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רת קו י הב ת  ו ל ו  פע
יישו  הנוהל של בדיקות התאמה , בי  היתר, במכו  התקני  הישראלי נבדקו

בדיקות . לתק  של טובי  מיובאי  ופעולות האג  למשאבי אנוש ולוגיסטיקה
המסחר , השלמה נעשו ביחידת הממונה על התקינה במשרד התעשייה

במטה של אג  המכס ברשות ,  המחירי  במשרדאצל המפקח על, והתעסוקה
 .המסי  בישראל ובבתי המכס בנמל התעופה ב  גוריו  ובנמל אשדוד

ת נבדקו הפיקוח על יישו  חוקי "במינהל ההסדרה והאכיפה שבמשרד התמ
בייחוד בענ  קבלני , העבודה ואכיפת  על מעסיקי  של עובדי  ישראלי 

במסגרת .  אכיפת חוק שכר מינימו בעיקר נבדקה; שמירה וניקיו , אבטחה
, הבדיקה בח  משרד מבקר המדינה באיזו מידה אימצו תאגידי  סטטוטוריי 

האוניברסיטאות וקופות החולי  את הוראת החשב הכללי במשרד האוצר 
  . שנועדה להג  על זכויות עובדי  המועסקי  בידי קבלני שירותי 
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 מכו  התקני  הישראלי
  יבוא וניהול משאבי אנושבדיקות תק  למוצרי

 תקציר
מופקד על בדיקת ההתאמה של מוצרי יבוא )  המכו  להל  (מכו  התקני  הישראלי 

 החליטה 2002בינואר . 1953 ג"התשי, לתקני  רשמיי  על פי חוק התקני 
הממשלה
1

 ועדת  להל  (סיני דויטש ' שבראשה עמד פרופ,  למנות ועדה בלתי תלויה
שא בדיקות התקינה של טובי  מיובאי  ואת הבלעדיות שיש שתבח  את נו, )דויטש

 אימצה הממשלה את מסקנות והמלצות 2004באפריל . למכו  התקני  בבדיקות אלה
הוועדה
2

ת לפעול להקל בבדיקות "והחליטה להטיל על שר התמ)  דוח דויטש להל   (
 הממשלה כמו כ  החליטה. בכפו' להגברת הפיקוח והאכיפה, התקינה של מוצרי יבוא

בדוח דויטש נקבע שיש להבחי  בי  . שלא לפתוח את שוק בדיקות היבוא לתחרות
מוצרי היבוא לפי קטגוריות של רמת הסיכו  הבריאותי והבטיחותי שבשימוש בה  

, החלוקה לקבוצות מוצרי  נועדה להקל על היבואני . ובהשפעת  על איכות הסביבה
תו( שמירה על האינטרסי  , וק המקומיולאפשר זרימה חופשית יותר של סחורות לש

בדיקת מעבדה של המוצרי  תיעשה על ידי . החיוניי  של ציבור הצרכני  בישראל
המכו  רק עבור מוצרי  בקבוצה שרמת הסיכו  בה  גבוהה ביותר במקו  בדיקה של 

 לחלק את 2004בעקבות החלטת הממשלה מאפריל . כל המוצרי  כפי שנעשה עד כה
  נוהל  להל (הכי  המכו  נוהל של משטר הבדיקות , י  לארבע קבוצותהטובי  המיובא

  ).הבדיקות
 פעולות הביקורת

ביקורת , לסירוגי , מדינהה קיי  משרד מבקר 2007אוגוסט  חודשי  פברוארב
במכו 
3

יישומו של נוהל הבדיקות למוצרי יבוא ופעולות האג' , בי  היתר, נבדקו. 
ת "נעשו ביחידת הממונה על התקינה במשרד התמבדיקות משלימות . למשאבי אנוש

) הממונה על התקינה להל  (
4

במטה ; ת"ואצל המפקח על המחירי  במשרד התמ, 
ג ובנמל "בירושלי  ובבתי המכס בנתב)  המכס להל  (של אג' המכס ברשות המיסי  

  .אשדוד
__________________ 

 .27.1.2002 מיו  1341' החלטה מס  1
 .4.4.04 מיו  1782' החלטה מס  2
 .ל המכו "זיוה פתיר כמנכ' בעת הביקורת כיהנה אינג  3

 . הביקורת כיה  מר גרישה דייטש כממונה על התקינהבעת  4
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 עיקרי הממצאי 

 היבוא  להביא למכו  חייב , לפני מת  אישור לייבא לישראל טובי  החייבי  בתק 
המכו  לא קבע לוח זמני  מפורט לביצוע בדיקת דג  לפי סוג . טיפוס לבדיקה אב

דבר , א  הודיע שעל הבדיקה להסתיי  בתו  חודש עד שישה חודשי , המוצר
 . המקשה על היבואני  והספקי  שלה  לקבוע את לוח הזמני  של עבודת 

לפי משלוחי  של טובי  מיובאי  במערכת הממוחשבת של המכו  יש מידע על א
 . א  היבואני  לא ביקשו מהמכו  לבדוק אות , החייבי  לעמוד בתק 

במערכת הממוחשבת ג  רשומי  פרטי  על מאות משלוחי  ששוחררו מרשות המכס 
ולאחר שבדיקת המכו  העלתה שהטובי  אינ  מתאימי  לתק  , 2006 2004בשני  

הללו לא הזמינו את נציגי המכו  . הליקויי ניתנה ליבואני  הזדמנות לתק  את 
הממונה על התקינה אינו פועל . לבדיקה חוזרת כדי לוודא שהליקויי  אכ  תוקנו

בהיק" רחב די הצור  כדי למנוע את האפשרות שטובי  אלו יזלגו לשווקי  המקומיי  
 . בניגוד לחוק התקני 

והאכיפה של הממונה על ת להגביר את הפיקוח "בדוח דויטש נקבע כי על משרד התמ
. כחלק מתכנית הרפורמה בבדיקות ההתאמה לתק , התקינה של טובי  מיובאי 

הממונה על התקינה לא הגדיל את מספר הבדיקות של מוצרי  מיובאי  , אול 
בפועל מגיעי  . כפי שנדרש על פי הרפורמה, שדורגו בדרגת הסיכו  הגבוהה ביותר

ובה  מיליוני פריטי  החייבי  בעמידה , וחי  משל200,000 ארצה מדי שנה יותר מ
 הממונה על התקינה נוטל דגימות מהשווקי  ובודק את העמידה בתק  של . בתק 

עקב מיעוט הבדיקות יש סיכוי קט  ביותר שיבוא  יעמוד .  פריטי  בשנה בלבד100 כ
. דבר המקטי  את כוח הרתעה של הממונה, לדי  על מכירת מוצרי  שאינ  תקניי 

 .אה כי הממונה טר  השיג את המטרה שהציבה לפניו ועדת דויטשנר
ת מפקח על מחירי הבדיקות במכו  לפי חוק "המפקח על המחירי  במשרד התמ
הנוסחה שבה משתמש המפקח . 1996 ו"התשנ, הפיקוח על מחירי מצרכי  ושירותי 

מה ואי  היא מתאי,  שנה15 כדי לאשר שינויי  במחירי הבדיקות נקבעה לפני כ
במש  , למרות פניות חוזרות ונשנות של המכו  למפקח. לפעילות הנוכחית של המכו 

 . טר  עודכנה הנוסחה, כעשר שני 
מינתה שני עובדי  לממלאי מקו  בתפקידי  , זיוה פתיר' אינג, ל המכו  דאז"מנכ

העובדי  שירתו כשנתיי  . א" שלא עמדו בדרישות המשרה שמונו לה, בכירי 
י מקו  עד שהוצאו מכרזי  שבה  תנאי ס" מקלי  מאלו שנקבעו בתפקיד ממלא

במכרז לתפקיד ניהולי בכיר בחר . וכ  נבחרו ממלאי המקו  לתפקידי  אלה, בעבר
העסקה באמצעות חברה : תנאי  שלא נקבעו במכרז כגו המכו  עובד וסיכ  עמו 

בעקרו  ל פגעו "ההסדרי  הנ.  חודשי 15 שבבעלותו ותקופת העסקה שלא תפחת מ
 .שוויו  ההזדמנויות

 השתמש עובד המכו  ברכב המכו  שהיה שברשותו בניגוד למה 2005 2003בשני  
י "א  הוא לא נדרש ע,  נעדר העובד מחמת מחלה כחצי שנה2003בשנת . שהוסכ  עמו

 פוטר 2006בשנת . ועשה בו שימוש חריג שלא לצורכי עבודתו, המכו  להחזיר את הרכב
למרות נסיבות . א שעבד בעבודה אחרת בשעות העבודה במכו העובד לאחר שנמצ

ולא נדרש ממנו לשל  את יתרת חובו , 121%הפיטורי  שולמו לעובד פיצויי  בשיעור 
 .בגי  השימוש החריג ברכב, ח" ש28,000 בסכו  של כ, למכו 
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 סיכו  והמלצות
יקות  הוחל בתהלי  של רפורמה במשטר בד2002בעקבות החלטת הממשלה מינואר 

 2005מטרת הרפורמה שנכנסה לתוק" ביולי . ההתאמה לתק  של מוצרי  מיובאי 
 לצמצ  את סוגי הטובי  המיובאי  החייבי   מחד , מכוח החלטת הממשלה הייתה

 להגביר את הפיקוח ואת אכיפת החוק  ומאיד  , בבדיקת התאמה לתק  על ידי המכו 
הוחלט על צעדי  שיינקטו כדי . תק על יבואני  המשווקי  מוצרי  שאינ  עומדי  ב

ולהעמיק את הפיקוח של הממונה על התקינה על המוצרי  , ליעל את ביצוע הבדיקות
ת על "כמו כ  הוחלט להגביר את הפיקוח של משרד התמ. המוצעי  למכירה בשווקי 

יעדי . בבדיקות שלמכו  יש בלעדיות בביצוע , מחירי הבדיקות של מוצרי  מיובאי 
מהביקורת עולה כי טובי  שיובאו זלגו לשוק בלא שעברו . הושגו רק בחלק הרפורמה 

 .את בדיקות התק 
הביקורת על סדרי הניהול והביצוע של בדיקות מוצרי היבוא העלתה שלמעשה אי  

כמו כ  טר  יושמו המלצות ועדת דויטש בדבר . ת"פיקוח ראוי ויעיל מצד משרד התמ
מדובר . צרי  בעלי רגישות בטיחותית גבוההת על מו"פיקוח מוגבר של משרד התמ

ת והמכו  לעשות את כל "ועל משרד התמ, בענ" בעל חשיבות רבה לכלכלת ישראל
הנדרש כדי להשיג את מטרות הרפורמה ולתק  את הליקויי  שעליה  הצביעה 

, על הגופי  הנוגעי  בדבר לבנות מנגנוני תיאו  ושיתו" פעולה. הביקורת בדוח זה
כדי לאפשר לרשויות השלטו  לבצע פיקוח , אמצעות מערכות ממוחשבותובכלל זה ב

בהיעדר פיקוח . יעיל ומועיל על עמידת יבואני טובי  ושירותי  בתקני  הנדרשי 
ת לשקול הנהגת שינוי יסודי "על משרד התמ, נאות על מחירי הבדיקות של המכו 

כדי להתאי  , ק בשיטת הפיקוח על מחירי הבדיקות של מוצרי יבוא החייבי  בת
 .אותה לפעילות המגוונת של המכו 

עליו להקפיד על , נוכח הליקויי  בסדרי ביצוע מינויי  של מנהלי  בכירי  במכו 
קיו  הליכי מינוי תקיני  לעובדי  ע  התפנות המשרה ולוודא שעקרונות שוויו  

  .ההגינות והשקיפות לא נפגעי , התחרות, ההזדמנויות
♦  

 צרי יבואבדיקות תק  למו
 מבוא

שהוק  בשנת , העניק למכו  התקני  הישראלי)  חוק התקני  להל   (1953 ג"התשי, חוק התקני 
, בתקנו  המכו  הוגדרו תפקידיו של המכו . מעמד של תאגיד סטטוטורי, ) המכו  להל   (1949

זיוה ' ינגל המכו  א"במועד הביקורת כיהנה בתפקיד מנכ .5החברות במכו  ומוסדותיו, סמכויותיו
 .2007אשר סיימה את תפקידה בסו% אוקטובר , פתיר

__________________ 
 .2002 ג"התשס, תקנו  מכו  התקני  הישראלי: שמו של נוסח התקנו  התק  כיו  הוא  5
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פעילות בתחו  ; פעילות בתחו  התקינה: אלה תפקידיו העיקריי  של המכו  כפי שנקבעו בתקנו 

. ל"ופעילות בתחו  שיפור איכות המוצרי  והשירותי  שמקור  באר+ ובחו; בדיקות התאמה לתק 
מפרטי  של מוצרי  והסדרת כללי  טכניי  של תהליכי עילות התקינה של המכו  כוללת קביעת פ

האיכות וטיב , ויבטיחו שהמוצרי  יהיו ברמה נאותה מבחינת הבטיחות, ה שיגנו על הציבורדעבו
כמו כ  עליה  לפרס  בציבור את עובדת קיומ  של כללי  אלה כתקני  ישראליי  או . הפעולה

והוא מדווח על ממצאי , ות חוק התקני למכו  אי  סמכות אכיפה של ביצוע הורא. בש  אחר
 .6בדיקותיו ללקוחות ששילמו עבור הבדיקה

אול  על פי סעי% , בעלי מעמד וולונטרי, התקני  שמפרס  המכו  ה  תקני  ישראליי  לא רשמיי 
לאחר התייעצות ע  נציגי היצרני  ,  לחוק התקני  רשאי שר התעשייה המסחר והתעסוקה8

משקבע . משיקולי  ציבוריי  וכלליי  המפורטי  בחוק, ק  כעל תק  רשמילהכריז על ת, והצרכני 
למכור או להשתמש במוצרי  שאינ  , לייצא, לייבא, אסור על פי החוק לייצר, השר שתק  הוא רשמי
כמו כ  אסור לבצע עבודה שלא לפי הכללי  הטכניי  של תהליכי העבודה . מתאימי  לאותו תק 
 500 כ,  תקני  ישראליי 2,500  קבע המכו  כ2006מתו ועד סו% שנת מאז הק. שנקבעו כתק  רשמי

, המכו  מבצע בדיקות התאמה לתק  של מוצרי  במעבדותיו. מה  היו בעת הביקורת תקני  רשמיי 
הממונה על התקינה במשרד התעשייה המסחר ). תמורת תשלו (ומנפיק לאחר מכ  תעודות בדיקה 

אחראי לאכיפת , ) הממונה על התקינה להל  (מר גרישה דייטש , )ת" משרד התמ להל  (והתעסוקה 
הממונה נוטל טובי  . האוסר על מכירת טובי  שאינ  עומדי  בתק ,  התקני לחוק 10סעי% 

ג 17סעי% . שנמכרי  בשווקי  באר+ ומביא אות  למכו  התקני  כדי לבדוק את עמידת  בתק 
 . גד מי שמוכר טובי  שאינ  עומדי  בתק לחוק מעניק לממונה סמכויות מינהליות לפעול נ

 המופקד על הכנת התקני  והמפרטי  ועל הקשרי   אג% התקינה : מכו  ארבעה אגפי  מקצועיי ב
קדי  על ביצוע בדיקות התאמה לתק  פ המו אג% התעשייה ואג% הבנייה ; לאומיי  של המכו  הבי 

י  למפעלי התעשייה לסמ  מוצרי  בתו  המנפיק היתר ואג% איכות והסמכה ; ומת  תעודות בדיקה
נוס% על האגפי  המקצועיי  יש למכו  שלושה אגפי . תק  מכוח חוק התקני  או באופ  וולונטרי

 2006בסו% שנת . אג% מערכת מחשוב ואג% כספי , מינהל ולוגיסטיקה, אג% משאבי אנוש: מטה
 היו 2006י  של המכו  לשנת יי  המבוקרפעל פי טיוטת הדוחות הכס.  עובדי 824העסיק המכו  

עיקר הכנסות המכו  באו . ח" מיליו  ש236 והוצאותיו כ, ח" מיליו  ש238 הכנסותיו באותה שנה כ
וסכו  של שמונה מיליו  , ממת  שירותי בדיקות התאמה לתק  לפי הזמנות של תעשייני  ויבואני 

 . ת לפעולות אג% התקינה"ח מההקצבה של משרד התמ"ש
בי  , נבדקו. ביקורת במכו , לסירוגי , מדינהה עשה משרד מבקר 2007אוגוסט  וארחודשי  פברב

יישו  הנוהל של בדיקות התאמה לתק  של טובי  מיובאי  ופעולות האג% למשאבי אנוש , היתר
בדיקות משלימות נעשו ביחידת הממונה על התקינה ואצל המפקח על המחירי  . ולוגיסטיקה

בירושלי  ובבתי המכס )  המכס להל  ( המכס ברשות המיסי  במטה של אג%, ת"במשרד התמ
   . ג ונמל אשדוד"בנתב

 בדיקת טובי  מיובאי 
מקנה למכו  סמכות לבדוק מוצרי  מסוימי  , 7)ו היבוא צ להל   (2006 ו"התשס,  יבוא חופשיצו

). ק  הת להל  (ולאשר את מידת התאמת  לתק  הרשמי , א  הצו חל עליה , המיובאי  לישראל

__________________ 
 . ראו להל  ת "האכיפה של הוראות חוק התקני  מסורה בידי הממונה על התקינה במשרד התמ  6

ת כסמכותו מכוח "יבוא חופשי מוציא שר התמצווי . 1978 ח"התשל, הצו מחלי  את צו יבוא חופשי  7
 .1979 ט"התשל, ]נוסח חדש[ לפקודת היבוא והיצוא 2סעי  
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מונה שורה ארוכה של מוצרי  שטעוני  בדיקה על ידי גורמי  שנקבעו , התוספת השנייה לצו היבוא
כגו  מוצרי חשמל , בצו היבוא נקבע כי מוצרי  שחל עליה  תק  רשמי. בצו על פי סוג המוצר

כדי למנוע את הצפת השוק . ייבדקו על ידי המכו , ומוצרי  המיועדי  לשימוש  של ילדי 
נקבעו בצו היבוא הוראות המונעות את , אלי במוצרי יבוא בלי לוודא את התאמת  לתק הישר

צו היבוא מקנה למכו  בלעדיות בכל . אלא בכפו% לאישורי התאמה מטע  המכו , ייבוא  לישראל
רק , כנקבע בצו, והמכס מכיר, הקשור למת  אישורי עמידה בתק  לטובי  מיובאי  המפורטי  בצו

 .א המכו בתעודות שמוצי
להל  (סיני דויטש ' שבראשה עמד פרופ,  למנות ועדה בלתי תלויה8 החליטה הממשלה2002בינואר 

לבחו  את נושא בדיקות התקינה של טובי  מיובאי  ואת הבלעדיות שיש למכו  , ) ועדת דויטש 
, ) דוח דויטש להל   (9 אימצה הממשלה את מסקנות והמלצות הוועדה2004באפריל . התקני 

בכפו% להגברת הפיקוח , 10ת לפעול להקל בבדיקות התקינה ביבוא"החליטה להטיל על שר התמו
בי  השאר נקבע . כמו כ  החליטה הממשלה שלא לפתוח את שוק בדיקות היבוא לתחרות. והאכיפה

כי יש להבחי  בי  מוצרי היבוא השוני  לפי קטגוריות של רמת הסיכו  הבריאותי , בדוח דויטש
כדי להקל על היבואני  ולאפשר זרימה חופשית יותר של . השפעת  על איכות הסביבהוהבטיחותי ו

חולקו הטובי  לארבע , תו/ שמירה על האינטרסי  החיוניי  של ציבור הצרכני  בישראל, סחורות
בעקבות החלטת הממשלה מאפריל ).  נמוכה  4 גבוהה עד   1(קבוצות לפי רמת הסיכו  שבה  

הכי  המכו  נוהל משטר בדיקות התוא  את ארבע הקבוצות לפי ,  הוועדה לאמ+ את המלצות2004
נוהל זה מפרט את הליכי הבדיקות לטובי  מיובאי  ואת הליכי ).  נוהל הבדיקות להל  (רמת הסיכו  

   .2005הנוהל נכנס לתוק% ביולי . השחרור מהמכס הקשורי  למת  אישור המכו  על עמידה בתק 
 ובאי תהלי  בדיקת טובי  מי

חייב להמציא למכו  , 2  ו1יבוא  שבכוונתו לייבא טובי  החייבי  בעמידה בתק  שנכללו בקבוצות 
הטיפוס לפי דרישות התק   בסיו  בדיקת אב. טיפוס של המוצר ומידע טכני מפורט על המוצר אב

אשר ע  הגעת הטובי  ארצה מ. מנפיק המכו  תעודת בדיקה מפורטת לפי כל סעיפי התק  הרלוונטי
 1במשלוחי הטובי  מקבוצה . המכו  למכס לשחרר את הטובי  ממחסני הערובה למחסני היבוא 

נוטל המכו  מדג  של הטובי  ובודק אותו בדיקה חלקית של התאמתו למספר סעיפי  נבחרי  של 
ע  שחרור .  נבדקי  המסמכי  בלבד3  ו2במשלוחי  מקבוצות . 11,12) בדיקת שחרור להל  (התק  

 מהמכס מתחייב היבוא  שלא להפי+ את הטובי  עד שיקבל מהמכו  תוצאה 1מקבוצה הטובי  
 על היבוא  לתק   א  התגלה בבדיקה כי אי  המשלוח מתאי  לתק  . חיובית של בדיקת השחרור

בדיקת השחרור היא מחסו  ההגנה העיקרי של . את הליקויי  ולהזמי  את המכו  לבדיקה חוזרת
או לפגוע באיכות /א העלולי  לסכ  את בטיחות הציבור ואת בריאותו והמדינה מפני מוצרי יבו

 . הסביבה
יבואני  בעלי היסטוריה חיובית של עמידה בנוהלי : המכו  חילק את יבואני הטובי  לשלוש קבוצות

יבואני  שהפרו את נוהלי המכו  הוכנסו לרשימה של ; כמתואר לעיל" למסלול ירוק"המכו  הוכנסו 
שאר היבואני  ; ")מפרי אמו "ראו להל  ( והמכו  רשאי לנקוט נגד  צעדי החמרה ,"מפרי אמו "

__________________ 
 .27.1.2002 מיו  1341' החלטה מס  8
 .4.4.04 מיו  1782' החלטה מס  9

 .לפני כ  בדק המכו  מדג  מכל משלוח שהיו בו טובי  החייבי  לעמוד בתק  רשמי  10

 . נעשה על ידי הממונה על התקינה4 מקבוצה אישור שחרור עבור טובי   11
 .'והמפרט של הבדיקה נספח ש' בנוהלי המכו  נקראת בדיקת השחרור בדיקת ש  12
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 30% בשווי 13ת"רשאי  לשחרר את הטובי  למחסניה  לאחר הפקדת ערבות לפקודת משרד התמ

   . והתחייבות שלא להפי+ את הטובי  עד לקבלת אישור המכו , מער/ הטובי 
 טיפוס ובדיקות שחרור בדיקת אב

טי  את הסיכו  שלמשלוח של  לא יינת  אישור שחרור משו  שלא עמד בדרישות כדי להק .1
כמפורט במפרט לבדיקת , להביא למכו  מדג  לבדיקת דג "ממלי+ נוהל המכו  ליבואני  , התק 

תהלי/ הבדיקה והאישור של דג  יכול ויאר/ בי  . שחרור טר  הגעת המשלוח המסחרי הראשו 
 ". ב"הבדיקה וכיו/מורכבות התק , הכל תלוי במוצרחודש אחד ועד שישה חודשי  ו

ÂÈ˙ÂÁÂ˜ÏÏ ÌÈ„Á‡ ÌÈ˙Â¯È˘ Ô˙ÓÏ ÌÈ ÓÊ ÁÂÏ ˙Ú·Â˜‰ ˙Â¯È˘ ˙ Ó‡ ÌÒ¯Ù ÔÂÎÓ‰ , ‡Ï Í‡
·‡ ˙˜È„· ÚÂˆÈ·Ï Ë¯ÂÙÓ ÌÈ ÓÊ ÁÂÏ ‰· Ú·˜ -¯ˆÂÓ‰ ‚ÂÒ ÈÙÏ ÒÂÙÈË . Ï˘ ÌÈ ÓÊ‰ ÁÂÏ

ÂÁ· Ì‰Ï˘ ÌÈ˜ÙÒ‰Â ÌÈ ‡Â·È‰"˘‡¯Ó Ô ÎÂ˙Ó Ï ,È¯È‰Ó‰ ÌÈÈÂ È˘‰ ÔÎ˘ ‰È‚ÂÏÂ ÎË· Ì
˙ÈÒÁÈ ¯ˆ˜ ‡Â‰ ÌÈ·¯ ÌÈ¯ˆÂÓ Ï˘ È˜ÂÂÈ˘‰ ÌÈÈÁ‰ Í¯Â‡˘ ÍÎÏ ÌÈÓ¯Â‚ . ÍÈ¯‡˙ Ï˘ Â¯„ÚÈ‰

ÈÙÈˆÙÒ ¯ˆÂÓ Ï˘ ‰˜È„·‰ ÚÂˆÈ·Ï ¯„‚ÂÓÂ ·Â¯˜ „ÚÈ , ˙Â ÓÊ‰‰ ÔÂ Î˙· ÌÈ ‡Â·È‰ ÏÚ ‰˘˜Ó
‰Ï‡‰ ÌÈ¯ˆÂÓ‰ Ï˘ ˜ÂÂÈ˘·Â . ¯·Ó·Â Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Â˙·Â˘˙·2007 ÚÈ„Â‰ 

ÔÂÎÓ‰ , Ó‡ Ú·˜È ÈÎ·‡ ˙Â˜È„· ¯Â·Ú Ì‚ ˙Â¯È˘ ˙-ÒÂÙÈË , ÔÈ·˘ ÌÈÏ„·‰‰ ·˜Ú ÌÏÂ‡
˙Â·‡-„ÚÈ ÈÎÈ¯‡˙ ‰ÓÎ ÂÚ·˜ÈÈ ÒÂÙÈË‰ . ÏÚÂÙ ‡Â‰ ÈÎ ÔÂÎÓ‰ ·˙Î „ÂÚ" ÈÓÎÒ‰ ˙·Á¯‰Ï

ÂÁ· ‰˜È„· ˙Â„·ÚÓ ÌÚ ˙È„„‰‰ ‰¯Î‰‰"Ï." 
טיפוס לדרישות התק  נעשית לפי דרישות תק  שהוכ  לפי  בדיקה מלאה של התאמת אב .2

. ולפיה  בקביעת התק  שותפי  בי  היתר משרדי ממשלה,  מכוח חוק התקני הכללי  שנקבעו
. את סעיפי התק  שייבדקו, לפי מיטב הבנת , בבדיקת שחרור קובעי  עובדי המכו , לעומת זאת

מועברת טיוטה של כל הצעה למפרט של בדיקת שחרור ללשכת המסחר , לדברי נציגי המכו 
 . ת להעיר את הערותיה על הטיוטה לפני אימוצהוהיא מתבקש, המייצגת את היבואני 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ï˘ ¯ˆÂ˜Ó ÍÈÏ‰Ï Ú‚Â · ÔÂÎÓ‰ È„·ÂÚ Ï˘ ‰ÚÈ·˜‰ ÔÙÂ‡
ÈÂ‡¯ È˙Ï· Â È‰ ¯Â¯Á˘ ˙˜È„· ,¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó· ÔÂ„  ‡Ï˘ ÌÂ˘Ó ,

ÌÏÏÎ· ‰ È˜˙‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰Â . 
 È‡Ó·2007„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰ È˜˙‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ ¯ÒÓ ‰ È , Û˙˙˘‰Ï ÔÈÈ ÂÚÓ ‡Â‰ ÈÎ

˜Â„·Ï ˘È˘ Ô˜˙‰ ÈÙÈÚÒÏ Ú‚Â · ¯Â¯Á˘‰ ˙˜È„· Ï˘ Ë¯ÙÓ‰ ˙ÚÈ·˜· , ÌÈ¯ˆÂÓ‰ ˙ÂÓÎÏÂ
ÁÂÏ˘Ó ÏÎ· Â˜„·ÈÈ˘ . Ì È‡ ÌÈ ¯ˆÈ‰Ó ˜ÏÁ Ô‰·˘ È˘ÈÏ˘‰ ÌÏÂÚ‰ ˙Â È„ÓÓ ‡Â·È· ‰ÈÈÏÚ‰

˙ÂÎÈ‡ ˙¯˜· ÏÚ Í¯Âˆ‰ È„ ÌÈ„ÈÙ˜Ó , ÌÈËÈ¯Ù‰ ÔÈ· ÌÈ·¯ ÌÈÏ„·‰ ÌÈÓÈÈ˜˘ ÍÎÏ ˙Ó¯Â‚
 ‰˙Â‡·‰ÂÂˆ‡14 ,·‡Ï ÌÈ‡˙Ó Â È‡ Ì˜ÏÁÂ-Ô˜˙‰ ˙Â˘È¯„ÏÂ ˜„· ˘ ÒÂÙÈË‰ .ÔÂÎÓ‰ È¯·„Ï ,

¯Â¯Á˘‰ ˙Â˜È„· Ï˘ ÌÈË¯ÙÓ‰ ˙‡ ÂÈÏ‡ ¯È·Ú‰Ï ˘˜È· ‡Ï ‰ ÂÓÓ‰ . „¯˘ÓÏ Â˙·Â˘˙·
ÔÂÎÓ‰ ÚÈ„Â‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ,Â˙ÓÊÂÈÓ ÌÈË¯ÙÓ‰ ˙‡ ‰ ÂÓÓÏ ¯È·ÚÈ ÈÎ , ¯È·ÚÓ ‡Â‰˘ ÈÙÎ

¯ÁÒÓ‰ ˙ÂÎ˘ÏÏ . 
__________________ 

 .ת ומנהל בשבילו את הטיפול בערבות"המכו  מספק שירות למשרד התמ  13
 .סדרת ייצור של המוצר המיוצרת בעת ובעונה אחת  14
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 שבעה   נציגי  של הממונה על התקינה דוגמאות של כלי  קראמיי   נטלו2006בספטמבר , לדוגמה
כי הכלי  "העלו ממצאי הבדיקה . שבע קערות ושבע כפות שנמצאו במחס  היבוא , ספלי תה

זאת עקב המצאות הרבה מעל . הנבדקי  אינ  תואמי  את דרישות התק  וא% מסוכני  לשימוש
לדברי נציגי הממונה על התקינה ממצאי ".  בכלי) עופרת וקדמיו (מותר של מתכות כבדות 

לא הקפיד היצר  על אחידות , הבדיקה מצביעי  על כ/ שבעת שריפת כלי הקראמיקה בתנור גדול
ולכ  רק חלק מהמוצרי  נחשפו לטמפרטורה הנדרשת לסילוק , הטמפרטורה בכל חלקי התנור

וה  מסוכני  , מי  לתק התוצאה הייתה שחלק מהמוצרי  באצווה אינ  מתאי. המתכות הכבדות
לא תגלה שהמשלוח , כפי שנדרש במפרט, במקרה כזה סביר להניח שבדיקת מדג  קט . לשימוש

   .אינו עומד בתק 
 הזמנות ובקשות פתוחות

בדיקה מלאה של כל (בהתא  לנוהל מזמי  הלקוח את המכו  לבדוק מדג  מהטובי  המיובאי  
שחרור המשלוח מהמכס יינת  ליבוא  של מוצר האישור ל. 15)סעיפי התק  או בדיקת שחרור

. ולאחר קביעת מועד לנטילת מדג  מהטובי ,  בתו  אימות המסמכי  הנלווי  לבקשה1מקבוצה 
רוש  המכו  , א  תוצאותיה מצביעות על כ/ שהמוצר אינו עומד בכל סעיפי התק , בתו  הבדיקה

היבוא  להזמי  את המכו  לבדיקה לאחר תיקו  הליקויי  צרי/ . את פרטי הליקויי  שיש לסלק
ובכלל , מעקב אחר הזמנות פתוחות. א  אכ  תוקנו הליקויי  נית  לסיי  את הטיפול בבקשה. חוזרת

עשוי לשמש לממונה על התקינה כלי חשוב למניעת שיווק , זה הזמנות פתוחות לתיקו  ליקויי 
 . מוצרי  שלא שהסתיימה בדיקת 

בקבצי  . 2006 2004לו של המכו  בבקשות פתוחות בשני  משרד מבקר המדינה בדק את טיפו
, שמסר המכו  מופיעות אלפי הזמנות פתוחות ובקשות פתוחות בתקופה העולה על שלושה חודשי 

 מהבקשות 30 משרד מבקר המדינה בדק פרטנית את האסמכתאות שנלוו ל. וחלק  א% יותר משנה
 : ולהל  ממצאי הבדיקה, שנשארו פתוחות או בוטלו

נוהל כזה . במועד הביקורת לא היה בידי המכו  נוהל המפרט את הטיפול בבקשות פתוחות .1
אילו צעדי  יש ; את פרק הזמ  שמעבדה אמורה לטפל בבקשה פתוחה, בי  היתר, אמור היה לפרט

ומתי יש להעביר את הטיפול ; התיעוד שיש לשמור; לנקוט כדי לבדוק מדוע הבקשה נשארת פתוחה
הטיפול בבקשות , בהיעדר נוהל. ה לידי סג  מנהל אג% התעשייה המרכז את הנושאבבקשה פתוח

המעבדה לכימיה לא קבעה לעצמה הגבלת זמ  לטיפול בבקשה , לדוגמה. פתוחות אינו אחיד
והתיעוד הנלווה , במעבדה לתקשורת נסגרו בקשות פתוחות לא פעילות בלי להודיע ליבוא . פתוחה
 . כו  כי בימי  אלה מעדכני  את נוהל הבדיקותבתשובתו הודיע המ. הושמד

 נשארת הבקשה פתוחה  והיבוא  לא תיק  אות  , במקרי  שבה  מצא המכו  ליקויי  בדוגמה .2
לאחר שהמכו  וידא שהליקויי  תוקנו אי  הבקשה נסגרת אוטומטית במערכת . ללא הגבלת זמ 
התוצאה היא שבמערכת . שית תמידשאינה נע, ויש צור/ בפעולת רישו  נוספת, הממוחשבת שלו

נציגי המכו  הסבירו כי לפני כמה שני  הפסיק . הממוחשבת רשומות בקשות לא פעילות רבות

__________________ 
קבל את פירוט הבדיקות הנדרשות כדי לוודא התאמה לתק  ואת הזמנה היא פנייה של היבוא  למכו  ל  15

. לאחר שהיבוא  מסכי  להצעת המכו  הוא פותח במכו  בקשה לבצע את הבדיקות הנדרשות. מחיר 
 .א  הבדיקה לא בוצעה הבקשה נשארת פתוחה
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המכו  לפתח שינויי  ושיפורי  במערכת הממוחשבת של אג% הבנייה ואג% התעשייה משו  שהיא 

 .200816מיועדת להחלפה בשנת 
טיפוס  ר המכו  להוציא מהמשלוח לבדיקה אבכי יש מקרי  שאישו, ממסמ/ של המכס עולה .3

הדבר נובע מכ/ שאישור העמידה . של המשלוח כולו, י היבוא  לשחרור שלא כדי "מנוצל ע, בלבד
ולכ  אי  המערכת מסוגלת , בתק  שמשדר המכו  למערכת המכס אינו מציי  את הכמות המאושרת

או לנצלו ,  שוב באותו אישורהדבר מאפשר ליבואני  להשתמש. לעקוב אחר הכמויות שאושרו
,  נאמר2007בתשובת המכס למשרד מבקר המדינה מנובמבר . עבור כמות גדולה יותר מזו שאושרה

והדבר ,  תסגור פרצה זו2008שהנהלת המכס סבורה כי שדרוג מערכת המחשוב המתוכננת לתחילת 
 .יביא לשיפור בבקרה ובאכיפה

כדי ליצור קשר ע  יבואני  , חר בקשות פתוחותהמכו  משקיע משאבי  וכוח אד  במעקב א .4
מהסברי . על מנת לברר את הסיבות לכ/ שהמכו  לא הוזמ  לנטילת דוגמאות לבדיקה, ועמילי מכס

הדבר . כי פעילות זו לעתי  רבות אינה מביאה תועלת, נציגי המכו  למשרד מבקר המדינה עולה
 פתוחה כבר שוחררו לשיווק על ידי נובע מכ/ שחלק מהטובי  הרשומי  במחשב המכו  כבקשה

ללא ידיעת ) ש"ט איו" קמ להל  (ת או קצי  מטה אזור יהודה ושומרו  במינהל האזרחי "משרד התמ
, 2007בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר . בהתא  לסמכויות שצו היבוא מקנה לה , המכו 

ינה על כל שחרור טובי  שהוא לממונה על התק, בכתב, כי הוא מקפיד לדווח"ש "ט איו"הסביר קמ
לדעת משרד מבקר המדינה המכו  היה יכול לחסו/ במשאבי  ולסגור בקשות פתוחות אילו ". מבצע

 .ת היה מעביר לו את המידע על אישורי  שניתנו ליבואני  לשחרר טובי  לשיווק"משרד התמ
משלוחי  להמכס מאפשר לעמילי המכס להכניס למערכת הממוחשבת שלו פרטי  מזהי  ש .5

סיווג . עמילי המכס נאמני  עליו לעניי  סיווג הטובי  לפי פריט מכס והתערי% הנובע מכ/. יבוא
לרבות , הטובי  לפריט המכס קובע ג  את האישורי  שהיבוא  נדרש להציג בעת שחרור הטובי 

 עמילי המכס מורשי  ג  לרשו  במערכת הממוחשבת של המכס ארבע סיבות. אישור עמידה בתק 
 העלתה מקרי  שעמילי מכס 2006 שעשה המכס ב בדיקה .17לפטור טובי  מבדיקת עמידה בתק 

רשמו פטור מעמידה בתק  עבור טובי  שנפסלו על ידי המכו  , השתמשו בהרשאה זו שלא כדי 
מעשי  כגו  אלה מעלי  חשש להפרת אמו  חמורה . והטובי  שוחררו ללא בדיקה חוזרת של המכו 

,  טר  הושלמה הבדיקה של המכס2007עד דצמבר . על כל המשתמע מכ/,  מכסמצד מספר עמילי
וכיצד בכוונתו , וממילא לא נית  היה לדעת מה  הצעדי  שבכוונת המכס לנקוט כדי לסגור פרצה זו

 הודיעה הנהלת 2007בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר . להגיב כלפי האשמי  בניצולה
, עמיל המכס ניצל לרעה את ההרשאה שניתנה לו הוא חד פעמיכי א  נמצא שהמקרה ש, המכס

במקרה שהתופעה חוזרת עשוי הדבר להגביר את תדירות הבדיקות בטובי  ; נרשמת לו הערה
עוד הודיעה הנהלת המכס כי המחלקה המשפטית שלו מטפלת בימי  אלה בתיקו  . שביקש לשחרר

י  כספיי  על סוכני המכס שסרחו כדי שיאפשר להטיל עיצומ, 1964 ה"תשכ, חוק סוכני המכס
 .שירתיעו אות  ממעשי  כגו  אלה שתוארו בדוח הביקורת
˙˜ÙÒÓ ‰ È‡ ÂÊ ‰·Â˘˙ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï . ÚÈ˙¯Ó ˘ ÂÚ Â È‡ „·Ï· ÈÙÒÎ ÌÂˆÈÚ

Â˙Â‡È¯·· Â‡ ¯Â·Èˆ‰ ˙ÂÁÈË·· ÌÈÚ‚ÂÙ‰ ÌÈ˘ÚÓ È ÙÓ ÂÈ„ .ÔÎ ÏÚ , ÌÈÓÂ˘È¯Ï Ú‚Â ·
ÈÏÈÓÚ Ï˘ ‰¯Â‡ÎÏ ÌÈ·ÊÂÎ‰ÒÎÓ‰  , ÌÈ¯˜Ó· ÌÈÈÏÈÏÙÂ ÌÈÈÏ‰ Ó ÌÈ„Úˆ· ËÂ˜ Ï ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

ÌÈ¯Á‡ ÂÚÈ˙¯ÈÂ ÌÈ¯ÙÓ‰ ˙‡ Â˘È ÚÈ˘ ÌÈÈÂ‡¯‰ . 
__________________ 

ורי  שתאפשר לכל מי שהוסמ. בצו היבוא לתת איש, )פלטפורמה(אג  המכס בונה מערכת ממוחשבת   16
עבור הפלטפורמה מכי  המכו  מערכת . להעביר אליו מידע מקוו  הנחו/ לשחרור טובי  מהמכס

 .ממוחשבת חדשה שתכלול מידע ובקרות שאינ  קיימות במערכת הנוכחית

ת לפטור מביצוע בדיקת התאמה "התק  לא חל על הטובי  א  התקבל אישור ממשרד התמ: לדוגמה  17
 .ו היבואלצ) 2)(ג.(2לתק  לפי סעי  
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 שחרור טובי  בערבות
1.  Â¯¯ÁÂ˘˘ ÔÈ·ÂË Ï˘ ‰‚ÈÏÊ ˘È˘ „ÓÏÓ ‰ È˜˙‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ Ï˘Â ÔÂÎÓ‰ Ï˘ ÔÂÈÒÈ ‰

ÈÓÂ˜Ó‰ ˜Â˘Ï Ô‡Â·È‰ È ÒÁÓÓ ˙Â·¯Ú· ,Ô˜˙· Ì˙„ÈÓÚ ˙‡ ÔÂÎÓ‰ ¯˘È‡ Ì¯Ë· .ÈÙÏ È Â˙  
ÔÂÎÓ‰ , ÌÈ ˘·2004-2006Ó ‰ÏÚÓÏ ‰ˆ¯‡ ÂÚÈ‚‰ -600,000 ÔÈ·ÂË Ì‰·Â ÌÈÁÂÏ˘Ó 

Ô˜˙· ÌÈ·ÈÈÁ‰ . ‡Ï˘ ÌÈÁÂÏ˘Ó ÈÙÏ‡ ÌÈ ‡Â·È‰ È ÒÁÓÏ ÒÎÓ‰Ó Â¯¯ÁÂ˘ ‰ÙÂ˜˙ ‰˙Â‡·
Ô˜˙· Â„ÓÚ ,Ô˜˙Ï ÌÈÓÈ‡˙Ó Ì È‡˘ Ú·˜  Ì È‚·˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ˙‡ Ô˜˙Ï Ì‰Ï ¯˘Ù‡Ï È„Î. 

 את ביצוע אעליו לווד, 1ליקויי  בטובי  הנמני  ע  קבוצה כאשר המכו  מוצא , לפי נוהל הבדיקות
לפי נתוני המכו  . התיקו  באמצעות מדג  מייצג שנבחר מתו/ הטובי  שהיבוא  דיווח על תיקונ 

א/ היבוא  לא הזמי  את המכו  ,  שנמצאו בה  ליקויי 1היו מאות משלוחי  של טובי  מקבוצה 
 .הליקויי לבדיקה חוזרת כדי לוודא שאכ  תוקנו 

בנוהל הבדיקות נקבע . המכו  נוהג להתקשר ולברר אצל יבואני  אלו מדוע לא הזמינו בדיקה חוזרת
יש להודיע על כ/ לממונה על , כי במקרי  שהיבואני  לא תיקנו את הליקויי  בתו/ פרק זמ  סביר

  ).בעניי  זה ראו להל (התקינה שבסמכותו ובאחריותו לאכו% את החוק על היבואני  
לשכת המסחר . שיטת השחרור של הטובי  בענ% הצעצועי  ממחסני המכס שונה מהמקובל .2

המכסה את היבוא של כל היבואני  בענ% החברי  , ת"הקצתה ערבות גלובלית לפקודת משרד התמ
בעת שנציג המכו  מזהה את הטובי  הוא מוסר ליבוא  אישור שחרור המונפק לפני . בלשכת המסחר

 .א  מציגו לפני רשות המכס ומשחרר את הטובי  למחסניווהיבו, הבדיקה
‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„· ,· ÈÎÎ-400 Î ÍÂ˙Ó-35,000ÌÈÁÂÏ˘Ó   ÌÈÚÂˆÚˆ Ï˘

Ô˜˙Ï Ì˙Ó‡˙‰ ˙‡ ˜Â„·Ï ÔÂÎÓ‰ ÔÓÊÂ‰ ‡Ï .È‡˘ ÔÎ˙ÈÈ- ÏÚ ‰ÚÈ·ˆÓ ‰˜È„·Ï ÔÂÎÓ‰ ˙ ÓÊ‰
Â˜„· ˘ ‡Ï· Â˜ÂÂ˘ ÔÈ·ÂË‰˘ ÍÎ .ÔÂÎÓ‰ ÚÈ„Â‰ Â˙·Â˘˙· ,"ÚÙÈ ÈÎÏ , „Â‚È‡ ÌÚ ÌÂ‡˙·

¯ÁÒÓ‰ ˙ÂÎ˘Ï ,ÌÈÚÂˆÚˆ‰ È ‡Â·È ÏÎ ÏÚ ‰ÏÁ˘ ˙ÈÏ·ÂÏ‚‰ ˙Â·¯Ú‰˘ , ÈÓÓ ˙È„ÈÓ ¯ÒÂ˙
ÔÂÓ‡ ¯Ù‰˘ ."¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÏÚ ˙ÏËÂÓ ÌÈ ˜˙‰ ˜ÂÁ ˙ÙÈÎ‡Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÈÎ
Ó˙‰ „¯˘Ó"˙ ,¯ÁÒÓ‰ ˙ÂÎ˘Ï „Â‚È‡Â ÔÂÎÓ‰ ÂË˜ È˘ ˙ÂÏÂÚÙ· ˜Ù˙Ò‰Ï ÌÂ˜Ó ÔÈ‡Â. 

מעקב אחר , בי  היתר,  של טובי  שטר  נבדקו על ידי המכו  דורשתמניעת זליגה לשווקי  .3
נתקל , שאותו מקיימי  עובדי המכו  והממונה על התקינה, המעקב הזה. תנועות טובי  במחס  היבוא 

 כמה במחס  היבוא  ובמחסני  שבאחריותו של המכס יש לפעמי )  א:   (למשל. בקשיי  לא מעטי 
לעתי  קורה שה  מתערבבי  .   שחלק  כבר אושר לשיווק וחלק  לאמשלוחי  של אותו סוג טובי

יבואני  טענו שבפריצות למחסניה  נגנבו טובי  שטר  נבדקה עמידת  בתק  ונמכרו )  ב.    (זה בזה
 :להל  דוגמה לקושי לנהל מעקב אחר פעולות היבוא  במחסנו .בשוק המקומי

ÈÊÈÂÂÏË È¯È˘ÎÓ Ï˘ ÌÈÁÂÏ˘Ó ‰ÓÎ ‡·ÈÈ Ô‡Â·È‰È Í¯Ú È¯˜ .Ô˜˙· Â„ÓÚ Ì‰Ó ˜ÏÁ ˜¯ .
¯È·Ú‰ Ô‡Â·È‰ ,ÔÂÎÓ‰ ¯Â˘È‡· , ÔÂ˜È˙Ï ‰˜È„· ÔÂÎÓ· ÔÈÓÊ‰Â Â ÒÁÓÏ ÔÈ·ÂË‰ ÏÎ ˙‡

ÌÈÈÂ˜ÈÏ .„ÁÈ· ÌÈ¯È˘ÎÓ‰ ÏÎ ˙‡ ÔÒÁ‡ Ô‡Â·È‰˘ ‰˙ÏÚ‰ ÔÂÎÓ‰ ˙˜È„· , È„·ÂÚ È ÙÏ ‚Èˆ‰Â
ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ Â˜È˙‰ Ì‰· Â˘Ú ˘ ÌÈ¯È˘ÎÓÎ ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ Ô˜˙· Â„ÓÚ˘ ÂÏ‡ ˙‡ ÔÂÎÓ‰ .

ÎÓ‰Ô˜˙Ï ‰Ó‡˙‰ ¯Â˘È‡ Ô‡Â·ÈÏ ˜ÙÒÏ ·¯ÈÒÂ ¯·„‰ ˙‡ ‰ÏÈ‚ ÔÂ . 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˜Ù˙Ò‰ ÔÂÎÓ‰˘ ÍÎ· È„ ÔÈ‡ ¯Â·Èˆ‰ ˙ÂÁÈË·· ¯·Â„ÓÂ ÏÈ‡Â‰

Ô‡Â·È‰ „‚  ÌÈÈÏ‰ ÈÓ ÌÈ„Úˆ ˙ËÈ˜ · . ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ Ï˘ ÂÏÂÙÈËÏ ¯·ÚÂÈ ‡˘Â ‰˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯
ÌÈ ˜˙‰ ˜ÂÁ ˙ÙÈÎ‡ ÏÚ È‡¯Á‡‰ ‰ È˜˙‰. 
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  יבואני  מפרי אמו

  להל  (ברשימת הלקוחות שהפרו אמו  , ללא כל התראה, נרש  18לקוח שהפר את אמו  המכו  .1
כי המכו  ינהג בנוהל , נוהל הבדיקות קובע.  יבואני  כאלה300 במועד הביקורת היו כ). מפרי אמו 

צעדי ההחמרה שבה  רשאי לנקוט ראש . מחמיר כלפי מפרי אמו  בעת טיפול בבקשה לאישורי תק 
מת  אישור שחרור עד גמר  אי; מת  אישור שחרור רק ע  הפקדת ערבות בנקאית: עבדה ה מ

ביצוע בדיקת ; הגדלת המדגמי  שנבדקו מעבר למפורט במפרט של בדיקת השחרור; הבדיקה
מת  אישור לשחרור  אי; התאמה לתק  לפי כל סעיפי התק  ולא רק לפי הרשימה המקוצרת כמקובל

צעדי  אלה גורמי  ליבוא  הוצאות .  ג  לא תמורת ערבות   הבדיקה הטובי  מהמכס עד לסיו
 . ישירות ועקיפות, נוספות

הוא , כאשר יבוא  מפר אמו  מחזיק בטובי  לקויי  שקיבל היתר להעביר  למחסניו כדי לתקנ 
 .עלול לשווק אות  לציבור לפני ביצוע התיקו 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÎÓ‰ Ë˜Â ˘ ÌÈ„Úˆ· È„ ÔÈ‡ Ï˘ ÌÈ¯˜Ó ˙Â ˘È‰ ÚÂ ÓÏ È„Î ÔÂ
Ô˜˙· ‰„ÈÓÚ ¯Â˘È‡ ‡ÏÏ ÌÈ¯ˆÂÓ ˜ÂÂÈ˘ . ˙‡ Â ˙ÈÈ ‰ È˜˙‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰Â ÔÂÎÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

Ô˜˙‰ ˙Â˜È„·· Â„ÓÚ ‡Ï˘ ÌÈ¯ˆÂÓ‰ ˜ÂÂÈ˘ ˙ÚÈ ÓÏ ˙ÂÙÒÂ  ÌÈÎ¯„ ÏÚ Ì˙Ú„. 
יש באפשרותו , כאשר צעדי ההחמרה במשטר הבדיקות מקשי  על היבוא , לדברי המכו  .2

המכו  .  שאינה רשומה בספרי המכו  כמפרת אמו 19 הטובי  באמצעות חברה קשורהלייבא את
והממונה על התקינה אינ  בודקי  במאגרי מידע עסקיי  א  יבוא  זה ממשי/ לייבא טובי  

משרד מבקר המדינה מעיר כי קיימת כא  ִפרצה במשטר הפיקוח על מפרי . באמצעות חברה קשורה
י לחסו  אותה ראוי בי  היתר שהממונה על התקינה ישקול ביצוע כד. אמו  שצרי/ לסתו  אותה

כדי לאתר ניסיונות של יבואני  מפרי אמו  לעקו% את הנוהל , בדיקה מדגמית במאגרי מידע עסקיי 
 . המחמיר שננקט כלפיה 

,  מפר את ההתחייבות שלא לשווק את הטובי  לפני שקיבל את אישור התק 20כשיבוא  מזדמ  .3
לא נותרי  בידי המכו  אמצעי אכיפה של ממש מלבד הבאת המידע , לט את הערבותוהמכו  מח

 .לידיעת הממונה על התקינה
4. Ú·Â˜ ˙Â˜È„·‰ Ï‰Â  , ˙Â˜È„· Ï˘ ¯Ë˘ÓÏ ‰¯ÊÁÂ ÔÂÓ‡ ¯ÙÓ Ï˘ ÒÂË‡ËÒ ÏÂËÈ· ÈÎ

‰ ‰ Á· ˘ ¯Á‡Ï ˜¯ ¯˘Ù‡˙È ˙ÂÏÈ‚¯"‰È¯ÂËÒÈ‰ " ÌÈÙÈˆ¯‰ ÌÈÁÂÏ˘Ó‰ ˙˘ÓÁ· Ô‡Â·È‰ Ï˘
ÌÈ Â¯Á‡‰ ,È‡ ˙·ÙÚ ÂÈ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ÏÎ· „ÓÚ˘ "˙Â˜È„·‰ Ï‰Â  ˙Â‡¯Â‰ È . Ò ÎÂÈ˘ ÁÂ˜Ï

‰ ˘ Ï˘ ‰ÙÂ˜˙· ˙Á‡ ÌÚÙÓ ¯˙ÂÈ ÔÂÓ‡ ¯ÙÓ Ï˘ ÒÂË‡ËÒÏ , ¯Á‡Ï ˜¯ ‰Ê ÒÂË‡ËÒÓ ‡ˆÂÈ
 ÁÈÎÂÈ˘"È·ÂÈÁ ¯·Ú "·-15ÌÈÙÈˆ¯ ÌÈÁÂÏ˘Ó  . ËÂ˜ Ï ˘È˘ ÌÈÙÒÂ  ÌÈ„Úˆ ÂÚ·˜  ‡Ï Ï‰Â ·

˙ÂÙÂÎ˙ ÌÈ˙ÚÏ ÔÂÓ‡ ¯ÙÓ‰ Ô‡Â·È „‚  . „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó , „¯˘ÓÂ ÔÂÎÓ‰ ÏÚ
Ó˙‰"ÔÂÓ‡ È¯ÙÓ ÈÙÏÎ ¯˙ÂÈ ˙È·ÈË˜Ù‡ ‰Ú˙¯‰ ˙¯ÈˆÈ Ì˘Ï ˙ÂÙÒÂ  ÌÈÎ¯„ ÔÂÁ·Ï ˙ . 

__________________ 
כדי , תצהירי /או זיו  מסמכי /סיווגי  מטעי  ו.  1:   במקרי  הבאי " מפר אמו "המכו  מגדיר   18

 ; הלקוח לא הביא למכו  דוגמאות שנבחרו על ידי המכו  לפי מספר סידורי.  2;   להימנע מבדיקה
הוראה מנומקת של יש .  4;   הפרת התחייבות שלא לשווק את הטובי  לפני קבלת אישור המכו .  3

 . מנהל האג /הנחיה מראש המעבדה.  5;   הממונה על התקינה לסווג יבוא  כמפר אמו 
או שישנ  קשרי משפחה מהדרגה , חברה קשורה היא חברה מחוברת בבעלות משותפת לחברת הא   19

 . הראשונה בי  בעלי החברות
 מהמכו  להפעיל נגדו צעדי החמרה כדי למנוע, לרבות יבוא  מפר אמו  שמקי  חברה חדשה ליבוא  20

 .במשטר הבדיקות
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 שחרור טובי  עקב פטור מבדיקת שחרור
נקבעה דר/ )  פטור מבדיקת שחרור להל  ( היבוא לצו) 2)(ג.(2ת ליישו  סעי% "בנוהל משרד התמ

 .ורמי  המוסמכי  לאשר את הבקשותהסיבות לפטור והג, הטיפול בבקשות לפטור
היעדר רישו  פרטי האישורי  של מקבלי פטור מבדיקות שחרור במערכת הממוחשבת של  .1

במצב . ת"המכס מקשה עליו להשוות את נתוני הפטור שברשותו לנתוני הפטור שבידי משרד התמ
ידה בתק  זה ג  הממונה על התקינה מתקשה להצליב מידע על משלוחי  החייבי  בדיקת עמ

נציגי המכס הסבירו למשרד . ת"ושוחררו מרשות המכס שלא לפי אישור המכו  או משרד התמ
לדעת  נית  יהיה לסגור את הפרצה כשתופעל המערכת . מבקר המדינה שה  מודעי  לבעיה זו

במערכת זאת יופיעו נתוני . 2008הממוחשבת החדשה של המכס המיועדת להיכנס לשימוש בשנת 
יבי  בתק  ששוחררו מכל משלוח ביחד ע  נתוני המערכת הממוחשבת החדשה שהשיק הטובי  החי
 .ובה מידע מפורט על שחרור טובי  לפי צו היבוא, 2007ת בשנת "משרד התמ

. שעל פיה  נית  לפטור טובי  מבדיקות שחרור 21ת יש חמש עילות"לפי נוהל משרד התמ .2
למשרד אי  גישה למערכת . בדבר תקינות הטובי במקרי פטור אלה סומ/ המשרד על תצהיר היבוא  

 צעד שיכול למנוע שימוש בטובי   המכו  כדי לבדוק א  הטובי  נבדקו ונפסלו בעבר על ידי המכו  
ת "שהוא הגו% המקצועי במשרד התמ,  ביקש הממונה על התקינה2007במאי . שאינ  עומדי  בתק 

כדי לבדוק , ה למערכת הממוחשבת של המכו לאפשר לעובדי יחידתו גיש, הממלי+ על מת  הפטור
 הודיע המכו  למשרד 2007בספטמבר . א  הטובי  נבדקו בעבר במכו  ונמצאו בלתי מתאימי  לתק 

. מבקר המדינה כי עדיי  לא הסתיי  הדיו  בדרכי  שיאפשרו ליחידת הממונה גישה לנתוני המכו 
ביעת נוהלי עבודה משותפי  בי  על ידי לדעת משרד מבקר המדינה על המכו  לזרז את ההליכי  לק

או בדר/ אחרת על מנת להג  על הציבור מפני , ת למערכת הממוחשבת שלו"מת  גישה למשרד התמ
  .טובי  שנפסלו

 

 פיקוח הממונה על התקינה של טובי  מיובאי 
צמצו  רשימות הטובי  המיובאי  החייבי  באישור מכו  התקני  : " נקבע דויטשבהמלצות ועדת

מחייב את הגברת האכיפה והגברת הבדיקות בשווקי  לש  אכיפת הדרישה שהטובי  יעמדו 
לש  . הבדיקות יערכו בשווקי  על ידי צוות הנדסי מוגבר של הממונה על התקינה. בדרישות התק 

הגברת האכיפה בשווקי  . כ/ יש לתגבר בתקציבי  ובכח אד  את האכיפה של תקני  רשמיי 
, והקלות בבדיקות התאמה לתק  של מוצרי  מיובאי  מאיד/ גיסא,  גיסאוהחמרת הענישה מחד

 ." תקד  את הזרימה החופשית של סחורות בישראל תו/ שמירת האינטרסי  של ציבור הצרכני 
אחד מתפקידיה  הוא ליטול .  מונה כעשרה עובדי  מקצועיי 22יחידת הממונה על התקינה

מחסני היבואני  כדי לבדוק באמצעות המכו  את דוגמאות של טובי  הנמצאי  בשווקי  או ב
פותח הממונה בחקירה , א  ממצאי הבדיקה מראי  שהטובי  אינ  עומדי  בתק . עמידת  בתק 

 הוא האחראי לייבוא או למכירה של טובי  שאינ  23כדי לברר מי מהגורמי  בשרשרת היבוא

__________________ 
ציוד , יבוא מחשבי ; יבוא חלקי חילו ; יבוא לשימוש עצמי; תרומות לגו  ציבורי: העילות ה   21

 .יבוא דוגמאות לתצוגה ולבדיקת שוק; מכונות צילו  וכלי נגינה חשמליי , מדפסות, מחשבי 
 ' ·È˙ ˘ ÁÂ„· 53 פעולות הממונה על התקינה פורסמההביקורת הקודמת של משרד מבקר המדינה על   22

 .773' עמ
 .שרשרת היבוא היא החיבור של כל הגורמי  המסחריי  שטיפלו בטובי  החל ביבוא  וכלה במוכר  23
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צעדי  נגד מפרי החוק  לחוק התקני  מסמי/ את הממונה לנקוט 17 סעי%. מתאימי  לתק 

 . המחזיקי  בטובי  שאינ  מתאימי  לתק 
מתו/ ,  תיקי חקירה שנדגמו באופ  אקראי25 משרד מבקר המדינה בדק את הפעולות של הממונה ב

מדובר בתיקי  שנפתחו לאחר שניטלו בשווקי  . 2006 2005 תיקי  שהממונה פתח בשני  200 כ
להל  . בדיקה ממכו  התקני  הראו שאינ  עומדות בתק ותוצאות ה, דוגמאות של טובי  מיובאי 
 :דוגמא מתו/ התיקי  שנבדקו

ÌÂ˜ÓÂ˜ Ï˘ ‰Ó‚Â„ ‰˜È„·Ï ÔÂÎÓÏ ¯È·Ú‰ ‰ È˜˙‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ Ï˘ Â˙ÂÂˆ . ˙˜È„· ˙‡ˆÂ˙
 ¯‡Â¯·ÙÓ ÔÂÎÓ‰2006Ô˜˙· „ÓÂÚ Â È‡ ¯ˆÂÓ‰˘ ‰˙‡¯‰  . ËÒÂ‚Â‡·2006 - ‰ ˘ ÈˆÁÎ 

 ‰˜È„·‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ˙Ï·˜ ¯Á‡Ï-ÂÓÓ‰ ÚÈ„Â‰ ‰˜È„·‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ÏÚ Ô‡Â·ÈÏ ‰  . ¯Â¯È··
˙Â˜È„·‰ Ï‰Â  ÈÙÏ ÏÚÙ ‡Â‰˘ ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ ÂÈ„È· Â‡ˆÓ  Ô‡Â·È‰ Ïˆ‡ ÌÈÈ˜˙‰˘ ,

Ô˜˙Ï ÌÈÓÈ‡˙Ó ÔÈ·ÂË‰˘ ÍÎ ÏÚ ÂÚÈ·ˆ‰˘ . „¯˘Ó· ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘ÏÏ ‰ Ù ‰ ÂÓÓ‰
Ó˙‰"˙ ,¯ˆÂÓ‰ Ï˘ ˙ÂÙÒÂ  ˙ÂÓÈ‚„ ˘ÓÁ ˜Â„·Ï Â˙Â‡ ‰˙Á ‰ ÂÊÂ . ÂÏ‚˙‰ ˙¯ÊÂÁ‰ ‰˜È„··

ÌÈÈ ˘˙È¯Â˜Ó‰ ‰˜È„·· Â‡ˆÓ ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ˙˘ÂÏ˘ ÍÂ˙Ó  . ÚÂÓÈ˘ ÏÏÎ˘ ¯Â¯È·‰ ÍÈÏ‰˙
ÌÈÙÒÂ  ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú˘˙ Í¯‡ Ô‡Â·ÈÏ . ‰Ï‡ ÌÈÎÈÏ‰ ÂÓÈÈ˙Ò‰˘ „Ú) È‡Ó ÛÂÒ·2007 ( Â¯·Ú

‰˜È„·‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ˙Ï·˜ „ÚÂÓÓ ÌÈ˘„ÂÁ ¯˘Ú ‰˘ÈÓÁ , ¯Â·ÈˆÏ ‰¯‰Ê‡ ‰ ÂÓÓ‰ ÌÒ¯Ù Ê‡ ˜¯
¯ˆÂÓ· ˘Ó˙˘‰Ï ‡Ï˘ .¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , Ï˘ ‰ÙÂ˜˙ ÈÎ15 ÌÂÒ¯Ù „Ú ÌÈ˘„ÂÁ 

¯Â·Èˆ‰ ˙‡ ÔÎÒÏ ÏÂÏÚ ‰· ˘ÂÓÈ˘‰˘ ‰¯ÂÁÒ· ¯·Â„Ó˘Î È„Ó ‰ÎÂ¯‡ ‡È‰ ¯Â·ÈˆÏ ‰¯‰Ê‡ .
 Ï˘ ‰ Â˘‡¯‰ ‰˜È„·‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ˙Ï·˜ ÔÈ·˘ ‰ ˙Ó‰‰ ˙ÙÂ˜˙ ¯ÂˆÈ˜Ï ÏÂÚÙÏ ‰ ÂÓÓ‰ ÏÚ

‰È˙Â‡ˆÂ˙ ÏÚ Ô‡Â·ÈÏ ‰Ú„Â‰‰ ÔÈ·Â ÔÂÎÓ‰. 
È·‚È ‰ È˜˙‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰˘ ‰ˆÈÏÓ‰ ˘ËÈÂ„ ˙„ÚÂ‡Â·È È¯ˆÂÓ ÏÚ ‰ÙÈÎ‡‰Â ˙Â˜ÈÙ‰ ˙‡ ¯ .

ÒÎÓ‰Ó ÔÈ·ÂË ¯Â¯Á˘Ï ÌÈ¯Â˘È‡ Ô˙Ó ÏÚ ÔÂÎÓ‰ È Â˙ Ó ,Ó˙‰ „¯˘Ó È Â˙ ÓÂ" Ô˙Ó ÏÚ ˙
‰ÏÂÚ ˙Â˜È„·Ó ¯ÂËÙÏ ÌÈ¯Â˘È‡ ,Ó ‰ÏÚÓÏ ‰ˆ¯‡ ÌÈÚÈ‚Ó ‰ ˘ È„Ó ÈÎ-200,000 ÌÈÁÂÏ˘Ó 

Ô˜˙· ÌÈ·ÈÈÁ‰ ÌÈ‡·ÂÈÓ ÔÈ·ÂË Ï˘ .ËÈ¯Ù ÈÙÏ‡ Û‡Â ˙Â‡Ó ˘È ÌÈÁÂÏ˘Ó‰Ó ¯ÎÈ  ˜ÏÁ·ÌÈ .
 Í¯Ú˘ ‡Â·È È¯ˆÂÓ Ï˘ Ô˜˙Ï ‰Ó‡˙‰‰ ˙Â˜È„· ¯ÙÒÓ ˙‡ ‰ÂÂ˘‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

· ‰ È˜˙‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰-18˘ËÈÂ„ ˙„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰ ıÂÓÈ‡Ï ÂÓ„˜˘ ÌÈ˘„Á‰  , ¯ÙÒÓÏ
· ˙Â˜È„·‰-18ÂÈ¯Á‡Ï˘ ÌÈ˘„Á‰  .ÈÂ È˘ ÏÎ ÏÁ ‡Ï˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙ÂÙÂ˜˙‰ È˙˘ ÔÈ· ‰‡ÂÂ˘‰‰ ,

Ó ˙ÂÁÙ Ô‰È˙˘· Â˘Ú  ÚˆÂÓÓ·Â-100˘· ˙Â˜È„· ‰  . ˙Â˜È„·‰ Ï˘ ÌˆÓÂˆÓ‰ ÔÙ˜È‰
Ó˙‰ „¯˘Ó ÌÈÈ˜Ó˘"˙ , Ì¯Ë ‡Â‰ ÈÎ ÍÎ ÏÚ ÚÈ·ˆÓÂ ‰ ÂÓÓ‰ Ï˘ ‰Ú˙¯‰‰ ÁÂÎ ˙‡ ÔÈË˜Ó

‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰· ‰ˆÓÂ‡˘ ˘ËÈÂ„ ˙„ÚÂ ÂÈ ÙÏ ‰·Èˆ‰˘ ‰¯ËÓ‰ ˙‡ ‚È˘‰ .   
 מאגר מידע מרוכז

יש , טשכפי שנדרש בדוח דוי, כדי להפעיל מערכת יעילה לאכיפת העמידה בתק  של מוצרי יבוא
שימוש , בי  היתר, פיקוח כזה דורש. צור/ להגביר את הפיקוח על תנועת המשלוחי  שטר  נבדקו

מושכל במידע הקיי  במערכות הממוחשבות של כל הגורמי  הרשאי  לאשר שחרור טובי  לפי 
 . נוהל הבדיקות

  ורשימות של הטובי, המכס מנהל מערכת ממוחשבת ובה פרטי  מזהי  על כל מכולה .1
המכו  מנהל מערכת מידע ובה פרטי  על כל הפניות שהתקבלו מיבואני  . המיובאי  באותה מכולה

; טיפוס שנבדק פרטי  על כל אב; וכ  פרטי  על תוצאות הבדיקות; לקיי  בדיקות של עמידה בתק 
ופרטי  על ; מידע על משלוחי  שבדיקת  טר  הסתיימה; ממצאי  מפורטי  של כל בדיקה
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ת מנהל ג  הוא מערכת מידע בנוגע "משרד התמ. תגלו בה  ליקויי  שטר  תוקנומשלוחי  שה
 .לטובי  שנית  למכס אישור לשחרר  ללא בדיקות של המכו 

ולנציגי גו% אחד אי  אישור לקבל מידע ,  מנוהלות בנפרד24הביקורת העלתה כי שלוש מערכות אלה
 . מהמערכת הממוחשבת של עמיתו

קינה מספקי  ביוזמת  מידע למכס בקשר למשלוחי  שיש לה  חשש המכו  והממונה על הת .2
המכס אינו מדווח . וכ  מידע על יבואני  שהפרו אמו , ששוחררו מהמכס בניגוד לנוהל הבדיקות
לפקודת המכס '  א231זאת עקב מחויבותו לפי סעי% . לממונה על התקינה על תוצאות הבירור

הקובע חובת סודיות בתנאי  מחמירי  , 1975 ו"התשל, לחוק מס ער/ מוס% 142המחיל את סעי% 
 . ואוסר על העברת מידע לגופי  אחרי 

על המכס לבדוק את הדרכי  שיאפשרו להעביר את המידע הנחו+ , לדעת משרד מבקר המדינה
שכ  ג  הוא גו% , תו/ קבלת ההיתר הנדרש על פי החוק, לממונה על התקינה לצור/ מילוי תפקידו

   . פת החוק בתחו  היבואהממונה על אכי
 פיקוח על מחירי בדיקות יבוא ושירותי 

אי  מקו  להפרטה של בדיקות ההתאמה לתק  של טובי  מיובאי  לפתיחת "ועדת דויטש ציינה כי 
, הוועדה השאירה את הבלעדיות על בדיקות היבוא בידי המכו ". הבדיקות למעבדות נוספות

הגו% הבודק היחיד יש הצדקה להגברת הפיקוח על מכו   בשל היות מכו  התקני  25כי, והוסיפה
 .התקני  בנושא מחירי הבדיקות של יבוא טובי 

לחוק פיקוח על מחירי ' על תעריפי הבדיקות שעושה מכו  התקני  חל פיקוח לפי פרק ו .1
הפיקוח על מחירו  המכו  נעשה על ידי ).  חוק הפיקוח להל   (199626 ו" התשנ,מצרכי  ושירותי 

 ). המפקח להל  (ת "מפקח על המחירי  במשרד התמה
עושה שירות המבקש לעשות במהל/ עסקו שירות חדש שהוא ) א: "( לחוק הפיקוח נקבע26בסעי% 

יגיש למפקח הודעה ובה תיאור מפורט של השירות החדש , שירות דומה לשירות שחוק זה חל עליו
כאשר מבקשי  לקבוע מחיר , המפקחלפי עמדת ". ושל שירותי  דומי  שהוא נות  ומחיריה 

קובע נות  השירות מחיר שנראה לו סביר בהשוואה למחירי שירותי  , לשירות חדש שאינו דומה
:  לחוק הפיקוח קובע15סעי% . והמפקח צרי/ לבדוק את סבירות המחיר ולאשרו, אחרי  שהוא נות 

... , מסרה לו בקשת העלאה ימי עבודה מיו  שנ30תו/ ... לא הודיע המפקח על דחיית הבקשה "
, יראו כאילו נת  למבקש ביו  שלאחר מכ  היתר להעלאת המחיר בשיעור האמור בבקשת ההעלאה

 ".ואת המחיר האמור כמחיר הקובע
שהמכו  אינו מעביר הצעות מחיר , 27בעקבות הערת הביקורת בדוח של משרד מבקר המדינה

הוועדה לתיקו  ליקויי  במשרד , 2002סט באוגו, מינתה, לשירותי  חדשי  לאישורו של המפקח
 צוות  להל  (צוות לבדיקת הפיקוח על מחירי מכו  התקני  , ל המשרד"ת בראשות מנכ"התמ

או מהנדסי תעשייה וניהול /מהנדסי  של הממונה על התקינה ו", צוות הפיקוח המלי+ כי). הפיקוח

__________________ 
ש יכול לשחרר טובי  שלדעתו תוקנו בה  הליקויי  שגילה המכו  בבדיקות "ט איו"לפי צו היבוא קמ  24

אי  כל מנגנו  . בטכניו  רשאית לבדוק עמידה בתק  של חלפי  לכלי רכבמעבדת הרכב ; העמידה בתק 
 .דיווח בי  גורמי  אלה ובי  הממונה על התקינה

 .10' סעי  ב, דוח ועדת דויטש  25

 . על פי חוקי הפיקוח על המחירי  שקדמו לחוק הנוכחי1996הפיקוח על מחירו  המכו  נעשה לפני   26
27   È˙ ˘ ÁÂ„52·'887'  עמ. 
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צאו לנכו  לפני הבאת  לאישור בכל דר/ שימ, חיצוניי  יבדקו את השירותי  החדשי  והדומי 

 ". המפקח על המחירי 
 .הביקורת הנוכחית העלתה שלא חל שינוי במצב המתואר בדוח האמור של מבקר המדינה

לפי צו הפיקוח מאפשר המפקח למכו  להגיש בקשה להעלות את כל מחירי הבדיקות במחירו   .2
לחישוב מחירי הבדיקות נקבעה על הנוסחה . לפי נוסחה המשקללת שינויי  במרכיבי סל התשומות

זה עשור . ואי  היא מתאימה לפעילות הנוכחית של המכו ,  שנה15 ת לפני כ"ידי משרד התמ
ה  מפני ששיעור , שהמכו  קובל לפני המפקח שנוסחת התשומות אינה משקפת את עלויות המכו 

לחלוטי  את הפיצוי  שוחק 2%וה  מפני שמקד  ההתייעלות בשיעור , האינפלציה במשק הוא זניח
 שיש צור/ לשנות את חישוב מקד  ההתייעלות 28 קבעה ועדת המחירי 2006רק ביולי . הנדרש

עד מועד סיו  הביקורת טר  הגישה הוועדה לממשלה את המלצתה . ולהביאו לאישור הממשלה
 . בדבר הצור/ לאשר את השינוי

באמצעות בדיקת , חלק מארגו או , לרשות המפקח עומדת שיטה לקביעת מחירו  של ארגו  .3
 לא ער/ המפקח חישוב של רווחיות לפי 2001מאז שנת "). שיטת סוארי("הרווחיות על ההו  הפעיל 

   . שיטת סוארי לאגפי  של המכו  שיש לה  בלעדיות על מת  שירות
 ניהול משאבי אנוש

א/ ה  פועלי  ג  , 29ה  גופי  הממלאי  תפקידי  בעלי אופי ציבורי מובהק" מהותיי  דו"גופי  
על גופי  אלה חלי  ה  כללי המשפט הפרטי וה  נורמות יסוד של . על פי כללי המשפט הפרטי

וכיוצא באלה מושכלות ראשוני  , יושר ותו  הלב, סבירות, שוויו , הגינות: "המשפט הציבורי כגו 
, תאגיד סטאטוטוריהוא הוק  כ: למכו  יש מאפייני  ציבוריי  בולטי . 30"של מינהל ציבורי ראוי

בד בבד ע  פעילותו . ואחד מתחומי פעילותו הבולטי  לפי חוק התקני  הוא הכנת תקני  ישראליי 
 פעילות בעלת אופי פרטי  מתמקד עיקר עיסוקו בתחו  בדיקות ההתאמה לתק  , הציבורית

יו ג  כללי ולכ  חלי  על, "מהותי דו"על פי מאפייניו המכו  הוא גו% . המתחרה במעבדות פרטיות
   . המשפט הציבורי

 מינויי  בפועל
, כי עקרו  השוויו  הוא נשמת אפו של מכרז של כל רשות ציבורית, 31צ" קבע בג1991עוד בשנת 

בית המשפט העליו  לא ראה במת  . ומת  יתרו  מקדמי לאחד המשתתפי  בו חותר תחת יסוד זה
ראוי שהעסקת , לפיכ/. לשורשו של עניי אלא פג  מהותי היורד , יתרו  מקדמי פג  טכני פורמלי

כדי לצמצ  את החשש לאי שוויו  , עובד זמני לפני מכרז תיוחד א/ ורק למקרי  יוצאי  מ  הכלל

__________________ 
 .ועדה שהוקמה לפי צו הפיקוח כדי לדו  בהמלצות המפקח על המחירי  לאשר שינויי  במחירי   28

È„˜ ‰¯·Á˘‡  294/91א "ע; 461$462, 449) 2(ד מא " פ,Û„ Â¯˜ÈÓ 'ÏÓ˘Á‰ ˙¯·Á   731/86צ "ראו בג  29
˘Á‚" ‡"ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÏÈ‰˜ "  'ÌÂ‡· ËÒ˜ ,492, 464) 2(ד מו "פ. 

 .463, ש , Û„ Â¯˜ÈÓ 'ÏÓ˘Á‰ ˙¯·Á  ד "ראו את פס  30
 .512) 2(ד מה "פ, ' ˆÔÂ‡¯˜ 'Á‡Â ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ·È   703/87צ " בג  31
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שקיפות ותחרות , על כל גו% ציבורי להקפיד על קיו  העקרונות של שוויו  ההזדמנויות. במכרז
י תפעל להביא לידי שינויי  שיאפשרו כ, צ"בהלי/ זה הודיעה המדינה לבג. הוגנת בי  המועמדי 

 . לקיי  את המכרזי  בתנאי  של שוויו  ומתו/ שמירה על כללי תחרות הוגני 
, זאת עקב ההתנסות בתפקיד. העסקת עובד לפני מכרז באמצעות מינוי בפועל מקנה לו יתרו  במכרז

" ציפייה הדדית"  ובנייה של קשרי עבודה ומעי, ובעיקר ע  הממוני  עליו, ההיכרות ע  המשרד
המאפשרת להנהלת המשרד להתרש  מכשירותו של , תקופת העבודה במשרד. 32להמש/ העסקתו

ה  משו  , זהו מצב העלול להקנות לו יתרו . אינה ניתנת למתחרי  מבחו+, המועסק לפני המכרז
  וה  בגלל חוסר היציבות והפגיעה ביעילות העלולי  להיגר, שכבר הספיק להוכיח את יכולתו

 . 33למשרד א  ייבחר לתפקיד עובד חדש
,  הצביעו על העובדה שבמכרזי  למשרות שהועסקו בה  עובדי  קוד  לכ 34דוחות מבקר המדינה

שכ  תוצאות המכרז אשררו , הדבר רוק  את המכרז מתוכנו. זכו בדר/ כלל אות  עובדי  במשרות
 . והכשירו את ההלי/ שקד  לו

חמישה עובדי  לתפקידי  שוני  כממלאי , זיוה פתיר' אינג, דאזל המכו  " מינתה מנכ2005באמצע 
שניי  למשרות של ראש מעבדה ואחד למשרה , שני עובדי  נבחרו למשרות של ראש אג%. מקו 

 לתקופה של  העובדי  האלה הועסקו מאז המינוי בפועל . של מנהל שירות לקוחות ותפעול
, בחירת ראש אג% ושני מנהלי מעבדות התקיימו שלושה מכרזי  ל2007באמצע . כשנתיי 

במועד הביקורת המשיכו שני העובדי  . ולתפקידי  נבחרו אות  עובדי  שמילאו אות  בפועל
 .הנותרי  למלא את התפקידי  שמונו לה  כממלאי מקו 

משו  שלא נית  היה , לטענת הנהלת המכו  לא הייתה אפשרות לקיי  הלי/ מכרז לאיוש המשרות
ת המכרז כנדרש על פי הסכ  העבודה המשולב שבי  המכו  ובי  עובדיו והארגו  להרכיב את ועד

לתפקידי  של ראשי מעבדות ומעלה ... ועדת המכרז הפנימי"קובע שעבודה ההסכ  . היציג
". נציג הועד ונציג ההסתדרות, תהיה הועדה מורכבת משלושה נציגי המנהל, ולתפקידי  מקבילי 

לא נית  ,  נציג המהנדסי  בוועד העובדי  ובי  הסתדרות המהנדסי מכיוו  שנתגלעה מחלוקת בי 
 פרס  2007רק באפריל . היה להרכיב ועדת מכרז ובה כל הנציגי  הדרושי  על פי הסכ  העבודה

 . המכו  מכרזי  לתפקידי  שוני 
 ט צעדי  חוקיי ונקול, היה על המכו  לפעול כדי לפרס  מכרזי , לדעת משרד מבקר המדינה

הקפאת מכרזי  במש/ . רה של סירוב מצד גורמי  שוני  לאייש את נציגיה  בוועדת המכרזי במק
 . כשנתיי  אינה עולה בקנה אחד ע  עקרונות המינהל התקי  לה  מחויב מכו  התקני 

כללי מינהל תקיני  מחייבי  שלמינוי בפועל ימונה מי שעומד בדרישות ההשכלה והניסיו   .1
 מינתה 2005אפריל ב. שאי להציג את מועמדותו במכרז פנימי למשרה זואו שהיה ר, של המשרה

א% שלמועמד לא ,  אג% הבניי מנהלממלא מקו  לל המכו  את מנהל היחידה לתפעול ורכש "מנכ
 ביולי שהתפרס במכרז . 2004פקיד שהתפרס  ביולי הקוד  לאותו תבמכרז היו הכישורי  שנדרשו 

ניסיו  ניהולי של עשר שני  ; תואר ראשו  בהנדסה אזרחית: ס% אלהכישורי , בי  היתר,  נדרשו2004
והיכרות טובה מאוד של ; מוניטי  מקצועי; בתחו  הבנייה והתשתית בעלי היק% ומורכבות דומי 

 . לרבות יכולת שיווקית, ענ% הבנייה והתשתית
הס% של מבדיקה שער/ משרד מבקר המדינה עולה שממלא המקו  אינו עונה על מרבית תנאי 

בי  ,  טע  אחד החברי 6.4.05 בדיו  הוועד הפועל של המכו  שהתקיי  ב. 2004המכרז מיולי 
לכישורי  ] המועמד[ג  לא מידת התאמתו של . אינה נראית טוב] ההחלטה למנותו"...[ש, היתר

__________________ 
 .696$697' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„55‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·) 2005 בעניי  זה ראו   32
 .183$245' עמ, )1(ל , ÌÈËÙ˘Ó, ייצוג הול  לבני שני המיני , יופי תירוש  33
 פוליטיי  ומינויי  בלתי תקיני  במשרד לאיכות הסביבה שפורס  ראו דוח מבקר המדינה על מינויי   34

 .249$262' עמ' ב56דוח שנתי ; 655$710' עמ, ב55דוח שנתי ; $2004ב
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לא בכל תקופה "ל המכו  השיבה על כ/ ש"מנכ". מ מפתח ציפיות"צרי/ ג  לזכור שמ. הנדרשי 

 ". להצליח] למועמד[בתקופה הנוכחית יש סיכוי . י  אות  כישורי נדרש
ובו המועמד לא נדרש להיות ,  פרס  המכו  מכרז פנימי לתפקיד מנהל אג% הבניי 2007באפריל 

באופ  זה ִאפשר המכו  לממלא מקו  ראש אג% . אלא בעל תואר ראשו , בעל תואר ראשו  בהנדסה
אול  עד מועד סיו  הביקורת . הואיל והוא בעל תואר ראשו , דהבניי  להציג את מועמדותו לתפקי

 . טר  התכנסה ועדת המכרזי 
לתפקיד ממלא מקו  , ד חיי  יעקב"עו, ל"ל המכו  את עוזר המנכ" מינתה מנכ2005ביולי  .2

א% שלממלא המקו  לא היו הכישורי  שנדרשו לכ/ , ) " משא להל  (למנהל אג% משאבי אנוש 
. ובמכרז חיצוני שהתפרס  מאוחר יותר, 2005תפקיד שהתפרס  בינואר וד  לאותו  פנימי קבמכרז

בעקבות זה פרס  . לא עמד בתנאי הס% ולא נבחר לתפקיד, המועמד היחיד שנגש למכרז הפנימי
במכרזי  נדרשו המועמדי  להיות בעלי . המכו  מכרז חיצוני שבוטל עקב פגמי  שנמצאו בו

 .  לממלא מקו  מנהל האג%כישורי  שלא היו למי שמונה
ובו נדרשו כישורי  שוני  מאלה , תפקידאותו לנוס%  פרס  המכו  מכרז פנימי 2007אפריל ב

הפע  לא נדרש המועמד להיות בעל ניסיו  של חמש שני  לפחות בתפקיד . שנדרשו במכרז הקוד 
ע  ההסתדרות וועדי  משא ומת  לוכ  לא נדרש ניסיו  מוכח בניהו, מנהל משאבי אנוש בארגו  גדול

  להציג את מועמדותו "עקב הפחתת דרישות הס% התאפשר לממלא מקו  מנהל אג% משא. עובדי 
כי המועמדי  ,  הסביר המכו 2007בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר . לתפקיד

וכדי לאפשר התמודדות של מועמד , הפוטנציאליי  מתו/ המכו  המתאימי  לתפקיד ה  ספורי 
משרד מבקר המדינה .  שונו הכישורי  הדרושי  לתפקיד כמתחייב מהסכ  קיבוצי , לתפקידפנימי 
לגיוס מנהלי  בעלי כי במקו  להוריד את תנאי הס% במכרז פתוחות לפניו דרכי  אחרות , העיר

 .כגו  מכרז חיצוני, כישורי  מתאימי 
 ממלא מקו    מועמד אחד ואליו ניגש רק,  "משא לתפקיד מנהל  פנימי התקיי  מכרז2007 במאי

 הבקונסטלצי"ל המכו  נימקה את תמיכתה בבחירתו בכ/ ש"מנכ.  והוא נבחר לתפקיד מנהל האג% 
לנוכח אילוצי הזמ  והמקו  והצור/ הדחו% באיוש המשרה במישהו שמכיר את המכו  , הנוכחית
 ".יכול למלא את המשימה] שהמועמד[מאמינה 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÂÚ ¯˘‡Î Â· ˘ÎÂ¯Â ‰ÎÂ¯‡ ‰ÙÂ˜˙ Í˘Ó· „È˜Ù˙ ‡ÏÓÓ „·
ÁÎÂÓ ÔÂÈÒÈ  , Ì˙Â„ÓÚÂÓ ˙‡ ˘È‚‰Ï ÌÈ˘˜·Ó‰ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„·ÂÚ È Ù ÏÚ ÔÂ¯˙ÈÓ ‰ ‰  ‡Â‰

„È˜Ù˙Ï . ˙ ‚Â‰ ˙Â¯Á˙ ‰ È‡ „È˜Ù˙· ÔÂÈÒÈ ‰ ˙˘ÈÎ¯ ¯Á‡Ï ÌÈÈ˜˙Ó˘ Ê¯ÎÓ· ˙Â¯Á˙‰
˙È ÂÈÂÂ˘Â.   

 העסקת מנהל אג  הבניי 
ומאז , אמה לתק  בענ% הבניי  יצר תחרות חריפה בענ%ביטול הבלעדיות של המכו  בבדיקות הת

בשני  האחרונות הייתה תחלופה גבוהה של . בקשיי )  האג% להל  (נתו  אג% הבניי  במכו  
כדי לשפר את מצב האג% חיפש המכו  מנהל בעל ניסיו  רב . מנהלי  באג% עקב קשיי  בניהולו

 . ריו העסקיי שיוכל לתרו  למכו  מניסיונו ומקש, בתחו  הבנייה
שהיה באותה עת בעל , מר צבי לש , וביניה , ל המכו  לכמה אנשי " פנתה מנכ2004ביולי  .1

לדעת . בהצעה לנהל את האג%, ובעבר ניהל חברה שעסקה בבניית פרויקט בניה גדול, חברה לייעו+
תחילת ב. ל היו לו הכישורי  הדרושי  לחל+ את האג% מהקשיי  שאיימו להביא לסגירתו"המנכ
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ואחד מה  , ובו הועלתה מועמדות  של שני מועמדי  כשירי  לתפקיד מכרז התקיי  2004אוגוסט 
 ). בעל חברת הייעו+( לעמוד בראש האג% נבחר

הוא .  התנה את קבלת התפקיד בהתחייבות להעסיקו לתקופה של שנתיי  לפחותהמנהל הנבחר
ולכ  ביקש ג  לדחות את כניסתו , תוהודיע שיידרש לו זמ  לסגור את חברת הייעו+ שבבעלו

, ולהעסיקו בתקופה זו כקבל  משנה באמצעות החברה שבבעלותו, לתפקיד כעובד המכו  מ  המניי 
הסכ  העסקה כקבל  :  נחתמו ע  מנהל האג% שני הסכמי 16.8.04 ב. והמכו  קיבל את בקשתו זו

 ועד 16.5.05 חודשי  מתארי/  למש/ שישהחוזה אישי מיוחדו, 15.5.05 מיו  החתימה ועד משנה
 15לפיו תהיה תקופה ההעסקה שלו כמנהל האג% ,  הבנותמסמ/כמו כ  נחת  עמו . 15.11.05

בתוספת (ח לחודש " ש42,500ותמורת שירותיו כקבל  משנה ישל  המכו  ס/ של , חודשי  לפחות
בהסכ  . מכו כמקובל אצל מנהלי אגפי  אחרי  ב, ויעמיד לרשותו רכב וטלפו  נייד, )מ"מע

מ כנגד כל תשלו  בפועל שעל "ההעסקה כקבל  משנה נקבע שעל מנהל האג% להגיש חשבונית מע
 . המכו  לשל  לו

שדרש שיתחייבו להעסיקו  לא היה מקו  להיעתר לדרישת המועמד ,לדעת משרד מבקר המדינה
 מועסק כשכל עובד חדש, )תקופת התקשרות שלא נזכרה במכרז( חודש לפחות 15לתקופה של 

ונית  לסיי  את , לתקופת ניסיו  של שישה חודשי  לפחות כדי לבחו  את מידת התאמתו לתפקיד
 . ההתקשרות עמו בכל עת א  נמצא שאינו מתאי  לתפקיד

לקבוע את תנאי השכר והעבודה של ", בי  היתר, 35הוועד הפועל מוסמ/, על פי תקנו  המכו  .2
ומתפקידה של , "כפי שיחליט הוועד הפועל... לי אגפי  מנה, סגני המנהל הכללי, המנהל הכללי

מבדיקה שעשה .  לקבוע את תנאי השכר של העובדי  הבכירי 36ועדת הכספי  של הוועד הפועל
 תשלו  שכרו  שתנאי ההתקשרות המיוחדי  שנחתמו ע  מנהל האג% , משרד מבקר המדינה עולה

לא הובאו לידיעת  של חברי ועדת ,  חודש15על פי חשבונית ותקופה העסקה מינימאלית של 
 . ולא קיבלו את אישור , הכספי  או מליאת הוועד הפועל של המכו 

ותיר+ זאת בקושי לגייס תוספת , מנהל האג% התקשה להוציא לפועל תכנית הבראה באג% .3
לאחר , ל המכו "בעקבות זה הגיעה עמו מנכ. בעיצומי העובדי  ובהצטברות הפסדי , משאבי 
 נחת  זיכרו  15.3.05 ב. לסיכו  שלפיו יפסיק את עבודתו במכו , עבודה של שבעה חודשי תקופת 

ההתקשרות תסתיי  : דברי  בי  המכו  ובי  מנהל האג% לסיו  תקופת ההתקשרות בתנאי  הבאי 
שלושה חודשי הודעה , המכו  ישל  למנהל האג% עבור ארבעה חודשי  מראש; 15.3.05 ב

תקופת ההעסקה המינימאלית שעליה הוסכ  בי  הצדדי  בעת " שבירת"בגי  וחודש נוס% , מוקדמת
  המכו  ימשי/ להעמיד לרשותו את הרכב והטלפו  הנייד עד לסו% אותו חודש ; חתימת ההסכ 

 . 2005מרס 
:  הסכ  נוס% המיטיב עמו בכמה פרטי 29.3.05 בהמש/ לזיכרו  הדברי  נחת  ע  מנהל האג% ב

; 31.3.05 דהיינו ב,   כשבועיי  לאחר המועד שנקבע בזיכרו  הדברי ההתקשרות עמו תסתיי
סכו  השווה לשכר של ארבעה וחצי חודשי עבודה , )מ"כולל מע(ח " ש222,066המכו  ישל  לו 

וזאת נוס% לתשלו  מלא עבור חודש , במקו  ארבעה חודשי  כפי שסוכ  בזיכרו  הדברי , בקירוב
כי העובד היה זכאי לתשלו  שכר עבור כל תקופת העסקתו , בתשובת המכו  נאמר. 2005מרס 

 . בהסכ  הפרישה הצליח המכו  להקטי  את ההתחייבות שנקבעה. שנקבעה בהסכ  ההעסקה
הביקורת העלתה שהסכ  הפרישה ע  מנהל האג% לא הובא לידיעת  של חברי ועדת הכספי  או 

שהתקנו  נכתב לפני , ר המכו בתשובתו למשרד מבקר המדינה הסבי. הוועד הפועל של המכו 
הואיל והוא נקבע , א/ כיו  לא מובא שכר  של מנהלי האגפי  לאישור הוועד הפועל, עשרות שני 

__________________ 
 ).9) (א.(24סעי,   35

 ".  תחומי פעולת  וסמכויותיה $ועדות הועד הפועל "בנוהל .  ז3.2סעי,   36
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יש לפעול , כי א  לדעת המכו  התקנו  הוא מיוש , משרד מבקר המדינה סבור. בהסכ  קיבוצי
 . לתיקונו בהקד 

ל מצביעי  על התנהלות בלתי תקינה של ממצאי הביקורת על המינויי  של מנהלי  בכירי  דלעי
תחרות הוגנת ושקיפות ועל התעלמות מהתקנו  , על פגיעה בעקרונות של שוויו  הזדמנויות, המכו 

   . כל עוד הוא מחייב
 תשלו  פיצויי פרישה מוגדלי 

.  פנה מנהל אג% התקינה להנהלת המכו  וביקש לפרוש מעבודתו בסו% אותו חודש2007בינואר 
  פנה לממונה על השכר במשרד האוצר כדי לקבל אישור מיוחד לפרישת העובד "ג% משאמנהל א

הוא נימק את בקשתו בכ/ שפרישתו של העובד תחסו/ . 150%בפיצוי  מוגדלי  בשיעור של 
 2007בינואר . משו  שבכוונת  לקלוט עובד מתו/ האג% ברמת שכר נמוכה יותר, כספי  למכו 

בתשובתו למשרד מבקר .   שהוא מאשר את בקשתו"הל אג% משאהודיע הממונה על השכר למנ
כי במקו  העובדת שמונתה למשרת מנהל האג% לא מועסק עובד , המדינה הסביר הממונה על השכר

 .אחר
מבדיקה שער/ משרד מבקר המדינה התברר שסגנית מנהל אג% התקינה נבחרה לשמש ממלאת 

 התקיי  מכרז לתפקיד מנהל אג% התקינה ובו 2007במאי . מקו  מיד ע  פרישתו של מנהל האג%
 . ששכרה היה נמו/ במעט מזה של מנהל האג% הפורש, נבחרה סגנית מנהל האג%

לדעת משרד מבקר המדינה לנוכח הסברי המכו  והממונה על השכר היה ראוי שהמכו  יבטל את 
   .כ/ שהחיסכו  יובטח לצמיתות, המשרה שאינה מאוישת
 הערכת עובדי 

המערכת . של הערכת עובדי  משמשת ארגוני  ציבוריי  להנעת עובדי  לשפר את עבודת מערכת 
מספקת אמצעי מדידה והערכה לקידומ  של עובדי  שהממוני  עליה  העריכו את עבודת  באופ  

לעכב את קידומ  של , ולהבדיל. א% לתגמל אות  בפרס הצטיינות, ובמקרי  מיוחדי , חיובי
ולכ  אי  הוא יכול , במכו  לא מופעלת מערכת להערכת עובדי . י  חריגי עובדי  או לפטר  במקר

כפי , לדעת משרד מבקר המדינה על המכו  להפעיל ולהטמיע מערכת כזו. לנצל את יתרונותיה
וביתר שאת , בתגובת המכו  נאמר כי עוד לפני הביקורת. שנהוג בארגוני  ציבוריי  אחרי 

   . טמעה של מערכת להערכת עובדי החל המכו  בהפעלה ובה, בעקבותיה
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 טיפול בעברות משמעת של עובד
1. Ì È ¯ Ë Ó Â Ï È ˜ ‰  ˙ Ò Î Ó Ó  ‰ ‚ È ¯ Á : באג% 37עובד חו+ על פי ההסכ  שנחת  ע 

): 3.2.1סעי% (בעת שנמסר לו רכב שבבעלות המכו  לצורכי עבודתו נקבע ) 'להל  עובד א(הבנייה 
 ימי  ימסור את רכבו למאגר 10ה על היה והעובד יעדר מעבודתו מסיבה כלשהי לתקופה העול"

מ החודשית "כמו כ  נקבע בהסכ  שבכל מקרה שיחרוג העובד ממכסת הק". הרכבי  של המכו 
מיוני עד (במהל/ כחמישה וחצי חודשי  . עליו לשל  את עלות הנסיעות שמעל המכסה החודשית

. רכבו למאגר הרכבוהמכו  לא דרש ממנו למסור את , היה העובד בחופשת מחלה) 2003נובמבר 
הואיל והעובד . מ" ק25,650 בתקופה מחלתו נסע הרכב שהעמיד המכו  לרשותו לצורכי עבודה כ

חזקה שהנסיעות לא היו לצורכי עבודה מטע  , דיווח למכו  על מחלתו ועקב כ/ נעדר מ  העבודה
דינה היה לדעת משרד מבקר המ. מ בלבד" ק2,600המכו  חייב את העובד בתשלו  תמורת . המכו 

 . על המכו  לגבות מהעובד את העלות הריאלית של הנסיעות שנסע שלא לצורכי עבודתו
כי הסעי% הקובע שעל העובד להחזיר את רכבו למאגר במקרה של , בתשובתו הסביר המכו 

הנימוק לכ/ הוא שהמכו  מתיר שימוש לצרכי  פרטיי  ברכב . היעדרות מעבודה בטעות יסודו
כמו . ובתמורה לכ/ אי  העובד מקבל תוספת להחזקת רכב, תו מדרגה ראשונהלעובד ולבני משפח

משרד מבקר המדינה מעיר כי ג  א  תתקבל טענת . כ  נזק% לו השימוש ברכב כהכנסה לצורכי מס
בשיעור ניכר מהשימוש , אי  היגיו  במת  היתר לשימוש ברכב, המכו  שסעי% זה בטעות יסודו

מ " ק4,700 חריגה בנסיעות בהיק% של כ. ופת היעדרותו של העובד בתק38הממוצע לצרכי  פרטיי 
מהממוצע לשימוש לצרכי  , בחודש בתקופת היעדרותו מהווה חריגה של פי ארבעה בקירוב

 . על כ  היה על המכו  לגבות מהעובד את עלות הנסיעות החריגות. פרטיי 
 2005  ו2004העובד חרג בשני  ש,  " הודיע קצי  הרכב לממלא מקו  מנהל אג% משא2006בינואר 

העובד נדרש לשל  את עלות ). בהתאמה(מ " ק20,626 מ ו" ק18,353 ממכסת הקילומטרי  ב
חובו של ). מ"ח לק" ש0.88(ח " ש34,300הנסיעות שמעל המכסה החודשית בסכו  כולל של 

 . העובד למכו  לא נרש  בספרי החשבונות של המכו 
. ח כל אחד" ש3,000עד אז שיל  רק שני תשלומי  בסכו  של ו, הביקורת העלתה שהעובד פוטר

חובו של העובד למכו  בעת פיטוריו . ה  נרשמו בעת התשלו  לזכות סעי% אחזקת רכב של המכו 
שו  רישו  של , כאמור, א/ משו  שבספרי החשבונות של המכו  לא היה, ח" ש28,000 היה כ

ד מבקר המדינה מינהל תקי  מחייב את המכו  לדעת משר. החוב לא נדרש העובד לשל  את חובו
 .לרשו  בספרי החשבונות כל חוב כ/ שבכל עת נית  יהיה לדעת מה הוא החוב המדויק כדי לגבותו

2. ‰ „ Â · Ú ‰  ˙ Â Ú ˘ ·  „ · Â Ú  Ï ˘  ˙ Ù Ò Â   ‰ „ Â · Ú: בעקבות שמועות שהגיעו 
ה הנהלת החליט, בשעות העבודה במכו ' להנהלת המכו  בדבר עבודה נוספת שבה מועסק עובד א

  העלתה הבדיקה שהעובד ניהל משרד תיוו/ "לדברי מנהל אג% משא. המכו  לבדוק את העניי 
וחזר והחתי  אותו , שנסע אליו לאחר שהחתי  את כרטיס הנוכחות שלו בכניסה למכו ,  "בנדל

הנהלת . כמו כ  השתמש העובד ברכב של המכו  בעבודתו במשרד התיוו/. בסו% יו  העבודה
והוא הסכי  להצעת , הציגו לפני העובד את תוצאות הבדיקה,  "אמצעות מנהל אג% משאב, המכו 

 ולפיצויי פיטורי  בסכו  של , נקיטת צעדי  משפטיי  נגדו זאת בתמורה לאי. המכו  לפרוש
 ).  לפי שנות עבודתו במכו 121% פיצויי  בשיעור של כ(, ח" ש161,000 כ

קוד  ע  עובד אחר שהוגש נגדו כתב אישו  פלילי והביא המכו  הסביר את דר/ פעולתו בניסיו  
לפי ההסכ   ,והמכו  נאל+ לשל  לו את מחצית משכורתו, באותו מקרה הושעה העובד. להרשעתו

__________________ 
 . עובד המכו  המבצע עבודות אצל לקוחות המכו   37

מ " ק1,250מ שה  " ק15,000 ממוצע נסיעות לרכב בשנה הוא $על פי מחירו  הרכב של יצחק לוי   38
 .לחודש
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כמו כ  נשא המכו  בהוצאות נוספות . במש/ כשלוש וחצי שני  עד לסיו  המשפט הפלילי, הקיבוצי

בוצי התק% קיי  מנגנו  נוקשה ומסורבל שמקשה על כי בהסכ  הקי, המכו  הוסי%. בגי  אירוע זה
 .תהיה הסיבה לכ/ אשר תהיה, פיטורי עובד קבוע

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙Â„ÈÓ ¯‰ÂË Ï˘ ÌÈË·È‰Ó ÌÏÚ˙‰Ï ÏÂÎÈ È¯Â·Èˆ ÛÂ‚ ÔÈ‡
„·ÂÚ Ï˘ Â˙Â‚‰ ˙‰· ,ËÙ˘Ó ˙Â‡ˆÂ‰·Â ˙ÈËÙ˘Ó ˙Â ÈÈ„˙‰· ÍÂ¯Î ¯·„‰˘ Û‡ . ˙Â‚‰ ˙‰

Ï ‰ÏÂÏÚ ÂÊ ÔÈÚÓ ˙ÈÏÂ‰È ÔÂÎÓ‰ È„·ÂÚ ¯˙ÈÏ ÈÏÈÏ˘ ¯ÒÓ ¯È·Ú‰ , ˙¯„˘Ó ‰ È‡˘ ÌÂ˘Ó
‰ÈÂ‡¯ ‡Ï ˙Â‚‰ ˙‰Ó ‰Ú˙¯‰ Ï˘ ¯ÒÓ ÌÈ„·ÂÚÏ .   

 ל"נסיעות לחו
א  המוצרי  שה  מייבאי  , לפי בקשת יבואני , ל כדי לבדוק ולאשר"עובדי המכו  נוסעי  לחו
 בינלאומיי  ל להשתת% בכנסי "כמו כ  נוסעי  עובדי המכו  לחו. עומדי  בתק  הישראלי

 . ובהשתלמויות על חשבונו של המכו  או גורמי  אחרי 
 מיליו  1.8 הסתכמה ההוצאה בפועל לטיסות ולשירותי קרקע של עובדי המכו  בס/ של 2006בשנת 

והמכו  , כשני שלישי  מהוצאה זו נועדו לממ  בדיקות מוצרי  שבכוונת היבואני  לייבא . ח"ש
ל הוזמנו מסוכנות "רוב שירותי הנסיעות לחו. לק מעלות הבדיקהמחייב אות  בהוצאות הטיסה כח

 .נסיעות אחת
Ú ˜ ¯ ˜  È ¯ Â „ È Ò Â  ‰ Ò È Ë  È Ò È Ë ¯ Î  ˙  Ó Ê אינ  ) ל"החשכ(א% שהוראות החשב הכללי  :‰

, ל לפני כעשר שני "התבסס המכו  על תוצאות מכרז שקיי  אג% החשכ, מחייבות את המכו 
ולפיה , 1997ות ע  הסוכנות נחתמה בספטמבר ההתקשר. שזכתה בונסיעות ה ע  סוכנות והתקשר

 ). בתי מלו  ושכירת רכב( ממחירי סידורי הקרקע 10%  ממחירי הטיסות ו6%קיבל המכו  הנחה של 
 לא נכללה סוכנות הנסיעות הזאת ברשימת הסוכנויות 1998ל מאז "במכרזי  שער/ החשכ

 וסידורי קרקע בעיקר מסוכנות ואול  המכו  המשי/ להזמי  כרטיסי טיסה. ל התקשר עמ "שהחשכ
, נחת  הסכ הנסיעות הנוספת לא ע  סוכנות . מסוכנות נוספתזה כחמש שני  ג  ו, נסיעות זו

והמכו  מזמי  אצלה כרטיסי טיסה וסידורי קרקע לאחר שהוא משווה את מחיריה למחירי  של 
סוכנות , שת הממשלהלבק,  הוקמה בחברת הביטוח ענבל2007כי באפריל  יצוי . הסוכנות הראשונה
שירותי  בכוונתה לספק ,  הודיעה החברה למשרד מבקר המדינה כי2008בינואר . נסיעות ממשלתית

  .ובכלל  רשויות סטטוטוריות לגורמי ממשלה אחרי 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÂÏ ˘È‚˙˘ ˙ÂÚÈÒ ‰ ˙Â ÎÂÒ ˙‡ ¯ÂÁ·ÏÂ Ê¯ÎÓ ÌÈÈ˜Ï ÔÂÎÓ‰ ÏÚ

¯˙ÂÈ· ‰·ÂË‰ ‰Úˆ‰‰ ˙‡ .ÎÂÒ ˙¯ÈÁ· ˙Â ÎÂÒ ÏÎÏ ˙ ‚Â‰ ˙Â Ó„Ê‰ ‰ ˜Ó Ê¯ÎÓ· ˙ÂÚÈÒ  ˙Â 
Â¯Á˙‰Ï ˙ ÈÈ ÂÚÓ‰˙È¯Â·Èˆ ÛÂ‚Ï ÌÈ˙Â¯È˘ ˙¯ÈÎÓ ÏÚ  .ÔÎ ÂÓÎ , ÔÂÎÒÁÏ ‡È·‰Ï ¯·„‰ ÈÂ˘Ú

Ú˜¯˜ È˙Â¯È˘ÏÂ ‰ÒÈËÏ ÔÂÎÓ‰ ˙Â‡ˆÂ‰· . 
כי הוא נער/ לקיי  מכרז לבחירת סוכנות , בעקבות הביקורת הודיע המכו  למשרד מבקר המדינה

 . נסיעות
˜  „ È Ó ˙ Ó ‰  Ú Ò Â  Ï  ˙ Â Î Ê  ˙ Â „ Â: חברות תעופה מעניקות נקודות זכות לנוסע המתמיד 

הנקודות שצבר מזכות את הנוסע בכרטיסי טיסה חינ  ). 'מייליג(לפי המרחק שהוא טס במטוסיה 
א% שנסעו , לפיכ/ עברה למעשה ההטבה שנתנה חברת התעופה לעובדי . ליעדי הטיסה של החברה
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 על ההטבה   הוצאות עודפות  % חויב לשל  לרשויות המס הפרשי מס המכו  א. על חשבו  המכו 
 הגיע המכו  להסדר ע  2004ביולי . בלי שהיה באפשרותו לחייב אות  בה , שקיבלו העובדי 

 2003 עד 1999לשני  רשויות מס הכנסה שלפיו ישל  הפרשי מס בגי  הטבות לנוסע המתמיד 
 שלמכו  אי  מידע על כמות הנקודות שצבר כל אחד הביקורת העלתה. ח"ש 70,000  של כבסכו 

לדעת משרד מבקר המדינה על המכו  היה לדרוש שהעובד . מהעובדי  שטס על חשבו  המכו 
יעביר נקודות הזכות לשימוש המכו  או לחילופי  ינצל את הנקודות שעומדות לזכותו בטיסותיו 

במכרז , נתו לדרוש מסוכנויות הנסיעותשבכוו, המכו  הודיע למשרד מבקר המדינה. הבאות בתפקיד
   .לדאוג לכ/ שחברות התעופה יזקפו את הנקודות לזכות המכו , שהוא נער/ לקיי 

 ניהול ידע
הידע . עובדיו וניסיו  שנרכש על ידישירותיו מתבססי  על ידע ש המכו  הוא ארגו  ,למעשה

, אומיות הכוללות השתלמויותבאמצעות השתתפות בפעילויות בינל, בי  היתר, והניסיו  נרכשי 
. וביקורי  בתערוכות ובמכוני תקינה במדינות שונות בעול , ועדות בינלאומיות, כנסי , סדנאות

או על חשבו  גופי  בינלאומיי  , לש  כ/ נשלחי  עובדי  מקצועיי  של המכו  על חשבונו
על ח כספי ודוח ענייני דובטופס אישור הנסיעה נדרש העובד להגיש לאחר נסיעתו . המזמיני  אות 

תו/ שבוע מיו  חזרתו ארצה יגיש העובד ", ל"נוהל המכו  בנושא אישור נסיעה לחועל פי . נסיעתו
דיווחי  מקצועיי  ישירי  . דיווח מקצועי על נסיעתו ועל האירועי  הבולטי  שקרו במהלכה

זה ישקול .  של העובדדיווחי  מקצועיי  כלליי  ואחרי  יועברו ג  למנהל האג%, יועברו לממונה
 ".במכו הא  יש מקו  להעביר את הדוח לגורמי  נוספי  

 לא הגישו 2006ל בשנת "מבדיקה שער/ משרד מבקר המדינה עולה שמרבית העובדי  שנסעו לחו
עוד נמצא שבמכו  אי  תהלי/ מסודר . והמכו  לא דרש מה  לעשות זאת, דוח מקצועי לאחר שוב 

. והבאתו לידיעת העובדי  העוסקי  באותו תחו , אחסונו, ידי העובדי של תיעוד הידע הנרכש על 
  .בתשובת המכו  נאמר כי הוא נער/ לייש  מנגנו  לאצירת ידע

✯  
È‡-¯Â·Èˆ‰ ÌÂÏ˘ ˙‡ ÔÎÒÏ ÏÂÏÚ ÌÈ ˜˙· ‰„ÈÓÚ , ÈÎÈÏ‰ ÌÂÈ˜Ï ˙„ÁÂÈÓ ˙Â·È˘Á ˘È ÔÎÏÂ

ÌÈ È˜˙ ‰ÙÈÎ‡Â ÁÂ˜ÈÙ ,Â‡ˆÓ ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï Ì‚ ÂÓÎ. ˙¯ÈÁ·  ÏÚÂÙ· ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ„·ÂÚ
 ˙ÂÚˆÓ‡· ˜¯ ˙Â˘ÚÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰¯˘ÓÏ ÚÂ·˜ „·ÂÚ ˙¯ÈÁ·Â ¯˙ÂÈ‰ ÏÎÏ ‰ ˘ Ï˘ ‰ÙÂ˜˙Ï ˜¯

‰¯˘Ó‰ ˙Â Ù˙‰Ï Ô˙È ˘ ÏÎÎ ÍÂÓÒ Ê¯ÎÓ .  



 
 


