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 הודעה לעיתונות
 

  :בחומרי הדברה  רביזיה נוספת 
מכלל   16%- משרד החקלאות יבצע הערכה מחודשת לכ

 תכשירי ההדברה הנמצאים בשימוש

חומרים, הנמצאים בלמעלה  34-השימוש בהרביזיה החדשה תבחן את 
 תכשירי הדברה  180-מ

בימים אלו  ,  והוועדה הבין משרדית לרישום תכשירי הדברהכחלק מפעילות משרד החקלאות ופיתוח הכפר  

המאושרים לשימוש כיום בישראל.  תכשירי ההדברה כלל  מ 16%-מתחיל המשרד בביצוע הערכה מחודשת לכ

קודמות שביצע    שתי רביזיותל  מצטרף  זה  מהלך  אוקטובר, ותמשך שנתיים.התכנית עתידה להתחיל בחודש  

  70-הוגבלו או נאסרו לשימוש בלמעלה מבמסגרתן  ,  2020-2017  השנים  ובין  2014-2012  השנים  בין המשרד  

  זרחנים תכשירי הדברה שהיו בשימוש עד להסרתם או הגבלתם, לרבות:    200-חומרים, הנמצאים ביותר מ 

 . ועוד  כלוריים ופחממנים טריאזינים, אורגניים

של  תכלול  הנוכחית  הרביזיה ב  ,שונים  הדברה   חומרי  34  בחינה  השימוש  בחינת  מולמעשה    180-למעלה 

לרבות:   היא    בחינהה  מטרת.  וחיידקים  פטריות  קוטלי,  ואקריות  חרקים  קוטלי,  עשבים  קוטליתכשירים, 

לצד    לבדוק התועלת  בישראלכתוצאה  הנזק  את  לשימוש  שמאושרים  הדברה  בחומרי  ואינם    מהשימוש 

נמצאים בשימוש  וב החומרים בתכנית הרביזיה הנוכחית  שר  מבהירים  במשרד החקלאות  מאושרים באירופה.

ה בארגון  החברות  אחרות  מפותחות  ובמדינות  משרד  .  OECD-בארה"ב  ערך  האחרונות  בשנים  כאמור, 

  90- כדה והגנת הסביבה שתי רביזיות מקיפות שכללו בדיקות של  החקלאות בשיתוף משרדי הבריאות, העבו

 חומרים.  

במשרד  "  :ולביקורת  הצומח  להגנת  בשירותים  הדברה  ותכשירי  כימיה  אגף  מנהלת,  יחיא-'חג  שיני   לילא   ר"ד

ועריםהחקלאות   ההדברה  בתחום  בעולם  ההתקדמות  אחר  עוקבים  אנו  לרגלינו.  נר  היא  הציבור    בריאות 

הקיימים בה, וכפועל    והמזיקים  מזג האווירכל הנוגע לתנאי  אירופה קיים שוני רב בלבין ישראל  כי  לעובדה  

ונקייה ממזיקים לבין  השימוש בחומרי הדברה.  אופן  על  יוצא מכך   השילוב בין חקלאות משגשגת, רווחית 

ילות החקלאים ואת  ואנו נמשיך פעול למען איזון אשר מבטיח את פע בריאות הציבור מאתגר אותנו בכל פעם

   ."רווחת הציבור הישראלי

לכתובת  חומרי ההדברה  השימוש בעניין  מזמין את בעלי העניין, להעביר התייחסות וחו"ד בהחקלאות  משרד  

 . YaelH@moag.gov.ilאו  SuhaN@moag.gov.il: המייל
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