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 לאיחוד האירופי )א"א( רימוניםנוהל עבודה לבית אריזה המייצא 

 29.11.2017 –  1 טיוטה מס'

 הגדרות .1

  האזור בו הוכרז רשמית שעת"מ אינו נמצא בישראל.  –אזור חופשי

 )לפרטים יש לפנות לאנשי השירותים להגה"צ ולביקורת(

  ע. )לפרטים ק"מ מהאזור הנגו 35האזור שנמצא במרחק של עד  -אזור חייץ

 יש לפנות לאנשי השירותים להגה"צ ולביקורת(

  האזור שבו הוכרז רשמית שעת"מ נמצא בישראל. )לפרטים יש   –אזור נגוע

 לפנות לאנשי השירותים להגה"צ ולביקורת(

 בדיקה מבוצעת ע"י צוות בא"ר. – בדיקה 

 שתעשה סמוך אריזה מוגמרת ומוכנה לייצוא, בדיקה  – בדיקת טרם שילוח

ועד ההמכלה, שאינה בהכרח בקשר זמנים ישיר עם המועד בו נארז למ

 המשטח.

  ביקורת מבוצעת ע"י צוות מבקרי השירותים להגה"צ ולביקורת.  –ביקורת

 ביקורת זו היא הביקורת הרשמית של מדינת ישראל.

 שנערך לה רישום במערכת ושיש לה מספר חלקה  רימוניםחלקת  – חלקה

 של משרד החקלאות.

 בדיקה של סט הנכנס בשערי בא"ר לצורך אריזה לייצוא,  – ערמבדר ש

הנעשית מייד עם הגיע הסט לבא"ר, גם אם אריזתו מתוכננת למועד מאוחר 

 יותר.

  מכולה אליה ממכילים פרי המיועד לייצוא. –מכולה 

  משטח המיועד לייצוא כשהוא מוכן ומסומן לייצוא. )משטח –מוצר מוגמר

גמר האריזה, בין אם יאוכסן ובין אם יומכל בסמוך כזה יכול להבדק מייד עם 

 לאריזה.(

 משטח של פרי שיש בו זן אחד, גודל פרי אחד, סוג איכות אחד,  – משטח

 פרי מחלקה אחת ויש לו מספר חד חד ערכי. )ברקוד(
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 יחידת משלוח לייצוא, בכל כמות שהיא, שיש לה תעודת  – משלוח

להיות פרי ממקור פרי אחד בלבד בריאות/פיטוסניטרית אחת. במשלוח יכול 

 ממקור "מ" בלבד או ממקור "ח" בלבד.  –

 

 

 

  א"ר , מלווה בתעודת משלוח עם ימשלוח של פרי המגיע במכלים לב –סט

מספר סידורי שמופיעים בה כל פרטי הסט. )תאריך, מספר חלקה של משרד 

 ועוד( מיכליםהחקלאות, זן, כמות 

 

 זהשלבים מקדימים באחריות בית הארי .2

 המיועדים לארוז פרי לא"א בבית מגדלי הרימוןבית האריזה נדרש לוודא שכל  .1.2

 .וממלאים אחריהן מטעהאריזה מודעים לכל הדרישות ב

 -לפרטים ניתן לפנות ל 1.2.2

  0506142583 –נדב עזרא 

 0506142714 -עמי הברמן           

ארז בבית בית האריזה נדרש לוודא שכל היצואנים המיועדים לייצא פרי לא"א שנ .1.1

 האריזה מודעים לכל הדרישות וממלאים אחריהן. 

 של שירות הביקורת.לפרטים ניתן לפנות למנהל האזור  

  ביא"ר צריך לפנות למנהל האזור בשירות הביקורת על מנת לקבל אישור אריזה  1.3

 בהמשך מסמך זה. 5.1פי המפורט בסעיף -לא"א על

 בית האריזה. 3

 ניהול רשימת חלקות 3.2

 (2על ביא"ר להחזיק רשימת חלקות מעודכנת. )ראה דוגמה בנספח מס'  3.2.2

 הקטגוריות הבאות: 3-רשימת החלקות כוללת חלקות מ           

 יסומנו "מ" )מאושר( –חלקות מאושרות מהאזור הנגוע  .א

 .האזור הנגוע כולל את האזור הנגוע עצמו ואת אזור החייץ

 ח". )חופשי(יסומנו " –ב. חלקות מהאזור החופשי 

 יסומנו "פ". )פסול( –ג. חלקות שאינן מאושרות או פסולות מהאזור הנגוע           

 ד. חלקות שאינן מאחת משלושת הקטגוריות הנ"ל )אינן מופיעות ברשימות(          
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 ייחשבו כמו חלקות "פ".             

עבודה מול  ביא"ר יהיה בקיא בפרטי רשימת החלקות וינהל אותה בממשק 3.2.1

 השרותים להגנת הצומח ולביקורת.

 ביא"ר ימנה מטעמו איש קשר האחראי לניהול ומעקב אחר רשימת החלקות. 3.2.3

 

 עקרונות בסיסיים לאריזה לא"א     3.1

 בא"ר יארוז ביום אריזה אחד חלקות מאושרות מהאזור הנגוע בלבד או חלקות   3.1.2

 מהאזור החופשי בלבד.          

 פרי מחלקות פסולות או לא מאושרות ייארז בימים נפרדים, תוך תיאום והודעה מראש  3.1.1

 למנהל האזור של שירות הביקורת.        

במידה ויש צורך לארוז ביום נתון פרי מיותר ממקור חלקות אחד, פרי מחלקות  3.1.3

ז רק לאחר החופשי ייארז תמיד בתחילת יום העבודה, פרי ממקורות אחרים ייאר מהאזור

 מכן. ועל פי הסדר הבא "ח" לפני "מ" לפני "פ".

המשמעות היא שאין לערב על  אין למשטח על אותו משטח פרי ממקורות שונים. 3.1.4

ר באזור הנגוע )"מ"( ושמקורו ורו ממטע מאזומשטח אחד של רימון פרי שמק

 מהאזור החופשי )"ח"(.

 סימון המשטחים: 3.1.5

הינו מחלקות מאושרות מהאזור הנגוע משטחי ייצוא שמקור הפרי בהם  .א

ס"מ שתמוקם בחצי גובה  20X20צהובה בגודל של  יסומנו במדבקה

ומארבעת צדדיו של המשטח שעליה יופיעו פרטי החלקה כפי שמופיעים 

 ברשימת החלקות המאושרות לייצוא לא"א.

משטחי ייצוא שמקור הפרי בהם הינו מחלקות שבאזור החופשי יסומנו   .ב

ס"מ שתמוקם בחצי גובה המשטח  20X20קה בגודל ירו במדבקה

 ומארבעת צדדיו  ללא צורך בפרטים נוספים.

משטחי ייצוא שמקור הפרי בהן הינו מחלקות אחרות ) חלקות שאינן  .ג

 יש לתאם את סימונן עם שרות הביקורת. מאושרות או פסולות(,

 

במסמך זה יש  . בכל מקרה של זיהוי עת"מ מעל המותר בכל השלבים המתוארים 3.1.6

לתעד את הממצא, לקחת דוגמה של הנגע באופן מקצועי ובאמצעות ערכת הדגימה שנמצאת 

בבי"אר לצורך זה, לידע  את המגדל, יש להשהות את החלקה ליצוא ולהודיע למנהל האזור 

 של שירותי הגנת הצומח.
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   -העברת פרי בין אזורים לאריזה באזור אחר   3.1.7

בעייתי מבחינות מקצועיות ואופרטיביות ויש צורך להתייחס ולקבוע  נושא זה הינו

כללים בנוגע לו. הצוות מחליט שבשלב זה הנושא לא יקבל טיפול בנוהל עבודה זה. 

 הטיפול, במידה ויהיה, ייעשה בהמשך, או ע"פ צורך דחוף שיווצר לכך.

 

 בא"ר יהיה אחראי להליך העבודה כדלקמן: 3.3

 מבדק שער. 3.3.2

יבדק אם הוא נמצא ברשימת החלקות לה. כל סט שנכנס לבא"ר  צריך א

 "ח( -המאושרות לייצוא לא"א. )חלקות "מ" ו

ב. כל החלקות ) "מ", "ח", "פ"( תרשמנה בכניסתן לבא"ר. )הרישום ייעשה 

ע"ג אותו טופס רישום של החלקות המאושרות, כל אחת עם אות הזיהוי 

 שלה.( 

בדק על פי המתואר בסעיפים הבאים. חלקות "ח" ג. חלקות "מ" חייבות להי

 אך לא חובה, שיבדקו לפי הסעיפים הבאים.  מומלץ,

 (1)תיעוד ממצאי הבדיקה ייעשה ע"ג הטופס בנספח מס'            

פירות למיכל ובסה"כ  15מיכלים  4-ד. יש לדגום מכל סט בקטגוריה "מ" מ

 פירות. 200

 ה. ממצאים וסבילות:         

מהלכים. מהלכי ההמשך ייגזרו מתוצאות  3קה יכולה להיעשות בעד הבדי

כל ממצאי הבדיקה, בדיקת התאמת החלקה ובדיקת   המהלך הקודם.

 .2 'המצאות ע.ת.מ. יתעדו ע"ג נספח מס

 פירות בסה"כ. 200 – 2מהלך           

 הסט מאושר. –פירות נגועים  0         

  .1עבור למהלך  –פרי נגוע  2       
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 הסט פסול לייצוא. –פירות נגועים ומעלה  1       

        

פירות  15מיכלים נוספים  4-פירות נוספים. יש לדגום מ 200 – 1מהלך 

 פירות. 200ובסה"כ  למיכל 

 הסט מאושר. –פירות נגועים  0        

 3עבור למהלך  –פרי נגוע  2

 הסט פסול לייצוא. –פירות נגועים ומעלה  1         

     

פירות  15מיכלים נוספים  4-פירות נוספים. יש לדגום מ 200 – 3מהלך 

 פירות. 200למיכל ובסה"כ 

 הסט מאושר. –פירות נגועים  0          

 הסט פסול לייצוא, סופית ! –פרי נגוע ומעלה  2          

 

  (..נ.ט." בענף ההדריםעמדת קמה שקרוי "בדיקת פרי במהלך האריזה ) 3.3.1

 ביא"ר ינהל "דו"ח שפיכה" בו יופיעו הפרמטרים הבאים:א. 

 תאריך אריזה

 שעת התחלת שפיכה/אריזה

 מס' חלקה )עפ"י המופיע ברשימת החלקות המאושרות(

 מס' מיכלים

 זן 

דו"ח זה יועמד לרשות שרותי הביקורת בכל עת שיידרש. הדו"ח ישמר 

 בביא"ר לשנה אחת לפחות. 

 פירות  לכל מיכל. 20פחות מכל סט בקטגוריה "מ" ידגמו ל .ג

מכיוון שאין עמדת ק.נ.ט. בבא"ר לרימון, נקודת בדיקה זו תסוכם בין 

 בא"ר ומנהל האזור של שירות הביקורת, מראש ובכתב.

נדרש שעמדת בדיקה זו תהייה לפני כל בירור שייעשה בפרי, על מנת 

שהבדיקה והפרי שמגיע לעמדת בדיקה זו ייצג בצורה הטובה ביותר 

 לאה את הפרי שנמצא בסט.והמ

 ג.  ממצאים וסבילות:     

 פירות נגועים בוודאות בעת"מ ניתן להמשיך באריזה.  1עד     -         
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פירות, הסט ייחשב כלא ראוי לייצוא בשלב הזה, עד  5עד  3 -

 בירור מעמיק יותר, ע"פ מה שיפורט בהמשך. שייעשה

 .דפירות ומעלה, הסט אינו ראוי לייצוא לכל יע 6 -

פירות אריזת הסט תימשך. עם גמר  5עד  3במקרה בו הנגיעות הינה של 

האריזה, יש לסמן את כל המשטחים שנוצרו מסט זה כחשודים. הסימון 

ס"מ על שני צדדים  20X20ייעשה באמצעות מדבקה בצבע אדום בגודל 

 לא"א".  נגדיים של המשטח ועליה יירשם "אסור ביצוא

 ת האפשרות לייצא סט זה יש לפעול בדרך הבאה:במידה ומעוניינים לבדוק א

. יש לעדכן את שירות הביקורת מראש על הכוונה לבצע את 2

 התהליך.

מהמשטחים, תיבה אחת למשטח  50%בית האריזה יבדוק לפחות  

במידה ויימצא עוד מקרה אחד של   ויתעד את ממצאי הבדיקה.

 המשטחים יהיו פסולים לייצוא לכל היעדים. –נגיעות 

ניתן יהיה לארוז את  –במידה ולא יימצא מקרה נוסף של נגיעות 

 המשטחים החשודים מחדש.

 

 יש לפעול באופן הבא: הנ"ל 2סעיף . על סמך התוצאות 1

יש לקבל אישור לכך בכתב ממנהל האזור של שירות 

ע"פ רוב במיון  אריזה מחדש.את תנאי הרת, שיקבע הביקו

 מחדש מתיבה לתיבה ולא בשפיכה למערך.

 בעת האריזה מחדש נוכח איש השטח של בית האריזה.         

משלוח זה ייבדק ע"י שירות הביקורת לפי כל הכללים הנדרשים 

 המיועד לא"א. בביקורת משלוח

 . 3את הממצאים יש לתעד ע"ג נספח מס' . 3              

 

 -"מוצר מוגמר" או בדיקת "טרם שילוח" בדיקת  3.3.3

 א"ר. יבדיקה זו תעשה ע"י ב

כל משטח אשר נוצר מחלקות  -בדיקת מוצר מוגמר או בדיקת טרם שילוח 

"מ" חובה שייבדק. הבדיקה תהייה של תיבה אחת למשטח., בין אם המשטח 

 ח מס' נספ נכנס לאחסון או בין אם מומכל מידית. ממצאי הבדיקה יתועדו ע"פ
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   פיקוח על תהליך ההמכלה 3.3.4

  א. אין לערבב משטחים ממקורות פרי שונים באותו משלוח.

 פרי שמקורו  באותה מכולההמשמעות היא שאין לערב 

 ר באזור הנגוע )"מ"( ושמקורו מהאזור החופשי )"ח"(.זוממטע מא

 משלוח = תעודת בריאות/פיטוסניטריות.

 "מ" או "ח"  -ד בלבדבמכולה אחת יהיה פרי ממקור אח

ב. זיהוי המשטחים של פרי שמקורו מאזור "ח" או מאזור "מ" תעשה 

 .3.1.5באמצעות סימון במדבקות כפי שהוגדר בסעיף 

 ג. באחריות בית האריזה לבצע רישום של המשטחים בהמכלת כל מכולה. 

יש לתעד כל משטח ומספרו הסידורי הפנימי )ברקוד בית אריזה( ומספר 

על פי רשימת החלקות המאושרות( ממנו נארז הסט. ראה נספח החלקה )

 .4 מס'

ד. בית האריזה ימנה אחראי משלוחים )במידה ואין( האחראי לוודא את 

 הנושאים הבאים:

. המשטחים שמוטענים למכולה מסומנים בהתאם לדרישות 2

 להגנת הצומח ולביקורת. השירותים 

זור "ח"  ומאזור "מ" . לא ייטענו לאותה מכולה משטחי  פרי מא1

 ולהיפך

 

  הכנת תעודות בריאות לא"א .4

נדרשות הצהרות שונות בתעודות הבריאות, כל הצהרה בהתאם למקור הפרי 

 שבמשלוח.

בתעודת בריאות לא ניתן לכלול פרי משני מקורות שונים. ניתן להצהיר רק על 

 הצהרה אחת מתוך השתיים.

ג( שיהווה  3.3.4)סעיף 4ת נספח מס' בהגשת תעודת בריאות לחתימה, יש לצרף א

 אסמכתא על מקור הפרי בתעודה שהוגשה לחתימה.
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 להלן ההצהרות:

 :פרי שמקורו בחלקות מאושרות מהאזור הנגוע 4.2

The fruits meet all the requirements of the Directive 2000/29/EC, as amended by the 

Commission Implementing Directive 2017/1279, including special requirements for 

fruits of Punica granatum - Annex IV. A. I,  point 16.6(d)*. 

* The consignment was produced under a systems approach and was inspected and 

found free from Thaumatotibia leucotreta. 

 

   ור החופשי:פרי שמקורו בחלקות מהאז 4.1

The fruits meet all the requirements of the Directive 2000/29/EC, as amended by the 

Commission Implementing Directive 2017/1279, including special requirements for 

fruits of Punica granatum - Annex IV. A. I,  point 16.6(b). 

. 

   שירות הביקורת  .5

 לא"א  רימונים אישור ביא"ר לייצוא  5.2

  בית האריזה יפנה למנהל האזור בשירות הביקורת על מנת לקבל   5.2.2

 אישור לאריזה לא"א.

, כשהיא מלאה על כל 5הבקשה תלווה ברשימת תיוג, נספח מס'  5.2.1

 פרטיה וחתומה ע"י מנהל בית האריזה.

י מטעמו, יתאם פגישה בבית מנהל האזור של שירות הביקורת או מ 5.2.3

 האריזה על מנת לבדוק התאמת המצב בשטח למוצהר ברשימת התיוג.

בגמר הביקור, יחליט מנהל האזור אם לאשר או לדחות את בקשת  5.2.4

 בית האריזה.

. ביא"ר 30.04.1028יינתן אישור בכתב עד לתאריך  –  אישורא. 

ך זה, יגיש בקשה שמעוניין להמשיך לארוז לייצוא לא"א מעבר לתארי

 נוספת למנהל האזור ליתרת התקופה. 

 יינתן סיכום בכתב בו יפורטו נושאים לטיפול + לו"ז. -  דחייהב. 

תבוצע לאחר קבלת דו"ח התיקונים של ביא"ר  – בדיקה חוזרתג. 

 פי התוצאות יוחלט לגבי ההמשך.-ועל
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 פיקוח שוטף על יישום ותהליך העבודה .5.1

מנהל האזור בשירות הביקורת לבצע לפחות מבדק אחד באחריות  5.1.2

 (.6פי רשימת התיוג )נספח מס' -לחודש במהלך כל תקופת האריזה על

פי תוצאות המבדק יוחלט אם ביא"ר עובד עפ"י הנדרש ולא -על 5.1.1

 נדרשת פעולת תיקון. 

התאמות שמחייבות פעולה, קלה או משמעותית יותר, -במידה ותהיינה אי

 כום בכתב בו יפורטו הנושאים לטיפול + לו"ז.יימסר סי

כל דוחות המבדק יתויקו וישמרו במשרד האזורי של שירות הביקורת  5.1.3

 .1028לפחות עד סוף יוני 

 

 ע"י שירות הביקורת ביקורת תוצרת ארוזה 5.3

 כללים ועקרונות 5.3.2

מול משטח  של מבקר שירות הביקורת א. הביקורת הרשמית הינה

 צוא שכולל ברקוד חד חד ערכי ומסומן את כל סימוני החובה. מוכן ליי

)תישקל  מהאריזות. 1%ב. מכל משטח מקטגוריה "מ" יבדקו 

 האפשרות לעשות ביקורת מופחתת במקרה של זנים פחות רגישים(

המשמעות . 0הסבילות לעת"מ במהלך הביקורת הינו  –ג. סבילות 

 .הינה שנגיעות בפרי אחד תהווה סיבה לפסילה

 ד. ממצאי בדיקת משטח מתייחסים לחלקה שהיא מקור הפרי.

ה. במקרה של נגיעות יפסלו כל המשטחים, מאותה חלקה/פרדס, 

באותו יום בדיקה. באחריות המבקר במקום לפעול לאיתור כל 

המשטחים הרלוונטיים, להכין רשימה מפורטת של כל הברקודים 

 ולצרפם לתעודת הפסילה.

סילה על הכמות שנפסלה. הפסילה תקפה ו. יש להוציא תעודת פ

 לכל יעדי הייצוא )ולא רק לא"א(.

ז. במידה והיצואן/ביא"ר יפנה בכתב בבקשה לבחון את הייצוא של 

המשלוח שנפסל ליעד חלופי, יערך שיקול דעת מקצועי ע"י השרותים 

להגנת הצומח ולביקורת לבחינת הבקשה, ובהתבסס על ממצאי 

 החלטה מנומקת בכתב תמסר לפונה. הבדיקה וארץ היעד החדש.

 – פרי ארוז מאותה חלקה מתאריכים קודמים שעדיין לא ייוצאח. 

של שירות במקרה של פסילה, כמתואר בסעיף ד', מנהל האזור 
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יבקש דו"ח מביא"ר על כל מלאי המשטחים, ברמת הביקורת 

ברקודים, שנמצאים בביא"ר או בכל מקום אחסון אחר ועדיין לא 

סמך נתוני הפסילה ודו"ח ביא"ר יוחלט על פעולות ההמשך  יוצאו. על

 הנדרשות.

חלקה שפרי ארוז ממנה נפסל או סטים שטרם נארזו מאותה ט. 

  – מטעחלקה/

תיגרע מהרשימה מידית עד גמר בירור )באחריות אגף  –חלקה

 עמי הברמן ונדב עזרא(. –סקרים 

ל שירות יועבר דו"ח מפורט למנהל האזור ש –סטים שטרם נארזו 

 הביקורת. הדו"ח יכלול את:

מספר הסטים, כמות המיכלים לפי זנים ומועדי קטיף. על סמך 

 הנתונים יחליט מנהל האזור על המשך אופן הטיפול.

 שיטות 5.3.1

 יש מספר אפשרויות לביקורת של משטחים מסוג "מ": 5.3.1.2

לאחר המשטוח וגמר סימון המשטח ולאחר שנבדק א. 

 (.  3.3.3וגמר/טרם שילוח" ע"י ביא"ר )סעיף ב"בדיקת מוצר מ

לקראת ובצמוד להמכלת המכולה, ובמנותק מהתהליך ב. 

 .השוטף של יצירת המשטחים

ניתן לעבוד בכל אחת מהחלופות הנ"ל, כמו גם חלופות 

נוספות שיציע ויבקש ביא"ר, עפ"י הלוגיסטיקה הרלוונטית לו. 

שירות  בכל מקרה, יש לתאם מראש עם מנהל האזור של

 הביקורת איך תעשה העבודה.

 

 .עבודת המבקר 5.3.1.1

המבקר יוצב בביא"ר ע"י מנהל האזור עפ"י מודל העבודה א. 

 הרלוונטי לאותה עת בביא"ר.

המבקר יבדוק כל משטח מסוג  "מ" המסומן במדבקות ב. 

גבי המדבקה הצהובה יופיע -צהובות והמיועד לא"א )על

ת החלקות המאושרות מספר החלקה כפי שמופיע ברשימ

 לייצוא לא"א(.



 מדינת ישראל
 

 השרותים להגנת הצומח ולביקורת – משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 -968157903פקס.    03-9681520 טל.   50250,  בית דגן  78הקריה החקלאית ת.ד. 

 תחום ביקורת תוצרת חקלאית ליצוא
 2017נובמבר  29 ראשון וםי 

11 
 

 .ייבדק ע"פ "מודל הערכת סיכונים" פרי שמקורו בחלקות "ח"

 מהתיבות ולבדוק את כל תכולתן. 1%מכל משטח יש לדגום  .ד

)תישקל האפשרות לבצע ביקורת דיפרנציאלית שעל פיה זנים פחות 

 רגישים ייבדקו בשיעור נמוך יותר (

יתועדו על גבי טופס המיועד לכך  הבדיקה וממצאיה – יקורתתיעוד הב .ה

 (7)נספח מס' 

-ישמרו אצל כל מבקר ובמקביל במשרד האזורי עד ה יקורתדוחו"ת הב

30.06.1028 . 

המשרד האזורי יאסוף וירכז ביום ראשון את כל הדוחו"ת מהשבוע 

 הקודם.

על ידי המבקר ובאחריותו בשתי מדבקות ירוקות   משטח שאושר יסומן .ו

 PPISות של כל משטח. על המדבקה יסומן  על הזוויות הנגדי

APRROVED. 

 יש לפעול עפ"י המתואר בסעיפים הקודמים. –משטח שנפסל  .ז

בכל מקרה של חריגה בה נתקל המבקר, אם בנוגע לשעות העבודה,  .ח

שיטות העבודה של ביא"ר, ואם בכל מקרה אחר של חריגה, עליו לדווח 

 למנהל האזור לקבלת הנחיות.

 

 חים, דיווחים ומידע נוסףנספ.         6

. טופס דיווח על המצאות עת"מ באחד משלבי הבדיקה והביקורת בבא"ר או 6.2

 –בתוצרת ארוזה 

 בעת המצאות של נגיעות מעל הרף המותר המהווה סיבה להוצאת החלקה מרשימת         

א"ר או מטעם שירות יהחלקות המאושרות לייצוא לא"א, הדיווח יועבר מטעם ב

 .8לעמי הברמן או נדב עזרא. הדיווח ייעשה ע"ג טופס דיווח, נספח מס'  הביקורת

 


