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 המשרד להגנת הסביבה

 

 

ת ר ו ק י ב ה ת  ו ל ו ע  פ

במשרד להגנת הסביבה ובמשרדי ממשלה וגופי אחרי נעשתה ביקורת בנוגע 
נבדקו בעיקר הסדרת השימוש בחומרי הדברה . להגנת הסביבה במרחב החקלאי

 . ובחומרי דישו� וכ� תכנו� הטיפול בפסולת החקלאית

 

 הגנת הסביבה במרחב החקלאי

 תקציר

. ויש לה השפעה ניכרת על הסביבה,  צורכת משאבי קרקע ומי� רבי�החקלאות .1
, מייצרת כמויות גדולות של פסולת, מלבד תועלתה הרבה, הפעילות החקלאית

ומפרה את שיווי ) כחומרי הדברה ודישו�(משתמשת בתשומות מזהמות סביבה 
 אחד האתגרי� הסביבתיי� העולמיי� הגדולי� הוא לספק את. המשקל האקולוגי

 לפתח �קרי , ביקושי המזו� לאוכלוסייה ההולכת וגדלה בד בבד ע� שמירת הסביבה
קיימא�חקלאות בת

1
 שתספק את הצרכי� העכשוויי� בלי לגרו� לדלדול המשאבי� 

 . ולפגיעה סביבתית בהווה ובעתיד

שטחי� אלו .  משטח המדינה15%�השטחי� המעובדי� בישראל ה� כ .2
. וחי� וחיוניי� לייצור המזו� ולפריסת ההתיישבותמשתייכי� למערכת השטחי� הפת

אחראי לתכנו� ההתיישבות )  משרד החקלאות�להל� (משרד החקלאות ופיתוח הכפר 
למשרד זה יש תפקיד מפתח . לשימור הקרקע ולענפי החקלאות, החקלאית ולפיתוחה

 פרס� משרד החקלאות תכנית 2010במאי . בעיצוב המרחב החקלאי ובשמירתו
בה� שמירה משולבת של , קיימא אשר נועדה ליישו� יעדיו�ית לפיתוח בראסטרטג

 .משאבי הטבע לצד פעילות חקלאית כלכלית וידידותית לסביבה

בנושאי ) ררגולטו(משמש מאסדר )  המשרד�להל� (המשרד להגנת הסביבה  .3
 הקי� המשרד אג$ חדש לאגרואקולוגיה 1992�ב. לרבות במרחב החקלאי, הסביבה

 . מצ� את ההשפעות השליליות של החקלאות על הסביבהכדי לצ

 

__________________ 

לפיכ� חקלאות . �קיימא הוא פיתוח שנעשה בהווה ומביא בחשבו� את צורכי הדורות הבאי�פיתוח בר  1
קיימא היא חקלאות העונה על מטרות הייצור העכשוויות בלי להעמיד בסכנה את צורכי העתיד על �בת

 .ידי דלדול והתדרדרות של המשאבי� הסביבתיי�
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 פעולות הביקורת

 בדק משרד מבקר המדינה את טיפול� של המשרד 2011ספטמבר �בחודשי� אפריל
ומשרד החקלאות בחומרי הדברה ובחומרי דישו� וכ� את תכנו� הטיפול בפסולת 

, החקלאותהביקורת נעשתה בשירותי� להגנת הצומח ולביקורת במשרד . החקלאית
לחימה במזיקי� ובמחוז הדרו� של המשרד , חומרי� מסוכני�, באגפי אגרואקולוגיה

השלמת מידע נעשתה בשירותי� ). ג" רט�להל� (וכ� ברשות הטבע והגני� 
באגפי שירות המזו� הארצי ובריאות הסביבה במשרד , י� במשרד החקלאותריהווטרינ

באג$ הפיקוח על , ) רשות המי��� להל(ברשות הממשלתית למי� ולביוב , הבריאות
ובמועצות ) ת" משרד התמ�להל� (המסחר והתעסוקה , ההעבודה במשרד התעשיי

 . אשקלו� ומרחבי��האזוריות חו$

 

 עיקרי הממצאי�

 חומרי הדברה 

תכשירי . בקטריות ומכרסמי�, חומרי ההדברה מיועדי� לטיפול במזיקי� כגו� חרקי�
בעשרות השני� האחרונות התרחב מאוד . ההדברה ה� תרכובת של חומרי� אל

השימוש בתכשירי ההדברה בכל העול� מפני שה� חיוניי� לחקלאות אינטנסיבית 
ע� זאת חומרי . ומצמצמי� את הצור& בהגדלת השטח המעובד כמענה לביקושי המזו�

בקרקע , במקורות המי�, בצמחי�, בבעלי חיי�, ההדברה ה� רעלי� הפוגעי� באד�
 .ובאוויר

 

 חריות משרדי הממשלה א

ויישומ� מוטל על משרדי , חוקי� ותקנות רבי� נועדו לאסדרת תחו� ההדברה
1956�ז"התשט, משרד החקלאות פועל מכוח חוק הגנת הצומח: ממשלה כדלקמ� ,

 ותקנותיה� העוסקי� במניעת חדירת� של מזיקי� 1945, ופקודת מחלות בעלי חיי�
�ג"התשנ, מכוח חוק החומרי� המסוכני�המשרד להגנת הסביבה פועל ; לחקלאות

�נציגי משרד הבריאות משתתפי� בוועדות בי�;  ותקנותיו בתחו� התברואה1993
משרדיות הממליצות על השימוש בתכשירי הדברה ובבדיקת שאריות של חומרי 

ת מופקד על ההיבט הבטיחותי של העובדי� "משרד התמ; הדברה במוצרי מזו�
 . נותני� למשרד שירותי פיקוח בתחו� ההדברהג "פקחי רט; בתחו� ההדברה

 

 כמות חומרי ההדברה שבשימוש

 החליטה הממשלה2003במאי  .1
2

קיימא והטילה על � לאמ+ מדיניות של פיתוח בר
במאי . לנקוט צעדי� להפחתת השימוש בחומרי הדברה, בי� היתר, משרד החקלאות

כי , בי� היתר, שקבעה" קיימא�אסטרטגיה לפיתוח בר" פרס� משרד החקלאות 2010

__________________ 

בפרק על פיתוח , )È˙�˘ ÁÂ„56·) 2006 , ראו ג� מבקר המדינה; 14.5.03 מ246' החלטת ממשלה מס  2
 . 343' עמ, קיימאבר
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 מבי� ( חומרי הדברה 60יש להפחית את כמות חומרי ההדברה ולהוציא משימוש 
 . 2012 עד אמצע �קרי , בתו& שנתיי�) 1,000�כ

התכנית האסטרטגית של משרד החקלאות לא קבעה יעדי� כמותיי� ואבני דר& 
, 2010אי מ, ממועד פרסו� התכנית, יתרה מכ&. להפחתת השימוש בחומרי ההדברה

הגביל משרד החקלאות , במש& כשנה ורבע, 2011ספטמבר , ועד מועד סיו� הביקורת
 . אול� הוא לא החליט להוציא תכשיר כלשהו משימוש, את השימוש בכמה תכשירי�

בארצות מערביות אחדות נהוג לקיי� סקרי שדה ולפרס� את הסוגי� והכמויות  .2
של חומרי ההדברה המשמשי� בכל גידול
3

, בישראל אי� מידע סדיר בעניי� זה. 
 14לפני : וההיבט הכמותי של חומרי ההדברה נבדק בשני� האחרונות רק פעמיי�

ולפני ארבע ) ס" הלמ�להל� , בידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (1998�ב, שני�
אי� לפני , מאחר שלא נעשה איסו$ נתוני� רצי$). בידי גו$ פרטי (2008�ב, שני�

 ,  והציבור מידע על מגמות השימוש בחומרי הדברה והיקפ�מקבלי ההחלטות
 . אכ� קוימה2003�אפשר לקבוע א� החלטת הממשלה מ�ואי

 

 ניטור השימוש בחומרי ההדברה והפיקוח עליו

השימוש בחומרי הדברה נעשה בידי אלפי חקלאי� וקבלני הדברה בשטח של  .1
ניי� זה מעסיק המשרד שלושה לע. לעתי� סמו& לבתי מגורי�,  מיליו� דונ�3�יותר מ

הבודקי� בעיקר את אחסו� החומרי� ואת השימוש בה� בכל האר+ , ג"פקחי� מרט
ג סמכויות אכיפה "אול� המשרד לא הקנה לפקחי רט. ומטפלי� בפניות הציבור

ושיתו$ הפעולה של החקלאי� ע� הפקחי� , שיאפשרו לה� למצות את תפקיד�
 .הסכמה הדדית ולא מכוח סמכות כלשהיומילוי הנחיותיה� נעשי� על בסיס 

לפיקוח ללא סמכויות יש חסרונות העלולי� לפגוע , לדעת משרד מבקר המדינה
 . לעומת פיקוח על בסיס סמכויות מוקנות בדי�, באינטרס הציבורי

המשטרה הירוקה היא זרוע האכיפה הפלילית של המשרד ומפקחיה פועלי�  .2
הועלה כי המשטרה הירוקה . ל הגנת הסביבההתקנות והצווי� ש, לאכיפת החוקי�

 .אינה עוסקת באכיפה בתחו� ההדברה החקלאית

ומוקנית , שר החקלאות ימנה מפקחי� לעניי� חוק זה, על פי חוק הגנת הצומח .3
. ולבצע חיפוש לש� מילוי תפקיד�) חו+ מבית מגורי�(לה� הזכות להיכנס לכל מקו� 

בפועל יחידת השירותי� להגנת הצומח
4

 הגבילה את עצמה לבדיקת הימצאות של 
והיא אינה מפקחת בשטח , שאריות חומרי הדברה בתוצרת החקלאית לאחר הקטי$

עקב כ& . על השימוש בתכשירי ההדברה והשפעת� על החקלאי ועל סביבתו הבנויה
כמעט אי� פיקוח ואכיפה בתחו� ההדברה , ועקב מיעוט הפקחי� שמעסיק המשרד

 .החקלאית

 בשנה דוגמת יחידת השירותי� להגנת הצומח את הפירות והירקות מדי שנה .4
בבתי האריזה ובחלקות הגידול כדי לבחו� א� יש שאריות של חומרי הדברה בתוצרת 

__________________ 

14.11.01למשל מ(על פי פרסומי� של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה   3.( 

השירותי� להגנת הצומח ולביקורת פועלי� במסגרת משרד החקלאות כזרוע לאכיפת חוקי� ותקנות   4
ניטור ומניעת נגעי צמחי� וכ' יבוא ויצוא של תוצרת , ולמת' שירותי� מקצועיי� בנושאי הגנת הצומח

 .חקלאית
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החריגות שמוצא משרד החקלאות בבדיקותיו דומות לחריגות שנמצאות בכלל . טרייה
נמצאו חריגות ) ' וכושמיר, נענע, פטרוזיליה(ע� זאת בצמחי התבלי� . העול� המערבי

 . גבוהות במש& שני�

משרד זה . המשרד העיקרי המופקד על בריאות הציבור הוא משרד הבריאות .5
מתוצאות . בודק את השאריות של חומרי ההדברה בנקודות המכירה של התוצרת

 עולה כי שיעור החריגות שמוצא 2010�2006הבדיקות של משרד הבריאות בשני� 
שנה בשנה גבוה הרבה יותר משיעור החריגות שמוצא משרד משרד הבריאות מדי 

מאחר שהבדיקות של משרד הבריאות נעשות בעיתוי מאוחר יותר . החקלאות
ובזמ� החול$ בי� הבדיקות חלק משאריות חומרי , מהבדיקות של משרד החקלאות

היה מקו� להניח כי בבדיקות , לפחות בחלק מ� התוצרת החקלאית, ההדברה מתפרק
 התאמה בי� תוצאות �על כ� יש לתמוה על אי. רד הבריאות יתגלו פחות חריגותשל מש

 . הבדיקות של שני המשרדי�

משרדי הבריאות והחקלאות לא נהגו בשקיפות ובמש& שני� לא פרסמו בסדירות את 
, תוצאות בדיקותיה� בכל הנוגע לניטור שאריות חומרי ההדברה בתוצרת החקלאית

 . החלטות צרכניות מושכלות בעניי� זהכדי שהציבור יוכל לקבל 

 

 השימוש בחומרי הדברה בידי החקלאי�

מרבית המדבירי� במגזר התברואי חייבי� ברישוי עסקי� ובהיתר רעלי�  .1
הרישוי נית� רק לאנשי� שהוכשרו . ובה� נקבעי� הכללי� לפעילות�, מהמשרד

, לעומת זאת. ירעמדו בבחינות ומשתתפי� בימי עיו� באופ� סד, הכשרה מקצועית
בתקנות החומרי� המסוכני� ובתקנות הגנת הצומח נקבעו לחקלאי� פטורי� מחובת 

פעמי� רבות כאשר הפטורי� אינ� חלי� אי� אכיפה . היתרי רעלי� בנסיבות מסוימות
לפיכ& אלפי החקלאי�. של ההוראות הנוגעות לציבור החקלאי�

5
 המשתמשי� 

מרי הדברה מדרגות רעילות שונות עושי� זאת בתדירות גדולה בכמויות גדולות של חו
לאחסנ� ולהשתמש בה� ללא חובת הכשרה , ללא היתרי רעלי� ויכולי� לרכש�

 . כלשהי

אול� , משרד החקלאות מקיי� השתלמויות לחקלאי� בנושאי ההדברה .2
לדעת משרד . החקלאי� אינ� מחויבי� להשתת$ בה� והיענות� ליוזמות אלה דלה

שבו מתבצעות פעולות הדברה בידי , � להשלי� ע� המצב הקיי�אי, מבקר המדינה
 . אנשי� שלא הוכשרו לכ& כיאות

היבטי� רבי� של פעילות ההדברה אינ� מנוהלי� בידי משרדי הממשלה  .3
ולכ� אי� מאגר , הפעילות אינה נרשמת בידי משרד ממשלתי כלשהו: הנוגעי� בדבר

ו והשטח והגידול שלה� מיועד חומר דרגת רעילות, כמותו, מידע על החומר הנקנה
ואי� בדיקה בשטח של ההיערכות לריסוס ושל הריסוס עצמו על פי , ההדברה
לעתי� , היעדר ניהול הידע וההכשרות והיעדר הפיקוח תרמו לכשלי�. התקנות

מניעת פעולות לא חוקיות של חקלאי� בשימוש בחומרי �לרבות אי, מסוכני� מאוד
 . ההדברה

__________________ 

9,000יש כ, ל משרד החקלאות ומנהלת השירותי� להגנת הצומח ולביקורת"מנכלהערכת   510,000 
 .חקלאי� פעילי� בחקלאות הצמחית
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חות בעבודהתקנות הבטי .4
6

 מחייבות את העובדי� בייצור התכשירי� ואת 
א& ה� אינ� חלות על ציבור , העוסקי� בריסוס מהאוויר להיבדק בבדיקות רפואיות

לפיכ& אלפי חקלאי� .  המשתמשי� בחומרי הדברה על פני הקרקע�גדול הרבה יותר 
יחותג� תקנות הבט. המרססי� מהקרקע אינ� נבדקי� למרות חשיפת� לסיכוני�

7
 
המחייבות קיו� הדרכות על הסיכוני� ואמצעי הזהירות שיש לנקוט בעבודות 
ההדברה לא תמיד מיושמות בהיעדר מנגנו� לקיו� הדרכת חובה שיבטיח את מילוי 

 . התקנות

 

 הסדרת השימוש בחומרי הדברה בסביבת מגורי�

, יי�בשני� האחרונות גדל מספר התושבי� שהעתיקו את מגוריה� ליישובי� חקלא
לעתי� . והמרווחי� בי� בתי המגורי� ובי� השטחי� המעובדי� המרוססי� קטנו מאוד

, קוצר נשימה, קרובות מגיע רח$ חומרי ההדברה לבתי המגורי� ומחולל מפגעי ריח
 . בחילות והרעלות עד כדי צור& באשפוזי�

הועלה כי תקנות העוסקות במרווחי� בי� בתי מגורי� ובי� שטחי� מרוססי� 
.  מכוח חוק החומרי� המסוכני� נותנות מענה חלקי בלבד לסוגיה2005�ותקנו בשה

כללי "המידע המצטבר על השפעת חומרי ההדברה על האד� חייב את שינוי 
 הגיש מנהל אג$ אגרואקולוגיה במשרד לשר להגנת 2011ובינואר ובמאי , "המשחק

.  בקרבת מגורי�הסביבה הצעה לשינוי התקנות בדבר ריסוסי� מהאוויר ומהקרקע
. 2011השר להגנת הסביבה אימ+ את ההמלצות והורה לקד� את התקנת� עד יולי 

 .בפועל הדבר לא אירע

 

 דשני� כימיי�

עודפי הדש� שאינ� נקלטי� בצומח מגיעי� למי התהו� ופוסלי� לשימוש מי� 
נקבע כי לש� מניעת זיהו� המי� , 1959�ט"התשי, בחוק המי�. שנועדו לשתייה

הוראות בדבר , בי� השאר, השר להגנת הסביבה להתקי� תקנות הקובעותרשאי 
 ואיל& 2003�א$ שבכמה הזדמנויות מ. לרבות דישו�, השימוש בחומרי� מסוימי�

עד , הגיש מנהל אג$ אגרואקולוגיה להנהלת המשרד הצעה לתקנות למניעת דישו� יתר
 הסביבה תקנות לא התקינו השרי� להגנת, 2011ספטמבר , מועד סיו� הביקורת

והמשרד הפגי� בעניי� זה התנהלות פסיבית שאינה עולה בקנה אחד , הנוגעות לדישו�
 .ע� ייעודו

 

 תכנו� הטיפול בפסולת חקלאית

שמירת בריאות הציבור היא מ� הנושאי� העומדי� בראש דאגותיה של הרשות  .1
האחריות לטיפול בפסולת. המקומית

8
ח צו  מוטלת על המועצות האזוריות מכו

בפועל מועצות אזוריות . 1958�ח"התשי, )מועצות אזוריות(המועצות המקומיות 

__________________ 

 גהות תעסוקתית ובריאות העובדי� בחומרי הדברה שה� זרחני� אורגניי�(תקנות הבטיחות בעבודה   6

1992ג"התשנ, )וקרבמטי�. 
1964ד"התשכ, )הדברהעובדי� בחומרי (תקנות הבטיחות בעבודה   7. 
 .חו* מפסולת שהיא בגדר חומרי� מסוכני�  8
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אול� , מטפלות בפסולת הביתית והתעשייתית בתחומ� ומפנות אותה לאתרי� מורשי�
. והיא נשארת בשטח ללא טיפול, ה� כמעט אינ� עוסקות בפינוי הפסולת החקלאית

, כי� פסולת בשטחי� הפתוחי�חלק מהחקלאי� משלי, יבהיעדר פתרו� מוניציפל
 . לפעמי� בניגוד להוראות החוקי�

הכנה , בשיתו$ מועצות אזוריות,  ואיל& יז� אג$ אגרואקולוגיה במשרד1996�מ .2
שיישומ� יכול היה , של תכניות אב לטיפול בפסולת החקלאית בתחומ� ולמחזורה

ריות רבות בפועל מועצות אזו. לקד� את פתרו� בעיית התברואה במרחב החקלאי
שמימנו את הכנת� של תכניות אב לתחומ� בחלקי� שווי� ע� המשרד אינ� מיישמות 
אות� עקב היעדר יכולת לממ� את הבנייה של המתקני� הנדרשי� ואת עלות תפעול� 

המשרד מצדו לא פעל להפקת לקחי� כדי לקד� את ההיתכנות של . מדי שנה בשנה
 . תכניות אב נוספות

 

 מירת הסביבה החקלאיתתרומת המשרדי� לש

 עוסק המשרד להגנת הסביבה בעיקר בהתוויית מדיניות סביבתית 1989�מהקמתו ב
המייצג את האינטרס הסביבתי במערכת , למשרד. ובקידו� חקיקה ותקינה בתחו� זה

 הקי� 1992�ב, כאמור. והוא כמעט אינו עוסק בביצוע, יש תפקיד של מאסדר, השלטו�
. אשר תכליתו לטפל בהגנת הסביבה במרחב החקלאי, גיההמשרד את אג$ אגרואקולו

ריבוי התפקידי� המוטלי� על אג$ אגרואקולוגיה אינו עולה בקנה אחד ע� המחסור 
, בכוח אד� ובתקציבי� המאפיי� את האג$ ממועד הקמתו ועד מועד סיו� הביקורת

ת ג� משרד החקלאות פועל בשני� האחרונות לעידוד חקלאות בעל. 2011ספטמבר 
, לנוכח פערי התקציב הניכרי� בי� המשרדי�. תועלות אקולוגיות התורמת לסביבה

נראה כי משרד , גודל המנגנוני� של כל אחד מה� ופערי הניסיו� הביצועי ביניה�
 . כפרי הרבה יותר מ� המשרד�החקלאות משפיע על הגנת הסביבה במרחב החקלאי

ני� האחרונות במשרד על א$ התמורה שחלה בש, לדעת משרד מבקר המדינה
עדיי� מושרשת בו גישה שלפיה עליו לגונ� על , החקלאות בכל הנוגע להגנת הסביבה

� ובפרסומי� של ה2010�כמצוי� בתכניתו האסטרטגית מ, החקלאי�OECD . על כ�
מתפקידו של המשרד להגנת הסביבה להגדיל את משקלו בהבטחת האינטרס 

 . הסביבתי במרחב החקלאי

 

 ותסיכו� והמלצ

אחת החולשות המובהקות בתחו� ההדברה בישראל היא היעדר איסו$ שיטתי של 
כמו כ� המשרד להגנת . נתוני� וניתוח� לש� גיבוש מדיניות בידי מקבלי ההחלטות

הסביבה לא עושה ניטור שאפשר ללמוד ממנו על יעילות ההדברה ועל הימצאות 
יצירת בסיס נתוני� היא , הלדעת משרד מבקר המדינ. שרידי הרעלי� באוויר ובקרקע

על משרדי . מ� הכלי� החיוניי� ביותר לניהול תחו� ההדברה ויש לקדמה לאלתר
החקלאות והגנת הסביבה לפעול להכנת� של סקרי� שנתיי� בנושא השימוש 

המאשר את רישוי� של , כמו כ� על משרד החקלאות. ס"בתכשירי הדברה בידי הלמ
בוע יעדי� כמותיי� ואבני דר& לש� עמידה לק,  מתכשירי ההדברה שבשימוש85%

 . על הפחתת השימוש בה�2003�בהחלטת ממשלה מ
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ואלפי חקלאי� המשתמשי� בה� בתדירות גבוהה , חומרי ההדברה ה� רעלי�
וה� , בכמויות גדולות עושי� זאת ללא היתרי רעלי� או הכשרות והסמכות כלשה�

לדעת משרד מבקר . ע כלשהולאחסנ� ולהשתמש בה� ללא יד, יכולי� לרכוש אות�
בכלל . ולכ� יש לשקול אילו אמצעי� לנקוט, אי� להשלי� ע� המצב הקיי�, המדינה

זה על המשרד לשקול אפשרות לצמצ� את הפטורי� הקבועי� בתקנות כדי לחייב 
�או לחלופי� על משרד החקלאות לשקול להתנות , יותר חקלאי� בהיתרי רעלי� 

,  את עיסוקו של חקלאי ברכישת חומרי הדברה�במש& שני� אחדות , בהדרגה
, בחובת הסמכה וברישוי, באחסונ� ובפיזור� בשטח בהכשרה, בשיווק�, בהובלת�

ולגבש קורסי� מובני� וייעודיי� למטרה זו כדי שחקלאי� לא מיומני� לא יעסקו עוד 
 . בהדברה

, ברי�אסדרה קפדנית וניטור ופיקוח מוג, ממשק ההדברה מחייב ניהול סיכוני�
בהיעדר פיקוח מתרחשי� . ומהממצאי� עולה כי הדבר לא נעשה במידה מספקת
לדעת משרד מבקר המדינה . כשלי� בתחו� ההדברה ולא מתאפשרת אכיפה סדירה

ת "הבריאות והתמ, הגנת הסביבה, יש לשקול איגו� משאבי� של משרדי החקלאות
כמו כ� על המשרד . לש� הגדלת מצבת הפקחי� וריבוי האמצעי� העומדי� לרשות�

כדי , 2007�כפי שכבר החליט ב, ג לבצע אכיפה מינהלית"להסמי& את פקחי רט
שיהיה אפשר לאכו$ את קיו� התקנות במקרי� חמורי� שבה� אי� שיתו$ פעולה 

 . מצד החקלאי�

אשר לניטור שאריות חומרי ההדברה בתוצרת החקלאית בידי משרדי החקלאות 
, קיפות ולפרס� בתיאו� ובסדירות את תוצאות הבדיקות עליה� לנהוג בש�והבריאות 

כדי , המאופייני� בחריגות גבוהות במש& שני�, בייחוד בכל הנוגע לצמחי התבלי�
עד לתיקו� המצב בצמחי . שהציבור יוכל לקבל החלטות צרכניות מושכלות בעניי� זה

התבלי� על משרד החקלאות לייחד מאמ+ להדרכת החקלאי� המגדלי� אות� 
 . הפחית בריסוסי� ולאכיפה מוגברת כדי לצמצ� את החריגותל

הדברה יש לשקול את האפשרות לקבל את ההחלטות �בסוגיית הממשק מגורי�
שמירת בריאות ) א: (על פי שני עיקרי�, בי� היתר, המסדירות את הקונפליקט

ק  א� מדיניות או פעולות עלולות להזי�קרי , עקרו� הזהירות המונעת) ב(; הציבור
ובהיעדר מידע מדעי הקובע כי לא יתרחש נזק יש להימנע , באופ� חמור או בלתי הפי&

על משרדי . הצעות רבות הועלו ליישוב קונפליקט זה. ככל האפשר מ� הפעולות הללו
החקלאות והגנת הסביבה לבחו� את הפתרונות ולפעול בהקד� ליישומ� של אלה 

  .שיימצאו מיטביי�

 לבחו� את החסמי� שבעטיי� לא בוצעו במלוא� תכניות על המשרד להגנת הסביבה
על השלטו� . אשר הוא השתת$ במימונ� ובהכנת�, האב לטיפול בפסולת החקלאית

המרכזי לשקול להעמיק את השתתפותו במימו� המתקני� לטיפול בפסולת החקלאית 
סר עקב חו, בייחוד בפריפריה, במועצות אזוריות דלילות אוכלוסי� ומעוטות הכנסות

 .יכולת� לממ� בעצמ� מתקני� אלה

�משנות התשעי� של המאה העשרי� פעלו המדינות החברות בארגו� הOECD 
מדינת . לרבות בחקלאות, קיימא�ומדינות האיחוד האירופי לקידו� של פיתוח בר

.  ואיל&2003משנת , על פי החלטת ממשלה, קיימא�ישראל מחויבת לפיתוח בר
� בישראל חלה התקדמות בכל הנוגע לממשק חקלאותממצאי דוח זה מלמדי� כי ג�

אול� מהשוואה . סביבה בזכות מאמציה� של משרדי החקלאות והגנת הסביבה
בגי� , בי� היתר, לארצות המתקדמות בעול� עולה כי ישראל עדיי� מפגרת בעניי� זה
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דישו� , הדברה: חולשתו של המשרד להגנת הסביבה כמאסדר בנושאי� המרכזיי�
על , כדי לממש את תפקידו, לדעת משרד מבקר המדינה. פסולת החקלאיתוטיפול ב

שהוא המייצג העיקרי של האינטרס הסביבתי במערכת , המשרד להגנת הסביבה
לקד� התקנת תקנות חיוניות , לפעול להוספת משאבי� לאג$ אגרואקולוגיה, השלטו�

הטמעה רבה יותר שינוי כזה יוכל להביא לידי . ולהגביר את האכיפה במרחב החקלאי
 . של השיקולי� הסביבתיי� בחקלאות

 

♦ 
 

 מבוא

ה� מניבות שירותי� חיוניי� . המערכות האקולוגיות הטבעיות נחשבות לנכסי הו� עולמיי� .1
גידול . הפריית קרקע והאבקת צמחי� ומשמשות מקור למזו� ימי ולמוצרי ע�, כגו� טיהור מי�

הביאו , 9התיעוש והאינטנסיפיקציה של החקלאות,  העיורבה�, האוכלוסייה והתהליכי� הנלווי� לו
, כ�. החקלאות צורכת משאבי� רבי�. לידי צמצו� שטח� של מערכות אלו ופגיעה בלתי הפיכה בה�

�במדינות המפותחות בעול� החברות בארגו� ה, לדוגמהOECD10היא צורכת כ � בממוצע 40%
החקלאית מייצרת כמויות גדולות של הפעילות , מלבד תועלתה הרבה. ממשאבי הקרקע והמי�

ומפרות את שיווי ) כגו� חומרי הדברה ודישו�(פסולת ומשתמשת בתשומות המזהמות את הסביבה 
אחד האתגרי� הסביבתיי� העולמיי� הגדולי� הוא לספק את ביקושי המזו� . המשקל האקולוגי

. 12קיימא�לאות בת לפתח חק�קרי , 11לאוכלוסייה ההולכת וגדלה בד בבד ע� שמירת הסביבה
 . חקלאות כזאת אמורה לספק את הצרכי� העכשוויי� בלי לגרו� לדלדול המשאבי� בעתיד

בשנות השמוני� ובראשית שנות התשעי� של המאה העשרי� הפי� לראשונה ארגו� מדינות האיחוד 
ל הנחיות אלו עסקו בהגנה ע. 13האירופי הנחיות הנוגעות לשיטות חקלאיות המיטיבות ע� הסביבה

. מקורות המי� מחומרי הדברה ודישו� ומפסולת של בעלי חיי� ובשמירה על בתי גידול טבעיי�
 14ת ואיל� מחויבות מדינות האיחוד האירופי להציע לחקלאי� תכניות אגרואקולוגיו2003משנת 

לבריאות הציבור ולרווחת חיות , המיועדות לעודד� לנהל את חוותיה� באופ� ידידותי לסביבה
קיימא נבנה �לק מ� המאמ� האירופי שנעשה בשנות האלפיי� לש� פיתוח חקלאות בתכח. המשק

ובייחוד רפורמות הנעשות , מער� של מדדי� סביבתיי� שמטרת� לעקוב אחר השפעת החקלאות
 .על הסביבה ולנתחה, בה

שטחי� אלו .  משטח המדינה15%�כ,  מיליו� דונ� בקירוב3השטחי� המעובדי� בישראל ה�  .2
ע� זאת . ק ממערכת השטחי� הפתוחי� ומשמשי� לייצור המזו� ולפריסת ההתיישבותה� חל

הגדיר את החקלאות האינטנסיבית כאחד מגורמי הזיהו� )  המשרד�להל� (המשרד להגנת הסביבה 

__________________ 

, הדישו�, מהמיכו� החקלאי, בי� היתר, גידול בכמות היבולי� וביעילות הייצור ליחידת שטח הנובע  9
 . ההשקיה וההשבחה הגנטית של הגידולי�, ההדברה

) OECD) Organisation for Economic Co-operation and Developmentמפרסומי ארגו�   10
Environmental Performance of Agriculture in OECD Countries Since 1990 (2008) 

11  Foley, J.A., R. Defries et al (2005) Concequences of Land Use, Science 309, p 570-574 

 . קיימא הוא פיתוח המביא בחשבו� את צורכי העתיד�פיתוח בר  12
 ˙ÙÂ¯È‡· È‡Ï˜Á‰ „ÂÒ·Ò‰ ˙ÂÈ�È„Ó· ˙ÂÓ¯ÂÙ¯ :‰·È·Ò ˙¯Ó˘Ó ˙Â‡Ï˜Á „Â„ÈÚÏ ˙ÂÈ�Î‰, יסקוטלסק' א  13

)2006.( 

 . הקשר שבי� חקלאות לסביבה�) סביבה חקלאית(אגרואקולוגיה   14
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לרבות במרחב , בנושאי סביבה) ררגולטו(המשמש מאסדר , לפיכ� המשרד. 15הגדולי� במדינה
דש לאגרואקולוגיה כדי לצמצ� את ההשפעות השליליות של  אג' ח1992�הקי� ב, החקלאי

הנושאי� העיקריי� בתחו� האגרואקולוגיה ה� הטיפול בתשומות ההדברה . החקלאות על הסביבה
וניהול הפעילות החקלאית ) שפכי� ופגרי�, כגו� זבל של בעלי חיי�(והדישו� ובפסולת החקלאית 
אחראי )  משרד החקלאות�להל� (יתוח הכפר משרד החקלאות ופ. תו� צמצו� הפגיעה בסביבה

למשרד זה יש תפקיד . לשימור הקרקע ולענפי החקלאות, לתכנו� ההתיישבות החקלאית ולפיתוחה
קיימא יעד �בשני� האחרונות הוא רואה בחקלאות בת. מפתח בעיצוב המרחב החקלאי ובשמירתו

בה� , א אשר נועדה ליישו� יעדיוקיימ� הוא פרס� תכנית אסטרטגית לפיתוח בר2010ובמאי , מרכזי
 . שמירת משאבי הטבע לצד פעילות חקלאית כלכלית ידידותית לסביבה

 את טיפול� של משרד החקלאות 2011ספטמבר �משרד מבקר המדינה בדק בחודשי� אפריל .3
הביקורת נעשתה בשירותי� . והמשרד בחומרי הדברה ודישו� ואת תכנו� הטיפול בפסולת החקלאית

חומרי� מסוכני� ולחימה , באגפי אגרואקולוגיה, צומח ולביקורת במשרד החקלאותלהגנת ה
השלמת מידע נעשתה ). ג" רט�להל� (במזיקי� ובמחוז הדרו� של המשרד וכ� ברשות הטבע והגני� 

באגפי שירות המזו� הארצי ובריאות הסביבה במשרד , י� במשרד החקלאותריבשירותי� הווטרינ
באג' הפיקוח על העבודה , ) רשות המי��להל� (תית למי� ולביוב ברשות הממשל, הבריאות

ובמועצות האזוריות חו' אשקלו� ) ת" משרד התמ�להל� (המסחר והתעסוקה , הבמשרד התעשיי
 . ומרחבי�

 

 

 חומרי הדברה 

 רקע

בקצב ) שעורה ותירס, חיטה, אורז(בארבעי� השני� האחרונות גדל ייצור התבואות העולמי  .1
הישג זה מיוחס לשליטה בגידולי� . צב גידול אוכלוסיית העול� וייצור המזו� הוכפלהמהיר מק

להגדלת פוריות הקרקע באמצעות דישו� ולשליטה במזיקי� באמצעות חומרי , ובגנטיקה שלה�
תכשירי ההדברה ה� תרכובות מסחריות של חומרי ההדברה המיועדי� . הדברה כימיי� סינתטיי�
בעשרות . עשבי� שוטי� ומכרסמי� ולמניעת הופעת�, חיידקי�, רקי�לטיפול במזיקי� כגו� ח

השני� האחרונות התרחב מאוד השימוש בתכשירי ההדברה בכל העול� מפני שה� חיוניי� 
. לחקלאות אינטנסיבית ומצמצמי� את הצור� בהגדלת השטח המעובד לש� היענות לביקושי המזו�

3�רי הדברה בשנה בשטח כולל של יותר מבישראל משתמשי� בעשרות אלפי טונות של תכשי 
ההדברה נעשית באמצעות ריסוס מהאוויר . בעיקר במשקי הצומח והחי וביערות, 16מיליו� דונ�

 . בהשקיה ובטפטפות, ומהקרקע

בקרקע , במקורות המי�, בצמחי�, בבעלי החיי�, חומרי ההדברה ה� רעלי� הפוגעי� באד� .2
 מיליו� בני אד� בעול� 3�מדי שנה בשנה נפגעי� כ, ות העולמיעל פי נתוני ארגו� הבריא. ובאוויר

__________________ 

החקלאות בישראל מהווה את המזה� " נקבע כי 2008בתכנית העבודה של המשרד לשנת , למשל, כ"  15
 ".�הגדול ביותר ממקורות לא מוקדיי

 מיליו� 2.83השטח החקלאי המעובד הוא , 2010על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת   16
ל בשטח של מאות אלפי דונ� "ברפתות וביערות קק, בלולי�, והריסוסי� נעשי� בשטח זה, דונ�

בי� הפער .  מיליו� דונ�3.8�השטח המעובד הוא כ, 2009על פי נתוני משרד החקלאות לשנת ; נוספי�
כגו� , הנתוני� נובע בעיקר מכ" שמשרד החקלאות מביא בחשבו� שימושי� שאינ� קרקע מעובדת

 .מבני� ודרכי� חקלאיות
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, מחקרי� אפידמיולוגיי� שנעשו בשני� האחרונות.  מה� נפטרי�250,000�מחומרי הדברה וכ
קובעי� כי יש קשר ברור בי� החשיפה לחומרי ההדברה , בעיקר בארצות הברית ובמדינות אירופה

שימוש לא זהיר בחומרי הדברה מחולל פגיעות לטווח . או המגע הישיר את� ובי� פגיעה בבריאות
כמו כ� נמצא קשר בי� החשיפה . והנפגעי� העיקריי� ה� חקלאי� וילדי�, קצר וארו� באוכלוסייה

, הפרעה בפעילות מערכת העצבי�, פגיעה בעוברי�, לחומרי הדברה ובי� ירידה בפריו� האנושי
 . 17תפרקינסו� וסוכר, מחלות נשימה, אצל ילדי�בעיות קשב ולמידה , תהפרעה בפעילות ההורמונלי

בד בבד גדלה . שינויי האקלי� בעול� ועליית הטמפרטורות יוצרי� כר פורה לריבוי המזיקי� .3
עמידות� של המזיקי� לחומרי ההדברה הקיימי� ועולה הצור� להגביר את השימוש בה� ולהאי� 

 א� יימשכו מגמות השימוש הנוכחיות ,על פי מחקרי�. את הפיתוח של תכשירי� רעילי� חדשי�
 תהיה גדולה פי 2050כמות חומרי ההדברה שיצטברו במערכות האקולוגיות עד שנת , בכל העול�

1.9�הקונפליקט שנוצר בי� הכורח להשתמש ביותר ויותר חומרי הדברה רעילי� כדי .  מהקיי�4.8
� לבריאות ולסביבה הכרוכי� להגדיל את ייצור המזו� ולמנוע רעב בעול� ובי� החשש מהסיכוני

 . בכ� מחייב רוויזיה ומציאת פתרונות חדשי�

 

 

 אחריות משרדי הממשלה 

 :ויישומ� מוטל על משרדי ממשלה כדלקמ�, חוקי� רבי� ותקנות נועדו לאסדרת תחו� ההדברה

 

 משרד החקלאות

�ז"התשט, חוק הגנת הצומח.  מכלל תכשירי ההדברה משמשי� בחקלאות הצמחית72%�כ .1
מקנה לשר , העוסק במניעת חדירת� של מזיקי� לחקלאות, ) חוק הגנת הצומח�להל�  (1956

, החקלאות תפקיד מרכזי בתחו� ההדברה וקובע כי הוא רשאי להתקי� תקנות בדבר הסדרת ייבוא�
להסמי� אד� לבצע פעולות הדברה על פי תכנית הדברה ; מכירת� והפצת� של תכשירי הדברה

ולאסור את השימוש ; 18התקי� תקנות האוסרות עיסוק בהדברה בלי רישיו�ל; שהוכנה בנושא
הטיפול בתכשירי הדברה לצמחי� נעשה בידי השירותי� להגנת הצומח . בחומרי� מסוימי�

 .19ולביקורת במשרד החקלאות

�להל�  (1994�ה"התשנ, )הסדר יבוא ומכירה של תכשירי� כימיי�(מכוח תקנות הגנת הצומח  
 �משרדית בראשות נציג משרד הבריאות לעניי�מינה שר החקלאות ועדה בי�, )צומחתקנות הגנת ה

תפקיד הוועדה הוא לייע� למנהל . רישוי תכשירי ההדברה המותרי� לשימוש בחקלאות הצמחית
על פעילות הוועדה ראו בהמש� (והוא המחליט על רישויו של כל תכשיר , השירותי� להגנת הצומח

 תכשירי הדברה בעלי תעודות רישו� תקפות מטע� מנהל 1,000� היו כ2011בראשית שנת ). הדברי�
.  תכשירי הדברה שאישר המנהל לשימוש בחקלאות האורגנית200�השירותי� להגנת הצומח ועוד כ

ולכל תכשיר הדברה יש להצמיד תווית המפרטת את , תוק' הרישו� הוא לשלוש שני� ויש לחדשו
 .תנאי השימוש ואת סיכוניו

__________________ 

ופרסומי� של ) È¯ÓÂÁ Ï˘ ˙ÂÈ˙Â‡È¯·Â ˙ÂÈ˙·È·Ò ˙ÂÚÙ˘‰) 2010 ‰„·¯‰, קרק' כבהא וס' א: מתו"  17
 .WHOארגו� הבריאות העולמי 

 .רי� לצורכי משקיה�הוראה זו אינה חלה על חקלאי� המדבי  18
השירותי� להגנת הצומח ולביקורת פועלי� במסגרת משרד החקלאות כזרוע לאכיפת חוקי� ותקנות   19

ניטור ומניעת נגעי צמחי� ויבוא ויצוא של תוצרת , ולמת� שירותי� מקצועיי� בנושאי הגנת הצומח
  .חקלאית
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כלומר למשק החי החקלאי ,  מכלל תכשירי ההדברה מיועדי� לתחו� הווטרינרי13%�כ .2
השירותי� הוטרינריי� במשרד החקלאות פועלי� על פי תקנות מחלות בעלי חיי� . ולחיות מחמד

בדומה לתחו� הגנת ). 1945, מכוח פקודת מחלות בעלי חיי� (1982�ב"התשמ, )תכשירי� כימיי�(
ר למכור תכשירי הדברה ללא רישו� שאושר בידי מנהל השירותי� ג� כא� חל איסו, הצומח

תכשירי ההדברה המיועדי� ; תוקפו של רישו� תכשיר הוא שלוש שני� ויש לחדשו; הווטרינריי�
לשימוש בסביבת בעלי חיי� או עליה� מיושמי� בדר� כלל בידי החקלאי� עצמ� ולא בידי חברות 

 . הדברה

 

 המשרד להגנת הסביבה

, המיועדי� לתברואה,  מכלל תכשירי ההדברה14%�ד אחראי לאישור ורישוי של כהמשר .1
 חוק �להל�  (1993�ג"התשנ, על פי חוק החומרי� המסוכני�. ולכלל התכשירי� מעצ� היות� רעלי�

לא יעסוק אד� ברעלי� הרשומי� בתוספת לחוק אלא א� כ� יש בידו היתר , )חומרי� מסוכני�
, באריזת�, בייבוא�, כל העוסק בייצור רעלי�; ת הסביבה הסמיכו לכ�רעלי� מאת מי שהשר להגנ

משווק תכשירי הדברה ;  חייב בהיתר רעלי��בהעברת� ובשימוש בה� , במסחר בה�, בהחסנת�
השר להגנת הסביבה רשאי ; שהוא בעל היתר רעלי� ימכור אות� למי שהוא עצמו בעל היתר רעלי�

הטיפול . החסנת� ועוד, המסחר בה�, אריזת�,  ייבוא�,להתקי� תקנות בדבר הטיפול ברעלי�
 .חומרי� מסוכני� ולחימה במזיקי� שבמשרד, בתכשירי ההדברה נעשה בידי אגפי אגרואקולוגיה

1994�ד"התשנ, )רישו� תכשירי� להדברת מזיקי� לאד�(על פי תקנות החומרי� המסוכני�  .2 
משרדית לעניי� רישו� תכשירי � מקצועית בי�מינה השר ועדה, ) תקנות החומרי� המסוכני��להל� (

תפקידה של הוועדה הוא לדו� בבקשות לאשר תכשירי הדברה . ההדברה בראשות נציג משרדו
 ). מנהל האג' ללחימה במזיקי��בפועל (המותרי� בשימוש ולייע� לממונה 

ות פטור מהוראות החוק לגבי כמוי, כתוארו אז,  קבע השר לאיכות הסביבה1996בשנת  .3
, )סיווג ופטור(מסוימות של רעלי� ספציפיי� באמצעות התקנת תקנות החומרי� המסוכני� 

�ואול� נקבע שלא יינת� פטור לגבי מכירת חומרי הדברה שמשקל� הכולל גבוה מ. 1996�ו"התשנ
 . ג" ק50

 ¯˙ÂÈ· ˘Ó˙˘Ó‰ È‡Ï˜ÁÏ ÂÏÏ‰ ‰¯·„‰‰ È¯È˘Î˙ ˙‡ ¯ÂÎÓÏ ¯ÂÒ‡ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ
Ó-50˜ " ‚ÌÈÏÚ¯ ¯˙È‰ ÂÏ ÔÈ‡ Ì‡ . ¯·Ó·Â�Ó ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó ˙·Â˘˙Ó2011 „¯˘ÓÏ 

 ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó) ÔÏ‰Ï-˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó ˙·Â˘˙  ( ÌÈ˘Ó˙˘Ó ÌÈ·¯ ÌÈ‡Ï˜Á ÈÎ ‰ÏÂÚ
¯˙ÂÈ ˙ÂÏÂ„‚ ˙ÂÈÂÓÎ· ,ÌÈÏÚ¯ È¯˙È‰ ˘È ÌËÂÚÈÓÏ ˜¯Â . ˙ÓÈÂ˜Ó ‰�È‡ ËÚÓÎ ‰�˜˙‰˘ Ô‡ÎÓ

È‡Ï˜Á‰ ¯Ê‚Ó·. 

כי ס� היתרי הרעלי� )  תשובת המשרד�להל� (המדינה  השיב המשרד למשרד מבקר 2011בנובמבר 
וא� יחיל את חובת החזקת היתרי רעלי� , רק מקצת� חקלאי�, 4,700�הקיימי� בכל המגזרי� הוא כ

הוא יצטר� להכפיל את פעילות אג' חומרי� מסוכני� והמחוזות בעניי� , על אלפי חקלאי� נוספי�
מתקיימת עבודת מטה להסדרתו " בימי� אלה"ו, וסדרעוד הסביר המשרד כי הנושא אכ� אינו מ. זה

 . בשיתו' משרד החקלאות

Î ÂÙÏÁ˘ ÈÙ ÏÚ Û‡˘ ÍÎ ÏÚ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó-15 ˙�˜˙‰ „ÚÂÓÓ ÌÈ�˘ 
ÌÈ‡Ï˜Á‰ È„È· ÌÈÏÚ¯‰ È¯˙È‰ ˙·ÂÁ ÈÂÏÈÓ ˙‡ ¯È„Ò‰ ‡Ï ‡Â‰ ˙Â�˜˙‰ , ‰�Ù˙‰ ‰˙Ú ˜¯Â

‡˘Â�· ˜ÂÒÚÏ .˘Ù‡‰ ÌÈÎ¯„‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ÌÈÈ˜‰ ·ˆÓ‰ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï ˙ÂÈ¯
˙Â�˜˙‰ Ï˘ ¯˙ÂÈ È·ÈË˜Ù‡ ÌÂ˘ÈÈÏ ÏÂÚÙÏÂ , ÔÈÚÓÏ ÂÎÙ‰ ˙‡Ê‰ ˙ÚÏ˘"‰˙Ó ˙Â‡ ." 
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 רשות הטבע והגני�

פקחי� ממדור ניטור רעלי� ברשות הטבע והגני� נותני� למשרד שירותי פיקוח על היבטי� רבי� 
 .כפי שיפורט בהמש�, של ההדברה

 

 משרד הבריאות

על פי צו הפיקוח על , רד הבריאות רוש� תכשירי� להדברת מזיקי� לאד�אג' הרוקחות במש
תכשירי� אלו ה� כאחוז אחד . 1962�ב"התשכ) תכשירי� להדברת מזיקי� לאד�(מצרכי� ושירותי� 

אשר לתחו� ההדברה בחקלאות ממלא משרד הבריאות שני . מכלל תכשירי ההדברה שבשימוש
משרדיות הממליצות על השימוש בתכשירי הדברה ��נציגיו משתתפי� בוועדות הבי: תפקידי�

והוא בודק שאריות של חומרי הדברה במוצרי מזו� במרכולי� או ; )בתחו� הצומח והווטרינריה(
תפקידי� נוספי� . 1997, )שאריות חומרי הדברה) (מזו�(במחסני� מכוח תקנות בריאות הציבור 

י הדברה במי השתייה וייזו� מחקרי� על שממלא משרד הבריאות ה� בדיקת קיומ� של שרידי חומר
 .חשיפת האוכלוסייה לחומרי ההדברה

 

 ת"משרד התמ

בחנויות ובמחסני� , ת מופקד על בטיחות� של העובדי� בתחו� ההדברה ה� במפעלי�"משרד התמ
מכוח תקנות , לרבות בתחו� ההדברה, הפקחי� של משרד זה פועלי� בחקלאות. וה� בשטח

מכוח , ) תקנות הבטיחות�להל�  (1964�ד"התשכ, )י� בחומרי הדברהעובד(הבטיחות בעבודה 
מסירת מידע והדרכת (ומכוח תקנות חוק ארגו� הפיקוח , 1997�ז"התשנ, תקנות ציוד מג� אישי

1999�ט"התשנ, )עובדי� . 

 

 

 כמות חומרי ההדברה שבשימוש

�מדינות ארגו� ה .1OECDמי� נתו� המכירות ובמרבית� ז,  ה� ספקיות המזו� החשובות בעול�
 פחתה כמות חומרי ההדברה שבשימוש במדינות 2003�1990בשני� . השנתיות של חומרי ההדברה

עקב צמצו� השימוש .  בממוצע בד בבד ע� מעבר לשימוש בתכשירי� רעילי� פחות5%�אלה בכ
 . 20 קט� ג� זיהו� המי� בארצות אלה1990�מ, בדשני� ובחומרי הדברה

 והטילה על משרדי 21קיימא�הממשלה על אימו� מדיניות של פיתוח בר החליטה 2003במאי  .2
הממשלה הגדירה בהחלטתה מטרות . הממשלה להכי� תכניות אסטרטגיות לקידו� מדיניות זו

על משרד החקלאות הוטל לנקוט צעדי� להפחתת השימוש בכימיקלי� . פרטניות למרבית המשרדי�
 פרס� משרד 2010רק במאי . ביצוע ההפחתהלדישו� ולהדברה וכ� לקבוע מדדי� ויעדי� ל
אחת . המשמשת מאז מסד לפעולותיו, קיימא�החקלאות את תכניתו האסטרטגית לפיתוח בר

ונקבע בה , המטרות המרכזיות בתכנית זו היא שינוי דפוסי הצריכה של תשומות ההדברה והדישו�
 60וי� בה היה הוצאה של היעד המדיד היחיד שצ. כי יש להגדיר יעדי� מדידי� להשגת מטרה זו

ובשנה השלישית ", 2012 עד אמצע �קרי , משימוש בתו� שנתיי�) 1,000�מבי� כ(תכשירי הדברה 

__________________ 

20  Environmental Performance of Agriculture in OECD Countries Since 1990 (2008) 
בפרק על , )�È„Ó‰ ¯˜·Ó , È˙�˘ ÁÂ„56·) 2006‰ראו ג� ; 14.5.03 מיו� 246' החלטת ממשלה מס  21

 . 343' עמ, קיימא�פיתוח בר
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יצוי� כי ליעד זה בתכנית האסטרטגית אי� משמעות בכל הנוגע לכמויות ". יוצאו חומרי� נוספי�
עה כי יש לפעול בי� היתר משו� שהתכנית לא קב, תכשירי ההדברה שבשימוש ולמידת רעילות�

 .להדרת התכשירי� היותר רעילי� ומסוכני� לאד� ולסביבה

 ˙˙ÁÙ‰Ï Í¯„ È�·‡Â ÌÈÈ˙ÂÓÎ ÌÈ„ÚÈ ‰Ú·˜ ‡Ï ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙È‚Ë¯ËÒ‡‰ ˙È�Î˙‰
‰¯·„‰ È¯È˘Î˙· ˘ÂÓÈ˘‰ .ÍÎÓ ‰¯˙È ,˙È�Î˙‰ ÌÂÒ¯Ù „ÚÂÓÓ , È‡Ó2010 , ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „ÚÂ

˙¯Â˜È·‰ , ¯·ÓËÙÒ2011 ,Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó ‡ÈˆÂ‰ ‡Ï˘ÂÓÈ˘Ó Â‰˘ÏÎ ¯È˘Î˙ ˙22 . ÈÎ ÔÈÂˆÈ
ÁÓÂˆ‰ ˙�‚‰Ï ÌÈ˙Â¯È˘‰ È�Â˙� ÈÙ ÏÚ , ËÒÂ‚Â‡Ó1990 ËÒÂ‚Â‡ „ÚÂ 2011 , Í˘Ó·21ÌÈ�˘  ,

 Ï˘ ÈÂ˘È¯‰ ÏËÂ·41ÌÈ·¯ ÌÈÈ˙·È·Ò‰Â ÌÈÈ‚ÂÏÂ˜ÈÒ˜ÂË‰ Ì‰È˜Ê� ÈÎ ‡ˆÓ� ¯˘‡ ÌÈ¯È˘Î˙  ,
ÌÈÙÒÂ� ÌÈ¯È˘Î˙ ‰˘ÂÏ˘· ˘ÂÓÈ˘‰ ÌˆÓÂˆÂ .ÌÈÏÚÂÙ ‰�˘· ‰�˘ È„Ó ÈÎ ÔÈÂˆÈ „ÂÚ ÌÈ�¯ˆÈ 

ÌÈ˘„Á ÌÈ¯È˘Î˙ Ï˘ ÌÂ˘È¯Ï ‰¯·„‰‰ È¯È˘Î˙ Ï˘ ÌÈ�‡Â·ÈÂ , ÌÈ˙Â¯È˘Ï ÌÈ�ÂÙ Ì‰ „·· „·Â
 ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯È˘Î˙ Ï˘ ÈÂ˘È¯‰ ˙‡ ˘„ÁÏ ‡Ï˘ ‰˘˜·· ÁÓÂˆ‰ ˙�‚‰Ï)ÌÈÈ¯ÁÒÓ ÌÈÏÂ˜È˘Ó .(
˙ÁÂÙ ÌÈÓÂ˘¯‰ ÌÈ¯È˘Î˙‰ Ï˘ ÏÏÂÎ‰ ¯ÙÒÓ‰ Ô‰·˘ ÌÈ�˘ ˘È ÍÎÈÙÏ . 

 למשרד מבקר המדינה כי הוא מבצע רוויזיות 2011משרד החקלאות הסביר בתשובתו מנובמבר 
רוחביות עתיות שבעקבותיה� מצוי� בתוויות של כמה מתכשירי ההדברה שאי� להשתמש בה� 

 . וכי פעולה זו גורמת בהכרח לצמצו� השימוש בחומרי הדברה, גידול�בצירופי� מסוימי� של נגע

˙· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙Ï·‚‰ ÈÎ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰ÏÂÎÈ ÌÈÂÒÓ ¯È˘Î
ÈÙÂÏÁ ¯È˘Î˙· Ú‚� ˙¯·„‰ È„ÈÏ ‡È·‰Ï , ˙ÂÈÂÓÎ ˙‡ Á¯Î‰· ÌˆÓˆÏ È„Î ‰· ÔÈ‡ ÔÎÏÂ

˘ÂÓÈ˘·˘ ‰¯·„‰‰ È¯È˘Î˙ .„ÂÚÂ ˙‡Ê , ˙ÂÓ‚Ó ÏÚ Ú„ÈÓ ÏÎ ÔÈ‡ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘ÓÏ
Â˙ÚÈ·˜Ï ÒÈÒ· ÔÈ‡Â ‰¯·„‰ È¯È˘Î˙· ˘ÂÓÈ˘‰ ,ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÈ˘ ÈÙÎ. 

נהוג לדווח על סוגי תכשירי , קנדה והולנד, רליהאוסט, כגו� ארצות הברית, בארצות מערביות .3
בכמה מארצות . על פי על סקרי שדה, ההדברה שבה� משתמשי� בכל גידול וגידול ועל כמויותיה�

אי� נתוני� רציפי� של , לעומת זאת, בישראל. אלה מחייבות התקנות שמידע זה יהיה שקו' לציבור
2008� ו199823שני� חו� מב, כמות תכשירי ההדברה שבשימוש בחקלאות . 

 נמצא כי כמות החומר 1998משנת ) ס" הלמ�להל� (בסקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  .4
ג חומר רעיל " ק53שמשמעותה הייתה אז ,  טו�3,837 שהיה בשימוש חקלאי בישראל היא 24הפעיל

 דורגה  מדינות שפרסמו נתוני� בנדו�31באותו הסקר נקבע כי מבי� . למועסק בחקלאות בשנה
עוד נמצא כי ענ' המטעי� הוא . ישראל במקו� השביעי במדד עומס החומר הפעיל ליחידת שטח

 ). 73%(התור� הגדול ביותר לצריכת החומר הפעיל 

 בדקה חברה פרטית את תכשירי ההדברה שבשימוש בישראל ומצאה כי כמות החומר 2008בשנת 
אול� מתודות הבדיקה .  בתו� עשור5.5%�ל כלכאורה מדובר בירידה ש.  טו�3,623�הפעיל הייתה כ

, זאת ועוד. אפשר ללמוד מה� על מגמת השימוש�ולכ� אי, בשני הסקרי� היו שונות לחלוטי�

__________________ 

 להוציא משימוש תכשירי� קוטלי עשבי� המכילי� 2011משרדית המליצה בפברואר �הוועדה הבי�  22
. י� המכילי� אטרזי� לאזורי� שבה� אי� פוטנציאל לחלחולסימזי� ולהגביל את השימוש בקוטלי עשב

אול� עד מועד סיו� הביקורת לא התקבלה החלטה רשמית של מנהלת השירותי� להגנת הצומח בעניי� 
  .זה

שהכינו הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה , "Ï ˙Â‡Ï˜ÁÏ ‰¯·„‰ È¯ÓÂÁ ¯˜Ò1998˘�˙ "הכוונה ל  23
 . ואשר הוגש לאג- אגרואקולוגיה) ל"מיג(ומעבדות מידע בגליל העליו� 

כגו� חומר , תכשירי ההדברה מכילי� חומר רעיל פעיל המחולל את ההדברה וחומר רב שאינו פעיל  24
 .מיהול
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�במסמ� הבקשה לצירו' ישראל לארגו� הOECD עד 2004 העוסק באגרואקולוגיה נקבע כי בשני� 
19%25�ל בואילו השימוש בה� גד, 1.3%� גדלה עלות תכשירי ההדברה ב2006. 

בשני� האחרונות נוקט משרד החקלאות פעולות רבות לצמצו� השימוש בתכשירי הדברה ובה� 
 וצמצו� רעילות� � זבוב פירות הי� התיכו� �צמצו� כמות הריסוסי� כנגד המזיק העיקרי במטעי� 

עידוד ההדברה ; באמצעות מעבר לשימוש בתכשיר הדברה רעיל פחות ממה שהיה מקובל בעבר
 על יסוד קבלת החלטות 26עידוד של הדברות מרוכזות באזורי� גדולי�; וגית במקו� הכימיתהביול

, פיתוח של זני צמחי� העמידי� בפני מחלות; )בשדה יחיד(במישור האזורי במקו� במישור הפרטני 
סביר להניח כי פעולות אלה ואחרות מביאות לידי הפחתת . אשר יצריכו פחות תכשירי הדברה

יצוי� כי לא . אול� למשרד החקלאות אי� מידע כמותי על כ�, רי ההדברה שבשימושכמויות תכשי
משמשי� ) בעיקר תכשירי� קוטלי עשבי�(וחלק� , כל תכשירי ההדברה לצומח מיועדי� לחקלאות

 .אול� ג� על כ� אי� מידע כמותי, ל"ל וביערות קק"בבסיסי צה, להדברה בצדי הדרכי� והמסילות

5. ‰ Ï˘ ÍÓÒÓ·-OECD27 ÈÎ Ú·˜� ÔÂ‚¯‡Ï ‰ÙÂ¯Èˆ Ì¯Ë Ï‡¯˘È· ˙Â‡Ï˜Á‰ ˙‡ ÔÁ·˘ 
 ÈÎÂ ÌÈËÂÓ ‡ÏÂ ÌÈÒÒÂ·Ó ÌÈ�Â˙� ÍÓÒ ÏÚ ˙ÂÈ�È„Ó ˘·‚Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ Ï‡¯˘È· ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜Ó

‰È‚ÂÏÂ˜‡Â¯‚‡‰ ÌÂÁ˙· Ú„È‰ È¯ÚÙ ÌÂˆÓˆÏ ÌÈˆÓ‡Ó „ÁÈÈÏ ˘È . ¯Á‡Ó ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
Ú„ÈÓ ¯Â·Èˆ‰Â ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜Ó È�ÙÏ ÔÈ‡ ÌÈ�Â˙� ÂÙÒ‡� ‡Ï˘ ,È‡Â- Â‚˘Â‰ Ì‡ ÚÂ·˜Ï ¯˘Ù‡

Ó ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰· ÂÚ·˜�˘ ÌÈ„ÚÈ‰-2003 . 

 כי היא מכינה סקר על השימוש 2011ס הסבירה למשרד מבקר המדינה בתשובתה מאוקטובר "הלמ
 וכי הסקר מתבסס על נתוני השיווק של 2010�2008בחומרי הדברה בחקלאות ובתברואה בשני� 

ס מניחה כי אי� פער "מאחר שחומרי ההדברה יקרי� הלמ. חומרי� אלה בידי היצרני� והיבואני�
ומשרדי , ס בלבד"הסקר נעשה בתקציב הלמ. גדול בי� הכמות המשווקת ובי� הכמות שבשימוש

ס מפתחת מדדי� חדשי� "הלמ, נוס' על סקר זה. החקלאות והגנת הסביבה השתתפו בתכנונו
חומרי (ה� מאז� הנוטריאנטי� ב, לתחו� החקלאות והסביבה שישמשו תשתית לקבלת החלטות

 . מדדי השימוש באמוניה ופליטת גזי חממה בחקלאות, )הזנה בחקלאות

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ï˘ Ì˙�Î‰Ï ÏÂÚÙÏ ‰·È·Ò‰ ˙�‚‰Â ˙Â‡Ï˜Á‰ È„¯˘Ó ÏÚ
ÓÏ‰ È„È· ‰¯·„‰‰ ‡˘Â�· ÌÈÈ˙�˘ ÌÈ¯˜Ò"Ò ,„Á ÌÈ¯˜Ò· ˜Ù˙Ò‰Ï Ì‰Ï Ï‡Â-ÌÈÈÓÚÙ . ÂÓÎ

˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó ÏÚ ÔÎ ,˘‡Ó‰ Ï˘ ÌÈÂ˘È¯ ˙‡ ¯85%˘ÂÓÈ˘·˘ ‰¯·„‰‰ È¯È˘Î˙Ó  ,
 ˘ÂÓÈ˘‰ ˙˙ÁÙ‰ ÏÚ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰· ‰„ÈÓÚ Ì˘Ï Í¯„ È�·‡Â ÌÈÈ˙ÂÓÎ ÌÈ„ÚÈ ÚÂ·˜Ï

Ì‰·. 

 

 

 ניטור השימוש בחומרי ההדברה והפיקוח עליו

על , על קצב התפשטות� בי� חבלי אר�, על מיקומ�, כדי לעמוד על טיב המזיקי� הקיימי� .1
שימוש בחומרי הדברה כימיי� ואחרי� כנגד� ועל הימצאות שאריות חומרי האפקטיביות של ה

__________________ 

 :ראו  25

On Agri-Environmental Indicators: Israel (July 2009) Accession Report p. 16 
 .2011 דונ� בשנת 600,000� בכ�לטענת משרד החקלאות   26
 :ראו  27

Accession of Israel to the Organization Formal Opinions of OECD Bodies (17/3/2010) 
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ניטור כזה מקובל .  יש צור� במערכות ניטור מקומיות�הדברה באוויר ובקרקע לאחר השימוש בה� 
�במדינות האיחוד האירופי ובמדינות ארגו� הOECD . 

ÌÈ·Èˆ˜˙·Â Ì„‡ ÁÂÎ· ¯ÂÒÁÓ ÔÈ‚· ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ ,Í˘Ó‰· Ë¯ÂÙÈ˘ ÈÙÎ ,‡‰ ‰È‚ÂÏÂ˜‡Â¯‚‡Ï Û‚
 ·Á¯Ó· ¯ÈÂÂ‡‰Â Ú˜¯˜‰ ÏÚ ÌÈÏÚ¯‰ ˙ÚÙ˘‰ ÔÈÈ�Ú· È˙·È·Ò ¯ÂËÈ� ÌÈÈ˜Ó Â�È‡ „¯˘Ó·

È‡Ï˜Á‰ ,˙ÂÈ˙ËÈ˘ ˙ÂÈ˙·È·Ò ¯ÂËÈ� ˙ÂÎ¯ÚÓ Ï‡¯˘È· ÔÈ‡Â . ÌÊÈ „·Ï· ˙ÂËÚÂÓ ÌÈÓÚÙ
‰ÊÎ ¯ÂËÈ� „¯˘Ó‰ .ÍÎ ,Ï˘ÓÏ ,·-1999˙¯�ÈÎ‰ ˙ÂÂ˜È‰ Ô‚‡· ¯ÂËÈ� „¯˘Ó‰ ÔÈÓÊ‰  .

È˘ ‰ÏÚ ¯ÂËÈ�‰ ˙Â‡ˆÂ˙ÓÌÂ˜Ó· ÌÈÓ‰ ÈÎ¯„· ‰¯·„‰ È¯ÓÂÁ Ï˘ ˙ÂÈ¯‡˘ ˘ , Û‡
Î· ˜¯ Â˘Ó˙˘‰ ÌÈ‡Ï˜Á‰˘-40% ÚÂˆ˜ÓÂ ‰Î¯„‰ ˙Â¯È˘ ÈÎÈ¯„Ó ÂˆÈÏÓ‰˘ ˙ÂÈÂÓÎ‰ ÔÓ 

˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘ÓÓ . 

2. „ ¯ ˘ Ó ‰  Ì Ú Ë Ó  Á Â ˜ È Ù  המשרד מפקח על השימוש בחומרי הדברה בכל האר� :‰
פקחי ). ג" פקחי רט�להל� (באמצעות שלושה פקחי� מהמדור לניטור רעלי� ברשות הטבע והגני� 

על מחסני� של חומרי , ל"ג עוסקי� בפיקוח על ההדברה בגידולי� חקלאיי� וביערות קק"רט
; מטפלי� בתלונות הציבור על ריסוסי� בקרבת בתי מגורי�; הדברה ועל מנחתי� של מטוסי ריסוס

 . מגבשי� המלצות לחקיקה ועוד; עוסקי� בהסברה ובהדרכת חקלאי�

25%�ג גדל מ"טיפול בפניות הציבור ובתלונות על ריסוסי� בפעילות� של פקחי רטמרכיב ה )א( 
� רק כ2010�היה ב, לעומת זאת, פיקוח יזו� לאיתור מפגעי�. 2010� מהפעילות ב30% עד 2008�ב

 סיורי� יזומי� של הפקחי� לבדיקת 27 התקיימו רק 2009בשנת , למשל, כ�.  מ� הפעילות10%
מכא� שבמקו� פעילות . א' שנעשו מאות שימושי� כאלה, 28וי הקרקעהשימוש בחומרי� לחיט

הפקחי� נאלצי� , סדרי עדיפויות וידע מקצועי, המושתתת על תכנית עבודה, פיקוח מתוכננת ויזומה
 ". כיבוי שרפות"לעסוק יותר ויותר ב

מתפקיד� של הפקחי� לחקור , 29ג"על פי ההסכמי� המתחדשי� בי� המשרד ובי� רט )ב(
על פי שיקול , המשרד יעניק לה�"ו, עי� ולאכו' את הוראות החוקי� הנוגעי� לחומרי ההדברהאירו

הפקחי� . ג סמכויות אכיפה"בפועל לא הוקנו לפקחי רט. סמכויות מטעמו למילוי תפקיד�, "דעתו
וה� אינ� מוסמכי� לחקור , יכולי� לתשאל מעוול ולהתריע לפניו רק א� ייאות לשת' פעולה עמ�

�ב. נושא ההסמכה לאכיפה נדו� בהזדמנויות רבות באגפי� שוני� במשרד. ו לבצע חיפושאותו א
ג בסמכויות מינהליות העשויות לסייע במלאכת " החליט המשרד שיש להסמי� את פקחי רט2007

 . לא הוענקו לה� הסמכויות האמורות, 2011ספטמבר , א� עד מועד סיו� הביקורת, האכיפה

התקי� את תקנות הרוקחי� ,  על פי הסמכות שהוענקה לו בפקודת הרוקחי�,שר הבריאות, זאת ועוד
הקובעות כללי� בדבר ריסוס , 1979�ט"התשל, )הגבלת פיזור רעלי� וכימיקאלי� מזיקי� מכלי טיס(

 להעביר את הסמכויות של משרד 30 החליטה הממשלה1990בינואר . חומרי הדברה מהאוויר
אול� לא נקבעו המסגרת והגורמי� המוסמכי� . כות הסביבההבריאות לפי תקנות אלה למשרד לאי

ג א' שלא הוסמכו בידי המשרד לאכו' "ובפועל עושי� זאת פקחי רט, לבצע בקרה ואכיפה בנושא
 .את תקנות הרוקחי� הנוגעות לריסוס מהאוויר

ג "ופקחי רט, התקנות הקיימות בעניי� הריסוס אינ� מפורטות דיי�, כפי שיודג� בהמש� הדברי�
בדר� . מנחי� את החקלאי� וממליצי� על פעולות ה� על פי התקנות הקיימות וה� על פי ניסיונ� הרב

אול� בהיעדר סמכויות אכיפה מילוי , ג לשיתו' פעולה של החקלאי�"כלל זוכי� פקחי רט
 . תלוי ברצונו הטוב של החקלאי, לרבות אלו הניתנות מכוח התקנות, המלצותיה� והנחיותיה�

__________________ 

חרקי� וחסרי , פטריות, חיטוי הקרקע לפני הנטיעה נעשה בתכשירי� רעילי� מאוד כנגד חיידקי�  28
 .חוליות העלולי� להזיק לגידול בעתיד

 היא חודשה לחמש שני� 2009�ב. דשה מדי שנה בשנה והיא חו1993�ההתקשרות הראשונה הייתה ב  29
 .נוספות

 .21.1.90 מיו� 1262החלטה   30
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 הסביר המשרד כי קיימות מגבלות חוקיות לגבי הסמכויות אשר השר מוסמ� להעניק בתשובתו
ג שאינ� עובדי "לא נית� להסמי� את פקחי רט, ומשכ�, לגורמי� שאינ� נמני� ע� עובדי המשרד

מכל מקו� נטע� בתשובה כי ננקטו צעדי� לקידו� נושא הענקת סמכויות . המשרד או עובדי מדינה
 .2007ג על פי ההחלטה משנת "מינהליות לפקחי רט

 ÚÂ‚ÙÏ ÌÈÏÂÏÚ‰ ˙Â�Â¯ÒÁ ˘È ˙ÂÈÂÎÓÒ ‡ÏÏ ÁÂ˜ÈÙÏ ÈÎ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
È¯Â·Èˆ‰ Ò¯Ë�È‡· ,ÔÈ„· ˙Â�˜ÂÓ ˙ÂÈÂÎÓÒ ÒÈÒ· ÏÚ ˙ÂÏÈÚÙÓ ‰�Â˘· . ÏÂÚÙÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ

Ë¯ ÈÁ˜ÙÏ ˙Â˘¯„�‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ˙ÈÈ�˜‰Ï" ˙‡ ˙ÂÈ˙ÈÏÎ˙·Â ˙ÂÏÈÚÈ· Úˆ·Ï ÂÏÎÂÈ˘ È„Î ‚
È˜Ù˙‰Ì‰ÈÏÚ ÌÈÏËÂÓ‰ ÌÈ„ , Ì�È‡ ÌÈÒÒ¯Ó‰ ÌÈ‡Ï˜Á‰ Ì‰·˘ ÌÈ¯ÂÓÁ ÌÈ¯˜Ó· „ÂÁÈÈ·

‰ÏÂÚÙ ÌÈÙ˙˘Ó .„ÂÚÂ ˙‡Ê ,Ë¯ ÈÁ˜Ù ÏÚ Â˙ÒÈÙ˙Ï ÈÎ Â˙·Â˘˙· ¯È‰·‰ „¯˘Ó‰" ÛÂÒ‡Ï ‚
˙ÈÏÈÏÙ ‰ÙÈÎ‡ ÌÂ˘ÈÈÏ ˙ÂˆÂÁ�‰ ˙ÂÈ‡¯‰ ˙‡ , ˜È�Ú‰Ï Í¯ÂˆÏ Û˜Â˙ ‰�˘Ó ˜È�ÚÓ ¯·„‰Â

˙Â˘¯„�‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ˙‡ ÌÈÁ˜ÙÏ. 

)‚( ¯È‰ ‰¯Ë˘Ó‰ ˙‡ ÌÈÙÎÂ‡ ‰ÈÁ˜ÙÓÂ „¯˘Ó‰ Ï˘ ˙ÈÏÈÏÙ‰ ‰ÙÈÎ‡‰ ÚÂ¯Ê ‡È‰ ‰˜Â
ÌÈ˜ÂÁ‰ ,‰·È·Ò‰ ˙�‚‰ Ï˘ ÌÈÂÂˆ‰Â ˙Â�˜˙‰ . ˙ÏÚÂÙ ‰˜Â¯È‰ ‰¯Ë˘Ó‰ Ì�Ó‡ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰

È˙· ÈÎÙ˘· ÏÂÙÈË·Â ˙Â˙Ù¯ Ï˘ ˙È˙·È·Ò ‰¯„Ò‰ ÌÂÁ˙· ¯˜ÈÚ· È‡Ï˜Á‰ ·Á¯Ó·-„· , ÌÏÂ‡
 ÈÏÂÈÓ ‰˜Â¯È‰ ‰¯Ë˘Ó‰ „˜ÙÓ Ï˘ Â·˙ÎÓÓ2011Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰ÏÂÚ ‰�È„ , ‡È‰ ÈÎ

˙Â‡Ï˜Á· ‰¯·„‰‰ ÌÂÁ˙· ‰ÙÈÎ‡· ˙˜ÒÂÚ ‰�È‡ . 

 קבע ראש אג' אגרואקולוגיה במשרד כי 2011ג לשנת "בתכנית העבודה של פקחי רט )ד(
.  ריסוס ליד מבני��הפקחי� יכינו חמישה תיקי חקירה שעניינ� עברות על תקנות חומרי� מסוכני� 

ע� זאת בשני� האחרונות . לא הוכ� תיק חקירה כזה, רתמועד סיו� הביקו, 2011עד סו' ספטמבר 
אירע שהפקחי� הציגו לפני המשרד ראיות מוצקות לעברות על תקנות החומרי� המסוכני� והמשרד 

 : להל� שתי דוגמאות. לא אכ' את הדי�

הפורמלי� נחשב לחומר מסרט� אשר שימוש לקוי בו עלול להמיט אסו� על המשתמשי� ועל  )1(
, בתווית אריזת תכשיר הפורמלי�. חומר משמש בחקלאות לחיטוי קרקע ולחיטוי לולי�ה. סביבת�

 תקנת �להל�  (1977�ז"התשל, )קיו� הוראות תווית אריזה(שהיא תקנה מכוח תקנות הגנת הצומח 
נקבעה דרישה כי השימוש בחומר ייעשה רק בידי מדביר שהמשרד להגנת הסביבה הסמי� , )התווית

�א� ללא תווית מאסדרת כדוגמת , פורמלי� מסופק בכמויות גדולות ג� לתעשייהיצוי� כי ה. לכ
 .התווית המשמשת בתחו� החקלאות

ג מידע ולפיו חקלאי� בדרו� האר� השתמשו בפורמלי� בחממות ללא " קיבלו פקחי רט2008בשנת 
העלה הבירור של הפקחי� . היתר רעלי� ושלא באמצעות מדביר מוסמ� כמתחייב מהוראות התווית

, המשתייכת לרשת ארצית ופועלת ללא היתר רעלי� תק', כי חנות של חומרי הדברה בקריית גת
החקלאי שיווק את . מכרה לחקלאי פורמלי� שנועד לתעשייה ללא התווית המגבילה כאמור

וה� השתמשו , הפורמלי� לחקלאי� אשר רצו להוזיל את עלויות החומר ואת עלות השימוש בו
ואת עלות העסקתו של ) אלפי שקלי�( חסכו החקלאי� את עלות היתר הרעלי� כ�. בחומר בעצמ�
 .אול� ה� עברו על החוק וסיכנו את עצמ� ואת הסובבי� אות�, מדביר מורשה

ÂÊ ˙ÂÏÈÚÙ ,ÌÈ�ÎÂÒÓ‰ ÌÈ¯ÓÂÁ‰ ˙Â�˜˙Â ˙ÈÂÂ˙‰ ˙Â�˜˙ ÏÚ ¯·„· ÌÈÚ‚Â�‰ Â¯·Ú ‰·˘ , ‰ÁÂÂ„
„¯˘Ó· ÌÈ�ÎÂÒÓ ÌÈ¯ÓÂÁ Û‚‡ÏÂ ‰˜Â¯È‰ ‰¯Ë˘ÓÏ .‡ Ì„‚�Î „¯˘Ó‰ Ë˜� ‡Ï ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û

‰ÙÈÎ‡ ÈÚˆÓ‡·. 

.  מטר מכביש12�אי� לרסס בתחו� של פחות מ, על פי תקנות הרוקחי� בדבר ריסוס מהאוויר )2(
 בקרבת 40'  רוססו מהאוויר אוטובוס של אגד וכלי רכב נוספי� שנסעו בכביש מס2010בינואר 

את זהות , חומרי ההדברה שהיו בשימושג העלתה את סוגי "בדיקה של פקחי רט. צומת בית קמה
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כל אלה נמסרו למנהל אג' אגרואקולוגיה . את ש� הטייס ופרטי� נוספי�, חברת התעופה המרססת
 .אול� המשרד לא נקט צעדי� לאכיפת ההוראות ,ולבעלי תפקידי� במחוז הדרו� של המשרד

 כוללת 2012לשנת  כי תכנית העבודה שלו 2011המשרד השיב למשרד מבקר המדינה בנובמבר 
הדוגמאות הקונקרטיות "המשרד הוסי' כי . פעולות של אכיפה בנושא בידי מחוזות המשרד

 ".לא הגיעו כפניות למשטרה הירוקה... שהוזכרו

 ÈÎÂ ˙Â„·ÂÚ‰ ÌÚ „Á‡ ‰�˜· ‰ÏÂÚ ‰�È‡ Â˙·Â˘˙ ÈÎ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈ˘¯„�‰ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ ËÂ˜�Ï ÂÈÏÚ ,Ï‰Â� ˙ÂÚˆÓ‡· Ï˘ÓÏ, ÌÈÁÂÂÈ„ ‡·‰Ï˘ ÁÈË·‰Ï È„Î 

‡˘Â�· ‰ÙÈÎ‡ Úˆ·Ï ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÙÂ‚Ï Â¯·ÚÂÈ ‰Ê ÌÂÁ˙· ˙Â¯·Ú ÚÂˆÈ·Ï ÌÈÚ‚Â�‰. 

לאחר סיו� ,  כי בחודש זה2011רשות הטבע והגני� השיבה למשרד מבקר המדינה בנובמבר 
 .הוחל בהליכי אכיפה לגבי שני אירועי� חדשי� שאירעו במחוז המרכז, הביקורת

3. ‰ Â  Á Â ˜ È Ù ‰˙ Â ‡ Ï ˜ Á ‰  „ ¯ ˘ Ó  È „ È ·  ¯ Â Ë È שר , על פי חוק הגנת הצומח) א (:�
חו� מבית (החקלאות ימנה מפקחי� לעניי� חוק זה ומוקנית לה� הסמכות להיכנס לכל מקו� 

בפועל יחידת השירותי� . ולבצע חיפוש לש� ביצוע תפקיד� א� נראה לה� שהדבר נחו�) מגורי�
,  של שאריות חומרי הדברה בתוצרת החקלאיתלהגנת הצומח הגבילה את עצמה לבדיקת הימצאות

הריסוס עצמו והעמידה בהוראות , והיא כלל אינה מפקחת בשטח לש� בדיקת ההיערכות לריסוס
 .התוויות של תכשירי ההדברה

ומאחר שהמשטרה , ג העוסקי� בפיקוח על ההדברה בכל האר� ה� מעטי�"מאחר שפקחי רט
ההדברה והשפעותיה , ת אינו מפקח בשטח המרוססהירוקה אינה מעורבת בנושא ומשרד החקלאו

שני פקחי� שבדקו את העמידה בהוראות , יתרה מכ�. על החקלאי ועל סביבתו כמעט ואינ� נבדקות
 . ובמועד ביצוע הביקורת טר� אוישו המשרות, התוויות בשני� האחרונות פרשו

, ירותי� להגנת הצומחמשרד החקלאות הסביר למשרד מבקר המדינה בתשובתו כי לדעת הנהלת הש
בדיקת השאריות היא הדר� ההגיונית והאפקטיבית ביותר , המתבססת על הערכת סיכוני� שקולה

לפיקוח על השימוש תו� אכיפה של תקנת התווית וכמות שאריות חומרי ההדברה המותרת בתוצרת 
ת המידע  נותנת א� בדיקת התוצרת �משרד החקלאות ציי� כי שיטת הפיקוח שנבחרה . החקלאית

, מאחר שעיתוי השימוש נקבע בידי החקלאי, לדבריו. המרבי לגבי אופי השימוש בחומרי ההדברה
 . ואי� זה נהוג במדינות המתקדמות בעול�, אפשר לפקח על הריסוסי��אי

 ˙¯ˆÂ˙· ‰¯·„‰ È¯ÓÂÁ ˙ÂÈ¯‡˘ ˙˜È„·· ÈÎ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
È‚Ò ‡Ï ˙È‡Ï˜Á‰ .ÍÎ ,Ï˘ÓÏ ,Â‰‰ÒÈÒ¯˙‰ ˙�Î‰Ï ˙ÂÈÁ�‰ ˙ÂÏÏÂÎ ˙ÂÈÂÂ˙‰ ˙Â�˜˙· ˙Â‡¯ ,

ÌÈÒÒ¯Ó‰ ÈÂ˜È�ÏÂ ÌÈ¯È˘Î˙‰ ˙ÂÊÈ¯‡ ˜ÂÏÈÒÏ , È„È· Á˜ÂÙÓ Â�È‡ ÂÏÏ‰ ˙Â‡¯Â‰‰ ÈÂÏÈÓÂ
Ë¯ ÈÁ˜Ù ‰˘ÂÏ˘ È„È· ‰ËÚÂÓ ‰„ÈÓ· Á˜ÂÙÓÂ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó"‚ , ı¯‡‰ ÏÎ· ÌÈÏÚÂÙ‰

„¯˘Ó‰ Ì‰ÈÏÚ ÏÈË‰˘ ÌÈÙÒÂ� ÌÈ‡˘Â�·Â ‰Ê ‡˘Â�· . ˙�˘· ¯·Î2002¯˙‰  ¯˜·Ó ÚÈ
‰�È„Ó‰31 ˘ÂÓÈ˘‰ ÔÙÂ‡ ÏÚ ÛËÂ˘ ÁÂ˜ÈÙ ÌÈÓÈÈ˜Ó Ì�È‡ ÁÓÂˆ‰ ˙�‚‰Ï ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÈÎ 

ÏÂ„È‚‰ ˙ÙÂ˜˙· ‰¯·„‰‰ È¯È˘Î˙· ÌÈ‡Ï˜Á ÌÈ˘ÂÚ˘ . ÌÈ˜Ê�‰ Ï˘· È�ÂÈÁ ‰Ê ÁÂ˜ÈÙ
ÌÈ¯ÓÂÁ· ‰˘¯ÂÓ ‡Ï Â‡ ÔÂÎ� ‡Ï ˘ÂÓÈ˘Ó ‰·È·ÒÏÂ ÈÁÏ Ì¯‚È‰Ï ÌÈÏÂÏÚ‰ . Í˘Ó·˘ Ô‡ÎÓ

·‰ „ÚÂ ˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓÓ ¯Â˘ÚÎ˙ÈÁÎÂ�‰ ˙¯Â˜È , ˙„ÈÁÈ ˙ÂÏ‰�˙‰· ÈÂ�È˘ ÏÁ ‡Ï
‰Ê ÔÈÈ�Ú· ÁÓÂˆ‰ ˙�‚‰Ï ÌÈ˙Â¯È˘‰. 

__________________ 

' עמ, בפרק על הפיקוח על סחר בתוצרת חקלאית מ� הצומח, )È˙�˘ ÁÂ„52·) 2002 , ראו מבקר המדינה  31
695.  
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השירותי� להגנת הצומח דוגמי� מדי שנה בשנה את הפירות והירקות בבתי האריזה  )ב(
הדגימה נעשית מכוח . ובחלקות הגידול כדי לבחו� את שאריות חומרי ההדברה בתוצרת הטרייה

על פי בדיקות אלה אפשר . 1991�א"התשנ, )שאריות חומרי הדברה ()מזו�(תקנות בריאות הציבור 
א� חרג מ� המינו� המותר וא� פעל , להיווכח א� החקלאי ריסס בחומר ההדברה המתאי� לגידול

כנדרש , לפי הוראות התווית המגדירות את מרווח הימי� בי� הריסוס האחרו� ובי� מועד הקטי'
1977�ז"התשל, )ית האריזהקיו� הוראת תוו(בתקנות הגנת הצומח . 

ישראל נמנית ע� המדינות שבה� צריכת הירקות היא הגבוהה , יצוי� כי על פי נתוני משרד החקלאות
על פי נתוני השירותי� להגנת . ולכ� בדיקת שאריות חומרי ההדברה בתוצרת זו חיונית ביותר, בעול�
�ושיעור החריגות קט� מ, 2010 בשנת 1,020� לכ2000 בשנת 237�מספר הדגימות גדל מ, הצומח

 . בדומה לשיעור החריגות בעול� המערבי, 2009 בשנת 5.9%� ל2001 בשנת 23%

 קיימא קבע משרד החקלאות כי הפיקוח הממשלתי על�בתכניתו האסטרטגית לפיתוח בר )ג(
ישנ� תקנות המאפשרות לקנוס חקלאי� "מדגמי התוצרת הוא בעייתי והאכיפה לוקה בחסר וכי 

א� ה� נאכפות במקרי� , )למשל חקלאי� המשתמשי� בחומרי הדברה באופ� לא נכו� (מזהמי�
 נעשתה 2009�2007בשני� , על פי נתוני האכיפה של השירותי� להגנת הצומח, ואכ�". נדירי� בלבד
ובדר� כלל הוטלו על החקלאי� , )12.5%( שנמצאו 200� חריגות בלבד מתו� כ25אכיפה לגבי 

 . עובדה המאששת את הקביעה דלעיל, ח" ש2,500י� של שחרגו קנסות מינהלי

4. ˙ Â ‡ È ¯ · ‰  „ ¯ ˘ Ó  È „ È ·  ¯ Â Ë È � ‰ Â  Á Â ˜ È Ù מכוח תקנות בריאות הציבור ) א (:‰
בודק משרד הבריאות א� בתוצרת החקלאית , 1991�א"התשנ, )שאריות חומרי הדברה) (מזו�(

 . יש שאריות של חומרי הדברה) מרכולי�(שבנקודות המכירה 

ˆÂ˙ ˙‡ÂÂ˘‰Ó ÌÈ�˘· ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Ï˘ ÂÈ˙Â˜È„· ˙Â‡2006-2010 Ï˘ ÂÈ˙Â˜È„· ˙Â‡ˆÂ˙Ï 
 ¯˙ÂÈ ‡Â‰ ‰�˘· ‰�˘ È„Ó ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ‡ˆÓ˘ ˙Â‚È¯Á‰ ¯ÂÚÈ˘ ÈÎ ‰ÏÚ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó

˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó ‡ˆÓ˘ ˙Â‚È¯Á‰ ¯ÂÚÈ˘Ó ÏÂÙÎÓ . ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙Â˜È„·‰˘ ¯Á‡Ó
˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙Â˜È„·‰ ¯Á‡Ï ˙Â˘Ú� ,ÛÏÂÁ‰ ÔÓÊ·Â È�˘ Ï˘ ˙Â˜È„·‰ È„ÚÂÓ ÔÈ· 

‰¯·„‰‰ È¯ÓÂÁ È„È¯˘Ó ˜ÏÁ Ï˘ ˜Â¯ÈÙ ÏÁ ÌÈ„¯˘Ó‰32 , ˙¯ˆÂ˙‰Ó ˜ÏÁ· ˙ÂÁÙÏ
˙È‡Ï˜Á‰ ,˙Â‚È¯Á ˙ÂÁÙ ÂÏ‚˙È ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙Â˜È„·· ÈÎ ÁÈ�‰Ï ÌÂ˜Ó ‰È‰ . ÔÎ ÏÚ

È‡ ÏÚ ‰ÂÓ˙Ï ˘È-ÌÈ„¯˘Ó‰ È�˘ Ï˘ ˙Â˜È„·‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ÔÈ· ‰Ó‡˙‰. 

ות הבדיקות בי� שני המשרדי� בכ� שמשרד הבריאות משרד החקלאות הסביר את השוני בתוצא
ומתמקד במוצרי� שבה� , שבה� צריכת הירקות גבוהה, דוג� תוצרת חקלאית בעיקר לפני החגי�

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד החקלאות כי בהסבר זה אי� כדי להבהיר . נמצאו חריגות בעבר
עולות מהבדיקות של שני המשרדי� את הפערי� של פי שניי� עד שלושה בתוצאות החריגות ש

יצוי� כי משרד הבריאות לא התייחס בתשובתו . ובייחוד בהשוואת הבדיקות של אות� ירקות עצמ�
 .לפער בתוצאות הדגימות

 ÏÚ ˙ÂÈ„ÈÓ ˙ÂÚÙ˘‰ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘ÓÂ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙Â˜È„·‰ ˙Â‡ˆÂ˙Ï ÔÈ‡ ÏÚÂÙ·
ÌÈ�Î¯ˆ‰ ,ÈÈÚÂ·˘Î ˙ÂÎ¯Â‡ ÌÏÂÚ·Â ı¯‡· ˙Â˜È„·‰ ÔÎ˘Ì-‰˘ÂÏ˘ , ˙¯ˆÂ˙‰ ÂÊ ‰ÙÂ˜˙·Â

 ‰¯·„‰‰ È¯ÓÂÁ ˙ÂÈ¯‡˘ ÌÚ ˙È‡Ï˜Á‰- „Á‡Î ˙Â‚È¯Á‰Â ˙ÂÈ·ÈËÓ¯Â�‰ - ˙˜ÂÂ˘Ó ¯·Î 
¯Â·Èˆ‰ È„È· ˙Î¯ˆ�Â . ‰ÈÈ�˜ ˙ÂËÏÁ‰ ÏÚ ‰·¯ ‰„ÈÓ· ÚÈÙ˘‰Ï ˙ÂÈÂ˘Ú ‰Ï‡ ˙Â‡ˆÂ˙ ˙‡Ê ÌÚ

ÌÈ�Î¯ˆ‰ Ï˘ ˙ÂÈ„È˙Ú . 

__________________ 

מי� בי� מועד וזו הסיבה לקביעת מרווח הי, )ומסיבות נוספות(חומרי ההדברה מתפרקי� בחלו- הזמ�   32
 .הריסוס האחרו� ובי� מועד הקטי- בתוויות של התכשירי�
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בבית . דברה חקלאיתהועלה כי אי� מידע מקי' על מספר הנפגעי� מדי שנה בשנה מה )ב(
אול� . � בחיפה פועל המכו� הארצי למידע בהרעלות והוא מרכז את המידע בנושא"החולי� רמב

וסביר להניח כי לא דווח לו על רבי� , אי� חובת דיווח של מרכזי� רפואיי� אחרי� למכו� הארצי
ות בבית לחומרי היו מקרי� של חשיפ, על פי נתוני המכו� הארצי. מנפגעי ההדברה אשר טופלו בה�

לאיסו' . הדברה חקלאיי� שהשתמשו בה� שלא לפי ההנחיות או שה� אוחסנו במכלי� לא מקוריי�
ביצוע �אינה בת, לטענת המכו�, נתוני� של כל המקרי� האלה נדרשת עבודת מיו� ומחקר אשר

 . בהתחשב בכוח האד� העומד לרשותו

5. Ó ˙ ‰  „ ¯ ˘ Ó  È „ È ·  Á Â ˜ È Ù י� בעיקר בחקר של ת עוסק" פקחי משרד התמ:˙"‰
בבקשות לרישוי עסק ובפיקוח בכמה ממקומות העבודה בחקלאות , בתלונות של עובדי�, תאונות

, נוס' על כ�. ופחות במעקב שיטתי אחר יישו� הוראות הבטיחות בעת השימוש בתכשירי הדברה
� ת כמה מבצעי בטיחות ארציי� בענ' החקלאות ובה"מדי שנה בשנה מקיימי� פקחי משרד התמ

ת עולי� "מדוחות של פקחי משרד התמ. ה� אוכפי� דרישות של בטיחות ובריאות תעסוקתית
�אי; היעדר ציוד מג� למרססי�; שמירת� של תכשירי הדברה באריזת� המקורית�ליקויי� כגו� אי

�אי; מסירת מידע על הסיכוני� למשתמשי� בידי המעסיק�אי; קיו� הדרכות תקופתיות למרססי�
ממצאי� אלה קשורי� לסוגיית השימוש בחומרי הדברה בידי . רפואיות של העובדי�ביצוע בדיקות 

 . כמפורט בהמש� הדברי�, החקלאי�

ת "התמ, ג בודקי� נושאי� שוני� שעולי� מתקנות שהתקינו שרי החקלאות"פקחי רט .6
 בי� אול� אי� סנכרו�. ריסוס אווירי וריסוס מהקרקע, בה� מחסני� של חומרי הדברה, והבריאות

, כ�. פעולות הפקחי� וסמכויותיה� ובי� פעילות� של הגורמי� האמוני� על התחו� במשרדי�
ואילו לפקחי , רק פקחי� של משרד החקלאות מוסמכי� לבדוק ולאכו' את הוראות התוויות, למשל

 . אי� כאמור סמכויות בנושא זה, שנמצאי� בשטח בעת ההדברה, ג"רט

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÁÎÂ�Ï ÁË˘· ‰¯·„‰‰ È¯È˘Î˙· ˘ÂÓÈ˘‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ËÂÚÈÓ 
‰Ê ˘ÂÓÈ˘· ÌÈÎÂ¯Î‰ Ì˙·È·ÒÏÂ ÌÈ‡Ï˜ÁÏ ÌÈ�ÂÎÈÒ‰Â , È„Î ËÂ˜�Ï ˘È ÌÈ„Úˆ ÂÏÈ‡ ÔÂÁ·Ï ˘È

ÌÂÁ˙· ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ‚¯„˘Ï , È„¯˘Ó Ï˘ ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡ Ì‚‡Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰Ê ÏÏÎ·Â
 ¯·„· ÌÈÚ‚Â�‰ ‰Ï˘ÓÓ‰-˙Â‡Ï˜Á‰  ,˙Â‡È¯·‰ ,Ó˙‰Â ‰·È·Ò‰ ˙�‚‰" ˙- È„ÈÏ ‡È·‰Ï È„Î 

Ì˙Â˘¯Ï Â„ÓÚÈ˘ ÌÈÚˆÓ‡‰ ÈÂ·È¯Â ÌÈÁ˜Ù‰ ˙·ˆÓ ˙Ï„‚‰ . ÌÂ‡È˙ ˙¯ÈˆÈÏ ÏÂÚÙÏ ˘È ÔÎ
ÌÂÁ˙· ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈ�Â˘‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÔÈ· ‰ÏÈÚÈ ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙˜ÂÏÁÂ. 

7.  ˙ ¯ ˆ Â ˙ ·  ‰ ¯ · „ ‰  È ¯ Ó Â Á  ˙ Â È ¯ ‡ ˘  Ï ˘  ˙ Â ˜ È „ · ‰  ˙ Â ‡ ˆ Â ˙  Ì Â Ò ¯ Ù
˙ È ‡ Ï ˜ Á תוצרת החקלאית שיעור החריגות שמוצא משרד החקלאות בבדיקת השאריות ב :‰

 מ� הדגימות שנטל משרד החקלאות בשני� 30%�ע� זאת ב. לממוצעי� העולמיי�, כאמור, דומה
. נמצאו חריגות גבוהות מהמותר) כוסברה ונענע, שמיר, כגו� פטרוזיליה(האחרונות מצמחי התבלי� 

בדיקותיו א' על פי כ� משרד החקלאות אינו נוהג בשקיפות בעניי� זה ואינו מפרס� את תוצאות 
 . לציבור הרחב

 Ô¯ÂÚÈ˘Ï ‰ÓÂ„ ÔÈÏ·˙‰ ÈÁÓˆ· ‰Â·‚‰ ˙Â‚È¯Á‰ ¯ÂÚÈ˘ ÈÎ Â˙·Â˘˙· ¯È·Ò‰ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó
È·¯ÚÓ‰ ÌÏÂÚ‰ ˙Â�È„Ó· .ÂÈ¯·„Ï , ÔÈÈ�Ú ÔÈ‡ ‰¯·„‰‰ È¯È˘Î˙ ˙ÂÈ�¯ˆÈÏ˘ ÍÎÓ Ú·Â� ¯·„‰

‰Ê ÔË˜ ˜Â˘ ÁÏÙÏ ÌÈ¯È˘Î˙ ÁÂ˙ÈÙ· ÈÏÎÏÎ ,ÔË˜ Â· ˘ÂÓÈ˘Ï ÌÈÓÂ˘¯‰ ÌÈ¯È˘Î˙‰ ¯ÙÒÓÂ .
È„Î ‰¯·„‰ È¯È˘Î˙ ÌÂ˘È¯· ˙ÎÓÂ˙‰ ˙È�Î˙ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó ÌÊÈ ‰ÈÚ·‰ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï 

ÔÈÏ·˙‰ ÈÁÓˆÏ ,Ï„‚Â ÍÏÂ‰ ÌÈÓÈ‡˙Ó‰ ÌÈ¯È˘Î˙‰ ¯ÙÒÓ Ê‡ÓÂ . ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó ¯È·Ò‰ „ÂÚ
 ˙ÈÏÏÎ‰ ‰�ÈÈ‚È‰Ï ˙Ó¯Â˙ ‡Ï‡ ‰¯·„‰ È¯ÓÂÁ ˙ÂÈ¯‡˘ È�ÙÓ ‰�‚Ó ‰�È‡ ˙¯ˆÂ˙‰ ˙ÙÈË˘ ÈÎ

„·Ï·. 
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Á‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Â‡ˆÂ˙˘ Í¯Âˆ‰ ˙‡ ‰˘È‚„Ó Â˙·Â˘˙ ÈÎ ˙Â‡Ï˜
‰¯·„‰‰ È¯ÓÂÁ ˙ÂÈ¯‡˘ Ï˘ ˙Â˜È„·‰ ,ÔÈÏ·˙‰ ÈÁÓˆ· „ÂÁÈÈ·Â ,¯Â·Èˆ‰ È�ÙÏ Â‡·ÂÈ. 

וג� בתחו� זה , משרד הבריאות מוצא ג� הוא חריגות ניכרות בדגימות הנלקחות מצמחי התבלי�
. לה משרד החקלאותשיעור החריגות שמעלה משרד הבריאות בבדיקותיו גבוה מ� השיעור שמע

 .יצוי� כי ג� משרד הבריאות אינו מפרס� את תוצאות בדיקותיו לציבור הרחב

 ÌÒ¯ÙÏÂ ˙ÂÙÈ˜˘· ‚Â‰�Ï ˙Â‡È¯·‰Â ˙Â‡Ï˜Á‰ È„¯˘Ó ÏÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙È‡Ï˜Á‰ ˙¯ˆÂ˙· ‰¯·„‰‰ È¯ÓÂÁ ˙ÂÈ¯‡˘ Ï˘ ˙Â˜È„·‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ˙‡ ˙Â¯È„Ò·Â ÌÂ‡È˙· ,

ÔÈÏ·˙‰ ÈÁÓˆ È·‚Ï „ÂÁÈÈ·Â . „Ú ˙Î¯„‰Ï ıÓ‡Ó „ÁÈÈÏ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó ÏÚ ·ˆÓ‰ ÔÂ˜È˙
 ˙‡ ÌˆÓˆÏ È„Î ˙¯·‚ÂÓ ‰ÙÈÎ‡ÏÂ ÌÈÒÂÒÈ¯· ˙ÈÁÙ‰Ï ÔÈÏ·˙ ÈÁÓˆ ÌÈÏ„‚Ó‰ ÌÈ‡Ï˜Á‰

‰Ï‡ ÌÈÁÓˆ· ˙Â‚È¯Á‰ ˙ÚÙÂ˙ . 

הוא עומד לפרס� את תוצאות " בימי� אלה" כי 2011משרד הבריאות מסר בתשובתו מאוקטובר 
 .הבדיקות באתר המשרד

 

 

 י הדברה בידי החקלאי
השימוש בחומר

פרישת חקלאי� , נוס' על כ�. בענפי� רבי� בחקלאות בישראל הופנמו היתרונות הנובעי� מגודל
ובכלל זה מעבר מעיבוד של , מהענ' בדור האחרו� חוללה תמורה בתחו� גידולי השדה והמטעי�

. מו לכ�חלקות קטנות לעיבוד של שטחי� גדולי� בידי חקלאי� או בידי חברות עיבוד שהוק
נוחה יותר לאכיפה ככל שהגופי� , ובייחוד בתחו� ההדברה, הרגולציה הסביבתית על כל היבטיה

בחלקות גדולות מדבירי� באמצעות חברות של , למשל, כ�. גדולי� יותר ופחותי� במספר�
�ל משרד החקלאות "אשר להערכת מנכ, אול� בחקלאות הצמחית. מדבירי� מורשי� המתמחי� בכ

9,000�קי� בה מוער� במספר העוס�עדיי� יש אלפי חקלאי� המדבירי� את ,  חקלאי�10,000
 . חלקותיה� בעצמ� ג� בהיעדר ידע מספק ובלי להקפיד על נוהלי עבודה ובטיחות

סיווג (העוסקי� ברעלי� בכמויות ובריכוזי� הגבוהי� מ� הקבוע בתקנות החומרי� המסוכני�  .1
חייבי� , ) הלא חקלאי�קרי (מדבירי� במגזר התברואי שה� מרבית ה, 1996�ו"התשנ, )ופטור

, )הדברת מזיקי�(ברישוי להדברה מאג' לחימה במזיקי� במשרד מכוח תקנות רישוי עסקי� 
שבו קובע אג' חומרי� מסוכני� כללי� לפעילות� מכוח חוק , וכ� בהיתר רעלי�, 1975�ה"התשל

עמדו בבחינות ומשתתפי� , שרה מקצועיתהרישוי נית� רק לאנשי� שהוכשרו הכ. חומרי� מסוכני�
מדביר מורשה בתחו� התברואי יבצע רק פעולות הדברה שמתאימות לסוג . בימי עיו� באופ� סדיר

) סיווג ופטור(ה� בתקנות החומרי� המסוכני� , לעומת זאת, בתחו� החקלאי. הרישוי שברשותו
 חקלאי� מחובת קבלת ההיתרי� דלעיל וה� בתקנות הגנת הצומח נקבעו פטורי� ספציפיי� לשחרור

פעמי� רבות ג� כאשר הפטורי� אינ� חלי� אי� אכיפה של ההוראות האמורות . בנסיבות מסוימות
, לפיכ� אלפי חקלאי� רוכשי� תכשירי הדברה מדרגות רעילות שונות. בקרב ציבור החקלאי�

 . מאחסני� אות� ומשתמשי� בה� בתדירות גבוהה ובכמויות גדולות ללא הכשרה

על החקלאי� לפעול על פי , 1977�ז"התשל, )קיו� הוראות תווית אריזה(על פי תקנות הגנת הצומח 
מספר , לנוכח השטח החקלאי הגדול, כאמור לעיל. הוראות התווית המוצמדת לאריזות התכשירי�

יוצאי . כמעט אי� פיקוח על כ�, החקלאי� הרב ומיעוט הפקחי� ממשרדי הממשלה הנוגעי� בדבר
אשר השימוש בה� חייב להיעשות בידי מדבירי� , בעניי� זה ה� תכשירי� מעטי� רעילי� מאודדופ� 

ע� זאת חברת הדברה בעלת כל ההיתרי� . רישיונות עסק והיתרי רעלי�, בעלי הכשרה מיוחדת
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הנדרשי� יכולה להעסיק פועלי� שיבצעו בפועל את ההדברה בתכשירי� אלו א' א� לא הוכשרו 
� . והוסמכו לכ

תקנות הבטיחות . מיומנות ונקיטת אמצעי בטיחות, השימוש בחומרי הדברה מחייב ידע, את ועודז
קובעות כי לא יבצע עובד פעולות מסוימות , 1964�ד"התשכ, )עובדי� בחומרי הדברה(בעבודה 

בחומרי הדברה המצויני� בתוספת לתקנות בטר� הודר� בדבר הסיכוני� ואמצעי הזהירות שיש 
הוא מי שקיבל עליו לבצע את פעולות " מבצע הדברה", לפי התקנות הללו. ת אלהלנקוט בעבודו

בפועל חר' האיסור לבצע . האחראי למילוי� של הוראות התקנה, לרבות החקלאי עצמו, ההדברה
לא נקבע מנגנו� לקיו� הדרכת חובה כאמור כדי , עבודות בחומרי הדברה ללא הדרכה מתאימה

אול� , רד החקלאות מקיי� ימי השתלמות לחקלאי� בנושאי ההדברהמש. להבטיח את מילוי התקנה
 פרס� משרד 2011בינואר , למשל. החקלאי� אינ� מחויבי� להשתת' בה� והיענות� להזמנה דלה

למי שמדבירי� בתכשירי� , מפברואר עד יוני, החקלאות הודעה על חמישה מחזורי השתלמויות
, יימו רק שתי השתלמויות ושלוש בוטלו מחוסר היענות התק2011א� בפועל עד יולי , לחיטוי קרקע

 .  חקלאי� בהשתלמויות בנושא זה80� השתתפו רק כ2011 עד מר� 2010וממר� 

 ˜ÏÁ ˜¯ ÌÈÙ˙˙˘Ó ‰¯·„‰‰ ‡˘Â�· ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó Ô‚¯‡Ó˘ ˙ÂÎ¯„‰·˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ
 Ì‰˘ ÌÈ‡Ï˜Á‰Ó"‰¯·„‰‰ ÈÚˆ·Ó "˙ÂÙ˙˙˘‰‰ ˙·ÂÁ Ì‰ÈÏÚ ‰ÏÁ ‡Ï˘ ÌÂ˘Ó . ÍÎ

ÎÂ‡ ˙Ù˘Á�˙˜ÙÒÓ ˙Ú�ÂÓ ‰Î¯„‰ ‡ÏÏ ÌÈ¯˜Â·Ó È˙Ï· ÌÈ�ÂÎÈÒÏ ÌÈ‡Ï˜Á‰ ˙ÈÈÒÂÏ. 

; בכל מדינה בארצות הברית חלה חובת הסמכה של המשתמשי� בחומרי הדברה, לש� השוואה
, לבעלי חיי�, לצמחי�(בכל מדינה יש מערכת הכשרה לקבלת רישיו� להדברה לפי התמחויות 

התעודה תקפה לחמש ; מכללות ובאוניברסיטאותוההשתלמויות נעשות ב) 'לזרעי� וכו, למדשאות
בעזרה , בנושאי בטיחות, בי� היתר, ההכשרות עוסקות; וחידושה מחייב הכשרה נוספת, שני�

 . בניטור ובטיפול באריזות ובתשטיפי�, ראשונה

משרד החקלאות השיב למשרד מבקר המדינה כי כמה מתכשירי ההדברה התברואיי� נמני� ע� 
וא' על פי כ� תושבי� המדבירי� בבתיה� יכולי� לרכוש , הנוהגות בחקלאותהקבוצות הכימיות 

המחוקק פטר את , לדבריו. פיקוח והכשרה מקצועית, מאות מוצרי הדברה לשימוש� בלא רישיו�
ואי� זה מעשי להחיל על חקלאי� המשתמשי� , החקלאי� המרססי� בשטח� מחובת היתר הרעלי�

 . ה זובכמות כלשהי של חומרי הדברה חוב

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד החקלאות כי אי� מקו� לגזור גזרה שווה משימוש בתכשירי 
בתדירות השימוש , שכ� יש שוני רב בכמות הנצרכת, הדברה ביתיי� ושימוש בתכשירי� לחקלאות

שנאסרו לשימוש בבתי� ) על בסיס זרחני� אורגניי�(תכשירי� , למשל, כ�. וא' ברעילות התכשירי�
על כ� יש להבחי� בי� שני המגזרי� בכל הנוגע להכשרות וההסמכות . יי� משמשי� בחקלאותעד

 . הנדרשות לש� שימוש בתכשירי�

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÌÈÈ˜‰ ·ˆÓ‰ ÌÚ ÌÈÏ˘‰Ï ÔÈ‡ , ‰¯·„‰ ˙ÂÏÂÚÙ ˙ÂÚˆ·˙Ó Â·˘
˙Â‡ÈÎ ÍÎÏ Â¯˘ÎÂ‰ ‡Ï˘ ÌÈ‡Ï˜Á È„È· ÌÈÏÈÚ¯ ÌÈ¯ÓÂÁ· ˙Â·Á¯� .ÏÈ‡ ÏÂ˜˘Ï ˘È ÍÎÈÙÏ Â

‡˘Â�· ËÂ˜�Ï ÌÈÚˆÓ‡ ,˙Â�˜˙· ÌÈÚÂ·˜‰ ÌÈ¯ÂËÙ‰ ÌÂˆÓˆÏ ˙Â¯˘Ù‡ ÔÂÁ·Ï ‰Ê ÏÏÎ·Â , Â‡
 ˙Â�˙‰Ï ÏÂ˜˘Ï ÔÈÙÂÏÁÏ-‰‚¯„‰·  , ˙Â„Á‡ ÌÈ�˘ Í˘Ó·- ‰˘ÈÎ¯· È‡Ï˜Á Ï˘ Â˜ÂÒÈÚ ˙‡ 

‰¯·„‰ È¯ÓÂÁ Ï˘ ,Ì˙Ï·Â‰· ,Ì˜ÂÂÈ˘· ,‰¯˘Î‰· Ì‰· ˘ÂÓÈ˘·Â Ì�ÂÒÁ‡· , ‰ÎÓÒ‰·
ÈÂ˘È¯·Â .ÂÊ ‰ÙÂÏÁ ,‰˙Ó„Â˜Î ,˙·ÈÈÁÓ ÌÈ�ÎÂÒÓ‰ ÌÈ¯ÓÂÁ‰ ˙Â�˜˙· ÌÈÈÂ�È˘ ˙ÈÈ˘Ú 

ÁÓÂˆ‰ ˙�‚‰ ˙Â�˜˙·Â . Ú˜¯˜ ÈÂËÈÁÏ ÌÈ¯ÓÂÁ· ˘ÂÓÈ˘Ï ¯˘‡- ˙‡ ·ÈÈÁÏ ÏÂ˜˘Ï ˘È 
‰·È·Ò‰ ˙�‚‰Ï „¯˘Ó· ÌÈ�ÎÂÒÓ ÌÈ¯ÓÂÁ Û‚‡Ó ÌÈÏÚ¯ ¯˙È‰ ˙˜ÊÁ‰· Ì‚ ¯È·„Ó‰ È‡Ï˜Á‰ ,

ÌÈ˘¯ÂÓ ÌÈ¯È·„Ó È„È· ˜¯Â Í‡ ‰˘ÚÈÈ ‰Ï‡ ÌÈ¯ÓÂÁ· ˘ÂÓÈ˘‰ ÈÎ ÚÂ·˜Ï ÔÈÙÂÏÁÏ Â‡ . 
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משרד החקלאות השיב למשרד מבקר המדינה כי הוא מאמ� את ההמלצה שלפיה רק מדבירי� 
 . כפי שיפורט בהמש� הדברי�, מוסמכי� יורשו להשתמש בחומרי חיטוי קרקע

משרדית שתביא לקביעה �ת השיב למשרד מבקר המדינה כי הוא תומ� בפעולה בי�"משרד התמ
בדבר ההסמכות הנדרשות לשימוש בחומרי , אותבהובלת משרד החקל, משותפת של המשרדי�

 . לרבות הדרישות לקבלת כל הסמכה, הדברה

המשרד השיב למשרד מבקר המדינה כי הוא אינו הגור� המתאי� לביצוע הדרכות והסמכות במגזר 
משרד מבקר המדינה מעיר למשרד כי מ� . וראוי שהדבר יבוצע בידי משרד החקלאות, החקלאי

מכוח אחריותו , לרבות ההדברה החקלאית, כות ובהסמכות בתחו� ההדברההראוי שישתת' בהדר
 .ג העובדי� עבורו עושי� זאת ממילא"לחוק חומרי� מסוכני� וכי פקחי רט

. היבטי� רבי� של פעילות ההדברה אינ� מנוהלי� בידי משרדי הממשלה הנוגעי� בדבר .2
ואי� , רה או מעקב אחריהמשרדי הממשלה אינ� מבצעי� רישו� של הפעילות בנושא ההדב

החומר הנרכש ודרגת , זהות הקונה: את הפרטי� האלה, למשל, ברשות� מאגר מידע הכולל
המרסס אינו נדרש לנהל יומ� ; השטח שירוסס וגידוליו, תכלית השימוש בו, כמותו, רעילותו
יצוע אי� בדיקה של ההיערכות לב; )כמקובל אצל חקלאי� שמייצאי� תוצרת חקלאית (33ריסוסי�

ואי� כמעט פיקוח על הטיפול של החקלאי� בשאריות ; הריסוס והריסוס עצמו לפי התקנות הקיימות
 . חומרי ההדברה ובאריזותיה�

המשרד השיב למשרד מבקר המדינה כי כיו� אי� מאגר מידע במשרד לעניי� חומרי הדברה 
 חייבת 34מרי הדברהע� זאת מכירה של כמות מסוימת של חו. המיועדי� לשימוש במגזר החקלאי

 . ברישו� בפנקסי הרעלי� של המוכרי� ובפועל מבוצעת אכיפה בחנויות לחומרי הדברה

, אינו קיי� בעול�" מלמעלה" כי ניהול הדברה 2011משרד החקלאות הסביר בתשובתו מנובמבר 
בתשובה . א� הוא מקד� תכניות של הדברה מרוכזת המתבססות על התארגנות אזורית ותומ� בה�

 הסביר משרד החקלאות כי הוא יז� את החוק לפיקוח על ייצור הצמח 2011ספת מדצמבר נו
מטרתו של החוק היא להבטיח אספקה . 2011שאושר בכנסת באוגוסט , 2011�א"התשע, ושיווקו

ותחולתו תהיה בחלו' שנה מיו� , של תוצרת חקלאית טרייה העומדת בתקני� של איכות ובטיחות
ל חוק זה יהיה אפשר לחייב את כל החקלאי� לנהל יומ� ריסוסי� ויומ� מכוח תקנות ש. פרסומו

אשר יאפשרו לבדוק את תחו� ההדברה ג� לאחר מעשה ולנהל את ההדברה בשטחי� , משק
 ". מלמעלה"החקלאיי� 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙‡ ‰·¯ ‰„ÈÓ· ¯ˆ˜‰ ÁÂÂË· ¯È„Ò˙ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â�˜˙‰ ˙�˜˙‰
È‡Ï˜Á‰ ÁË˘· ‰¯·„‰‰ ÏÂ‰È� . ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó ÏÚÂ „¯˘Ó‰ ÏÚ ˙‡Ê ÌÚ

‰¯·„‰‰ È¯ÓÂÁ Ï˘ ˜ÂÂÈ˘‰ ÏÂ‰È�Ï Ì‚ : ˙ÂÈÂ�Á· ‰ÙÈÎ‡ Úˆ·ÏÂ ˜Â„·Ï ÏÂÎÈ „¯˘Ó‰ ÌÂÈÎ
Î Ì‰˘ ¯˘‡Ó ‡Â‰˘ È‡Â¯·˙ ˘ÂÓÈ˘Ï ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ÌÈ¯È˘Î˙ È·‚Ï ˜¯-14% ÏÏÎÓ „·Ï· 

ÌÈ¯È˘Î˙‰ . Á¯Ê‡ ÏÎ Â· ÌÈÈ˜‰ ·ˆÓ‰ ÏÚ ÌÈ„¯˘Ó‰ È�˘ Ï˘ ‰¯˜· ÔÈ‡ ˙Ú· ‰· ÏÂÎÈ
È‡Ï˜Á ‰¯·„‰ ¯È˘Î˙ ˘ÂÎ¯Ï35 ,„Â‡Ó ÏÈÚ¯ ¯È˘Î˙ ˙Â·¯Ï ,Â˙È·· Â· ˘Ó˙˘‰ÏÂ , ÂÏÈ‡Â

‰‡Â¯·˙ ÈÎ¯ˆÏ Â· ˘Ó˙˘‰ÏÂ ‰Ê ¯È˘Î˙ ˘ÂÎ¯ÏÓ ÚÂ�Ó ‰˘¯ÂÓ ¯È·„Ó . 

לעתי� , היעדר הכשרות והיעדר בקרה ופיקוח מספקי� תורמי� לכשלי�, היעדר ניהול הידע .3
להל� .  חוקיות של חקלאי� בשימוש בחומרי ההדברהמניעת פעולות לא�לרבות אי, מסוכני� מאוד

 :דוגמאות

__________________ 

 .ומועד השימוש בו, כמותו, תכשיר ההדברה, הגידול, יומ� המציי� את השטח  33
1996�ו"התשנ, )סיווג ופטור(הגדולה ממינימו� שנקבע בתקנות חומרי� מסוכני�   34. 
 .תכשיר ליישו� על צא�, למשל  35
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מחייבות , 1992�ב"התשנ, )התקנת מכשיר מונע זרימת מי� חוזרת(תקנות בריאות הע�  )א(
 אירעה במושב 2007באוגוסט . 36ניתוק מוחלט בי� מערכת מי ההשקיה למערכת אספקת מי שתייה

מערכת ההשקיה בחממות חדר לבתי המגורי� פורמלי� אשר יוש� באמצעות : מסוי� תקלה חמורה
 ע אירע אירו2007ביוני . במושב משו� שמערכת ההשקיה לא הייתה מנותקת ממערכת מי השתייה

מאחר שלא . דומה במושב אחר בשעה שחקלאי החדיר חומר הדברה למערכת המי� בשדה שלו
שיר ההדברה אל בתי חדר תכ, בי� מערכת ההשקיה למערכת מי השתייה" אל חוזר"הותק� שסתו� 

 לתשעה הבעקבות המקרה הזה הורה משרד הבריאות להפסיק את השימוש במי השתיי. התושבי�
ובבדיקה של השירותי� להגנת הצומח התברר כי החקלאי השתמש בחומר הדברה שאסור , ימי�

 .להשתמש בו לירקות בשדהו

בתו� . הדברה כנגד זבובי� פרות חלב בחומר 260 ריסס רפת� באחד הקיבוצי� 2005ביוני  )ב(
: בבדיקה של השירותי� הווטרינריי� במשרד החקלאות התברר כדלהל�.  פרות180כשעה מתו 

; הרפת� ריסס את הפרות בחומר ממשפחת הזרחני� האורגניי� אשר לא השתמש בו קוד� לכ�
חומר פג תוקפו של ה; החומר מיועד לפעול כנגד נמלי� ותיקני� ואינו מיועד לריסוס בעלי חיי�

החומר אושר בידי המשרד להגנת הסביבה לשימוש במבני� ובמקומות פתוחי� ולא ; שנה קוד� לכ�
החומר ; החומר מותר לשיווק לבעלי היתרי רעלי� מהמשרד להגנת הסביבה בלבד; על בעלי חיי�

רות  פ80.  מנתוני� של ארגו� הבריאות העולמי לשימוש בחומר זה18�9רוסס בריכוזי� הגבוהי� פי 
 ליטר 7,000�והיה צור� להשמיד תנובת חלב של כ,  זה הודות לטיפול וטרינרי דחו'עניצלו באירו
רק כשבועיי� לאחר האירוע אישרו השירותי� הווטרינריי� את המש� שיווק החלב . מאותו היו�

 . מרפת זו

ב  דונ� בשדות של גידולי שדה בנג20,000� נמצא כי בשטח של יותר מ2008בדצמבר  )ג(
כמו כ� .  מ� הקבוע בהוראות התווית5�3פי , הצפוני פוזרו כמויות גדולות של תכשיר נגד מכרסמי�

על פי . בשטח הגובל בחלקה אורגנית נמצאו אריזות ריקות רבות של חומרי ההדברה שהושלכו
עלול לגרו� לפגיעה חמורה במערכת , בכמות כזו, פיזור של רעל מסוכ�", ג"הדוח של פקח רט

במיוחד יש חשש לפגיעה באזור הרגיש של שמורת . וגית בסביבה כתוצאה מהרעלות שרשרתהאקול
 ". הסמוכה...הטבע

גהות תעסוקתית ובריאות העובדי� בחומרי הדברה שה� זרחני� (תקנות הבטיחות בעבודה  .4
קובעות כי לא יועסק אד� בעבודה , ת"שבאחריות משרד התמ, 1992�ג"התשנ, )אורגניי� וקרבמטי�

בתכשיר הדברה אלא א� בחודש שלפני תחילת העבודה עבר בדיקה רפואית ראשונית בידי רופא 
עוד נקבע בתקנות כי בהמש� על העובד לבצע בדיקות . מורשה שקבע את התאמתו לעבוד בתכשיר
דא עקא שתקנות אלה חלות על העובדי� בייצור . מעקב חוזרות של מעבדה טוקסיקולוגית

 המדבירי� מ� �� בריסוס מהאוויר ואינ� חלות על ציבור גדול הרבה יותר התכשירי� ועל העוסקי
. מכא� שאלפי חקלאי� המרססי� מהקרקע חשופי� לסיכוני� א� אינ� חייבי� בבדיקות. הקרקע

ובכלל זה להרחיב את תחולת� ולבחו� את , יש לעדכ� את התקנות, לדעת משרד מבקר המדינה
 . 37י� מסוכני� לתקנותצירופ� של קבוצות נוספות של חומר

 כי הוא מסכי� שיש להחיל את התקנות 2011ת השיב למשרד מבקר המדינה בנובמבר "משרד התמ
תיקו� התקנה ייכנס , ג� על עובדי� המשתמשי� בחומרי הדברה מ� הקרקע וכי על פי התכנו�

 . 2013לתכנית העבודה שלו לשנת 

__________________ 

למערכת מי , חומרי דישו� ומי קולחי� המשמשי� להשקיה, ה של חומרי הדברהכדי למנוע חדיר  36
 . השתייה

התכשירי� על בסיס כלור אורגני גורמי�  :מקבוצת הכלור האורגני ומקבוצת הביפרדילי�, למשל  37
לפגיעה במערכת העצבי� , לפגיעה בפוריות, לפגיעה בכבד, לפגיעות מצטברות ולשינויי� בד�

תכשירי� על בסיס ביפרדילי� גורמי� לפגיעות קשות במערכת ; ויי� מוטטיביי�המרכזית ולשינ
 .העצבי�
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Ó˙‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ˙ ÔÂ˜È˙ ˙‡ ÌÈ„˜‰Ï ÏÂ˜˘È˘ 
ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ Ì˙Â‡È¯· ÏÚ ‰¯ÈÓ˘· ¯·Â„Ó˘ ÌÂ˘Ó ˙Â�˜˙‰ . 

 

 

 הסדרת השימוש בחומרי הדברה בסביבת מגורי�

בשני� האחרונות גדל מספר התושבי� העירוני� שהעתיקו את מגוריה� להרחבות קהילתיות  .1
לפעמי� , י� נבנו בסמיכותרבות מהשכונות החדשות במושבי� ובקיבוצ. שנבנו ביישובי� חקלאיי�

. ויש בתי� חדשי� הגובלי� בשטחי� כאלה בכמה עברי�, לשטחי� המעובדי�, של מטרי� אחדי�
בכפר סבא , בכפר יונה, בקדימה, למשל(כמו כ� יש שכונות עירוניות הגובלות בשטחי� חקלאיי� 

קוצר ,  מפגעי ריחלעתי� קרובות מגיע רח' חומרי ההדברה לבתי המגורי� ומחולל). ובהוד השרו�
בד בבד גדלה אצל כלל האוכלוסייה המודעות . בחילות והרעלות עד כדי צור� באשפוזי�, נשימה

 ג� א� מדובר בריכוזי� נמוכי� של �והחשיפה ארוכת הטווח לחומרי הדברה , לנושאי הסביבה
י� התוצאה היא שבשנ.  מעוררת חששות כבדי� בקרב האוכלוסייה�חומרי� שרעילות� נמוכה 

, האחרונות התגלע קונפליקט בי� הדיירי� המתגוררי� סמו� לשטחי� המעובדי� ובי� החקלאי�
 . והדבר יוצר בעיה מרכזית בתחו� ההדברה

אחד הביטויי� של הקונפליקט הוא שיעור גדל והול� של תלונות דיירי� המוגשות לפקחי  .2
ויותר , ריסוס מ� האוויר ומ� הקרקעמרבית התלונות ה� על . 38ג בעניי� הריסוסי� והשפעותיה�"רט

תלונות רבות נוספות מופנות לבעלי תפקידי� בגופי� . ממחצית� הוגשו בידי תושבי� במרכז האר�
יצוי� כי מספר התושבי� הנחשפי� . כגו� השלטו� המקומי ותחנות משטרה וכיבוי אש, אחרי�

וה� משקפות בעיה , ג"טלחומרי ההדברה גדול הרבה יותר ממספר התלונות המוגשות לפקחי ר
בהיעדר נתוני� כמותיי� על חומרי ההדברה שבשימוש ואתרי השימוש . רחבה ההולכת ומחריפה

 :להל� דוגמה. אפשר לכמת את חשיפת האוכלוסייה לחומרי� אלו�אי, בה�

הממוקמי� במרחק של מטרי� , מושב אחיטוב שבשרו� מוק' מכל עבריו בבתי גידול של מלפפוני�
משב רוח מכל כיוו� שהוא מחדיר את רח' חומרי ההדברה וחומרי חיטוי .  המגורי�אחדי� מבתי

ג בגי� רח' "תושבי� במושב פנו פעמי� רבות לפקחי רט. הקרקע לבתי התושבי� מדי יו� ביומו
ג� בסיור של נציגי משרד מבקר המדינה . חומרי ההדברה והחשש מפני השפעותיה� ארוכות הטווח

עקב תכנו� מיקו� . ר היה לחוש בריח העז של חומרי ההדברה באוויר אפש2011במושב במאי 
המשבצת החקלאית המעובדת סביב שטח המגורי� ובגי� אופי הגידולי� המצריכי� שימוש תדיר 

 . בחומרי הדברה נוצרה בעיה שיקשה לפתור אותה בלי לפגוע פגיעה כלכלית במתיישבי�

 

__________________ 

2010� תלונות ב274 עד 1996� תלונות ב58�מ  38. 
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 ותתצלו� אוויר של מושב אחיטוב המוק� בחממ

על פי : בתקנות הקיימות נקבעו מרווחי� מינימליי� בי� שטחי הריסוס ובי� בתי המגורי� .3
לא יפזר , 1979�ט"התשל, )הגבלת פיזור רעלי� וכימיקאלי� מזיקי� מכלי טיס(תקנות הרוקחי� 

ריסוס מכלי טיס יתבצע ;  מטרי� ממנו120אד� רעל או כימיקל מכלי טיס מעל בית או במרחק של 
השר להגנת ; והיא לא תישוב לכיוו� בתי המגורי�, ש"� מהירות הרוח לא תפחת מחמישה קמרק א

להתיר ריסוס מ� האוויר במרחק קט� , לאחר התייעצות ע� שרי הבריאות והחקלאות, הסביבה רשאי
 . לקבוע אזורי� שבה� ייאסר הריסוס לחלוטי� ולאסור לרסס מ� האוויר חומרי� מסוימי�, יותר

�ה"התשס, )שימוש בתכשירי� ליד מבני�( נכנסו לתוק' תקנות החומרי� המסוכני� 2005בשנת 
מותר לפזר חומרי הדברה מ� : התקנות קובעות סייגי� להדברה. הנוגעות להדברה מ� הקרקע, 2005

וא� הרוח נושבת לכיוו� ,  מטרי� מבתי המגורי�50הדרגות הרעילות ביותר רק במרחק מינימלי של 
מותר לרסס בקרבת הבתי� בחומרי ההדברה ;  מטרי�100� ליהמרווח המינימל יגדל �המבני� 

אי� בתקנה זו הגבלה הנוגעת , ע� זאת. ש"הפחות רעילי� א� מהירות הרוח גדולה מחמישה קמ
 . א' א� היא נושבת לעבר בתי המגורי�, לכיוו� הרוח

Ó ˙Â�˜˙·-2005 „Á‡ ‚ÂÒÓ Ú˜¯˜ ÈÂËÈÁ ¯ÓÂÁ Ï˘ ˘¯ÂÙÓ ¯ÂÎÊ‡ ˘È -ÂÙ‰  ÔÈÏÓ¯- ÔÈ‡Â 
„Â‡Ó ÌÈÏÈÚ¯ Ì˜ÏÁ˘ ÌÈ¯Á‡ Ú˜¯˜ ÈÂËÈÁ È¯ÓÂÁÏ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ Ô‰· .ÍÎ ,Ï˘ÓÏ , Ï˘ ˙ÂÈÂÂ˙·

 ÈÎ Ú·˜� ÌÈÏÈÚ¯ ¯˙ÂÈ‰ ÌÈ¯È˘Î˙‰Ó ‰˘ÂÏ˘" ˙ÂÈ‰Ï ‰ÏÂÏÚ ¯ÂÚ‰ Í¯„ ¯È˘Î˙‰ ˙‚ÈÙÒ
˙È�ÏË˜...˙È�ÏË˜ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÏÂÏÚ ¯È˘Î˙‰ È„‡ ˙ÓÈ˘�... ˜Ê� ÌÂ¯‚Ï ‰ÏÂÏÚ ˙Î˘ÂÓÓ ‰ÙÈ˘Á
˙Â‡È¯Ï ,„·ÎÏ ,ÈÏÎÏ˙Â ...‰„·ÚÓ ˙ÂÈÁ· ÌÈ¯È‡ÓÓ ÌÈÏÂ„È‚Ï Ì¯Â‚ ¯È˘Î˙‰ ." 

 נתנו מענה חלקי בלבד לבעיית הממשק בי� מגורי� 2005�התברר כי ג� התקנות החדשות יחסית מ
כללי "והמידע המצטבר על השפעת חומרי ההדברה על האד� חייב את שינוי , לשטחי� מרוססי�

ג' אגרואקולוגיה במשרד לשר להגנת הסביבה  הגיש מנהל א2011לפיכ� בינואר ובמאי ". המשחק
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, הצעה לעדכו� התקנות בדבר ריסוסי� מהאוויר ומהקרקע ובדבר חיטוי קרקע בקרבת מגורי�
כי יש לעודד את השימוש בחומרי� חלופיי� וידידותיי� לסביבה באמצעי� , בי� היתר, שקבעה

ריסוסי� מהאוויר ובי� בתי המפורטי� בהצעה ויש לשנות את תקנות הרוקחי� לגבי החיי� בי� 
 . מגורי�

 ÍÂ˙· ˙Â˘„Á‰ ˙Â�˜˙‰ ˙�˜˙‰ ˙‡ Ì„˜Ï ‰¯Â‰Â ‰Úˆ‰‰ ˙‡ ıÓÈ‡ ‰·È·Ò‰ ˙�‚‰Ï ¯˘‰
ÌÈÈ˘„ÂÁÎ , È¯˜- ÈÏÂÈ „Ú 2011 .Ú¯È‡ ‡Ï ¯·„‰ ÏÚÂÙ· . 

המשרד הסביר למשרד מבקר המדינה כי טר� הושל� תהלי� ההתייעצות המקצועית והבדיקות 
התקנת התקנות החדשות תקוד� על פי , לדבריו. 2012מהל� שנת וה� יסתיימו ב, המעבדתיות

� . תוצאות התהלי

 ı‡ÂÓ‰ ÌÈ�ÓÊ‰ ÁÂÏ ÌÚ „Á‡ ‰�˜· ‰˙ÏÚ ‡Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ‰ÚÈ·ˆÓ „¯˘Ó‰ Ï˘ Â˙·Â˘˙
ÏÈÚÏ„ ¯˘‰ Ï˘ Â˙‡¯Â‰· Ú·˜�˘. 

 ÔÈÈ�Ú· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙Â¯Ú‰ ˙Â·˜Ú· ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ·È˘‰ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó
È‡Ï˜Á Ï˘ ˘ÂÓÈ˘‰Ú˜¯˜ ÈÂËÈÁÏ ÌÈ¯È˘Î˙· Ì ,„Â‡Ó ‰‰Â·‚ Ì˙ÂÏÈÚ¯˘ , „¯˘Ó ÌÊÈ

Ì‰ ÂÈ¯˜ÈÚ˘ ˘„Á Ï‰Â� ˙Â‡Ï˜Á‰ : ÌÈ¯È·„Ó È„È· ‰˘ÚÈ˙ Ú˜¯˜ ÈÂËÈÁÏ ÌÈ¯È˘Î˙· ‰¯·„‰
„·Ï· ÌÈ˘¯ÂÓ ;„ÈÁÈ È‡Ï˜ÁÏ ‰Ï‡Î ÌÈ¯È˘Î˙ ˙¯ÈÎÓ ¯˙Â˙ ‡Ï ; ˜Á¯Ó· ‰˘ÚÈ˙ ‰¯·„‰‰

Ó ¯˙ÂÈ Ï˘-100Â ÌÈ˙·Ó ÌÈ¯ËÓ -20ÌÈ˘È·ÎÓ ÌÈ¯ËÓ  . ÔÈÈˆ „ÂÚ ‡Â‰ ÈÎ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó
 ‰‡·‰ ÈÂËÈÁ‰ ˙ÙÂ˜˙Ó ¯·Î ‰Ê Ï‰Â� Ì˘ÈÈÏ ÔÂÂÎ˙Ó- ÂÈ˙Ò 2012 - Â˙Â‡ ·Ò‰Ï ÍÎ ¯Á‡Â 

‰�˜˙Ï Ï‰Â�Ó . 

גור� אחר אשר ראוי כי יית� את הדעת על סוגיית השימוש בחומרי הדברה בסביבת מגורי�  .4
ת הכפרית ועל הממונה על תכנו� החקלאות וההתיישבו, הוא הרשות לתכנו� במשרד החקלאות

כגו� , ובה� קידו� של פרויקטי� בתחו� פיתוח הכפר, הרשות עוסקת בנושאי� שוני�. פיתוח�
סמכותה של רשות . וקידו� תכניות אב ותכניות מתאר ליישובי�, פרוגרמות להתיישבות המתוכננת

ת הרחבה קהילתי. 39בהחלטות של מועצת מקרקעי ישראל, בי� היתר, התכנו� בעניי� זה נקבעה
ולכ� היא יכולה להשפיע על קביעת , ביישוב שיתופי חייבת באישור מוקד� של רשות התכנו�
התברר כי הרשות לתכנו� אינה מעורבת . המרווחי� בי� הבתי� המתוכנני� ובי� השטחי� המעובדי�

 . כלל בסוגיה זו

מיתו� ג למנהל אג' אגרואקולוגיה פתרונות נוספי� ל"בשני� האחרונות הציעו פקחי רט .5
בקרבת , כגו� אבוקדו ודגני�, לשקול לעודד גידולי� המצריכי� הדברה פחותה: ובה�, הקונפליקט

לשקול יצירת חי� של גידולי� אורגניי� או גידולי� המאפשרי� שימוש בהדברה ; המגורי�
באמצעות מוסדות התכנו� של משרד הפני� , לשקול לקבוע מראש; )ראו בהמש� הדברי�(משולבת 

את המרווחי� והמגבלות המתאימי� לשכנות בי� בנייה למגורי� , התכנו� במשרד החקלאותורשות 
 . חדשי� ובי� מטעי� או גידולי� קיימי�

המשרד השיב למשרד מבקר המדינה כי הוא פתוח לדיו� בהצעות להפחתת סיכוני� סביבתיי� 
, וש בחומרי� אלואול� הוא מעדי' לקד� פעילות רחבה להפחתת השימ ,משימוש בחומרי הדברה

וכי נעשית עבודה לעדכו� התקנות , כגו� שימוש בתנשמות ובבזי� להדברת מכרסמי� בחקלאות
 .בדבר הריסוסי� בקרבת מבני�

__________________ 

 . על הגדרת המושג נחלה9' בהחלטה מס, למשל  39
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‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈ¯¯Â‚˙Ó‰ ÌÈ·˘Â˙· ‰ÚÈ‚Ù‰ ˙‡ ¯ÚÊÓÏ ˘È ‰�Â˘‡¯·Â ˘‡¯·
ÌÈÒÒÂ¯Ó ÌÈÁË˘Ï ÍÂÓÒ . ˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÏÂ˜˘Ï ˘È ÍÎÈÙÏ‡˘Â�· ˙Â¯È„ÒÓ ,

¯˙È‰ ÔÈ· ,ÌÈ¯˜ÈÚ È�˘ ÈÙ ÏÚ) :‡ (¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È¯· ˙¯ÈÓ˘ ;)· (˙Ú�ÂÓ‰ ˙Â¯È‰Ê‰ ÔÂ¯˜Ú ,
 È¯˜-ÍÈÙ‰ È˙Ï· Â‡ ¯ÂÓÁ ÔÙÂ‡· ˜ÈÊ‰Ï ˙ÂÏÂÏÚ ˙ÂÏÂÚÙ Â‡ ˙ÂÈ�È„Ó Ì‡  , Ú„ÈÓ ¯„ÚÈ‰·Â

ÂÏÏ‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÔÓ ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ Ú�ÓÈ‰Ï ˘È ˜Ê� ˘Á¯˙È ‡Ï ÈÎ Ú·Â˜‰ ÈÚ„Ó . È„¯˘Ó ÏÚ
‚‰Â ˙Â‡Ï˜Á‰ ¯È‰Ó ÌÂ˘ÈÈ ÏÂ˜˘ÏÂ ÂÏÚ˘ ˙Â�ÂÂ‚Ó‰ ˙ÂÚˆ‰‰ ˙‡ Ì„˜‰· ÔÂÁ·Ï ‰·È·Ò‰ ˙�

Ë˜ÈÏÙ�Â˜‰ ˙‡ Ô˙ÓÏÂ ¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È¯· ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î ˙ÂÈÂ‡¯ Â‡ˆÓÈÈ˘ ˙ÂÚˆ‰‰ Ï˘ . ÌÚ
Ô„ˆ· ‰ÙÈÎ‡ ‡ÏÏ È‚Ò ‡Ï ˙Â�˜˙ ˙�˜˙‰· ˙‡Ê. 

 

 

 רישוי תכשירי ההדברה

, יי� השימוש בתכשירי ההדברהמשרדיות המייעצות וממליצות בענ�קיימות ארבע ועדות בי� .1
בצד יחידת השירותי� : ומנהלי האגפי� במשרדי הממשלה הנוגעי� בדבר ה� המחליטי� על רישוי�

משרדית הממליצה על השימוש �להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות פועלת ועדה בי�
; ת רישוי�ומנהלת השירותי� להגנת הצומח היא המוסמכת לאשר א, בתכשירי� בחקלאות הצמחית

משרדית הממליצה על תכשירי �בצד השירותי� הווטרינריי� במשרד החקלאות פועלת ועדה בי�
בצד האג' ללחימה במזיקי� במשרד להגנת הסביבה פועלת ; הדברה לשימוש בסביבת בעלי חיי�

ובצד ; משרדית העוסקת בתכשירי הדברה תברואיי� הראויי� לשימוש בסביבת האד��ועדה בי�
. חות במשרד הבריאות פועלת ועדה הממליצה על תכשירי� להדברת מזיקי� לאד�אג' הרוק

הגנת , משרדיות הראשונות דלעיל משתתפי� נציגי� של משרדי החקלאות�בשלוש הוועדות הבי�
הסביבה והבריאות ונציגי משרדי� אחרי� כדי לשמור על עקביות ותיאו� באימו� התכשירי� 

 . המותרי� בכל המגזרי�

משרדית הממליצה על רישוי התכשירי� בחקלאות �ת הליכי הרישוי בוועדה הבי�בדיק .2
 :העלתה כדלקמ�, שה� מרבית התכשירי� שבשימוש, הצמחית

משרדית יכה� נציג של משרד �בתקנות הגנת הצומח נקבע כי בראשות הוועדה הבי� )א(
חל ;  יש לחדשהתעודת רישו� של תכשיר הדברה תקפה במש� שלוש שני� ואחרי כ�; הבריאות

 . איסור מכירה של תכשיר שאי� לו תעודת רישו� תקפה

משרדית דני� ברישוי של תכשירי� חדשי� וברוויזיה של תכשירי� �הועלה כי חברי הוועדה הבי�
� מהתכשירי� 90%� שה� יותר מ�" ותיקי�"שבשימוש ואינ� מעורבי� באישור של החומרי� ה 

חדש מטופל בידי חברת הוועדה העובדת במשרד הרישו� המת. המתחדש מדי שלוש שני�
 . החקלאות ומאושר בידי מנהלת השירותי� להגנת הצומח

שלא היו " ותיק"לפעמי� מקבלי� חברי הוועדה מידע חדש על סיכוני� הכרוכי� בשימוש בתכשיר 
אירע , לנוכח הדרת� של חברי הוועדה מהלי� הרישוי מחדש. ידועי� במועד האישור הראשוני שלו

שמידע זה לא בא לידי ביטוי בתוויות תכשירי ההדברה לאחר חידוש הרישיונות בידי נציגי משרד 
דנה לאחרונה באישור של תכשיר חדש המכיל  משרדית�הוועדה הבי� :להל� דוגמה. החקלאות

כחומר ) EPA( סווג בידי הסוכנות להגנת הסביבה של ארצות הברית 1993�חומר פעיל אשר כבר ב
�רק במהל� הדיוני� על אישור התכשיר החדש התברר לחברי הוועדה הבי�. �40העלול לסרט

__________________ 

 ).פרונאמיד(פרופיזמיד   40
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, נמצא אותו חומר פעיל, אשר אושרו מדי שלוש שני�, "ותיקי�"משרדית כי בכמה תכשירי הדברה 
 . א� אי� אזהרות מתאימות בתוויותיה�

הוועדה משרד החקלאות השיב למשרד מבקר המדינה כי בעקבות הדיו� בחומר דלעיל המליצה 
 . משרדית לרשו� בתוויות של כל התכשירי� המכילי� את החומר האמור הערה לגבי סכנותיו�הבי�

 ¯˘‡Î ˜¯ Â·˘ ·ˆÓ ÌÚ ÌÈÏ˘‰Ï ÔÈ‡ ÈÎ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÔÈ·‰ ‰„ÚÂÂ‰- ¯Â¯È· ‰˘Ú� ÂÈ˙Â�ÎÒ ÏÚ Ú„ÈÓ ¯¯·˙ÓÂ ˘„Á ¯È˘Î˙ Ï˘ ÈÂ˘È¯· ‰�„ ˙È„¯˘Ó

 ÌÈ¯È˘Î˙ È·‚Ï"È˜È˙ÂÌ "‰‰Ê ÏÈÚÙ ¯ÓÂÁ ÌÈÏÈÎÓ‰ .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ì‡
Â¯˘Â‡ ¯·Î˘ ÌÈ¯È˘Î˙· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙ÂÁÈË·· ˜ÙÒ ÏÈË‰Ï ÏÂÏÚ‰ Ú„ÈÓ Ï·˜˙Ó , ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

ÔÈ·‰ ‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á ÏÎ ˙Ú„ ÏÚ ‰˘ÚÈÈ ÂÏÏ‰ ÌÈ¯È˘Î˙‰ Ï˘ ÈÂ˘È¯‰ ˘Â„ÈÁ˘-˙È„¯˘Ó . 

ו במהל� הביקורת על משרדית התריע�כמה מנציגי משרדי הממשלה החברי� בוועדה הבי� )ב(
ולכ� אי� ביד� זמ� ראוי , כ� שחברות� בוועדה היא רק חלק ממכלול עיסוקיה� במשרדי� השוני�

כמתחייב מהאחריות הכבדה המוטלת , ללמוד ולהתכונ� מראש לדיוני� על אישור תכשירי� חדשי�
� זו היא העיסוק עוד אמרו הנציגי� הללו כי במדינות מערביות נהוג שהחברות בוועדה מעי. עליה�

מאחר שחברי הוועדה דני� ה� באישור של תכשירי� חדשי� וה� , נוס' על כ�. היחיד של חבריה
נוצר עומס עבודה רב ונגר� שיהוי " ותיקי�"ברוויזיה לגבי המש� השימוש בקבוצות של תכשירי� 

 . בקבלת ההחלטות

 הודיעה 2010ביוני : הוועדהסביבתיות של העומס המוטל על �להל� דוגמה להשפעות הבריאותיות
הסוכנות להגנת הסביבה של ארצות הברית כי חל איסור להשתמש בקבוצת תכשירי הדברה 

בסביבה ובחיות הבר ומוסע , החומר מצטבר בגו' האד�:  בגי� היות� מסוכני� לחקלאי�41מסוימי�
�כדוגמת ה, לכל העול�DDT ,השירותי� על פי מסמכי. שהשימוש בו נשלל בעבר מאות� הסיבות 

. משרדית מתכננת רוויזיה לגבי המש� השימוש בקבוצת חומרי� זו�הוועדה הבי�, להגנת הצומח
יותר משנה מאז שהתקבל המידע על סכנותיו של , 2011ספטמבר , נמצא שעד מועד סיו� הביקורת

�לא עשתה הוועדה הבי�, התכשיר�. משרדית רוויזיה בעניי� והשימוש בחומר המסוכ� נמש
ת הדברי� היא שקיי� פיגור ביישו� הידע המצטבר בעול� בדבר סכנות התכשירי� משמעו

 .שבשימוש

10�משרד החקלאות הסביר בתשובתו כי אחת ל� שני� נעשות בקהילה האירופית ובארצות 15
הברית רוויזיות בדבר רעילות של תכשירי� שבשימוש והשפעת� על הסביבה וכי זה פרק הזמ� 

כאשר מתקבל באר� מידע חדש באר� על סיכוני� , לדבריו.  ולניתוחוהנדרש לצבירת ידע חדש
נעשית רוויזיה , אשר לא היו ידועי� במועד האישור הראשוני" ותיק"הכרוכי� בשימוש בתכשיר 
ונעשי� שינויי� בתוויות של כל התכשירי� המכילי� את , משרדית�יסודית בידי הוועדה הבי�

עוד השיב משרד החקלאות כי דיו� בחומר האמור . דשהחומר הפעיל שלגביו הגיע המידע הח
דהיינו יותר משנתיי� לאחר הודעת הסוכנות האמריקנית להגנת , 2012יתקיי� באמצע שנת 

משרד הבריאות מסר בתשובתו כי הוא נמצא במצב כרוני של חוסר בכוח אד� והפתרו� . הסביבה
 .לכ� הוא הרחבת מצבת כוח האד�

__________________ 

41  Endosulfan � . חומר על בסיס פחמימני� כלוריי�
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 ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÌÈ¯È˘Î˙‰ ÌÈÏÏÂÁÓ˘ ÌÈ˜Ê�‰ ÁÎÂ�Ï ÈÎ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘ÓÏ
ÏÈÚÏ„ ˙Â‡Ó‚Â„‰ È˙˘· Â‚ˆÂ‰˘ , ‰¯·„‰ È¯ÓÂÁ· ˙ÂÈÊÈÂÂ¯‰ Ï˘ ‰ÎÂÓ�‰ ˙Â¯È„˙‰ ÁÎÂ�ÏÂ

˙ÈÙÂ¯È‡‰ ‰ÏÈ‰˜·Â ˙È¯·‰ ˙Âˆ¯‡· ˙Â˘Ú�‰ , ˙Ú„Â‰ „ÚÂÓ ÔÈ· ÌÈÈ˙�˘Ó ¯˙ÂÈ Ï˘ ¯ÚÙ
„ÚÂÂ‰ Ï˘ Ô�ÎÂ˙Ó‰ ÔÂÈ„‰ „ÚÂÓÏ ‰·È·Ò‰ ˙�‚‰Ï ˙È�˜È¯Ó‡‰ ˙Â�ÎÂÒ‰ÔÈ·‰ ‰- ˙È„¯˘Ó- 

 ÁÓÂˆ‰ ˙�‚‰Ï ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙Ï‰�Ó Ï˘ ˙ÈÙÂÒ‰ ‰ËÏÁ‰‰ Ï·˜˙˙ ÂÈ˙Â·˜Ú· ˜¯˘-¯È·Ò Â�È‡ . 

משרדית העוסקת בהיבט הטוקסיקולוגי של התכשירי� לצומח פועלת �בצד הוועדה הבי� )ג(
ועדה זו בוחנת את האפקטיביות של התכשירי� לפני . שבאחריות משרד החקלאות, ועדת יעילות

ספטמבר �אפריל, הועלה כי במועד ביצוע הביקורת. בדר� כלל במש� שתי עונות גידול, אישור�
 . ללא פיקוח של משרד החקלאות, ביצעו יצרני תכשירי ההדברה את בדיקות היעילות בעצמ�, 2011

משרד החקלאות הסביר כי בעקבות ביקורת קודמת של מבקר המדינה הוא קלט עובד שתפקידו 
א� בתקופת הביקורת הנוכחית הייתה המשרה פנויה , להוכחת יעילות התכשירי�לפקח על הניסויי� 

 . יתקיי� מכרז לקליטת עובד חדש2011בנובמבר , לדבריו. עקב עזיבתו של העובד

 

 

 אמות מידה אחידות 

תקנות החומרי� המסוכני� מיועדות לסביבת האד� ותקנות הגנת הצומח מיועדות לסביבה 
ההדברה לשני המגזרי� שייכי� לאות� משפחות כימיות ומכא� נגזרת אול� תכשירי . החקלאית

מבני� (חובת התיאו� והעקביות בעניי� השימוש בקבוצות התכשירי� תו� התאמה לסביבת היישו� 
הועלה שלא תמיד נשמרת העקביות בשימוש וכי מתחייבות השלמות ). שטח פתוח, חממות, סגורי�

 : לתקנות הקיימות בנושאי� אחדי�

רכישת� והשימוש בה� מוגבלי� בדר� ,  מכירת��תכשירי� רבי� שרישומ� בסמכות המשרד  .1
�אשר לתכשירי� שמאשר משרד החקלאות . כלל למדבירי� מורשי� בעלי היתר רעלי� מהמשרד 

ג� א� מדובר בתכשירי� שבסיס� , מכירת� והשימוש בה� אינ� מוגבלי�, חו� מתכשירי� מעטי�
אי� הגדרה (כל אד� , לנוכח הגישה המקלה יותר של משרד החקלאות. צותהכימי זהה בשתי הקבו

, יכול לרכוש תכשירי הדברה המיועדי� לשימוש תברואי או חקלאי לצור� שימוש בביתו) לחקלאי
ואי� גו' על הבוח� את סבירות קיומ� של ההוראות השונות , ג� א� ה� נאסרו לשימוש תברואי

 .רי� שוני�בעניינ� של תכשירי� זהי� במגז

‰·È·Ò‰ ˙�‚‰Â ˙Â‡Ï˜Á‰ È„¯˘ÓÏ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ¯ÈÚ‰ ¯Â˘ÚÎ È�ÙÏ ¯·Î42 ÈÂ·È¯ Ï˘· ÈÎ 
‰¯·„‰‰ È¯È˘Î˙ ÈÂ˘È¯· ˙ÂÏÙËÓ‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ , ˙Á˙ Ì‰· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ÊÎ¯Ï ÏÂ˜˘Ï ÈÂ‡¯

ÌÈ¯È˘Î˙‰ ÌÂ˘È¯Ï ˙Â„ÈÁ‡ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÁÈË·‰Ï È„Î ˙Á‡ ‚‚ ˙¯Â˜ . ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó ˙„ÓÚ
 „Á‡Ï ·ËÂÓ˘ ‰�„ÂÚÂ ‰˙ÈÈ‰ÔÈ· ‰„ÚÂÂ· È‚ÂÏÂ˜ÈÒ˜ÂË‰ ÔÂÈ„‰ ˙‡-˙Á‡ ˙È„¯˘Ó , Í‡

ÌÂ˘ÈÈ‰ ÈÚˆÓ‡·Â ˙Â¯ËÓ· ˙Â�Â˘‰ ÔÈ‚· ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó· ÌÈ„¯Ù� ÌÂ˘È¯ È�Â�‚�Ó ¯È‡˘‰Ï .
‰Ê ÔÈÈ�ÚÏ ˙Á‡ ˙¯‚ÒÓ ÌÈ˜‰Ï ‰Úˆ‰‰ ˙‡ ÌÈ·ÈÈÁÓ ‰·È·Ò‰ ˙�‚‰Â ˙Â‡È¯·‰ È„¯˘Ó . ÏÚÂÙ·

¯·„ ‰�˙˘‰ ‡Ï ÌÂÈ‰ „ÚÂ Ê‡Ó. 

__________________ 

' עמ, בפרק על הפיקוח על סחר בתוצרת חקלאית מ� הצומח, )È˙�˘ ÁÂ„52·) 2002 , ראו מבקר המדינה  42
695. 
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מקבוצת הזרחני� (סור השימוש בשני חומרי� פעילי�  הודיע המשרד על אי�2007ב .2
. למעט לצור� הדברת טרמיטי�, המיועדי� להדברה תברואית ולהדברת בעלי חיי�) האורגניי�

על בעלי , החלטתו נסמכה על מחקרי� שהראו כי לחומרי� אלה יש השפעה שלילית על נשי� הרות
� מנהל השירותי� הווטרינריי� ליצרני� באותה השנה הודיע ג. על מי התהו� ועל קרקעות, חיי�

 יפוג תוקפ! של תעודות הרישו� של 2007וליבואני� של תכשירי הדברה לווטרינריה כי בסו  שנת 
וכי לאחר , חו" מתכשירי� המיועדי� לשימוש ישיר על צא!, התכשירי� המכילי� שני חומרי� אלה

ותי� להגנת הצומח אסרו את השימוש השיר. מועד זה שיווק תכשירי� אלה ומכירת� יהיו אסורי�
 . בשני החומרי� ג� בגינות ביתיות וציבוריות

נציגי משרד הבריאות הסבירו לנציג משרד מבקר המדינה כי יש צור� לבחו! מחדש א� השימוש 
בחומרי הדברה מקבוצת הזרחני� האורגניי� בחקלאות עלול לסכ! את בריאות הציבור וכי הוועדה 

משמעות הדברי� היא שמשרד הבריאות רואה בעייתיות . ת רוויזיה בעניי! זהמשרדית מתכננ�הבי!
 .בהמש� השימוש השכיח בתכשירי� המבוססי� על זרחני� אורגניי� בחקלאות ושוקל את הגבלתו

 ‰¯˜· ÔÈ‡Â ‰¯·„‰ È¯ÓÂÁ Ï˘ ˙ÂÈÂ�Á· ‰Ï‡ ÌÈ¯ÓÂÁ ÒÈÒ· ÏÚ ÌÈ¯È˘Î˙ ˙Â�˜Ï ¯˘Ù‡ ÏÚÂÙ·
˙ÈÏÎ˙ ÏÎÏÂ ÔÈÙÎ„ ÏÎÏ Ì˜ÂÂÈ˘ ÏÚ.  

 תתקיי� רוויזיה 2012משרד החקלאות השיב למשרד מבקר המדינה כי בשליש הראשו! של שנת 
 ". רעילות נמוכה"שחלק� מסווגי� כבעלי , בעניינה של קבוצת חומרי� זו

בתוויות של תכשירי הדברה מסוימי� נקבע כי אי! להשתמש בה� ברוח כדי למנוע נזק אפשרי  .3
ות חומרי� מסוכני� ליד מבני� נקבע כי תנאי לקיו� הריסוס הוא רוח ואילו בתקנ, לגידולי� סמוכי�

יצוי! כי . ש כדי להבטיח את מיהול החומר המתפזר באוויר"שמהירותה לפחות חמישה קמ
החקלאי� מעדיפי� לרסס בהיעדר רוח כדי להבטיח את הישארות עיקר חומרי ההדברה בשטח 

 .לה� לעשות זאתוהסתירה בי! התקנות השונות מאפשרת , המרוסס

ה! התקנות מכוח חוק הגנת הצומח וה! התקנות מכוח חוק החומרי� המסוכני� אינ! מביאות  .4
א  על פי , בהמטרה ובטפטפות, כגו! פיזור במפוח, בחשבו! את טכנולוגיות פיזור חומרי ההדברה

על , מושה! משפיעות על כמות החומר שבשי: סביבתיות ובריאותיות, שיש לה! השפעות כלכליות
 . פוטנציאל הסעתו לסביבה ועל המרווחי� הבטיחותיי� מבתי מגורי�

 

 

 תוויות חומרי ההדברה

לאריזות של תכשירי , �1977ז"התשל, )קיו� הוראות תווית אריזה(על פי תקנות הגנת הצומח  .1
פני או, סכנותיו הסביבתיות, מטרתו, דרגת רעילותו, הדברה תוצמד תווית ובה מידע רב על החומר

עוד נקבע בתקנות כי . 43) התווית�להל! (הציוד הנדרש ודרגת רעילותו האקוטית לאד� , השימוש בו
וחל איסור לאחס! ולמכור תכשיר , על המשתמש בתכשיר לפעול א� ורק על סמ� הוראות התווית

 . שלא על פי הוראות התווית

ילי� ביותר המשמשי�  תכשירי הדברה מהרע40משרד מבקר המדינה בדק את התוויות של  .2
בחקלאות הצמחית והעלה כי יש ריבוי של הגדרות וניסוחי� שאינ� עקביי� ולפיכ� ה� עלולי� 

 לעתי� נרש� כי �אי! עקביות בהגבלת השימוש בתכשירי� מסוכני� מאוד : להכביד על החקלאי�

__________________ 

 .כדוגמת התווית המצורפת לתרופות  43
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בכל כמעט ; ההדברה צריכה להיעשות בידי מדבירי� מוסמכי� ולעתי� בידי החקלאי� עצמ�
נמצאו תוויות רבות מאוד ; התוויות אי! התייחסות לעניי! כמויות הס  המחייבות היתרי רעלי�

ובהתחשב בכמות הרבה , שעוצבו בשונה מסטנדרט גרפי שאימ" משרד החקלאות בשני� האחרונות
בסימו! הרעילות ובמיקו� ההנחיות יכול ,  של התוויותיחוסר האחידות במבנה הגרפ, של התכשירי�

ואי! , "אותיות קטנות"התוויות משופעות ב; רו� לבעיית התמצאות ולטעויות בשימוש ברעלי�לג
בתוויות אחדות מובלעות הנחיות , למשל, כ�.  של הכתוב על פי מידת חשיבותותהייררכיה גרפי

 .כיבוד!�והדבר עלול לגרו� לאי, לגבי מרחקי השימוש מבתי מגורי�

בתווית אי! סימו! של .  הרעילות האקוטית הגבוהה ביותרלהל! דוגמה לתווית של תכשיר מדרגת
הוראות הבטיחות ; אי! התייחסות להתניית הרכישה והשימוש רק בידי מי שהוסמ� לכ�; גולגולת

ולא צוינה מגבלת מרחקי ; זהות להוראות הניתנות בעניינו של חומר מדרגת הרעילות הנמוכה ביותר
 :השימוש מבתי מגורי�

 

˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰�È„Ó‰ ¯ , È„ÈÏ ‡È·‰ÏÂ ˙ÂÈÂÂ˙‰ ˙„Á‡‰Ï ÏÂÚÙÏ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó ÏÚ
Ì‰È˙Â�ÎÒÂ ÌÈ¯ÓÂÁ‰ ˙ÂˆÂ·˜ ÔÈ· È�Â˘‰ ˙‡ ËÏÂ· ÈÙ¯‚ ÈÂËÈ· . ˙‡ ˘È‚„‰Ï ÌÂ˜Ó ˘È ÔÎ ÂÓÎ

ÌÈ˘Ó˙˘ÓÏ ˙ÈÂÂ˙‰ ˙Â‡¯Â‰· ÌÈÈÂ�È˘ ÏÚ Ú„ÈÓ‰ ,ÔÈ·‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚ- ˙È„¯˘Ó
ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ ˙ÂÏ·˜˙Ó‰ . 

 

 



 62דוח שנתי  498

 הדברה משולבת

באמצעות עופות או , למשל( היא שילוב של הדברה כימית והדברה ביולוגית 44שולבתהדברה מ
והיא מאפשרת לגרוע כמה מחומרי ההדברה , )חרקי� שה� האויבי� הטבעיי� של המזיקי� ליבולי�

יצוי! כי ההדברה המשולבת אינה בגדר פתרו! מוחלט . הכימיי� שנועדו להדביר את אותו מזיק
, כגו! תכשירי� לחיטוי קרקע ותכשירי� כנגד מפגעי� נוספי�, כשירי� רבי�והשימוש בת, בחקלאות

 הוא יפסיק לתמו� בהדברה קונבנציונלית 2014משרד החקלאות החליט כי משנת . יימש� בעתיד
 . ח" מיליו! ש�30ויחל לתמו� בהדברה משולבת בלבד בעלות של כ

המשרד החליט , 2010ות ביוני ל משרד החקלא"על פי המלצות של ועדת בדיקה שהוגשו למנכ
 � 4לתמו� בחקלאי� המיישמי� הדברה משולבת בגידולי הפלפל ותות השדה באמצעות מענקי� בס

אחד התנאי� למת! המענקי� הוא ניהול יומ! הדברה בידי . 2010�2011ח לעונת הגידול "מיליו! ש
ו פיקוח ובקרה על  להגנת הצומח יבצע�תנאי נוס  הוא שהשירותי. החקלאי או המרסס בפועל

 . לרבות בדיקת יומ! הריסוסי�, הנעשה בשטחי הגידול הנתמכי�

‰¯·„‰‰ È¯ÓÂÁ· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙‡ ˙ÓˆÓˆÓ ˙·ÏÂ˘Ó‰ ‰¯·„‰‰ , ‡È‰ ˙ÈÁÓˆ‰ ˙Â‡Ï˜Á· ÌÏÂ‡
˙ÈÏÂ˘ ÔÈÈ„Ú :ÓÏ‰ È�Â˙� ÈÙ ÏÚ" ˙�˘Ï Ò2009 ,Ï‡¯˘È· ‰„˘‰ ÈÏÂ„È‚ ÁË˘45Î ‡Â‰ -2.14 
Ì�Â„ ÔÂÈÏÈÓ ,ÌÈÚËÓ‰ ÁË˘Â ,È¯Ù ˙Â·¯Ï¯„‰  ,Î ‡Â‰-0.78Ì�Â„ ÔÂÈÏÈÓ  .˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ , ÁË˘

Ó ˙ÂÁÙ ‡Â‰ ˙·ÏÂ˘Ó ‰¯·„‰ ÌÂ˘ÈÈ ÔÈ‚· ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘ÓÓ ‰ÎÈÓ˙ ÌÈÏ·˜Ó‰ ÌÈÏÂ„È‚‰-
100,000Ì�Â„  , ˙�˘·Â2012 ˘ÂÓÈ˘‰ ÔÈ‚· ‰ÎÈÓ˙‰ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó Ô�Î˙Ó 

 Ï˘ ÛÒÂ� ÁË˘· ˙·ÏÂ˘Ó ‰¯·„‰·20,000Ì�Â„  .ÏËÂÓ‰ ˙È¯˜ÈÚ‰ ‰ÓÈ˘Ó‰˘ Ô‡ÎÓ ÏÚ ˙
˙ÈÓÈÎ‰ ‰¯·„‰‰ ˙‡ ˙ÈÁÙ‰Ï ÔÈÈ„Ú ‡È‰ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó . 

 הוא תמ� במיזמי� של �2008ב. ג� אג  אגרואקולוגיה במשרד ניסה לעודד את ההדברה המשולבת
 המשרד תכנ! 2010�2011בשני� . ח" ש750,000 דונ� בס� �9,700הדברה משולבת בשטח של כ

ולבסו  , ח" מיליו! ש�1.8א צמצ� את הסכו� לבהמש� הו, ח למטרה זו" מיליו! ש8להוציא עוד 
מלבד זאת המשרד תומ� בהדברה ביולוגית . בוטלה היוזמה כליל בגי! קיצו" בתקציב האג 

וכ! בהדברה , המייתרת את השימוש בחומרי הדברה נגד מכרסמי�, באמצעות תנשמות ובזי�
 .באמצעי� מכניי� בשטחי� נרחבי� הרבה יותר

 

 

 ברהמחסני של חומרי הד

חומרי הדברה . אחסו! של חומרי הדברה חייב להיעשות בצורה בטיחותית ומתו� ראייה סביבתית
להתפוצ" , להתלקח, שאינ� מאוחסני� כיאות עלולי� לדלו  ולזה� את רצפת המחס! ואת הקרקע

, ככל שכמות החומרי� גדלה וככל שהמחסני� סמוכי� לריכוזי אוכלוסייה. או להתפזר באוויר
עובדי� בחומרי (חוק החומרי� המסוכני� ותקנותיו וכ! תקנות הבטיחות בעבודה .  גדלי�הסיכוני�

אג  חומרי� מסוכני� במשרד . מורי� על התנאי� להחסנת חומרי הדברה, �1964ד"התשכ, )הדברה
נות! רישוי למחסני הדברה ומפעיל את נציגיו במחוזות לבדיקת המחסני� הגדולי� שבתחו� כל 

 .ת בודקי� את המחסני� לצור� חידוש רישוי עסק" ג� מפקחי� ממשרד התמיצוי! כי. מחוז

__________________ 

44  Integrated Pest Management IPM- 

 .כותנה ותפוחי אדמה, גידולי! בשטחי שדות גדולי! כגו� דגני!  45
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 מחסני� של חומרי הדברה 262 היו 2011ביולי , על פי נתוני אג  חומרי� מסוכני� במשרד .1
 מחסני� �38מבי! אלה ל). לרבות מחסני� לא פעילי�(לחקלאות או לתברואה בעלי היתרי רעלי� 

קרי לא נמצאו ליקויי� כלשה� בבדיקת� לעת חידוש , לא התניותהיו היתרי� שאושרו ל) �15%כ(
רוב מפעילי המחסני� שאישור� היה . אושרו ההיתרי� בהתניות) �68%כ( מחסני� �180ל; ההיתר

אלא שבדר� כלל ג� . כרו� בהתניות נדרשו לבצע פעולות מעטות כדי לעמוד בכל תנאי ההיתר
) �15%כ( מחסני� �37ב; ד לא נקט צעדי� כלשה�ההתניות מביקורות קודמות לא קוימו והמשר

 . בוטלו ביזמת המשרד) �2%כ(והיתרי הרעלי� של שאר המחסני� ; העסק אינו פעיל עוד

במהל� הביקורת התברר כי בידי אג  חומרי� מסוכני� לא נמצא נתו! מדויק של מספר המחסני� 
ינ� עולי� בקנה אחד ע� לחומרי הדברה וכי הנתוני� שהעביר האג  למשרד מבקר המדינה א

במחוזות , 2011ג לשנת "לפי נתוני פקחי רט: ג הבודקי� מחסני� אלה"הנתוני� שהעבירו פקחי רט
 �100ואילו על פי רישומי אג  חומרי� מסוכני� יש כ,  מחסני�367המרכז והדרו� יש , חיפה, הצפו!

 .מחסני� פחות

, חסני� הגדולי� בתחו� מחוזותיה�נציגי אג  חומרי� מסוכני� במחוזות בודקי� את המ .2
ג בודקי� את המחסני� הבינוניי� והקטני� כחלק מתהלי� קבלה או חידוש של היתרי "ופקחי רט

כמחצית מכל המחסני� ( מחסני� 125, 2010ג לשנת "על פי הדוח השנתי של פקחי רט. רעלי�
לא הומלצו ) �20%כ ( מה�25. נבדקו לפני חידוש היתר רעלי�) המוכרי� לאג  חומרי� מסוכני�

באותו דוח צוי! כי במחסני� אלה . נמצאו ליקויי� קלי�) �5%כ(ובשבעה מחסני� , לחידוש ההיתר
 היה 2009בשנת . ומתחייבת אכיפה לתיקו! המעוות או לסגירת�, נמצאו ליקויי� מהעבר שלא תוקנו

 . הרעלי�לא הומלצו לחידוש היתר) �21%כ( מה� �28 מחסני� נבדקו ו128: המצב דומה

3.  È�ÒÁÓ ÔÈ· ÌÈÈÏÓÈ�ÈÓ‰ ÌÈÁÂÂ¯Ó‰ ¯·„· ˙Â‡¯Â‰ ÔÈ‡ ÌÈ�ÎÂÒÓ‰ ÌÈ¯ÓÂÁ‰ ˙Â�˜˙·
ÌÈ�·Ó ÔÈ·Â ‰¯·„‰ È¯ÓÂÁ . È·‚Ï ˙ÂÈÁ�‰ ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ ÌÒ¯Ù „¯˘Ó· ÌÈ�ÎÂÒÓ ÌÈ¯ÓÂÁ Û‚‡

ÏÓÈ�ÈÓ‰ ˜Á¯Ó‰Â ÌÈÈ‡Ï˜Á ÌÈ�ÒÁÓ Ï˘ ÌÓÂ˜ÈÓÈÌÈ¯Â‚Ó ÔÂ‚Î Ú˜¯˜ È˘ÂÓÈ˘ ÔÈ·Â Ì‰È�È·  ,
„ ˙Â�Á˙Â ‰ÁÓ˘ ˙ÂÓÏÂ‡˜Ï . È¯ÓÂÁ Ï˘ ÌÈ�ÒÁÓ ˘È ÌÈÈ‡Ï˜Á ÌÈ·Â˘ÈÈ· ÏÚÂÙ· ˙‡Ê ÌÚ

˙ÂÈÁ�‰· ÚÂ·˜‰Ó ‰·¯‰· ÔË˜ ÌÈ¯Â‚Ó‰ È˙· ÔÈ·Â Ì�È· ˜Á¯Ó‰˘ ‰¯·„‰ , È„Î ÌÈÓÚÙÏ
ÌÈ¯ÂÙÒ ÌÈ¯ËÓ .ÍÎÓ ‰¯˙È ,Ë¯ ÈÁ˜Ù Ï˘ Ì‰È¯·„Ó" ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‚Èˆ�Ï ‚

¯Â‚Ó È˙· Ï˘ Ú˜¯˜ ˙ÂÓÂ˜· ÌÈÓ˜ÂÓÓ‰ ‰¯·„‰ È�ÒÁÓÂ ˙ÂÈÂ�Á ˘ÈÌÈ . 

מדיניות מרחקי "ל המשרד חוזר ובו " פרס� מנכ2011המשרד השיב למשרד מבקר המדינה כי ביוני 
כי אתר לאחסו! חומרי הדברה במשקל , בי! היתר, במסמ� זה נקבע". הפרדה במקורות סיכו! נייחי�
ע את עוד ציי! המשרד בתשובתו כי בכוונתו לקבו.  מטרי� ממבני�70כולל של עד עשרה טו! ימוק� 

 .המרחקי� הנדרשי� בהיתרי הרעלי� שהוא נות! לחנויות ולמחסני� קטני�

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Î�Ó‰ ¯ÊÂÁÓ ˙ÂÈ˙Â‰Ó‰ ˙Â‡¯Â‰‰ ˙‡ Ô‚ÚÏ ÏÂ˜˘Ï ˘È" Ï
ÈÈÏÓÈ�ÈÓ‰ ÌÈÁÂÂ¯Ó‰ ˙‡ ÔÁÂÎÓ ÚÂ·˜ÏÂ ÌÈ�ÎÂÒÓ‰ ÌÈ¯ÓÂÁ‰ ˙Â�˜˙·Ì ÌÈÏÚ¯‰ È¯˙È‰· 

‰¯·„‰‰ È�ÒÁÓ Ï˘ ÌÈ˜ÒÚ‰ ÈÂ˘È¯·Â. 
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 יי�דשני� כימ

 רקע

הדשני� מאפשרי� לעבד קרקעות לא . דישו! פירושו אספקה של יסודות מזיני� לגידולי� חקלאיי�
 השני� האחרונות גדל השימוש בדש! �40ולכ! ב, פוריות ולהפכ! לשדות מניבי� שנה אחר שנה

כגו! הפרשות בעלי חיי� , אפשר להשתמש בדש! ממקור אורגני. �700%46הכימי בעול� בכ
אפשר להשתמש . וכ! בדשני� כימיי� סינתטיי� שמיוצרי� במפעלי� לייצור כימיקלי�, 47וקומפוסט

בשיטות פיזור מגוונות המותאמות ) בדר� כלל אמוניה(נוזל וגז , בחומרי הדישו! הכימיי� כמוצק
קיימא שיאז! בי! הצור� �סוגיית הדישו! מחייבת מציאת נתיב בר, כמו בנושא ההדברה. לגידולי�

 .שני� לייצור מזו! ובי! מניעת פגיעת�להשתמש בד

 

 

 נזקי הדישו� 

, החנק! הוא חומר הזנה חיוני לצומח. זרח! ואשלג!, דשני� כימיי� רבי� מכילי� תרכובות של חנק!
מקצת החנק! בדש! שאינו נצר� על : א� תוצרי הלוואי שלו גורמי� לנזקי� קשי� לסביבה ולבריאות

, אשר נוכחות� במי� הופכת אות� לרעל, �48 בצורת חנקותידי הגידול הצמחי מחלחל למי התהו
הדשני� הכימיי� הנוזליי� קיימי� ברמות רעילות . ומקצת החנק! מתנד  ופוגע בשכבת האוזו!

עלולה , למשל, מימית�שאיפה ממושכת של אמוניה אל: שונות ומהווי� סיכו! בטיחותי למדשני�
, לולי� לזה� את התוצרת החקלאית שנועדה למאכלעודפי דש! חנקני ע, נוס  על כ�. לגרו� למוות

 .בדומה לחומרי הדברה

בישראל עיקר בעיית החנקות היא באקוויפר החו  הנמצא תחת שטחי� חקלאיי� המעובדי� 
 קידוחי� של 219 פסל משרד הבריאות 1997�2007בשני� , על פי נתוני רשות המי�. באינטנסיביות

בעיקר דישו! והשקיה במי , ת שמקור! בפעילות חקלאית מה� בגלל עוד  חנקו104, מי שתייה
על פי חישובי משרד מבקר . ק לשנה" מלמ�24נפח המי� שנפסלו עקב עוד  חנקות היה כ. קולחי!

אפשר . ח" מיליו! ש�45ההפסד הנגר� מדי שנה בשנה מאבד! מי שתייה אלה מסתכ� בכ, 49המדינה
אול� ג� פעולות , יית המי� לשימוש חקלאילצמצ� את הנזק באמצעות טיוב מי הבארות או הפנ

 . אלה כרוכות בהוצאות

על בכל הנוגע לשימוש �משרד החקלאות השיב למשרד מבקר המדינה כי ישראל היא מעצמת
מופחת בהשקיה ובדישו! וכי ממשק הדישו! בחקלאות הישראלית הוא בעיקר שילוב בי! השקיה 

אחת המדינות המובילות בעול� בשימוש מזערי כ� נעשתה ישראל ל. ודישו! אשר יעילותו גבוהה
 . בדשני� ביחס למדינות המשתמשות בשיטות השקיה של המטרה או הצפה

 

 

__________________ 

 ). ÌÈÈ‡Ï˜Á ÌÈ¯ÂÊ‡· ÌÈÈ‚ÂÏÂ˜‡ ˙Â�Â¯„ÒÓ:È‡Ï˜Á ˜˘ÓÓÏÂ ÔÂ�Î˙Ï ˙Â�Â¯˜Ú ) 2010, סקוטלסקי' א  46

 .גז� ופגרי�, הקומפוסט המשמש לדישו� הוא תוצר יציב של פירוק חומר אורגני כגו� זבל  47

48  NO3 !תרכובת של חנק� . 

 .ק" דולר למ0.52לפי העלות החלופית של הפקת מי שתייה מהתפלה בשיעור של   49
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 המסגרת החוקית 

, פקודת בריאות הע�, �1959ט"התשי, כגו! חוק המי�, חוקי� אחדי� עוסקי� בהיבטי� של דישו!
והחוק למניעת , �1987ז"התשמ, )איסור קיו� מתק! דש! במערכת המי�(תקנות בריאות הע� , 1940

בחוק המי� נקבע כי למניעת זיהו� המי� ולהגנה על מקורות המי� מפני . �1961א"התשכ, מפגעי�
להתקי! , לאחר התייעצות ע� מועצת רשות המי� הממשלתית, זיהו� רשאי השר להגנת הסביבה

מוש בחומרי� מסוימי� או תנאי� והוראות בדבר השי, איסורי�, סייגי�, בי! השאר, תקנות הקובעות
לרבות עיבוד חקלאי , הפעלתו והשימוש בו, בשיטות מסוימות בתהליכי הייצור של גור� זיהו�

 . ודישו!

 יז� מנהל אג  1996בינואר , לנוכח הקושי בפיקוח על הדישו! בכל החלקות החקלאיות באר"
י הדישו! שכבר אגרואקולוגיה הצעה שלפיה תיעשה אכיפה המתבססת על בדיקת כמות חומר

, ולבעלי קרקעות שבה! יימצאו עודפי חומרי דישו! מעל ס  רצוי תישלח התראה, קיימי� בקרקע
ברוח זו חיברו ראש אג  אגרואקולוגיה במשרד וראש אג  . והדישו! בקרקעות אלה יוגבל או ייאסר

. דישו! במשרד החקלאות הצעה לתקנות שמטרת! להפחית את הזיהו� מ50שירות ההדרכה והמקצוע
 . 2003לית המשרד דאז בדצמבר "הצעת התקנות הועברה לידיעת מנכ

˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú , ¯·ÓËÙÒ2011 , ˙ÂÚ‚Â�‰ ˙Â�˜˙ ‰·È·Ò‰ ˙�‚‰Ï ÌÈ¯˘‰ Â�È˜˙‰ ‡Ï
ÔÂ˘È„Ï . 

המשרד הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי הצעת התקנות בדבר הדישו! טר� הבשילה לכדי 
במגבלות כוח האד� שלו , ובהתחשב בסדרי העדיפויות של המשרד, יפהכתיבת תקנות הניתנות לאכ

וביוזמות החקיקה המרובות שהוא מקד� הוחלט לדחות את קידו� התקנות מתכנית העבודה לשנת 
משרד החקלאות השיב כי הנושא נמצא בדיו! מקצועי של מנהל אג  אגרואקולוגיה במשרד . 2012

 .קלאותומנהל שירות הדרכה ומקצוע במשרד הח

 ‰È‰ ÈÂ‡¯Â ˙¯ÎÈ� ˙È˙·È·Ò ˙ÂÚÓ˘Ó ÏÚ· ‡Â‰ ÔÂ˘È„‰ ‡˘Â� ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
· Â˙¯„Ò‰Ï ‰ÓÊÈ‰ ˙È˘‡¯Ó ÂÙÏÁ˘ ÌÈ�˘‰ ‰�ÂÓ˘·˘-2003· ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂ -2011 

‰Ê ·Â˘Á ‡˘Â�· ˙Â�˜˙‰ ˙�˜˙‰ ÌÏ˘Â˙. ˙È·ÈÒÙ ˙ÂÏ‰�˙‰ ‡ÂÙ‡ ÔÈ‚Ù‰ „¯˘Ó‰ , ‰�È‡˘
Â„ÂÚÈÈ ÌÚ „Á‡ ‰�˜· ‰ÏÂÚ. 

 

 

 ממד הכמותי ה

 19% חל במדינות אלה קיטו! של 1990�2004בשני� , �OECDעל פי נתוני מדינות ארגו! ה
נתו! חשוב .  בשימוש בדשני� המכילי� חנק!4%בשימוש בדשני� המכילי� זרח! וכ! חל קיטו! של 

 משקל התשומות של � הארצי 51נוס  שמפרסמות מדינות הארגו! הוא מאז! הנוטריאנטי�
כ� אפשר לעקוב אחר מגמות שמשמעות! לח" . � ליחידת שטח לשנה לעומת התפוקותנוטריאנטי

לחשב את יעילות השימוש , על הסביבה או הפחתתו וכ! להשוות בי! ערכי� אלה במדינות הארגו!

__________________ 

 .י לחקלאי� במגוו� נושאי�אג% זה מספק שירותי הדרכה וליווי מקצוע  50
 .בעיקר חנק� וזרח�, חומרי ההזנה של הצומח  51
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, יוו!, פינלנד,  עולה כי בלגיה�OECDמפרסומי ארגו! ה. 'וכו) היחס בי! התשומות לתפוקות(
 . ורכיה שיפרו את יעילות השימוש בחנקותלוקסמבורג ות, גרמניה

‰¯·„‰‰ ÌÂÁ˙· ÂÓÎ , ˙˙ÁÙ‰Ï Í¯„ È�·‡Â ÌÈ„„Ó Ú·˜ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó ÈÎ ‡ˆÓ� ‡Ï
ÌÈ�˘„· ˘ÂÓÈ˘‰ ,Ó ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰· Ú·˜�˘ ÈÙÎ-2003 ÁÂ˙ÈÙ Ï˘ ˙ÂÈ�È„Ó ıÂÓÈ‡ ÏÚ 

¯·-‡ÓÈÈ˜ .‰¯·„‰‰ ÌÂÁ˙· ÂÓÎ ‡Ï˘ ÌÏÂ‡ ,ÓÏ‰ ˙ÓÒ¯ÙÓ ‰�˘· ‰�˘ È„Ó" ˙ÂÓÎ ˙‡ Ò
ÌÈ�˘„‰Â˜ÂÂ˘˘  .Ó ÈÎ ‰ÏÚÂ‰-1988 „Ú 2008 ÌÈÈ�˜�Á‰ ÌÈ�˘„‰ ˙ÂÓÎ· ‰„È¯È ‰ÏÁ )Î-

12% ( ÌÈÈ�‚Ï˘‡‰Â)Î-16% ( ‰„È¯È ‰ÏÁ ÈÁÎÂ�‰ ¯Â˘ÚÏ Ì„Â˜‰ ¯Â˘Ú‰ ÔÈ· ÈÎÂ Â˜ÂÂ˘˘
 ˙¯ÎÈ�)Î-55% (ÌÈÈ�Á¯Ê‰ ÌÈ�˘„‰ ˜ÂÂÈ˘· . ˙ÈÏÏÎ‰ ‰„È¯È‰ ˙Ó‚Ó ˙‡ ˙ÂÏ˙Ï ¯˘Ù‡

Ï‡¯˘È· „·ÂÚÓ‰ ÁË˘· Í˘Ó˙Ó‰ ÌÂˆÓˆ· ,ÁÓ ˙Ó�Ù‰·ÌÈ‡Ï˜Á‰ È„È· ÌÈ¯˜ , ˘ÂÓÈ˘·
˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó ÌÊÂÈ˘ ˙Â¯˘Î‰·Â ˙Â˘„Á ˙ÂÈ‚ÂÏÂ�ÎË· .„‚�Ó , ÈÓ ˙ÂÎÈ‡· ¯ÂÙÈ˘‰

 ·ÈÈÁÂ ¯·Ú· Ì‰· ÂÈ‰˘ ÌÈÏ¯�ÈÓ‰ ˙ÂÓÎÓ Ú¯‚ ˙Â‡Ï˜Á· ‰È˜˘‰Ï ÌÈ˘Ó˘Ó‰ ÌÈÁÏÂ˜‰
ÔÂ˘È„· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï .ÔÎ ÏÚ ,˙ÂÈ˙„Â�˙· ÔÈÈÙÂ‡Ó ÌÈ�˘„‰ ˜ÂÂÈ˘ , ÌÈ�˘·Â2009-

2010‰„È¯È ‰ÏÁ ˙ÂÈ¯Â‚Ë˜‰ ˘ÂÏ˘Ó ÌÈ˜ÂÂ˘Ó‰ ÌÈ�˘„‰ ˙ÂÓÎ· ˙ÙÒÂ� ‰ÏÂ„‚  , Ì„˜ÂÓ Í‡
 ÍÎÏ ˙Â·ÈÒ‰˘ Â‡ ‰Ï‡ ÌÈ�˘· ‰˙ÈÈ‰˘ ÌÈ¯ÈÁÓ ˙ÈÈÏÚ Ï˘ ‰‡ˆÂ˙· ¯·Â„Ó Ì‡ ÚÂ·˜Ï

˙Â¯Á‡ . 

 

 

 פיקוח ואכיפה

ג בבקשה לאסו  נתוני� ולמדוד " פנה מנהל האג  לאגרואקולוגיה במשרד לפקחי רט1998בינואר 
עוד הטיל עליה� מנהל האג  לאתר את . לצור� הכנת תמונת מצב ארציתאת ריכוזי הניטרטי� 

יצוי! כי בהסכמי� . החממות אשר מה! ניגרות כמויות ניכרות של מי נקז המכילי� דשני�
ג בנושא הניטור והפיקוח במרחב החקלאי אי! דרישה לפיקוח "המתחדשי� בי! המשרד ובי! רט

פיקוח /מטלות ניטור"שעניינו העסקת פקחי היחידה בונכלל בה� רק סעי  כללי , בנושא הדישו!
 ". נוספות בתחו�

˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú , ¯·ÓËÙÒ2011 , ‰È‚ÂÏÂ˜‡Â¯‚‡ Û‚‡ Ï‰�Ó ˙ÈÈ�Ù ‰Ó˘ÂÈ ‡Ï
ÔÂ˘È„· ˘ÂÓÈ˘‰ ‡˘Â�· ÁÂ˜ÈÙ ÌÈÈ˜Ó Â�È‡ „¯˘Ó‰Â . „¯˘Ó· ÌÈ�ÎÂÒÓ ÌÈ¯ÓÂÁÏ Û‚‡‰ Ì‚

ÌÈ�˘„‰ Ï˘ ˜ÂÂÈ˘‰Â ÔÂÒÁ‡‰ ¯Á‡ È˜ÏÁ ÔÙÂ‡· ˜¯ ·˜ÂÚ , ÌÈÏÈÚ¯Â ÌÈ�ÎÂÒÓ Ì˜ÏÁ ¯˘‡
‰¯·„‰‰ È¯ÓÂÁÎ . 

משרד החקלאות הסביר כי מצד אחד ניכרת ירידה ממושכת בשימוש בדשני� בחקלאות ומצד אחר 
בקרה ואכיפה בתחו� , מגמות אלה מתקיימות ללא חקיקה, לדבריו. הייצור החקלאי גדל בהתמדה

יווי החקלאי� באמצעות הדרכה וה! נובעות מהטמעת תוצאות של מחקר ופיתוח ומל, הדישו!
משרד מבקר המדינה מעיר למשרד החקלאות כי קביעת כללי� ואכיפת� . ציבורית�חקלאית

מיועדות להתמודדות ע� חקלאי� שאינ� נוהגי� על פי ההדרכה החקלאית ועלולי� להגדיל את 
 . זיהו� מי התהו�
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 דישו� בזבל אורגני

. ליוני תרנגולות ועשרות אלפי ראשי צא! וחזירי�מי, במשק החי בישראל יש מאות אלפי פרות
מפרש ראשי הבקר (ההפרשות הנוצרות במשק החי נאמדות בכמיליו! טו! של זבל אורגני יבש 

, זבל משק החי המשמש לדישו! מכיל את יסודות ההזנה החיוניי� לצמח. בשנה) ומלשלשת העופות
. על פי סוג הגידול, שנתיי� עד חמש שני�והוא מפוזר באלפי דונמי� של מרעה וגידולי שדה אחת ל

ע� זאת זבל זה מכיל תוצרי� . עלות השימוש בזבל הגולמי זולה מהחלופות של דש! כימי וקומפוסט
, וכל אלה עלולי� לפגוע בחי, פטריות וטפילי�, חיידקי�,  וכ! זרעי עשבי��אורגניי� ואנאורגניי

 .בל הגולמי שכיח במועצות אזוריות רבותבמהל� הביקורת עלה כי פיזור הז. בצומח ובסביבה

משרד הבריאות בח! את עמדתו בנושא : 52משרדית�בעשור האחרו! התגלעה בעניי! זה מחלוקת בי!
 , אג  אגרואקולוגיה שלל את השימוש בזבל גולמי לדישו!. במש� שני� א� לא גיבש עמדה

מדי שנה , לדבריו. הגולמי פרס� מנהל האג  חוות דעת מומחה השוללת את פיזור הזבל �2009וב
,  מקרי תחלואה מחיידקי��6,000בשנה מדווחת המחלקה לאפידמיולוגיה במשרד הבריאות על כ

 .לחוות דעת זו הצטר  המדע! הראשי דאז במשרד. 53וסביר להניח שכמה מה� קשורי� למשק החי

 השימוש  בח! צוות של כלכלני� ואנשי מקצוע במשרד החקלאות את נושא�2008ב, לעומת זאת
זול , ללא טיפול וללא הובלה למתקני קצה אזוריי�, בזבל הגולמי ומצא כי פינויו במישרי! לשדות

ומועיל לסביבה משו� שהוא משחרר למי התהו� פחות חנקות מהדש! הכימי ותור� למארג החומר 
 משרד שינה, מועד סיו� הביקורת, 2011בספטמבר . לפריונה ולעמידותה בפני סח , האורגני בקרקע

, על דעת מנהל אג  אגרואקולוגיה במשרד, ושירות הדרכה ומקצוע פרס�, החקלאות את עמדתו
מסמ� הנחיות לפיזור זבל בקר ולולי� ובו קבע כי אי! לפזר זבל במצב גולמי אלא לאחר שעבר 

 . טיפול מסוי�

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÎÈ‡ ˙‡ ¯È„‚‰Ï ¯·„· ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈ„¯˘Ó‰ ÏÚ
ÈÓ‰ÈÓÏÂ‚‰ Ï·Ê· ÈÏÓÈ� , ˘·‚ÏÂ ÌÈÏÂ„È‚Ï ˙Â�Â˘‰ ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÈÂÎÈ‡ ˙Ó‡˙‰ ˙‡ ÚÂ·˜Ï

‰˘„Á‰ ˙ÂÈ�È„Ó‰ ˙ÙÈÎ‡Ï ÌÈÚˆÓ‡ . 

 

 

 תכנו� הטיפול בפסולת חקלאית

 רקע

שרפת גז� חקלאי , למשל, כ�. נזקי הפסולת הנוצרת במהל� הפעילות החקלאית ה� רבי� .1
השלכת פגרי� של בעלי חיי� בשטחי� ; ימהלזיהו� אוויר ולמחלות נש, עלולה לגרו� לשרפות

הפתוחי� או הטמנת� שלא על פי הכללי� גורמות לזיהו� מי תהו� ולמשיכת טורפי� המזיקי� 
פיזור שפכי� של בתי בד בסביבה גור� לזיהו� חמור של מי� עיליי� ומי תהו� ופוגע ; לחקלאות

__________________ 

הטיפול "בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„61·) 2011 , בעניי� המחלוקת בי� משרדי הממשלה ראו מבקר המדינה  52
 .3' עמ, "משרדיות מתמשכות!בי� במחלוקות

, כגו� חיידקי קולי, � באד�בהפרשות של כל סוגי חיות המשק החקלאי נמצאי� גורמי מחלות הפוגעי  53
 .וירוסי� שוני� ותרכובות מסוכנות שחלק� מסרטנות, סלמונלה וליסטריה
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יה את הכמות השנתית של  אמד אג  אגרואקולוג�1999ב. בפעולת� של מכוני טיהור שפכי�
 . מיליו! טו!�1.7הפסולת החקלאית בכ

יצוי! כי משרד החקלאות נקט צעדי� לשיפור התברואה במרחב החקלאי ולצמצו� הפסולת 
, 54צעדי� אלו נעשו בעקבות השלמת הרפורמה ברפתות החלב לפני כארבע שני�. החקלאית

) להטלה(תכנו! של רפורמה בלולי� ; המחייבת מת! פתרונות לשפכי הרפתות ולבוצה הנוצרת בה!
, אשר אמורה ,וקידו� רפורמה בענ  המדגה; אשר ג� לה יהיו השפעות חיוביות על הסביבה, בהווה

 . לצמצ� את נזקי הזרמת פלט בריכות הדגי� לסביבה, בי! היתר

. שמירת בריאות הציבור היא מ! הנושאי� העומדי� בראש דאגותיה של הרשות המקומית .2
מועצות (ות לטיפול בפסולת מוטלת על המועצות האזוריות מכוח צו המועצות המקומיות האחרי

להטיל איסורי� והגבלות , שבו נקבע כי בסמכות המועצה לקבוע סדרי�, �1958ח"התשי, )אזוריות
ולמנוע את הופעת� והתפשטות� של , ולחייב תושבי� לנקוט אמצעי� להבטחת בריאות הציבור

כ! מוסמכת המועצה האזורית לסלק . ות מחלות ונגעי� של בעלי חיי� וצמחי�לרב, מחלות ונגעי�
מכא! שעל . למנוע תקלות ולהסדיר כל עניי! חקלאי שהוא לטובת כלל החקלאי� במועצה, מפגעי�

 א� בעצמה וא� באמצעות הוועדי� �כל מועצה אזורית ליצור את התנאי� והכלי� לטיפול בפסולת 
 . 55לבנות מרכזי� לפינוי פסולת חקלאית ולתת פתרונות לטיפול בה, משלל. המקומיי� או התושבי�

 ÌÈ¯˙‡Ï ‰˙Â‡ ˙Â�ÙÓÂ ˙È˙ÈÈ˘Ú˙‰Â ˙È˙È·‰ ˙ÏÂÒÙ· ˙ÂÏÙËÓ ˙ÂÈ¯ÂÊ‡ ˙ÂˆÚÂÓ ÏÚÂÙ·
ÌÈ˘¯ÂÓ ,˙È‡Ï˜Á‰ ˙ÏÂÒÙ‰ ÈÂ�ÈÙ· ˙Â˜ÒÂÚ Ô�È‡ ËÚÓÎ Ô‰ ÌÏÂ‡ , ‡ÏÏ ÁË˘· ˙¯‡˘� ‡È‰Â

ÏÂÙÈË .È‡Ï˜Á‰ ·Á¯Ó· ‰Ó¯Â�Ï ‰ÎÙ‰ ÂÊ ˙ÂÏ‰�˙‰56. ˙Â�Â¯˙Ù ÌÈË˜Â� ÌÈ‡Ï˜Á‰ ÍÎÈÙÏ 
„‡-˜Â‰ ,ÌÈÈ˜ÂÁ Ì�È‡˘ ˙Â�Â¯˙Ù Ì‰· ,ÌÈÁÂ˙Ù‰ ÌÈÁË˘· ˙ÂÙÂÚ È¯‚Ù ˙�ÓË‰ ÔÂ‚Î , ˙Ù¯˘

‰·È·Ò· ˜ÈËÒÏÙ ˙ÂÚÈ¯È ˙ÎÏ˘‰Â ˙ÏÂÒÙ‰ . 

 

__________________ 

כדוגמת זיהו� הקרקע (הרפורמה ברפת נועדה לטפל בבעיות איכות סביבה הנובעות מפעילות הרפתות   54
 . כ) ג� הרפורמה המתוכננת בענ% הלול. ולעודד הפנמה של יתרונות לגודל) ומי התהו�

המטופלת על פי התקנות , )אריזות של חומרי הדברה, למשל(חו( מפסולת המוגדרת כחומרי� מסוכני�   55
 . המתאימות

 .חבל מודיעי� וגלבוע, בתכניות האב של המועצות האזוריות מרחבי�, למשל, ראו  56
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 אתר פירטי לפסולת פלסטיק ולגז� ליד מושב בנגב הצפוני 

 )2010ג בדצמבר "צול
 בידי פקחי רט(

 

 

 לת החקלאית תכניות אב לטיפול בפסו

 ואיל� יוז� אג� אגרואקולוגיה בשיתו� המועצות האזוריות הכנה של תכניות אב �1996מ .1
אשר יישומ� יכול לקרב את פתרו� בעיית , לטיפול ולמחזור של הפסולת החקלאית בתחומ�

, בדר� כלל המשרד והמועצה האזורית מממני� במידה שווה את התכנו�. התברואה במרחב החקלאי
המשרד משתת� ג� במימו� כמה מהפתרונות . ח לתכנית" ש�100,000 ל50,000ו נעה בי� שעלות

 . המוצעי� בתכניות אלה

יצוי� כי בשנתיי� האחרונות משרד החקלאות החל להשתת� במימו� יישומ� של תכניות האב 
 .בחלקי� שווי� ע� המשרד להגנת הסביבה

ת למועצות פעילות בתחו� החקלאות  מה� נחשבו�34 מועצות אזוריות ו54בישראל יש  .2
 תכניות אב 25הסתיי� תכנונ� של , 2011על פי נתוני המשרד ממר& . המייצרות פסולת חקלאית

,  תכניות האב לא בוצעו�25אול� שמונה מ. למועצות אזוריות ועוד שש תכניות ליישובי� עירוניי�
בבדיקה פרטנית במחוז הדרו� ". צועבבי"ועוד ארבע תכניות הוגדרו ,  תכניות בוצעו באופ� חלקי13

של המשרד התברר כי המשרד ומועצות אזוריות מכיני� מחדש תכניות אב לכמה מ� המועצות 
 . האזוריות שתכניות האב שלה� לא מומשו
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א� שהשתתפו במימו� הכנת� , הועלה כי הסיבות לכ� שמועצות אזוריות לא יישמו את תכניות האב
כגו� מרכזי (פעמית לבניית המתקני� �ולת לממ� את ההוצאה החדהיעדר יכ: ה�, ואימצו אות�

; חשש מהיעדר יכולת לממ� בעתיד את הוצאות התפעול השנתיות; )פסולת ומתקני קומפוסטציה
 . ושינוי החלטות של ראשי רשויות ושל ועדי יישובי� לאחר שהתכניות כבר אומצו

ואי� , אוכלוסייתה דלילה,  דונ��600,000 ששטחה כ�המועצה האזורית מרחבי� , לדוגמה, כ�
 אינה יכולה לממ� בכוחות עצמה �בתחומה שימושי קרקע המניבי� ארנונה גבוהה כשטחי תעשייה 

הפתרו� של פריסת . את הפתרונות לבעיית השלכת הפסולת בתחומה בידי תושביה ובידי אחרי�
ר מדובר בחקלאי� אשר מרכזי� לאיסו� פסולת חקלאית אינו ישי� במועצה זו משו� שבי� הית

שולי הרווח שלה� קטני� ואי� ביכולת� לעמוד בהוצאות הכרוכות בשינוע הפסולת מהשדות 
 . למרכזי� כאלה

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙ÂÈ¯ÂÊ‡ ˙ÂˆÚÂÓ· ‰‡Â¯·˙‰Â ÌÈÁÂ˙Ù‰ ÌÈÁË˘‰ ˙¯ÈÓ˘Ï
ÔÈÒÂÏÎÂ‡ ˙ÂÏÈÏ„ ,‰È¯ÙÈ¯Ù· ¯˜ÈÚ· ,˙ÂÙ˙˙˘‰ ˙‡ ˜ÈÓÚ‰Ï ÏÂ˜˘Ï ÈÊÎ¯Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ ÏÚ Â

˙È‡Ï˜Á‰ ˙ÏÂÒÙ· ÏÂÙÈËÏ ˙Â�Â¯˙Ù‰ ÔÂÓÈÓ·. 

 בכוונתו להגדיל את הסיוע הנית� 2012המשרד הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי בשנת 
בכפו� , 57ח מתקציבי הקר� לשמירת הניקיו�"בעוד כמיליו� ש) בעיקר לרכישת מרסקות גז�(כיו� 

 .לאישור הנהלת הקר�

 עלה כי בכמה מה� לא חושבה עלות התפעול �2011חדות במבדיקה פרטנית של תכניות אב א .3
לא צורפו לה� תכניות פיזיות המפרטות את מיקו� המתקני� וכ� לא הוצגו , השנתית של המתקני�

כמה מהתכניות מייצגות את תפיסת אג� אגרואקולוגיה שלפיה תכנית . בה� לוחות זמני� לביצוע
 . האב היא פרוגרמה ולא תכנית פיתוח לביצוע

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ï˘ ˙ÈÁÎÂ�‰ ‰ÒÈÙ˙‰ ˙‡ ¯ÈÓ‰Ï ·ËÂÓ Ì‡ ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ
 ÌÈ�ÈÂˆÓ Ô‰·˘ ÁÂ˙ÈÙ ˙ÂÈ�Î˙ ÔÈÎ‰Ï ˘È ‰ÈÙÏ˘ ‰ÒÈÙ˙· È˙Ó¯‚Â¯Ù ‰ÂÂ˙ÓÎ ·‡ ˙ÂÈ�Î˙

ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÌÈ�˜˙Ó‰ Ï˘ ˜ÈÂ„Ó ÌÂ˜ÈÓ ,ÌÚÂˆÈ·Ï ÌÈ�ÓÊ‰ ˙ÂÁÂÏÂ ÌÏÂÚÙ˙Â Ì˙ÈÈ�· ˙ÂÏÚ ,
Ó‰ Â˜„·� ÔÂ�Î˙‰ ·Ï˘·˘ ¯Á‡Ï ˙‡ÊÂ Ï˘ ÌÈ„ÚÂÂ‰ ˙Ú„ ÏÚ Â¯˙Â‡Â ÌÈË·È‰‰ ÏÎÓ ÌÈ�˜˙

¯·„· ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÈ‡Ï˜Á‰ ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ . 

 אול� מהאמור לעיל עולה �1996המשרד עוסק בתכניות אב לטיפול בפסולת החקלאית כבר מ .4
ה� בוצעו באופ� , 2011ספטמבר , כי הוא לא הצליח לקדמ� במידה ניכרת ועד מועד סיו� הביקורת

היה ראוי כי הוא יבדוק את , הצלחת המשרד בקידו� יישומ� של תכניות האב�ח אילנוכ. חלקי בלבד
ח להכנת " ש850,000המשרד הוציא לפחות , על פי חישובי משרד מבקר המדינה. הסיבות לכ�
א� על פי כ� אי� בידי המשרד ). סכו� זה אינו כולל תכנו� חוזר בכמה מ� המועצות(תכניות האב 

מימושה של יזמתו לש� קבלת החלטה בעניי� אופי �י� לגבי הסיבות לאינתוני� בדוקי� ומובהק
 � הציע מנהל אג� אגרואקולוגיה להנהלת המשרד לשכור 2011במאי , זאת ועוד. מעורבותו בהמש�

 שירותי� של יוע& חיצוני אשר יבח� את נושא היישו� בכל �ח לכל היותר " ש50,000בעלות של 
א� הנהלת המשרד לא נענתה להצעתו ולא הופקו לקחי� בעניי� , במועצה אזורית שיש לה תכנית א

 . מימוש תכניות האב�אי

__________________ 

� במטרה לרכז אמצעי, �1984ד"התשמ, הקר� לשמירת הניקיו� הוקמה מכוח חוק שמירת הנקיו�  57
 .לטיפול בפסולת ולמחזורה, למניעת השלכת פסולת, כספיי� לשמירת ניקיו� הסביבה
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אחד מחמשת היעדי� החשובי� שהגדיר המשרד לעצמו בתכניות העבודה השנתיות שלו  .5
במקרה של הפסולת החקלאית אפשר ליצור מחלק .  הוא הסבת הפסולת למשאב2009�2011בשני� 

ואפשר למחזר אותה כקומפוסט המשמש , בית הפסולת היא אורגניתמר: ניכר ממנה משאב כלכלי
בשאריות ; את הגז� אפשר לרסק ולפזר במטעי� לשמירת רטיבות הקרקע; לדישו� או להפקת ביוגז

 .ואפשר למחזר פסולת פלסטיק ופסולת מתכת; צמחי� אפשר להשתמש להאבסת בקר וצא�

 ˙‚˘‰Ï ˜‰·ÂÓ Ï‡Èˆ�ËÂÙ ‡ÂÙ‡ ˘È ˙È‡Ï˜Á‰ ˙ÏÂÒÙ·‰Ê „ÚÈ ,È‡Â- ·‡‰ ˙ÂÈ�Î˙ Ï˘ ÔÚÂˆÈ·
˙ÂÈ¯ÂÊ‡ ˙ÂˆÚÂÓ È„È· ‰¯ÂÊÁÓÏÂ ˙ÏÂÒÙ· ÏÂÙÈËÏ ,˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘ÓÂ „¯˘Ó‰ Ï˘ ÚÂÈÒ· ,

È‡Ï Ì¯Â‚-ÌÈÈ‡Ï˜Á‰ ÌÈÁË˘· ÌÈÈ‡Â¯·˙‰ ÌÈ‡�˙· ‰ÚÈ‚Ù‰ „·ÏÓ ·‡˘Ó Ï˘ ÏÂˆÈ� . 

 2011לי משרדי החקלאות והגנת הסביבה סיכמו ביולי "המשרד השיב למשרד מבקר המדינה כי מנכ
שיוכ� מתווה ליישו� הלכה למעשה של תכניות האב לטיפול בפסולת החקלאית ולש� כ� הוק� 

 . מאג� אגרואקולוגיה וממשרד החקלאות צוות משות�

 

 

 תרומת המשרדי� לשמירת הסביבה החקלאית

וכ� ) בהולנד(בעול� אפשר למצוא שילוב של תפקידי� חקלאיי� וסביבתיי� במשרד ממשלתי אחד 
). בבריטניה ובאוסטרליה, בקנדה, למשל(ל מטרות סביבתיות מרכזיות במשרדי חקלאות הפנמה ש

להפחתת פליטת גזי , למשרד החקלאות הקנדי יש מחויבות לשימור המגוו� הביולוגי, למשל, כ�
ובאוסטרליה עוסק משרד החקלאות ; חממה ולעריכת מחקרי� על השפעת החקלאות על הסביבה

בישראל המשרד להגנת . 58בניהול משאבי טבע ובמיני� פולשי�, לי�בשינויי האק, ג� בייעור
והאג� לאגרואקולוגיה משמש חוליה , הסביבה מייצג את האינטרס הסביבתי במערכת הממשלתית

בעת . מקשרת בי� המשרד ובי� משרד החקלאות ופועל להטמעת הראייה הסביבתית בענ� החקלאות
 �2010קיימא ב�סו� התכנית האסטרטגית לפיתוח ברהאחרונה חל שינוי במשרד החקלאות וע� פר

 . הוא קיבל עליו מחויבות לנושאי� סביבתיי�

 עוסק המשרד להגנת הסביבה בעיקר בהתוויית מדיניות בתחו� 1989מעת הקמתו בשנת  .1
והוא כמעט אינו , למשרד יש תפקיד של מאסדר, דהיינו. הסביבה ובקידו� חקיקה ותקינה בתחו� זה

אשר תכליתו לטפל ,  הקי� המשרד את אג� אגרואקולוגיה�1992ב, כאמור לעיל. ועעוסק בביצ
האג� אמור לטפל , 2011על פי הצעת התקציב של המשרד לשנת . בהגנת הסביבה במרחב החקלאי

הזבל ממשק החי והגז� ולעסוק ברפורמה , הפסולת החקלאית, בהסדרות של סוגיית פגרי בעלי חיי�
בהסדרת מפטמות הבקר , בהוראות לצמצו� זיהו� מקורות המי�, זיריותהרפת והח, בענפי הלול

 . בקידו� התקנות לגבי זבל גולמי ודישו� ובמניעת זיהו� סביבת הכינרת, לבשר

__________________ 

 ).ÁÂ˙ÈÙÏ ‰È‚Ë¯ËÒ‡-¯ÙÎ‰ ÁÂ˙ÈÙÂ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó· ‡ÓÈÈ˜) 2010 ·¯, משרד החקלאות  58
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 Ì„‡‰ ÁÂÎ Û˜È‰ ÌÚ „Á‡ ‰˜· ‰ÏÂÚ ÂÈ‡ ÌÈ¯È„ÒÓ‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÂ·È¯˘ ‡˜Ú ‡„
·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „ÚÂ Â˙Ó˜‰ „ÚÂÓÓ Û‚‡‰ ˙‡ ÌÈÈÈÙ‡Ó‰ ÌÈ·Èˆ˜˙‰Â˙¯Â˜È , ¯·ÓËÙÒ2011 :

„Á‡ ÚÂˆ˜Ó ˘È‡ ˜¯ ÏÚÂÙ „¯˘Ó‰ ‰ËÓ· ,Û‚‡‰ Ï‰Ó , ÔÈÈÚÏ ˙Á‡ ˙„·ÂÚ· ÚÈÈ˙ÒÓ‰
ÌÈ·Èˆ˜˙Â ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ; ‰¯˘Ó· ˙ÂÊÂÁÓ· ÂÈ‚Èˆ Â˜ÒÚÂ‰ Û‚‡‰ Ï˘ ÂÓÂÈ˜ ˙Â˘ ˙È·¯Ó·

„·Ï· ˙È˜ÏÁ ; ˙˘·2011 Û‚‡‰ ·Èˆ˜˙ ‰È‰ 870,000˘ " „ÂÚÂ Á4˘ ÔÂÈÏÈÓ " Â„ÚÂÈ˘ Á
‡Ï˜Á‰ „¯˘ÓÏ ‰¯·Ú‰Ï˙ÂÙÂÚ È¯‚Ù ÈÂÏÈÎÏ ÌÈÏÎÓ ˙˘ÈÎ¯Ï ˙Â , ¯˘Â‡Ó‰ Û‚‡‰ ·Èˆ˜˙Â

 ˙˘Ï2012 ÏÚ „ÓÂÚ 224,000˘ "Á ,˙Ó„Â˜‰ ‰˘‰ ·Èˆ˜˙Ó Ú·¯Î .ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î , Û‡
‰¯„Ò‡ ‡Â‰ „¯˘Ó‰ Ï˘ È¯˜ÈÚ‰ Â„È˜Ù˙˘ ,·¯ ÔÓÊ ˙Î¯Â‡ ˙Â·Â˘Á ˙Â˜˙ ˙˜˙‰ , ‰ÙÈÎ‡‰Â

‰Ï„ È‡Ï˜Á‰ ·Á¯Ó· Â„È ÏÚ. 

 שלוש 2010קיימא משנת �יתו האסטרטגית לפיתוח ברמשרד החקלאות קבע לעצמו בתכנ .2
פריסת ההתיישבות ועידוד חקלאות התורמת לסביבה ובעלת תועלות , ייצור מזו�: על�מטרות

האסטרטגיה . בשני� האחרונות מתמקד משרד החקלאות בהשגת המטרה השלישית. אקולוגיות
, התכנית האסטרטגית כוללת. ביצוע�העל ליעדי� בני�קיימא נועדה לתרג� את מטרת�לפיתוח בר

כגו� קביעת מקומות שבה� יועדפו , נושאי� סביבתיי� חדשי� למשרד החקלאות, בי� היתר
אינטרסי� סביבתיי� על אינטרסי� כלכליי� אגב בחינת האפשרות לפצות חקלאי� על כ� וכ� שימור 

 . המגוו� הביולוגי בשטחי� חקלאיי� באמצעות מחקר ותמיכות כלכליות

; חקלאות תומ� תמיכה כספית בשמירת השטחי� הפתוחי� באמצעות פיתוח שטחי מרעהמשרד ה
; בעיבוד משמר קרקע; בעידוד ניצול מי קולחי� ומי� מליחי�; בביטוח ההכנסה מגידולי בעל

נוס� . ובהתאמת ממשקי הייצור בענפי החי לדרישות הסביבה; בהפחתת השימוש בחומרי הדברה
בתקציב לשנת , לדוגמה, כ�. שקעות לנושאי� של חקלאות מקיימתהוא מייעד מענקי ה, על כ�
מענקי� לרפורמה בענ� ביצי המאכל , ח" מיליו� ש9.9 נכללי� מענקי� לרפורמה ברפת בס� 2011
ח ומענקי� להגנת הסביבה בס� " מיליו� ש0.9מענקי� לשימור הקרקע בס� , ח" מיליו� ש25.3בס� 
 .ח" מיליו� ש6.09

ˆ˜˙‰ È¯ÚÙ ÁÎÂÏÌÈ„¯˘Ó‰ ÔÈ· ÌÈ¯ÎÈ‰ ·È ,Ì‰Ï˘ ÌÈÂ‚Ó‰ Ï„Â‚ , ÈÚÂˆÈ·‰ ÔÂÈÒÈ‰ È¯ÚÙ
Ì‰ÈÈ· , ‡Â‰ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÓÂ"È˘‡¯‰ Ô˜Á˘‰ " ˙‚‰·

È¯ÙÎ‰ ·Á¯Ó· ‰·È·Ò‰ .˙ÂÂ¯Á‡‰ ÌÈ˘· Â· ˙˘Á¯˙Ó‰ ‰¯ÂÓ˙‰ Û‡ ÏÚ ÌÏÂ‡ , ˙‡ ˙˙Ï ˘È
‰ ÔÂ‚¯‡ ˙¯Ú‰ ÏÚ ˙Ú„‰-OECD -‰Ó È„È· ‰˙·Â‚ ¯˘‡  ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó· ÌÈÙ‚‡ ÈÏ

 ÂÏ˘ ˙È‚Ë¯ËÒ‡‰ ˙ÈÎ˙· ‰‡·Â‰Â- ‡Â‰ Â„È˜Ù˙˘ ¯Â·ÒÂ ÌÈ‡Ï˜Á‰ ÏÚ È„Ó ÔÂ‚Ó ‡Â‰ ÈÎ 
Ì‰Ï ÚÈÈÒÏ , Ï˘ ˙ÂÂ¯˜Ú‰ ˙‡ ÛÎÂ‡ ÂÈ‡ ÔÎÏÂ"ÌÏ˘Ó Ì‰ÊÓ‰ "Â"ÌÏ˘Ó ˘Ó˙˘Ó‰ "

¯· ÁÂ˙ÈÙ Ï˘ ˙ÂÈÈ„ÓÓ ·ÈÈÁ˙ÓÎ-‡ÓÈÈ˜ . ˙Â‡Ï˜Á· „¯˘Ó‰ Ï˘ ˙ÂÈÙÒÎ‰ ˙ÂÎÈÓ˙‰ ÔÎ ÂÓÎ
 ˙Â˙ÂÓ ÔÈ‡‰·È·ÒÏ ÌÈÂÎÈÒ‰ ˙˙ÁÙ‰· . 
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 סיכו�

 ÌÈÂ˙ Ï˘ È˙ËÈ˘ ÛÂÒÈ‡ ¯„ÚÈ‰ ‡È‰ Ï‡¯˘È· ‰¯·„‰‰ ÌÂÁ˙· ˙Â˜‰·ÂÓ‰ ˙Â˘ÏÂÁ‰ ˙Á‡
˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜Ó È„È· ˙ÂÈÈ„Ó ˘Â·È‚ Ì˘Ï ÌÁÂ˙ÈÂ . ¯ÂËÈ ‰˘ÂÚ ÂÈ‡ „¯˘Ó‰ ÔÎ ÂÓÎ

Ú˜¯˜·Â ¯ÈÂÂ‡· ÌÈÏÚ¯‰ È„È¯˘ ˙Â‡ˆÓÈ‰ ÏÚÂ ‰¯·„‰‰ ˙ÂÏÈÚÈ ÏÚ ÂÓÓ „ÂÓÏÏ ¯˘Ù‡˘ .
Ï‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„ , ÏÂ‰ÈÏ ¯˙ÂÈ· ÌÈÈÂÈÁ‰ ÌÈÏÎ‰ ÔÓ ‡È‰ ÌÈÂ˙ ÒÈÒ· ˙¯ÈˆÈ

¯˙Ï‡Ï ‰Ó„˜Ï ˘ÈÂ ‰¯·„‰‰ ÌÂÁ˙ . Ì˙Î‰Ï ÏÂÚÙÏ ‰·È·Ò‰ ˙‚‰Â ˙Â‡Ï˜Á‰ È„¯˘Ó ÏÚ
ÓÏ‰ È„È· ‰¯·„‰ È¯È˘Î˙· ˘ÂÓÈ˘‰ ‡˘Â· ÌÈÈ˙˘ ÌÈ¯˜Ò Ï˘"Ò . „¯˘Ó ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ

˙Â‡Ï˜Á‰ , Ï˘ ÌÈÂ˘È¯ ˙‡ ¯˘‡Ó‰85%È¯È˘Î˙Ó ˘ÂÓÈ˘·˘ ‰¯·„‰‰  , ÌÈ„ÚÈ ÚÂ·˜Ï
Ó ‰Ï˘ÓÓ ˙ËÏÁ‰· ‰„ÈÓÚ Ì˘Ï Í¯„ È·‡Â ÌÈÈ˙ÂÓÎ-2003Ì‰· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙˙ÁÙ‰ ÏÚ . 

ÌÈÏÚ¯ Ì‰ ‰¯·„‰‰ È¯ÓÂÁ , ˙ÂÈÂÓÎ· ‰‰Â·‚ ˙Â¯È„˙· Ì‰· ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰ ÌÈ‡Ï˜Á ÈÙÏ‡Â
Ô‰˘ÏÎ ˙ÂÎÓÒ‰Â ˙Â¯˘Î‰ Â‡ ÌÈÏÚ¯ È¯˙È‰ ‡ÏÏ ˙‡Ê ÌÈ˘ÂÚ ˙ÂÏÂ„‚ , ˘ÂÎ¯Ï ÌÈÏÂÎÈ Ì‰Â

Ì˙Â‡ ,ÌÒÁ‡ÏÂ‰˘ÏÎ Ú„È ‡ÏÏ Ì‰· ˘Ó˙˘‰ÏÂ  .‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , „¯˘Ó‰ ÏÚ
 È¯˙È‰· ÌÈ‡Ï˜Á ¯˙ÂÈ ·ÈÈÁÏ È„Î ˙Â˜˙· ÌÈÚÂ·˜‰ ÌÈ¯ÂËÙ‰ ˙‡ ÌˆÓˆÏ ˙Â¯˘Ù‡ ÏÂ˜˘Ï

ÌÈÏÚ¯ , ˙Â˙‰Ï ÏÂ˜˘Ï ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó ÏÚ ÔÈÙÂÏÁÏ Â‡-‰‚¯„‰·  , ˙Â„Á‡ ÌÈ˘ Í˘Ó·- 
‰¯·„‰ È¯ÓÂÁ ˙˘ÈÎ¯· È‡Ï˜Á Ï˘ Â˜ÂÒÈÚ ˙‡ ,Ì˙Ï·Â‰·,Ì˜ÂÂÈ˘·  , Ì¯ÂÊÈÙ·Â ÌÂÒÁ‡·

‰¯˘Î‰· ÁË˘· ,ÈÂ˘È¯·Â ‰ÎÓÒ‰ ˙·ÂÁ· , È„Î ÂÊ ‰¯ËÓÏ ÌÈÈ„ÂÚÈÈÂ ÌÈ·ÂÓ ÌÈÒ¯Â˜ ˘·‚ÏÂ
‰¯·„‰· „ÂÚ Â˜ÒÚÈ ‡Ï ÌÈÓÂÈÓ ‡Ï ÌÈ‡Ï˜Á˘ . 

ÌÈÂÎÈÒ ÏÂ‰È ·ÈÈÁÓ ‰¯·„‰‰ ˜˘ÓÓ ,ÌÈ¯·‚ÂÓ ÁÂ˜ÈÙÂ ¯ÂËÈÂ ˙È„Ù˜ ‰¯„Ò‡ ,
˙˜ÙÒÓ ‰„ÈÓ· ‰˘Ú ‡Ï ¯·„‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ÓÂ . ÌÈÏ˘Î ÌÈ˘Á¯˙Ó ÁÂ˜ÈÙ ¯„ÚÈ‰·

‰¯È„Ò ‰ÙÈÎ‡ ˙¯˘Ù‡˙Ó ‡ÏÂ ‰¯·„‰‰ ÌÂÁ˙· . È„¯˘Ó Ï˘ ÌÈ·‡˘Ó ÌÂ‚È‡ ÏÂ˜˘Ï ˘È
˙Â‡Ï˜Á‰ ,‰·È·Ò‰ ˙‚‰ ,Ó˙‰Â ˙Â‡È¯·‰" ÌÈÚˆÓ‡‰ ÈÂ·È¯Â ÌÈÁ˜Ù‰ ˙·ˆÓ ˙Ï„‚‰ Ì˘Ï ˙

‰ÙÈÎ‡‰ ÚÂˆÈ·Ï ˙ÂÎÓÒ‰‰Â Ì˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ . 

È‡Ï˜Á‰ ˙¯ˆÂ˙· ‰¯·„‰‰ È¯ÓÂÁ ˙ÂÈ¯‡˘ ¯ÂËÈÏ ¯˘‡ ˙Â‡È¯·‰Â ˙Â‡Ï˜Á‰ È„¯˘Ó È„È· ˙- 
˙Â˜È„·‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ˙‡ ˙Â¯È„Ò·Â ÌÂ‡È˙· ÌÒ¯ÙÏÂ ˙ÂÙÈ˜˘· ‚Â‰Ï Ì‰ÈÏÚ , Ú‚Â‰ ÏÎ· „ÂÁÈÈ·

ÔÈÏ·˙‰ ÈÁÓˆÏ ,ÌÈ˘ Í˘Ó· ˙Â‰Â·‚ ˙Â‚È¯Á· ÌÈÈÈÙÂ‡Ó‰ , Ï·˜Ï ÏÎÂÈ ¯Â·Èˆ‰˘ È„Î
‰Ê ÔÈÈÚ· ˙ÂÏÎ˘ÂÓ ˙ÂÈÎ¯ˆ ˙ÂËÏÁ‰ .˜Á‰ „¯˘Ó ÏÚ ÔÈÏ·˙‰ ÈÁÓˆ· ·ˆÓ‰ ÔÂ˜È˙ „Ú ˙Â‡Ï

 ‰ÙÈÎ‡ÏÂ ÌÈÒÂÒÈ¯· „Â„Ó ˘ÂÓÈ˘Ï Ì˙Â‡ ÌÈÏ„‚Ó‰ ÌÈ‡Ï˜Á‰ ˙¯˘Î‰Ï ıÓ‡Ó „ÁÈÈÏ
˙Â‚È¯Á‰ ˙‡ ÌˆÓˆÏ È„Î ˙¯·‚ÂÓ . 

ÌÈ¯Â‚Ó ˜˘ÓÓ‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ·- ˙‡ ˙Â¯È„ÒÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰‰ Ï·˜Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÏÂ˜˘Ï ˘È ‰¯·„‰
‡˘Â‰ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,ÌÈ¯˜ÈÚ È˘ ÈÙ ÏÚ) :‡ (¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È¯· ˙¯ÈÓ˘ ;)· ( ˙Â¯È‰Ê‰ ÔÂ¯˜Ú

ÂÓ‰˙Ú , È¯˜-ÍÈÙ‰ È˙Ï· Â‡ ¯ÂÓÁ ÔÙÂ‡· ˜ÈÊ‰Ï ˙ÂÏÂÏÚ ˙ÂÏÂÚÙ Â‡ ˙ÂÈÈ„Ó Ì‡  , ¯„ÚÈ‰·Â
ÂÏÏ‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÔÓ ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ÚÓÈ‰Ï ˘È ˜Ê ˘Á¯˙È ‡Ï ÈÎ Ú·Â˜‰ ÈÚ„Ó Ú„ÈÓ . ˙ÂÚˆ‰

‰Ê Ë˜ÈÏÙÂ˜ ·Â˘ÈÈÏ ÂÏÚÂ‰ ˙Â·¯ . ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰·È·Ò‰ ˙‚‰Â ˙Â‡Ï˜Á‰ È„¯˘Ó ÏÚ
 Ï˘ ÌÓÂ˘ÈÈÏ Ì„˜‰· ÏÂÚÙÏÂ ˙ÂÂ¯˙Ù‰ÌÈÈ·ËÈÓ Â‡ˆÓÈÈ˘ ‰Ï‡.  

 ‰ÂÓ˘ ÈÙÏ ÚÈˆ‰˘ ˙Â˜˙‰ ˙˜˙‰ ˙‡ ˘ÈÁ‰Ï ‰·È·Ò‰ ˙‚‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ÔÂ˘È„‰ ÌÂÁ˙·
ÌÈ˘ ,˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó ˙Ú„ ÏÚ ,‰ÙÈÎ‡Â ÁÂ˜ÈÙ Úˆ·Ï ‰È‰È ¯˘Ù‡˘ È„Î , ÌÈ˘Ú ÌÈ‡˘
ÌÂÈÎ ,‰·È·ÒÏ ÌÈ˜Ê‰ ˙‡ ÌˆÓˆÏÂ ,ÌÂ‰˙‰ ÈÓÏ „ÂÁÈÈ·. 

 ÌÈÓÒÁ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰·È·Ò‰ ˙‚‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ·‡‰ ˙ÂÈÎ˙ Ô‡ÂÏÓ· ÂÚˆÂ· ‡Ï ÌÈÈËÚ·˘
˙È‡Ï˜Á‰ ˙ÏÂÒÙ· ÏÂÙÈËÏ ,Ô˙Î‰·Â ÔÂÓÈÓ· Û˙˙˘‰ ‡Â‰ ¯˘‡ . ÈÊÎ¯Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ ÏÚ

 ˙ÂˆÚÂÓ· ˙È‡Ï˜Á‰ ˙ÏÂÒÙ· ÏÂÙÈËÏ ÌÈ˜˙Ó‰ ÔÂÓÈÓ· Â˙ÂÙ˙˙˘‰ ˙‡ ˜ÈÓÚ‰Ï ÏÂ˜˘Ï
˙ÂÒÎ‰ ˙ÂËÂÚÓÂ ÔÈÒÂÏÎÂ‡ ˙ÂÏÈÏ„ ˙ÂÈ¯ÂÊ‡ ,‰È¯ÙÈ¯Ù· „ÂÁÈÈ· , ÔÓÓÏ Ô˙ÏÂÎÈ ¯ÒÂÁ ·˜Ú

Ú·‰Ï‡ ÌÈ˜˙Ó ÔÓˆ. 
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‰¯·„‰‰ ,¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È¯·Ï ÌÈ¯Â˘˜ ÌÈÈ‡Ï˜Á‰ ÌÈ·Á¯Ó· È‡Â¯·˙‰ ·ˆÓ‰Â ÔÂ˘È„‰ . ˙Ú„Ï
‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,‰Ï‡ ÌÈ‡˘Â· ÂÏÂÙÈË ˙‡ ·ÈÁ¯‰Ï ÏÂ˜˘Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ ,

‰¯·„‰· „ÂÁÈÈ·Â : Ï˘ ˙ÂÈ¯‡˘ ¯Â˙È‡Ï ˙È‡Ï˜Á‰ ˙¯ˆÂ˙‰ Ï˘ ˙ÂÓÈ‚„‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï
‰¯·„‰ È¯ÓÂÁ ,˙‡ ¯È·‚‰Ï ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ¯·„· ÂÈ˙Â„ÓÚÏ ¯˙ÂÈ ·¯ ÈÂËÈ· ˙˙ÏÂ Â˙Â·¯ÂÚÓ 

‰¯·„‰‰ ˙ÂÏÂÚÙ ,ÌÈ¯Â‚Ó È˙·Ï ÍÂÓÒ ÒÂÒÈ¯‰ Ï˘ ‰È‚ÂÒ· „ÂÁÈÈ· , ÏÚ ÌÈ¯˜ÁÓ Ì„˜Ï ÔÎÂ
ÍÂ¯‡‰Â ¯ˆ˜‰ ÁÂÂËÏ ‰¯·„‰‰ È¯ÓÂÁ ˙ÚÙ˘‰. 

‰ ÔÂ‚¯‡· ˙Â¯·Á‰ ˙ÂÈ„Ó‰ ÂÏÚÙ ÌÈ¯˘Ú‰ ‰‡Ó‰ Ï˘ ÌÈÚ˘˙‰ ˙Â˘Ó-OECD ˙ÂÈ„ÓÂ 
„È˜Ï ÈÙÂ¯È‡‰ „ÂÁÈ‡‰¯· ÁÂ˙ÈÙ Ï˘ ÌÂ-‡ÓÈÈ˜ ,˙Â‡Ï˜Á· ˙Â·¯Ï . ˙·ÈÂÁÓ Ï‡¯˘È ˙È„Ó

¯· ÁÂ˙ÈÙÏ-‡ÓÈÈ˜ ,‰Ï˘ÓÓ ˙ËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚ , ˙˘Ó2003ÍÏÈ‡Â  . ÈÎ ÌÈ„ÓÏÓ ‰Ê ÁÂ„ È‡ˆÓÓ
˙Â‡Ï˜Á ˜˘ÓÓÏ Ú‚Â‰ ÏÎ· ˙ÂÓ„˜˙‰ ‰ÏÁ Ï‡¯˘È· Ì‚- Ï˘ Ì‰ÈˆÓ‡Ó ˙ÂÎÊ· ‰·È·Ò

‰·È·Ò‰ ˙‚‰Â ˙Â‡Ï˜Á‰ È„¯˘Ó .˙ÂÓ„˜˙Ó‰ ˙Âˆ¯‡Ï ‰‡ÂÂ˘‰Ó ÌÏÂ‡ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÏÂÚ· 
‰Ê ÔÈÈÚ· ˙¯‚ÙÓ ÔÈÈ„Ú Ï‡¯˘È ,¯˙È‰ ÔÈ· , ‰·È·Ò‰ ˙‚‰Ï „¯˘Ó‰ Ï˘ Â˙˘ÏÂÁ ÔÈ‚·

ÌÈÈÊÎ¯Ó‰ ÌÈ‡˘Â· ¯„Ò‡ÓÎ :‰¯·„‰ ,˙È‡Ï˜Á‰ ˙ÏÂÒÙ· ÏÂÙÈËÂ ÔÂ˘È„ . „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰È„Ó‰ ¯˜·Ó ,Â„È˜Ù˙ ˙‡ ˘ÓÓÏ È„Î ,‰·È·Ò‰ ˙‚‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ , È¯˜ÈÚ‰ ‚ˆÈÈÓ‰ ‡Â‰˘

ÚÓ· È˙·È·Ò‰ Ò¯ËÈ‡‰ Ï˘ÔÂËÏ˘‰ ˙Î¯ ,‰È‚ÂÏÂ˜‡Â¯‚‡ Û‚‡Ï ÌÈ·‡˘Ó ˙ÙÒÂ‰Ï ÏÂÚÙÏ ,
È‡Ï˜Á‰ ·Á¯Ó· ‰ÙÈÎ‡‰ ˙‡ ¯È·‚‰ÏÂ ˙ÂÈÂÈÁ ˙Â˜˙ ˙˜˙‰ Ì„˜Ï . ‡È·‰Ï ÏÎÂÈ ‰ÊÎ ÈÂÈ˘

˙Â‡Ï˜Á· ÌÈÈ˙·È·Ò‰ ÌÈÏÂ˜È˘‰ Ï˘ ¯˙ÂÈ ‰·¯ ‰ÚÓË‰ È„ÈÏ . 

 

 


