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השוואה בין שיטות הרגולציה בתחום חומרי הדברה בארה"ב ובישראל
 .1פתיח 
פרסומיםודוחותהיוצאיםלאורמעתלעת,ובהםסקרחדשלפיושיעורהשימושבחומרי
הדברהבישראלהוא מןהגבוהיםמביןמדינותה - ,OECDהדגישואתהדאגההציבורית
הגוברתבנוגעלשימושבחומריהדברהבישראלואתפוטנציאלהסיכוןשל שימושזה על
הבריאותועלהסביבה .
בהתחשב בתפקידם המשמעותי של חומרי הדברה בגידול ובהגנה על תוצרת מוצרים
חקלאיים בישראל ,ישנה חשיבות רבה לתפקידו של הרגולטור בשיקום אמון הציבור
בבטיחותואיכותהתוצרתהחקלאיתבישראל ,כמוגםשיקוםאמוןהתעשיהברגולטור
ובמוסדותיו .
בשעה שמשרדי הממשלה הרלוונטיים בישראל עוסקים בשינויים ותיקונים לחלק
מהדרישות החוקיות הרלוונטיות לנושא ,או לפחות עליהם לעשות כן ,מוצע ללמוד
מניסיונהשלמדינהשבהישאתשוקחומריההדברההגדולבעולםוכןאתאחדממערכי
הרגולציההאיתנים והמקיפים ביותרבתחום .להלן ,נערוךבקצרה ,בחינהוהשוואהבין
דרישות הרגולציה הישראליות לאלו הקיימות בארצות הברית בקשר להיבטים
המרכזיים בחקיקת שתי המדינות בתחום חומרי ההדברה ,תוך התמקדות בדרישות
הרישום ,שאריות חומרי ההדברה במזון ,סמכויות ואחריות ,כלי אכיפה ושקיפות
ציבורית. 
מתוך השוואה זו ניתן יהיה להצביע על נקודות הדורשות בחינה מחודשת בשיטה
הישראלית,לשםהגברתהאמוןוהוודאותהציבורייםושיפוריכולתהשלהתעשיהלקיים
אתדרישותהרגולציה,בכלהנוגעלתחוםחומריהדברה .

 .2סקירה קצרה בנוגע לרגולציה בישראל ובארה"ב
הןהשיטההאמריקאיתוהןזוהישראלית,כוללותדרישותרישוםמפורטותטרםהכנסת
מוצריהדברהלשוקושימושבהם.בשתיהמדינות,מכירהוהפצהשלמוצריהדברהללא
עמידהבדרישותהרישום שלהרשויותהרלוונטיותאינןחוקיות.דרישותהרישוםמהוות
למעשה רישיון המעניק לרשויות סמכות להטיל הוראות ומגבלות הנוגעות למלוא מעגל
החייםשלהמוצר,החלמשלבהייצור,דרךהתיוגוהתוויותשהמוצריישא,דרכיהפצתו,
אחסונווסיוםחייושלהמוצר. 
החקיקה הפדראלית האמריקאית מעניקה את מלוא סמכות ההסדרה לסוכנות
האמריקאית להגנתהסביבה (.)Environmental Protection Agency - EPAעלבקשת
רישוםהמוצר להיתמך במידע המבטיחכיהמוצרישרת את המטרהלשמה הואנועד,
מבלי לגרום להשפעות בלתי סבירות לבריאות הציבור ,לעובדים ולסביבה .במסגרת
תהליך הרישום ,קובעת ה - EPAאת הרמה המותרת של שאריות חומרי הדברה במזון,
הידועה כ"רמה המידתית המותרת" ( .)Tolerancesלשם כך ,נלקחים בחשבון רעילות
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המוצרומאפייניוהשונים,לרבותכמותחומריההדברה,תדירותהשימושבהםוהכמות
שתיוותרבהםלאחרהגעתםלשוק .
החקיקההישראליתמצידה,מחייבתיצרניםויבואניםלהגישלמשרדהחקלאותופיתוח
הכפרבקשהלרישוםהנתמכת,בין היתר,במידעהמבטיחכיהמוצריעיל,מידעהמתאר
את אופן השימוש בו במדינות אחרות ומידע על רעילות התכשיר והשפעותיו על החי
והסביבה .
בעניןקביעתהרמההמותרתשלשאריותחומריהדברהבמזון,נתונההסמכותבישראל
הןלמשרדהחקלאותוהןלמשרדהבריאות .
בין שתי השיטות שורר דמיון רב בכל הקשור לנושא התוויות והתיוג שהנו היבט טכני
בעיקרו.בשתיהן,נדרש  כיעלגבימוצרחומריהדברהתופענהתוויותמפורטותהכוללות
את מלוא המידע שנדרש על ידי הרשויות ,לרבות הוראות שימוש ספציפיות ,אזהרות
רלוונטיות,השפעותפוטנציאליותעלהסביבהועוד.יצוין,כיהפצתהמוצרמבלישהתיוג
האמורבוצעכנדרשמהווהעבירהעלהחוקבשתיהמדינות .

 .3סמכויות הרגולציה בקשר עם חומרי ההדברה
בפרקטיקה,דרישותהרגולציהבארה"בובישראלמיושמותבאופןשונה .
הבדל משמעותי טמון בסמכויות הניתנות לרשויות :ב –  1972הקונגרס האמריקאי קבע כי
הסמכויות הנוגעות לחומרי הדברה יועברו ממשרד החקלאות ל - ,EPAאשר הוקמה סמוך
לאותו המועד .לקביעה זו משמעות נכבדה שלא תסולא בפז ,שכן משמעותה הינה כי כובד
המשקל הרגולטורי מוטה כעת לפוטנציאל ההשפעות שיש לחומרי הדברה על הסביבה וזה
יהווהשיקולמרכזיבאישורהמוצרלשימוש תוךהטלתהאחריותעלהיצרן,לעמודבדרישות
ה- .EPA
כיום , חומרי הדברה בארה"ב מוסדרים תחת חקיקה פדרלית אחידה וסדורה ( Federal
)Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act (FIFRAו- the Federal Food, Drug and
) )Cosmetic Act (FFDCAהנמצאת תחת אחריותה וסמכותה הבלעדית של הסוכנות להגנת
הסביבה .חקיקה זו מסדירה את כל ההיבטים הנוגעים למחזור החיים הכולל של חומרי
ההדברה .כךלשםהדוגמה,במסגרתתהליךרישוםחומריההדברה,מחויבתהסוכנותלהגנת
הסביבהלסדלוחותזמניםקצרומוגדראשרהיאאינהיכולהלסטותממנו.עקרוןזהמעניק
לתעשיהרמתוודאותגבוההוחשובה.
בישראל לעומת זאת ,אין בנמצא רשות כוללת ומקיפה אחת המרכזת את מלוא הסמכויות
בקשרעםחומריההדברה.תחתזאת,הסמכותמחולקתבאמצעותמגווןשלדבריחקיקהעל
פנימספררשויותשונות,בעלותסמכויותשונותאשרלעיתיםמשקפותעדיפויותואינטרסים
מנוגדים,כדלקמן :
משרדהחקלאותאחראי,בהתאםלחוקלהגנתהצומחותקנותיו,עלדרישותהרישוםלחומרי
הדברה ,ייצורם ,ייבואם ,המסחר והשימוש בהם ,בין היתר ,תחת הרשות להגנת הצומח
ובהתאםלהמלצותוועדהבינמשרדית .
משרדהבריאותממונה,בהתאםלתקנותבריאותהעם,עלהרמההמותרתשלשאריותחומרי
הדברהבמזוןונציגיוחבריםבוועדההבינמשרדיתהממליצהבעניןזה .
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המשרד להגנת הסביבה מחזיק אף הוא בסמכויות בהתאם לחוק החומרים המסוכנים
ותקנותיו ,המחייבים במקרים מסוימים הוצאת היתר רעלים לשם החזקה ,שימוש ,אחסון
ומסחרבחומריםהמרכיביםאתחומריההדברהוכןבהתאםלנדרשבתקנותרישויעסקים .


 .4אכיפה וסנקציות
הפרות של החקיקה האמריקאית הנזכרת נתונות לאכיפה באמצעות שני כלים עיקריים:
אכיפה פלילית ,לפיה הפרת החוק מובילה להגשת כתב אישום פלילי ולענישה מתאימה
ואכיפהבאמצעותקנסותאזרחיים( ,)Civil Penaltiesהמהווים כליאכיפהמשמעותיביותר
בקשר לחומרי הדברה בארה"ב .בהתאם לכלי אכיפה זה ,בקצרה ,המדינה נוקטת בהליך
אכיפה שאינו פלילי במהותו ,אך במסגרתו מוטלים קנסות כבדים ומושגת הרתעה אשר
השגתם בהליך פלילי תהא כרוכה במשאבים גדולים בהרבה (נוכח רמת ההוכחה הנדרשת
בהליך פלילי -מעבר לספק סביר -והתמשכות ההליכים המנוהלים בבתי המשפט) .בהתאם
לכליהקנסותהאזרחיים,חלקמהקנסשמוטלעלידיהמדינהמיועדמראשלהשקעה עלידי
החברהעצמהבפרויקטיםסביבתייםהנוגעיםלתחוםבוהפרהאתהחוק.יצוין,כיהאכיפה
האזרחיתמבוצעתכולהכהליךפנימיעלידיה - EPAבאופןיעילופרקטיההופךאותו לכלי
האכיפההעיקרי.ה- EPAיוזמת ומבצעת בעצמה את החקירה ,מגישה תלונה בהתאם
לממצאיה,מנהלתמו"מעלפרטיההסדרואףערעורעלהטלתהקנסנשמעבפניה,הכלמבלי
להופיע כלל באולם בית המשפט ,שכידוע עמוס לעייפה ,בארה"ב כמו גם בישראל .דוגמא
לתוצאות הליך כזה ניתנה לפני כשנה ומהווה הישג משמעותי ביותר ל - ,EPAכאשר הוטלו
קנסותעל ,Scotts Miracle-Groחברהבינלאומיתלמוצריגינוןוחומריהדברה ,בהיקףשל
למעלהמ-8מיליון.$ 
בישראל,שיטתהאכיפה הנהוגההינהבאמצעות נקיטתסנקציותפליליותאשראינןעושות
חסד ,לא עם הרגולטור ,בשל המשאבים הגדולים הנדרשים לשם השגת הרשעות ולא עם
התעשיה,שכןהרשעהעלולהלהטילעלחברהאועלנושאמשרהבהכתםציבוריבליימחה,
מבלישהושגהבהכרחהרתעהאפקטיבית. 

 .5שקיפות מידע וחשיפה לציבור
בארה"ב,ערךהשקיפותלמידעבנושאיםשעניינםאיכותהסביבהמעוגןהיטבועקבכך,חלק
מהותי שלהמידעבנוגעלחומריהדברהנגישלעיוןהציבורבאופןמלאוזמין,בכפוףלחריגים
שעיקרעניינםסודותמסחרייםשגילוייםעשוילפגועבתחרות .
חלק גדול מהמידע הנ"ל זמין באתר האינטרנט של ה - EPAבמה שמכונה "חדרי קריאה
אלקטרוניים" .ב - 2009אומצה על ידי ה - EPAמדיניות שקיפות מעודכנת המנהיגה הליך
שיתוף הציבור שמבטיח ,הן לתעשיה והן לציבור ,אפשרות לעיין ולהעיר על סקרי סיכונים
ובקשות לרישום של כל חומרי ההדברה החדשים ,טרם אישורם לשימוש .בנוסף ,ה -EPA
מסתמכת במידה מסוימת על חברות התעשיה שתסייענה לה בזיהוי פגמים וליקויים בקשר
למידעשמעבירותחברותאחרותלצורךרישוםמוצריםחדשיםעלידן. 
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בישראל ,על אף שחוק חופש המידע ובעיקר תקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות
הסביבה לעיון הציבור) ,העלו על נס את החובה להציג באופן שקוף מידע סביבתי רלוונטי,
חלקקטןבלבדמןהמידע הנוגעלשימושבחומריהדברה זמיןבאתריהאינטרנטשלמשרדי
הממשלה,וחלקיםרביםוחשוביםממנולאמתפרסמיםונותריםחסוייםמעיניהציבורומעיני
יתר החברות הפעילות בתחום .במצב דברים זה ,רק פניה בבקשות יזומות לקבלת מידע
והגשתעתירותלביתהמשפטמביאותלחשיפתו .

 .6סיכום 
אחדמההבדליםהמהותייםביןשיטתהרגולציההישראליתלזוהאמריקאית ,לאורהסקירה
הקצרה,הינוהיעדרגוףמרכזיאחדהמרכזתחתיואתמלואהסמכויותוהידעבקשרלחומרי
הדברהבישראל.פיזורהסמכויותגורםלכךכיהאכיפהשמתבצעתאינהאפקטיבית,עלאף
שלכאורה ולו באופן תיאורטי ,ישנם כלים ליישומה המאפשרים את ביצועה .כך למשל,
בהתאם לדוח מבקר המדינה לשנת  2011אשר התמקד ,בין היתר ,בתחום חומרי ההדברה,
פקחיםמטעם המשרדלהגנתהסביבהאינםמבצעיםאכיפהמלאהבנוגעלהדברה חקלאית
ואינם אוכפים את החובה להחזיק בהיתר רעלים ,משום שבתחום זה מירב הסמכות נתונה
לפקחימשרדהחקלאות.משרדהחקלאות(ופיתוחהכפר),כשמוכןהוא,דואגפעמיםרבות
לפיתוחהחקלאותולחקלאיםהזקוקיםלחומריהדברהעלמנתלהגןעלגידוליהם.עקבכך,
דאגתונתונהפחותלהשפעותיהםשלחומריההדברהעלהסביבה .
בסופו של דבר ,סדרי עדיפויות שונים וסמכויות המחולקות תחת משרדי ממשלה שונים
מביאיםלחוסרוודאותולפגיעהבאמוןשרוכשים,הןהתעשיהוהןהציבור,בהליךהרגולטורי
כולו. 
חשובלהצביעעלמאפייןייחודילישראלשמחייבתשומתלבמיוחדתביחסלמקומותאחרים
בעולם :צפיפותשטחהמגוריםוהבניהבישראל יחד עםהגשמתחלומםשלישראליםרבים
לבית צמוד קרקע ,מובילים להעתקת מגורים בסמוך לשטחים חקלאיים .עקב כך גדלים
הסיכון ופוטנציאל החשיפה לחומרי הדברה ,הן מריסוס החומרים מהאויר והן מהקרקע
הספוגהבהם. 
בהיעדרהליכיחקיקהואכיפהעקבייםו-וודאיים,גדלבאופןמשמעותיהפוטנציאללחשדנות
ואףליצירתעימותיםביןהתעשיה,החקלאיםוהציבור .
כמו כן ,העובדה כי לצד תעשיה מקומית פעילה ומשגשת ,ישראל מקיימת פעילות ייבוא
משמעותיתשלחומריהדברה,מדגישה אתהצורךבמערכתרגולציהיציבההמציבהלתעשיה
זירת התמודדות הוגנת כלפי מתחריה מעבר לים ,לוחות זמנים ברורים ו-וודאים ויכולת
קבלתהחלטותמושכלתמולהרגולטורוהציבור.כלאלויחזקו אתאמוןהציבורויאפשרו
ליצרניםזריםהמבקשיםלפעולבישראללעמודבדרישותהרגולציהבאופןמיטבי.

היעדרו של גוף מרכזי אחד בישראל כאמור ,מחייב לשקול שינוי משמעותי שיביא לריכוז
סמכויותבידירשותאחתאשרמופקדתעלאינטרסהציבורבדברשמירהעלהסביבה,בדומה
ל-,EPAוכןהידוקהאכיפהוהרחבתהסמכויותהנתונותלפקחים .
הבדלמרכזינוסף,הנוהעדראיסוףופרסוםנתוניםשיטתיושקוףלציבור,אשרמצמצםאת
יכולתהביקורתהציבוריתוקבלתהחלטותצרכניותמושכלות,מעכבאואףמונעאתיכולתה
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של התעשיה לעקוב ולהבין מדיניות ממשלתית ולחלוק מידע חשוב ומועיל עם הרגולטור.
מובן,כיכלאלואףפוגעיםביכולתגיבושמדיניותראויהבידימקבליההחלטות .

המודלהאמריקאי,שאמנםאינוחףמביקורת,עשוילשמשכדוגמהלאופןהטיפולבעניינים
האמורים במודל הישראלי ,לשם חיזוק אמון הציבור והתעשיה במערכת ובעיקר ,בפירות,
בירקותוביתרהתוצרתהחקלאיתהמגודלתוהנצרכתבישראל. 
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