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      ,נכבדי שלום רב

 התייחסות ראשונית: בריאות הציבור –רגולציה סביבתית הנדון: 

 רגולציהמדיניות ההתייחסות לרצון לשנות דרמטית את בקשת קיבלנו את פנייתכם ל

 (.19.8.19הסביבתית בישראל )מכתב מר עמיחי פישר מתאריך 

הסביבתית השפעה מכרעת על בריאות  רגולציהאנו מתריעים על כך שלשינוי ב

 רגולציההציבור בישראל, על תחלואה, איכות חיים ותמותה. לכן כל שינוי במדיניות ה

, כולל ה עם גורמי המקצועהסביבתית חייב להיעשות רק לאחר התייעצות מעמיק

הסביבתית תפגע בבריאות הציבור  רגולציה. החלשת הבתחום בריאות הציבור

 2000ועלולה להוביל למותם של אלפי ישראלים בשנה. כבר כיום מתים למעלה מ

איש בישראל כל שנה כתוצאה מזיהום אוויר שמקורו בתעשייה ובתחבורה. כלל לא 

  .ן לקדמו בממשלת מעברברורה המוטיבציה למהלך והניסיו

איגוד רופאי בריאות הציבור של ההסתדרות הרפואית הוא האיגוד המדעי של  

המומחים בבריאות הציבור בישראל, ומשתף פעולה עם כלל בתי הספר לבריאות 

הציבור ועם כל הגורמים הרלוונטיים העוסקים בבריאות הציבור בישראל ובאירופה. 

ת הציבור ולכן זהו אחד הנושאים המרכזיים בהם לסביבה השפעה מכרעת על בריאו

  .ומדיניות סביבתית רגולציהאנו עוסקים, כולל מומחיות ב

עם -במכתב צוינה התייעצות עם הגופים הרלוונטיים אך לא נערכה התייעצות איתנו 

  .גורמי בריאות הציבור. המחסור בהתייעצות זאת פוגם קשות בתהליך

יתכם בהקדם על מנת לדון מבחינה מקצועית כיצד אנו מצפים ומבקשים להיפגש א

הסביבתית בישראל, כך שיישמר האינטרס הציבורי בצורה  רגולציהניתן לטייב את ה

  .המיטבית

 

 



 

על מנת לפרט את הטענות  בפגישה ניגע בקצרה במספר סוגיות ונבקש זמן מספק

. כיום אין הסביבתית בישראל רגולציהבהקשרים ספציפיים. אכן, יש צורך בטיוב ה

חובת התייחסות לשיקולים הבריאותיים בעת קבלת ההחלטות השונות. מצב זה 

רגולציה חכמה היא רגולציה שייה. פוגע לא רק בבריאות הציבור אלא גם בתע

שצופה פני עתיד, שמתחשבת באינטרסים הציבוריים, שמערכת את הציבור 

כלול ההשלכות, כולל ומתבססת על שיקולים מקצועיים, תוך לקיחה בחשבון של מ

ההשלכות הבריאותיות. רגולציה שבה התעשיה לוקחת סיכונים על חשבון הציבור, 

 אך במידה ונגרם נזק לציבור היא איננה אחראית, איננה רגולציה חכמה. 

 :הסביבתית בישראל חלשה יחסית למדינות אחרות בעולם רגולציהה

משלם, אין כלי אכיפה אפקטיביים ואין אכיפה -המזהםבישראל אין יישום של הכלל 

יעילה. יש מחסור חמור בכוח אדם לניטור ואכיפה. אין התייחסות לשיקולים 

בריאותיים ואין חובה חוקית לעריכת תסקיר השפעה על הבריאות במשולב עם 

איננה מתעדכנת בקצב הנדרש לאור התקדמות מדעית  רגולציהתסקיר סביבתי. ה

כונים הבריאותיים; חסרה שקיפות וחסרה מעורבות הציבור וניתן משקל בנוגע לסי

מופרז לחלוטין לאינטרסים של בעלי ההון על חשבון האינטרס הציבורי; אין חובת 

בחינת השלכות החלטות בעידן של שינוי אקלים; חסרה מדיניות של זהירות מונעת 

כה והיערכות המטילה על היצרן את חובת ההוכחה להיעדר נזק; חסרה הער

שיטתית לאירועי אסון סביבתיים. כשלים אלו באים לידי ביטוי בשגרה ובאירועים 

  .חריגים בישראל שפוגעים או מסכנים את בריאות הציבור

 . 16.7.19הגיע לידינו לאחרונה מכתבך למנכ"ל המשרד להגנת הסביבה מתאריך 

מצ"ב התייחסות קצרה לנקודות שעולות במכתב. על פניו ניכר משקל מופרז 

 לשיקולים של בעלי ההון והזנחה של האינטרסים של הציבור הרחב. 

 אכן ניכרת היעדר ראייה רוחבית כללית ממשלתית. לעיתים קרובות תופעה .1

זאת מובילה להתעלמות והזנחת שיקולי בריאות הציבור, סביבה ורווחה 

בעת קבלת החלטות )לא רק בתחומים הנחשבים ל"רגולציה סביבתית"(. 

 בולטת גם היעדר ראייה ארוכת טווח ושמירה על האינטרס הציבורי. 

מדיניות סביבתית "מחמירה"? לפי איזה פרמטרים? בתחומים רבים  .2

ת בישראל מקלה לעומת הנהוג במדינות אחרות בעולם. המדיניות הסביבתי



 

מרי הדברה ורגולציה של כימיקלים. גם בחוק אוויר כך לדוגמא בנושא של חו

נקי יש עדיין תחומים משמעותיים שבהם המדיניות בישראל מקלה ולא 

 מחמירה, במיוחד בשל היעדר אכיפה מספקת. 

 "הפחתת" זיהום(. אכן צריך לפעול למניעת זיהום במקור )ולא רק ל .3

אכן יש חשיבות רבה ליציבות רגולטורית.  –היעדר ודאות ויציבות רגולטורית  .4

יחד עם זאת המדיניות צריכה גם להתעדכן עם התקדמות הידע המדעי 

והטכנולוגיה ולצערנו איננו רואים מספיק גמישות בענין זה. יתר על כן, 

שהוא נושם, המים  חשובה יותר הודאות של הציבור הישראלי כי האוויר

שהוא שותה, המזון שהוא אוכל וכו', אינם מזיקים לבריאותו וגורמים למותו. 

המעגן את זכותם  –נשמח להציג בפניכם את הצעתנו ל"חוק זכויות הבריא" 

של אזרחי ישראל לסביבה בריאה, וממנו ייגזרו סנקציות למי שפוגע בזכות 

 זאת. 

. יש צורך בקביעת נהלים סדורים נכון מאוד –היעדר עבודת מטה מספקת  .5

המחייבים מעורבות אנשי מקצוע מתחום בריאות הציבור ומעורבות הציבור 

בעת קביעת מדיניות שיכולה להשפיע על הסביבה ועל בריאות הציבור. יש 

לערב מדעני סביבה ובריאות הציבור בשלב מוקדם מספיק על מנת לאפשר 

 בחינת חלופות. 

ן. יש בעיה של ביזור סמכויות, לדוגמא בתחום נכו –כפילות ברגולציה  .6

החומרים המסוכנים. לצורך מענה מתאים צריך לחזק את המשרד להגנת 

 הסביבה ולהעניק לו את מלוא הסמכויות, ולא להחלישו. 

אכן יש צורך בבקרה על תנאים לא סבירים הנקבעים  –העדר מנגנוני בקרה  .7

ר, תוך מתן משקל מופרז תנאים המסכנים את בריאות הציבו –בהיתרים 

לאינטרסים של בעלי ההון. יש צורך בשיפור כלי הבקרה, האכיפה והפיקוח, 

 והקצאת המשאבים הנדרשים, כולל כוח אדם לצורך האכיפה. 

מפעלים לא צריכים לקחת סיכונים על חשבון הציבור. אם המפעל  –תנאים  .8

ימנע מסיכון איננו יכול לעמוד בתנאים מכל סיבה שהיא אז הוא צריך לה

בריאות הציבור והסביבה. הבעיה כיום היא היעדר הקפדה על התנאים 

 מתוך התחשבות לא נכונה באינטרסים הכלכליים של בעלי ההון. 

 



 

המצב החמור של היעדר רגולציה סביבתית חכמה בישראל מחייב שינוי לצורך 

יזוק שיפור ההגנה על בריאות הציבור והסביבה. הדרך לעשות זאת על ידי ח

 המשרד להגנת הסביבה ולא על ידי החלשתו. 

לסיכום, נבקש לקבוע פגישה בהקדם האפשרי על מנת לקיים דיון עקרוני 

  .ביבתית בישראל, העוסקת בחיים עצמםס רגולציהוספציפי ב

 

 ,בברכת בריאות

 ר איגוד רופאי בריאות הציבור, ההסתדרות הרפואית בישראל"חגי לוין, יו פרופ'

 פרופ' נדב דוידוביץ', ראש בית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
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 בעלי העניין

 


