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 אייר, תשע"ה ט"כ 
     

 לכבוד
 ראשי הרשויות המקומיות

 מנכ"לים
 מנהלי שפ"ע

 מתאמי בריאות עירוניים 
 מנהלי הגנת הסביבה 

 
 
 

 שלום רב,
 
 

 המלצת משרד הבריאות להגבלת השימוש של קוטל העשבים גלייפוסט הנדון:
 

לארגון  כתלחקר הסרטן השיי לאומית-הביןר הכרזת הסוכנות ואני פונה אליכם לא
ולסכן  עלול להיות מסרטן מסוג גלייפוסטכי החומר  האשר קבע ,הבריאות העולמי

 .את בריאות הציבור
 

רחבי בהמקומיות מרבית הרשויות זה ב קיים שימוש נרחב בחומר ,בבדיקה שערכנו
וזאת בדגש על שימוש בסביבות רגישות כגון גני ילדים, גינות ציבוריות ארץ ה

 ובמקומות נוספים במרכזי הערים. 
 

כי  הקבע ,בשם ארגון הבריאות העולמי , וזאתסרטןהלחקר  לאומית-הביןהסוכנות 
 .חומר זה גורם לסרטן מסוג לימפומהשקיים חשש  

  
סרטן  תמדינת ישראל נמצאת במקום הראשון בתחלוא עפ"י נתוני משרד הבריאות,

 מהסוג הספציפי הזה ובמקום השני בתמותה ממנו. 
 

כי עדיין לא הוכח סופית הקשר בין חומרי ריסוס מהסוג הנ"ל  צייןל לצד הכתוב, יש
 .והנושא נמצא בשלבי מחקר מתקדמים לבין סוג הסרטן המצוין

  
וזאת  ,לחקר הסרטן לאומית-הביןבד והכרזתה של הסוכנות עקב החשש הכ

בייחוד  ,אין אנו יכולים לשקוט על השמרים ,באמצעות ארגון הבריאות העולמי
נמצא בשימוש בסמוך לילדינו במרכזי  ,לכאורה ,כאשר החומר החשוד כמסרטן

 . ועלול להשפיע באופן ניכר על בריאותם בעתיד הערים
 

נשלח מסמך למנהל השירותים להגנת הצומח במשרד  2.51..4זאת ועוד, ביום 
החקלאות, מר משה וייס, ע"י ראש שירותי הציבור במשרד הבריאות, פרופ' תמר 
גרוטו, ובו נכתב ע"י הפרופ' כי הוא ממליץ להגביל את השימוש בתכשיר בגינות 

-ציבוריות ובקרבה למוסדות חינוך. כמו כן, הוסיף הפרופ' ציטוט "הוועדה הבין
משרדית לרישום חומרי הדברה בחקלאות תשקול צעדים רגולטוריים כגון מגבלות 

 שימוש ועוד".



 

 
  

 
ציין כי הסוכנות הבינ"ל לחקר הסרטן אימתה את ממצאיה במחקרים נוסיף ונ

דבר  ,שבוצעו בחומר ובעדויות מוגבלות לסרטן שנמצא בבני אדם כמו גם בבע"ח
שהביא לסיווג החומר מבחינתם כמסרטן בקבוצה שנייה מתוך שלוש קבוצות סיכון. 

סיכון שהיחשפות לחומרים מסוג זה ודומים להם מעלה את  עולהעפ"י המחקרים 
 . 51%-התחלואה בסרטן ב

  
 אני קורא לכםבמרכז לשלטון מקומי, לאור האמור וכיו"ר וועדת הבריאות הארצית 

משרדית -את השימוש בחומר זה עד סיום הבדיקה של הוועדה הבין להפסיק מיידית
 .לשימוש בחומרי הדברה

 
 נציין כי עיריית הרצליה בראשותי החליטה להפסיק את השימוש בחומר הנ"ל.

 
תחליפים אחרים בשוק על בסיס אחר שבשלב זה נמצאו  קיימיםנציין כי זאת ועוד, 

אני קורא לכם  ,מדובר בבריאות הציבורבטוחים לשימוש. במקרים כגון אלו וכאשר 
 התושבים.בריאות שלא לקחת סיכונים מיותרים על חשבון 
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 משה פדלון
 ראש עיריית הרצליה 
 ויו"ר וועדת הבריאות 

 
 
 
 
 

 :העתקים
 מר חיים ביבס, ראש העיר מודיעין מכבים רעות ויו"ר מרכז השלטון המקומי

 המועצה האזורית רמת נגב ויו"ר מרכז המועצות האזוריותמר שמואל ריפמן, ראש 
 פרופ' איתמר גרוטו, ראש שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות

 מר אביקם בלר, מנכ"ל חברה למשק וכלכלה
 51 -עו"ד איתן אטיה, מנכ"ל פורום ה

 מר ישראל נדיבי, מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות
 בריאותד"ר מילכה דונחין, יו"ר רשת ערים 

 גב' מיכל מנקס, ראש מנהל חינוך וחברה, מרכז שלטון מקומי
 כפיר כהן, סמנכ"ל משפט, רגולציה  ובקרה, מרכז השלטון המקומי  

 קרנית גולדווסר, יועצת לאיכות הסביבה, מרכז השלטון המקומי 
 ממונה בריאות, מנהל חינוך וחברה, מרכז השלטון המקומי -עו"ד רות דיין מדר

 
 


