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שלום רב,
הנדון :מדיניות אכיפה של משרד החקלאות בנוגע לשאירות חומרי הדברה במזון
הריני לפנות אליכם בנושא הנדון מטעם עמותת "אדם טבע ודין" ,ובהמשך לבקשת חופש מידע בנדון שהגשנו
בספטמבר .1020
.2

ראשית ,וכרקע למכתב זה אציין כי בחודש ספטמבר  1020הגשנו בקשת חופש מידע על פי חוק חופש
המידע ,התשנ"ח ,8991-בה בקשנו לקבל מידע אודות דיגום שאריות חומרי הדברה במזון משנת
 1020ועד לשנת .1020

.1

המידע שהתבקש כלל נתוני דיגום בתוצרת חקלאית ונתוני פעולות אכיפה אשר בוצעו לאור חריגה
מרמת שארית חומר ההדברה המותרת בתוצרת חקלאית על פי תקנות בריאות הציבור (מזון)
(שאריות חומרי הדברה) ,תשנ"א 2992-ולסעיפים  11-10לפקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש],
תשמ"ג ,2910-לרבות מידע על קנסות מנהליים.
בקשת חופש המידע מצ"ב לנוחיותכם.

.0

לאחר שהועברו לידינו נתונים חלקיים בלבד בדבר נתוני הדיגום ,התקבלה במאי  102.תשובה רשמית
(וחלקית) מן הממונה על חופש המידע ,מר אילן ישראל ,אשר העביר לידינו את מסמך "סקר שאריות
חומרי הדברה לשנים ( "1024-1020מצ"ב) ,וטען כי אין ביכולתו לאתר את שאר המידע.

.4

עוד עולה מתשובתו של מר אילן ישראל ,המצורפת גם היא ,כי יחידת הפיצו"ח החלה לאכוף את
הנושא בשנת .1020

.0

בנוסף ,העביר מר אילן ישראל רשימת תיקים אשר הועברו למחלקת התביעות.

..

לאור נתונים אלו ,עלו מספר שאלות נוספות ,אשר חלקן הועברו למר אילן ישראל להשלמת המידע
שהתקבל .שאלות אלו מצורפות אף הן למכתב זה.

.7

בהמשך לכך ,אודה לקבלת מידע בנוגע למערך האכיפה של משרד החקלאות בכל הנוגע לשימוש
בחומרי הדברה והימצאות של שאריות חומרי הדברה בתוצרת.

.1

כך ,אבקש לשאול-
.1.2

מהם יעדי מערך האכיפה של משרד החקלאות בנוגע לשימוש בחומרי הדברה ושאריות שלהם
במזון? כיצד פועל המשרד להשיג יעדים אלו?

.1.1

האם קיימת תוכנית דיגום מבעוד מועד אשר לפיה פועל המשרד? במידה וקיימת ,מהם
הקריטריונים לפיהם נקבעת התוכנית?

.1.0

אילו גידולים נבדקים ובאיזו תדירות ,וכן מהם השיקולים העומדים בבחירה של דיגום גידול
כזה או אחר?

.1.4

האם תוכנית הדיגום או הדיגום שנעשה בפועל מתייחס לכלל היישובים בארץ ,או שישנם
אזורים ספציפיים בהם נעשה דיגום? בנוסף ,האם קיים זמן מיוחד בשנה שבו נעשה דיגום או
שהדיגום נפרש על כל חודשי השנה?

.1.0

האם היעדים הינם כמותיים? מה אחוז עמידה ביעדי התוכנית?

.1..

מהו כמות כוח האדם אשר אמון על הדיגום?

.1.7

האם ישנם ממצאים בנוגע לאחוז חקלאים שהתוצרת שלהם עברה דיגום?

.1.1

מהו אורך הזמן שבו מתקבלות תשובות מהמעבדות בכל הנוגע להימצאות שאריות חומרי
הדברה במזון?

.1.9

מה תוכנית הפעולה בהינתן ממצאים חריגים בתוצרת? האם התוצרת מושמדת על ידי משרד
החקלאות?

.1.20

מהי המדיניות לפיה מקטלגים פתיחת חקירה במקרים בהם נמצאו חריגות בתוצרת ,וכן,
כיצד מקטלגים האם יש לנקוט בסנקציה מנהלית או פלילית?

.1.22

מהם הסנקציות שננקטו בשנים האחרונות כנגד חקלאים אשר נמצאו אצלם חריגות בתוצרת?

.1.21

האם משרד החקלאות עורך מעקב על חקלאים שבהם נמצאו חריגות בעבר ודוגם אותם יותר?

.1.20

האם היו מקרים שבהם נמצאו חריגות חוזרות ונשנות אצל חקלאי מסויים ,ובמידה וכן ,כיצד
פועל משרד החקלאות כנגד חקלאים אלו?

 .9כאמור ,אני מצרפת למכתבי זה את המידע שהתקבל לידינו כתוצאה מבקשת חופש המידע ,ואת שאלות
ההמשך שנשלחו בעקבותיו:
.9.2

מהן "חריגות קלות הנמצאות בסטייה המותרת" אשר אינן מחייבות פתיחה בחקירה? מי
קובע מהי "סטייה מותרת" והאם ההלטה שלא להעביר סטיות אלו לחקירה היא חלק
ממדיניות אכיפה סדורה?

.9.1

לעניין נתוני יחידת הפיצו"ח שהועברו -מהי הסיבה לסגירת התיקים ולעובדה כי לא הוגש ולו
כתב אישום אחד?

.20

אשמח לקיים פגישה בנושא על מנת להבין לעומק את הנושא.
בברכה,
טל גרנות ,עו"ד

העתקים:
 מר עבד גרא ,מנהל השירותים להגנת הצומח ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר גב' אנט שפרוט ,הממונה על פיקוח תכשירי הדברה ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר -מר אילן ישראל ,הממונה על חוק חופש המידע ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר

