
 מבצעת המחקר

גולציה באיחוד מדיניות ורלומומחית בחוג למדיניות ציבורית דוקטורנטית -פוסטהיא  חנני-ד"ר רונית ג'וסטו

חומרי סקו ברגולציית עקודמים ה ה. מחקריבריאות, בטיחות וסביבהסוגיות ב האירופי, ארה"ב וישראל

באיחוד האירופי וארה"ב,  ה, משילות סיכונים של ננוטכנולוגיגנטיתהנדסה ובטיחות מזון , בחקלאות הדברה

סוגיות ב יחסי ישראל והשוק האירופי המשותףו באיחוד האירופי ובישראל מינים פולשיםרגולציה של 

בנושא באוניברסיטת קליפורניה ברקלי דוקטורנטית -פוסטחוקרת אורחת וכשהתה שנתיים  .בריאות וסביבה

שנה שהתה כן  .באיחוד האירופי וארה"ב ותהליכי מדיניות רגולטורית, פוליטיקה םרגולציית סיכוני

האקדמיים מחקריה . רגולציה ואתיקה של ביוטכנולוגיהכון לבמכחוקרת אורחת  באוניברסיטת שפילד

 משרדי ממשלה. בלקבלת נתונים ולהחלטות כבסיס משמשים 

   מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תל אביב.והחוג למדיניות ציבורית במסגרת בוצע מחקר ה

 

 קצירת

לבריאות, במיוחד עלולים להזיק אין עוררין על כך שכימיקלים המצויים בצעצועים ומוצרי צריכה לילדים  .1

 .לבריאותם של תינוקות וילדים הרגישים יותר לחשיפה לכימיקלים

סיכוני בריאות וסביבה. מזה עשור לפחות, מדינות של סדר היום הציבורי בהנושא כמרכזי מוכר בעולם  .2

מפותחות מקדמות חקיקה לבטיחות כימיקלים בצעצועים ומוצרי ילדים הכוללת חובת דיווח ורישום 

ארגונים בינלאומיים וגופים לשיתוף פעולה כלכלי . סחר בשוקמעל ייבוא, ייצור ופיקוח  ,מוצרים/חומרים

(WHO, OECD, UN, WTO ) משקל במפורש מוענק  ,יות רגולטורית אחידה. במסגרתהמדינמעודדים

כעולה מוכרת מדיניות זו  גרידא.של התעשייה ובעלי עניין יתר לשיקולי בריאות הציבור על פני אינטרסים 

 בקנה אחד עם שיקולי מסחר וכלכלה. 

 את המודלמאמצות רגולציית האיחוד האירופי הוכרה כמודל המחמיר והאפקטיבי ביותר בעולם. מדינות  .3

 חברתיים והרגלי צריכה. -, תרבותייםפוליטייםבשינויים המחויבים הנגזרים מהקשרים 

 יסמכויות המוקנות בחוק למשרד ;הערכות סיכוןמחייבים ל פרוטוקולים ות:כוללבעולם ת ונוהגות פרקטיק .4

ן בטיחות מזון, ם אחרים, כגובתחומי כימיקליםרגולציית סיכוני 'יישור קו' עם ו ההבריאות והגנת הסביב

              .תרופות וקוסמטיקה

הפיקוח מסוכנים. כימיקלים המכילים  ילדים ייבוא, שיווק ומכירה של מוצרילמניעת  חוקאין בישראל  .5

תקנים וחלקם וולונטריים.  מחייב בעלי תוקף רשמי םחלק .חלק מהמוצריםלו בלבד תקניםבאמצעות  מבוצע

שימוש : כתוצאה מכך נוצרות פרצות בהגנהו חומרי הגלםומתהליך הייצור , להבדיל מוצר סופי עללים ח

ייצור מקומי ייבוא כימיקלים מסוכנים לו תקןכל , מוצרים ללא במוצרים בהם קיים תקןמסוכנים קלים בכימי

קיימת הגנה מקיפה על בטיחות ברובן כי עולה אחרות סקירת המצב במדינות מפותחות מ. לא פיקוחל

 .מוצרים מכוח חקיקה ראשית ייעודית

החלטות . בידי משרד הכלכלה והתעשייהנתונה ילדים המוצרי שוק על הפיקוח מדיניות לקביעת  הסמכות .6

במדינות  .כון התקניםמו שר הכלכלה והתעשייהבידי נתונות  ביטולםאו חדשים בעניין הצורך בתקנים 



גופים ו לביטחון פניםמשרד ה, , המשרד להגנת הסביבהמשרד הבריאות, הסמכות נתונה בידי מפותחות

     .והסביבה בריאות הציבורעל ן הגל יותבעלי סמכו רגולטוריים

: חובת אינם קיימים בישראל( risk management)תקין סיכונים ניהול ם עיקריים של מרכיביבנוסף,  .7

על פי רמת כימיקלים על ; מגבלות (registration, reporting) צעצועים ייבוא/ייצוררישום ודיווח על 

כמו . (risk assessment) סיכוןהערכת לפרוטוקול מחייב ו, (authorization and restrictions) סיכון

ובת דיווח ורישום חבמדינות אחרות קיימת . והמסחר בפועל היקף השוקעל  מדויקיםאין בישראל נתונים כן, 

 .במהלך המסחר השוטף מעקב ןמנגנוו ,לשוק החדרת מוצרל סף-כתנאי יצרניםיבואנים ול ע

וחסמי נטל הרגולטורי ההפחתת ל ותלאור מגמ מדאיגהוהתעשייה הכלכלה משרד הרגולציה של מדיניות  .8

הכלכלה של משרד  ינההתקבמדיניות ליקויים אותרו דו"ח מבקר המדינה ב .עסקיםבעלי סחר על יבואנים ו

 .היוועצות עם משרדי הבריאות והגנת הסביבהמנגנון והיעדר והתעשייה 

חלופות לאסדרה רגולטורית מספר דן בהמחקר בעולם ובישראל, מדיניות הרגולציה ניתוח בהתבסס על  .9

ולקידום  על תינוקות וילדים נאותההגנה לייעודית -לאמץ חקיקה ראשיתבישראל. המסקנה היא כי יש 

 .שקיפות ומודעות ציבוריתמטרות של 

 בעיה עקרונית:ה

 בחוק?  הגנה מפורשתהראויה ל סיכוןישראל להכיר בילדים כאוכלוסיית  מדינתהאם על  .1

שיקולי בריאות הציבור יינתן משקל יתר על פני אינטרסים לכיצד להבטיח כי לעמדת משרד הבריאות ו .2

   כלכליים גרידא?

 .בישראל ןלגופ וטרם נדונשאלות אלה 

 

 


