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   משרד החקלאות ופיתוח הכפר

רת קו י הב ת  ו ל ו  פע
בשירותי  הווטרינריי  וביחידת הפיקוח על , במשרד החקלאות ופיתוח הכפר

הצומח והחי ויישו  ההסכמי  החקלאיי  בי  ישראל לאוטונומיה שבמשרד 
בדיקות השלמה . החקלאות נבדק הפיקוח על השימוש בתכשירי  וטרינריי 

 . נעשו במשרד הבריאות
ביקורת שעשה משרד מבקר המדינה במשרדי ממשלה על כוננות עובדי  ב

 : בעיקר נבדקו אלה. בשירות המדינה נכלל משרד החקלאות ופיתוח הכפר

הבסיס הנורמטיבי שעליו נשעני  משרדי הממשלה בבוא  לקבוע את )  א(
, קיו  ההוראות והכללי  בעניי  תכנו  כוננויות)  ב(;   הצור  בכוננות ולקיימה

ראו (בקרה ופיקוח על קיומ  והתשלו  לעובדי  בגינ  , דיווחי  עליה , רישומיה 
  ).73' עמ
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 הפיקוח על השימוש בתכשירי  וטרינריי  
 תקציר

מפקחות על )  משרד החקלאות להל  (שתי יחידות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר 
ויחידת ) ט" ג  השו להל  (השירותי  הווטרינריי  : השימוש בתכשירי  וטרינריי 

היחידה לפיקוח על הצומח והחי ויישו  ההסכמי  החקלאיי  בי  ישראל (ח "הפיצו
שהיא למעשה זרוע מבצעת של השירותי  הווטרינריי  בתחו  , )לאוטונומיה

כמו כ  אמור לעסוק בכ" משרד ). אלה אמורי  לפעול במשות (האכיפה והחקירות 
 .י  שמשיקי  לעבודת השירותי  הווטרינריי שיש לו תחומי פעילות רב, הבריאות

השירותי  הווטרינריי  ה  יחידת סמ" של משרד החקלאות הכפופה לשר החקלאות 
אחד התפקידי  שלה הוא פיקוח על תכשירי  ).  שר החקלאות להל  (ופיתוח הכפר 

תכשיר וטרינרי הוא כל תכשיר המשמש למניעת , ט"לפי הגדרת השו. וטרינריי 
חומר חיטוי וחומר (תכשיר כימי , תרכיב, לרבות תרופה, לטיפול בבעלי חיי מחלה או 
ט על טיפול אינטנסיבי "בשני  האחרונות הוחלט בהנהלת השו. וזרזי גדילה) הדברה

בתכשירי  הווטרינריי  באמצעות ייעוד שני רופאי  וטרינרי  לפיקוח על תכשירי  
 .  ליווי מקצועי למפקחי תפקיד  ליזו  פעילות מסודרת ולתת. וטרינריי 

 על פי חוק יישו  ההסכ  בדבר רצועת עזה ואזור 1994ח הוקמה בשנת "יחידת הפיצו
  להל   (1994 ה"התשנ, )תיקוני חקיקה) (הסדרי  כלכליי  והוראות שונות(יריחו 
והיא אמורה לבצע פעולות פיקוח לאור" קו התפר למניעת מעבר מוצרי  , )החוק

 .   הגנה על בריאות הציבור ולמניעת הפצת מחלות בעלי חיי חקלאיי  לישראל לש
 : תחו  התכשירי  הווטרינריי  מתאפיי  בשני  האחרונות בתופעות האלה

כמות גדולה של תכשירי  ,  על פי הערכות מודיעיניות הברחות וגנבות )  א(
ת וטרינריי  מוברחת למדינת ישראל ה  מגבול מצרי  וה  משטחי הרשות הפלסטיני
 . ביהודה ושומרו  דר" אזורי  שבה  לא הוקמה גדר הפרדה ודר" אזור עוט  ירושלי 

 בישראל מצויות תרופות מזויפות שאי  בה  חומרי  פעילי  או  זיו  תרופות )  ב(
ה  , התוויות שעל אריזותיה  אינ  נכונות; שכמות החומרי  הללו בה  קטנה מהרצוי

 . מזוהמות ואינ  תקפות, מדוללות
 מהתרופות 25% 20%, ר ענ  וטרינריה בהתאחדות התעשייני "לפי הערכת יו

הווטרינריות שנמצאות בשימוש בישראל ה  תרופות שלא אושרו כחוק על ידי 
   .הרשויות ועלולות לסכ  חיי אד 

 פעולות הביקורת
 בדק משרד מבקר המדינה את הפיקוח על השימוש 2007ספטמבר  בחודשי  מרס

) ח"להל  ג  הפיצו(ח "ביחידת הפיצו, נריי  בשירותי  הווטרינריי בתכשירי  וטרי
כמו כ  נעשו בדיקות השלמה באג  הרוקחות . ובלשכה המשפטית שבמשרד החקלאות

  . ובמחוז מרכז שבמשרד הבריאות
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 עיקרי הממצאי 

 מער  הפיקוח
ת ו א י ר ב ה ד  ר ש מ ל  ש ח  ו ק י  פ

מותר , ) פקודת הרוקחי    להל (1981 א"התשמ, ]נוסח חדש[פקודת הרוקחי  על פי 
לשווק תרופות לבעלי חיי  לאחר רישומ  בפנקס תכשירי  המתנהל במשרד 

 משרד הבריאות מפקח על תהלי" ייצור התרופות באר/ ועל יבוא של .הבריאות
ג  על השימוש בתרופות , בי  היתר, משרד הבריאות מפקח. תרופות וטרינריות

הכפופי  מקצועית לאג  הרוקחות ,  וטרינריות באמצעות הרוקחי  המחוזיי
שלא נבדקו ולא נרשמו , מכירה ושימוש בתכשירי  וטרינריי  לא מבוקרי . שבמשרד

 הציבור הצור" תוצרת מ   בעלי חיי  ובבריאות עלולי  לפגוע בבריאות,בהתא  לחוק
 .החי

פעילות בלתי חוקית הנוגעת לתחו  הרוקחות קרי לייצור תרופות ותכשירי  
לטיפול בה  ולשימוש בה  הוא פשע פרמצבטי, י  אחרי וטרינרי

1
משרד הבריאות . 

א" הוא אחראי ג  , )תרופות הומניות(פועל בעיקר בענייני  הרלוונטיי  לבני אד  
ואול  הפיקוח והאכיפה שהוא מקיי  על השימוש . לרישו  התרופות הווטרינריות

ות שמגיעות אליו על שיווק בתרופות הללו מוגבלי  ומתמקדי  בעיקר בטיפול בתלונ
 . תרופה בניגוד להוראות

עד לאחרונה עסק במאבק בפשע הפרמצבטי במשרד הבריאות סג  הרוקח המחוזי 
 החלה לפעול במשרד הבריאות לראשונה 2007רק בתחילת יולי ; במחוז מרכז בלבד
  . יחידה למאבק בכ"

 אותהסדרת שיתו  הפעולה בי  משרד החקלאות לבי  משרד הברי אי
ח במשרד החקלאות והרופאי  הווטרינרי  המופקדי  על "מפקחי יחידת הפיצו

כללי .  לפקודת הרוקחי 46ט הוסמכו לפי סעי  "פיקוח על תכשירי  וטרינריי  בשו
שיתו  הפעולה בי  משרד הבריאות לבי  משרד החקלאות בנושא הפיקוח על השימוש 

כתוצאה מכ" .  תורה שבעל פהבתכשירי  וטרינריי  לא הוסדרו בכתב וה  בגדר
ט לבי  מחוזות משרד הבריאות הוא פרי יזמות של עובדי  "שיתו  הפעולה בי  השו

 . ספורי  והוא מושתת במקרי  רבי  על יחסי  טובי  בי  עובדי שני המשרדי 
ט "יש לעג  את שיתו  הפעולה בי  משרד הבריאות והשו, לדעת משרד מבקר המדינה

  .  בו פעילות וסדרי עדיפויות משותפי בהסכ  כתוב שייקבעו
 תכנית עבודה ותפוקות במשרד החקלאות 

פיקוח יעיל על השימוש בתכשירי  וטרינריי  מצרי" תכנו  ובנייה של תכנית  .1
. עבודה מסודרת שאותה יש לקבוע לפי נהלי  מחייבי  וסדרי עדיפויות ברורי 

 . התברר שזה לא נעשה
__________________ 

 .חלוקת שמירת  ו,  העיסוק בהכנת תרופות פרמצבטיקה   1
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, ט מתמצה בטיפול בנושאי  דחופי "טרינריי  בשועיקר הפיקוח על תכשירי  ו
הסיבה לכ" היא מחסור חרי  בעובדי  יחסית למשימות הרבות ; "כיבוי שרפות"ב

 . ולכ  היא מטפלת בלית בררה רק בנושאי  דחופי , שמוטלות על היחידה
ה  . ט אינ  מפקחי  בצורה שיטתית על השימוש בתכשירי חיטוי והדברה"השו

והפיקוח על ) חיסוני (הרישו  של תרכיבי  .  כאשר מגיעה תלונהמטפלי  בזה רק
כמו כ  אי  פיקוח שיטתי על חנויות . ט בידי עובד אחד"השימוש בה  נעשי  בשו

 .לחיות מחמד אלא טיפול בתלונות בלבד
השיווק , אנשי הפיקוח על תכשירי  וטרינריי  ערכו בדיקות בכל מער" הייצור .2

 מעידי  על 2006  ו2005הממצאי  שהעלו בשני  . טרינריי והשימוש של תכשירי  ו
בית מסחר מסוי  מכר , לדוגמה. כ" שבכל תחו  היו גורמי  שפעלו בניגוד לחוק

מפעלי  עבדו ללא היתר ; תכשירי  וטרינריי  שאינ  רשומי  במדינת ישראל
י  רופאי  וטרינרי  הבריחו תכשיר; כנדרש, רעלי  רפואיי  מטע  משרד הבריאות

זיי  וטרינר מסוי  בביתו , על פי החשד; )רשומי  ושאינ  רשומי (וטרינריי  
 . תכשירי  וטרינריי 

ח בכל תחומי הפעילות "משרד מבקר המדינה בח  את התפוקות של יחידת הפיצו .3
על . ידי ניתוח המאגר הממוחשב שבו רשומות כל פעולות האכיפה שעשתה שלה על

 ;2003 מהתיקי  משנת 69%:  הסתיי  הטיפול באלה2007עד אמצע שנת , פי הבדיקה
כשנתיי  וחצי לאחר . 2005 מהתיקי  משנת 25.8%; 2004 מהתיקי  משנת 48.4%

בולט ג  מספר  .  הייתה אפוא כמחצית התיקי  עדיי  בטיפול2004שהסתיימה שנת 
 2007 שהטיפול בה  עד אמצע שנת 2002 1995הגדול יחסית של תיקי  מהשני  

ל מורי  על תפוקות נמוכות של "הנתוני  הנ). 5,165  מכ2,030 כ( הסתיי  טר 
לאו , ל בכל תחומי הפעילות"היחידה בכל הנוגע לטיפול בתיקי  שנוצרו בה בשני  הנ

  . דבר זה פוגע בהרתעה; דווקא בתחו  התכשירי  הווטרינריי 
 כמויות תכשירי  שנתפסו

 2000ת של תכשירי  וטרינריי  בשני  ח תפסה כמויות קטנות יחסי"יחידת הפיצו
ח עולה כי מספר "ממאגר הנתוני  של הפיצו.  וה  אינ  מייצגות את עצמת הבעיה2006

מספר  ;  לשנה15 פעולות האכיפה בתחו  התכשירי  הווטרינריי  היה בממוצע כ
אל  יחידות ויותר של (של פעולות האכיפה שבה  נתפסה כמות גדולה של תכשירי  

. הדבר מעיד על פעילות דלה.  לשנה1.7 היה בממוצע כ) ג או ליטרי "ק, בקבוקי 
  . המשרד לא בח  את תפוקות היחידה ולא דרש הסברי  להיק  הפעילות הנמו"

 קביעת מדיניות והנחיות
 כ" 2006 ועד יולי 2002ח לא התכנסה מאוגוסט "ההנהלה של יחידת הפיצו .1

הנהלה ,  שמחו 'השר ש, נה שר החקלאות מי2006ביולי . שלמעשה היא לא תפקדה
ח לפקח "ח ציי  השר כי על הנהלת הפיצו"בכתב המינוי להנהלת הפיצו. חדשה

שהיחידה פועלת במסגרת היעדי  וסדרי העדיפויות שקבעה לה בתיאו  ובליווי של 
א" עד מועד סיו  , הגורמי  המקצועיי  הנוגעי  לעבודתה במשרד ומחו/ לו

כתוצאה . 2007 במרס  התכנסה הנהלה זו פע  אחת בלבד , 2007ספטמבר , הביקורת
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ח "מכ" לא הייתה ההנהלה החדשה גור  משפיע ומפקח על תכנית העבודה של הפיצו

 . 2007לשנת 
סיוע לאג  ( לקחה על עצמה היחידה תפקידי  נוספי  2006  ו2005בשני   .2

 לא מילאה במלוא  את היא, בשעה שעל פי הנתוני ) סיוע לרשות המרעה ועוד; הדיג
  . תפקידיה המקוריי 

 ט "ח לשו"שיתו  פעולה בי  הפיצו
השירותי  הווטרינריי  ה  הגור  המקצועי , כפי שעולה מהוראת שר החקלאות .1

נוהל עבודה שהכי  מנהל . ח בתחו  הווטרינריה"המנחה את עבודתה של יחידת הפיצו
אול  . ח ומסדיר אותו"ט לפיצו" מחייב שיתו  פעולה בי  השו2005ט במרס "השו

ח לא עבדה "יחידת הפיצו: ט לא היו תקיני "ח לשו"בפועל סדרי העבודה שבי  הפיצו
שאמור לפעול לפי הנחיות מקצועיות של , ח"מנהל יחידת הפיצו. לפי נוהל העבודה

קבע בעצמו את סדרי העדיפויות לעבודת היחידה והחליט שהטיפול בנושאי  , ט"השו
 בסדר העדיפות של יטגוריה של תכשירי  וטרינריי  יהיו במקו  השישהשייכי  לק

ח לא "הפעילות של יחידת הפיצו. ט"היחידה מבלי שקיבל על כ" אישור ממנהל השו
 . תואמה ע  אנשי הפיקוח על תכשירי  וטרינריי  ושיתו  הפעולה ביניה  היה לקוי

פיקוח  ח הייתה אי"הפיצוט לבי  יחידת "התוצאה של שיתו  הפעולה הלקוי בי  השו
למרות , יתר על כ . נאות על השימוש בתכשירי  וטרינריי  ופגיעה באינטרס הציבורי

. ח ה  לא ניסו למצוא לכ" פתרו "שהמצב היה ידוע להנהלת המשרד ולהנהלת הפיצו
 ובו השתתפו בכירי המשרד הנוגעי  2006ל המשרד במאי "בדיו  שנער" בלשכת מנכ

 . ח"ט לפיצו"תקיני  שבי  השו החלטות בעניי  סדרי העבודה הבלתיבדבר לא התקבלו 
ח לא שית  את אנשי הפיקוח על תכשירי  וטרינריי  "מנהל יחידת הפיצו .2

שיתו  הפעולה בי  המופקדי  על הפיקוח  אי. כפי שנדרש בהוראות הנוהל, בחקירות
וחלק  לא הגיעו , ותח פגע ביעילות החקיר"על תכשירי  וטרינריי  לבי  יחידת הפיצו

ח תעביר לעיונו של הממונה על "בנוהל נקבע כי יחידת הפיצו. לכלל מיצוי מקצועי
פיקוח על תכשירי  וטרינריי  את תיקי החקירה לפני שהיא מעבירה אות  ללשכה 

כתוצאה מכ" לא הייתה בקרה . ח לא עשתה זאת"א" יחידת הפיצו, המשפטית
 . שהיא מוצתה עד תו מקצועית על החקירה ואי  ביטחו  

 בבדיקה שעשה משרד מבקר המדינה נמצא כי תלונות שהעבירו אנשי הפיקוח  .3
ח לא טופלו כלל או טופלו באיחור בלי לשת  את הדרג "על תכשירי  וטרינריי  לפיצו

 התברר 2007בבדיקה שער" משרד מבקר המדינה בסו  אוגוסט . המקצועי בחקירה
 התלונות שהועברו אליו 13 ח באיחור רב רק בשש מ"שעד אותו מועד טיפל הפיצו

התוצאות עלולות להיות פגיעה חמורה בבריאות בעלי . 2007 עד אפריל 2006ממאי 
 . החיי  ובבריאות הציבור

ט מחייבת שיתו  פעולה ג  בי  "ח ולשו"עבודה משותפת ליחידת הפיצו: מודיעי  .4
מרות שבישיבה משותפת ביו ל. ט"גורמי המודיעי  ביחידה לאנשי המקצוע בשו

ח תפעל בנושאי "יחידת הפיצו" נקבע כי 2006ט שהתקיימה בפברואר "ח לשו"הפיצו
לא היו " ט"ש ואנשי השו" ע  הדרכה מקצועית של היועמ מבצעי  וחקירות , מודיעי 

לאנשי " מרכז תחו  מודיעי "בשני  האחרונות ישיבות וקשרי עבודה מסודרי  בי  
הוא , ח מידע מודיעיני"א  יש ליחידת הפיצו. ט"י  וטרינריי  בשוהפיקוח על תכשיר

 . ט בצורה שוטפת"אינו מועבר ליחידת הפיקוח על תכשירי  וטרינריי  בשו
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 תכנית פעולה 2006ט הכינו בתחילת יולי "בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה כי השו
. יווק  והשימוש בה ש, ייצור , למאבק בנושא זיו  תרופות וטרינריות שאינ  רשומות

שיתו  פעולה ע   ט ציינו בתשובת  למשרד מבקר המדינה שבגלל אי"אול  השו
 .ח לא השיבה לטענה זו"יחידת הפיצו. ח בוצע רק חלק קט  מהתכנית"יחידת הפיצו

אי  קשר בי  מאגר הנתוני  של יחידת התביעות שבלשכה : מערכות מידע .5
דבר שמקשה , ח"וני  של יחידת הפיצוהמשפטית של משרד החקלאות למאגר הנת

הביקורת העלתה שישנו פער . על הפיקוח על הטיפול בתיקי  ועל המעקב אחריה 
ט טע  שנדרש בה  טיפול משפטי למספר "גדול בי  מספר התיקי  שהפיקוח של השו
 העבירו אנשי 2007יולי  2002בתקופה יולי : התיקי  שבה  טיפלה יחידת התביעות

 תיקי  שקיבלה 50לעומת ,  תיקי 70שירי  וטרינריי  רשימה של הפיקוח על תכ
 . יחידת התביעות על פי נתוניה

 80  תלונות ואירועי  מכ13  משרד מבקר המדינה בדק את הטיפול הכולל ב .6
ח עד סו  "תיקי  שהעביר הפיקוח על תכשירי  וטרינריי  לטיפול יחידת הפיצו

 :  של הבדיקהאלה הממצאי  העיקריי . 2007אוגוסט 
נסגרו משו  שעברו חמש שני  ויותר מאז נפתחו , שלא טופלו בזמ ,  התיקי 80  מ23

,  שנבדקו13  תלונות מה11היה שיהוי רב בבדיקת . ולכ  חלה עליה  התיישנות
למרות שנושא  היה שימוש בתרופות אסורות ובשלוש מה  הייתה ג  מעורבות של 

אנשי הפיקוח על תכשירי  וטרינריי  לא ; אלהרופאי  וטרינרי  בהנפקת תרופות כ
לא הורחבו חקירות ; שותפו בחקירה ולא קוימה בקרה מקצועית על תוצאותיה

  .נקודתיות ג  במקרי  שהתעורר צור" בכ"
, עיכובי  בטיפול בתיקי  עלולי  להביא להקלה ניכרת בעונש  של הנאשמי  .7

שו  עקב התיישנות העברה או או להחלטה להימנעות מהגשת כתב אי, א  יורשעו
התברר שהיה שיהוי רב בטיפול בתיקי  של . היחלשות העניי  הציבורי בהעמדה לדי 

 תיקי  שהועברו 67 מ. תכשירי  וטרינריי  ביחידת התביעות שבלשכה המשפטית
 בעניי  2006 ועד ינואר 2002לטיפולה של יחידת התביעות במועדי  שוני  משנת 

סיכמה יחידת התביעות את , 2006 עד ינואר 1999ה מאוקטובר עברות שבוצעו לכאור
  . 2006 תיקי חקירה בלבד עד מאי 18 הטיפול ב

 סיכו  והמלצות
ח ובי  אנשי הפיקוח על תכשירי  וטרינריי  "שיתו  פעולה בי  יחידת הפיצו אי

 טיפול בלתי. קיו  פיקוח אפקטיבי על התכשירי  הווטרינריי  ט גור  לאי"בשו
, מספקת של משאבי  לפעילות בתחו  זה הקצאה בלתי, ח"עי של יחידת הפיצומקצו

ח בניגוד לנהלי  פגעו ביעילות "מחלוקות על סדרי עדיפויות ופעילות של יחידת הפיצו
תוצאותיה של התנהלות כזו עלולות להיות פגיעה חמורה בבריאות בעלי . הפיקוח

ד תית  את דעתה לצור" לתק  את מ  הראוי שהנהלת המשר. החיי  ובבריאות הציבור
יש לשנות מהותית את הטיפול באירועי  שתכשירי  וטרינריי  . המצב לאלתר

על ההנהלה לבחו  ג  א  היחידה צריכה להמשי" לטפל במשימות שלא . במרכז 
א" משיקולי  שוני  תפסו חלק גדל והול" בפעילותה על , הוגדרו יעדיה המרכזיי 
  . חשבו  פעילויות הליבה
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♦  

 מבוא
 משרד  להל  (השירותי  הווטרינריי  ה  יחידת סמ  של משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

תפקיד  העיקרי מתמקד ).  שר החקלאות להל  (הכפופה לשר החקלאות ופיתוח הכפר ) החקלאות
בפיקוח על תנאי שחיטת  ושיווק  , בהגנה על בריאות בעלי החיי  במשק החקלאי ומחוצה לו

 2007התקציב של השירותי  הווטרינריי  לשנת . ברת מחלות מבעלי חיי  לבני אד ובמניעת הע
מאגרות ומדמי (ח הוצאה מותנית בהכנסה " מיליו  ש47.2 מזה כ, ח" מיליו  ש77.8 נקבע לכ

 משרות 101 משרות קבועות ועוד 144 הוא 2007שיא כוח האד  לשנת ). שירותי  מגורמי חו&
 . צמיתה לעבודה בלתי

הוא פיקוח על ) ט" השירותי  הווטרינריי  או השו להל  ( מתפקידי השירותי  הווטרינריי  אחד
תכשיר וטרינרי הוא כל תכשיר המשמש , 2007ט מאפריל "לפי הגדרת השו. תכשירי  וטרינריי 

חומר חיטוי וחומר (תכשיר כימי , תרכיב, לרבות תרופה, למניעת מחלה או לטיפול בבעלי חיי 
, ]נוסח חדש[בפקודת הרוקחי  " סמי מרפא"תרופה נכללת בהגדרת . זי גדילהוזר) הדברה
תכשירי  כימיי  מוגדרי  בתקנות מחלות בעלי חיי  ; 2)להל  פקודת הרוקחי  (1981 א"התשמ

תרכיבי  ומעבירי  מוגדרי  בתקנות , מיקרואורגניזמי ; 19823 ב"התשמ, )תכשירי  כימיי (
זרזי גדילה נכללי   ;19754 ה"התשל, )תרכיבי  ומעבירי , יזמי מיקרואורגנ(מחלות בעלי חיי  

ייצור מספוא (המפורטי  בתוספת הראשונה לצו הפיקוח על מצרכי  ושירותי  " תוספות מזו "ב
מטרת הפיקוח על תכשירי  וטרינריי  היא לבדוק את מכלול ההיבטי  . 1971 א"תשל, )והסחר בו

. בהתא  לחוקי  ולתקנות) הובלה ושימוש, ניפוק, אחסו , ייצור(הקשורי  לתכשירי  וטרינריי  
וסמכויות הפיקוח על תרופות , הפיקוח על תכשירי  וטרינריי  הוא בידי השירותי  הווטרינריי 

 . ט ולמשרד הבריאות"וטרינריות משותפות לשו
˙ Â ·  ‚ Â  ˙ Â Á ¯ · וביניה  משרד החקלאות ומשרד , על פי הערכות של גורמי  שוני  :‰

מוברחת כמות גדולה של תכשירי  וטרינריי  למדינת ישראל ה  מגבול מצרי  וה  , תהבריאו
משטחי הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרו  דר  אזורי  שבה  לא הוקמה גדר הפרדה ודר  אזור 

יש לציי  שאזור . אי  די במספר העובדי  הקט  בגבולות כדי למנוע את ההברחות. עוט- ירושלי 
 . לולי  וחממות, קלאי פעיל שבו מוחזקי  עדרי התפר הוא אזור ח

˙ Â Ù Â ¯ ˙  Û Â È Ê:  לאומית שאחראיות לה קבוצות פשע מאורגנות  זיו- תרופות הוא תופעה בי
תרופות ללא חומרי  : תרופות מזויפות אותרו בכל המדינות. שחודרות אל שוק התרופות העולמי

. פגות תוק- ומזוהמות, יות שגויותע  תוו, פעילי  או ע  כמות קטנה מהרצוי של חומרי  אלה
ולכ  נדרשות לעתי  בדיקות מעבדה כדי , תרופות מזויפות רבות נראות כמו התרופות המקוריות

בשני  האחרונות נצפתה עליה מתמדת בכמות התרופות המזויפות . לקבוע א  ה  מזויפות א  לאו
.  ולמסלולי ההפצה החוקיי ונמצאו דרכי  מתוחכמות להחדרת תכשירי  מזויפי  למאגר התרופות

מ  התרופות )  מיליארד דולר32 ששוויי  כ (7% 8%  מערי  שכ5)WHO(ארגו  הבריאות העולמי 
זיו- תרופות עלול לסכ  . 50% במדינות מסוימות שיעור התרופות המזויפות הוא כ; בעול  מזויפי 

 . חיי אד 
__________________ 

נסיוב וכל מצר  או חומר אחרי  לשימוש , תרכיב, תרופה, תכשיר רוקחות,  מוצר כימי " סמי מרפא"  2
 .ברפואה

 .תכשירי  כימיי  ה  חומרי חיטוי וחומרי הדברה  3
 . נקראי  ג  חיסוני   4
 .ט "נתוני ארגו  הבריאות העולמי הובאו בנייר עמדה של השו  5



 907 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

ר "נריי  מצטיירת מפנייתו של יותמונת מצב קשה של עבריינות בתחו  השימוש בתכשירי  וטרי
ל חברת התכשירי  הווטרינריי  הגדולה "ענ- וטרינריה בהתאחדות התעשייני  המכה  ג  כמנכ

במכתבו תיאר תופעה של שיווק והפצה . 2006באוקטובר ,  שמחו 'מר ש, לשר החקלאות, בישראל
התופעות האלה מהוות . חוקיי  של מוצרי  וטרינריי  על ידי גופי  שוני  הפועלי  בענ- בלתי

ולא , סכנה לבריאות הציבור שכ  אי  בקרה ופיקוח על המקומות שבה  מייצרי  את המוצרי  הללו
. ר מ"ד, ט"מנהל השו). חלב ומוצריו, ביצי , בשר(ידועה השפעת  על איכות המזו  מ  החי 

, ור מאוד כי המצב בשטח חמ2006אישר את הדברי  וכתב ליועצת השר בנובמבר , חיימובי&
, ר ענ- וטרינריה בהתאחדות התעשייני "לפי הערכת יו. והמתואר במכתב הוא רק קצה הקרחו 

 מהתרופות הווטרינריות שנמצאות בשימוש בישראל ה  תרופות שלא אושרו כחוק על 25% 20%
מגדלי  חקלאי  ומשווקי  מנסי  לחסו  בעלויות ורוכשי  . ידי הרשויות ועלולות לסכ  חיי אד 

יחלחלו , שחלק  מסרטני , א- שקיימת סכנה שהמרכיבי  המסוכני  בתרופות, ופות מזויפותתר
  .תוספי מזו  ותחליפי חלב שמשווקי  בדר  זו, בזיופי  נכללי  ג  תרכיבי . לשרשרת המזו 
 בדק משרד מבקר המדינה את הפיקוח על השימוש בתכשירי  2007ספטמבר  בחודשי  מרס

ביחידה לפיקוח על הצומח והחי ויישו  ההסכמי  החקלאיי  , ווטרינריי וטרינריי  בשירותי  ה
ובלשכה המשפטית שבמשרד ) ח"ח או הפיצו" יחידת הפיצו להל  (בי  ישראל לאוטונומיה 

   . כמו כ  נעשו בדיקות השלמה באג- הרוקחות ובמחוז מרכז שבמשרד הבריאות. החקלאות
 רישו  תכשירי  וטרינריי  

 לאחר רישומ  בפנקס תכשירי   רקמותר לשווק תרופות לבעלי חיי ,  הרוקחי פקודתלפי  .1
 הרישו  נעשה לאחר שהתרופות אושרו לשימוש בידי ועדה בי . המתנהל במשרד הבריאות

תרופות ,  ככלל.משרד החקלאות ושל  משרד הבריאות שבה משתתפי  נציגי  שלמשרדית
  כדי להקל את השיווק של אריזות גדולות ולספק אול, וטרינריות משווקות באמצעות בתי מרקחת

  " תכשיר וטרינרי מיוחד"חיי  תוקנו תקנות מיוחדות לניפוק  כמויות גדולות למשקי בעלי
המופיעי  ) כלכלי בעלי חיי  שה  גידול חקלאי(תכשירי  וטרינריי  אשר מיועדי  לבעלי חיי  

 . 6"מקו  ניפוק מורשה"מצויני  בתקנות לנית  לנפק  במקומות שמקיימי  את התנאי  ה, בתקנות
לשימוש וטרינרי מתבצע ) חומרי חיטוי וחומרי הדברה(רישו  של תכשירי  כימיי   .2

. 1982 ב"התשמ, )תכשירי  כימיי (בשירותי  הווטרינריי  על פי תקנות מחלות בעלי חיי  
. ט"ה חתו  מנהל השוהתקנות נועדו למנוע מכירה של תכשיר אלא א  יש לו תעודת רישו  שעלי

התכשירי  הרשומי  מיועדי  לשימוש בבעלי חיי  משקיי  ובחיות מחמד לצור  הדברת טפילי  
תרכיבי  , מיקרואורגניזמי (על פי תקנות מחלות בעלי חיי  . חיצוניי  בבעלי חיי  ובסביבת 

ור של תרכיבי  לייבוא ולאיש, אחראי  השירותי  הווטרינריי  לייצור, 1975 ה"התשל, )ומעבירי 
 . לשימוש וטרינרי

 ˘ÂÓÈ˘‰ ÏÚ Á˜ÙÏ Ì‚ ÌÈÈ¯ È¯ËÂÂ‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÌÈ¯ÂÓ‡ ÏÈÚÏ ÂË¯ÂÙ˘ ˙Â ˜˙‰ ÁÂÎÓ
ÌÈ¯È˘Î˙· .Â˘‰"‰¯·„‰Â ÈÂËÈÁ È¯È˘Î˙· ˘ÂÓÈ˘‰ ÏÚ ˙È˙ËÈ˘ ‰¯Âˆ· ÌÈÁ˜ÙÓ Ì È‡ Ë .

‰ ÂÏ˙ ‰ÚÈ‚Ó ¯˘‡Î ˜¯ ‰Ê· ÌÈÏÙËÓ Ì‰ . ÌÈ·ÈÎ¯˙ Ï˘ ÌÂ˘È¯‰)ÌÈ ÂÒÈÁ ( ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰Â
· ˘ÂÓÈ˘‰Â˘· ÌÈ˘Ú  Ì‰"„Á‡ „·ÂÚ È„È· Ë . ˙ÂÈÁÏ ˙ÂÈÂ Á ÏÚ È˙ËÈ˘ ÁÂ˜ÈÙ ÔÈ‡ ÔÎ ÂÓÎ

„·Ï· ˙Â ÂÏ˙· ÏÂÙÈË ‡Ï‡ „ÓÁÓ. 
__________________ 

  .1988-ט"התשמ, )ניפוק  של תכשירי  וטרינריי (תקנות הרוקחי  ראו   6
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תכשיר כימי , תכשיר וטרינרי יכול להיות תרופה, על פי הגדרת השירותי  הווטרינריי , כאמור .3
, דת הרוקחי פרטי התכשירי  רשומי  בפקו. תרכיב וזרז גדילה, )חומר הדברה או חומר חיטוי(

בתקנות שתוקנו לפי פקודת מחלות בעלי חיי  שהוזכרו לעיל ובצו הפיקוח על מצרכי  ושירותי  
 . 1971 א"תשל, )ייצור מספוא והסחר בו(

השירותי  להגנת הצומח ולביקורת שבמשרד החקלאות אחראי  על מת  היתרי  לשימוש בתוספי 
 חיי  מותנה ברישו  בפנקס תכשירי  שמתנהל ואילו השימוש בתרופות לבעלי, מזו  לבעלי חיי 
שמוגדרי  , רוב זרזי הגדילה. ההבחנה בי  תוס- מזו  לתרופה אינה ברורה דיה. במשרד הבריאות

אות  . ה  חומרי  אנטיביוטיי  הניתני  במינו  נמו  ונלחמי  בחיידקי  במעיי , כתוספי מזו 
ויטמיני  הניתני  . ה  מוגדרי  כתרופהחומרי  ניתני  במינו  גבוה במחלות מסוימות ואזי 

ואילו אלה הניתני  במי שתייה כדי למנוע , בהזרקה ומיועדי  למניעת מחלה מוגדרי  כתרופה
 . מחסור בה  מוגדרי  כתוס- מזו 

 ובתשובת  למשרד 2007  ו2006בניירות עמדה של אנשי הפיקוח על תכשירי  וטרינריי  מהשני  
ולעתי  לא ברור למה יש , כי ההגדרות שבדי  אינ  ברורות דיי ,  נאמר2007מבקר המדינה מנובמבר 

בתחילת , לדוגמה. תכשיר כימי או תוס- מזו , לשיי  תכשיר כזה או אחר וא  יש לראות בו תרופה
 התעוררה מחלוקת כיצד לסווג חומר מסוי  שחברות מסחריות הוסיפו למי שתייה של 2007שנת 
 . ט גרסו כי מדובר בתרופה"- מזו  ואילו משרד הבריאות והשוה  טענו כי הוא תוס. עופות
משרד הבריאות הודיע למשרד מבקר . ט"למת  היתרי  לשימוש בתרכיבי  אחראיי  השו, כאמור

ג  התרכיבי  ,  כי על פי הגדרת אג- הרוקחות במשרד הבריאות2007המדינה בתשובתו מנובמבר 
לדעת  יש מקו  לאחד את התרכיבי  ע  התרופות כ  ו, 7"תכשיר רפואי"לשימוש בבעלי חיי  ה  

 . שג  ה  יירשמו בפנקס התכשירי  המתנהל במשרד הבריאות
 שהמגמה בעול  היא להפסיק את 2007משרד הבריאות הודיע למשרד מבקר המדינה בנובמבר 

מכיוו  , במשרד החקלאות ולרשו  אות  כתרופות" זרזי גדילה"אישור החומרי  שמוגדרי  
ט בתשובתו למשרד מבקר "ג  השו. בר בחומרי  אנטיביוטיי  שמיועדי  לשימוש ברפואהשמדו

 .  החזיקו בדעה זו2007המדינה מנובמבר 
בשני  האחרונות מנסות חברות לרשו  תכשירי  לבעלי חיי  שלא נית  לשיי  אות   .4

התוצאה היא . אות פי החוק דר  לרשו   ואי  על, לקטגוריה של תרופה או של תכשיר וטרינרי אחר
השירותי  הווטרינריי  והשירותי  להגנת הצומח ולביקורת במשרד , משרד הבריאות(ששו  גו- 
 . אינו נוטל על כ  אחריות ואינו מוכ  לרשו  אות ) החקלאות
צו . לתערובת המזו  של עופות) הורמו (חברה מסחרית אחת ביקשה להוסי- אינסולי  , לדוגמה

שבו , 1959  "התש, )עופות שהורמנו או הוזנו בחמרי  כימיי (ירותי  הפיקוח על מצרכי  וש
אינסולי  אינו נמנה ע  ההורמוני  . 8נאסר לתת לעופות הורמוני  חל רק על הורמוני  מסוג אחד

א- מדינה מערבית אינה מאשרת הוספת , ט"על פי מיטב הידע הקיי  בשו. שצו הפיקוח חל עליה 
חברה אחרת ביקשה לרשו  . ט כיצד יש לנהוג" במקרה זה לא ברור לשו.הורמו  לגידול בעלי חיי 

שנית  , התכשיר. בשירותי  הווטרינריי  תכשיר אשר משפיע על מערכות הרבייה של העופות
היות שהוא משפיע על הפעילות , ט סרבו לרשו  אותו כתרכיב"בשו. משפר את הפוריות, בהזרקה

ט פנו בעניי  זה למשרד "השו. מדובר בתרופה, טב הבנת ולכ  למי, הפיזיולוגית של בעל החיי 
ומשרד הבריאות ענה כי לדעת  מדובר בתרופה לכל דבר ויש לרשמה , 2007הבריאות באוקטובר 

 . במשרד הבריאות
__________________ 

כל צורה של סמי מרפא שעברו תהלי  של עיבוד לרבות תכשיר "הוא " תכשיר", לפי פקודת הרוקחי   7
לרבות תכשיר לשימוש ברפואה וטרינרית ותכשיר בעל " "תכשיר רפואי". "רפואי ותכשיר מזו  רפואי

  ".ולמעט ציוד רפואיער  תזונתי המיועד להזרקה תו  ורידית 
  .צו הפיקוח הזה חל רק על אסטרוגני  טבעיי  או סינטטיי   8
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, כל ההגדרות הקשורות לפקודת הרוקחי  ותקנותיה" כי 2007משרד הבריאות הודיע בנובמבר 
ככל שההגדרות אינ  תואמות את . דקו על יד  ונמצאו קוהרנטיי נב, כולל ההגדרה של תוספי מזו 

נבקש ממשרד החקלאות . אנו כמוב  מוכני  לבחו  כל שינוי חקיקה נדרש, פעילות משרד החקלאות
 ". כי יעלה בפנינו הצרכי  הנדרשי  ונעשה כמיטב יכולתנו לקד  זאת בהקד  האפשרי

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙ÂÚ„ È˜ÂÏÈÁ ¯Â‡ÏÂ˘‰ ÔÈ·" ÒÁÈ· ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÔÈ·Ï Ë
ÏÈÚÏ ÂË¯ÂÙ˘ ˙Â‡Ó‚Â„‰ ÁÎÂ ÏÂ ÔÈ„·˘ ˙Â¯„‚‰‰ Ï˘ ˙Â¯È‰·‰ ˙„ÈÓÏ , È ˘˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

‰˜È˜Á· ˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙Â¯„‚‰‰ ÏÎ ˙‡ Û˙Â˘Ó· ˘„ÁÓ Â Á·È ÌÈ„¯˘Ó‰ , ˙„ÈÓ· Ô˙Â‡ Â¯È‰·È
ÔÎ„ÂÚÓ ÈÚÂˆ˜Ó Ú„È ÏÚ Ô˙Â‡ Â˙È˙˘ÈÂ Í¯Âˆ‰ .¯ÓÂÁ‰ ˙‡ ÔÁ·È ÌÈÁÓÂÓ ˙ÂÂˆ˘ Ì‚ ÈÂ‡¯ ÌÈ

 ˙‡ ¯˘Ù‡Ï ÈÂ‡¯ ÏÏÎ· Ì‡ Ú·˜ÈÂ ˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙ÂÈ¯Â‚Ë˜‰Ó ˙Á‡Ï Û‡ ÌÎÈÈ˘Ï Ô˙È  ‡Ï˘
 Ì‰· ˘ÂÓÈ˘‰- Ì‰· ˘Ó˙˘‰Ï ¯˘Ù‡˘ ËÏÁÂÈ Ì‡Â -˙Â ˜˙· ÍÎÏ ÌÈ‡ ˙‰ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ˘È  .   

 סדרי עבודה ופיקוח על תכשירי  וטרינריי  
ות טעו  אישור של ייבוא של תרופ. תכשירי וטרינריה מיוצרי  במפעלי  באר& או מיובאי  .1

מבוקרי  בתכשירי  וטרינריי  עלולי  לפגוע בבריאות  בלתימכירה ושימוש . משרד הבריאות
 תרופות ותכשירי  וטרינריי  אחרי  שאינ  רשומי  בהתא  לחוק . מ  החימוצרי הציבור הצור  

ומרי ח :עלולי  להוות סכנה לבריאות הציבור ולבעלי החיי  שלה  ה  מיועדי  מטעמי  אלה
יציבות התכשירי  והמפעל שמייצר אות  לא נבדקו , הרכב החומרי  בה , הגל  לייצור התכשירי 

תנאי השימוש בתכשירי  וזמני ההמתנה הנחוצי  ; בידי משרד הבריאות ואינ  נמצאי  בפיקוחו
אינ  , ממת  התרופה ועד השיווק כדי למנוע הימצאות שאריות מהתכשירי  במוצרי  מ  החי

. כתוצאה מכ  לא ידועה השפעת מת  התכשירי  על בעלי החיי .   על ידי משרד הבריאותמאושרי
היות ; הרי שה  עלולי  לתרו  להפצת המחלות, א  התכשירי  אינ  יעילי  נגד גורמי המחלה

ועל כ  , לא ידוע מה , שלא נבדקו השאריות הנותרות במוצרי  מ  החי לאחר מת  התכשירי 
 . וות סכנה לבריאות הציבורהתכשירי  עלולי  לה

עיקר פעילותו של משרד הבריאות בעניי  תרופות היא בתחו  התרופות המיועדות לבני אד   .2
הרוקחי  . ג  על השימוש בתרופות וטרינריות, בי  היתר, א  הוא מפקח, )תרופות הומניות(

שירי  ועל מפקחי  מטעמו על התרופות והתכ, הכפופי  לאג- הרוקחות שבמשרד, המחוזיי 
 . בתי אבות ועוד, בתי חולי , בתי מרקחת, מקומות ניפוק מורשי 

 ÁÂ˜ÈÙ‰ ‡˘Â · ÌÈÊÎÂ¯Ó ÌÈ Â˙  ÔÈ‡ ˙ÂÁ˜Â¯‰ Û‚‡· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó· ‰˜È„·‰
˙ÂÙÂ¯˙· ˘ÂÓÈ˘‰ ÏÚ . ˙ÂÈ È„Ó‰˘ ‚‡Â„Â ˙ÂÊÂÁÓ· ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ÔÂÂÎÓ˘ ‰ËÓ ÛÂ‚ Û‚‡· ÔÈ‡

„ÈÁ‡ ‰È‰˙ ˙ÂÈ¯ È¯ËÂÂ‰ ˙ÂÙÂ¯˙‰ ‡˘Â ·‰ . ÏÚ Á˜ÙÓ ÌÈÈÊÂÁÓ‰ ÌÈÁ˜Â¯‰Ó „Á‡ ÏÎ
ÂÈ„·ÂÚ ¯ÙÒÓ ÈÙÏ Â˙ÏÂÎÈ ·ËÈÓÎ Â„È˜Ù˙ ˙‡ Úˆ·ÓÂ ‡˘Â ‰ . ÌÈÏ‰  ÔÈ‡ ‰Ê ·ˆÓÓ ‰‡ˆÂ˙Î

˙ÂÊÂÁÓ‰ ÏÎ· ÌÂÁ˙· ÁÂ˜ÈÙÏ ÌÈ„ÈÁ‡ ,Ì‰È È· ÏÂÙÈË· ÌÈÏ„·‰ ˘ÈÂ .‡ˆÓ  „ÂÚ , ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÎ
‰‰Â·‚ ˙ÂÙÈ„Ú· Â È‡ ˙ÂÈ¯ È¯ËÂ ˙ÂÙÂ¯˙· ˘ÂÓÈ˘‰ ÏÚ .‚ÂÓ ‡˘Â · ‰ÙÈÎ‡‰ ‰ ÈÈ ÚÂ ˙Ï·

˙Â‡¯Â‰Ï „Â‚È · ‰ÙÂ¯˙ ˜ÂÂÈ˘ ÏÚ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÏ ˙ÂÚÈ‚Ó‰ ˙Â ÂÏ˙· ÏÂÙÈË ¯˜ÈÚ· .
 ˙ÂÙÂ¯˙· ˘ÂÓÈ˘‰ ÌÂÁ˙· ‰ÙÈÎ‡‰˘ ‰¯·Ò ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó· ˙ÂÁ˜Â¯‰ Û‚‡ ˙Ï‰ Ó

ÌÈÈ¯ È¯ËÂÂ‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ È„È ÏÚ ˙Â˘ÚÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ˙ÂÈ¯ È¯ËÂ . 



 ב58דוח שנתי  910
סיבי בתכשירי  הווטרינריי  ט על טיפול אינטנ"בשני  האחרונות הוחלט בהנהלת השו .3

הממונה על הפיקוח הוא ג  מנהל החטיבה . באמצעות ייעוד שני רופאי  וטרינרי  לפיקוח עליה 
תפקיד  הוא ליזו  פעילות . ט"ויש לו תפקידי  נוספי  בשו, למחלות עופות במכו  הווטרינרי

י  הווטרינרי  הוסמכו שני הרופא. ח"מסודרת ולתת את הליווי המקצועי למפקחי  ביחידת הפיצו
למעט בבתי , ל משרד הבריאות לפקח על סמי מרפא או רעלי  רפואיי  בכל מקו "בידי מנכ
משרד , לפי נוהלי העבודה הקיימי . 9 בפקודת הרוקחי 46לפי הסמכויות שבסעי- , מרקחת

 . ט"ח בהנחיה המקצועית של השו"החקלאות מפקח על הנעשה בשטח על ידי יחידת הפיצו
 1,300 ישנ  כ, 2007ט מפברואר "י הערכה של אנשי הפיקוח על תכשירי  וטרינריי  בשועל פ

בתי , בתי מסחר, ובה  מפעלי  לייצור תכשירי  וטרינריי , )לא כולל משקי גידול(אתרי  לביקורת 
לפי חישוב של מער  . מפעלי  לייצור מזו  לבעלי חיי , יבואני  של תכשירי  וטרינריי , מרקחת
ארבע ביקורות בשנה בחברות  פיקוח אפקטיבי מחייב שלוש, ח על תכשירי  וטרינריי הפיקו

 3,000 1,700 מדובר כב, דהיינו. ובמפעלי  וביקורת אחת עד שתיי  בחנויות הציוד ובמרפאות
 ). לא כולל משקי גידול(ביקורות בשנה 

¯ÂÓ‡Î ,Â˘· ÌÈÈ¯ È¯ËÂ ÌÈ¯È˘Î˙ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ Í¯ÚÓ"· ÌÈ„·ÂÚ È ˘ ‰ ÂÓ Ë„·Ï . ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ
Â˘‰ ÏÚ ˙ÂÏËÂÓ‰ ˙ÂÓÈ˘Ó‰ ÔÈ· È˙ÂÚÓ˘Ó ¯ÚÙ ÌÈÈ˜˘" ÌÈÈ¯ È¯ËÂÂ‰ ÌÈ¯È˘Î˙‰ ‡˘Â · Ë

Á˜ÙÓ ÛÂ‚Î Â˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÚˆÓ‡‰ ÔÈ·Ï .ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î ,‰¯È¯· ˙ÈÏ· , ˙„Â·Ú ¯˜ÈÚ
 ÌÈÙÂÁ„ ÌÈ‡˘Â · ÏÂÙÈË ‡È‰ ÁÂ˜ÈÙ‰-" "˙ÂÙ¯˘ ÈÂ·ÈÎ" "-˙¯„ÂÒÓ ‰„Â·Ú ˙È Î˙ ‡ÏÏ  . 

אלה ;  במקומות שוני  נמצאו ליקויי  רבי 2006  ו2005 מער  הפיקוח בשני  בביקורי פיקוח של
 מקומות ניפוק מורשי  ניפקו תכשירי  וטרינריי  ללא מרש   מקומות ניפוק מורשי  : העיקריי 

בית מסחר   בתי מסחר לתרופות ; כנדרש, ונקודות ניפוק התנהלו ללא ניהול רישו , רופא וטרינר
 בביקורות משותפות  בתי מרקחת ;   וטרינריי  שאינ  רשומי  במדינת ישראלמסוי  מכר תכשירי

ע  אג- הרוקחות של משרד הבריאות נמצאו בבתי מרקחת תכשירי  שאינ  רשומי  במדינת 
 מפעלי  עבדו ללא רישיו  עסק ממשרד הפני  וללא  מפעלי  לייצור מזו  לבעלי חיי  ; ישראל

וטרינרי  הבריחו   מרפאות וטרינריות ; כנדרש, הבריאותהיתר רעלי  רפואיי  מטע  משרד 
וטרינר מסוי  נחשד בזיו- תכשירי  ; )רשומי  ושאינ  רשומי (ל תכשירי  וטרינריי  "מחו

 . וטרינריי  בביתו
חלק מהנושאי  הועברו לטיפולה של . הממצאי  מעידי  אפוא על גורמי  שפעלו בניגוד לחוק

 ).מש ראו פרטי  בה(ח "יחידת הפיצו
ט בתחו  ההגנה "פועלי  השו, 1985 ה"התשמ, ]נוסח חדש[לפי פקודת מחלות בעלי חיי   .4

למוצרי  מ  החי השפעה על . על בריאות בעלי חיי  לצור  הבטחת בריאות  ובריאות הציבור
 2ט יש ג  אחריות לבריאות הציבור מתוק- ההגדרה בסעי- "לשו. בריאות הציבור הצור  אות 

שליחותו של הרופא הווטרינר היא למנוע ולהקל על : "1991 א"התשנ, י  הווטרינרי לחוק הרופא
לסייע באחזקתו התקינה של משק בעלי , למנוע מחלותיה  ולרפא אות , סבל  של בעלי חיי 

החיי  ולהג  על האד  מפני סכנות ונזקי  שמקור  מחלות בעלי חיי  או במזו  או במוצרי מזו  
 ". כ  לפעול לשיפור איכות  של מוצרי מזו  שמקור  בעלי חיי שמקור  בעלי חיי  ו

שיתו- הפעולה בי  משרד הבריאות לבי  משרד החקלאות בנושא הפיקוח על השימוש  .5
ט ובי  המחוזות "כתוצאה מכ  שיתו- הפעולה בי  השו; בתכשירי  וטרינריי  אינו מוסדר בכתב

__________________ 
 2001והווטרינר השני הוסמ  בדצמבר , שמר' י'  בידי פרופ2000הממונה על הפיקוח הוסמ  באוגוסט   9

 . לב' ר ב"בידי ד
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  ומושתת במקרי  רבי  על יחסי  אישיי  של משרד בריאות הוא פרי יזמות של מספר עובדי
 . טובי 

משרד הבריאות גורס כי עיקר הפיקוח צרי  להיעשות על ידי : בי  המשרדי  התגלעו ג  מחלוקות
ט "השו. היות שהסמכויות בעניי  ה  של משרד הבריאות, ט סבור שידיו קשורות"ט ואילו השו"השו

להל  מספר . יאו  מסודרי  ע  משרד הבריאות כי אי  שיתו- פעולה ות2004טועני  כבר משנת 
 : דוגמאות

ניפוק  של תכשירי  (בתקנות הרוקחי  . התעוררו קשיי  באישור מקומות ניפוק מורשי  )א(
נקבע כי המנהל רשאי להרשות לאד  שאינו רוקח מורשה לנפק , 1988 ט"התשמ, )וטרינריי 

להנחת ,   הוא בעל היתר רעלי  והוא כשירא, תכשיר וטרינרי מיוחד במקו  אשר איננו בית מרקחת
רק הרוקחי  " מנהל"בפועל הוסמכו להיות . 11לנפק תכשיר וטרינרי מיוחד, 10דעתו של המנהל

  ובמקרי  מסוימי  , רישוי מקומות הניפוק אור  לעתי  כמה חודשי . המחוזיי  במשרד הבריאות
 נאלצו להפעיל מקומות ניפוק לפני גרמו לכ  שאנשי , במיוחד באזור הצפו , הצרכי . כמה שני 

 . קבלת הרישיונות ובכ  לעבור על החוק
 יט גורס שעל ידי הסמכת נציג אחד מכל משרד נית  להגיע לחלוקת סמכויות ולנוהל"מנהל השו

 א  עד סו- 2004ט העלה את דרישתו זו כבר בשנת "מנהל השו. עבודה מוסכמי  ולקד  את הנושא
 . ד  הנושא לא קו2007ספטמבר 

באר& יש . סמכות הפיקוח על בתי מרקחת היא בידי משרד הבריאות, לפי פקודת הרוקחי  )ב(
כיוו  שאנשי הפיקוח על תכשירי  וטרינריי  אינ  מוסמכי  לפקח . שלושה בתי מרקחת וטרינריי 

דבר , אי  ה  יכולי  לפקח על בתי המרקחת הווטרינריי  ללא ליווי של רוקח, על בתי מרקחת
 2002אנשי הפיקוח על תכשירי  וטרינריי  ביקשו כבר בשנת . יב תיאו  ע  משרד הבריאותשמחי

משרד הבריאות . לקבל הסמכה שתאפשר לה  לערו  ביקורי פיקוח בבתי המרקחת הווטרינריי 
ככל שיתקבלו פניות להסמכה נוספת של " למשרד מבקר המדינה ש2007ציי  בתשובתו מנובמבר 

 ".או של השירותי  הוטרינריי  אנו נטפל ונסייעאנשי יחידת הפיצוח 
 החלו אנשי הפיקוח על תכשירי  וטרינריי  יחד ע  שלושה רוקחי  מחוזיי  במשרד 2007ביולי 

בבתי מסחר , במכוני תערובת ובמרכזי מזו , הבריאות לבצע ביקורות משותפות בנקודות ניפוק
להקדיש יו  בחודש ) בעל פה(ה  החליטו . לתרופות ובבתי מרקחת שעוסקי  בתרופות וטרינריות

 . לנושא בכל אחד מהמחוזות
 Ì È‡ „¯˘Ó ÏÎ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙‡ ¯È„ÒÓ‰ ÌÎÒ‰ ¯„Ú‰Â ÌÈ„¯˘Ó‰ ÔÈ· ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ÏÂˆÈÙ

‡˘Â · È·ËÈÓ ÁÂ˜ÈÙ ÌÈ¯˘Ù‡Ó .Â˘‰Â ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ ˙‡ Ô‚ÚÏ ˘È" Ë
·Â˙Î Ï‰Â · ;Â ˙ÓÎÒÂÓ ‰„Â·Ú ˙È Î˙ Â· ÂÚ·˜ÈÈ˘ ÈÂ‡¯˙ÂÈÂÙÈ„Ú È¯„Ò , ˙¯·Ú‰ ¯„ÒÂ˙˘

ÌÈ„„ˆ‰ ÔÈ· Ú„ÈÓ ,˙ÂÈ¯ È¯ËÂÂ‰ ˙ÂÙÂ¯˙· ÏÂÙÈËÏ ˘„˜ÂÈ˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˜ÏÁ Ú·˜ÈÈÂ .   
__________________ 

הבריאות ושל משרד המנהל יכול להיות רופא וטרינר או רוקח מורשה שהמנהלי  הכלליי  של משרד   10
  .לעניי  תקנות אלה, ביחד, החקלאות הסמיכוהו

בתוספת '  תכשיר וטרינרי עבור אחד מבעלי החיי  המפורטי  בסימ  א תכשיר וטרינרי מיוחד   11
 . הראשונה
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  פורו  לתרופות וטרינריות  ניהול ידע 

שהיה בלתי רשמי והשתתפו בו נציגי " פורו  לתרופות וטרינריות"ט "בשני  עָברו התכנס בשו
 ונציגה של 13נציגי החקלאית, ת הרופאי  הווטרינריי נציגי הסתדרו, 12נציגי התעשייה, ט"השו

הפורו  ד  בנושאי  הנוגעי  לשימוש בתרופות וטרינריות והכי  המלצות . משרד הבריאות
, לפי המסמכי  שבידי משרד מבקר המדינה. ט"ג  למנהל השו, בי  היתר, מוסכמות שהועברו

 . 2003הפורו  התכנס לאחרונה בדצמבר 
 ייצוג נאות לכל הגורמי  שיש   ישקול להפעיל מחדש פורו  מעי  זה שבו יינתט"ראוי שמנהל השו

מאמ& משות- . ח"ראוי לשת- בו ג  את נציג יחידת הפיצו. לה  נגיעה לתכשירי  וטרינריי 
והמלצות מוסכמות על כל הצדדי  יוכלו לשפר את הפיקוח על השימוש בתכשירי  וטרינריי  ואת 

ט ביקש לחדש את פעילות הפורו  והוא התכנס שוב בתחילת דצמבר "מנהל השו. האכיפה בנדו 
2007 .   

 ח "יחידת הפיצו
 סמכויות וארגו  

 על פי חוק יישו  ההסכ  בדבר רצועת עזה ואזור יריחו 1994ח הוקמה בשנת "יחידת הפיצו .1
א אמורה והי, ) החוק להל   (1994 ה"התשנ, )תיקוני חקיקה) (הסדרי  כלכליי  והוראות שונות(

לבצע פיקוח לאור  קו התפר כדי למנוע מעבר בלתי מורשה של מוצרי  חקלאיי  לישראל לש  
מניעת הברחה של תוצרת חקלאית בהתא  להסכמי הסחר ואכיפת החוקי  הנוגעי  לפיקוח וטרינרי 

הסמי  שר ,  לחוק46בהתא  לסעי- . מ  הצומח ומ  האד , והגנת הצומח כדי למנוע מחלות מ  החי
, על פי מספר חוקי , ח הוסמכו לצור  ביצוע תפקיד  כמפקחי "עובדי הפיצו. החקלאות מפקחי 

פקודת בריאות הציבור ; 1985 ה"התשמ, ]נוסח חדש[פקודת מחלות בעלי חיי  , בי  היתר, ובה 
גורמי  נוספי  . 1981 א"התשמ, ]נוסח חדש[פקודת הרוקחי  ; 1983 ג"התשמ, ]נוסח חדש) [מזו (

השר לביטחו  פני  הסמי  מפקחי  . ו במשרד הבריאות כמפקחי  על פי החיקוקי  האלההוסמכ
. לעכב ולעצור חשודי  בעברות על החיקוקי  שעל אכיפת  ה  מופקדי , ח לחקור"ביחידת הפיצו

Cש הסמי  עובדי  אלו על פי צו המכס והבלו לפעול באזורי "המינהל האזרחי ביו
14 .  

היא . ט בתחו  האכיפה והחקירות"קלאות היא זרוע מבצעת של השוח במשרד הח"יחידת הפיצו
למניעת הברחות משטחי יהודה . ל משרד החקלאות ופועלת בחלוקה ארצית למרחבי "כפופה למנכ

  .15ושומרו  נדרשת פעילות אכיפה לאור  קו התפר
מספר . ה מהעובדי  ה  אנשי מט16.  משרות73.75  עובדי  ב75 הועסקו ביחידה 2007בספטמבר 

אי  אפשרות לפיקוח . 59 המפקחי  המיועדי  לאיוש מעברי הגבול ולסיורי  בשטח הוא כ
אפקטיבי לאור  גבולות המדינה בכל שעות היו  ובכל ימות השנה בכל תחומי הפעילות שהוטלו 

לכ  יש צור  לעבוד לפי סדרי עדיפויות שאנשי מקצוע . ח ע  כמה עשרות עובדי "על יחידת הפיצו
 . רי  לקבועאמו

__________________ 
 .נציגי המפעלי  המייצרי  תכשירי  וטרינריי   12
 .מ"בע, קנה בישראל אגודה שיתופית לביטוח ולשירותי  וטרינריי  למ החקלאית   13
 . אזור באחריות ישראלית מלאה  Cאזור   14
 . מ" ק450 אור  קו התפר מבקעת ערד ועד מורדות הגלבוע בצפו  מזרח הוא כ  15
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חלק ניכר . ח היא יחידת אכיפה שמוטלות עליה פעולות בנושאי  מגווני "יחידת הפיצו .2
 95% כ. ט"פעילות זו אמורה להתבצע על פי הנחיות השו; מעבודתה הוא בתחו  הווטרינריה

תפקידה לתפוס תכשירי  . ח"ט מתבצעי  באמצעות יחידת הפיצו"מהפעילות האכיפתית של השו
, לקיי  חקירות ולהעביר את תיקי החקירות ללשכה המשפטית במשרד החקלאות, לשימושאסורי  

תפיסת . להטיל קנס מינהלי או לסגור את התיק, כדי שזו תבדוק א  יש מקו  להגיש כתב אישו 
ח היא שכל מפקח חייב להתמצא ולפעול בכל הנושאי  בשל ריבוי "העבודה ביחידת הפיצו

 .ח הטיל על כל מנהל מרחב אחריות נוספת לתחו  מסוי "ל הפיצויחד ע  זאת מנה. המשימות
,  את מנהל מרחב צפו  לרכז את נושא התרופות בכל היחידה2002ח מינה בשנת "מנהל יחידת הפיצו

 בתחו  זה צרי  להיות מנוהל על ידי עיוצא אפוא שכל אירו.  לחוקר ראשי וחוקר ממרחב צפו  
 . ושי מבצעי לנהל חקירות מחו& למרחב צפו מצב זה עלול ליצור ק. מרחב צפו 

˙ Â È Â Ó Ï ˙ ˘ פיקוח אפקטיבי בתחו  מקצועי כמו תכשירי  וטרינריי  מחייב ידע מקצועי רב  :‰
משרד מבקר . ח ייזו  השתלמויות מדי פע  בפע "לכ  ראוי שמנהל יחידת הפיצו. ועדכו  תכו- שלו

   . 2000ות כלשה  בנושא משנת ח לא ארג  השתלמויות מקצועי"המדינה העלה שמנהל הפיצו
 מאגר מידע 

כל פעולת אכיפה של היחידה בכל תחומי . ח מאגר ממוחשב של כל האירועי "ביחידת הפיצו .1
ביקורות ; ביצוע צווי ; מבצעי  מיוחדי  ;תפיסות(הפעילות נרשמת כאירוע במאגר הנתוני  

 החלו לנהל את מאגר 2006אר בתחילת ינו). 'ביקורות שרפה וכד; ברפתות, בעסקי , בדרכי 
את הנתוני  מהמאגר היש  . ואת המידע על אירועי העבר מכניסי  בהדרגה, הנתוני  בתכנה חדשה

התכנה מאפשרת מעקב אחר . (לאחר בדיקת כל תיק, ידנית, מעבירי  למאגר החדש בצורה אקראית
 ). ח"כל שלבי הטיפול באירוע ביחידת הפיצו

ח תלונות שמגיעות אליה  "ט מעבירי  לחקירת הפיצו"טרינריי  בשואנשי הפיקוח על תכשירי  ו
כדי לאפשר מעקב ובקרה יעילי  בעניי  הטיפול בתלונות ראוי . הנוגעות לתכשירי  וטרינריי 

 . ח במאגר המידע"לכלול את כל התלונות ואת כל המידע שמעבירי  גורמי חו& לפיצו
ט לבדיקה אינ  נרשמות "  המקצועיי  מהשוהבדיקה העלתה כי התלונות שמעבירי  הרפרנטי

כתוצאה מכ  קשה לעקוב אחר . במאגר הנתוני  של היחידה מיד ע  קבלת  אלא רק לאחר בירור 
 . היו תלונות שלא טופלו זמ  רב לאחר שהתקבלו ביחידה או בכלל. הטיפול בה 

 אירועי  משני  6,455מה  ,  אירועי 8,151 הכיל מאגר המידע נתוני  על 2007בתחילת יולי  .2
המיו  נעשה לפי שלב ; משרד מבקר המדינה ניתח ומיי  את מאגר הנתוני  החדש.  16קודמות

שלב זה ( התיק בטיפול המרחב וזה טר  הסתיי   אירוע : ייתכנו שלושה שלבי . הטיפול באירוע
 הנתוני  (להל  ממצאי המיו  .  הטיפול בתיק הסתיי  ארכיו  ; מחלקה משפטית; )כולל חקירה

 :  האירועי 8,151לגבי ) 1.7.07 מ
__________________ 

  אירועי  6,455ה  נתוני  מייצגי  כיוו  שמוינו ) 2005 1994(יצוי  כי הנתוני  משני  קודמות   16
 ).58% כ (11,000 מכ
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ÔÂÈÎ¯‡· ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰˜ÏÁÓ· ÂˆÈÙ‰ ÏÂÙÈË·"Á ÂÏÙÂË˘ ÌÈÚÂ¯È‡ 

Î-% ‰Ò"Î Î-% ‰Ò"Î Î-% ‰Ò"Î ‰Ò"Î ‰ ˘ 
    28.2 225 71.8 574 799 2007 

1.5 13 60.8 545 37.8 339 897 2006 

25.8 107 21.9 91 52.3 217 415 2005 

48.4 192 5.0 20 46.6 185 397 2004 

69 330 1.4 7 29.6 142 479 2003 

78.2 594 0.1 1 21.7 165 760 2002 

71.6 343 0.2 1 28.2 135 479 2001 

79.2 374     20.8 98 472 2000 

47.3 337 0.3 2 52.4 373 712 1999 

59.1 466 0.1 1 40.8 321 788 1998 

55.1 281 0.2 1 44.7 228 510 1997 

76.2 398     23.8 124 522 1996 

36.5 335     63.5 582 917 1995 

75.0 3     25.0 1 4 1994 

46.3 3,773 11.0 894 42.7 3,484 8,151 ‰Ò"Î 
 

 ÌÈ ˘‰Ó ÌÈ˜È˙‰ Ï˘ ÏÂ„‚‰ Ì¯ÙÒÓ ËÏÂ· ‰Ï·Ë·1995-2002 ÌÈÈ˙Ò‰ Ì¯Ë Ì‰· ÏÂÙÈË‰˘ 
 „Ú1.7.07 .˙Á‡ ‰ ˘· Û‡ ÌÈÈ˙Ò‰ ‡Ï ÌÈ˜È˙‰ ÏÎ· ÏÂÙÈË‰ . ˙ ˘ È Â˙  „ÁÂÈÓ· ÌÈËÏÂ·

1995 , ÈÏÂÈ „Ú ÌÈÈ˙Ò‰ ‰·˘2007· ÏÂÙÈË‰ ˜¯ -335) 36.5% (Ó ÌÈ˜È˙-917 ÌÈ˜È˙ 
¯‚‡Ó· ÂÏÏÎ Â ‰· ÂÁ˙Ù ˘ .˜È˙Ó È1999· ˜¯ ÏÂÙÈË‰ ÌÈÈ˙Ò‰ -337) 47.3% .( ÌÈ˜È˙‰Ó

 ÌÈ ˘· ÂÁ˙Ù ˘2003 ,2004Â -2005· ÏÂÙÈË‰ ÌÈÈ˙Ò‰ -330) 69%( ,·-192) 48.4% (·Â-
107) 25.8%( ,‰Ó‡˙‰· . È˜È˙Ó ˙ÈˆÁÓÎ ÔÈÈ„Ú ‡ÂÙ‡ ÂÈ‰ ÈˆÁÂ ÌÈÈ˙ ˘Î ¯Á‡Ï2004 

ÂˆÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ ÏÂÙÈË·"Á . ‰ÓÈÈ˙Ò‰˘ ¯Á‡Ï ‰ ˘ ÈˆÁ2006ÏÂÙÈË‰ ÌÈÈ˙Ò‰ · ˜¯ -13 
 ‰È˜È˙Ó)Î-1.5%„·Ï·  .(339Î ÌÈ˜È˙ -)38% (Â ‰„ÈÁÈ‰ Ï˘ ‰ÏÂÙÈË· ÔÈÈ„Ú ÂÈ‰-545  

)60.8% ( ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï‰ Ï˘ ‰ÏÂÙÈË· ÂÈ‰. 
 ‰ ÌÈ Â˙ ‰" ÂÏÏ‰ ÌÈ ˘· ‰· Â¯ˆÂ ˘ ÌÈ˜È˙· ÏÂÙÈË· ‰„ÈÁÈ‰ Ï˘ ˙ÂÎÂÓ  ˙Â˜ÂÙ˙ ÏÚ ÌÈ¯ÂÓ Ï

˙ÂÏÈÚÙ‰ ÈÓÂÁ˙ ÏÎ· ,¯ È¯ËÂÂ‰ ÌÈ¯È˘Î˙‰ ÌÂÁ˙· ‡˜ÂÂ„ Â‡ÏÌÈÈ ;‰Ú˙¯‰· Ú‚ÂÙ ‰Ê ¯·„ .   
 הפיקוח על תכשירי  ווטרינריי  

אול  , 560  היה מספר האירועי  השנתי הממוצע בכל תחומי הפעילות כ2006 2000בשני  
 אירועי  בשנה 15 בממוצע היו כ: יחסית, הפעילות בתחו  התכשירי  הווטרינריי  הייתה מעטה
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אל" יחידות ויותר של (פסה כמות גדולה של תכשירי  א  מספר האירועי  שבה  נת, שנגעו לעניי 
 . לשנה1.7 היה בממוצע כ) ג או של ליטרי "ק, בקבוקי 

ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î ,Ï‡¯˘ÈÏ ÌÈ·¯ ÌÈÈ¯ È¯ËÂ ÌÈ¯È˘Î˙ ÌÈÁ¯·ÂÓ ˙ÂÈ ÈÚÈ„ÂÓ ˙ÂÎ¯Ú‰ ÈÙ ÏÚ , Ì‚Â
„Â‡Ó ÌÈˆÂÙ  ÌÈÙÈÂÊÓ ÌÈ¯È˘Î˙ .‰ÈÚ·‰ Û˜È‰Ï ¯˘È ÒÁÈ· ˙Â„ÓÂÚ Ô È‡ ÂÒÙ˙ ˘ ˙ÂÈÂÓÎ‰ ,

‰Â‰Ê ÌÂÁ˙· ˙ÂÏÂÚÙ‰ Ï˘ ‰ÎÂÓ  ˙ÂÏÈÚÈ ˙Ó¯ ÏÚ ˙Â„ÈÚÓ Ô . ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ ˜„· ‡Ï „¯˘Ó‰
ÍÎÏ .È‡ÓÂ ‰„Â·Ú‰ Ï˘ ÈÂ˜Ï ÔÂ Î˙Ó Â‡ ÔÈÚÈ„ÂÓ ¯„Ú‰Ó Ú·Â  ¯·„‰˘ ¯˘Ù‡- ˙Â·È˘Á ˙˘‚„‰

„Â˜Ù˙‰ ÏÚ ‰¯˜·‰Â ˙Â˜ÂÙ˙‰ .‰„ÈÁÈ‰ Ï˘ ˙Â˜ÂÙ˙‰ ˙‡ ÔÁ· ‡Ï „¯˘Ó‰˘ ÔÈÈˆÏ ˘È . 
לבחו  את האפשרות לייעד מפקח אחד או , 2006בנובמבר ולאחרונה , ט ביקש לא אחת"מנהל השו

שניי  לפיקוח על התכשירי  הווטרינריי  במחשבה שיתמחו בתחו  ואזי יוכלו לקיי  ביתר יעילות 
די בשני מפקחי  , לדעתו. ט"את הפיקוח השגרתי ולטפל בתלונות הרבות בנושא הזורמות תדיר לשו

היו זמיני  לעבודה כדי ליצור מער  פיקוח אפקטיבי מיומני  שתהיינה לה  סמכויות חקירה וי
ח "בקשתו לא נענתה בנימוק שיחידת הפיצו. שיחולל שינוי בטיפול בנושא ויישק  את ההרתעה

אול  . נבנתה על בסיס התפיסה שהמפקח צרי  להתמצא בכל נושא כדי שיוכל לטפל בכל אירוע
הוחלט בישיבה , ח לבי  רשות המרעה"הפיצובנושא של שיתו" פעולה בי  יחידת , בניגוד לעמדה זו

ח שיהיה זמי  " להקצות צוות קבוע ביחידת הפיצו2006לית משרד החקלאות בדצמבר "אצל מנכ
במידת הצור  לשיפור התיאו  ) דוגמת אמצעי קשר(למשימות השונות ויוקצו לו אמצעי  

תשפיע על יכולת ההחלטה התקבלה מבלי שנבחנה השאלה כיצד פעילות זו . והפעילות בשטח
   . ח לבצע את המשימות האחרות הרבות שמוטלות עליה"יחידת הפיצו

 אחסו  והשמדה של תרופות 
אי לכ  יש לנקוט אמצעי זהירות . חלק מהתכשירי  הווטרינריי  שנתפסו ה  רעלי  מסוכני  .1

 מוצגי  התכשירי  ה  ג . יש לאחס  אות  במקו  סגור שיש עליו פיקוח. מרביי  בטיפול בה 
 . לצור  נקיטת הליכי  משפטיי 

. הבדיקה של משרד מבקר המדינה העלתה כי אחסו  תרופות שנתפסו בפעולות אכיפה אינו מוסדר
ט לגבי אחסו  תכשירי  "ח לבי  השו" התגלע ויכוח בי  יחידת הפיצו2007  ו2006בשני  

רי  וטרינריי  שנתפסו ה  ח היות שתכשי"ט סוברי  כי הנושא באחריות הפיצו"השו. וטרינריי 
ח סוברת כי "ואילו יחידת הפיצו, חלק בלתי נפרד מתיק החקירה וה  משמשי  ראייה משפטית

ח אי  "ט היות שביחידת הפיצו"החובה לשמור על תכשירי  וטרינריי  שנתפסי  מוטלת על השו
מנהל יחידת מ) אמרכלות(ט " ביקש סג  מנהל שו2006בינואר . מחס  לאחסו  התכשירי  שנתפסו

ח לבדוק ע  היועצת המשפטית את האפשרות שהיא תאשר להסתפק בצילו  התפיסה "הפיצו
 היות שלאחר פרק זמ  ארו  הקופסאות מתפרקות , ובתעודה במקו  לשמור את המוצגי  שני 

יבח  את האפשרות לרכוש ) אמרכלות(ט "עוד סוכ  כי סג  מנהל שו. אפשר לזהות מוצגי  ואי
במועד סיו  הביקורת . ט"והיא תאוחס  בפיקוח השו,   כמכולת חומרי  מסוכני מכולה שתסומ

 . הנושא טר  הוסדר
כיו  אי  . השמדת מוצגי  ישני  שנתפסו צריכה להיעשות לפי נהלי  ברורי  ומוסכמי  .2

ט יש מחס  במבנה טרומי שמכיל מוצגי  ישני  שנתפסו "בשו. משמידי  מוצגי  ישני  שנתפסו
יש שיקולי  בעד ונגד השמדה .   רבות ויש להשמיד  כי החזקת  עלולה להיות מסוכנתלפני שני

אנשי הפיקוח על תכשירי  וטרינריי  סוברי  שיש להשמיד . של תכשירי  וטרינריי  שנתפסו
ט למשרד "אי  שיתו" פעולה מוסדר בנהלי  בעניי  השמדת תרופות בי  השו. מוצגי  ישני 
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אי  מדיניות השמדת תכשירי  . ט" וטרינריי  אחרי  היא בסמכות השוהשמדת תכשירי . הבריאות

 . ט ללשכה המשפטית במשרד החקלאות"וטרינריי  מוסכמת בי  השו
 כי הנושא הועבר ליוע( המשפטי של משרד 2007ט הודיעה במאי "היועצת המשפטית של השו

   .   הוסדרבמועד סיו  הביקורת הנושא טר. החקלאות כדי שיקבע את עמדתו בנדו 
 פיקוח והכוונה, ניהול

 ח "התכנסות הנהלת הפיצו
מנהל השירותי  , חיימובי(. ר מ"ד, ט"ח מנהל השו"בתקופת הביקורת היו בהנהלת הפיצו .1

לית למשאבי אנוש במשרד החקלאות "הסמנכ. להגנת הצומח ולביקורת ונציג משרד הבריאות
לכוונה ולפקח על , להנחותה, ליחידה מדיניותתפקיד ההנהלה הוא להתוות . ר ההנהלה"הייתה יו
לקבוע סדרי עדיפויות ; לדו  בתכנית העבודה השנתית ולאשרה, על הנהלה להתכנס. פעילותה
 .לאשר את התקציב השנתי ולפקח על הביצוע; לפעילות

 לא התקיימו 2002 עולה כי מאוגוסט 2006מדוח של המבקר הפנימי של משרד החקלאות ממרס 
, ט"כתוצאה מכ  נוצר מצב שכל גור  בשו. ת הנהלה כ  שלמעשה היא לא תפקדהכלל ישיבו

. ח ישירות ללא כל תיאו "ברשויות המקומיות ובמשרד הבריאות יכול היה להפעיל את גורמי הפיצו
ח קיבלה על עצמה תפקידי  נוספי  כמו פעולות במסגרת "דבר זה גר  לכ  שיחידת הפיצו

א" שהנהלתה לא בחנה א  יש , ו  אחריותו של ווטרינר רשותישה  בתח, הרשויות המקומיות
 . ביכולת היחידה לבצע אות  מבלי לפגוע באיכות השירות

, 2006במאי , ישי. מר י, ל משרד החקלאות"ח המבקר הפנימי החליט מנכ"בעקבות ממצאי דו .2
מר , שר החקלאות 2006עקב כ  מינה ביולי . ח"כי תמונה הנהלה חדשה ליחידת הפיצו, בי  היתר

הנהלה חדשה ליחידה והחליט כי חבריה יקבעו את יעדי הפעולה וסדרי העדיפויות של , שמחו ' ש
היחידה בהפעלת הפיקוח בשי  לב לאינטרסי  הציבוריי  אשר על שמירת  וקידומ  מופקד משרד 

ח במסגרת היעדי  וסדרי "השר הנחה את ההנהלה לדאוג לפעולת יחידת הפיצו; החקלאות
העדיפויות שנקבעו לה בתיאו  ובליווי של הגורמי  המקצועיי  הנוגעי  לעבודת היחידה במשרד 

 .  ולדווח לו אחת לשנה ומחו( לו 
 ¯·ÓËÙÒ· ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó2007 ˙Ï‰ ‰ ‰Ò Î˙‰ 

ÂˆÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ"„·Ï· ˙Á‡ ‰·È˘ÈÏ Á , Ò¯Ó·2007 ,‰˙ ÂÓ˘ ¯Á‡Ï ÌÈ˘„ÂÁ ‰ ÂÓ˘Î.  
שהנהלת היחידה כמעט לא כונסה מנעה ממנה להיות גור  משפיע ומפקח על תכנית , העובדה

התוצאה היא העדר פיקוח ובקרה ועבודה ללא תכנית מאושרת בידי ההנהלה . 2007העבודה לשנת 
 . ובלא סדרי עדיפויות

Î Ó ˙Î˘Ï· Í¯Ú ˘ ˙ÈÓÈ Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ÁÂ„ ÔÈÈ Ú· ÔÂÈ„·" È‡Ó· „¯˘Ó‰ Ï2006 Â·Â 
˘‰È˙Ï·‰ ‰„Â·Ú‰ È¯„Ò ÔÈÈ Ú· ˙ÂËÏÁ‰ ÂÏ·˜˙‰ ‡Ï ¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ „¯˘Ó‰ È¯ÈÎ· ÂÙ˙˙-

Â˘‰ ÔÈ·˘ ÌÈ È˜˙"ÂˆÈÙÏ Ë"Á .È‡ ‰˙ÈÈ‰ ‰‡ˆÂ˙‰- ÌÈ¯È˘Î˙· ˘ÂÓÈ˘‰ ÏÚ ˙Â‡  ÁÂ˜ÈÙ
¯Ë È‡· ‰ÚÈ‚ÙÂ ÌÈÈ¯ È¯ËÂÒÈ¯Â·Èˆ‰  . 
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÏÏÎ· „¯˘Ó‰ ˙Ï‰ ‰ ÈÎ ‰È‰ ÈÂ‡¯-ÂˆÈÙ‰ ˙Ï‰ ‰Â " Ë¯Ù· Á- 
Â„‰ È‡ˆÓÓ· ÂÏÙËÈ" ÌÈ È˜˙ ‰„Â·Ú È¯„Ò ÚÂ·˜ÏÂ ÔÂ˜È˙ ÔÂÚË‰ ˙‡ Ô˜˙Ï È„Î Ì„˜‰· Á

‰„ÈÁÈ· .ÂˆÈÙ‰ ˙Ï‰ ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ"ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ Ò ÂÎ˙ Á , ‡È‰˘ ‰„Â·Ú‰ Ï‰Â · ˘¯„ Î
Í¯ÂˆÏ Ì‡˙‰·Â ‰Ú·˜ ,‰„È˜Ù˙ ˙‡ ‡ÏÓ˙Â .Î Ó ÏÚ"˙‡Ê ‡„ÂÂÏ ¯˘‰ ÏÚÂ „¯˘Ó‰ ˙ÈÏ .   

 ח "פיצוקביעת סדרי עדיפויות לעבודת יחידת ה
יש לקבוע את . אחד התפקידי  של הנהלה פעילה הוא קביעת סדרי עדיפויות לעבודת היחידה .1

 מפעילותה 90% כ. סדרי העדיפויות לפי הצרכי  הבסיסיי  ולאפשר לשנות  בהתא  להתפתחויות
ציי  בכתב המינוי , שמחו ' מר ש, שר החקלאות. ח ה  בנושאי  וטרינריי "של יחידת הפיצו

כי היחידה צריכה לפעול בתיאו  ובליווי של כל הגורמי  , 2006ח ביולי "ציא להנהלת הפיצושהו
ח לא "כיוו  שהנהלת הפיצו. במשרד החקלאות ומחו( לו, המקצועיי  הנוגעי  לעבודת היחידה

ראוי היה שאת סדרי העדיפויות לפעולה בתחו  הווטרינריה יקבע , הייתה פעילה בשני  האחרונות
. ר מ"ד, ט"הביקורת העלתה שמנהל השו, אול . איש המקצוע בתחו  הווטרינריה, ט"מנהל השו
 כי האכיפה 2006למעט מת  הוראה בינואר , ח"לא קבע סדרי עדיפויות לעבודת הפיצו, חיימובי(

סדרי העדיפויות לפעולה נקבעו בידי . ש ועזה היא הראשונה בסדר העדיפות"במרחב התפר באזור יו
 . ח שאי  לו השכלה מקצועית בתחו  זה"יצומנהל יחידת הפ

 כי הפיקוח על תכשירי  וטרינריי  2006ח ציי  במסמכי  שוני  שכתב בשנת "מנהל יחידת הפיצו
בביקורת לא . אינו בסדר העדיפויות של היחידה וקבע כי הטיפול בנושא זה יהיה במקו  השישי

 . ות זהנמצאו מסמכי  המעידי  על הנימוקי  לקביעת סדר עדיפוי
' דרשתי מס: " מסר מנהל היחידה את הדברי  האלה2007בתשובתו למבקר המדינה מנובמבר 

מכיוו  שזה לא . ט לקבוע סדר יו  תו  דירוג סדרי עדיפויות לביצוע הפעילויות"פעמי  ממנהל השו
משרד מבקר המדינה ". ט ואישורו"תו  הצגת הנושא למנהל השו, ביצעתי זאת בעצמי[...] נעשה 

ביקש לאשר לו את , ט"ח פנה למנהל השו"מציי  כי לא נמצאו אסמכתאות בכתב לכ  שמנהל הפיצו
 . סדרי העדיפויות וקיבל אישור לכ 

 ביצעה היחידה לפי הוראות מנהליה פעולות אשר לא נכללו בתפקידי  2006  ו2005בשני   .2
פעולות אכיפה וחקירה כסיוע ; ובה  פעולות אכיפה כסיוע לאג" הדיג, שהוטלו עליה לאחר הקמתה

יוצא אפוא שהיא לקחה על עצמה . פעולות הנוגעות להיתרי  בעניי  שרפות; לרשות המרעה
   . היא לא מילאה במלוא  את תפקידיה המקוריי , תפקידי  נוספי  בשעה שעל פי הנתוני 

נוהל עבודה לשיתו  פעולה בי  אנשי הפיקוח על התכשירי  

 ח "חידת הפיצוט וי"הווטרינריי  בשו
ט היא לבדוק את מכלול ההיבטי  הקשורי  לתכשירי  "מטרת הפיקוח על תכשירי  וטרינריי  בשו

בהתא  לחוקי  ולתקנות כולל הסדרת אחזקה ) הובלה ושימוש, ניפוק, אחסו , ייצור(וטרינריי  
, בי  היתר, ט"תפקיד השו. וניפוק של התכשירי  וייצור מזו  רפואי במכוני תערובת ובמרכזי מזו 

ולהיות כתובת אחת לתלונות , ח ואחרי "להנחות מקצועית את יחידת הפיצו, ליזו  פעולות בנושא
ט בנושא תכשירי  וטרינריי  ואליה מועברות "ח היא זרוע מבצעת של השו"יחידת הפיצו. בנושא
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והלי ט לפי נ"ח לתא  כל פעילות שנערכת בנושא ע  השו"על יחידת הפיצו. התלונות לחקירה

 . עבודה קבועי  וברורי 
 כי יש לבצע 2007 2005ח במהל  "ט כתב פעמי  רבות למנהל יחידת הפיצו"מנהל השו .1

חקירות בנושא מורכב כמו תכשירי  וטרינריי  בשיתו" פעולה ע  הגור  המקצועי וציי  שכדי 
 שאנשי הבדיקה העלתה. למצות את החקירה צרי  רופא וטרינר ללוותה מתחילתה ועד סופה

, ח"הפיקוח על תכשירי  וטרינריי  לא הצליחו לקיי  יחסי עבודה מסודרי  ע  יחידת הפיצו
ח בבקשות לשתפ  בחקירות ולקבל "פניותיה  הרבות למנהל הפיצו. ט"כנדרש על ידי מנהל השו

 סיכמו שני הצדדי  2005ל המשרד באוגוסט "בפגישה אצל מנכ. עדכו  לגבי הטיפול בה  לא נענו
. א  הסיכו  לא יצא מ  הכוח אל הפועל, הסדרת נוהלי עבודה בנושא שיתו" הפעולה שביניה על 

; צדדי את הקשר ע  מער  הפיקוח על תכשירי  וטרינריי  ח ניתקה באופ  חד"יחידת הפיצו
ט והתעלמה לחלוטי  מנוהלי העבודה הברורי  "היחידה התעלמה בשיטתיות מהוראות מנהל השו

ט בשני  "וח על תכשירי  וטרינריי  התריעו על כ  פעמי  רבות בפני מנהל השואנשי הפיק. שהכי 
 2007במאי . ח לא גרמו לשינוי כלשהו"ט ליחידת הפיצו"פניותיו הרבות של מנהל השו. 2007 2005

ט פוגע קשות "ח לשו"התריעו אנשי הפיקוח על תכשירי  וטרינריי  כי הנתק בי  יחידת הפיצו
 ". נסבל בלתי" והמצב  ט "כולת ההרתעה של השובפעילות השוטפת ובי
ח לא שיתפה את אנשי הפיקוח על התכשירי  הווטרינריי  בחקירות ולא "כיוו  שיחידת הפיצו

 . ה  אינ  יודעי  מה עלה בגורל חקירות רבות שהעבירו לטיפול היחידה, דיווחה לה 
2. „Î ‰„Â·Ú ÈÏ‰Â Â ˙ÂÈÁ ‰ ÌÒ¯Ù ÌÈÈ¯ È¯ËÂÂ‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ Ï‰ Ó ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï È

Â˘‰ ÔÈ· ‡˘Â · ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ ˙‡Â ÌÈÈ¯ È¯ËÂÂ‰ ÌÈ¯È˘Î˙‰"ÂˆÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ ÔÈ·Â Ë"Á , ÌÏÂ‡
ÏÚÂÙ· ÂÓ˘ÂÈ ‡Ï ÌÈÏ‰ ‰ ÏÎ ÈÎ ‡ˆÓ  ˙¯Â˜È·· : 

 נוהל עבודה מחייב בי  אנשי הפיקוח על התכשירי  2005ט קבע במרס "מנהל השו )א(
לאחר שקיי  פגישה בנושא בהשתתפות מנהל היחידה , ח"ט ובי  יחידת הפיצו"הווטרינריי  בשו

שכל הביקורות ופעולות , בי  היתר, נקבע בו. 2007הנוהל עודכ  לאחרונה במאי . ואנשי הפיקוח
נקבע . ט"הפיקוח ייעשו בתיאו  מראש ע  האחראי לפיקוח על התכשירי  הווטרינריי  בשו

כח נציג מער  הפיקוח על תכשירי  שיקוימו ישיבות עבודה משותפות ובכל החקירות יהיה נו
ח אחראי להעברת דיווח שבועי וחודשי כתוב אל האחראי "מנהל יחידת הפיצו. ט"וטרינריי  בשו

. ט בדבר התקדמות הטיפול בכל הנושאי  השוני  ובחקירות"לפיקוח על תכשירי  וטרינריי  בשו
ע  סיו  . רה בתיק מסוי ט יחליט על מיצוי חקי"האחראי לפיקוח על תכשירי  וטרינריי  בשו

הכנת כתב אישו  תעביר היועצת המשפטית העתק ממנו לידי האחראי לפיקוח על תכשירי  
 . ט"וטרינריי  בשו
 להעביר את הערותיו המפורטות לנוהל אול  לא 2005ח התבקש בספטמבר ובנובמבר "מנהל הפיצו

 . עשה כ 
הביקורות ופעולות הפיקוח :  לא מולאוהבדיקה של משרד מבקר המדינה העלתה כי הוראות הנוהל

לא , בדר  כלל; ח לא נעשו בתיאו  ע  האחראי לפיקוח על תכשירי  וטרינריי "ביחידת הפיצו
מער  ; ונציג הפיקוח על תכשירי  וטרינריי  לא נכח בכל החקירות, קוימו ישיבות עבודה משותפות

הטיפול . לא קיבל דיווחי  כנדרשהפיקוח על תכשירי  וטרינריי  לא קבע כי החקירות מוצו ו
 נעשה לפי הוראותיו והנחיותיו של 2007  ו2006, 2005 שוני  בשני   ח באירועי"ביחידת הפיצו

 תלונות שהעבירו אנשי הפיקוח על תכשירי  80  תלונות מכ13 כ  היה ג  ב. מנהל היחידה בלבד
ג  .  המדינה בדק אות  שמשרד מבקר200617ח עד אוגוסט "וטרינריי  לטיפול יחידת הפיצו

__________________ 
 .יקי  נסגרו בשל התיישנות מהת23יצוי  כי   17
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 והנחייתו להסדיר את יישו  נוהלי 2005ל משרד החקלאות בנושא באוגוסט "התערבותו של מנכ
 . העבודה לא הובילה לשיתו" פעולה
ÂˆÈÙ‰ Ï‰ Ó ·˙Î˘ ÏÂ˜ÂËÂ¯ÙÓ" ËÒÂ‚Â‡· Á2006 Ï·˜Ï ˘È˘ ÔÈÈˆ ÂÓˆÚ ‡Â‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ 

Â˘· ÚÂˆ˜Ó‰ È˘ ‡Ó ‰ÏÂÚÙÏ ÌÈ„ÚÈ"ÌÓÚ ÌÂ‡È˙· „Â·ÚÏÂ Ë, Ì‚ „·ÈÎ ‡Ï ‡Â‰ ÈÎ ‡ˆÓ  
‰ÂÂ˙‰ ÂÓˆÚ ‡Â‰˘ ÌÈÈÂ‡¯‰ ÏÂÙÈË‰ È·Ï˘ ˙‡. 

)·( ÂˆÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ ÈÎ Ú·˜  Ï‰Â ·" ÌÈ¯È˘Î˙ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ Ï˘ Â ÂÈÚÏ ¯È·Ú˙ Á
˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘ÏÏ Ì˙Â‡ ‰¯È·ÚÓ ‡È‰˘ È ÙÏ ‰¯È˜Á‰ È˜È˙ ˙‡ ÌÈÈ¯ È¯ËÂ , ˙„ÈÁÈ Í‡

ÂˆÈÙ‰"˙‡Ê ‰˙˘Ú ‡Ï Á . ‰¯˜· ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î ÔÂÁË· ÔÈ‡Â ‰¯È˜Á‰ ÏÚ ˙ÈÚÂˆ˜Ó
ÌÂ˙ „Ú ‰˙ˆÂÓ ‡È‰˘ . 

 ¯·Ó·Â Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·ÓÏ ‰˙·Â˘˙· ‰ ÚË ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï‰2007 
˘" Â˙¯·Ú‰ È ÙÏ ÌÈÈ¯ È¯ËÂ ÌÈ¯È˘Î˙ ÁÂ˜ÈÙ ÏÚ ‰ ÂÓÓÏ ˜È˙‰ ˙¯·Ú‰ ÔÈÈ Ú· ‰„Â·Ú‰ Ï‰Â 

‰˙Ú„ ÏÚ Â È‡Â ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï‰ ÌÚ Ì‡Â˙ ‡Ï ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘ÏÏ ." 
˙Ú„Ï‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó  , Ï‰ Ó Ú·˜˘ ‰„Â·Ú‰ Ï‰Â  ÈÎ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï‰ ‰¯·Ò Ì‡
Â˘‰"Ë ,‰È¯ È¯ËÂÂ‰ ‡˘Â · ÚÂˆ˜Ó‰ ˘È‡ ,ÈÂ‡¯ Â È‡ ,·˙Î· ÂÈÏ‡ ˙Â ÙÏ ‰˙ÈÈ‰ ‰˙·ÂÁ ,

ÌÎÒÂÓ ‰„Â·Ú Ï‰Â Ï ÚÈ‚‰Ï È„Î ÏÂÚÙÏÂ ÍÎ ÏÚ ÂÏ ¯ÈÚ‰Ï .ÔÎ ÏÚ ¯˙È , Ï‰ Ó Ï˘ ÂÈ˙Â‡¯Â‰
Â˘‰" ËÒÂ‚Â‡Ó Ë2006 ‰˘È¯„‰ ˙‡ ÂÏÏÎ˘  ÌÈ¯È˘Î˙ ÁÂ˜ÈÙ ÏÚ ‰ ÂÓÓÏ ˜È˙‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï

˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘ÏÏ Ì‚ Â¯·ÚÂ‰ ÌÈÈ¯ È¯ËÂ , Â‡ ‰Ï‡ ˙Â‡¯Â‰Ï ˙Â„‚ ˙‰ ‰ÚÈ·‰ ‡Ï ÂÊ Í‡
Ô‰Ó ˙Â‚ÈÈ˙Ò‰ . 

3.  ˙ÂÙÂ¯˙ ÁÂ˜ÈÙ Ï‰Â  ÈÎ ‡ˆÓ )ÍÈ¯‡˙ ÂÈÏÚ Ì˘¯  ‡Ï˘ (ÂˆÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ Ï‰ Ó ·˙Î˘" Á
-Â˘‰ Ï‰ Ó ‡ÈˆÂ‰˘ Ï‰Â ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ Â È‡ "Ë Ò¯Ó· 2005 . 

ח "ט למנהל הפיצו"חילוקי הדעות בי  היחידות עולי  ג  ממסמכי  שוני  שכתב מנהל השו .4
. ח" שעסקו במספר תלונות שהועברו לטיפולה של יחידת הפיצו2007וממכתביו ממאי , 2006בשנת 

. "31.03.05בצמידות לנוהל העבודה שאותו סיכמנו ביו  "ח תעבוד "באלה דרש שיחידת הפיצו
 . א  לא עשה כ , ח הבטיח לעבוד לפי הנוהל שנקבע"ט ציי  כי מנהל הפיצו"מנהל השו

נוסח נוהלי עבודה " למשרד מבקר המדינה כי 2007ח כתב בתשובתו מנובמבר "מנהל יחידת הפיצו
ובישיבת עבודה בינו לבי  , "פעמי ' השתנה מס, אשר לעניי  ביצוע האכיפה לתכשירי  וטרינריי 

 . ט נקבעו עקרונות עבודה מסוימי "מנהל השו
נהלי העבודה לא " ש2007השירותי  הווטרינריי  טענו בתשובת  למשרד מבקר המדינה מנובמבר 

. ט פרס  נוסח ברור אחד של נהלי  בנושא"מנהל השו. ח"השתנו כפי שטוע  מנהל יחידת הפיצו
   ". במהל  כתיבתו  ח שלא להגיב לנוהל "בחר מנהל הפיצו, למרות שהתבקש מספר פעמי 

 שיתו  פעולה ופעילות בנושאי מודיעי  
ח נועדה לספק שירותי  למחלקות ולבעלי תפקידי  "מחלקת חקירות ומודיעי  של יחידת הפיצו

 א  החשד אומת ; המיוחסות לאנשי החשדות  את לאמת או להֵזמטרת החקירות היא . ביחידה
  .עה משפטיתהכי  תיק חקירה יסודי כבסיס להכנת תביעליה ל
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לתת ייעו( לרכזי , בי  היתר, שתפקידו" מרכז תחו  מודיעי "ח פועל "ביחידת הפיצו .1

לתרג  ; ללוות חקירות מסוימות ;המודיעי  במרחבי  בהפעלת מקורות מודיעי  ובאיסו" מודיעי 
להיות אחראי לקשר ע  גורמי איסו" ; חומר מודיעיני להמלצות לפעילות אופרטיבית בשטח

לעסוק באבטחת מידע ובארגו  הכשרה מקצועית בתחו  ; יעי  מקבילי  בגופי  אחרי ומוד
ועד גדרה וגובל ) אזור חדרה(והוא משתרע מנחל בזק , שטחו של מרחב המרכז גדול. המודיעי 

במחוז זה לא מועסק רכז מודיעי  לכ  אי  . חלק מהגבול אינו מגודר; בשטח הרשות הפלסטינית
 ".  מידע מודיעינימקורות"מפעילי  בו 

בחקירות מתגלי  לעתי  ממצאי  הנוגעי  ג  לעבודת  של רשויות אכיפה אחרות כמו רשות  .2
. על מנת למצות את החקירה יש לשת" פעולה ע  רשויות אלה. המוסד לביטוח לאומי ועוד, המסי 

רת ישראל ח העלתה כי ליחידה יש נוהל לשיתו" פעולה ע  משט"בדיקת הנהלי  של יחידת הפיצו
 אמר מנהל יחידת 2007בעניי  זה ראוי לציי  שבסיור במעברי הגבול ע  שר החקלאות במאי . בלבד
לדעת . ח לגופי אכיפה נוספי  אינו ברמה מספקת"ח כי שיתו" הפעולה בי  יחידת הפיצו"הפיצו

רצוי שהיחידה תפעל להסדרת שיתו" הפעולה בינה לבי  גורמי  אלה , משרד מבקר המדינה
 .נהלי ב

3. ÂˆÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ Ï˘ ˙Ù˙Â˘Ó ˙„Â·Ú"Â˘‰Â Á" ÈÓ¯Â‚ ÔÈ· Ì‚ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ ˙·ÈÈÁÓ Ë
Â˘· ÚÂˆ˜Ó‰ È˘ ‡Ï ‰„ÈÁÈ· ÔÈÚÈ„ÂÓ‰"Ë .ÂˆÈÙ‰ ÂÈ· ˙Ù˙Â˘Ó ‰·È˘È·˘ ˙Â¯ÓÏ"Â˘Ï Á" Ë

 ¯‡Â¯·Ù· ‰ÓÈÈ˜˙‰˘2006 ÈÎ Ú·˜  "ÂˆÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ"ÔÈÚÈ„ÂÓ È‡˘Â · ÏÚÙ˙ Á , ÌÈÚˆ·Ó
 ˙Â¯È˜ÁÂ-Ï˘ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰Î¯„‰ ÌÚ ÓÚÂÈ‰ "Â˘‰ È˘ ‡Â ˘"Ë " ˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘· ÂÈ‰ ‡Ï

 ÔÈ· ÌÈ¯„ÂÒÓ ‰„Â·Ú È¯˘˜"ÔÈÚÈ„ÂÓ ÌÂÁ˙ ÊÎ¯Ó " ÌÈÈ¯ È¯ËÂ ÌÈ¯È˘Î˙ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ Í¯ÚÓÏ
Â˘·"Ë .ÂˆÈÙ‰ ˙„ÈÁÈÏ ˘È Ì‡"È ÈÚÈ„ÂÓ Ú„ÈÓ Á , ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈÏ ¯·ÚÂÓ Â È‡ ‡Â‰

Â˘· ÌÈÈ¯ È¯ËÂ ÌÈ¯È˘Î˙"˙ÙËÂ˘ ‰¯Âˆ· Ë .   
 טיפול בתלונות 

אנשי . נאות בתכשירי  וטרינריי  ט ולמשרד החקלאות על שימוש בלתי"ת רבות מגיעות לשותלונו
לאחר סיו   .ח לצור  ביצוע חקירה"הפיקוח על תכשירי  וטרינריי  מעבירי  את התלונות לפיצו

להטיל , בי  היתר, החקירה מועברי  התיקי  ליחידת התביעות שבלשכה המשפטית וזו מחליטה
 .גיש כתב אישו  או לסגור את התיקלה; קנס אזרחי

 :בביקורת עלו הממצאי  הבאי 
ח תזכורות כדי שיחקור מספר תלונות חדשות "ט למנהל הפיצו" העביר מנהל השו2007 במאי  .1

התלונות חמורות ביותר ועניינ  שימוש בתרופות שפג . ותלונות שהועברו אליו בעבר וטר  טופלו
מרי  רעילי  ופגעו בבעלי חיי  ושימוש בתרופות שאינ  שימוש בתרופות שהכילו חו, תוקפ 

 התברר שעד אותו מועד 2007בבדיקה שער  משרד מבקר המדינה בסו" אוגוסט . רשומות בישראל
 . 2007 עד אפריל 2006 התלונות שהועברו אליו ממאי 13 ח באיחור רב רק בשש מ"טיפל הפיצו

ט על רופא " פנה מגדל סוסי  בתלונה לשו14.4.07 ב: להל  דוגמה לתלונה שלא טופלה כראוי
 חומר נגד קרציות שיעיל לשלושה חודשי  במקו  חומר 2007וטרינר שמכר לו ולחברו במרס 

לאחר הטיפול בחומר נכנסו הסוסי  שלו . שהשתמשו בו קוד  לכ  שהיה יעיל לשבועיי  בלבד
החומר שנית  לו אסור בדיקת החומר במכו  הווטרינרי העלתה ש. למצוקה ואחת הסוסות מתה

התעורר חשד שמדובר . מיועד לבקר ומשמש נגד זבובי  וכיני  ולא נגד קרציות, לשימוש בסוסי 
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ח "ט את התלונה למנהל הפיצו" העביר מנהל השו16.4.07 ב. בתכשיר שאינו רשו  להתוויה זו
פנה מנהל , 1.6.07 ב, רק כחודש מאוחר יותר. א  זו לא נפתחה, וביקשו לפתוח בחקירה מיידית

אנשי הפיקוח . ט וביקש לקבל חומר ופרטי  נוספי  בשביל החקירה"ח למנהל השו"יחידת הפיצו
ח "על תכשירי  וטרינריי  השיבו כי בידיה  רק התלונה של המתלונ  שהועברה אל יחידת הפיצו

עד מועד סיו  . ח לחקור ולהשלי  את החסר"ותפקידה של יחידת הפיצו, 2007כבר באפריל 
 . ח בתלונה ולא נפתחה בנידו  חקירה" לא טיפלה יחידת הפיצו2007הביקורת בתחילת ספטמבר 

2. · ÏÏÂÎ‰ ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ˜„· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó-13ÎÓ ÌÈÚÂ¯È‡Â ˙Â ÂÏ˙ -80 ÌÈ˜È˙ 
ÂˆÈÙ‰ ˙„ÈÁÈÏ ¯È·Ú‰˘" ËÒÂ‚Â‡ ÛÂÒ „Ú ÌÈÈ¯ È¯ËÂ ÌÈ¯È˘Î˙ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ Á2007 ÏÂÙÈËÏ 

‰¯È˜ÁÏÂ .˜ÈÚ‰ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ‰Ï‡‰˜È„·‰ Ï˘ ÌÈÈ¯ :23Ó -80ÌÈ˜È˙‰  ,ÔÓÊ· ÂÏÙÂË ‡Ï˘ ,
˙Â ˘ÈÈ˙‰ Ì‰ÈÏÚ ‰ÏÁ ÔÎÏÂ ÂÁ˙Ù  Ê‡Ó ¯˙ÂÈÂ ÌÈ ˘ ˘ÓÁ Â¯·Ú˘ ÌÂ˘Ó Â¯‚Ò  ; ÈÂ‰È˘ ‰È‰

 ˙˜È„·· ·¯11‰Ó ˙Â ÂÏ˙ -13Â˜„· ˘ 18 , ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÙÂ¯˙· ˘ÂÓÈ˘ ‰È‰ Ô‡˘Â ˘ ˙Â¯ÓÏ
ÙÂ¯˙ ˙˜Ù ‰· ÌÈ¯ È¯ËÂ ÌÈ‡ÙÂ¯ Ï˘ ˙Â·¯ÂÚÓ Ì‚ ‰˙ÈÈ‰ Ô‰Ó ˘ÂÏ˘·Â‰Ï‡Î ˙Â ; È˘ ‡

 ÏÚ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˜· ‰ÓÈÂ˜ ‡ÏÂ ‰¯È˜Á· ÂÙ˙Â˘ ‡Ï ÌÈÈ¯ È¯ËÂ ÌÈ¯È˘Î˙ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰
‰È˙Â‡ˆÂ˙ ;ÍÎ· Í¯Âˆ ¯¯ÂÚ˙‰˘ ÌÈ¯˜Ó· Ì‚ ˙ÂÈ˙„Â˜  ˙Â¯È˜Á Â·Á¯Â‰ ‡Ï . ÌÈ‡·ÂÓ ÔÏ‰Ï

ÌÈËÏÂ· ÌÈÚÂ¯È‡ ‰˘ÂÏ˘ È·‚Ï ÌÈË¯Ù .   
  ויטמיני  ותוספי מזו  ' חברה א

ח על תכשירי  וטרינריי  תלונה בנוגע למכירה של תכשיר  קיבלו אנשי הפיקו2007במרס  .1
החומר שווק באמצעות שני מכוני . 'ידי חברה א שאינו רשו  במדינת ישראל על) 'חומר א(וטרינרי 
ובמחסניו של האחר נמצאו ,  טונות1,000 כ, אחד שיווק את כל הכמות שהייתה ברשותו(תערובת 

בדיקת משרד מבקר המדינה . ח ולמשרד הבריאות"לפיצוהתלונה הועברה ). שתי טונות של החומר
 : העלתה את הממצאי  האלה

להפסיק מיד את שיווק התכשיר ולאסו" מהשוק ' ט לחברה א" הורה מנהל השו26.4.07 ב )א(
לאחר , 2.5.07 ב. ח לפתוח בחקירה דחופה בנושא"בו ביו  התבקשה יחידת הפיצו. את כל פריטיו

ח טר  פעלה בנושא למרות " תכשירי  וטרינריי  שיחידת הפיצושהתברר לאנשי הפיקוח על
ח ולצר" נציג מטע  "ט לפנות שנית אל יחידת הפיצו"הורה מנהל השו, 2007הפנייה אליה באפריל 

ט "ח לא פעלה לפי הנהלי  שקבע מנהל השו"יחידת הפיצו. בהתא  לנהלי , ט לחקירה"השו
ללא צו חיפוש וללא , חברה ללא הכנה מוקדמתהחוקר יצא לחקירה ב: והחלה בחקירה עצמאית

ט להפסיק את שיווק "למרות הוראתו המפורשת של מנהל השו. ט"ליווי מקצועי של אנשי השו
ח לא הגיעה אל מכוני "יחידת הפיצו. 6.5.07שווקה אותו החברה באי  מפריע עד , התכשיר ולאספו

 .התכשירי  לא נאספו והיו בשימוש נרחב, התערובת
__________________ 

ח ועד לקבלת החלטה ביחידת "בשמונה מקרי  נמש  הטיפול מפתיחת החקירה ביחידת הפיצו  18
בשלושה מקרי  אחרי  לא הסתיי  הטיפול עד מועד סיו  . התביעות בי  שנה לשלוש וחצי שני  ויותר

 .לאחר שנה וחצי ויותר, 2007הביקורת בספטמבר 
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)·( Âˆ‡ ‰¯·Á· ‰È‰˘ ‰„ÈÁÈ‰Ó ¯˜ÂÁ ˙Â '·-3.5.07 Ï˘ ˜ÂÂÈ˘‰ ˙˜ÒÙ‰ ˙‡ ˘¯„ ‡Ï 

Â˘‰ Ï‰ Ó Ï˘ Â·˙ÎÓ Û‡ ÏÚ ¯È˘Î˙‰"Â˜ÂÂÈ˘ Í˘Ó‰ ˙‡ ¯ÒÂ‡‰ Ë .ÂˆÈÙ‰ È¯˜ÂÁ" ‡Ï Á
˙·Â¯Ú˙‰ È ÂÎÓ· ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙‡ „ÚÂÓ Â˙Â‡· Â¯˜Á ,‡ ¯ÓÂÁ ˙‡ ÂÒÙ˙ ‡Ï '˜ÂÂÈ˘Ï ¯Ò‡ ˘ ,

Î Ó ˙‡ Â¯È‰Ê‰ ‡Ï"‡ ‰¯·Á Ï '˘ ˜ÂÂÈ˘‰ Í˘Ó‰ ÈÎ ÂÁ˜Ï ‡ÏÂ ‰¯ÂÓÁ ‰¯·Ú ‡Â‰ ¯ÓÂÁ‰ Ï
ÏÚÂÙ ‡Â‰ „ˆÈÎ „ÂÓÏÏ È„Î ‰„·ÚÓ· Ô˙˜È„· Í¯ÂˆÏ ˙ÂÓÈ‚„ Â ÓÓ . ·˙Î˘ ‰¯È˜Á‰ ÌÂÎÈÒ·

· ¯˜ÂÁ‰-3.5.07ÔÂÊÓ ÛÒÂ˙ Â‡ È‡ÂÙ¯ ¯È˘Î˙ ‡Â‰ ¯ÓÂÁ‰ Ì‡ ˜Â„·Ï ıÈÏÓ‰ ‡Â‰  , Ì‡Â
È‡ÂÙ¯ ¯È˘Î˙‰ ÈÎ ¯¯·˙È ,ÈËÙ˘Ó ÍÈÏ‰ ËÂ˜ Ï Â˙Ú„Ï Í¯Âˆ ‰È‰È .ÚÈ‚Ó ¯˜ÂÁ‰ ‰È‰ ÂÏ 

‡˘Â · ‡È˜·‰ ÚÂˆ˜Ó ˘È‡ ÈÂÂÈÏ· ‰¯È˜ÁÏ ,Â˘‰ ÈÎ „ÓÂÏ ‰È‰" ‰˜È„·‰ ˙‡ Í¯Ú ¯·Î Ë
È‡ÂÙ¯ ¯È˘Î˙· ¯·Â„Ó ÈÎ ‰ ˜ÒÓÏ ÚÈ‚‰Â ‰ˆÂÁ ‰ .ÂˆÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ" ÁÂ„Ó ˜˙Ú‰ ‰ÁÏ˘ ‡Ï Á

Â˘‰ Ï‰ ÓÏÂ ÌÈÈ¯ È¯ËÂ ÌÈ¯È˘Î˙ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ È˘ ‡Ï ‰¯È˜Á‰"Ë . 
˘ )ג( Â Ó È ˘ Ï  ¯ Â Ò ‡ ‰  ¯ Ó Â Á ‰  Ô Â Ò Á  נאס" אלא נשאר החומר האסור לשימוש לא :‡

התחייב בכתב , ל של מכו  התערובת ששיווק את החומר האסור לשימוש"המנכ; במכו  התערובת
,  לייצא את החומר2007ביולי ' ט ומשרד הבריאות אישרו לחברה א"מנהל השו. שלא לשווק אותו

רובת ונשאר מאוחס  במכו  התע,  העלו כי החומר טר  יוצא2007אול  ברורי  שנערכו בנובמבר 
 . 'באחריותה של חברה א

 הגורמי  השוני  במשרד 2007תשובות בעניי  זה ששלחו למשרד מבקר המדינה בנובמבר 
ידי  ח טע  שפעולת היחידה הייתה מקצועית ומבוקרת ה  על"מנהל הפיצו: החקלאות היו סותרות

היא "ה הלשכה המשפטית טענה כי החקירה בתיק ז. ידי משרד הבריאות ט וה  על"מנהל השו
על כ  מעידה יותר מכל העובדה שכתב האישו  הוגש . ממוקדת ומהירה, לחקירה יעילה, דוגמה

מבקשי  לחזק את "ט טענו כי ה  "השו". חסר תקדי  בתיקי  מסוג זה, בתו  זמ  קצר ביותר
החקירה איננה , ט"ממצאי המבקר וסבורי  שהיות והחקירה התבצעה ללא מעורבות וליווי של השו

ג  . הנחקר ניצל את חוסר המקצועיות של החוקר והפנה אותו לאפיקי  אחרי . ת ומקצועיתיסודי
לדאוג להפסקת , מחשש לבריאות הציבור, ט"הפעולה הדחופה שנדרשה ועליה הורה מנהל השו

 ". התבצעה באיחור רב, שיווק התכשיר
 רשומות שנחשדו בשיווק תרופות וטרינריות לא'  נתפסה חברה א2004יש לציי  כי בשנת  .2

 .  נפתחו הליכי  משפטיי  באותו תיק2004בסו" ספטמבר . כמזויפות
 ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ È˘ ‡Ï ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï‰ ÔÈ· ˙ÂÚ„ È˜ÂÏÈÁ ÏÏ‚· Ì‚ ·ÎÚ˙‰ ÈËÙ˘Ó‰ ÍÈÏ‰‰

˙ÂÈ‡¯‰ È·‚Ï ÌÈÈ¯ È¯ËÂ ÌÈ¯È˘Î˙ .‡ ‰¯·Á „‚  ÌÂ˘È‡‰ ·˙ÎÏ Û¯Âˆ ‰Ê ˜È˙· ÌÂ˘È‡ ·˙Î '
‡ ¯ÓÂÁ ˜ÂÂÈ˘ ÏÚ ' È ÂÈ· ˘‚Â‰˘2007 .   

 ' תלונה נגד רופא וטרינר א
הוא נתפס מספר . ביצע עברות חוזרות בתחו  התכשירי  הווטרינריי  במש  שני  רבות' וטרינר א

שאחת מה  הייתה חשד , בגי  עברות אלה. 1996פעמי  וא" הורשע פע  אחת בבית משפט בשנת 
ט בפברואר "ינריי  למנהל השוהמליצו אנשי הפיקוח על תכשירי  וטר, לזיו" תרופות וטרינריות

 הועבר התיק למנהלת יחידת 2006במאי .  להגיש נגדו כתב אישו  ולשלול את רישיונו לאלתר2006
. א  היא דרשה מהחוקר להשלי  את חומר החקירה בתיק, התביעות לצור  הכנת כתב אישו 

 . 2006המסמכי  הנדרשי  הומצאו ביולי ובאוגוסט 
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 ËÒÂ‚Â‡Ó2006¯‡Â¯·Ù „Ú  2007‰Ê ˜È˙· ‰ÏÂÚÙ ÏÎ ‰Ë˜   ‡Ï  . ÌÈÓÚÙ‰ ¯ÙÒÓ ˙Â¯ÓÏ
‡ ¯ È¯ËÂ „˘Á  Ô‰·˘ ·¯‰ ' ·˙Î Â„‚  ˘‚Â‰ ‡Ï ˙Â„˘Á‰ ˙¯ÓÂÁ ˙Â¯ÓÏÂ ˙Â¯·Ú ÚÂˆÈ··

 ÌÂ˘È‡) ˙ ˘Ó ÌÂ˘È‡‰ ·˙Î ËÚÓÏ1996 .( 
 ÛÈÚÒ ÈÙÏ19ÌÈ¯ È¯ËÂÂ‰ ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ˜ÂÁ·  , ˘˙‰"‡-1991 , ˙‡ Âˆ· ÏË·Ï ¯˘‰ È‡˘¯

¯ È¯ËÂ ‡ÙÂ¯ Ï˘ Â ÂÈ˘È¯ , ‰‡¯˙‰ Â‡ ‰ÙÈÊ  ¯ È¯ËÂ ‡ÙÂ¯Ï ˙˙Ï Â‡ Ú·˜˘ ‰ÙÂ˜˙Ï Â˙ÂÏ˙‰Ï
‰‡¯ Ì‡ ,Ú‚Ù ˘ Ì„‡ Â‡ ÌÈÈ¯ È¯ËÂÂ‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ Ï‰ Ó Ï˘ ‰ Ï·Â˜ „ÂÒÈ ÏÚ , ÌÈÈ˜˙  ÈÎ

ÛÈÚÒ· ÌÈË¯ÂÙÓ‰ ÌÈ¯·„‰Ó „Á‡ ¯ È¯ËÂÂ‰ ‡ÙÂ¯· ,¯˙È‰ ÔÈ·Â , ˙ÓÏÂ‰ ‰ È‡˘ Í¯„· ‚‰  Ì‡
ÂÚÂˆ˜Ó ˙‡ .¯‡Â¯·Ù· ˜¯ ‰˘È‚‰ ˙ÂÚÈ·˙‰ ˙„ÈÁÈ ˙Ï‰ Ó 2007‡ ¯ È¯ËÂ „‚  ‰ Ï·Â˜  ' ÈÙÏ

ÌÈ¯ È¯ËÂÂ‰ ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ˜ÂÁ . ˙˘˜· ÏÏ‚· ÌÈÈ˜˙‰ Ì¯Ë Â ÈÈ Ú· ÔÂÈ„‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú
Â È„ Í¯ÂÚ Ï˘ ‰ÈÈÁ„ .   

 ' הפצת תרופה וטרינרית בידי חברה ב
אגודה שיתופית לביטוח ולשירותי  וטרינריי  למקנה בישראל " פנה רופא ראשי ב2007בינואר 

' מפיצה תרופה וטרינרית ב' ט והתלונ  על כ  שחברה ב"למנהל השו)  חקלאית להל  (" מ"בע
. לאבקות חלב המיועדות לצא  תו  שימוש במרשמי  מזויפי  הנושאי  שמות של רופאי החקלאית

ט אשר בו דיווח כי בביקוריו "ט מכתב למנהל השו"יצוי  כי באותו חודש שלח רופא צא  בשו
מצא בכל המשקי  אבקת חלב ) בחמישה יישובי  (2006פו  האר( באוקטובר במשקי הצא  באזור צ

הווטרינר שטיפל בצא  הדגיש . 'המכילה אנטיביוטיקה ואת התרופה הווטרינרית ב' מתוצרת חברה ב
ואנשי המכירות של החברה , כי לחלק מהמשקי  שבה  נמצאה אבקת החלב לא היה כלל רופא מטפל

 פנה מנהל 2007בסו" ינואר . כנדרש,  שהכילה תרופות ללא מרש  רופאל שיווקו את אבקת החלב"הנ
 . ח וביקשו לפתוח בחקירה בשל דחיפות הנושא אול  לא נענה"ט למנהל הפיצו"השו
1. Â˘· Ô‡ˆ‰ ‡ÙÂ¯"Â˘‰ Ï‰ ÓÏ ‰ Ù Ë" ¯‡Â È ÛÂÒ· ˜¯ Ë2007 ÂÈ„È· ÂÈ‰˘ ˙Â¯ÓÏ 

È¯„ÚÏ ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÙÂ¯˙ ‰ÏÈÎÓ‰ ·ÏÁ ˙˜·‡ ˜ÂÂÈ˘ ÏÚ ÌÈ‡ˆÓÓ ¯·Î ¯˘·Ï ¯˜·Â Ô‡ˆ 
 ¯·ÂË˜Â‡·2006 . ˙‡ ‰ÏÈÎ‰˘ ·ÏÁ‰ ˙˜·‡ ˙‡ ¯ÂÎÓÏ ÌÈÈ˙ È· ‰ÎÈ˘Ó‰ ‰¯·Á‰˘ ÔÎ˙ÈÈ

˙È¯ È¯ËÂÂ‰ ‰ÙÂ¯˙‰ .È‡-È‡Â ‰·Â‚˙-Â˘‰ È„·ÂÚ „ˆÓ ˙È„ÈÈÓ ‰ÏÂÚÙ" ÚÂ‚ÙÏ ˙ÂÏÂÏÚ Ë
˜ÂÁ‰ ÏÚ ¯Â·ÚÏ ÌÈ ÈÈ¯·Ú „„ÂÚÏ Û‡Â ÈÁ‰ ÔÓ ÌÈ¯ˆÂÓ Í¯Âˆ‰ ¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È¯··. 

2. ÂˆÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ" ‰Á˙Ù Á ÌÈ¯È˘Î˙ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ È˘ ‡ ˙‡ ‰Ù˙È˘ ‡ÏÂ ˙È‡ÓˆÚ ‰¯È˜Á·
‰¯È˜Á· ÌÈÈ¯ È¯ËÂ . ÏÈ¯Ù‡·2007ÂˆÈÙ‰ Ï‰ Ó ‰¯Â‰ " ˘È‚‰Ï ‰ˆÏÓ‰ ‰ÚÈ·˙Ï ¯È·Ú‰Ï Á

· ‰¯·Á „‚  ÌÂ˘È‡ ·˙Î '˙ÂÙÒÂ  ˙Â¯·ÚÂ ÛÂÈÊ ÔÈ‚· . ˜È˙· ‰¯È˜Á‰ ÈÂˆÈÓ ÏÚ ‰ËÏÁ‰‰
· ÌÈÈ¯ È¯ËÂ ÌÈ¯È˘Î˙ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ È‡¯Á‡‰ Ï˘ Â˙ÂÎÓÒ· ‡È‰ ÌÈÂÒÓÂ˘"Ë , Ï‰ Ó Í‡

ÂˆÈÙ‰"Â˙ËÏÁ‰ ˙‡ ÂÓÚ Ì‡È˙ ‡Ï Á. 
3 . Â˘Ï Ú„ÈÓ ÚÈ‚‰ ¯˘·Ï ¯˜·Â Ô‡ˆ È¯„Ú· ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÙÂ¯˙· ˘ÂÓÈ˘ ÏÚ" ¯·Ó·Â · ¯·Î Ë

2005 . ¯‡Â ÈÓ ˙ÙÒÂ ‰ ‰ ÂÏ˙‰2007„Á ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ‰ÚÙÂ˙‰˘ ‰„ÈÚ‰ -˙ÈÓÚÙ . ÈÂ‡¯ ÔÎÏ
ÂˆÈÙ‰ Ï˘ ÔÈÚÈ„ÂÓ‰ ÊÎ¯Ó ˙‡ Ì‚ ÌÂ˙¯Ï ‰È‰"Ò Ï È„Î ‡˘Â ‰ ˙˜È„·Ï Á Â˘¯Â˘Ï ˙„¯ÏÂ ˙Â

ÔÈÈ Ú Ï˘ :‰˘¯Ù· ÌÈÙÒÂ  ÌÈ·¯ÂÚÓ ˘È Ì‡ ˜Â„·Ï ; ÌÈ˜ÂÂ˘Ó ÌÚ ÌÈÈ¯˘Ù‡ ÌÈ¯˘˜ ˜Â„·Ï
ÂÈÓ"‰ÓÂ„ÎÂ ˘ .  

✩ 
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,È·ÈË˜Ù‡ ÁÂ˜ÈÙ ÔÈ‡˘ ÍÎÏ ˙Ó¯Â‚ ÏÈÚÏ ‰¯‡Â˙˘ ˙ÂÏ‰ ˙‰‰ :

¯ÂÁÈ‡· ˙ÂÏÙÂËÓ Ô‰˘ Â‡ ÏÏÎ ˙ÂÏÙÂËÓ ‡Ï ˙Â ÂÏ˙ ,¯È˜Á· Û˙Â˘ Â È‡ ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‚¯„‰ ‰
ÈÚÂˆ˜Ó ÈÂˆÈÓÏ ˙ÂÚÈ‚Ó Ô È‡ ˙Â¯È˜Á‰Ó ˜ÏÁ ÔÎÏÂ . ˙ÂÏÂÏÚ ÂÊÎ ˙Â‚‰ ˙‰ Ï˘ ‰È˙Â‡ˆÂ˙

¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È¯··Â ÌÈÈÁ‰ ÈÏÚ· ˙Â‡È¯·· ‰¯ÂÓÁ ‰ÚÈ‚Ù ˙ÂÈ‰Ï . „¯˘Ó‰ ˙Ï‰ ‰ ÈÎ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
˙È˙Ô¯˙Ï‡Ï ‰Ê ·ˆÓ Ï˘ Â Â˜È˙· Í¯Âˆ‰ ÏÚ ‰˙Ú„ ˙‡ .   

 העמדה לדי 
הלשכה המשפטית .  עברות על פקודת הרוקחי למשרד החקלאות יש סמכויות תביעה בעניי  .1

הגשת , הטלת קנס מינהלי, סגירת תיק(של משרד החקלאות מקבלת החלטות בנוגע לתיקי החקירה 
. בלשכה המשפטית שבמשרד החקלאות פועלת יחידת תביעות. ומגישה כתבי אישו ) כתב אישו 

 לחוק סדר הדי  הפלילי 12" התובעי  ביחידה הוסמכו על ידי היוע( המשפטי לממשלה לפי סעי
כלומר , רוב העברות שבה  מטפלת יחידת התביעות ה  מסוג עוו . 1982 ב"התשמ, ]נוסח משולב[

 . התיישנות חלה על ביצוע עברות כאלה אחרי חמש שני 
 כיועצת משפטית של 2002מנהלת יחידת התביעות החלה את עבודתה במשרד החקלאות ביולי 

 תיקי  800 ח היו במשרד כ"סתה לתפקיד היועצת המשפטית של הפיצוע  כני. ח"יחידת הפיצו
 2001 1999מהשני  ) צוות חקירה מיוחד(מ " תיקי צח20 בכל נושאי הפעילות של היחידה וכ
 טיפלה בכל התיקי  רק תובעת אחת 2004 2002בשני  . שהיה צור  להגיש בה  כתבי אישו 

,  היא מונתה לשמש כמנהלת יחידת התביעות2005 בשנת). ח"היועצת המשפטית של יחידת הפיצו(
מחזירה תיקי  , יחידת התביעות מנחה את גורמי החקירה. ונוספו לה עוד שני תובעי  ומתמחה

נוס" על תיקי  . מגישה כתבי אישו  ואנשיה מייצגי  את משרד החקלאות בבתי המשפט, להשלמה
מהמועצה לענ" ,  במשרד החקלאותמטפלת יחידת התביעות ג  בתיקי  מאג" הדיג, ח"מהפיצו
 הוטל על מנהלת יחידת התביעות 2006בשנת . 19ממועצת הדבש ומהרשות לפיקוח חקלאי, הלול

לשמש ג  כיועצת המשפטית של השירותי  הווטרינריי  וכרפרנטית של משרד החקלאות למועצת 
אליה מכל להל  נתוני  עיקריי  של הלשכה המשפטית על הטיפול בתיקי  שהועברו . החלב

 : 2006עד ) מיולי (2002הגורמי  בשני  
2006 2005 2004 2003 2002 

)ÈÏÂÈÓ( ‰ ˘‰ 
 כ תיקי  חדשי  שהתקבלו"סה 453 545 864 830 1067
 20ח שהתקבלו "תיקי  של יחידת הפיצו    667 712
 שנסגרו ) ג  משני  קודמות(תיקי   164 418 485 424 337
 בה  הוגשו כתבי אישו תיקי  ש 68 161 241 268 237
  תיקי  שבה  הוטל קנס מינהלי או אזרחי 102 238 305 220 315

__________________ 
 .2007י נסגרה בשנת הרשות לפיקוח חקלא  19
 .ח בנפרד" לא הוצגו תיקי יחידת הפיצו2004  ו2003, 2002בשני    20
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ÂˆÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ· Â¯Â˜Ó ˙ÂÚÈ·˙‰ ˙„ÈÁÈ Ï˘ È¯‡‰ ˜ÏÁ˘ ‰ÏÂÚ ÌÈ Â˙ ‰ ÔÓ"Á ,Î-80%ÎÂ -
67% ÌÈ ˘· 2005Â -2006‰Ó‡˙‰·  .˙ÂÚÈ·˙‰ ˙„ÈÁÈ È Â˙  ÈÙ ÏÚ , ÈÏÂÈ ‰ÙÂ˜˙·2002- ÈÏÂÈ
2007 ‰Ï·È˜ ‡È‰ 50ÌÈ˜È˙ ÌÈÈ¯ È¯ËÂ ÌÈ¯È˘Î˙ ‡˘Â ·  . ÈÏÂÈ „Ú2007 Â¯‚Ò  23 ÏÏ‚· Ì‰Ó 

˙Â ˘ÈÈ˙‰ . 
בשני  . נמצא כי נוצר שיהוי רב בטיפול בתיקי  של תכשירי  וטרינריי  ביחידת התביעות .2

באפריל . בשניי  מה  הוגשו כתבי אישו ;  טופלו ביחידת התביעות רק ארבעה תיקי 2006 2000
 תיקי  שדרשו טיפול 67ט רשימה של "על תכשירי  וטרינריי  בשו הכינו אנשי הפיקוח 2006

מדובר לכאורה בעברות שבוצעו . 2006 ועד ינואר 2002והועברו אליה במועדי  שוני  משנת 
לא הוגשו בה  כתבי אישו  ולא חלה בה  התקדמות כלשהי מאז ; 2006 עד ינואר 1999מאוקטובר 

 סיכמה יחידת התביעות את 2006עד מאי : מ! סבירתיקי החקירה לא טופלו בז. סיו  החקירה
 .  תיקי חקירה בלבד18 הטיפול ב

3.  Ú„ÈÓ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ˘ ÈÂ‡¯ ˙Â ÂÏ˙· ÏÂÙÈË‰ È·Ï˘ ÏÎ ÏÚ ÌÈÏÈÚÈ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ Í¯ÂˆÏ
ÂˆÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ Ï˘ ˙Â·˘ÁÂÓÓ‰"˙Â¯˘Â˜Ó ÂÈ‰È ˙ÂÚÈ·˙‰ ˙„ÈÁÈ Ï˘Â Á . Ô È‡ Ô‰ „ÂÚ ÏÎ

˙Â¯˘Â˜Ó ,‰ ÏÚ ·˜ÚÓÂ ÁÂ˜ÈÙ ÌÈÈ˜Ï ‰˘˜ÌÈ˜È˙· ÏÂÙÈË . ÌÈ˜È˙‰ ¯ÙÒÓ ÔÈ· ÏÂ„‚ ¯ÚÙ ˘È
Â˘· ÌÈÈ¯ È¯ËÂ ÌÈ¯È˘Î˙ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ È˘ ‡˘" ÔÈ·Ï ÈËÙ˘Ó ÏÂÙÈË Ì‰· ˘¯„ ˘ Â ÚË Ë
˙ÂÚÈ·˙‰ ˙„ÈÁÈ ‰ÏÙÈË Ì‰·˘ ÌÈ˜È˙‰ ¯ÙÒÓ . ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ È˘ ‡ Â¯È·Ú‰˘ ÔÂÎ„Ú ÈÙ ÏÚ

 ÈÏÂÈ· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˘˜·Ï ÌÈÈ¯ È¯ËÂ ÌÈ¯È˘Î˙2007 ,· ¯·Â„Ó-70ÌÈ˜È˙  , ˙ÓÂÚÏ
50˙ÂÚÈ·˙‰ ˙„ÈÁÈ È Â˙  ÈÙ ÏÚ ÌÈ˜È˙  . ÌÈ˜È˙˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙ÂÓÈ˘¯‰ È˙˘ ÔÈ· ‰‡ÂÂ˘‰

Â˘‰ Ï˘ ‰ÓÈ˘¯· ÌÈ‡ˆÓ ˘"˙ÂÚÈ·˙‰ ˙„ÈÁÈ Ï˘ ‰ÓÈ˘¯· ÌÈ‡ˆÓ  Ì È‡ Ë . ˙¯¯ÂÚ˙Ó
ÂÏÙÂË ‡Ï ÚÂ„ÓÂ Ì‰Ï ‰¯˜ ‰Ó ‰Ï‡˘‰ . 

‰Ú˙¯‰· ˙Ú‚ÂÙ ˙Â¯·Ú‰ ÚÂˆÈ· ¯Á‡Ï ·¯ ÔÓÊ ÌÂ˘È‡ È·˙Î ˙˘‚‰ ÈÎ ÔÈÈˆÏ ˘È .È·ÂÎÈÚ Ì
ÂÚ˘¯ÂÈ Ì‡ ÌÈÓ˘‡ ‰ Ï˘ Ì˘ ÂÚ· ˙¯ÎÈ  ‰Ï˜‰Ï ‡È·‰Ï ÌÈÏÂÏÚ ÌÈ˜È˙· ÏÂÙÈË· , Â‡

 È¯Â·Èˆ‰ ÔÈÈ Ú‰ ˙Â˘ÏÁÈ‰ Â‡ ˙Â ˘ÈÈ˙‰ ·˜Ú Ì„‚  ÌÂ˘È‡ ·˙Î ˙˘‚‰Ó Ú ÓÈ‰Ï ‰ËÏÁ‰Ï
ÔÈ„Ï ‰„ÓÚ‰· .   

 אכיפת פקודת הרוקחי  
ת ביקורת לפי ח סמכו"לצור$ פיקוח על השימוש בתרופות וטרינריות הוענקה למפקחי יחידת הפיצו

כמו כ! הוסמכו מפקחי היחידה על ידי השר לביטחו! פני  לבצע .  לפקודת הרוקחי 46סעי% 
 . חקירות בקשר לעברות על הפקודה

משרד מבקר המדינה העלה שיש מחלוקת בי! משרד החקלאות לבי! משרד הבריאות בשאלות 
העדר איסור על ייבוא , דהסמכות ההשמ, סמכות התפיסה, שונות לרבות הגבלת סמכות הביקורת

מ! הראוי כי המשרדי  ילבנו את הנושאי  ביניה  . תכשירי  משטחי הרשות הפלסטינית ועוד
  .ויפעלו להכרעה בה 
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נציג משרד הבריאות הערי$ את הנזק הכלכלי . תרופות מזויפות מופצות בכל העול , כאמור .1
 מכירה בלתי, זיו%, התפרצויות וגנבות( בתחו  2006 בשנת והישיר מעשרי  מקרי פשיעה שאירע

 . לא כולל נזקי  עקיפי  כמו פגיעה בקניי! רוחני, ח" מיליו! ש90 בכ) חוקית
 !משרד הבריאות מעוניי. העונשי  על עברות לפי פקודת הרוקחות הינ  עד חצי שנת מאסר .2

בתשובתו למשרד מבקר . ושאלהחמיר את הענישה כדי להגביר את ההרתעה וא% הכי! הצעת חוק בנ
 הוא  כי לאחר שקיבל הערות מכל הגורמי  הרלוונטיי,  הודיע המשרד2007המדינה מנובמבר 

ולאחר מכ! תונח , מגבש טיוטה סופית להצעת החוק לצור$ העברתה לאישור משרד המשפטי 
 . ההצעה לתיקו! פקודת הרוקחי  על שולח! הכנסת

שיווק , ייצור, זיו%"ט ישיבה בנושא "ו של מנהל השו התקיימה בלשכת2006בסו% יוני  .3
בישיבה השתתפו איש הפיקוח על תכשירי  ". ושימוש בתרופות וטרינריות שאינ! רשומות

צוי! בה כי החשד העיקרי הוא שחומרי . ח ונציג ממשרד הבריאות"נציגי יחידת הפיצו, וטרינריי 
, ה בשיתו% פעולה ע  חברות מוכרות באר+הגל  והתרופות מיוצרי  ומוברחי  משטחי האוטונומי

בישיבה הוחלט שנציג הפיקוח על תכשירי  . ע  רופאי  וטרינריי  וג  ע  רופאי  הומניי 
ח יציג "וטרינריי  יסכ  את הנושא במסמ$ ויכי! תכנית מסודרת ויחד ע  חוקר מיחידת הפיצו

 . מטרות ולוחות זמני , פעילות מסווגת הכוללת יעדי 
˘Ó ˙˜È„·Â˘‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯" ÈÏÂÈ ˙ÏÈÁ˙· ‰ÏÂÚÙ ˙È Î˙ Â ÈÎ‰ Ë2006 ,
Â˘‰ ÌÏÂ‡"È‡ ÏÏ‚·˘ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Ì˙·Â˘˙· Â ÈÈˆ Ë- ÌÚ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘

ÂˆÈÙ‰"˙È Î˙‰Ó ÔË˜ ˜ÏÁ ˜¯ ÚˆÂ· Á .ÂˆÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ"ÂÊ ‰ ÚËÏ ‰·È˘‰ ‡Ï Á . 
עול במשרד הבריאות  החלה לפ2007כי בתחילת יולי , ממסמכי משרד הבריאות עולה .4

הטיפול בנושא זה בסמכות  של הרוקחי  המחוזיי  . 21לראשונה יחידה למאבק בפשע הפרמצבטי
, לעבדו, לאסו% מידע מודיעיני על פשעי  פרמצבטיי , בי! היתר, היחידה החדשה אמורה. במשרד
. פי הצור$להגיש תלונות למשטרת ישראל ולהעביר חומר לפרקליטות ל, להכי! תיק חקירה, לחקור

את התק! השלישי . אול  בעת הביקורת הועסקו בה רק שני עובדי , הוקצו לה שלושה תקני 
 . שהוקצה ליחידה היפנה משרד הבריאות לטיפול בנושא ניסויי  קליניי 

הרווחה והבריאות של הכנסת שעל משרד ,  הצהירה ועדת העבודה2007בסיו  ישיבתה ביולי 
, בי! היתר, הוועדה המליצה.  את המלחמה בפשיעה הפרמצבטיתהבריאות להיות הגו% שיוביל

להאי+ את הטיפול בחקיקה בעניי! החמרת הענישה על זיו% וגנבה של תרופות ולקבוע בחוק את 
הוועדה . המבנה והסמכויות של היחידה למלחמה בתרופות הגנובות והמזויפות במשרד הבריאות

  . התק! השלישיג  דרשה ממשרד הבריאות להחזיר ליחידה את 
✯  

__________________ 
 .שמירת  וחלוקת ,  העיסוק בהכנת תרופות פרמצבטיקה   21
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1.  ‰¯ÈÎÓÈ˙Ï·- Ï˘ ˙¯˜Â·Ó ÌÈÈ¯ È¯ËÂ ÌÈ¯È˘Î˙ ÁÂ˜ÈÙ ‡ÏÏ Ì‰· ˘ÂÓÈ˘Â ÌÈÏÂÏÚ
ÈÁ‰ ÔÓ ˙¯ˆÂ˙ Í¯Âˆ‰ ¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È¯·· ÚÂ‚ÙÏ. Ì È‡˘ ÌÈÈ¯ È¯ËÂ ÌÈ¯È˘Î˙Â ˙ÂÙÂ¯˙ 

 Ì‰ Ì‰Ï ¯˘‡ ÌÈÈÁ‰ ÈÏÚ·ÏÂ ¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È¯·Ï ‰ ÎÒ ˙ÂÂ‰Ï ÌÈÏÂÏÚ ˜ÂÁÏ Ì‡˙‰· ÌÈÓÂ˘¯
ÌÈ„ÚÂÈÓ .Â˜ÈÙ‰ È‡ˆÓÓ ÌÈ¯È˘Î˙‰ Ï˘ ˜ÂÂÈ˘‰Â ¯ÂˆÈÈ‰ Í¯ÚÓ·˘ ÍÎ ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ Á

 ÌÈ¯È˘Î˙ Â¯ÎÓÂ ˜ÂÁÏ „Â‚È · ÂÏÚÙ˘ ÌÈÓ¯Â‚ Â‡ˆÓ  Ì‰· ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰ ÔÈ·Â ÌÈÈ¯ È¯ËÂÂ‰
ÈÁ‰ ÔÓ ÌÈ¯ˆÂÓ Í¯Âˆ‰ ¯Â·Èˆ‰ ˙‡Â ÌÈÈÁ‰ ÈÏÚ· ˙‡ ÔÎÒÏ ÌÈÏÂÏÚ‰ . 

2. ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘ÓÏÂ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÏ Û˙Â˘Ó ÌÈÈ¯ È¯ËÂ ÌÈ¯È˘Î˙ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ .˙ÏÂÚÙ Â
 Ì„‡ È ·Ï ˙Â„ÚÂÈÓ‰ ˙ÂÙÂ¯˙‰ ÌÂÁ˙· ‡È‰ ‰Ê ÔÈÈ Ú· ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙È¯˜ÈÚ‰) ˙ÂÙÂ¯˙

˙ÂÈ ÓÂ‰( , ÏÂÙÈË· ¯˜ÈÚ· ÌˆÓËˆ‰Ï ‡ÏÂ ˙ÂÈ¯ È¯ËÂÂ‰ ˙ÂÙÂ¯˙‰ ÌÂÁ˙· Ì‚ ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚ Í‡
˙Â‡¯Â‰Ï „Â‚È · ‰ÙÂ¯˙ ˜ÂÂÈ˘ ÔÈÈ Ú· ÂÈÏ‡ ˙ÂÚÈ‚Ó‰ ˙Â ÂÏ˙· . 

3. ¯ È¯ËÂ ÌÈ‡ÙÂ¯ È ˘ ÌÈÈ¯ È¯ËÂÂ‰ ÌÈ˙Â¯È˘· ÌÈ¯È˘Î˙· ˘ÂÓÈ˘‰ ÏÚ ÌÈÁ˜ÙÓ‰ ÌÈ
ÌÈÈ¯ È¯ËÂ .ÂˆÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ"Â˘‰ Ï˘ ˙Úˆ·Ó ÚÂ¯Ê ˙˘Ó˘Ó ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó· Á" ÌÂÁ˙· Ë

˙Â¯È˜Á‰Â ‰ÙÈÎ‡‰ .Â˘· ÌÈÈ¯ È¯ËÂ ÌÈ¯È˘Î˙ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ¯˜ÈÚ" ÌÈ‡˘Â · ÏÂÙÈË· ‰ˆÓ˙Ó Ë
˙¯„ÂÒÓ ‰„Â·Ú ˙È Î˙ ‰Ï ÔÈ‡Â ÌÈÙÂÁ„ . 

4. „¯˘Ó ÔÈ·Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ‡˘Â · ˙Â‡Ï˜Á‰ 
·˙Î· ¯„ÒÂÓ Â È‡ ÌÈÈ¯ È¯ËÂ ÌÈ¯È˘Î˙· ˘ÂÓÈ˘‰ . ÌÈ„¯˘Ó‰ È ˘ ÔÈ· ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ÏÂˆÈÙ

‡˘Â · È·ËÈÓ ÁÂ˜ÈÙ ÌÈ¯˘Ù‡Ó Ì È‡ „¯˘Ó ÏÎ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙¯„Ò‰Ï ÌÎÒ‰ ¯„Ú‰Â. 
 ·Â˙Î ÌÎÒ‰· ÌÈÈ¯ È¯ËÂÂ‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÔÈ·Â ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ ˙‡ Ô‚ÚÏ ˘È

˘ ˙‡ „ÒÓÈ˘ ˙‡Â ‡˘Â · ˙Ù˙Â˘Ó ˙ÂÏÈÚÙ ÌÈÏ‰ · ÚÂ·˜ÏÂ ÌÈ„„ˆ‰ ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È
ÍÎÏ Â˘„˜ÂÈ˘ ÌÈÚˆÓ‡‰ . 

5. ÂˆÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ" Ï˘ ‰ÙÈÎ‡‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÎ ˙ÂÓ˘¯  Â·˘ ·˘ÁÂÓÓ ÌÈ Â˙  ¯‚‡Ó ˙Ï‰ Ó Á
‰„ÈÁÈ‰ .ÂˆÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ· Â¯ˆÂ ˘ ÌÈ˜È˙· ÏÂÙÈË‰˘ „ÓÏÓ ¯‚‡Ó·˘ ÌÈ Â˙ ‰ ÁÂ˙È " ÏÎ· Á

Ï ‰„ÈÁÈ‰ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÈÓÂÁ˙„ÁÂÈÓ· ÏÈÚÈ ‰È‰ ‡ . ‰„ÈÁÈ‰ ˙„Â·Ú ÏÚ ˙ÂÏÈÚÈ· Á˜ÙÏ È„Î
‰Ê ÔÈÈ Ú· ÌÈ¯·Ò‰ ˘Â¯„˙Â ‰È˙Â˜ÂÙ˙ ˙‡ ÔÁ·˙ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó ˙Ï‰ ‰˘ ÈÂ‡¯ . 

6. ÂˆÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ‰" ÌÚ ÈÂ˜Ï ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘· Úˆ·˙‰ ÌÈÈ¯ È¯ËÂ ÌÈ¯È˘Î˙ ÏÚ Á
Â˘‰"Ë .È˙Ï· ÏÂÙÈË-ÂˆÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ Ï˘ ÈÚÂˆ˜Ó"Á ,È˙Ï· ‰‡ˆ˜‰-˘ ˙˜ÙÒÓ ÌÈ·‡˘Ó Ï

‰Ê ÌÂÁ˙· ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙·ÂËÏ ,ÂˆÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙÂ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú È¯„Ò ÏÚ ˙Â˜ÂÏÁÓ" Á
ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÏÈÚÈ· ÂÚ‚Ù ÌÈÏ‰ Ï „Â‚È · . ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó ˙Ï‰ ‰Â ‰„ÈÁÈ‰ ˙Ï‰ ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

ÔÂ¯˙Ù ÍÎÏ Â‡ˆÓÈ . ÌÈÈ¯ È¯ËÂ ÌÈ¯È˘Î˙˘ ÌÈÚÂ¯È‡· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ˙È˙Â‰Ó ˙Â ˘Ï ˘È
ÌÊÎ¯Ó· . ÔÂÁ·Ï ‰Ï‰ ‰‰ ÏÚ Â¯„‚Â‰ ‡Ï˘ ˙ÂÓÈ˘Ó· ÏÙËÏÂ ÍÈ˘Ó‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰„ÈÁÈ‰ Ì‡ Ì‚

ÌÈÈÊÎ¯Ó‰ ‰È„ÚÈ , ÔÂ·˘Á ÏÚ ‰˙ÂÏÈÚÙ· ÍÏÂ‰Â Ï„‚ ÁÙ  ÂÒÙ˙ ÌÈ Â˘ ÌÈÏÂ˜È˘Ó Í‡
‰·ÈÏ‰ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ . 

7.  ‡ÏÂ ÂÏÙÂËÈ ˙Â ÂÏ˙‰ ÏÎ˘ ÁÈË·‰ÏÂ ÌÈ˜È˙· ÏÂÙÈË‰ ¯Á‡ ÏÈÚÈ ·˜ÚÓ ¯˘Ù‡Ï È„Î
˙Â„ÈÁÈ‰ ÔÈ· Â„·‡È , ÌÈ Â˙ ‰ ¯‚‡Ó ˙‡ ¯˘˜Ï ÈÂ‡¯ÂˆÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ Ï˘" Ï˘ ÌÈ Â˙ ‰ ¯‚‡ÓÏ Á

˙ÂÚÈ·˙‰ ˙„ÈÁÈ . 
8.  „¯˘Ó ÏÚ ‰ÈÂ‡¯ ‰Ú˙¯‰ ¯ÂˆÈÏÂ ÌÈÈ¯ È¯ËÂ ÌÈ¯È˘Î˙ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ÏÚÈÈÏ È„Î

 È‡ ˙ ‡È‰ Ì˙¯„Ò‰˘ ÌÈ‡˘Â  ¯ÙÒÓ Ì„˜‰· Ì‰È È· Ô·ÏÏ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚÂ ˙Â‡Ï˜Á‰
‰ÙÈÎ‡‰ ¯ÂÙÈ˘Ï .  



 
 


