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 תקציר.1

 חמה במחלת למי השתייה הציבוריים היא אחת מדרכי הטיפול שבמסגרת המל 1הוספת פלואוריד

 .העששת ברחבי העולם

. וכלוסייהזוהי  מתודה הנחשבת יעילה וזולה המביאה לתוצאות טובות תוך היחשפותה לכלל הא

 -סביבתיים ואף משפטיים, משיקולים בריאותיים, קיימות  ביקורות שונות על מתודה זו,מנגד

פגיעה בפרט בוכלה ,  זיהום מי התהום, החל מחשש לפלואורוזיס השן  ולסרטן העצמות,חוקתיים

 . עקב טיפול תרופתי ללא הסכמתו

עולות ההפלרה ושאלת החובה להפליר יעילותה של , בישראל קיימת חובה להפליר את מי השתייה 

אשר הוקמה   2ועדה מקצועית בינתחומית -נדונו במסגרת ועדת עדיןונה  רולאח, ונדונות מדי פעם

 .של הכנסת בנושאוהבריאות  י הוראתו של שר הבריאות לאחר המלצות ועדת העבודה הרווחה "עפ

כאשר כיום . עברו לשר הבריאותלו הויהמלצות א, ועדת עדין המליצה להפסיק את  חובת ההפלרה

  3.עמדת משרד הבריאות בעניין חובת ההפלרה טרם השתנתה 

הינה לבחון את הליך קבלת ההחלטות בנושא הפלרת המים בישראל , חוות דעת זו  מטרת

 .בישראלסביבה הובריאות הכפרדיגמה להליך קבלת ההחלטות בתחום 

ת תוך ציון טיעונים בעד ונגד התופעה כפי בראשית נתייחס לנושא ההפלרה מנקודת מבט עולמי

 .י ארגונים  המעורבים בנושא"שהם מובאים בדוחות עולמיים שונים וע

הבחינה תכלול ראשית את הבסיס המשפטי לביצוע . בהמשך נבחן את  הליך קבלת ההחלטות בארץ

 .שנית ייסקר הליך קבלת ההחלטות במסגרת ועדת עדין ,  החלטות בנושא

 .  הפתרונות האפשריים אשר זוהו במהלך הניתוח האמור ובהתאם הכשלים ד יוצגו "לאורך החוו

תוך התייחסות למעמד הכנסת החלטות ההתקנת התקנות וקבלת הליך המנהלי של  יבטכן נדון בה

 .כאמור המלצות ועדת עדיןולנפקותן של  ,והמלצותיה בנושא

הפלרת מי השתייה  את  א מחייבתבאירלנד שאף הי יהמשפטבחינת המצב נקדיש פרק ל, לבסוף

המוצעים לפתרונות בסיס איתן  לאור בחינה זו הוסקו מסקנות המהוות כאשר . ב"בחוק והן בארה

 .פגמים אשר אותרו בארץל
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מ לסייע "במינונים נמוכים ע,  חומר הקיים במים בכמות מזערית,אשר במסגרתו מוסיפים נתרן פלואורי " הפלרה"ההליך נקרא  

 ( ג לליטר "מ 10לבין ,יטרג לל"מ 0.1כשריכוזו נע  בין ,יון פלואוריד מצוי באופן טבעי במים .במניעת עששת 

 
2

ולאו דווקא בעניין ההפלרה והחובה ' ועדה זו הוקמה  בכדי לבחון הוספת תקנית לחומרים שאינם נכללים בתקנות וכיוב 

 ראו דיון בהמשך בפרק העוסק במנדט לדון בחובת ההפלרה, להפליר
3

בו נכחו נציגים ממשרד  20.03.07 -מיום ה,המיםבמסגרת דיון בנושא הפלרת , ר בועז לב"ל ד"ראו סיכום של המשנה למנכ 

מעבר לכך הופיעו רופאי שיניים רופאים מתחום התפתחות , הבריאות  ובכלל זה ראש אגף בריאות השן במשרד ורופאים נוספים

י וראש ועד הפעולה נגד הפלרת מ, הילד וטראוטולוגיה רופאים המתמחים בתזונה רופאי בריאות הציבור העובדים באקדמיה

 [ נספח ".] אדם טבע ודין"השתייה מאגודת 
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 מבוא. 2

באופן טבעי במים בכמויות זעירות ואינו נחשב רעיל בריכוזים בהם  המצוי הינו חומר נתרן פלואורי 

 ולמי השתייה בריכוז זעום מעבר לריכוז הוסיפוינות נוספות נוהגים למדבבישראל ו. הוא קיים

 .הטבעי 

בגיל התפתחות  , ג לליטר"מ 13 -ברמה הגבוהה מ הנתרן הפלואורי צריכתש נמצא 1931בשנת 

תופעה זו .  4לצביעה לבנה או חומה של השינייםהוא המרכיב במים הגורם (  6עד גיל  )השיניים 

לפגיעה במבנה ובצורה  ,מעבר לצביעה החומה, גורמת במצב קשה שלה," ספלואורוזי"  שנקראת 

  5התקינה של השיניים

 .6של תחלואה מעששת נמוךאולם תופעה זו הופיעה באיזורים בהם היה קיים שיעור 

חלקי מליון פלואוריד במי  1נמצא כי  ברמה של , לאור מחקר אפידמיולוגי שנערך באותה התקופה

ת הפלואורוזיס הייתה מינימאלית ומאידך נצפתה ירידה משמעותית במניעת מחד תופע, השתייה

 .7עששת

בקרב  עששתבמניעת מחלת ה מסייעהפלואוריד נקלט בשיניים ולאחר שמחקרים הצביעו כי אכן 

 . 8ב  "במישיגן ארה 1945 -הפלרת מי השתייה  כתוכנית מחקר בהחלה , ילדים

, בעוד בצרפת. 9%מי שתייה מופלרים ובאנגליה רק  יםמהאוכלוסייה שות 50%-קנדה כבב ו"בארה

למרות המלצות ארגון , אין הפלרה , יפן, אוסטריה, נורבגיה, דנמרק, בלגיה, הולנד, גרמניה

 . בשל התנגדות הציבור, 1969הבריאות העולמי משנת 

 . הן ישראל ואירלנדבאופן גורף המדינות היחידות בעולם המחייבות הפלרה בחוק 

עד  12בקרב ילדים יהודים בני נמצא כי  י חברת מקורות"לאור סקר שנערך  ע 1973בשנת  ,לבישרא 

כאשר באיזור זה נמצאה רמת פלואוריד ,רמת העששת הגבוהה ביותר נמצאת בצפון הארץ   25

 .ר נמוכה ביות
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( יא)142 הרפואה" רמה מיטבית של פלואוריד במים ובריאות הציבור " יובל ורד אלכס לבנטל , כהן-הרולד סגן,אריה קרסטני 

 [ פלואוריד ובריאות הציבור : להלן( ] 2003) 3ש "ה 754,754
5

כאשר חומרת הפלואורוזיס תלויה בשלב ההתפתחות בו נמצא האמייל  רגולרי בשן -וזאת כתוצאה מיצירת אמייל שביר ואי  

 .בעת החשיפה לעודף פלואוריד
6

 .754מ "בע, 3ש "לעיל ה "פלואוריד ובריאות הציבור" 
7

 .8ש "ובה 4מ "ע 21,74רפואה הפה והשיניים "  ?מדוע היא נחוצה, השתייה -הפלרת מי"לנה נטפוב תרצה רמון ,שלמה זוסמן 

(2004) 
8

[  מחקר לנציב : להלן ] , 2מ "בע[  17.03.02] , הפלרת מי שתייה שהוגש לנציב הדורות הבאים: סמך רקע לדיון בנושא מ 

 .5ש "בה,3ש "לעיל ה, "פלואוריד ובריאות הציבור"ו
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תקנות שר הבריאות מוסמך להתקין , לפקודה ב  52' לפי ס, 9תוקנה פקודת בריאות העם 1970בשנת 

 השתמש שר הבריאות בסמכותו  1974ואכן בשנת .הקובעות את איכותם התברואתית של מי השתיה

הפלרת .197410 -ד"התשל[ איכותם התברואתית של מי השתייה ]  והתקין את תקנות בריאות העם

ה שתיי-שאלת הפלרת מי   5לפי  תקנה .אך לא כחובה  1981מי השתייה נעשית בישראל משנת 

 [.." להוסיף פלואור למים רשאי ספק]  "ומית הייתה נתונה לשיקול דעתו של ספק המים ברשות מק

]  " ספק מים מחוייב להפליר את מי השתייה ( 1()א)ולפי סעיף , 5תוקנה תקנה  1998אולם בשנת 

תקנות אילו הוחלו ב "[.תושבים  5000פלואוריד למים שהוא מספק ליישוב מעל  יוסיף ספק

01.06.02.11  

על ידי מרכז המחקר והמידע של , ולבקשתו 12עקבות מחקר שהוכן עבור נציב הדורות הבאיםב

קיומם של מחקרים המצביעים על סכנה בריאותית מהוספת פלואור למי השתיה ועל  ונתגל, הכנסת

 כ יחיאל לסרי"וחהנציב  מו יזולכן  משהתקרב מועד כניסתן לתוקף של התקנות  .נזקים לסביבה

 -בעקבות הצגת הנתונים בפני הועדה. הרווחה והבריאות של הכנסת, בועדת העבודהדיון חירום 

יצאה היא בקריאה לשר הבריאות  להתלות את כניסתן לתוקף של התקנות עד לביצוע בדיקה 

י מרכז "צ  ע"בעקבות ישיבת הוועדה הוגשה עתירה לבג. מעמיקה של הסכנות העולות מן ההפלרה

. השתייה -נגד החלת התקנות המחייבות את  הפלרת מי" דם טבע ודין א"השלטון המקומי ואגודת 

בהמלצת , אך העותרים חזרו בהם מן העתירה,  צ"התקנות הותלו באופן זמני במשך הדיון בבג

על מנת להמתין ליישומן של  התקנות בפועל תוך שמירת זכותם לפנות שוב בנושא זה , צ"בג

 .13תקנות יקים להם עילה לכךש אם המעקב אחר תוצאות הפעלת ה"לבימ

ל משרד הבריאות על פי "י מנכ"מונתה הוועדה לעדכון תקנות איכות מי השתייה ע 13.05.03-ב 

את  והגישה , הועדה דנה בין היתר בשאלת הפלרת מי השתייה לפי התקנות. בקשת שר הבריאות 

 20.03.07  -דיון מה לאור, במקביל .יום המים הבינלאומי 22.03.07 -המלצותיה לשר הבריאות ב

נקבע על ידו כאמור כי עמדת המשרד בעניין החובה , ל משרד הבריאות "בראשות המשנה למנכ

  14.להפליר נותרת בעינה

                                                 
9

 [ הפקודה : להלן] .117 1' ר תוס"ע, ,(תיקון)1941לשנת  פקודת בריאות העם  
10

 [.התקנות: להלן.556ת "ק,1974-ד"התשל,(שתייה-ברואתית של מיאיכותם הת) תקנות בריאות העם  
11

ר זוסמן מדגיש כי הצורך בתיקון עלה "ד.112ת"ק,1998-ט"התשנ, (שתיה -איכותם התברואתית של מי) תקנות בריאות העם  

מיות והרצון על צורך בשינוי התקנות עקב קשיים בשיתוף בפעולה בין הרשויות המקו 1990לאור הכרזת נציב המים בשנת 

ר זוסמן כי התקנות הוחלו מאוחר כל כך עקב לובי חקלאי שהתנגד להן "כמו כן מציין ד.להכניס את עלות ההפלרה לעלות המים

 [ נספח [ ] פרוטוקול זוסמן : להלן]  21.02.07מיום  ר זוסמן"ראו פירוט בפרוטוקול הפגישה עם ד.מפאת השלכתן בייקור המים
12

 . 7ש "לעיל ה, וכן מחקר לנציב,ראו בהמשך פירוט בעניין תפקידיו  להרחבה בעניין הנציב 
13

ש כאשר הוא מדגיש "החלטת בימ( 2002) 322(3)02על -תק, משרד הבריאות' מרכז השלטון המקומי נ  4529/02צ "בג 

ות ההפעלה ומאגר י המשיבים מנגנון מסודר למעקב אחר תוצא"אנו מניחים שעם הפעלת התוכנית  נשוא התקנות יופעלו ע" כי 

 ".נתונים פתוח לציבור 
14

 .3ש"לעיל ה,20.03.07דיון  



 רמת גן, אוניברסיטת בר אילן, הפקולטה למשפטים, הקליניקה לפרקטיקה ומדיניות סביבתית
 ';0מאי , טיוטא ראשונית להתייחסות

 עמודים 49מתוך  6עמוד 

הרווחה והבריאות בנושא חובת ההפלרה בו הוחלט , התקיים דיון בועדת העבודה, 2007במרץ  20-ב

 .15רהלאמץ את המלצות ועדת עדין בנושא ולבטל את חובת ההפל

איתור תוך , מטרת עבודה זו הינה בחינת מדיניות קבלת ההחלטות בנושא הפלרת המים בישראל

בתחום זה של  והצעת פתרונות להליך קבלת החלטות ראוי, כשלים פרוצדוראליים ומהותיים

 .בריאות ציבורית

קבלת החלטות בתחום בריאות "פרוייקט  -העבודה נעשית כחלק מ

ניקה לפרקטיקה ומדיניות סביבתית במסגרת הקלי"  הציבור 

מומחים באפידמולוגיה  ,ר דוידוביץ"ר גרוטו וד"דובשיתוף עם 

בן באוניברסיטת חטיבה לבריאות הציבור מה, ובריאות הציבור

  .גוריון
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הועדה ציינה את מחקרי העששת שהוצגו בפני ועדת עדין  המראים כי ישנה ירידה בקצב דומה  בארצות מופלרות ובארצות   

דוק את השפעות ההפלרה לקיים מחקר מעמיק וארוך טווח שיב"והן ציינה כי היא תומכת בהמלצת הועדה , שאינן מופלרות

 ( 20.03.07) 17 -הכנסת ה, ראו פרוטוקול ישיבת ועדת העבודה הרווחה והבריאות". במדינת ישראל

למבקר וכן קראה . כ ציינה הועדה כי משרד הבריאות ידווח לועדה על כוונותיו בנוגע להפלרה לאור ממצאי ועדת עדין"כמו

 .שם.לבחון את נושא ההפלרה המדינה



 רמת גן, אוניברסיטת בר אילן, הפקולטה למשפטים, הקליניקה לפרקטיקה ומדיניות סביבתית
 ';0מאי , טיוטא ראשונית להתייחסות

 עמודים 49מתוך  7עמוד 

 נקודות מבט שונות : הפלרת מי השתייה. 3

להלן עיקר הטענות בעד ונגד . לוקותהפלרת מי השתייה חמ הנגרם כתוצאההדעות באשר לשאלת הנזק  

  .ההפלרה

 16נקודות מבט מטעם התומכים בהפלרה 3.1

 כיום ניתן למנוע ולרפא את מחלת העששת הודות להוספת הפלואוריד למים במינון מיטבי .

הפלרת המים נחשבת בתולדות בריאות הציבור כהישג הנמצא בשורה אחת עם פיסטור 

 .ו'לח וכהכלרת המים הוספת יוד למ, החלב

 קיימות , בישראל מנוצלת החומצאה הפלואורוסיליצית שהיא תוצר לוואי בטיהור עופרות

כמו כן אין סימוכין בספרות המדעית לכך שהפלרת . הוראות קפדניות לשמירתה ואיכסונה

של מערכת אספקת המים אך קיימות ראיות המעידות על [ קורוזיה ] המים גורמת לאיכול 

ה הפוכה וחלק ממערכת טיהור ביתי מפחיתים משמעותית כמויות כך שמכשירי אוסמוז

 .פלואוריד ממערכת אספקת המים

  בהנחה שלקהילה יש אספקת מים טובה באמצעות [  1994] ארגון הבריאות העולמתי קובע

 . צנרת הרי ששיטת ההפלרה היא היעילה ביותר ביכולתה להגיע לכלל האוכלוסייה

 לרים מיטביתפה ארוכת טווח של פלואוריד דרך מים מובמחקרים רבים הודגם כי צריכ, 

מהילדים  10% -ככל הנראה כ.אינה גורמת להשפעות לוואי דוגמאת פלואורוזיס של השלד

יש לקחת . ] הצורכים כמות מיטבית של מים מופלרים עלולים ללקות בפלואורוזיס קל

 [ .גורם זה בחשבון בשקילת עלות מול תועלת במניעת עששת 

 נות האמריקאית להגנה על הסביבה קבעה כי ראיות מדעיות כבדות משקל שוללות הסוכ

 .את הקשר בין חשיפה לפלואוריד לבין הסיכוי לחלות בסרטן

 חומר : גלמותההתאדרבא מדובר במטרה סביבתית ב, אין נזק סביבתי מוכח להפלרה

17ממוחזר לצרכים חיוניים" רעיל"
 

 ערי בריאות מאחר ועששת היא מחלה שכיחה הפלרת המים הוא אמצעי יחיד המקטין פ

 אקונומיות הקשות  -בקרב השכבות הסוציו
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ודברי נציגי משרד הבריאות מתוך , 14ש "לעיל ה,פרוטוקול זוסמן,3ש "לעיל ה, פלואוריד ובריאות הציבור: מתוך 

 . פרוטוקולים השונים של ועדות עדין במליאה ובועדות המשנה 
17

 . 3ש "לעיל ה, פרוטוקול זוסמן 



 רמת גן, אוניברסיטת בר אילן, הפקולטה למשפטים, הקליניקה לפרקטיקה ומדיניות סביבתית
 ';0מאי , טיוטא ראשונית להתייחסות

 עמודים 49מתוך  8עמוד 

 

 כ התאמת ריכוז פלואוריד  שקיים "במים קיים פלואוריד באופן טבעי הפלרה היא סה

 הפלואוריד אינו תרופה ואינו רעל הוא יסוד  .מלכתחילה לרמה המיטבית

 חומר בעל תקן ישראלי שנבדק מדובר ב, השימוש בחומצה הפלורוסיליצית  מפוקח. 

 :18נקודות מבט מטעם המתנגדים להפלרה 3.2

הקשר בין שאר הנזקים .כי למעט תופעת הפלואורוזיס ר גרוטו מדגיש "ד –נזקים בריאותיים 

 . הבריאותיים לבין צריכת הפלואור אינו מוכח חד משמעית מבחינה מדעית

 רת במשך השנים ברקמות י האדם מצטב"צרכת עיכמחצית מכמות הפלואוריד הנ

על פי מחקרים מהשנים האחרונות הוספת .פקודןית בתופוגע[ שיניים ועצמות ] סתיידות המ

 . י משרד הבריאות עלול לגרום לפלואורוזיס "פלואוריד גם במינון המומלץ ע

 שהיא תוצר , מקורו של הפלואוריד המשמש להפלרת המים הוא חומצה פלואורוסליצית

חומצה המכילה מתכות כבדות רעילות ומסרטנות .פעלי תעשיות הדשניםלוואי רעיל של מ

אין מחקר בארץ המעיד על השפעות של השימוש .בניגוד לפלואור הטבעי  המצוי במים

 . בחומצה זו על בריאות האדם

 למחלות , לריכוז גבוה של עופרת בדמם של ילדים יש פוטנציאל לגרוםפלואוריד במים ל

ולתופעות לוואי אחרות בקרב , בבלוטת התריס,במערכת העיכול,הסרטן לפגיעות בכליות

 .'וכו 19קבוצות רגישות כגון תינוקות ילדים קשישים חולי דיאליזה

  ומהעובדה שאוכל  הוא ,הפלרה גורפת מתעלמת מכמויות הצריכה השונות של כל אזרח

רגישותו מזון המכיל בין היתר פלואוריד ולא מתאימה המינון לצרכיו הבריאותיים או 

 .לפלואור של כל אזרח

 :נזקים סביבתיים

  טון חומצה פלואורוסיליצית רעילה כאמור ומסרטנת 6,500ההפלרה מחייבת החדרת. 

  מהמים המופלרים המשמשים לשתייה ולמזון ישמשו לאספקת פלואוריד לאדם 5%רק ,

 מזיהום  כשהסיכון[ ו 'רחצה נקיון וכ/חקלאות] השאר יופלרו לריק ויזהמו את הסביבה 
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מצגת שהכין ,  לגבי הפלרת מי השתייה [עמדת  האגודה :להלן.ראו נספח" ] אגודת אדם טבע ודין"מתוך נייר עמדת אגודת   

, 7ש "לעיל ה, מחקר לנציב[ נספח ] ,( 21.07.06) 17 -הכנסת ה, מר שמעון צוק והציג בפני ועדת העבודה הרווחה והבריאות

 [ .במליאה ובועדות המשנה] ומתוך הפרוטוקולים השונים של ועדת עדין ,3ש "לעיל ה,פלואוריד ובריאות הציבור,
19

 (2000יולי -יוני)32ירוק כחול לבן " הפלרה שהציבור אינו יכול לעמוד בה"לוטי זילברמן , ,20ש "לעיל ה, דהעמדת האגו 

lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=973 



 רמת גן, אוניברסיטת בר אילן, הפקולטה למשפטים, הקליניקה לפרקטיקה ומדיניות סביבתית
 ';0מאי , טיוטא ראשונית להתייחסות

 עמודים 49מתוך  9עמוד 

הקרקעות הוא זיהום מי התהום והגדלת ריכוז הפלואוריד בתוצרת החקלאית ובשרשרת 

כתוצאה ] פלואוריד במים יגיע דרך הביוב לקולחים ולכן יעלה ריכוז הפלואוריד .המזון

 .בשרשרת המזון במים ובקרקע[ מהשקייה בקולחים 

 ם שונים ולפליטת מתכות החדרת פלואור יכולה לגרום לקורוזיה בצנרת ובאביזרי מי

 .ו'כבדות ורעילות כעופרת נחושת וכ

  ההפלרה מאלצת רשויות להכניס אלפי טונות של חומר מסוכן לשטחיהן ולחשוף את

 [ פיגועים וליקויים בתפעול /תאונות] הציבור לסכנות כשל במערכות אילו 

 י שנה באמצעות טון חומצה מד 6,500  -בכדי למלא את מתקני ההפלרה יהיה צורך לשנע  כ

משאיות שחלקן ינועו בלב ריכוזי האוכלוסייה באיזורים בהם אסורה הכניסה  600 -כ

 . לחומרים מסוכנים

 בתהליכים [  למניעת שיקוע ]אנרגיה ולהוספת כימיקלים  ,הפלואוריד גורם לבזבוז מים

 אחת משיטות הטיפול במזהמים טבעיים היא מהילת מי המקורות: הסבר,שונים בתעשיה 

החדירים למים [ ממברנות ] שימוש בקרומים סינתטיים , כלומר, " אסומוזה הפוכה"י "ע

כך שהמים חודרים דרך הקרומים ותמיסת המלחים שלא חודרת מורחקת ,ולא למלחים

המומסים  ריכוזאולם הלחץ של מים שיש להפעיל על ההליך פרופורציונאלי ל.מההליך

כיוון שעשויה , להקשות על שימוש במים בהליך זההוספת ריכוז של פלואוריד עשויה .במים

לגרום לשיקוע פלואוריד על קרומים אילו כך שיהיה צורך בהרבה יותר מים להשלמת 

 . 20האוסמוזה ההפוכה כאמור

 : חלופות

ישנן חלופות יעילות בטוחות וסביבתיות יותר לטיפול בעששת והן שילוב של טיפולי שיניים 

שימוש במוצרי פלואוריד בפיקוח ,הדרכה וחינוך לשמירה על הפה,מונעים במסגרת סל הבריאות

 .רופאי שיניים
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הנדסת מים " מזהמי מי תהום והרחקתם -הטיפול במי שתייה"רמי הלפרין ,אבנר עדין,20ש "לעיל ה, מתוך עמדת האגודה 

 geography.huji.ac.il/emppp/courses/Adin's%20lecture.doc .נוזלים והשקייה



 רמת גן, אוניברסיטת בר אילן, הפקולטה למשפטים, הקליניקה לפרקטיקה ומדיניות סביבתית
 ';0מאי , טיוטא ראשונית להתייחסות

 עמודים 49מתוך  10עמוד 

 .   200222בעניין הפלרה משנת ( ארגון הבריאות העולמי )  WHO 21המלצות דוח 

 לקבוע צריכה כללית של פלואוריד ואת זמינותו הביולוגית  . 

 ים ובני אדם בכדי מנים של חשיפה לפלואוריד וההשפעות שלו על בעלי חיילפתח ס

 .להבהיר את המכניזם של השפעות של הפלואוריד על העצם

 לאפיין את ההשפעות השליליות של פלואוריד על   בכדי ,לתכנן מחקרים באיכות גבוהה

 .מחלות סרטן ותהליכי רבייה, העצם

  לאפיין את האינטראקציות הפוטנציאליות של פלואוריד עם  יסודות אחרים כגון

סלניום בסביבה וההשפעה שלהם על הזמינות , ארסן, עופרת, חושתנ ,אלומיניום

 . הביולוגית ועל הניידות של הפלואוריד

  ( כולל תעסוקה)להבהיר באופן כמותי ומכני כיצד גורמים סביבתיים וצורת מחייה

 .משפעים על החשיפה לפלואוריד

 לתפריט  לחקור את המעבר של הפלואוריד בשרשרת המזון מהסביבה הגיאוכימית עד

 .המזון

  לקבוע אם לפלואוריד יש הפוטנציאל להשפיע על מערכות אחרות בגוף כולל מערכת

 . העצבים

  עלולים לגרום לתת קבוצות ( הרגלי אכילה וכו, גנטיקה, גיל)לחקור אילו גורמים

 .באוכלוסיה להיות יותר רגישים להשפעות של פלואוריד

 

יכם בצורה סטטיסטית מחקרים שנערכו בעולם וס 2000אשר פורסם בשנת  ח יורק"עיקרי דו

 :בנושא השפעות בריאותיות של הפלרה

אך . הראיות הטובות ביותר הזמינות מצביעות כי הפלרת מי השתייה אכן מפחיתה שכיחות העששת

ראיות ממחקרים שבוצעו בעקבות . הדרגה בה הוקטנה העששת אינה ברורה לאור המידע הנתון

 . והתקרבו לרמה של קבוצת פלואוריד נמוכה, עלייה בשכיחות העששתהפסקת הפלרה הצביעו על 

עדיין נמצא אפקט מועיל של הפלרת , למרות החשיפה המשוערת לפלואוריד לא דרך המים .1

 . מים
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ח יורק הסתמכה תת הועדה הכימית בהחליטה להמשיך להפליר את מי השתייה בטרם שונתה "ודו WHOעל עיקרי דוח  

 [ ראו נספח ]  12.12.06 -של ועדת עדין מיום ה 21ההחלטה בישיבת מליאה 
22

 WHO (2002) Environmental Health Criteria 227. Fluoride 
(http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc227.htm#11.1) 
 

http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc227.htm#11.1
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 עמודים 49מתוך  11עמוד 

הפלרת המים מפחיתה את חוסר השוויון בבריאות המעידות על כך שראיות מסוימות  ןישנ .2

הנתונים של ילדים מגילאים אחרים . 5-12ים השיניים בין מעמדות חברתיים בטווח השנ

 . לא הראו השפעה

יש להתייחס בזהירות בפרוש תוצאות אלו לאור הכמות הקטנה של מחקרים בנושא  אולם 

 . והשוני בניהם ומדרוג איכותי נמוך שלהם

 :השפעות שליליות .3

שכיחות פלואורוזיס דנטאלי עולה עם ריכוז הפלואוריד  -פלואורוזיס דנטאלי .א

 .יםבמ

המחקרים  -ובעיות התפתחויות של העצמות( bone fracture)שבר בעצמות  .ב

 . שאין קשר ברור בין שבר בירך ושברים אחרים להפלרת המים כך  עלמצביעים 

לא נמצא קשר ברור בין הפלרת מי השתייה והיקף או תמותה  -מחקרים על סרטן .ג

 . סרטן בלוטת התריס או כל סרטן, מסרטן העצם

מחקרים שבחנו השפעות נגטיביות אפשריות אחרות  –ליות אחרות השפעות שלי .ד

 .מ לאפשר מסקנות בטוחות"סיפקו ראיות לא מספיקות לתוצאה ספציפית ע

הערכה של השפעות הפלרה טבעית מול מלאכותית של המים מוגבלת מאוד עקב מחסור   .4

אך הראיות , יבסקירה זו לא היו גלויים לעין הבדלים גדול. ו השוואה זורכבמחקרים שע

 . להסיק מסקנה בנוגע לנושא זה ל מנת אינן מספיקות ע

 

 

 



 רמת גן, אוניברסיטת בר אילן, הפקולטה למשפטים, הקליניקה לפרקטיקה ומדיניות סביבתית
 ';0מאי , טיוטא ראשונית להתייחסות
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 המצב המשפטי בארץ: קבלת החלטות. 4

הרשות המנהלית המוסמכת להתקין התקנות בעניין הפלרת .4.1 

 מי השתייה בישראל

 .הוא שר הבריאותכאמור השתייה  -להתקין תקנות הנוגעות להפלרת מיבעל הסמכות 

  —שר הבריאות רשאי להתקין תקנות ( א)ב 52' ס, פקודת בריאות העםל 1לפי  חלק ה

בין דרך כלל ובין , הקובעות את איכותם התברואית של מי שתיה (1)

 ;למקום פלוני או לשימוש פלוני

הקובעות תנאים תברואיים למקור מים המיועד לשמש מקור מי  (2)

 ; שתיה ולמיתקני מי שתיה

לחייב בעלי מיתקנים להפקת מים המחייבות או המסמיכות  (3)

להובלתם או , להספקתם, היממקורות מים שאינם ראויים לשתי

שלטי אזהרה נגד השימוש במים אלה כמי , על חשבונם, להציב, לצריכתם

 ;שתיה

התקנתן והפעלתן של מערכות מי , בדבר ההיבט התברואי של תכנונן (4)

 ;שתיה

 .מי שתיהבדבר תקינותם התברואית של מיתקנים ל (5)

 ועדת עדין: הליך קבלת ההחלטות . 4.2

בדצמבר [ .אך זו אינה חובה ]להפליר את מי השתייה ניתן נקבע בתקנות כי  1981כאמור משנת 

איש אולם  5000תיקן משרד הבריאות תקנה המחייבת הפלרת מי השתייה בישוב המונה מעל  1998

בועדת הבריאות אינו מצוי בידינו  98א זה משנת פרוטוקול הדיון בנושאומנם  .02זו הוחלה רק ביוני 

 כי האלמנט היחיד אשר נבדק בנושא זה בדיון בועדה הינו שאלת התקציב  23אולם מר צוק מדגיש 
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 שבידו  98טוקל משנת שעה שהקריא בפנינו את ממצאי הפרו 29.01.07 -מתוך פרוטוקול פגישתינו עם מר צוק מיום ה 

 [ פרטוקול צוק : להלן] 
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 ';0מאי , טיוטא ראשונית להתייחסות

 עמודים 49מתוך  13עמוד 

 

אשר קרא להתלות כניסת התקנות [  02מאי ] מאז נערך דיון בועדת הבריאות .לעצם חיוב ההפלרה

  .לתוקף עד אשר תתבצע בחינה מעמיקה של הנושא

את  ,דני נווה , ר בועז לב לבקשת שר הבריאות"ד, דאזל משרד הבריאות "מינה מנכ 13.05.06 -ב

החברים המנויים   24לפי כתב המינוי[ .ועדת עדין : להלן] הוועדה לעדכון תקנות איכות  מי השתייה 

מי  איכותם התברואתית של)חברים בועדה מייעצת לעדכון תקנות בריאות העם " במסמך ישמשו  

 (..".השתייה 

 

 : ל משרד הבריאות"י מנכ"הועדה  נתבקשה ע

לבחון את הצורך בהוספת תקנים לחומרים שאינם נכללים  היום בתקנון ואת הצורך  .1

 .בעדכון ושדרוג התקנים הקיימים

 .לדון בנושא תקן לאיכות מי ים מותפלים .2

 .לדון בנושא של שימוש בקולחים מותפלים כמי שתייה .3

 .ת לשמירת מי שתייה במיכלים ציבוריים ופרטיים לשעת חירוםלדון בטכניקו  .4

 .נושאים שונים בהקשר לאיכות מי שתייה בישראל שיעלו על סדר היום תוך ישיבות הועדה .5

 .לקבל דיווח חצי שנתי על ההתקדמות בעבודת הועדה .6

 

 :חברי הועדה 

 [ האוניברסיטה העברית ]ר הועדה "יו –אבנר עדין ' פרופ

 האוניברסיטה העברית, המכון למדעי החיים, בלקין שמשון' פרופ

 אוניברסיטת בן גוריון, הפקולטה למדעי ההנדסה, ראש היחידה להנדסה סביבתית, אשר ברנר' פרופ

 חיפה, הטכניון, נוח גלילי' פרופ

 האוניברסיטה העברית, עובדיה לב' פרופ

 .בהמשרד עורכי דין לאיכות הסבי, יועץ משפטי, ד צבי לוינסון "עו

 .מזכיר הועדה, מהנדס יועץ, מר רמי הלפרין

 מנהלת האגף לאיכות מים נציבות המים, שרה אלחנני' גב

 (יועץ ) משרד הבריאות , טוקסיקולוג בריאות הסביבה , גרי וינסטון' פרופ

 .משרד הבריאות, מהנדס ראשי לבריאות הסביבה, מר שלום גולדברג
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 .כתב מינוי של הוועדה  ו נספח רא 



 רמת גן, אוניברסיטת בר אילן, הפקולטה למשפטים, הקליניקה לפרקטיקה ומדיניות סביבתית
 ';0מאי , טיוטא ראשונית להתייחסות

 עמודים 49מתוך  14עמוד 

 

 :נציגים נוספים

 :רי הועדה יצטרפו נציגי המשרדים והארגונים הבאיםלחב" לפי כתב המינוי 

 נציג משרד הבריאות

 נציג המשרד לאיכות הסביבה

 (משרד הפנים ) נציג מנהל המים ברשויות המקומיות 

 נציג חברת מקורות

 ".נציג הארגונים החוץ ממשלתיים 

 :ואכן לרשימת חברי מליאת ועדת עדין הצטרפו הנציגים הבאים

 .כמזכירת הועדההשתתפה , השתייהמהנדסת ארצית למי , רית הןעי: משרד הבריאות

 .מדען ראשי של המשרד לאיכות הסביבה, ר ישעיהו בר אור"ד: משרד הסביבה

 .נציג מנהל המים ברשויות המקומיות, מר אלכס קושניר: משרד הפנים 

 מנהלת יחידת איכות מים בחברת מקורות, ר ברכה לימוני רליס"ד: חברת מקורות 

אגודה ישראלית , " אדם טבע ודין",מדען מים וסביבה, מר שמעון צוק: גונים חוץ ממשלתייםאר

 .להגנת הסביבה

 

 ועדת המשנה הכימית  -תת

הכוללות מומחים בתחום ספציפי של עבודת  וועדות משנה 6בתחילת עבודתה הקימה ועדת עדין 

 .ר עובדיה לבבנושא ההפלרה עסקה ועדת המשנה הכימית בראשות פרופסו. הועדה

 :הועדה -חברי תת

 .נחל שורק, ראש תחום הגנה מקרינה, אן קוך'ר ז"ד

 משרד הבריאות,טוקסיקולוג , גרי וינסטון' פרופ

 סגן מהנדס ראשי לבריאות הסביבה, שלמה לרמן

 תל אביב, מעבדת משרד הבריאות, ר ויקטור גלזר"ד

 מקורות' חב, ר ברכה לימוני"ד

 נציבות המים, יכוץ המיםמנהלת אגף א, שרה אלחנני

 תל אביב, מעבדת משרד הבריאות, ר דני עיני "ד
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 עמודים 49מתוך  15עמוד 

 ועדות המשנה: מבנה הוועדה 4.2.1

כי בהתחלה תהיה עבודה של  סוכםלאחר דיון   25כבר בישיבת המליאה הראשונה של ועדת עדין.1

ת א אשר תבצעולאחר כמה פגישות שלהן תתכנס הוועדה המרכזית , תת הועדות המקצועיות

ר "וועדה מונה יו-לכל תת. בדיון זה ייקבע כיצד להמשיך בעבודה. הביקורת וההשלמה, התיאום

נציגי משרד ,כמו כן . ר תתי הוועדות המקצועיות ימליצו על הצוותים הרצויים להם"והוחלט שיו

חברת מקורות ונציבות המים יעבירו למזכיר הועדה שמות מומחים מקצועיים שהם , הבריאות

 .לצרף לתתי הועדותמציעים 

כי , חברים בוועדת המשנה מבקשים לקבל מינוי רשמי.."  צויין  כי  26בישיבה שניה של המליאה. 2

ר הועדה "יו..". וזה גם חשוב לתיקים האישיים, הם נאלצים להקדיש לא מעט זמן לנושאים אלו

ראש שירותי בריאות   לבנטל ' דר י"כנראה שהמינוי ייחתם ע.."ו בטיפולהנושא ציין בתגובה כי 

אלא  החלטותבוועדות המשנה לא יתקבלו  כמו כן הודגש כי  .27ועל ידוהציבור במשרד הבריאות 

 . .."על סמך הדיונים המקצועיים שייערכו בהן, המלצות 

 -הוחלט לפצל את תחומי הפעולה של הוועדה לתת 28הוועדה הכימית-בישיבה הראשונה של תת.3

מוביל הנושא ייעזר . שיהיה אחראי להכנת המלצה לתקן" מוביל נושא"תחומים ולמנות לכל נושא 

אולם . המוביל יסקור את הנושא בישיבת וועדה מיוחדת שתכונס על ידו לצורך זה.  בצוות מצומצם

הוחלט שלא תתקבל החלטה בישיבת הוועדה שבה יוצג הנושא לראשונה אלא רק בישיבת וועדה 

ונקבע כי , לנושא ההפלרה "  מוביל"בין היתר מונה (.בנושא נוסףכ תכונס לצורך דיון "שבדר)נפרדת 

 להחליט כיצד ניתן להיעזר במומחים חיצוניים , סמכויותיו יהיו לקבוע צורות טיפול בנושא בוועדה

להציג את הנושא בוועדת , [ ' ד וכיוב"פגישה בנוכחות צוות מצומצם או בבקשה מהם להגיש חוו] 

וליווי הנושא בכל שלבי הכנת התקינה כולל ריכוז משוב הציבור , טעדין כולל את דעת המיעו

 .והתגובה לו
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 09.05.04 -ישיבת ועדת מליאת עדין מיום הפרוטוקול  ורא 
26

 27.07.04 -ישיבת ועדת מליאת עדין מיום הפרוטוקול  ורא 
27

 .יר הועדה מר רמי הלפריןי מזכ"ראו נספח כתב מינוי לחברי ועדות המשנה ותפקידיהן אשר נשלח אלינו ע 
28

 04.08.04  -הועדה הכימית מיום ה-ראו פרוטוקול ישיבת תת 
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 29המלצות הוועדה  4.2.2

, בתקנות כיוםבמים ברמות הקיימות  פלואוריד יריכוזל התקנים להשאיר אתהועדה ממליצה  א

 .שהן אופטימליות לבריאות השן

 .'ל באזור ב"מג 1.7ו ' באזור א ל"מג 1.4יהיה   של פלואוריד במים הריכוז המרבי המותר 1.א

באזורים , ל"מג 1.0ל ו "מג 0.8יהיה  של פלואוריד במיםהריכוז המיטבי , עבור מים מופלרים 2.א

 .בהתאמה' וב' א

 .הכלול כיום בתקנות, הועדה ממליצה לבטל את הריכוז המזערי של פלואוריד ב

 .הביציאה ממתקן ההתפל ,לריכוז המיטבי האמוריופלרו ם מותפלים י מי ג

שיבחן את השפעת ההפלרה בתנאי  ,הפלרה של המים צריכה להיות מלווה במחקר ארוך טווחה ד

דיון על ממצאי המחקר יערך . בפיקוח ועדת הגוי בלתי תלויה שתוקם לאלתר, מדינת ישראל

  .שנים 10בתוך 

  .הועדה ממליצה לדון שנית בנושא ההפלרה בעוד חמש שנים ה

למרות שנושא זה אינו מופיע ), חובת ההפלרה של המיםבדיון שהועדה קיימה לגבי המשך  ו

ההפלרה לא שלהמליץ ( ונמנע אחד 4לעומת  6ברוב של )הועדה החליטה ( בכתב המינוי שלה

 .הציבור בכל מקוםבריאות אלא נתונה להחלטה על פי צרכי  ,תהיה חובה ממלכתית גורפת

 .להפלרת המים מחברי הועדה תמך בהשארת החובה הממלכתית( חברים 4)מיעוט 
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 [ נספחים .]  26.12.06  -יום המליאת ועדת עדין מ של ישיבת  22פרוטוקול לפי  
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 .מעורבות הציבור  בועדת עדין 4.3

 שיתוף הציבור בועדה  4.3.1

 :כללי

שיתוף הציבור ,  רעיון שיתוף הציבור טומן בחובו יתרונות רבים הן לציבור והן לרשויות המנהליות

כפי , אך רעיון שיתוף הציבור עומד גם כיעד בפני עצמו. הוא כלי פיקוח ובקרה  על הרשויות

 . 30איל בנבנשתי וגיא שגיא במאמרם' שמציינים פרופ

השתתפות בבחירות היא השתתפות עקיפה ואינה מספקת שליטה  -מימוש הרעיון הדמוקרטי. א

השתתפות בהליכי קבלת ההחלטות תיצוק תוכן לרעיון הדמוקרטי . אפקטיבית על הכרעות הנציגים

 .  ת על חייושלכל אדם זכות להשתתף בעיצוב החלטות המשפיעו

מציינת כי ישנה חשיבות אף רבה יותר לשיתוף הציבור ופיקוח ציבורי בהתקנת  31מרשה גלפי

רוב הנורמות המשפטיות שמסדירות את , כיוון שלהתקנת תקנות השפעה גדולה על חיינו, תקנות

 . חיינו הן תקנות

אשר , יבור והרשויותישנם פערי מידע בין הצ -העברת מידע מהרשות לציבור הרחב בזמן אמת. ב

, שיתוף הציבור יצמצם הפערים וכן. מעניקים לרשויות מרווחי פעולה נרחבים ללא פיקוח ציבורי

יוכל הציבור , בנוסף. הציבור יוכל לוודא כי נשקלים השיקולים הרלוונטיים ללא אפליה ושרירות

השתתפות . תלהשתמש במידע כאמצעי לגיבוש עמדה מול הרשויות והן לגיבוש עמדה פוליטי

הציבור אף תשמש ככלי פיקוח לא פורמלי לכך שהרשות פועלת לטובת הציבור כולו ואף  תגרום 

 .להרתעת הרשות מפני סטייה מהמטרות שאמורות להנחות אותה

כך יורחב בסיס המידע שבידי הרשות שתוכל ללמוד על העדפות  -העברת מידע מהציבור לרשות. ג

ר יבטיח כי הרשות תתייחס לאותו מידע ותשקול אותו בטרם קבלת הדב,  בנוסף. הקבוצות השונות

מעורבות הציבור תביא להפחתת עלויות בניתוח ובדיקת מידע שהציבור בעצמו , כן  כמו. החלטות

 .  יכול לספק

אשר ייצוגן בהליך קבלת ההחלטות , ישנה חשיבות להשתתפות קהילות מקופחות, במסגרת זו

להראות את נקודות השקפתם לציבור בכללותו וכן לפעול למען קבלת יבטיח יכולת חברי הקבוצה 

 . החלטות הנותנות משקל גם לעמדות קבוצות חלשות בנוגע לחלוקת משאבים ציבוריים
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 יואב דותן) 119 ממשל וחברה, ספר יצחק זמיר על משפט"שיתוף הציבור בהליך מנהלי"איל בנבנשתי וגיא שגיא: ראו 

  (.2005, ואריאל בנדור עורכים
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 (.1997) 57יד  מחקרי משפט, "(*Reg-Neg)התקנת תקנות מינהליות בישראל בדרך של משא ומתן  "מרשה גלפי  
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השתתפות ציבורית עוזרת לאזן את ההטיה הקיימת לטובת קבוצות  -איזון יחסי הכוחות. ד

שיבות להשתתפות ציבורית שתעניק במה לכל במסגרת זו ישנה ח. אינטרסים של בעלי עניין צר

  כאמור הקבוצות ובמיוחד קבוצות חלשות

ל בהליך קבלת ההחלטות יביא לשינוי תפיסות "שילובם של הנ -שילוב קבוצות מקופחות. ה

ולפיכך מאפיינות אותם ככאלה שאינם " 'אזרחים סוג ב"היסטוריות אשר מקבעות קבוצות אלו כ

 . י השלטוןמתאימים לתפוס חלק בגופ

החלטה מנהלית תיתפס בעיני הציבור כלגיטימית באם בהליכים שקדמו  -חיסכון בעלויות אכיפה. ו

וכפועל , ככל שההחלטה נתפסת כלגיטימית יותר כך יצייתו לה יותר. להקבלתה ניתן ביטוי לראייתו

וח ציבורי הדבר יוביל אף לפיק, כן. יוצא פוחת הצורך בפיקוח והטלת סנקציות למניעת ההפרה

 . בדרכים לא פורמאליות

את השיח הציבורי וההבנה בין הקבוצות  יגבירוהדיון והחלפת הדעות  -חיזוק החברה האזרחית. ז

השתתפות ציבורית אף יכולה לקדם חינוך לאזרחות טובה באמצעות חיזוק תחושת . השונות

 . האחריות הציבורית

ינטרסים הכלליים של רעיון שיתוף הציבור אשר ישנם שיקולים רבים העולים מהא, נוילעניות דעת

הנושא נוגע לכלל האוכלוסייה ולכל   ד"מהחווכפי שעולה . מתאימים במיוחד לנושא הפלרת המים

.  ובמיוחד קבוצות חלשות יינתן פתחון פה, כאשר ראוי כי לכל הקבוצות, קבוצות האינטרסים

 . לו בהתאם יוכל  להגיבשכך , כחלק  מדרישה זו ראוי כי הציבור  יהיה מיודע לנושא

י נתינת "רעיון הפלרת מי השתייה נושא בחובו אופי מיוחד עקב פגיעה בזכויות חוקתיות ע,  בנוסף

לאור  טענות אילו מקבלות משנה תוקף .  של האדם!( ואף ידיעתו)טיפול תרופתי ללא הסכמתו 

ישראל  ואשר מייחסת  בין היתר 92חתומה משנת עליה בעולם איכות הסביבה מען האמנה ל

בעקבות ההיבט ווהשלכות הסביבתיות של  חשיבות לשיתוף הציבור בהחלטות הקשורות לסביבה

   .32ד"ההפלרה כמפורט בחוו

 

 :שיתוף הציבור בועדת עדין

בוועדה  שמעו יי.." ראשית הוצע ש": שימוע ציבורי "  -הועלה הצורך ב 33 7' בישיבת מליאה מס .1

ת המשנה יעבירו תוך שבועיים רשימה של נושאים החייבים בדיון ודכל ווע. מומחים נוספים

בנוסף לכך .מליאהבו ת המשנה עצמהוועדב דיוניםלהזמין ל מציעים םהש מומחיםוכן של , מקיף
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 Rio declaration on environment and development (1992)  . 
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 27.03.05-מליאת ועדת עדין מיום ה 7ישיבה פרוטוקול ראן  
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לעשות שימוע ציבורי צריך יהיה להחליט אם . אפשרות לפנות לציבור הרחב דרך האינטרנט תהיה

כאשר המציגים , או שילוב של השניים,יב דרך האינטרנטלהזמין את הציבור להג, נרחב בדיון

, 1034 ואכן הוחלט בישיבת מליאה..".נושאים חשובים לעבודת הוועדה יוזמנו לשימוע הכללי

פ בפני הוועדה לפי "מומחים כשמהם תתבקש תגובה בכתב ובע 20 -את המלצות הוועדה ללשלוח 

במסגרת השימוע  35מרכז הועדה מדגיש כי מר הלפרין .וכל אחד מהם יכין תקציר בהתאם, הצורך

לרשימת [ אך טרם הושלמו ] גובשוהציבורי התקיימו שני שלבים כאשר שליחת ההמלצות אשר 

כאשר השלב השני כלל שיתוף ציבורי שעה .המומחים התבצע בשלב הראשון של השימוע 36 20

 .ההמלצות שהושלמו

כאשר לאחר מכן תקיים על כך ,ו לעיון הציבור נקבע כי המלצות הוועדה יובא 37של המליאה 17בישיבה 

עדין כי בעקבות ' ר פרופ"של המליאה הדגיש היו 1838בישיבה .הוועדה דיון ותסכם סופית את המלצותיה

כאשר הדיון ,תגובות לשימוע הציבורי חלק מהעבודה תועבר לפעילות ודיונים חוזרים בועדות המשנה

 " .לא מרכזי אך רגיש " בהפלרה בהיבט זה נדחה לסוף כי הנושא 

המתאר את מטרות הועדה הרכבה  .39ועדת עדין פרסמה חוזר" השימוע הציבורי"במסגרת .2

לדברי מר  שמעון צוק המסמך . הנושאים בהם דנה ואת מסקנותיה את כל ,תוכנית העבודה שלה ,

מך נשלח כי המס 40כשמר הלפרין מוסיף עוסקים בנושא מים ובריאות ר שאנשלח  לאגודות וגופים 

 במסגרת המסמך הופנה הציבור גם לאתר משרד  41.גם לציבור העוסק באקולוגיה ואיכות הסביבה

ולאתר האיגוד , כל ישיבות הועדה וועדות המשנה המציג את רשימת הפרוטוקולים של 42הבריאות 

 מר הישראלי למים המפרט אף הוא את הפרוטוקולים האמורים ויש בו אפשרות לשלוח תגובות ל

 לפי החוזר צויין כי הציבור יתייחס לממצאים בדואר אלקטרוני למזכיר הועדה . 43י הלפריןרמ

לארגוני איכות ,הערות נוספות שלו בנושא המכיל קובץ ,בנוסף הפיץ  מר צוק  מעבר למסמך האמור 

. הקובץ מסביר את מטרות הוועדה והנושאים שנידונו בה. 44אדם טבע ודין אגודת הסביבה ולחברי 

לפי .צוק מדגיש במסמך כי מפרט רק את הנושאים בהם הוא כחבר ועדה חולק על שאר חבריהמר 

למזכיר  ,15.07.06המסמך יש לשלוח את ההסתיגויות השונות בדואר אלקטרוני או רגיל עד ל 
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 14.09.05  -מליאת ועדת עדים מיום ה 10ל ישיבה ו פרוטוקורא  
35

 [ תכתובות הלפרין : להלן. ] בנספחים תכתובות מייל עם מר הלפרין רמיראו  
36

 המומחים שנבחרו 20ראו נספח פורמט פנייה לכל מומחה ורשימת  
37

 11.05.06  -מליאת ועדת עדין מיום ה 17ראו פרוטוקול ישיבה  
38

 [ נספח ]   08.08.06.   -מליאת ועדת עדין מיום ה  18ראו פרוטוקול ישיבה   
39

 [ נספח " ] שימוע ציבורי"לצורך  -סיכום המלצות ביניים של הוועדה" ראו  
40

 .39ש "לעיל ה,תכתובות הלפרין 
41

 [ נספח ] לנציגים מאגודות שונות אילואשר נשלח פורמט המסמך   ורא 
42

 המחלקה לבריאות הסביבה  -בריאותהאתר משרד  

www.health.gov.il/pages/default.asp?maincat=26&catid=569&pageid=3260 
43

  .www.israelwater.org.il/adin-protocoles"  האיגוד הישראלי למים " 
44

 [ נספח [  ] להלן תכתובות צוק ] ראו תגובת מר צוק בתכתובות מייל עמנו  
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למספר  ביזמתוהוא פנה  45לטענת מר צוק". אגודת אדם טבע ודין"הוועדה ולמר צוק לכתובת של 

 . דעתם במסגרת השימועהם את ים בכדי שאילו יביעו גם ארגונים סביבתי

הקוראת לציבור " הארץ"השימוע פורסמה כתבה בעיתון  שלב זה שלכי במסגרת   46מר צוק ציין

 ".השימוע הציבורי"להשתתף בהליך 

בעקבות הפניות מדגיש כי הוא כאשר   47מר הלפרין  את תגובות הציבור ריכז מזכיר הועדה.3

הערות והסתייגויות של פרטים ושל גופים [ כלל הנושאים לא רק בעניין ההפלרה ב] 130התקבלו 

האגודה למלחמה , אגודות מים עירוניות, קואליציה לבריאות הציבור, כגון אדם טבע ודין)ציבוריים 

 (.עמותת אזרחים בגליל, עמותת אזרחים למען הסביבה בגליל, בסרטן

ישיבות  5יות הוצגו בפני חברי הועדה והתקיימו לגביהן ההערות וההסתייגו"מר הלפרין מדגיש כי 

 48"בנושאים שהמליאה בקשה את התיחסותן -וכן דיונים נוספים בועדות המשנה , של המליאה

הועדה הציג את   מזכיר.49של ועדת עדין 21זכו לציון ולהתייחסות בישיבת מליאה אכן הערות אילו  

חשוב לציין שלגבי התנגדות .ת המוצעת לכל נושאי הציבור ואת ההתייחסו"הנושאים שהועלו ע

הודגש כי השאלות הללו אינן במנדט [ טענות של פגיעה בחופש האדם וזכויותיו ] במישור המוסרי 

 .עבודת הועדה

י ציטוטים מתוך דעת "י הציבור זכו להתייחסות ע"רוב הטענות המקצועיות שהועלו ע כי  צייןיש ל

 שנטען כי הוא גוף אובייקטיבי המבצע ועוקב אחר ADA  ( American Dental Association ) -ה

בות ולדעת מר צוק עולה מגמה להפחית בטיעונים המקצועיים של תג.מחקרים בכל העולם

  50המתנגדים

 : כשלים בהיקף השיתוף. 4.3.2

 : כללי 

זו דנה , 51בהקשר זה ראוי לציין את  סוגיית הדיווח  לציבור שהועלתה במסגרת דיוני המליאה 

הדיווח ויידוע הציבור אודות העשייה הציבורית בתחום איכות הסביבה ,בשאלת מסירת הנתונים 

 מהנדסת]עירית הן : חברים  4לצורך שאלה זו הוקם צוות בן .בכלל ובתחום מי השתייה בפרט
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 26ש "לעיל ה,פרוטוקול צוק 
46

 , .39ש"לעיל ה,ותכתובות הלפרין,שם    
47

 ..49ש "לעיל ה,מתוך תכתובות צוק[ נספח ] ראו תגובות הציבור אשר נשלחו למר רמי הלפרין  

  
48

 .39ש "לעיל ה,תכתובות הלפרין 
49

בסוגיית ההפלרה נמצאה התייחסות בישיבה זו אולם [  נספח ]  12.12.06 -מליאת ועדת עדין מיום ה 21פרוטוקול ישיבה  

 .42ש "לעיל ה,.18חלו להתייחס להערות השימוע החל מישיבת מליאה בסוגיות נוספות ה
50

 .49ש "לעיל ה,תכתובות צוק 
51

  08.03.06   -ישיבת מליאת ועדת עדין מיום ה 15פרוטקול  
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. ממשלתיים -נציג הארגונים החוץ ומר שמעון צוק  52ביליק . ח,רפל . י, [ ארצית למי השתייה

עסק בנגישות הכללית של [  שהתקבלו בועדת המליאה ]  53ומנם  אופיין של  המלצות הצוותא

אולם בהקשר ,ציבור לנתונים שונים הקשורים לאיכות המים ולא לעצם קבלת ההחלטות בנושאה

 :זה הוזכרו והוצעו במליאה נתונים חשובים המשקפים חלק מהמצב הראוי בסוגייה זו

ן איכות הסביבה בעולם אשר ישראל חתומה עליה בין היתר כאשר הוזכרה האמנה למע, ראשית

שממנו הועלתה בין , 54בדבר הזכות לקבל מידע כחלק מהעשייה הציבורית נוהי,העיקרון העשירי בה

 .היתר חשיבות שיתוף הציבור בהליכי קבלת החלטות בנושאים סביבתיים כאלו

 :מים בישראל הואשנית צויין על ידי הצוות כי קהל יעד לנתוני איכות 

מהנדסים מתכננים רופאים בריאות הציבור ) אנשי מקצוע , (מסחרי , תעשייתי, ביתי) צרכנים 

עובדי משרדי הממשלה והרשויות המקומיות העוסקים , חברות לאספקת מים, חוקרים( ' וכיוב

זה אמור  לטעמינו קהל יעד. ארגונים ופעילי סביבה וחברה ומקבלי החלטות ונבחרי ציבור, בתחום

ולא רק לפרסום נתונים שוטפים אודות ] קבלת ההחלטות   עצם הליךמושא לפרסום בנוסף להיות 

 [.איכות מי השתייה 

 : היקף השיתוף

עיתון /אינטרנט: דרך הפרסום ] לעמדות השונות שהובעו בוועדה" במה"לא ניתנה מספיק לטעמינו 

 [   אגודות העוסקות במים ובריאות"/ הארץ"

לאוכלוסייה עליה וקריא ונגיש לרוב האוכלוסייה בכלל " הארץ"היא באיזו מידה  עיתון שאלה  

 [אוכלוסיות חלשות ] בעיקר תשפיע ההפלרה ובפרט 

לאחר שנשאל לגבי זהותם ציין  כי שלח ]לגורמים נוספים  ביוזמתו מר  צוק הדגיש כאמור כי פנה 

כך שנראה כי [ עמותת אדם טבע ודין  המסמך לרשימת תפוצה של כלל ארגוני הסביבה ולחברי

היקף השיתוף כפי שקבעה הועדה  כברירת מחדל היה מצומצם מאשר מה שראה לנכון לפחות אחד 

שאלה המעלה סוגייה נוספת בדבר זהות . האמון על הייצוג החוץ ממשלתי בה,מחברי הועדה

לפנות לגופים כאמור וק ולראייה יוזמתו של מר צ .מחליט לאיזה סוג של תפוצה יגיעו ההמלצותה
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 מוזכרים כחברים בועדה במסגרת כתב המינוי  הם אינם   
53

 .56ש "לעיל ה,ועדת עדין 15פרוטוקול  
54
 Principle 10: " Environmental issues are best handled with the participation of all concerned citizens, at 

the relevant level. At the national level, each individual shall have appropriate access to unformation 

concerning the environment that is held by public authorities, including information on hazardous 

materials and activities in their communities, and the opportunity to participate in decision- making 

processes. .Rio declaration on environment and development (1992)  ש "לעיל ה,ועדת עדין 15מתוך פרוטוקול

56. 
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אגודות המים והבריאות השונות אליהן  נשלחו הממצאים מסויימים שנראו לו חשובים לא פחות מ

 55 .במסגרת החלטת ועדת עדין

הפלרה ה סוגייתשם ראתה הוועדה שעסקה ב, ראוי ללמוד מהנעשה באירלנד בנושא זה, לטעמינו

תמכה הועדה  , כך. נושא זהב   "פידבק"ממנו  לקבל הציבור ו ליידע את , כחלק ממטרתה המרכזית

מ להשיג "ע, עיתונים ורדיו מקומי, בפרסום נרחב בתקשורת, למידע כגון דא רחבה יותרבתפוצה 

 .את דעת הקהל בנושא

 

 : שיתוף ברמה המקומית 

יחליט האם יופלרו , כל ספק מים מקומי  אחת ההשלכות של המלצות הועדה היא כי עם רדת יום

נראה כי שיקול הדעת מועבר מהרמה המנהלית של שר הבריאות . רשות מסוימתבייה מי השת

שפעת ההפלרה על כל אזרח ותושב של רשות מקומית לאור כך וכן לאור ה, לרמה המקומית 

יהיו נציגי [ בשני חלקיו " ] השימוע הציבורי"מסויימת היה ראוי כי חלק בלתי מבוטל מנמעני הליך 

קרב לפיה יש לבצע שימוע ציבורי ב  56יש לציין את הצעתו של מר שמעון צוק  .הרשויות המקומיות

 .כל רשות בטרם האחרונה מחליטה אם להפליר את מי השתייה בתחומה

 

כאמור דיון והתייחסות מקצועית לכל אחת  והתבצע 21 ת מליאה בישיב:  אופן ההתיחסות לשיתוף

 לציין שחלק מההתייחסות כללה ציטוטים חשוב , עלו במסגרת השימוע הציבוריר שאמהטענות 

ADA -ח ה"מדו
שניתן ,כי זהו גוף אובייקטיבי לכל הדעות ,כאשר הוחלט ללא כל דיון או נימוק .57

 .להסתמך עליו לצורך מענה בהקשר זה לציבור 

יכלול חברים שנכחו בועדת אשר גוף מקצועי " השימוע הציבורי "מן הראוי להקים במסגרת  

 .בעלי אוריינטציה מקצועית לתחום  בה אך הם ת אולם גם כאלו שלא נכחוהמשנה המקצועי

. הגוף  יהיה אחראי לדון בטענות המושמעות מקרב הציבור ולהציג את עמדותיו בישיבת המליאה

מבלי  ADA -ח ה"אין להשאיר את תפקיד זה בידי מזכיר הועדה ואין לקבל את ההפנייה לדו

 .מצומצם בסגוייה כאמור דיון מקצועי בקרב צוות התקייםש
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 שקיפות הועדה. 4.3.3

והוצע לפרסם , עדין הצורך בשקיפותה' י פרופ"כבר בדיונים הראשונים בועדת המליאה הודגש ע** 

הוצע שהאתר יכלול את כתבי המינוי של הועדה וועדות . באתר משרד הבריאות את הנעשה בה 

התקנות הקיימות בדבר , צגת הנושא בכנסתאת ה, את רשימת חברי הועדה וועדות המשנה, המשנה

חות "וכן דו, נושאים שהועדה מבקשת לקבל לגביהם התייחסות מהציבור, איכות מי השתייה

 .כאשר יפורסמו, ביניים ודוח מסכם של הועדה

אומנם באתר משרד הבריאות  .בפועל אכן מפורסמים הפרוטוקולים וכתבי המינוי של הועדות  

 14כיום מעודכנים  ] , לא קיים  עדכון שוטףאולם , השונות וההמלצות השונות מוצגים דיוני הועדות

[ .כתב מינוי הועדה, "השימוע הציבורי" מסמך הנשלח לציבור במסגרת ,  21ישיבות מליאה מתוך 

ר עתיד באמור להחליט בדוהמלצות הועדה את בל  יבייחוד בתקופה זו כאשר שר הבריאות ק

וועדה לאורם הוחלט לשנות מסגרת התיעוד לדיונים האחרונים שהתבצעו בכל  לא נמצא ו, התקנות 

 את מסקנותיה

לא מפורסם באתר משרד הבריאות כתב מינוי של ועדות המשנה ופירוט תפקידיהן אשר , בנוסף לכך

 .מר רמי הלפרין, ממזכיר הוועדה אישית  נתקבל על ידינו לאחר בקשה

 : הדרך הראויה שקיפות הועדה

. 2001שרי ראוי ללמוד מהנעשה באירלנד והתנהלות הפורום בנושא ההפלרה  שנוסד בשנת פתרון אפ

וציין את , פורום זה ראה בנושא השקיפות לציבור ופרסום המלצותיו כחלק ממטרות תפקידיו 

הרחב ולבעלי אינטרסים בנושא ההפלרה בכלל ובנושא עבודת  חשיבות הספקת המידע לציבור

המטרה הסופית הינה שלאחר פרסום (. וט בסקירה על המתרחש באירלנדפיר ורא)הפורום בפרט 

 . דעת הציבור האירי בנושא לטובת מקבלי ההחלטותאת לקבל  יהיה ההמלצות ניתן 

כי אם להפקת לקחים מהנאמר , חשיבות לא רק לשמיעת הציבור לצורך ועדה ספציפיתקיימת  -קרי

ניתן להבין כי באירלנד רואים . המעורבים בנושא על ידיו לשם קבלת החלטות עתידית והנחיות כל

 . בנושא זה כנושא אשר נדרשת בו מעורבות הציבור

 

כועדה מייעצת להתקנת תקנות בנושא איכות מי  י שר הבריאות"ועדת עדין הוקמה ע :סיכוםל

 . י פקודת בריאות העם"סמכותו עפ שבמסגרת  השתייה 

סיכום  כן אתו, קת התפקידים ודרכי מינוי הנציגים בהןחלו, פרסנו את דרכי פעולות ועדות המשנה

 . חיוב הפלרת מי השתייה להפסיק את  ההמלצה ובהן  המלצותיה
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. התעכבנו ביתר פירוט בסוגיית  מעורבות הציבור ושיתופו בהליך קבלת ההחלטות של הועדה

  .מליאת הועדהוניתנה התייחסות לתגובות הציבור ב" שימוע ציבורי"במסגרת סוגייה זו  נערך 

בהקשר זה  הועלו  שאלות והוצעו בהתאם  פתרונות באשר להליכים ולכלים הראויים לחשיפת 

 . תוך התייחסות לנלמד מאירלנד בנושא זה, המידע לציבור
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  58היבטים פרוצדורליים בעבודת הוועדה. 4.4

 שאלת היעדר מנדט לוועדה לדון בחובת הפלרת מי השתייה . 4.4.1

הועלתה הסוגייה בדבר המנדט של הועדה לדון בחובת  59חרון של ועדת עדין בדיון הא

הדגיש כי ,גרי וינסטון טוקסיקולוג ראשי מטעם משרד הבריאות חבר בועדת עדין ' פרופ,ההפלרה

ומשום מה " , הוועדה קבלה מנדט להחליט על רמות מירביות של מרכיבים שונים במיי השתייה

כך גם הוסיף רמי הלפרין מזכיר הוועדה שהוא ..". י ביצוע הפלרהנגררה לדיון על המלצות לגב

אם היינו חכמים מלכתחילה לא היינו צריכים כלל לדון ולהחליט בנושא חובת " לפיו , מהנדס ויועץ

בכל מקרה הוועדה צריכה לקבוע בנוסף לריכוז מירבי גם את הריכוז המיטבי של .. ההפלרה

 ".הפלואוריד במים המותפלים כאמור בכתב המינויולהתייחס לריכוז ,פלואוריד במים

הודגש בין היתר שמדובר בנושא של מדעי ההתנהגות והחברה ואילו הוועדה השתדלה להיות 

עדין ראש הוועדה ציין כי אכן נושא חובת ההפלרה לא היה " פרופ. מקצועית בתחום איכות המים

יתה להיות מקצועיים אך לא בתחום המטרה ה.אולם הם לא יכלו להתעלם מהנושא במנדט הוועדה

 .מדעי החברה ולכן על ההמלצות להיות מקצועיות בהתאם

[ רשות /בהינתן הפלרה חובה] הוועדה מתייחסות לריכוזי הפלואור  המלצותואכן כמצויין לעיל 

כאשר במסגרת ההמלצה ,[ שהיא סוגייה בפני עצמה שתידון להלן] למעט הפלרת המים המותפלים 

 .ת ההפלרה הודגש כי הנושא לא מופיע בכתב המינוי של הוועדה בעניין חוב

 פרשנות : המצב המשפטי.4.4.1.1

 :מינוי לדון בריכוזי הפלואור

, סוגיות עיקריות  6 -י משרד הבריאות לדון ב"התבקשה האחרונה ע, בכתב המינוי של הוועדה

 :ראות רלוונטיות לסוגיית הפלרת מי השתייה ימתוכן נ 3כאשר 

ואת הצורך בעדכון ת הצורך בהוספת תקנים לחומרים שאינם נכללים היום בתקנות בחינ .1

מזערי הראוי  של /בהקשר זה נבחנה רמת הריכוז המירבי-.ובשדרוג התקנים הקיימים

 . פלואוריד במים לעומת הרמה הקבועה כיום בתקנות

 .יםובכלל זה בהפלרת המים המותפל -ים מותפלים –לאיכות מי  תקןלדון בנושא  .2
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 [ נספח ]  26.12.06  -מליאת ועדת עדין מיום ה  22פרוטוקול ישיבה  



 רמת גן, אוניברסיטת בר אילן, הפקולטה למשפטים, הקליניקה לפרקטיקה ומדיניות סביבתית
 ';0מאי , טיוטא ראשונית להתייחסות

 עמודים 49מתוך  26עמוד 

 

בישראל שיעלו על סדר היום תוך  לאיכות מי השתייה בהקשר  בנושאים שוניםלדון  .3

 .ישיבות הועדה

מינוי לדון בחובת ההפלרה
60

 : 

היא שאלה הנוגעת לאיכות מי השתייה בישראל שעלתה על   חובת ההפלרהלשונית ניתן  לקבוע כי  

השפעה הבריאותית של הפלואור נזקקו ואכן בדונם ב,3' סדר היום במהלך דיוני הוועדה כאמור בס

 . לבטל התקנות /חברי הועדה לשאלה האם לכן יש צורך לחייב

ולאור כתב המינוי כאמור ניתן להסיק מספר  61לאור נוסח מסמך המתאר תפקידי ועדות המשנה

 :מסקנות פרשניות

ים השונים הנושא 6 -מחד נראה כי מטרת הוועדה היא לדון ב, ברמה התכליתית -כתב המינוי. א

ר שאהוועדה הכימית בפרט -גרידא ולראייה אופיים של חברי הוועדה בכלל ותת המקצועיתברמה 

כל זאת מתחדד לאור מסמך המתאר את תפקידי .בחנו ברמה המקצועית את הסוגיות האמורות

 .הפלרה.." למזהמים שונים כגון  תקנים עידכוןהמלצה על קביעת :" ובהם  62הוועדה הכימית -תת

תת ועדה כימית נדרשת לשאלת ריכוז הפלואור במי השתייה והשפעתו /ידך מרגע שועדה מא

כי נמצא ] מתבקש לדון במסקנה האם לחייב  ספק מים להפליר הרי שהבריאותית על הציבור 

מאחר ונמצא שסכנה בריאותית לציבור עולה ] או לא [ שההפלרה מועילה בריאותית ואינה מסוכנת 

י ועדת המליאה "הוועדה עצמה ובין אם ע -י תת"בין אם ע[ אור במניעת עששת על התועלת של הפלו

ל משרד הבריאות לציין "ולכן נראה כי ראה לנכון מנכ.הוועדה -לאור המלצות מקצועיות של תת

 .[ לעיל  3' ס] כאמור " סעיף סל"

יועץ נמנה  וועדה מיוחדת ליישום וניסוח  התקנות שבין חבריה -חשוב לציין כי הוקמה תת. ב

המעניק ייצוג וייעוץ משפטי , למשפט סביבתי" צבי לוינסון"ד צבי לוינסון בעל המשרד "משפטי עו

וועדה זו תדון בנוסח  -ייתכן כי הכוונה היתה  שתת .בתחומי איכות הסביבה לתעשייה ולעסקים

 . התקנות לאחר הקביעה המקצועית בדבר ריכוז הפלואור המיטבי במי השתייה

שבו הוגדר " סעיף סל"מעין   6תפקידי וועדת המשנה ליישום ניסוח התקנות מצוין בסעיף בפירוט 

 נראה כי נוסח זה יכול להוות  אכסניה מתאימה " בנושאים משפטיים שונים"הועדה תדון כי 
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 [ראו בהמשך דיון בנושא ] בדבר חובת ההפלרה  ותבהינתן ולשר הבריאות נתונה סמכות להתקין תקנ 
61

 . 31ש "לעיל ה,כתב  מינוי לחברי תת הועדה   
62

 שם 
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אולם לא נערך בוועדה זו דיון שכזה למרות שבמקרים אחרים .ואפשרית לדיון בנושא חיוב ההפלרה

 . 63ון בנושאים מהותיים שוניםנערך די

למרות שברמה הפרשנית נראה כי ישנם שיקולים המעידים על סמכות הועדה לדון בחובת ההפלרה 

נראה לנו כי הכוונה היתה שלא להסמיך את הועדה לדון בסוגייה , כמו כאלו המעידים על היעדרה

 .הנורמטיבית זו החורגת מהדיון המקצועי בריאותי בשאלת יעילות ההפלר

   

 : המנדט לדון בחובת ההפלרה מצב ראוי.4.4.1.2

מחד אם מדובר בחומר רעיל ומסוכן לבריאות הציבור ולסביבתו הרי שלא די בזאת  שאין לחייב  

מנגד אם יוכח כי התועלת מההפלרה עולה על נזקיו  , להפליר אלא מומלץ שלא לחייב את ההפלרה

עי הדן בשאלת השפעת ריכוז הפלואוריד במי מאידך לעומת ההיבט המקצו.הרי שיש לחייבה 

שאלת חיוב ההפלרה היא , שאלות שבעובדההיבט המייצג ,השתייה על בריאות הציבור והסביבה 

, כלומר יתכן ובהינתן מסקנה עובדתית לפיה הפלואור מועיל לבריאות הציבור, שאלה שבמדיניות

ות המקומיות מפאת שיקולים ד הרשוי"יש להשאירה לשק/עדיין יוחלט שאין לחייב הפלרה 

תקציביים כלכליים או שיקולים חוקתיים בדבר פגיעה בחופש הפרט על אף התועלת מההפלרה 

ראוי כי ייבחנו במסגרת סמכותו של שר , אילו ' תקציביות וכיובשאלות הטענה היא כי .64כאמור

וועדת  רת סמכות ובמסג, הבריאות כאמור להתקין תקנות בנושא איכות מי השתייה כדבר הפקודה 

יא לפקודת בריאות העם כמפורט 52הכנסת וסעיף : י"א לח21' לפי ס התקנות לאשר את הכנסת 

ועדה במסגרת דיוניה של ולא  ,להלן" פיקוח רשות מחוקקת על החלטות הרשות המבצעת" בפרק 

 .המונה אנשי וגופי מקצוע בריאות וסביבה מקצועית זו

לות חוקתיות בדבר עצם החיוב להוסיף חומר למי השתייה אשר יש לציין כי שא, אולם בהקשר זה

ייתכן וראוי  כי יידונו מראש כהסדר ראשוני ולא כמשני , יש הרואים בו כקבלת תרופה ללא הסכמה

כל דיון בנושא חיוב ההפלרה ובהשלכותיו החוקתיות אינו במסגרת הסמכות להתקין תקנות , קרי

ושא בעל הסדר משני אלא בנושא חוקתי מובהק שמן הראוי מאחר ואין מדובר בנ, כאמור של השר

  .65שיידון בקרב נציגי ונבחרי הציבור כחוק ולא כתקנה
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( ג)2' ר מוחלט להמשיך להתיר מי שתייה פסולים לשתייה בנסיבות מסויימות לפי סכגון בשאלת החובה לדווח לציבור כאש 

 .לפקודה
64

בידי הרשות המוסמכת  הואכי שיקול דעת הינו אחד הכללים שחלים לעולם על היוועצות מרצון  :בהקשר זה ראו בהמשך 

וישנם שיקולים נוספים כגון מדיניות  וזאת מאחר ,בלבד אף אם מדובר בעניין המחייב מומחיות כשלרשות חסרה המומחיות

 .של האחרונה דעתהותקציב הרשות אשר במסגרת שיקול 
65

כאשר בעניין הסדרים ראשוניים לעומת , בנושא נפקות המלצות וועדת עדין".מתחם שיקול הדעת"בהקשר זה ראה בהמשך  

ה ביניהם עלולה לשבש את הפעילות המינהלית הקפדת יתר על החלוק, משניים מודגש כי לא תמיד קל להבחין בין שני התחומים 
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חוסר הבהירות בעניין נוצר מצב אנומלי לפיו מחד הועדה ממליצה להשאיר את התקנים עקבות ב

 למרות ] אידך מו[ א להמלצות ' קרי הוחלט כי הפלואור הוא חיוני לבריאות השן לפי ס] כפי שהם 

ולמסקנות אילו , הוחלט לבטל את חובת ההפלרה[ שלכאורה ההפלרה כה טובה לבריאות הציבור 

 והרי אם זה טוב למים ] , מצטרפת הקביעה כי מי ים מותפלים יופלרו והחובה עדיין קיימת

יין מותפלים אלא אם כן קיים נימוק שלא מצו שאינםהמותפלים זה אמור להיות טוב למי השתייה 

 [ .  66ר זוסמן לא ברור ההבדל במסקנות"ואכן לדעת ד, בפרטוקול

 

 : התמודדות עם המצב הקיים. 4.4.1.3

 וזאת משתי בחינות.המלצה אשר ספק אם התקבלה בסמכותשקיימת , כרגע המצב הנתון הינו

 יתכן כי, ראשית בהינתן ולשר הבריאות סמכות להתקין תקנות בעניין חובת ההפלרה: חלופיות 

בידי הועדה המקצועית לא היתה הסמכות לדון בחובה להפליר את מי השתייה לעומת דיון בסוגיות 

 .סמכות הנתונה בידי השר וועדת הכנסת בלבד כאמור לעיל, מקצועיות כמפורט לעיל

להסדיר כלל מסדר , קרי שנית ייתכן כי מראש שר הבריאות אינו מוסמך להתקין תקנה בנושא זה

הרי , בהינתן היעדר סמכות לשר.כן והוא בעל חשיבות חוקתית מסדר ראשונישני בנושא שיית

בחיוב להפליר אף אם אכן כלל המינוי ברמה הפרשנית את הסמכת כתב מינוי לדון " נופל"שעימה 

 .הועדה  לדון בחובת ההפלרה  

ראות ייתכן וראוי ל. השאלה הנובעת מכך היא מה נפקותה ומה היחס הראוי שיש לתת להמלצה זו

 לחלופה השנייהבמצב כזה בהתאם .השר בחוסר סמכותכאמור באם ניתנה  void-בהחלטה זו כ

,  חוקתית -ייתכן וראוי להסדיר שאלת החיוב להחדיר חומר נוסף למים במסגרת שאלה חוקית

בשאלת " המשנית"כאשר רק בהינתן הסדר ראשוני מסוג זה יהא שר הבריאות מוסמך לדון ברמה 

 .השתייה לאור הפלרתם איכותם של מי

 לדון בסוגיית החובה להפליר במסגרת לשר הבריאות סמכות באם בהתאם לחלופה ראשונה , ולםא

ישקול השר את נימוקי , דהיינו, "פתוח"ייתכן וראוי להשאיר את הנושא ,  עצמאות שיקול דעתו

ש דברים בגו ובאם לאור שיקול דעתו העצמאי י, הוועדה אף אם ניתנה בחוסר סמכות, ההמלצה

הוא כלי נוקשה שראוי להשתמש בו רק במקרים  void -יש לציין כי כלי  ה. יפעל כראות עיניו

אין מדובר פה בהמלצה אשר כובלת או מחייבת את השר או כל גורם אחר , נזכיר כי. קיצוניים

כלול אותה במסגרת מ לשקולניתן , לפיכך [ נפקויות המלצות הועדה להלן  ורא] .לפעול על פיה

                                                                                                                                               
במקרי גבול  יהיה צורך לבצע איזון בין צורכי המינהל וטובת הציבור לבין מידת הפגיעה " מודגש כי לכן , ולפגוע בטובת הציבור

 (1996),354כרך א   הסמכות המנהליתיצחק זמיר  .בעיקרון שלטון החוק
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 .14ש "לעיל ה, זוסמן פרוטוקול 



 רמת גן, אוניברסיטת בר אילן, הפקולטה למשפטים, הקליניקה לפרקטיקה ומדיניות סביבתית
 ';0מאי , טיוטא ראשונית להתייחסות

 עמודים 49מתוך  29עמוד 

כאשר משקל נוסף ינתן לעובדה ,השיקולים הרחב תוך שימת לב ראויה לנימוקים שניתנו להמלצה זו

 . ייתכן והמלצה זו אינה בסמכות כי 

 

 

נראה כי ישנה עמימות רבה באשר לסמכות ומנדט הועדה לדון בעצם החובה המשפטית  :לסיכום

של ועדת עדין והן הפרטני של ועדות המשנה הן הכללי , נוסח כתב המינוי, כפי שהראנו.  של ההפלרה

עמדנו על . ולפיכך נתון לפרשנויות שונות באשר להיקף סמכויות הועדה אינו חד משמעי, השונות

האנומליות הקיימת לאור העובדה כי מחד נראה שהוחלט שהפלרה טובה לציבור ומנגד הוחלט על 

ולא ברמת  י שר הבריאות "עחיוב תוכרע וכן על השאלה העקרונית האם ראוי כי שאלת ה, בהיואי ח

ל הצענו פתרון "לבעיות הנ. המחוקק האמון על נושאי מדיניות הנוגעים באספקטים חוקתיים

 .המתייחס למצב הקיים בפועל 

 

 לעיל  4.3ראו פרק  שיתוף הציבור והשקיפות. 4.4.2

 שיטת הצבעה .4.4.3

, ולא מתוך כלל חברי הועדה, בלבדבדיון  הנוכחים התקיימה הצבעה מקרב 21 ' בישיבת מליאה מס

ההחלטה להמשיך  .  67הייתה שנויה במחלוקת בקרב חברי הועדה ועוררה דיון קצרר שאעובדה 

ולחייב הפלרה של מים מותפלים לא התבצעה לאור דיון בנושא במהלך הועדות אלא הסוגייה 

 נערכה מסגרתו דיון בהי ראש ועדת המשנה בתכתובת דואר אלקטרוני  עוד לפני "הועלתה ע

מדגיש כי אין כל שוני בין הפלרת מי שתייה לבין   69ר זוסמן"ד. 68וללא כל הצבעה, ההצבעה הסופית

לפיהן היתה הסתייגות לגבי  סופיות של הועדההואכן ניתן להבחין בהמלצות . הפלרת מים מותפלים

ג ' ס] מעית מש -לעומת הקביעה החד, שאלת חובת ההפלרהדבר עצם ההחלטה המכריעה ב

 .להפליר מים מותפלים[ להמלצות 
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 . 54ש "לעיל ה, של ישיבת ועדת עדין 21ו פרוטוקול ראוכן , 26ש "לעיל ה, טוקול צוקפרו  
68

 .26ש "לעיל ה, פרוטוקול צוק 
69

 .14ש "לעיל ה, פרוטוקול זוסמן  
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 הצפה ודיון בסוגיות לאחר שכבר נקבעה החלטה לאור הצבעה. 4.4.4

תמכו בביטול חובת מקרב הנוכחים  6, התקיימה הצבעה בעניין חובת ההפלרה,21בישיבת מליאה  

 .תמכו בהמשך החובהאשר  4-לעומת ת  ות המקומייורשובידי הההפלרה והשארת ההחלטה 

לכל המקומות ורלוונטי צויין כי רוב חברי הוועדה הסכימו בצורך בביצוע מחקר שיהיה חשוב  אולם

החובה  עלתה שאלת של הועדה שוב  22בישיבה , למרות ההחלטה האמורה.בהם ימשיכו להפליר

  . 70הלהפליר ועצם המנדט לדון ב

 : על המתרחש בועדות פיקוח פרוצדוראלי 3ו  4פתרון לכשלים . 4.4.5

, ולו בשל היותן מייעצות לשר)לפעילות הוועדות המקצועיות  מפורשי וררגולטהסדר יש לקבוע . א

 :ייקבעבמסגרת הסדר (. ובכך יש להן משקל בקבלת ההחלטות במדינה

האם רק חברי , ( או להעלות הצעות כאלו מחדש )מי הם המוסמכים להעלות הצעות לדיונים . 1

 ? ו שמא כל מי שמחליט לבואא? הוועדה

 ? מהו הרוב הנדרש לקבלת החלטות במליאה. 2

והיצמדות  הנושאים שעולים לדיון בישיבה הקרובה אודותעדכון מראש של משתתפי הוועדות . 3

בוחרים שלא הוישנם חברים מסוימים כזו נשלחת רשימת נושאים באם , שכן )לרשימת נושאים זו 

ובסוף הועלה נושא שלא נמנה ברשימה אשר היה , ם לאור הרשימהלהשתתף בישיבה הנידונה הפע

   (.ל"הרי שהעלאת אותו הנושא מהווה חוסר תו ,להם עניין בו

במסגרת ההסדר לעיל להגדיר כי אחד מתפקידו של , יש לדאוג לפיקוח על ההסדר האמור קרי. ב

 .ש הועדה הוא לפקח ולוודא כי ההסדר האמור אכן מתבצע"יועמ

 :נציגות בוועדה. 4.4.6

ר "ד, של ועדת עדין 22ולראייה בדיון מליאה ,"פרוץ " נראה כי נושא זה היה : מוזמנים בועדות. א

ר זוסמן הופיע ללא "מאשר כי ד 72ואכן מר צוק" כי כולם באו " טוען כי הגיע ללא הזמנה  71זוסמן

 .כל הודעה מראש שהיתה נהוגה במסגרת ההתכנסות בועדה

 .הופיע ראש שירות בריאות הציבור[ מכנס הועדה ] ל משרד הבריאות "בנוסף במקום מנכ
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ו מה 'לטענתו אף הועלה צורך בהצבעה חוזרת וככשהערתו של מר צוק בעניין  ואת  60ש "לעיל ה, ועדת עדין 22פרוטוקול   

 .26ש "לעיל ה, פרוטוקול צוק,ין בפרוטוקולשלא צוי

 
71

 .14ש "לעיל ה, זוסמןפרוטוקול ]  
72

 .26ש "לעיל ה, צוק פרוטוקול   
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  -חברי הועדה נציגות מגזרית נאותה. ב

באחוזים ] נציגות מומלצת  נציגות בועדת עדין מגזרים שונים

 [ מתוך סך חברי ועדה

 10% (ר הועדה "כולל יו)  5 נציגות אקדמאית

 20% 3 משרד הבריאות

 15% 1 המשרד לאיכות הסביבה

רשויות –משרד הפנים 

 מקומיות

1 15% 

נציבות מים ] ספקי מים 

 [ומקורות 

2 10% 

 5% 1 [גם מהנדס יועץ ] מזכיר ועדה 

 5% 1 ש"יועמ

  20%יהוו : כ"סה 1 ארגון חוץ ממשלתי

במסגרת  ארגונים חוץ 

- ממשלתיים יכללו

רופאים העוסקים בבריאות 

 73-33%הציבור

 33%   -      74נציגי מגזר עסקי 

 33% -נציגי ארגונים ירוקים

 

את הארגונים החוץ . ומשרד הבריאות , מתחום האקדמיה ינםנראה כי רוב הנציגים בועדה ה

את הרשויות . וכך גם את משרד איכות הסביבה[ מר שמעון צוק ] ממשלתיים מייצג אדם אחד 

 [ .נציג מנהל המים ] המקומיות ייצג אדם אחד 

 

 : המצב הראוי

וקובע את איכות מי השתייה שלו יש מקום לייצוג נרחב ,שא כה רגיש המשפיע על כלל הציבור בנו 

 .יותר של ארגונים חוץ ממשלתיים ושל הסקטור הציבורי
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 .הועדה הכימית  -נציגות רופאי בריאות הציבור אינה קיימת בועדת המליאה וגם לא בין חברי תת 
74

 [ .ו 'נביעות וכ, עדן-מי] ציגי חברות מים פרטיות מגזר עסקי משמעותו נציגים מהתחום המשפיע במשק בתחום המים כולל נ 
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נציג אחד לא מהווה קול   75מעבר לכך להפלרת מי השתייה קשר אמיץ למשרד לאיכות הסביבה

ואכן נראה כי הייצוג , על בריאות הציבוריילקח בחשבון ההחלטה האמורה ר שאסביבתי חזק דיו 

משקף את המגמה הניכרת מהדיונים בועדה לפיהם אין מקום לשיקולים סביבתיים אלא 

ר עובדיה לב בפני  ועדת "הועדה הכימית ד -ר תת"דברי יו,ראו למשל בהקשר זה.בריאותיים גרידא 

עלתה בועדת עדין אך היא בעלת לפיהם סוגיית  הפגיעה הסביבתית הו 07הבריאות של הכנסת ביולי 

כ דויד טל בישיבה מ "ר ועדת הבריאות ח"ואף יו, חשיבות פחות גדולה מאשר פלואורוזיס ועששת

לנו " מציין כי ההיבטים הסביבתיים נידונים בועדת הפנים ואיכות הסביבה ו ה 13.05.02 -ה

 ".על בריאות העםרה פלההחשובות ההשלכות הבריאותיות של 

מצד כלומר ,לאור העובדה כי  לא קיימת עמדה ברורה בנושא למשרד איכות הסביבה  בייחודוכן 

לטענתו , ומנגד, אבל טוענים שדרוש מחקר נוסף .." מאושרים מהמצב אינם"אחד הם מציינים כי 

ראוי כי בנושא זה אשר , 76מציינים נציגיו כי אין ביכולתם לערוך מחקר עצמאי, של  מר שמעון צוק

 ונכונות  מודעותהרבה יותר תהיה ,פגיעה בסביבה של ממצאים המצביעים על אפשרות עולים ממנו 

 . ערוך מחקרים בנושאל

יהא בכך כדי הרי ש, תהיה נציגות משמעותית יותר למשרד איכות הסביבה בועדה מסוג זהש שעה

תקווה ובכך שבהתאם .ועל רלוונטיות עמדותיו בנושא וחשיבותןגדולה בתחום ה להעיד על אחריותו

 .פעולותיו יגלו יותר רצינות

הנתפסת בעלת הקשר הטוב ביותר עם המחקרים המדעיים האחרונים בכל , נציגות מן האקדמיה

תחום ומספקת מידע עדכני ביותר לגביו היא בעלת חשיבות גדולה מאוד אך לא גדולה עד כדי 

 .היותה רוב בועדה

ולדאוג כי   77סקים ברפואה ציבוריתראוי לבדוק כמה מתוך אנשי האקדמיה הינם כאלה העו

 .האחרונים יהוו רוב מתוכם

י האוניברסיטה העברית עם אנשי הרפואה "כגון אלו שבוצעו ע)יש לעודד מפגשים נוספים ,בנוסף

  ודותדעות ונק, ידע "חיבור"וכך להגיע ל( ר זוסמן"בריאות השן כדנציגים מהמחלקה להציבורית ו

אנשי בין אנשי המקצוע ליתאפשר לאור הסינתזה האמורה בין דבר ש ,מבט שונות באשר לסוגיה

 . האקדמיה

תהיה נציגות כאלו לפיו ראוי כי בדיונים בעלי השפעה ציבורית  78מר צוק מציע מודל איזון כוחות

 . עסקים אקדמיה וציבור,ממשל: נאותה לכל אחד מארבעת הסקטורים החשובים בהשפעתם 
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 .ראהו לעיל פירוט הנזקים הסביביים אשר גורמת ההפלרה   
76

,  16-פרוטוקול מישיבת ועדת המשנה לועדת הפנים ואיכות הסביבה לנושא מפגעי איכות הסביבה הכנסת ה: ראו 

(24.02.2004.) 
77

 .ר גרוטו ודוידוביץ"כגון ד 
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לעומת זאת באירלנד היה , תפקידו לא הוזמן להשתתף בוועדהר זוסמן לאור "תמוהה העובדה כי ד

, שם בנוסף לנציגי מחלקות הממשלתיות הרלוונטיות ונכח  כן כמו. מקבילו חבר בפורום הדומה

 . נציג איגוד הצרכניםואנשי סביבה משפטן , נציגי אקדמיה, נציגי בריאות שונים

 

 ומעקב מחקרי" כנוהג"שנים  10התכנסות כל . 4.4.7

ולטעמו מן הראוי שתהיה וועדה  79שנים 10מר שמעון צוק מציין כי ישנו נוהג לרכז את הוועדה כל 

אחת מהמסקנות הסופיות של הועדה היא לדון .]חודשים לערך 3בינתחומית קבועה שתיפגש כל 

אכן לא קיימת ועדה מקצועית קבועה הדנה בסוגיית איכות מי [ .שנים 5בשנית בנושא ההפלרה תוך 

אומנם הוחלט להקים גוף מחקרי שיעקוב אחר השפעת ההפלרה בתנאי מדינת ישראל .ייה השת

בסוף חודש ינואר   81כבר הוקמה נראה כי  ועדת כזואכן ו 80בפיקוח ועדת היגוי בלתי תלויה 

ל "י מנכ"הועדה מונתה ע.22כחודש לאחר גיבוש סופי של המלצות ועדת עדין מישיבת מליאה ,07

מנהל מחלקה לרפואת שיניים קהילתית ,(ר הועדה "יו) מן יונתן ' בריה הם פרופוח 82משרד הבריאות

ר זוסמן ראש "ד,אביב -פרץ מנהל מחלקה לרפואת שיניים לילדים מאוניברסיטת תל' פרופ ,בהדסה

מבית וטו מומחה לאפידמיולוגיה ובריאות הציבור ר גר"ד,האגף לבריאות השן ממשרד הבריאות

 .מהאוניברסיטה העברית עובדיה לב' באוניברסיטת בן גוריון ופרופהספר לבריאות הציבור 

תפקיד הועדה הינו לקבוע את עקרונות תוכנית המעקב אחר השפעת הפלרת מי השתייה בישראל  

כאשר הן לפי תוכן המינוי והן לפי .על שכיחות עששת השיניים והפלואורוזיס ולפקח על ביצועה

שבו נראה כי הדגש המחקרי הוא על שאלת הנזק הבריאותי  [ר גרוטו "למעט ד] זהות הנציגים 

–תוך היעדר בדיקות אחרות ברמה הבריאותית ,בלבד" פלואורוזיס"שעשוי להיגרם בצורת 

 .סביבתית באשר להפלרת המים

שכזו אשר קמה לאור המלצות הועדה ולאחר " הוק-אד"מעבר לועדת כי , בנוסף חשוב להדגיש

אחר   ,והבחינות העוקבת מכל ההיבטים" מעין ועדת עדין קבועה" יש צורך ב" שזוהתה בעיה"

וראוי , ואף כאן ניתן ללמוד מהנעשה באירלד.תחום איכות מי השתייה בכלל והפלרתם בפרט

יבדוק את וכן , על בסיס קבועלהקים גוף מומחים שיעבוד ויעקוב אחר הנושא וייעץ לשר הבריאות 

 . 83ם המלצות הוועדההמחקרים הקיימים בשטח ויפקח על יישו
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 .9סעיף ,26ש "לעיל ה,ק פרוטוקול צו  
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 שם 
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 למסקנות סופיות של ועדת עדין ' ד' ס  
81

   19' ס,14ש "לעיל ה,טוקול זוסמן ופר  
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 [ נספח ]  24.01.07 -השתייה מיום ה-כתב מינוי לועדת היגוי למעקב אחר הפלרת מי 
83

 . הדן במשפט משווה 5' פרק מס, המלצות הפורום באירלנד ורא 
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 .וסמכויות חבריה מינוי החברים בוועדות המשנה. 4.4.8

ר תתי הוועדות המקצועיות ימליצו על הצוותים הרצויים "נקבע כי יו ראשונה בישיבת המליאה ה

חברת מקורות ונציבות המים יעבירו למזכיר הועדה שמות מומחים , נציגי משרד הבריאות. להם

 . 84לצרף לתתי הועדותמקצועיים שהם מציעים 

ת משנה והיעדר פירוט מתאים של ועדר כל דיון משמעותי בתפקידי ועדיבעיה מרכזית הינה ה (א)

 . תפקידים אלו באתר האינטרנט של ועדת עדין

הדברים . עמום ואינו ברור דיו, 85פירוט תפקידי ועדות המשנה כל זאת בייחוד לאור העובדה כי 

המלצה .."כי התפקיד הוא  שם צויין , ועדת המשנה הכימית פירוט תפקידיאמורים בעיקר לגבי 

אך מנוסח זה עולה כי , .."למזהמים ובין היתר פורט נושא ההפלרה תקניםעל קביעת או עדכון 

הועדה אמורה  כאמור  שכן לאור פירוט תפקידי הועדה. חיוב ההפלרהלא אמורה לעלות שאלת 

 .  בתקניםלדון אך ורק 

נראה כי הממנים את חברי ועדות המשנה לא .בתת ועדות " ריאותי מקצועיחוץ ב"היעדר ייצוג  (ב)

בלו קריטריונים שונים למינוי והאוריינטצייה היתה למנות ועדת מקצוענים בתחום הספציפי יק

ונראה כי בכל ועדות המשנה למעט הועדה ליישום ] בוועדת המשנה הכימית  . הנדון בלבד

לטענת מר צוק הוא ביקש להצטרף כחבר ] חוץ ממשלתיים לא נכח נציג הארגונים ה[ התקנות 

  [מר צוק הוזמן לדיונים שונים בועדת המשנה  לם אולוועדה אך נענה בשלילה ראה פרוטוקול 

 
ר זוסמן מציין כי וועדת המשנה היתה בעלת "ד  -היקף הייצוג המקצועי בועדות המשנה (ג)

שאומנם הוזמנו , של בריאות הציבוראוריינטציה כימית לעומת פרשנות של רופאי השיניים 

 .86.לוועדת המשנה אולם ההחלטות היו ברמה הכימית מקצועית

בחנו את שיטת ההצבעה בועדת עדין ואת בעייתיות שאלת הליך העלאת הנושאים לסדר : סיכוםל

והצענו כי יש לנסות להסדיר זאת ברמה רגולטיבית תוך התייחסות למספר נקודות מפתח , היום

בחנו את הרכב משתתפי הועדה והצענו דרכים לשפר את המצב על מנת  , כמו כן . לעילשצויינו 

כן ניתן שיקול .להביא לידי ביטוי מגוון רחב יותר וייצוג ראוי יותר של קבוצות אינטרסים שונות

ולבסוף נגענו בשאלת דרכי מינוי . דעת לנושא תדירות התכנסות הועדה המקצועית והמחקרית

. הרכביהן ואי בהירות באשר לשאלת סמכותם כפי שהתבטאה בכתבי המינוי, ועדות המשנה
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 נפקות משפטית להמלצות הועדה . 54.

 : זהות מפעיל שיקול הדעת. 4.5.1

היחידה היא הרי ש, בחוק כות לרשות מנהליתמס מוענקתרגע  וב, לפי עקרון עצמאות שיקול הדעת

 .מוסמכת להפעילהה

וכן , ת נתונה הסמכות להתקין תקנות בנושא איכות מי השתייהבמקרה זה כאמור  לשר הבריאו 

כלומר שיקול הדעת נשמר בידי השר .." לעדכון  ייעצתועדה מ" בכתב המינוי הודגש כי מדובר ב

 .87והאחרון לא האציל מסמכותו לועדה אף לא במשתמע 

ת מנהלית אין מודגש כי למרות עצמאות שיקול הדעת של רשו 88שר האוצר' כפר ורדים נ צ "בבג 

מדגיש כי ו 89צ ברמן"בבג מוסיף  ש"בנוסף בימ.פסול שלצורך כך תיעזר במידע של מומחים בדבר 

מראש נתכוננה בכדי ר שאהוועדה  המלצתבחנת ולא סבירות ינהיא ה ל"המנכסבירות ההחלטה של 

 90 צ  כי לשר המאמץ החלטות וועדה שיקול דעת רחב מאוד"בנוסף מודגש בבג.לספק המלצות

 : מיתחם שיקול הדעת

מסמיך את השר לקבוע בתקנות הסדרים משניים לביצוע , היקף הסמכות להתקין תקנות.א

גם , אין הוא מסמיך את השר לקבוע בתקנות מעבר לכך,ההסדרים הראשוניים שנקבעו בחוק עצמו

אלה אולם כיוון שלא תמיד קל להבחין בין שני התחומים לעיתים התשובה לש.91הסדרים ראשוניים

זו תימצא באיזון שבין טובת הציבור וצרכי המינהל התקין לבין מידת הפגיעה בעיקרון שלטון 

 .92החוק

ההלכה האמורה רוככה במהלך  -הגמשת הלכת עצמאות שיקול הדעת של הרשות המוסמכת.ב

י הקביעה כי בעל סמכות רשאי "כאשר מגמה זו התבטאה בין היתר ע, ש עליון"י בימ"השנים ע

ביטוי נוסף למגמה זו הוא בכלל , 93כל עוד ההכרעה הסופית נותרת בידו, עם גורמים שונים להתייעץ

, בעיקר בנושא מדעי או טכני, לפיו בעל הסמכות רשאי להסתייע בחוות דעת של מומחה ואף לאמצה

אך זאת בתנאי שמה שמובא לפניו לצורך קבלת החלטתו אינו רק החומר הסופי של המומחה אלא 

 94.הממשי שעל יסודו גובשה חוות הדעתגם החומר 
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מדובר . עקרונית לא נמצא חוק המסדיר את חובתו של שר הבריאות לאמץ את המלצות הוועדה

בנושא המצוי במסגרת מתחם שיקול הדעת של רשות מנהלית אשר סבירותה נבחנת לפי כללי 

כי מרגע  95ישראלהסתדרות הרוקחים ב 4870/  90צ "בגבעניין זה מודגש ב, המשפט המנהלי 

לדחותן או לאמצן ,לאמצן [ ל משרד הבריאות "שם מנכ] שנתקבלו ההמלצות רשאי הגוף המחליט 

 .חלקית

 : אימוץ החלטות וועדה. 4.5.2

ש כי לא יתערב "הדגיש בימ,  96אגודת אדם טבע ודין נגד השר לאיכות הסביבה 9570/04צ "בבג

נראה על " ין תקנות בנושא הנידון מאחר ו בהחלטת שר לאמץ מסקנת ועדה מקצועית שלא להתק

בפני [ אגודת אדם טבע ודין ] פני הדברים שהנושא נבדק וניתנה הדעת לבעיות שהעלתה העותרת 

האם ניתנה הדעת  תמקד סביב השאלה ש י"מבחן בימתוכנו של כלומר נראה כי ". מומחי המשיב

 .'ונות נגד ההפלרה ובעדה וכיובטענות שכמו הועלו בישיבות המליאה של הועדה ר שאלטענות 

בנוסף  מודגש כי כשמומחים מטעם גוף ציבורי הגיעו למסקנה שנתקבלה על דעת הגוף שהוא 

 .ש לא יתערב ולא ישים את שיקול הדעת שלו תחת שיקול דעת  הממונה"בימ, הקובע

לאמצן  צ ברמן מרגע שהחליט"יש לציין שאף  אם יחליט השר לאמץ את המלצות הוועדה לפי בבג

 .מעשיעליו לתת לכך לבוש 

 : דחיית החלטות הועדה. 4.5.3

אולם בנסיבות , הכלל הוא  כי סמכות ההכרעה נתונה לרשות המוסמכת אף בניגוד לעצה שקיבלה

כך .מסויימות העצה עשויה ללמד שהשיקולים שביסוד ההחלטה של הרשות המוסמכת היו פסולים

כי בנסיבות מיוחדות בעניין המחייב מומחיות  לית הסמכות המנהלדוגמא מדגיש זמיר בספרו 

יהיה לעצה כמעט משקל ,מיוחדת שאינה מצויה בידי הרשות המוסמכת אלא בידי הגוף המייעץ

 97מכריע

י "צויין ע [החלטת העירייה לסרב לספק תמיכה כספית לבית הפתוח ]   98ם"מ הבית הפתוח בי"בעת

 יות וענייניות של ועדה מקצועית אינה עניין של מה חריגה מהמלצות מקצוע.." כיהמחוזי  ש "בימ
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ואם הרשות מבקשת לעשות כן עליה להציג תשתית עובדתית ונתונים מסודרים ובמיוחד , בכך

 .שם הוחלט לא לאמץ ההמלצות אולם ללא כל הנמקה..".הנמקה עניינית מפורטת ומשכנעת

ל "ימה ועדה את תפקידה יכול מנכמשסיכי  צ הסתדרות הרוקחים "בבגמצויין בהקשר זה אולם 

אמירה זו רלוונטית .להחליט בניגוד אליה ואף משיקולים וטעמים השונים מאילו שצויינו על ידה

ייתכן ושיקולים שונים של מדיניות יובילו את השר , מאוד בהקשר ההחלטה שלא לחייב הפלרה

 .'למסקנה כי יש לבטל את התקנה בעניין עצם ההפלרה וכיוב

הרי שוועדה מקצועית , ד עצמאי"מצויין כי למרות שלמחליט בפועל יש שק 99 5853/05מ "עעבנוסף ב

משקפת בקיאות במאטריה הספציפית שיש לה משקל רב ביותר כך שאף אם הוחלט לא לאמץ את 

 . החלטות הוועדה על המחליט נטל ההנמקה 

 הבחנה בין חובת היוועצות סטטוטורית לבין חובה וולנטרית . 4.5.4

נדבך נוסף העשוי להשפיע על נפקות המלצות הועדה הוא העובדה כי המלצותיה ניתנו במסגרת 

 .החלטתו של שר הבריאות להיוועץ בועדה מבלי שהוטלה עליו חובה לעשות זאת על פי חוק

רענן הר כאשר , 100להלכה סטייה מהיוועצות וולנטרית לא תגרום לבטלות המעשה המינהלי,ראשית 

קרי , ולהחיל עליה דין זה" הנחיה פנימית"י להתייעצות כזו יש להתייחס כאל  ממליץ כ 101 זאב 

 .לקבוע כי ניתן לסטות מהליך של היוועצות וולנטרית פנימית רק מטעמים ענייניים וסבירים

יש הגורסים כי משקל , שאלה היא מהו המשקל שיש לתת לעמדתו של גוף מייעץ וולנטרית, שנית

ית במכלול שיקולי הרשות יהיה כבד מזה שיינתן לפניה שלא מכוח שיינתן לפנייה סטטוטור

הכללים החלים על התייעצות מכוח חוק אינם , כמו כן אומנם זמיר מציין בספרו כי לרוב.102חוק

אולם בו זמנית הוא מדגיש כי אחד הכללים שיחולו על התייעצות ,103חלים על התיעצות רצונית

 דעת מץ המלצה או דעה של גוף מייעץ מבלי להפעיל שיקולרצונית הוא כי אסור לרשות מנהלית לא

שכן עליה עדיין לשקול את חוות הדעת לאור ,אפילו כשמדובר בעניין המחייב מומחיות,עצמאי

 104'המשאבים הכספיים שלרשותה וכיוב,המדיניות של הרשות
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ו לדחות את המנהלי נראה כי הסמכות הבלעדית להחליט אם לאמץ  א המשפט לפי כללי: לסיכום

באם יחליט האחרון לאמצן הרי שכל טענה שתעלה כנגד .המלצות הוועדה הינה בידי שר הבריאות 

האימוץ תיאלץ להוכיח כי לא עלו בדיונים שאלות ענייניות ולא ניתנו להן פתרונות ראויים 

, לעומת זאת באם דוחה השר את המלצות הוועדה הרי שמחד בידי השר שיקול דעת נרחב,בהתאם

אולם מאידך יינתן משקל בלתי מבוטל להיבט המקצועי של דיוני ומסקנות הועדה ועל השר עם רדת 

 .תהא חובה לנמק דחייתן,יום

יתכן וכאמור מדובר בהסדר ראשוני שאינו  בסמכות , לגבי המסקנה בעניין עצם חובת ההפלרה

 .סמכותו של השרעם חוסר " נופל"ולכן בהתאם כתב המינוי של הועדה בעניין החובה , השר
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 פיקוח רשות מחוקקת על החלטות הרשות המבצעת . 4.6
 החלטות בנושא ההפלרה

 י ועדות הכנסת"אישור התקנות ע . 4.6.1

ב לפקודה אינו מתלה את כניסת התקנות לתוקפן באישור ועדה מועדות הכנסת אולם 52' ס אומנם

 .וה עבירה פלילית מהו 1יא לפקודה קובע כי הפרת הוראה מהוראות חלק ה52' ס

הקובע כי תקנות הקובעות ענישה פלילית בשל הפרתן לא יכנסו   105הכנסת: י "א לח21' בהתאם לס

י וועדה מוועדות הכנסת שהנושא נמצא בתחום "לתוקף אלא אם כן אושרו לפני פירסומן ע

ונות אישור לחוק העונשין לפיו תקנות בהן נקבעו עבירות ועונשים טע( ב)2' ובהתאם לס, אחראיותן

. על ועדת כנסת שהנושא נמצא בתחום אחריתה להתכנס בכדי לאשר התיקון,וועדות הכנסת

את  להתקיןכאמור הסמכות הבלעדית ,את התקנות   לאשרסמכותה של ועדת הכנסת היא סמכות 

. לחוק הפרשנות בסמכותו גם להתלותן או לבטלן 15' ולאור ס, נתונה בידי שר הבריאות התקנות

כאשר לדברי מר שמעון צוק ,בעניין חובת ההפלרה  98זו דנה ועדת הבריאות בכנסת בשנת  במסגרת

 .בועדה זו היו תקציביים ולא מקצועיים סביבתייםשעלו עיקר השיקולים  כאמור 

 י ועדות הכנסת"דיון בתקנות ע. 4.6.2

סמכויותיהן , עדותתפקידי הו, הכנסת תבחר מבין חבריה ועדות קבועות,הכנסת :י"לח( א) 21' לפי ס

לתקנון הכנסת מונה את הועדות ( א)13' ס. ייקבעו בתקנון, במידה שלא נקבעו בחוק, וסדרי עבודתן

' וס, מציין את ועדת הפנים והגנת הסביבה( 5()א)13' ס] הקבועות בכנסת ואת תחומי ענייניהן 

 .[מונה את ועדת העבודה הרווחה והבריאות ( 9()א)18

 לאחרבתקנות ..ץ עמה עלדון ולהתיי ,ין סמכויותיה של ועדת כנסת קבועהב, וןלתקנ( א)14' לפי ס 

 .שהותקנו 

כניסתן לתוקף של התקנות המחייבות  בטרם 02ועדת הבריאות של הכנסת התכנסה במאי , ואכן

שנעשה " השימוע הציבורי"לפני הדיון בועדת עדין לאור  06וביולי , את הפלרת מי השתייה

חשוב לציין כי ועדת .האירועים לעידוד המודעות לשמירה על הסביבה בישראל ובמסגרת, במסגרתה

במסגרת האירועים לעידוד המודעות לשמירה על הסביבה  20.03.07הבריאות חזרה ונתכנסה ב 

 .בישראל
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ח "ס, הממשלה :לחוק יסוד 48' לפני כן ההסדר האמור נקבע בס, 166א "ח  התשס"ס, (30' תיקון מס), הכנסת: לחוק יסוד  

 . 2001עד שתוקן במרס . 158א "התשס
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 : 05.02מסקנות ועדת הבריאות מ 

כדי לבחון שוב  דחייתן לתקופה של שנה/קריאה לשר הבריאות לשקול התליית התקנות או ביטולן

 את הנושא למען הסר ספק

 :07.06מסקנות ועדת הבריאות מ 

לבצע מחקר אחד ורציני בנושא ההפלרה בכדי לבדוק האם מועילה או מזיקה ובכלל זה קריאה 

בשיתוף מומחי בריאות ציבור רפואת שיניים איכות למשרד הבריאות להשלים הדיון בסוגייה 

פעולה במסגרת החלופה למניעת עששת קרי הכנסת טיפול ובמקביל , הסביבה ואתיקה משפטית

בנוסף לאור המחלוקת לגבי יעילות ההפלרה במניעת .שיניים של ילדים למערכת הבריאות הלאומית

עששת ולאור מחקרים המצביעים על אפשרות של נזקים בריאותיים וסביבתיים פוטנציאליים יש 

לרה על יישובים חדשים כפי שמחייבות את המצב הקיים ולא להרחיב את חובת ההפ להקפיא

ר מילכה "ר האיגוד ד"רופאי בריאות הציבור שעה שיוחלק חשוב לציין כי בועדה זו נטלו .התקנות

ר הועדה וחבריה התייחסו אליה "ויו 106נדרשה לתת את עמדת האיגוד,דונחין הוזמנה לועדה 

 .בהתאם

 :24.02.2004-מסקנות ועדת איכות הסביבה מ

 .  ית היא שיש לבקש ממשרד הבריאות לשקול הפלרה באמצעות מלח שולחןהמסקנה הסופ

לא , "ישקול"ולכל היותר היא יכולה לבקש ממשרד הבריאות כי " שיניים"נראה כי לוועדה אין )

  (י משרד הבריאות"ל נלקחים ברצינות ע"ברור עד כמה הדברים הנ

 

 נפקות משפטית של המלצות ועדת הבריאות לעיל . 4.6.3

אין , לתקנון הכנסת בעניין ששר רשאי להורות ולהתקין תקנות בנות פועל תחיקתי 109' י ס"פע

 ןה 06ומיולי  02ולכן מסקנות ועדת הבריאות ממאי .הועדה רשאית להעמיד להצבעה אלא המלצות

 .בבחינת המלצות גרידא 

העניין הנדון הוא ר הכנסת אל השר אשר "לתקנון  את מסקנות הוועדה יעביר יו( ג)111' י ס"עפ

חודשים מיום קבלת המסקנות  3ר הכנסת תוך "כאשר האחרון צריך להודיע ליו. בתחום תפקידיו

 ([ לתקנון( ד)111' ס.  )על כל פעולה שפעל בעקבות המסקנות

 

                                                 
106

כאשר ,שהיא בעיקרה שמירה על המצב הקיים לא להפליר יותר אולם גם לא להפסיק ההפלרה במקומות בהם כבר מפלירים 

 .במקביל מוצע ללמוד יותר ולחקור תוך שנה השלכות בריאותיות שונות של ההיחשפות לפלואור
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 : פיקוח הרשות המחוקקת מצב בפועל 

אותן " לאמץ " ה והחליט, דנה ועדת הבריאות של הכנסת בהמלצות ועדת עדין כאמור 107לאחרונה 

לשר סמכות , לאור המצב המשפטי כאמורובהקשר זה  .בהוראות עתידיות העולות מהן " לתמוך"ו

הסמכות ועדת הבריאות ל ולאחר מכן[ בין היתר לאור המלצות הועדה ] בלעדית להתקין התקנות 

 . [ הכנסת: י "א לח 21' ס.] לאשרן 

מסקנות " אימוץ" אולם ב, עדת הבריאות את התקנותאומנם טרם אישרה ו: נראה כי היוצרות התהפכו

באם יחליט השר שלא לאמץ את ההמלצות בתיקון התקנות " הרוח מנשבת " די ברור לאן , ועדת עדין

 .שעה שאילו יובאו לאישור ועדת הבריאות בכנסת

 גוף מפקח נוסף מטעם הכנסת   -נציב הדורות הבאים . 4.6.4

פרלמנטרית  בעלת האמצעים לקבל תמונה כוללת ומקיפה של -ות תוךיש  -נציב הדורות הבאים בכנסת

בקרה לגבי השלכותיה  המבצעת , חקיקת המשנה היוצאות מתחת ידיה של הכנסת החקיקה ושל

' לפי ס .ככל שיש בה כדי להשפיע על עתידם של הדורות הבאים שיחיו במדינה, החקיקה העתידיות של

דורות הבאים שיביע בפניה נתונים וחוות דעת בנושאים שיש הוקם לכנסת נציב  108לחוק הכנסת  31

ין שיש לו השפעה יענכ 30' לדורות הבאים מוגדר בס עניין מיוחד. לדורות הבאים עניין מיוחדבהם 

ולפי תפקידיו של הנציב . 'בריאות וכיוב, איכות הסביבהבין היתר בתחומי  ,ניכרת על הדורות הבאים

ין היתר מתן חוות דעת על חקיקת משנה המובאת לאישור וועדות או לחוק הכנסת הם ב 32' לפי ס

במסגרת תחומי .התייעצות עם וועדה מוועדות הכנסת בנושאים בהם קיים עניין מיוחד לדורות הבאים

למעט הסדר מיוחד בעניין נושא ] סמכותו רשאי הנציב להשתתף בכל דיון ועדת כנסת לפי שיקול דעתו 

המנוי לחוק הכנסת רשאי לדרוש מידע מכל גוף מבוקר   35' וכן  לפי ס,חוק הכנסתל( ז)34' לפי ס[ חסוי 

מסמך או דין וחשבון , כל ידיעה, [נוסח משולב] 1958  -ח"התשי, לחוק מבקר המדינה( 6  )עד  (1)9  בסעיף 

ת כך למשל בעניין הפלר .אשר נמצאים בתחום סמכותו של אותו גוף והדרושים לנציב לביצוע תפקידיו

. מי השתיה ביקש הנציב ממרכז מידע ומחקר בכנסת לערוך עבורו מחקר בעניין עמדות שונות בנושא

ר "וחוסר שביעות רצונו מההתנהלות פנה ליו 98ולאור בדיקתו את הליך קבלת ההחלטות בנושא משנת 

 . הרווחה והבריאות בכדי שיקיים דיון דחוף בנושא, ועדת העבודה 

נוסח חקיקת משנה / הכנסת מיידעות את הנציב לפי העניין על הצעות חוק ועדות הכנסת ומזכירות 

 דיון בחוקים /ח "הצ לגבי] ר הכנסת "באם הנציב מוצא בהם עניין מודיע על כך ליו,שהובאו לפניהן
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וועדות הכנסת יזמנו את הנציב לדיון בנושאים [  לגבי חקיקת משנה ] או לראשי ועדת כנסת  [  שונים 

 .[לחוק הכנסת ( ז)-(ב)34' ס] האמורים 

ההצעה , 109איםבח לביטול מוסד נציבות הדורות ה"העלה חבר הכנסת אביגדור יצחקי הצ 25/10/06 -ב

את תפקידו , מר שלמה שוהם, סיים נציב הדורות הבאים, ח זה"נכון לכתיבת דו .עברה בקריאה טרומית

 נציבותעולה כי אנשי ה ציב הכנסתהוועדה המשותפת לתקי פרוטוקול "עפ. אך טרם מונה נציב חדש

 .  110מ"הוכפפו זמנית לממ
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קביעת איכות מי השתייה במדינות  –משפט השוואתי . 5
 .השונות

 :אירלנד . 5.1

, כאשר הדבר הוא בסמכות שר  הבריאות. הפלרת מי השתייה הציבוריים בחוק מחייבתאירלנד 

 . לאופן והיקף פעולתן בנושא זהאשר יכול לקבוע רגולציה לרשויות הבריאות השונות באשר 

שמטרתה  היא (  הפורום: להלן)מינה שר הבריאות  ועדת מומחים , 2001בשנת ,בהתאם לכך 

כן בדיקת הדאגות . 111בדיקת הראיות השונות בקשר להפלרה ולייעץ במידה ונדרשת חקיקה חדשה

בריאות וועדת משרד ה, בה בעת. הן מהצד הרפואי והן מהצד האתי, שהועלו הן מהצד המדעי

מ שיבדקו את "מינו פרוייקט מחקר משותף של מספר אוניברסיטאות ע( health board)הבריאות 

 . כל האספקטים של שימוש בפלואוריד

. באתר הפורום מצויין כי מטרתו היא  לבחון את נושא ההפלרה ולהמליץ לשר הבריאות בנושא

המחוקק ואנשי רפואה בנוגע , ת הציבורכ מציין הפורום בדוח הסופי  כי מטרתו ליידע א"כמו

מטרה נוספת . ובמסגרת זו לבחון את ראיות מדעיות בעד ונגד ההפלרה. לסיכונים והטבות ההפלרה

לכן הפורום מתחילתו פתח בתוכניות . של הפורום היא להתייחס לדאגות ציבוריות בנוגע להפלרה

ארגונים ואנשים , בנוסף. ים שלו מ להעסיק ולידע את הציבור בהליכ"ע, התייעצות עם הציבור

אף פורסמו . פ"מ לתת פרזנטציה בע"אינדיבידואלים שהביעו  דעה נגד הפלרה הוזמנו לפורום ע

הוקם אתר ו,הודעות המזמינות את הציבור להביע דעתם בפני הפורום( בעיתונים והרדיו)בתקשורת 

 . פ"אינטרנט בו עודכנו ישיבות הפורום והצגות בע

  -בין היתר. אשר נגעו לתחומים רבים ומגוונים 112רסם הפורום מסקנותיו והמלצותיופ 2002בשנת 

הומלץ להמשיך בהפלרה אך לאור החשיפה למקורות רבים של פלואוריד יש לתקן את החוק . א

 . ולהגדיר מחדש את הרמה האופטימאלית של פלואוריד במי השתייה

על ל יישום ההמלצות וייעץ לשר הבריאות שיפקח ע הקמת גוף מומחיםכן המליץ הפורום על . ב

יין כי צריך ואף ניתנה התייחסות להרכב גוף המומחים וצ. בכל אספקטיי ההפלרה בסיס קבוע

, טוקסיקולוגיה, רפואת בריאות הציבור, כולל רפואת שיניים, להיות ייצוג דיסציפלינארי מרובה

 . סביבה והציבור, הנהלה, הנדסה

והן באספקטים . ים טכניים של ההפלרה כולל הביקורת הנדרשתניתנו המלצות באספקט. ג

 . הקשורים לנושא משחות השיניים ותעשיית בריאות השיניים

                                                 
111

 http://www.bmj.com/cgi/content/full/320/7249/1560: ראו 
 http://www.dohc.ie/publications/pdf/fluoridation_forum.pdf?direct=1ח  הפורום "דו112

 

http://www.dohc.ie/publications/pdf/fluoridation_forum.pdf?direct=1


 רמת גן, אוניברסיטת בר אילן, הפקולטה למשפטים, הקליניקה לפרקטיקה ומדיניות סביבתית
 ';0מאי , טיוטא ראשונית להתייחסות

 עמודים 49מתוך  44עמוד 

הפורום התייחס לאספקט מחקר הפלרה וציין כי גוף המומחים שיוקם צריך לעשות סדר . ד

בות של בסיס ולאור חשי. וצריך לתת מימון מתאים, עדיפויות במחקר בנושאים הקשורים לפלואור

יש להמשיך ולפתח את תוכניות המחקר של ועדת , כלל עולמי של מחקר בנושא הפלרה ובריאות פה

 . מ להרחיב ולהגדיל את גוף המידע העולמי על הפלרה"הבריאות הקיימות ע

הפורום מעלה את חשיבות לספק לציבור הרחב  -מידע והשתתפות הציבור, באשר לחינוך. ה

טרס מיוחד מידע ממשי על כל אספקטי הפלרת מים כולל מידע מלא על עבודת ולקבוצות בעלות אינ

דיון וניתוח בעיתונות ( 1: הפורום מציין מספר דרכים להזרמת המידע אל הציבור .  הפורום

ח עצמו "מידע נוסף מהדו(2. מ להבטיח הפצה מלאה של ממצאי הפורום"הארצית והאזורית  ע

 . מ להוסיף לזרימת המידע"ור ארצי ומקומי ברדיו והטלוויזיה עסיק( 3. ומאתר הפורום באינטרנט

פגישות אזוריות ציבוריות עם פאנל של מומחים דיסציפלינאריים הזמינים להציג מידע ולענות ( 4

ניתן לכנס פגישות כאלו . י קבוצות עניין מיוחדות"י הציבור הרחב או ע"לשאלות ודאגות המועלות ע

קבוצות קהילה או ארגוני , הרשויות המקומיות, עניין מקומיותלבקשתם של קבוצות בעלות 

 .צרכנים

יבוצעו  סקרים או אמצעים אחרים כדי למדוד את תגובת הקהל , כאשר  לאחר השלמת ישום זה 

מ לעזור למחוקקים וקובעי המדיניות להיות מיודעים על עמדת הציבור לעניין "לממצאים ע

 . ההפלרה

לאור , מנגד. 113הוקם פורום מומחים כפי שהמליץ הפורום 2004-ה כי בי דיווח בעיתונות נרא"עפ

הובע חוסר שביעות רצון ,  מאז פרסום המלצות הפורום, ידיעות בעיתונות נראה כי לאורך השנים

 114מאי מילוי המלצות הפורום בנושא כמויות ההפלרה

 :ארצות הברית. 5.2

פלרה והנושא נתון לשיקול דעתן של בארצות הברית אין חקיקה פדראלית המחייבת ה 115-רקע 

 . המדינות

 U.S. Public Health)ב "י שירותי הבריאות של ארה"ע 1945-סטנדרט מי השתייה נקבע לראשונה ב

Service) , ,והוביל לבסוף לחקיקה , הסטנדרט נועד להגן על הציבור ממחלות בקטריאליות חמורות

 (. SDWA: להלן)  Safe Drinking Water Act -ה, 1974-פדראלית ב
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לזהות מים המכילים חומר ( EPA: להלן)  Environmental Protection Agency -החוק דורש מה

ומקסימום רמת חומר ( סטנדרטים בעלי אכיפה)מזהם ולפרסם רמות חומר מזהם מקסימאליות 

 .למספקים מוניציפאליים( מטרות בריאות שאינן ברות אכיפה)מזהם מומלצת 

ריז רשמית על רגולאציה ראשונית של מי שתייה בשביל מזהמים שיש להם אפקט צריך להכ EPA-ה

לכן ". ידועים או צפויים להתקיים במערכת מי השתייה הציבורית"נגדי על בריאות האנשים ואשר 

הוציא רגולציה ארצית ראשונית במי שתייה בנוגע לפלואור כיוון שהסיק שרעלת פלואור  EPA-ה

ותועד כמשויך לצריכת מי שתייה . היא אפקט נגדי(crippling skeletal fluorosis)שילדית נכה 

 . מופלרים

על רמת חומר מזהם מקסימאלית לפלואוריד בתקנות ארציות ראשוניות  EPA-הודיע ה  1985-ב

י "הערות כתובות ע 400-קיבל מעל ל EPA -הבתגובה לכמות המוצעות . זמניות של מי השתייה

לאים של שימוע ציבורי בשאלה האם פלואוריד במים מהווה תוצאה ימים מ 2הציבור וערך 

הציב את הכמות המקסימאלית  EPA-על בסיס כל המידע שקיבל ה .הפוכה/בריאותית נגדית

 .המומלצת וכפועל יוצא כך גם הכמות המקסימאלית

טה י שלי"נועדו להגן על בריאות הציבור ע)בתקנות שתייה ארציות משניות  EPA-כ קבע ה"כמו

רמה "( שעלולים להשפיע בצורה נוגדת על הריח ומראה מי השתייה"בחומרים מזהמים 

 Code of)הגבלה זו אושרה לבסוף ושולבה לקוד של הרגולציה הפדראלית . מקסימאלית משנית

Federal Regulation ) 

לפי  ,במידה ועוברים את הגבול המקסימאלי המשני אך לא את הכמות המקסימאלית הראשונית

לשלוח הודעה לכל המשתמשים המשלמים ולמנהל  נדרשהמים המוניציפאלי  ספקהקוד הפדראלי 

 . הרפואה הציבורית המדינתי

הם . 1    ,כי פרסמה כתב ויתור בתקנות השתייה הראשוניות הארציות לפלואוריד וציינה EPA-ה

רכות מים מע. 2. אף שהם קבעו רמה מקסימאלית מומלצת, תומכים בהפלרה או לא מאשרים

. מדינות לא נדרשות לאמץ את הרמה המומלצת. 3. ציבוריות לא נדרשות לעמוד ברמה המומלצת

  .הפלרה היא עניין של מדינה ורשויות מקומיות. 4

 

ב מעולם לא החליט האם מדינה יכולה לחייב יחידים לצרוך "ש העליון של ארה"ביהמ -ש"ביהמ

יתן לספק פלואוריד דרך אמצעים אחרים סבירים ופחות כאשר נ, פלואוריד דרך מי שתייה ציבוריים

 .פולשניים
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 . הפלרה ,ואף בעד, לאורך השנים היו מאבקים אשר התבססו על טענות משפטיות שונות נגד 

חלקן הוא במישור החריגה משימוש בכוח הפיקוח המדינתי , חלק מהטענות הן במישור הסמכות

(police power )19תיקון : בעיקר טענות להפרה של התיקונים לחוקה) וחלקן הוא במישור החוקתי 

צמצום פריבילגיות וחסינות ומניעת הגנה שווה של , שלילת חירות – 14תיקון , חדירה לפרטיות –

 (.חופש הדת -1ותיקון . החוק

  -נראה כי הרשויות המוסמכות הינן רשויות הבריאות במדינות השונות :הרשויות המוסמכות

ומחלקת בריאות . 116חיבורים 10,000ישנה חובת הפלרה קיימת מעל  -מדינת קליפורניה .א

היא האחראית על ההפלרה ועל בריאות  117(State Department of Public Health)הציבור 

אשר הוכיח ניסיון , החוק מציין כי ראש המחלקה יהיה רופא בעל רישיון וכירורג.  118השן

 . 119בריאות הציבור וניהול, ברפואה

אין חובה להפליר אך ישנן רשויות האחריות על מים ציבוריים אליהן נדרשים  - פנסילבניה .ב

ד "ש של פנסילבניה מציין בפס"ביהמ. מ להפסיקה"מ לאשר הפלרה ואף ע"לפנות ע

 Commonwealth v. City of Lebanon
כי סמכויות בנוגע למים הועברו ממחלקת , 120

 (.Department of Environmental Resources)הבריאות למחלקת משאבי הסביבה 

 

 :סיכום המשפט המשווה

האחת היא אירלנד אשר בדומה לישראל מחייבת , מדינות 2ולציה של בחרנו לבחון התנהגות ורג

באשר . ב שאינה מחייבת הפלרה מי השתייה בחוק"והשנייה היא ארה, הפלרת מי השתייה בחוק

מחייבת הפלרת מי , קליפורניה, לאחרונה לאור השוני בחנו את המצב המשפטי בשתי מדינות האחת

 . אינה מחייבת הפלרה בחוק, יהפנסילבנ, בעוד השנייה, השתייה בחוק

על אף שישנו ספק בדבר , התנהלות הוועדות וההמלצות בה, כפי הניתן ללמוד מהנעשה באירלנד

הרי שישנה חשיבות רבה למודעות הציבור הרחב ושיתופו באופן המרבי בהליך , יישום ההמלצות

ח אשר יעזרו למחוקק "הן לתגובות הציבור לדו, תוך שימת דגש על מעקב עתידי. קבלת ההחלטות

 . י הקמת ועדת מומחים אשר תפעל על בסיס קבוע"בקבלת ההחלטות בנושא והן ע

ב מתנהל דיון ממושך ורב שנים אודות נושא ההפלרה אשר נושא בחובו שאלות חוקתיות "בארה

כפי . אין חובת הפלרה ברמה הפדראלית והנושא נתון להחלטות המדינות השונות. כבדות משקל

                                                 
116 Cal Health & Saf Code § 116410 (2007) 
 (California Health and Human Services Agency)היא חלק מהסוכנות הבריאות ושירות הציבור  117
118 Cal Health & Saf Code § 131051 (2007) 
119

 Cal Health & Saf Code § 131005 (2007) 
120 482 Pa. 66, 393 A.2d 381 (1978) Department of Environmental Resources v. City of Lebanon, 

http://www.lexis.com/research/buttonTFLink?_m=90c9a1e33ca6d5f1b8a94314b09ecba6&_xfercite=%3ccite%20cc%3d%22USA%22%3e%3c%21%5bCDATA%5b104%20Ill.%202d%20243%5d%5d%3e%3c%2fcite%3e&_butType=3&_butStat=2&_butNum=13&_butInline=1&_butinfo=%3ccite%20cc%3d%22USA%22%3e%3c%21%5bCDATA%5b482%20Pa.%2066%2cat%2073%5d%5d%3e%3c%2fcite%3e&_fmtstr=FULL&docnum=1&_startdoc=1&wchp=dGLbVlz-zSkAk&_md5=8800c21630bc0ec7ebfab49e7c651cf6
http://international.westlaw.com/find/default.wl?vc=0&rp=%2ffind%2fdefault.wl&DB=162&SerialNum=1978116976&FindType=Y&AP=&fn=_top&rs=WLIN7.02&mt=WestlawInternational&vr=2.0&spa=intbarilan-000&sv=Split
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. הנושא הוא בסמכות רשויות הבריאות השונות, אשר מחייבת הפלרה, לראות בקליפורניהשניתן 

נקבע כי אם יש רצון לבצע הפלרה הרי שצריך לקבל , אשר אינה מחייבת הפלרה, אף בפנסילבניה

, דהיינו, מ להפסיקה הרי שצריך להביא צידוקים לכך בפני הרשות שאישרה"וע, אישור רשויות לכך

 . הדבר אינו ניתן אוטומטית, קומית מעוניינת בהפסקת ההפלרהבאם מועצה מ
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 :סיכום. 6

והציעה מצב ראוי , חוות הדעת תיארה את הליך קבלת ההחלטות בנושא איכות מי השתייה בישראל

 ב בנושא"ברמה המשפטית תוך הצצה לנעשה באירלנד ובארה

-ה שלבומעורבותו בהליך קבלת החלטות מסוג זה הן בכלל מוצע להרחיב את היקף שיתוף הציבור כ

בנוסף לעומת נציגות אקדמאית ומטעם .והן במידת שקיפותה, במסגרת דיוני הועדה" שימוע ציבורי"

יש לתת ביטוי לקולות אחרים החשובים לא פחות בגיבוש החלטה , משרד הבריאות שהיוו רוב בוועדה

ים דיוניים הקשורים בוועדה המשפיעים מהותית על טיב יש להסדיר רגולטיבית ומראש נושא.מסוג זה

  .ההחלטה המתקבלת עם רדת יום

במסגרתו טענתנו . אחד המרכיבים אשר הושם לגביו דגש בתיאור ההליך כאמור הינו שיתוף הציבור

יש להביא את ההליך לידיעת צרכנים . היא כי היקף השיתוף לאור חשיבות הנושא הינו מצומצם 

ולא להמתין למשל  שנציג הארגונים החוץ ממשלתיים ישלח מיוזמתו את ' ם וכיובשונים חוקרי

טענה זו מקבלת משנה תוקף לאור העובדה כי לא ברור מי , המסקנות לארגוני איכות סביבה שונים

מעבר לציבור המקצועי אליו נוגע הנושא          . קובע את תפוצת הגופים אליהם נשלחות המסקנות 

חשוב כי כלל הציבור יידע על עצם התקיימות ההליך ואף יהיה [ ' יאותי סביבתי וכיובאקולוגי בר]

ופירסום באתר משרד הבריאות פרוטוקולים ," הארץ"בהקשר זה פרסום מודעה בעיתון . שותף לו

בכדי להביא לידי שיתוף אמיתי , לדעתנו, אינם מספיקים" שימוע ציבורי"של ועדה ומסמך שנשלח ל

ב נוסף חשוב לציין כי ההתייחסות לתגובות הציבור במסגרת .חלטה זו המשפיעה עליושל ציבור בה

כי זהו גוף  ,כאשר הוחלט ללא כל דיון או נימוק  ADA -ח ה"השימוע נערכה בעיקר על סמך דו

 .שניתן להסתמך עליו לצורך מענה בהקשר זה לציבור ,אובייקטיבי לכל הדעות 

ת ההליך כאמור הוא נפקותה המשפטית של המלצת ועדת עדין מרכיב נוסף עליו הושם דגש בבחינ

בהקשר זה מצאנו כי לשר הבריאות סמכות להתקין תקנות בנושא איכות . וסמכות השר להתקין תקנות

הנפקות המשפטית של המלצות ועדת עדין בבוא השר לגבש החלטתו בתיקון   בסוגיית.  מי השתייה

 :היבטיםבשני  התקנות יש לבחון המצב המשפטי 

לגבי אילו יחול [ 'ריכוזים של פלואור וכיוב] מתייחס להמלצות הנוגעות לרמה המקצועית  היבט אחד

על פי חוק להתייעץ עם גוף מומחה בבואו להתקין התקנות  לא חייבהשר : הדין הנוהג במשפטי המנהלי 

אם יאמץ ההמלצות ב  כאשר .הוא לעשות כך  בעיקר בעניין מדעי שאינו בתחום מומחיותו רשאיאך 

אם ידחה את ההמלצות  על אולם ,עליו להראות שנתן את הדעת לסוגיות שונות ובעיות שהוצפו בועדה

כאשר  בהחלט ייתכן כי השר ידחה ] את טעמי החלטתו ,השר לנמק על יסוד עובדתי וענייני משכנע 

 [.ב 'מדיניות וכיו,קציבתהמלצות ועדה משיקולים שונים נוספים 
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בהקשר זה הוצגו שתי  -להפליר חיובקביעת עצם הנוגע להמלצות ועדת עדין הנוגעות ל היבט שני

סמכות ישנה  לשר הבריאותבהינתן כי לפיה  אפשרות אחת, אפשרויות חלופיות ברמת שיקול הדעת

סמכות לדון אין  לועדהאף אם יוסק לפי פרשנות משפטית כי ,להתקין תקנות בנושא חיוב ההפלרה 

, במצב זה מוצע שלא לבטל את מסקנות הועדה שכן כאמור המחליט הוא שר הבריאות.  בחיוב ההפלרה

כשבמסגרת החלטתו רשאי לקחת בחשבון את דעת הועדה בנושא אך מכל מקום חייב להראות שהגיע 

נושא ,להתקין תקנות בעניין חיוב ההפלרה  אינו מוסמך השר, אפשרות שניה .למסקנות משיקוליו שלו

עצם החיוב להוסיף חומר [הסדר ראשוני ] במצב זה כל עוד לא יוסדר בחוק  ," דר ראשונימס"אשר הינו 

 .השר לא יוכל להחליט בנושא על סמך הקוים המנחים שנקבעו בהסדר הראשוני,  זה למי השתייה

ל משרד הבריאות כי "מדגיש המשנה למנכ121 20.03.07חשוב לציין כי נכון להיום לאחר דיון בנושא מיום 

חובת הפלרת מי השתייה לא השתנתה לעומת המלצת הועדה להפסיק החיוב  בדברהמשרד ת עמד

אין בו למעשה כל התייחסות ו,המלצות ועדת עדין לא כונס במסגרת אולם הדיון האמור .כאמור

חלקם היו שותפים לגיבוש ]מנגד ניתן לטעון כי אופיים של הנציגים בדיון .ברמה המנהלית מסקנותיהל

באותו שבוע בו המלצות ועדת עדין הוגשו לשר הבריאות ] והתאריך בו כונס[ דת עדין המלצות וע

ל משרד "קנת הדיון מפי המשנה למנכסייתכן ויש בהם כדי להעיד כי מ[ במסגרת יום המים הבינלאומי

-מהווה אימוץ המלצות ועדת עדין דה" עומדת בעינה -עמדת המשרד בעניין ההפלרה" הבריאות לפיה 

 .לעיל 4.5כמפורט בפרק משמעויות מנהליות  בעלת החלטה ,י שר הבריאות "עפקטו 
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