקיד .עקב כ! מתקשי העובדי להתמחות בתפקיד ונפגעת הפעילות
השוטפת ,כמפורט להל :
מעבר טאבה
המעבר פועל  24שעות ביממה בשלוש משמרות .במעבר מתבצעות בדיקות של נוסעי וכלי רכב.
בשנת  2007עברו במעבר כ  1,150,000איש וכ  36,300מכוניות.
בדר! כלל במשמרת הלילה ובשעות הבוקר מאיישי את המעבר רק שני עובדי  ,הנדרשי לבצע,
בי היתר ,בדיקות מורכבות של כלי רכב ,לרבות פירוק חלקי  .במשמרת העיקרית בשעות היו
פועלי במעבר רק שלושה עובדי )כמחצית ממספר העובדי הנדרש לפי התק ( .בשל המחסור
בעובדי נפגע תפקודו של המעבר ,ונפגע השירות הנית לעוברי במעבר ,לעתי עד כדי פגיעה
בכבוד  ,כמפורט להל  :העוברי במעבר נאלצי להמתי זמ רב במעבר ,לעתי ארבע עד שש
שעות; כפי שצוי לעיל לגבי הנמלי  ,ג במעבר הגבול חסרי תנאי נאותי לביצוע חיפושי
גופניי
במצב הקיי ספק א עובדי המעבר מספיקי לבדוק כראוי את הנכנסי  ,בייחוד בתקופות העומס;
מה ג שעל פי הנוהל ,בעת בדיקת רכב נדרשי שני עובדי להימצא במתק הבדיקה .א כ!,
במשמרות שבה יש רק שני עובדי נפגעת הפעילות הסדירה במעבר .בשל המחסור בעובדי א
אי אפשר לפקח ביעילות על אזור ההמתנה לבדיקת נוסעי  ,הפתוח לעוברי ושבי  ,ועקב כ!
אפשר להבריח טובי באזור זה.
מעבר אזור סחר חופשי באילת
על עמדת המעבר אזור סחר חופשי באילת לפעול  24שעות ביממה בימי א' ו' .העמדה נועדה למנוע
הברחת טובי מאילת וכ! לנצל לרעה את הפטור ממע"מ הנית לאזור אילת .בעבר כבר נתפסו
במקו הברחות מסחריות.
הועלה כי ברוב שעות היממה העמדה אינה מאוישת ,שכ אי בנמצא עובדי זמיני של יחידת
יס"מ בבית המכס וה מועסקי בתפקידי אחרי .
נמל אילת
בבדיקה נמצא כי באלפי מכוניות המיובאות דר! הנמל ומאוחסנות בסביבתו לא מתבצעת בדיקה
לחיפוש טובי אסורי ביבוא ,לרבות סמי  .אמנ אחת לחצי שנה לער! מתבצעת בחלק ממגרשי
החניה של המכוניות בדיקה באמצעות כלב שאומ לאתר סמי  ,א! אי די בכ!.
הרשות הפלסטינית מייבאת מנמל אילת כלי רכב ,בעיקר כלי רכב משומשי  .על פי נתוני רשות
המסי חל גידול במספר כלי הרכב החדשי והמשומשי המיובאי לרשות :בשני 2005 2003
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היה מספר כלי הרכב המיובאי לרשות  1,328 ,237ו  2,612בהתאמה .בבדיקה נמצא כי אי בנמל
מתק לבדיקת כלי רכב המועברי לרשות ,ולכ מתבצעת בו רק בדיקה חלקית .בדיקת כלי רכב
משומשי המועברי לרשות הפלסטינית חשובה במיוחד ,משו שיש לגביה חשש רב יותר
להברחות ובכלל זאת הברחת אמצעי לחימה.
רשות המסי השיבה למשרד מבקר המדינה באוגוסט  2008כי היא קיבלה תוספת כוח אד  ,א! היא
נשחקה עקב הפחתות תדירות בהיק כוח האד  ,ולפיכ! היא נמצאת כיו במחסור חמור בכוח
אד  .עוד השיבה הרשות כי "מנהל בית המכס באילת התריע פעמי רבות על כ! שקיי אצלו חוסר
של מספר רב של עובדי כדי לעמוד בביצוע סביר של המטלות .אול  ,כאמור ,אי בידינו להגדיל
את מצבת העובדי מפאת מגבלות תקציב ...ללא תוספת כ"א תקלות אלו יימשכו וא יתגברו".
אג התקציבי במשרד האוצר השיב למשרד מבקר המדינה באוקטובר  2008כי "במהל! השני
האחרונות קיבלה רשות המסי תוספות תקני רבות עבור אג המכס ...היק כ"א המועסק בבית
המכס באילת נקבע על ידי רשות המסי בהתא לסדרי העדיפות הפנימיי של הרשות".
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