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פיקוח רשות המיסים על המעברים 
היבשתיים

רקע

בגבולות מדינת ישראל קיימים שבעה מעברים יבשתיים בין-לאומיים, המשמשים בינה לבין 

שכנותיה. נוסף על אלו קיימים מעברים יבשתיים פנימיים בין מדינת ישראל ובין הרשות 

הפלסטינית. תפקיד רשות המיסים בישראל במעברים הוא, בין היתר, לאכוף את הדין בכל 

הקשור לחוקיות היבוא והיצוא ולגביית מיסים. לצורך כך על רשות המיסים לבדוק אנשים, 

טובין וכלי הרכב העוברים במעברים, הן לתוך ישראל והן אל מחוצה לה.

נתוני מפתח

7
מעברי גבול יבשתיים יש בין 

מדינת ישראל לבין המדינות 

השכנות לה

32.7 מיליארד ש“ח
היקף הסחר בשנת 2018 בין 

ישראל לרשות הפלסטינית. 

יש  המיסים,  רשות  פי  על 

להוסיף לסכום זה כ-22% של 

סחר לא רשום

3.41 מיליון 
 2018 בשנת  עברו  נוסעים 

היבשתיים  הגבול  במעברי 

בין מדינת ישראל לבין ירדן

1.1 מיליון
 2018 בשנת  עברו  נוסעים 

במעבר הגבול היבשתי בין 

מדינת ישראל לבין מצרים

802
טובין  2018 של הברחות  תפיסות בשנת 

אסורים או של העברות טובין ללא תיעוד 

מתחומי הרשות הפלסטינית אל תחומי ישראל

5.6 מיליארד ש“ח 
היקף הסחר בשנת 2018 בין 

מדינת ישראל לירדן

1.25 מיליארד ש“ח
הפסד המס שמקורו בהברחות 

מתחומי הרשות הפלסטינית

1.7 מיליון ש“ח
סכום הקנסות המינהליים שהוטלו בשנת 2018 

על מי שהבריחו טובין אסורים או שהעבירו 

טובין ללא תיעוד מתחומי הרשות הפלסטינית 

אל תחומי ישראל
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פעולות הביקורת

  בחודשים אוגוסט 2018 עד פברואר 2019 בדק משרד מבקר המדינה את פעילות רשות 

המיסים במעברים היבשתיים. הביקורת נעשתה בהנהלת רשות המיסים, ביחידת המטה 

הייעודית ברשות המיסים, ביחידות המכס במעברי הגבול וביחידות המכס במעברים 

הפנימיים באזור יהודה ושומרון ובאזור חבל עזה.

תמונת המצב העולה מן הביקורת

  בבתי המכס נהר הירדן, אלנבי וכן במעברים הפנימיים בין מדינת ישראל והרשות 
הפלסטינית נמצאו ליקויים מסוימים. 

  בהיעדר נוכחות של משטרת ישראל במעבר אלנבי חשופים עובדי רשות המיסים 
בו לאלימות המופנית נגדם.

  הסנקציות שנקבעו לצורך אכיפה והרתעה מביצוע עבירות, כקנס מינהלי ועיצום 
כספי, אין בהן כדי להרתיע את אלה המבצעים עבירות אלו באופן תדיר מפני 

עבירה על החוק. נמצאו מקרים שבהם שווי הטובין שהוברחו היה מאות אלפי 

ש“ח, ובמקרה בולט הגיע שווי המע“ם ומס הקנייה על הטובין המוברחים עד כדי 

1.8 מיליון ש“ח.

  מדינת ישראל מעבירה לרשות הפלסטינית את כל מיסי היבוא שהיא גובה עבור 
יבוא טובין המיועדים להימכר בשטחה של הרשות הפלסטינית. נמצא כי בשנת 

2018 רק 59.1 אחוזים ממטעני היבוא שיועדו לרשות הפלסטינית עברו לתחומיה 

במעברים הרשמיים, לכן קיים חשש שהטובין שלא עברו במעברים הרשמיים 

נשארו בישראל ונמכרו בה. בכך הפסידה ישראל מאות מיליוני ש“ח שהעבירה 

לרשות הפלסטינית, בגין תשלומי המיסים שלכאורה הועברו לתחומה. זאת נוסף 

על אובדן הכנסות המע“ם ומס ההכנסה ממכירת הטובין בישראל ללא דיווח.

  במעבר אלנבי פועל בור בידוק חדש, המאפשר לבדוק בו בזמן, במהירות ובנוחות, 

ארבעה כלי רכב. נוסף על כך החל מינואר 2018 הוכנס לפעולה במעבר אלנבי 

מתקן חדש ומשוכלל לשיקוף מכולות במקום משקף המשטחים שהיה.

  בשנת 2017 תפסו הבודקים של רשות המיסים במנר“ם הפועלת באזורי יהודה 

ושומרון ובאזור עוטף עזה 376 ו-296 פעילויות של העברות טובין אסורים או ללא 

תיעוד מתאים, בהתאמה; בשנת 2018 תפסו הבודקים במנר“ם 410 ו-392 פעילויות 

כאמור, בהתאמה.

427

פרק שלישי | משרד האוצר - רשות המיסים בישראלמבקר המדינה | דוח ביקורת שנתי 70ג | התש"ף-2020

ם
יי

ת
ש

ב
הי

ם 
רי

ב
ע

מ
ה

ל 
ע

ם 
סי

מי
ה

ת 
שו

ר
ח 

קו
פי

 | 
ר
צי

ק
ת

עיקרי המלצות הביקורת
על רשות המיסים להפעיל כלבים לגילוי סמים וכסף לבדיקות במעברים באופן שוטף.  

  על משטרת ישראל להסדיר נוכחות שוטרים במעבר אלנבי בכל שעות פעילותו, אשר 

ישמרו על הסדר הציבורי וימנעו כל אלימות כלפי כל גורם רשמי הממלא תפקיד במעבר 

מטעם מדינת ישראל.

  על רשות המיסים לפעול לכך שהאכיפה והסנקציות המוטלות על עבריינים שהעבירו 

טובין ללא תיעוד מתאים, ובמיוחד טבק ומוצריו, תהיינה מידתיות ביחס להיקף העבירות 

שבוצעו ובזמן קרוב ככל האפשר למועד שבו בוצעו.

  על רשות המיסים לפעול למניעה והרתעה מפני זליגת טובין המגיעים ביבוא ומיועדים 

לרשות הפלסטינית, לתחומי מדינת ישראל. נוסף על כך, על רשות המיסים לקדם את 

נושא הסגר האלקטרוני במכולות המיועדות לרשות הפלסטינית, כדי למנוע הברחות 

טובין / העברת טובין שלא באמצעות המעברים. 

סיכום

ממצאי הביקורת של משרד מבקר המדינה העלו קשיים במניעת הברחות טובין דרך מעברי 

הגבול. על פי אומדן של רשות המיסים, הפסד המיסים שנגרם למדינת ישראל כתוצאה 

מההברחות והעברות הטובין ללא תיעוד מתאים גבוה מאוד ומגיע לכדי מאות מיליוני ש“ח. 

חלק מהכשלים שנמצאו עלולים אף להגיע לכדי פגיעה בביטחון המדינה. על רשות המיסים 

להוביל תהליך, שמטרתו למנוע הברחות במעברים ולאכוף את חוקי המיסים כנדרש. על 

רשות המיסים לבחון את משימותיה ויעדיה, ולדאוג ליצירת התנאים שיאפשרו לעובדים 

למלא את משימותיהם במלואן.
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עיקרי המלצות הביקורת
על רשות המיסים להפעיל כלבים לגילוי סמים וכסף לבדיקות במעברים באופן שוטף.  

  על משטרת ישראל להסדיר נוכחות שוטרים במעבר אלנבי בכל שעות פעילותו, אשר 

ישמרו על הסדר הציבורי וימנעו כל אלימות כלפי כל גורם רשמי הממלא תפקיד במעבר 

מטעם מדינת ישראל.

  על רשות המיסים לפעול לכך שהאכיפה והסנקציות המוטלות על עבריינים שהעבירו 

טובין ללא תיעוד מתאים, ובמיוחד טבק ומוצריו, תהיינה מידתיות ביחס להיקף העבירות 

שבוצעו ובזמן קרוב ככל האפשר למועד שבו בוצעו.

  על רשות המיסים לפעול למניעה והרתעה מפני זליגת טובין המגיעים ביבוא ומיועדים 

לרשות הפלסטינית, לתחומי מדינת ישראל. נוסף על כך, על רשות המיסים לקדם את 

נושא הסגר האלקטרוני במכולות המיועדות לרשות הפלסטינית, כדי למנוע הברחות 

טובין / העברת טובין שלא באמצעות המעברים. 

סיכום

ממצאי הביקורת של משרד מבקר המדינה העלו קשיים במניעת הברחות טובין דרך מעברי 

הגבול. על פי אומדן של רשות המיסים, הפסד המיסים שנגרם למדינת ישראל כתוצאה 

מההברחות והעברות הטובין ללא תיעוד מתאים גבוה מאוד ומגיע לכדי מאות מיליוני ש“ח. 

חלק מהכשלים שנמצאו עלולים אף להגיע לכדי פגיעה בביטחון המדינה. על רשות המיסים 

להוביל תהליך, שמטרתו למנוע הברחות במעברים ולאכוף את חוקי המיסים כנדרש. על 

רשות המיסים לבחון את משימותיה ויעדיה, ולדאוג ליצירת התנאים שיאפשרו לעובדים 

למלא את משימותיהם במלואן.
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אובדן הכנסות המדינה ממע“מ ומס קנייה על 
סיגריות הסתכם (ב-2017) ב-1.7 מילארד ש“ח

מדי שנה, מוברחות לישראל 60 מיליון חפיסות 
סיגריות בעלות של 1.32 מיליארד ש“ח

בנוסף, בסחר הלא חוקי שמקורו בהברחת טבק 
מהרשות הפלסטינית מסתכם בכ-400 טון טבק, 

שמהם ניתן להפיק 55 מיליון חפיסות סיגריות

אובדן הכנסות המדינה ממיסים בגין הברחות טבק וסיגריות

מבקר המדינה | דוח ביקורת שנתי 70ג

משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה

הבקרה על 
מעברי הגבול
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