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 השוואה בין שיטות הרגולציה בתחום חומרי הדברה בארה"ב ובישראל

 

פתיח .1

סקרחדשלפיושיעורהשימושבחומריובהם,היוצאיםלאורמעתלעתפרסומיםודוחות

הדגישואתהדאגההציבורית,OECD-מןהגבוהיםמביןמדינותהואהדברהבישראלה

עלשימושזהאתפוטנציאלהסיכוןשלהגוברתבנוגעלשימושבחומריהדברהבישראלו

עלהסביבה.והבריאות

מוצרים תוצרת על ובהגנה בגידול הדברה חומרי של המשמעותי בתפקידם בהתחשב

הצ אמון בשיקום הרגולטור של לתפקידו רבה חשיבות ישנה בישראל, יבורחקלאיים

,כמוגםשיקוםאמוןהתעשיהברגולטורבבטיחותואיכותהתוצרתהחקלאיתבישראל

ובמוסדותיו.

 הרלוונטיים הממשלה שמשרדי בשעה לחלקבישראל ותיקונים בשינויים עוסקים

 לפחות או לנושא, הרלוונטיות החוקיות מהדרישות עליהם כן, ללמודמוצעלעשות

כימעראחדמשוקחומריההדברההגדולבעולםוכןאתמניסיונהשלמדינהשבהישאת

בחינהוהשוואהבין,בקצרהנערוך,להלןביותרבתחום.פיםוהמקיניםהרגולציההאית

 הישראליות הרגולציה הבריתלדרישות בארצות הקיימות להיבטיםאלו בקשר

בתחום המדינות שתי בחקיקת ההדברההמרכזיים בדרישותחומרי התמקדות תוך ,

ושקיפות אכיפה כלי ואחריות, סמכויות במזון, ההדברה חומרי שאריות הרישום,

ציבורית.

 נקודות על להצביע יהיה ניתן זו השוואה מתוך מחודשת בחינה בשיטההדורשות

לקייםהתעשיהשליכולתהושיפורהציבורייםוהוודאותהאמוןהגברתלשם,הישראלית

.הדברהחומרילתחוםהנוגעבכל,הרגולציהדרישותאת



 סקירה קצרה בנוגע לרגולציה בישראל ובארה"ב .2

טרםהכנסתמפורטותרישוםהןהשיטההאמריקאיתוהןזוהישראלית,כוללותדרישות

מוצריהדברהלשוקושימושבהם.בשתיהמדינות,מכירהוהפצהשלמוצריהדברהללא

שלהרשויותהרלוונטיותאינןחוקיות.דרישותהרישוםמהוותעמידהבדרישותהרישום

המעניקלרשויותסמכותלהטילהוראותומגבלותהנוגעותל מלואמעגללמעשהרישיון

,תותיוגוהתוויותשהמוצריישא,דרכיהפצההחייםשלהמוצר,החלמשלבהייצור,דרך

וסיוםחייושלהמוצר.נווסאח

הפדר אהחקיקה האמריקאית ההסדרהלית סמכות מלוא את לסוכנותמעניקה

על(Environmental Protection Agency - EPA)האמריקאיתלהגנתהסביבה בקשת.

,הואנועדהאתהמטרהלשמישרתמידעהמבטיחכיהמוצרבלהיתמךמוצרהרישום

 הציבור, לבריאות סבירות בלתי להשפעות לגרום ולמבלי סביבהלעובדים במסגרת.

קובעת EPA-התהליךהרישום, הדברהבמזוןשאריותאתהרמההמותרתשל ,חומרי

) המותרת" המידתית כ"רמה רעילותTolerancesהידועה בחשבון נלקחים כך, לשם .)



2 
 

המוצרומאפייניוהשונים,לרבותכמותחומריההדברה,תדירותהשימושבהםוהכמות

שתיוותרבהםלאחרהגעתםלשוק.

תוחלהגישלמשרדהחקלאותופיויבואניםמחייבתיצרניםמצידה,חקיקההישראליתה

מידעהמתארמידעהמבטיחכיהמוצריעיל,בהיתר,הכפרבקשהלרישוםהנתמכת,בין

 התכשיר רעילות על ומידע אחרות במדינות בו השימוש אופן את על החיוהשפעותיו

והסביבה.

 בישראלנתונההסמכותבעניןקביעתהרמההמותרתשלשאריותחומריהדברהבמזון,

הןלמשרדהחקלאותוהןלמשרדהבריאות.

בין השיטות שתי רב דמיון היבטטכנישורר שהנו לנושאהתוויותוהתיוג הקשור בכל

וללותהככיעלגבימוצרחומריהדברהתופענהתוויותמפורטותבעיקרו.בשתיהן,נדרש

אזהרות ספציפיות, שימוש הוראות לרבות הרשויות, ידי על שנדרש המידע מלוא את

רלוונטיות,השפעותפוטנציאליותעלהסביבהועוד.יצוין,כיהפצתהמוצרמבלישהתיוג

.ותמדינבשתיהעלהחוקהאמורבוצעכנדרשמהווהעבירה



 סמכויות הרגולציה בקשר עם חומרי ההדברה .3

דרישותהרגולציהבארה"בובישראלמיושמותבאופןשונה.בפרקטיקה,

 ב בסמכויותהניתנותלרשויות: טמון קבעכי1972–הבדלמשמעותי הקונגרסהאמריקאי

 החקלאות ממשרד יועברו הדברה לחומרי הנוגעות שא,EPA-להסמכויות סמוךר הוקמה

שכ נכבדהשלאתסולאבפז, משמעות זו לקביעה המועד. כובדלאותו משמעותההינהכי ן

 הרגולטורי ומהמשקל הסביבה על הדברה ההשפעותשישלחומרי לפוטנציאל כעת זהוטה

תוךהטלתהאחריותעלהיצרן,לעמודבדרישותיהווהשיקולמרכזיבאישורהמוצרלשימוש

.EPA-ה

  )כיום, וסדורה אחידה פדרלית חקיקה תחת מוסדרים בארה"ב הדברה  Federalחומרי

Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act (FIFRA)-וthe Federal Food, Drug and 

Cosmetic Act (FFDCA)הנמצאתתחתאחריותהוסמכותההבלעדיתשלהסוכנותלהגנת )

חומרי של הכולל החיים למחזור הנוגעים ההיבטים כל את מסדירה זו חקיקה הסביבה.

חויבתהסוכנותלהגנתריההדברה,ממסגרתתהליךרישוםחו,במכךלשםהדוגמהההדברה.

מעניקלסדלוחותזמניםקצרומוגדראשרהיאאינהיכולהלסטותממנו.עקרוןזההסביבה

 וודאותגבוההוחשובה.רמתלתעשיה

בנמצארשותכוללתומקיפהאחתהמרכזתאתמלואהסמכויות אין לעומתזאת, בישראל

עלבאמצעותמגווןשלדבריחקיקהבקשרעםחומריההדברה.תחתזאת,הסמכותמחולקת

,בעלותסמכויותשונותאשרלעיתיםמשקפותעדיפויותואינטרסיםפנימספררשויותשונות

כדלקמן:מנוגדים,

בהתאםלחוקלהגנתהצומחותקנותיו,עלדרישותהרישוםלחומרי,אותאחראימשרדהחקל

הצומח להגנת הרשות תחת היתר, בין בהם, והשימוש המסחר ייבואם, ייצורם, הדברה,

ובהתאםלהמלצותוועדהבינמשרדית.

משרדהבריאותממונה,בהתאםלתקנותבריאותהעם,עלהרמההמותרתשלשאריותחומרי

במזוןונציגיוחבריםבוועדההבינמשרדיתהממליצהבעניןזה.הדברה
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המסוכנים החומרים לחוק בהתאם בסמכויות הוא אף מחזיק הסביבה להגנת המשרד

המחייב אחסוןיםבמקריםמסוימיםותקנותיו, שימוש, רעליםלשםהחזקה, הוצאתהיתר

.תקנותרישויעסקיםוכןבהתאםלנדרשבומסחרבחומריםהמרכיביםאתחומריההדברה





 אכיפה וסנקציות .4

 לאכיפה נתונות הנזכרת האמריקאית החקיקה של עיקרייםהפרות כלים שני :באמצעות

 ולענישה פלילי אישום כתב להגשת מובילה החוק הפרת לפיה פלילית, מתאימהאכיפה

כליאכיפהמשמעותיביותרהמהווים,(Civil Penaltiesקנסותאזרחיים)ואכיפהבאמצעות

 בארה"ב. הדברה לחומרי זהבקשר אכיפה לכלי בהליךבהתאם נוקטת המדינה בקצרה, ,

א במהותו, פלילי שאינו אשרךאכיפה הרתעה ומושגת כבדים קנסות מוטלים במסגרתו

 פלילי בהליך השגתם בהרבה גדולים במשאבים כרוכה הנדרשתתהא ההוכחה רמת )נוכח

פלילי סביר-בהליך לספק המשפט-מעבר בבתי המנוהלים ההליכים והתמשכות בהתאם(.

עלידיהחלקמהקנסשמוטלעלידיהמדינהמיועדמראשלהשקעלכליהקנסותהאזרחיים,

יצוין,כיהאכיפההחברהעצמהבפרויקטיםסביבתייםהנוגעיםלתחוםבוהפרהאתהחוק.

עלידי EPA-ההאזרחיתמבוצעתכולהכהליךפנימי כלילההופךאותויעילופרקטיבאופן

בהתאםEPA-ה.העיקריהאכיפה תלונה מגישה החקירה, את בעצמה ומבצעת יוזמת

לממצאיה,מנהלתמו"מעלפרטיההסדרואףערעורעלהטלתהקנסנשמעבפניה,הכלמבלי

בישר גם כמו בארה"ב לעייפה, עמוס שכידוע המשפט, בית באולם כלל להופיע דוגמאאל.

נהלתוצאותהליךכזהנית ביותרלומהווהכשנהלפני כאשרהוטלו,EPA-הישגמשמעותי

Scotts Miracle-Groקנסותעל וחומריהדברה, גינון בהיקףשל,חברהבינלאומיתלמוצרי

מיליון$.8-למעלהמ

 עושותבישראל, שיטתהאכיפההנהוגההינהבאמצעותנקיטתסנקציותפליליותאשראינן

עם ולא הרשעות השגת לשם הנדרשים הגדולים המשאבים בשל הרגולטור, עם לא חסד,

התעשיה,שכןהרשעהעלולהלהטילעלחברהאועלנושאמשרהבהכתםציבוריבליימחה,

מבלישהושגהבהכרחהרתעהאפקטיבית.



 קיפות מידע וחשיפה לציבורש .5

חלקבארה"ב,ערךהשקיפותלמידעבנושאיםשעניינםאיכותהסביבהמעוגןהיטבועקבכך,

בכפוףלחריגים,שלהמידעבנוגעלחומריהדברהנגישלעיוןהציבורבאופןמלאוזמיןמהותי

.גילוייםעשוילפגועבתחרותעניינםסודותמסחרייםשעיקרש

מ גדול חלק ההנ"להמידע של האינטרנט באתר קריאהEPA-זמין "חדרי שמכונה במה

ב 2009-אלקטרוניים". אומצה ידי מעוEPA-העל שקיפות הליךמדיניות המנהיגה דכנת

ש הציבור לציבורוהןלתעשיההן,מבטיחשיתוף סיכוניםסקריעלולהעירלעייןאפשרות,

החדשיםההדברהחומריכלשללרישוםובקשות לשימושאישורםטרם, בנוסף. EPA-ה,

בקשרוליקוייםפגמיםבזיהוילהשתסייענההתעשיהחברותעלמסוימתבמידהמסתמכת

.ידןעלחדשיםמוצריםרישוםלצורךאחרותחברותשמעבירותלמידע
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 )העמדתמידע תקנותחופשהמידע ובעיקר חופשהמידע שחוק אף על איכותעלבישראל,

הציבור( רלוונטי,והעל,הסביבהלעיון סביבתי מידע שקוף באופן נסאתהחובהלהציג על

זמיןבאתריהאינטרנטשלמשרדיהנוגעלשימושבחומריהדברהמןהמידעקטןבלבדחלק

ומעיניחלקיםרביםוחשוביםממנולאמתפרסמיםונותריםחסוייםמעיניהציבורו,הממשלה

ה החברות בתחוםיתר פעילות רק זה, דברים במצב לקבל. יזומות בבקשות מידעתפניה

לחשיפתו.מביאותלביתהמשפטותעתירוהגשת



סיכום .6

לאורהסקירה,לזוהאמריקאיתשיטתהרגולציההישראליתביןהמהותייםמההבדליםאחד

בקשרלחומריהקצרה,הינוהיעדרגוףמרכזיאחדהמרכזתחתיואתמלואהסמכויותוהידע

פיזורהסמכויותגורםלכךכיהאכיפהשמתבצעת ,עלאףאינהאפקטיביתהדברהבישראל.

 תיאורטי, באופן ולו ישנםשלכאורה ליישומה למשל,הכלים כך ביצועה. את מאפשרים

בי2011בהתאםלדוחמבקרהמדינהלשנת ההדברה,ןאשרהתמקד, בתחוםחומרי היתר,

הגנתהסביבהאינםמבצעיםאכיפהמלאהבנוגעלהדברהחקלאיתפקחיםמטעםהמשרדל

משוםשבתחוםזהמואינםאוכפיםאתהחובהלהחזיקבהיתררעלים רבהסמכותנתונהי,

לפקחימשרדהחקלאות.משרדהחקלאות)ופיתוחהכפר(,כשמוכןהוא,דואגפעמיםרבות

.עקבכך,םהמנתלהגןעלגידולילפיתוחהחקלאותולחקלאיםהזקוקיםלחומריהדברהעל

עלהסביבה.חומריההדברהשליהםלהשפעותדאגתונתונהפחות

שונים ממשלה משרדי תחת המחולקות וסמכויות שונים עדיפויות סדרי דבר, של בסופו

מביאיםלחוסרוודאותולפגיעהבאמוןשרוכשים,הןהתעשיהוהןהציבור,בהליךהרגולטורי

.כולו

ביחסלמקומותאחריםתשומתלבמיוחדתביעעלמאפייןייחודילישראלשמחייבחשובלהצ

הגשמתחלומםשלישראליםרביםעםיחדבישראלשטחהמגוריםוהבניהצפיפות:בעולם

מוביל קרקע, צמוד יםלבית מגורים חקלאייםלהעתקת לשטחים ג.בסמוך כך דליםעקב

ו הסיכון פוטנציאל הדברה, לחומרי מהקרקעהחשיפה והן מהאויר החומרים מריסוס הן

הספוגהבהם.

וודאיים,גדלבאופןמשמעותיהפוטנציאללחשדנות-בהיעדרהליכיחקיקהואכיפהעקבייםו

ואףליצירתעימותיםביןהתעשיה,החקלאיםוהציבור.

כי העובדה כן, ומשגשת,כמו פעילה מקומית תעשיה לצד ישראל פעילות ייבואמקיימת

מערכתרגולציהיציבההמציבהלתעשיהאתהצורךבהשלחומריהדברה,מדגישותיתמשמע

התמודדות  זירת לים, מעבר מתחריה כלפי והוגנת ברורים זמנים ויכולתוודאים-לוחות

יחזקוקבלתהחלטותמושכלתמולהרגולטורוהציבור כלאלו ואפשריואתאמוןהציבור.

 באופןמיטבי.הרגולציהלעמודבדרישותבישראליצרניםזריםהמבקשיםלפעולל



 אחד מרכזי גוף של היעדרו כאמור,בישראל משמעמחייב שינוי לולשקול שיביא ריכוזתי

סמכויותבידירשותאחתאשרמופקדתעלאינטרסהציבורבדברשמירהעלהסביבה,בדומה

הסמכויותהנתונותלפקחים.והרחבת,וכןהידוקהאכיפהEPA-ל

מצמצםאתמרכזינוסף,הנוהעדראיסוףופרסוםנתוניםשיטתיושקוףלציבור,אשרהבדל

יכולתהאתמונעאףאומעכב,וקבלתהחלטותצרכניותמושכלותהציבוריתביקורתיכולתה
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.הרגולטורעםומועילחשובמידעולחלוקממשלתיתמדיניותולהביןלעקובהתעשיהשל

.ההחלטותמקבליבידיראויהמדיניותגיבושביכולתיםפוגעמובן,כיכלאלואף



ש בענייניםטיפולאופןהביקורת,עשוילשמשכדוגמהלינוחףמאאמנםהמודלהאמריקאי,

הישראליהאמורים ,במודל הציבור אמון חיזוק לשם ובעיקרוהתעשיה בפירות,,במערכת

בירקותוביתרהתוצרתהחקלאיתהמגודלתוהנצרכתבישראל.





בארה"ב  מומחה לתחום איכות הסביבהמשפטי יועץ עו"ד אמריקאי וקס, הנו זן ועו"ד אל

asachs@bdlaw.com)). 
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