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? רהזיהל ךירצ  הממ  םיחלוקב –  היקשה 

ריצקת

םימה תלוכת  .ףסונ  םימ  רוקמ  תריציב  ןה  יתביבס  םוהיז  תעינמב  ןה  הבר  תובישח  הנשי  םיכפש  רוזחִמו  הבשה  תוינידמל 
תאו ינגרוא  - יאהו ינגרואה  רמוחהמ  םימה  תדרפה  תא  השעמל  תבייחמ  (, 99-99.9%  ) םיימלוג םיכפשב  םימייקה 

תוחפ וליפאו  דרפסב , דבלב  האוושהב ל-25%  תאזו  תיאלקח , היקשהל  םיחלוקהמ  םיבשומ כ-85%  לארשיב  .םרוזחִמ 
שומיש לש  תוכלשהל  עגונה  לכב  םלועה  ראש  רובע  היח  הדבעמ  ןיעמ  איה  לארשי  .םלועב  תורחא  תונידמב  הזמ 

.םתוכיאלו םיחלוקה  ינקתל  רשאב  תולאשל  הנעמ  תתלו  רקחמ  ליבוהל  הכירצו  היקשהל , םיחלוקב  יביסנטניא 
ימ דבלמ  שומיש  לכל  םימיאתמה  ההובג  תוכיאב  םיחלוק  םיבשחנו  תונקתה  יכרעב  םידמוע  ץראב  םירצוימה  םיחלוקה 

לעמו םייליע  םימ  תורוקמל  ךומס  תישענ  היקשהה  .תלבגומ  יתלב  תיאלקח  היקשהל  םיבשומ  םימכ  רקיעב  הייתש ,
ליעפ קלח  םישענו  םייעבטה , םימה  תורוקמל  םייאלקחה  תודשהמ  םילחלחמו  םיגלוז  םימהש  ךכ  םוהת , ימ  תורוקמ 

.לארשיב םימה  רוזחממ 
, היישעתהמ םילוח , יתבמ  םיש ) " טמ  ) םיכפש רוהיט  ינוכמל  העיגמ  תופורת  לש  תויראש  תללוכה  םימהזמ  תצובק 

תויטמורא תועבט  יובירב  ןייפואמה  םהלש , דחוימה  ימיכה  הנבמה  .םיינוריע  םיכפשמ  רקיעבו  םייאלקח  םיכפשמ 
.םקוריפל ליעי  וניא  ינוינש , לופיטכ  םיש  " טמב גוהנה  יגולויבה  לופיטה  ןכ  לעו  תימיכ , תוביצי  רצוי  םילופכ , םירשקו 

ושענש םירקחמ  .תופורת  תויראש  לש  תבורעת  םיליכמ  ההובג , תוכיאב  םיחלוקכ  םירדגומה  וללה , םיחלוקה  ךכיפל ,
םימ תורוקמב  םיש , " טמה אצומב  םיינושילשב  ףאו  םיינוינש  םיחלוקב  הלא  םירמוח  לש  הבר  תוחכונ  וארה  םלועבו  ץראב 

(. ןוזמ רוקמ   ) םמצע םייאלקח  םילודיגב  וליפאו  הייתש ) ימ  רוקמ   ) םוהת ימב  םייליע ,

https://magazine.isees.org.il/?p=16361

https://magazine.isees.org.il/?section=%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa
https://www.magazine.isees.org.il/wp-content/uploads/2021/05/image-60.jpeg
https://www.magazine.isees.org.il/wp-content/uploads/2021/05/image-59.jpeg


תא ביחרהל  שי  ךכיפל , .תיאלקח  היקשהל  םידעוימה  םיחלוקב  םייוצר  םניא  הלא  םירמוחש  רורב  וללה , םינותנה  חכונל 
םוהיזה תורוקמב  ןה  םיש  " טמב ןה  םדקתמהו  ינושילשה  לופיטה  תא  ללכשלו  ביחרהל  הלא , םירמוח  רחא  רוטינה  ךרעמ 

.םימהזמה לש  הקחרהלו  קוריפל  תומדקתמ  תויגולונכט  סינכהלו  םמצע ,

אובמ

םרוזחִמב  ךרוצהו  םיכפשב  ההובגה  םימה  תלוכת 

םידלי םיתמ כ-1,000  םוי  לכבו  םימהוזמ , םימ  םיכרוצ  שיא  ןוילימ  תוחפל 1.8  ימלועה , תואירבה  ןוגרא  לש  תוח  " וד יפ  לע 
יתומכה טביהב  ןה  תמייק  תימלועה  םימה  תייעב  הייתשל  . םייואר  םניאש  םימהוזמ  םימ  לש  הכירצמ  וא  םימב  רוסחממ 

תוחתפתהל םאתהב  תרבוג  ותכירצש  ינויח  באשמ  םה  םימ  םוהיזל .) דעומה  באשמ   ) יתוכיאה טביהב  ןה  רסוחב ) באשמ  )
בורקה כ-40% לבויבש  ךכ  לע  םיעיבצמ  וכשמהל  יפצהו  םינורחאה  םירושעב  םלועה  תייסולכואב  רכינה  לודיגה  .תישונאה 

. רוסחמו  םימ  תקע  לש  תויעב  םע  ודדומתי  םלועה  תייסולכואמ 

–513- כב לארשיב  יללכה  םיכפשה  חפנ  תא  דמא  םיחלוק , לוצינו  םהב  לופיט  םיכפש , ףוסיא  אשונב  ךרענש ב-2014  יצרא  רקס 
חפנה ךותב  םימה , תותפר ) . רקיעב   ) תואלקחו םייתיב  םיכפש  היישעת , םיירקיעה : תורוקמה  תשולשמ  םימרתנה  "ש , מלמ  517

ןה יחרכה , םיכפשהמ  םימה  רוזחִמ  ךילהתש  אופא , רורב  הלא  םירפסמ  ךותמ  םה כ-99.99%–99 . םיימלוגה , םיכפשה  לש  ללוכה 
תיסחי רוסחמב  אצמנש  ינויח  באשמ  םה  םימהש  ןדיעב  דוחייב  ףסונ , םימ  רוקמ  תריצי  תבוטל  ןה  םוהיזה  תנטקה  תבוטל 

.ותשירדל

םימ רוזחִמב  הליבומכ  לארשי 

 – םלועב תוליבומהמ  איה  םימה  רוזחִמ  תיישעת  לארשיב  ביציו  . עובק  ןפואב  הנשה , לכ  ךרואל  לבקתמה  רצות  םה  םיכפש 
הבשה םע כ-25%  דרפס  רוחאמ  קחרה  תבצינ  םלועב  ינשה  םוקמב  בורקה ל-85% . רועיש  לע  דמוע  רזוחה  שומישהו  םימה  רוזחִמ 

419  ) םהמ  87.4%- כו בוציי , ינגאבו  םיינכמ  לופיט  ינקתמב  םילפוטמ  םיכפשהמ   93.5% לארשיב , םינותנה  יפ  לע  דבלב  .
לארשיב תללוכה  םימה  תכירצמ   20%- כו תואלקחב  םימה  תכירצמ  איה 30%  וז  תומכ  תיאלקח  . היקשהל  םיבשומ  "ש ) מלמ

.םיינוריע םינגב  היקשהו  םילחנ  םוקיש  םוהת , ימל  הרדחה  תיאלקח , היקשה  םשל  רקיעב  השענ  םימב  רזוחה  שומישה  . 

םימ תורוקמ  הקפסאה , תולוכי  תא  הרבע  הלא  תורוקמ  לש  השירדהו  יברמ , לוצינל  ועיגה  הב  םייעבטה  םימה  תורוקמש  הנידמכ 
המגמב רויא 1 .)  ) תנש 2040  דע  ולוכ  קשמהמ  דע 68%  עיגהל  םייופצו  ימוקמה , םימה  קשממ  יתועמשמ  חתנ  םיספות  םייפולח 

תורמל יכ  םיחינמו , םירעשמ  ונא  לארשיב  . םימה  תכירצ  ךסמ  ויהיו כ-26%  ןיב 2010 ל-2040 , םחפנ  תא  וליפכי  םיחלוקה  וז 
ידכ םהב  לפטלו  םיכפש  רתויש  המכ  ףוסאל  ביוחנ  ןיידע  ירקיע , הייתש  ימ  רוקמכ  תיצראה  םימה  תכרעמל  םילפתומ  םימ  תסנכה 

.םילחנ םוקישלו  היקשהל  יחרכה  םימ  רוקמכ  םהב  רזוחה  שומישה  תא  ךישמהל  ידכו  יתביבס  םוהיז  עונמל 
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רויא 1
2040–2010 לארשי , לש  םימה  תורוקמ  תיזחת 

. םייפולח  תורוקממ  ועיגי  םימהמ  לוכה כ-70%  ךסבו  ומצע , תא  ליפכי  םיחלוקה  חפנ  תנש 2040  דע 

םירזחוממ םימב  שומיש  לש  תובכרומה 

םימל דוגינב  רויא 2 .)  ) יאלקחהו יתיישעתה  יתיבה , שומישב  םרוקמש  םיבר  םוהיז  יביכרמ  םיליכמ  םיכפשל  םיעיגמה  םימה 
יושע םיחלוקב  רזוחה  שומישה  תיקיקלח  . וא  תסמומ  הרוצב  םיינגרוא  - יאו םיינגרוא  םימוהיז  םיליכמ  םיכפשה  םיריפש ,
םיפסונה םיימיכה  םיביכרמה  לש  תוחכונה  בקע  םיכומסה  םוהתה  ימו  םייליעה  םימה  תורוקמ  חמוצה , עקרקה , לש  םוהיזל  םורגל 

. םירזחוממה  םימב 

שומישה תויגוס  תא  ןוחבל  תביוחמו  ולוכ , םלועל  יארו  היח  הדבעמ  תשמשמ  השעמל  םיחלוקב  שומישב  םלועב  הליבומכ  לארשי 
.םינושה ויטביה  לע  םיחלוקב  לבגומ  יתלבה 

היקשהמ האצותכ  הייחמצלו  תועקרקל  םיילאיצנטופה  םיקזנה  תא  ונחבש  םלועבו  ץראב  םיבר  םירקחמ  ושענ  םינשה  ךרואל 
לש םתעפשה  לעו  םתוחכונ  לע  םיבר  םירקחמ  ושענ  ךכ , לע  ףסונ  .םיינגרוא  - יא םימהזמ  לש  םיהובג  םיזוכיר  םיליכמה  םיחלוקב 

תועפשהו םייתביבסה  םיקזנהש  וללה , םירמוחה  .המודכו  קלד  יביכרמ  הרבדה , ירמוח  ןוגכ  םיחיכש , םיינגרוא  םימהזמ  - ורקימ
, םתמועל .תונקתב  םילולכו  םירטונמ  םידדמנ , ףטושה , ןפואב  םויה  רדס  לע  םידמוע  ורקחנ , רוביצה  תואירב  לע  םהלש  יאוולה 

תואירב תא  ןכסל  םילולעש  הקיטמסוק  ירצומבו  תופורת  תויראשב  םרוקמש  קוריפ , ישק  םיינגרוא  םימהזמ  - ורקימ תוצובק 
.תונקתב םילולכ  םניאו  םידדמנ  םניא  ןיידע  רוביצה ,

םילולכ וא  םידדמנ  םניאש  םירמוחבו  םיחלוקב  שומישב  תמייקה  תויתייעבה  לע  תועיבצמש  תולאשב  ןכ , לע  ןודי , הז  רמאמ 
? תימיכה םתוביצי  יהמ  קוריפה ? ירצות  המ  םזוכיר ? המ  םיחלוקב ? םימייק  םיפסונ  םיביכרמ  וליא  רהזיהל : ךירצ  םהמו  תונקתב ,
םה םאה  םימה ? תונקתב  םימייקה  םירטמרפה  םה  המ  תיקשומה ? הביבסה  לע  םהלש  העפשהה  תדימ  יהמ  םתוליער ? תדימ  המ 

? ההובג תוכיאב  םיחלוק  לש  הרדגה  םיגציימ  ןכא  םיקדבנה  םירטמרפה  םאה  םירזחומממ ? םימ  לש  רשקהב  םיקפסמ 
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רויא 2
קשמב תונושה : םייחה  תוביבסב  םיאצמנ  הביבסל  םימהזמ  לש  םינושה  תורוקמה 

תואלקחבו  םילוח  יתבב  תופורתה , תיישעתב  תיבה ,

והמ םיחלוקב ? םימייקה  םיפסונה  םיביכרמה  םהמ 
? םזוכיר

םירשקב םינייפואמה  םירמוח  רמולכ  קוריפ , ישק  םיינגרוא  םירמוח  םג  ראשה , ןיב  םיליכמ , לופיטה  ינקתמל  םיעיגמה  םיכפשה 
persistent  ) םיביצי םירמוחל  המגוד  ןה  תופורת  לש  תויראש  .תלבגומ  תיגולויבה  ןתוקירפש  תויטמורא  תועבטבו  םילופכ 

רקיעב ףוגהמ , ףטשנו  הפורתה  לש  ליעפה  רמוחהמ  כ-90% )  ) ירקיע קלח  שרפומ  הפורת , תכירצ  רחאל  .הלאכש  ( compounds
.רוקמה רמוח  לש  קוריפ  רצותכ  ףאו  םאה ,) רמוחכ   ) תירוקמה ותרוצב  רקיעב  םיכפשל , תורישי  ןתשהמ ,

קוריפ לע  ססובמש  ינוינש  לופיט  עוקישו , ןוניס  לע  רקיעב  ססובמה  ינושאר  לופיט  םיללוכ  םיכפשב  םילבוקמה  לופיטה  יכילהת 
תומדקתמ תויגולונכט  םושיי  לע  ססובמה  םדקתמ  לופיט  ףא  םיתיעלו  יוטיחו  ןוניס  לע  רקיעב  ססובמה  ינושילש  לופיט  יגולויב ,

רתוי מ-90% קיחרהל  יושע  סמומה , ינגרואה  רמוחה  תקחרהב  ירקיעה  בלשה  אוהש  ינוינשה , לופיטה  .םיידועיי  םירמוח  קוריפל 
יפ לע  םינייפואמה  םיחלוקה ," , " רצותה . BOD) , תימיכויב ןצמח  תכירצ   ) "ב חצכ םידדמנה  קוריפה , ילק  םיינגרואה  םירמוחהמ 

.רתויב ההובג  תוכיאב  םיחלוק  בשחנ  תונקתב ,) םיללכנש   ) םייתרוסמה םירטמרפה 

םיקרפתמ םניא  תופורת , תויראש  ןוגכ  קוריפ , ישק  םירמוח  םיכפשה , רוהיט  לש  ינוינשה )  ) יגולויבה ךילהתב  יכ  וארה  םירקחמ 
וקדבנ םיכפשה , לופיט  תוכרעמל  ושרפוהו  וכרצנש  םייאופר  םירמוח  לש  תילאיצנטופה  םתלוכת  יהמ  ךירעהל  ידכ  .הליעי  הרוצב 

,diclofenac-םייטפליפא ו םיפקתהב  לופיטל   carbamazepine ןוגכ תונוש , תופורת  .םינוש  םייאופר  םירמוח  לש  הכירצה  ינותנ 
. הנשב  תונוט  יפלאב  תכרעומ  ןתכירצו  םלועב , םיחלוקהו  םיכפשה  לכב  תודדמנו  תוהוזמ  ידיאורטס , וניאש  תקלד  דגונ  רמוח 

םיחלוקב תודדמנ  ההובגה , הכירצה  ףא  לע  קוריפ  תושקכ  תורדגומה  תוברו , תורחאו  הלא  תופורת  לש  תויראש  יכ  ןייצל  יואר 
. םידדוב  "ג  קמ דעו  רטילל  םירופס  םימרג  - וננ ןיב  םיענה  םיזוכירב  םיינוריע 

תדימ המ  תימיכה ? םתוביצי  יהמ  קוריפה –  ירצות 
? םתוליער

קוריפ יכילהת  ךכ , לע  ףסונ  םיכפשב  . קוריפ  ךילהת  רובעל  יושע  ןהמ  קלח  תופורתה , תויראש  לש  תימיכה  ןתוביצי  ףא  לע 
םע בולישב  וא  םיכפשה  לש  ( pH  ) הבגהה תמרל  הבוגתכ  שמשה , תנירקל  הפישחמ  האצותכ  יעבט  ןפואב  םימייקתמ  הלא 

םיאנתבש ךכ  קוריפה , יכילהת  לע  הנוש  ןפואב  ועיפשי  םיחלוקה  בכרהב  םייוניש  םימב  . םיפסונ  םיינגרוא  םיביכרמ 
לע רתוי  ףא  השקמש  הדבוע  הנוש , רצותל  הפדעהב  םירחא  םירקמבו  דחא  רצותל  הפדעהב  םאה  תלוקלומ  קרפתת  םימיוסמ 

. קוריפה  ירצות  לש  הדידמהו  רוטינה  תלוכי 

ללכ התהוזו  הדדמנ  אל  וז  הלוקלומ  תאז , םע  .יברעמה  םלועב  רתויב  תכרצנה  הקיטויביטנאה  לש  ליעפה  רמוחה  אוה  ןיליציסקומא 
תימטקל אתבה  תעבטה  תחיתפ  תובקעב  השעמל , .םימה  םע  עגמב  הזילורדיה  רבוע  ןיליציסקומאה  יכ  אצמנ  .םיחלוקבו  םיכפשב 

תלוקלומ ןיזרפפוטקיד  . ארקנה  ליער  אלו  ביצי  אל  קוריפ  רצות  רצונו  ימיכה ," ףוצרפה   " ֵהנתשמ תשמוחמ  תעבטל 
ADP3  תורפסב הנוכמה  קוריפ  רצות  דבלמ  םיליער , אלו  םידימע  אל  םבורש  קוריפ , ירצות  רפסמל  איה  ףא  תקרפתמ  וז  קוריפ 

לע רתי  .הביבסב  ןיליציסקומאה  לש  גיצנה  אוה  השעמלו  תיגולויב , ליעפו  ביצי  רמוחכ  םירקוחה  ידי  - לע רדגוה  אוה  חפסנ 1 .) )
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.ןיליציסקומאה םאה , תלוקלומ  תא  גציימ  השעמלש , קוריפה , רצותכ  םייתחתו  םייליע  םימ  תורוקמ  ןווגמב  הדדמנ  וז  הלוקלומ  ןכ ,
םיגיצנה וא  גיצנה  תא  תוהזל  ישוקה  לעו  הביבסב , ןעסמ  ךלהמב  רובעל  תויושע  תולוקלומש  יונישה  לע  דמלמ  ליעל  רואיתה 

.םיליער םה  םגש  ןכתייש  םיביציה , קוריפה ) ירצות  )

דחוימב הגיאדמ  םהלש  תוביציה  םאה  . תולוקלוממ  רתוי  תימיכ )  ) םיביצי תויהל  םייושעו  םינווגמ , םיבר , קוריפה  ירצות  רומאכ ,
ףאו םהילא , םיפשחנה  םייח  ילעבו  םדא  ינב  לש  םתואירב  תא  ןכסל  םילוכיו  ליער , תויהל  יושעש  ליעפ , ימיכ  הנבמ  םירצוי  םהשכ 

םג רצוויהל  םילולע  םיליעפ  קוריפ  ירצות  םייטויביטנא  . קוריפ  ירצות  לש  הרקמב  םידימע  םיקדייח  לש  תוחתפתהל  ליבוהל 
יכילהת דומיל  לש  תובישחה  ךכיפל , .תופורתה  תויראשב  לופיטל  ףדעומ  ןורתפכ  םויכ  עצומה  םדקתמ , ןוצמִח  לש  םוזי  לופיטב 

. הבר  הלא , םירצות  לש  הדידמו  רוטינ  םינוש , םיאנתב  קוריפה 

וא רגנכ  םיחלוקה , םע  הביבסל  הלא  םירמוח  לש  לוחלחל  ליבוהל  היושע  ןהלש  קוריפה  ירצות  לשו  תופורת  תויראש  לש  ןתוביצי 
. םייאלקח  םירוזאל  תחתמ  דוחייב  םיכומסה , םייתחתהו  םייליעה  םימה  תורוקמ  םע  םיבברעתמ  םה  וז  ךרדב  .זקנ 

הרדגהו םש  אלל   ) ללכ םיהוזמ  אל  םירמוח  םתויה  בקע  הביבסב  קוריפה  ירצות  לכ  לש  תוחכונה  תא  דודמלו  תוהזל  דואמ  השק 
םידידמ אלו  םיהוזמ  אל  םירמוח  תואמו  תורשע  השעמל  םנשיש  ךכ  טעומ , ונתושרב  םייקה  עדיהש  ךכל  הליבומ  וז  הדבוע  תימיכ .)

םתוליער תדימ  המ  איה  םוחתב  םיבר  םירקוח  הקיסעמש  הלודגה  הלאשה  תונושה  . ( aquatic  ) תוימימה תוביבסב  ללכ 
םירמוחש ךכל  םיעדומ  ונאש  ןוויכ  רוביצה  . תואירב  לע  םתעפשה  תדימ  המו  הביבסה , לע  הלא  קוריפ  ירצות  לש  םתעפשהו 
םיידועייה םילופיטה  ךלהמב  ינצמח  - וד ןמחפלו  םימל  היצזילרנימ  םירבוע  םניא  םקוריפ  ירצותו  הלא  םיביציו  םיסמומ  םיינגרוא 

.לופיטה רצות  ימ  לש  םתוליער  תקידבל  הבר  תובישח  הנשי  םדקתמו ,) ינושילש  ינוינש , )

רפסמ תונוש -  תורוצב  תופורתו  םירודכ  גצימב כ-14,000 .ןודנולב  ( British Museum  ) יטירבה ןואיזומב  רבקל ' הסירעמ   ' גצימ
Health Gauge תובידאב וייח |  ךלהמב  עצוממ  יטירב  םדא  לטונש  הפורתה  תונמ 

ןקוריפ ירצותו  תופורת  תויראש  לש  העפשהה  תדימ  יהמ 
? תיקשומה הביבסה  לע 

ךסמ לארשיב כ-50%  .תיאלקחה  הביבסב  תולבוקמ  תוטיש  ןה  הצוב ) טסופמוק   ) םיכפש תצובב  ןושידו  םיחלוקב  היקשה 
רמוח תונוט  ינוילימ  לע כ-7.2 ו-4.7  דמוע  הפוריאבו  "ב  הראב םיכפש  תצוב  רוציי  םיחלוקב  . היקשה  איה  תואלקחב  היקשהה 
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. תואלקחב  ןשד  רמוח  שמשמ  הז  רוציי  ללכמ   50%- כו המאתהב , הנשב , שבי 

שחרתהל םילוכי  הצוב , טסופמוקב  ןושיד  וא  םיחלוקב  היקשה  ידי  - לע םא  תיאלקחה , הביבסל  םייאופרה  םירמוחה  תעגה  עגרמ 
רורחשו החיפס  יכילהת  הרמתהו  ; קוריפ  יכילהת  םיללוכ  הלא  םיכילהת  .הביבסב  םלרוג  תא  ועבקיש  םיכילהת  רפסמ 

- ומיכה תונוכתב  םרקיעב  םייולת  הלא  םיכילהת  םיחמצב  . הטילק  םוהת  ; ימ  רבעל  העונת  עקרקב ; הקצומה  הזאפהמ 
לונטקוא הקולחה  ךרעב   (, pH ססובמ קוריפה  עובק   ) pKa-דדמב ה תולתכ  הלוקלומה  ןעטמב  םייאופרה , םירמוחה  לש  תוילקיזיפ 

.ינגרואה רמוחה  תלוכתו  הבגהה  ךרע  ןוגכ  עקרקה , תונוכתבו  ( Kow  ) םימ

, םישרושהמ ףולחש  םירבוע  ןקוריפ  ירצות  םגו  תופורת  תויראש  םיחלוקב , וקשוהש  םיחמצ  ידי  - לע םירמוחה  תטילק  ךילהתב 
.תולבגמ אלל  םדא  לכאמל  תקוושמ  םישרוש ) וא  םילע  תוריפ ,  ) תיאלקחה תרצותה  םהב  . םירבטצמו  ירפלו , םילעל 

הצובק לש  הרסה  ידי  - לע הנוש  רמוחל  ךופהלו  חמצה  לש  םירמוחה  ףוליחל  שמשל  תופורתה  תויראש  תולוכי  רחא  ךילהתב 
לע ףסונ  הזכ , הרקמב  .יאופרה  רמוחה  לש  תוימיכה  תונוכתה  תא  תונשל  ךכו  תרחא , הלוקלומ  תפסוה  ידי  - לע וא  תידוקפת 

חמצב  םירמוחה  ףוליח  יכילהת  לש  הקימעמ  הנבה  םג  תויהל  תבייח  תופורתה , תויראש  לש  קוריפה  ירצות  תרכהב  תובישחה 
םירמוח לש  "ג ) קל "ג  קמ  ) םיהובג םיזוכיר  םימייק  תודשב , יאלקח  ןושידל  תשמשמה  טסופמוק  תצובב  יכ  אצמנ  ךכ , לע  ףסונ  . 

םה רמולכ , םיהובג , ( Kow  ) הקולח יכרעב  םינייפואמ  הלא  םירמוח  םידילורקמ .)  ) תוקיטויביטנאו םינומרוה  תמגודכ  םייאופר 
רורחש רובעל  םימיוסמ  םיאנתב  םייושע  תודשב , ורזופש  הלא  םייאופר  םירמוח  .תילזונה  הזאפה  לע  הקצומה  הזאפה  תא  ופידעה 

. םוהתה  ימל  לחלחל  וא  יאלקח ) לודיג   ) חמצה תומקרל  עיגהלו  ( desorption)

תוראבב םימה  םע  באשיהלו  םוהתה , ימל  יאלקחה  חטשהמ  לחלחל  תולולע  םיחמצב , וטלקנ  אלש  םיחלוקהמ , תופורתה  תויראש 
תובחרנ תויגרלא  תובוגת  רוציל  הלולע  רקובמ  יתלבו  עדומ  יתלב  ןפואב  םימהוזמ  ןוזמו  םימ  ךרד  תופורת  לש  הפיקע  הכירצ  . 

. ותואירבב  עוגפלו  רוביצה  ברקב  םיפסונ  םייתואירב  םילשכו 

םאה םימה ? תונקתב  םינקותמה  םירטמרפה  םהמ 
םיחלוק לש  הרדגה  םיגציימ  ןכא  םיקדבנה  םירטמרפה 

? ההובג תוכיאב 

תובר תוחתופמ  תונידמב  ומכ  לארשיב , םילודגה  םינקתמה  לכב  םיחלוקב  רידת  ןפואב  תועצבתמ  תימיכ  תוכיאל  תואלמ  תוקידב 
םיש " טמב לופיטה  תמר  לע  תודיעמה  דועו , ( TSS  ) םיפחרמ םיקצומ  ללכ  "ב , חצ ןוגכ  תוכיא  תוקידב  תועצבתמ  ךכ , לע  ףסונ  .תורחא 

םע םיחלוקה  תוכיא  ינקת  ודחוא  רבנע ,)" תדעו   )" םיחלוק תוכיא  ןקת  הניקתה –  תדעו  תוליעפ  תובקעב  תנשב 2007 , . 
לופיטהמ תרצונה  הצובה  תוכיאל  םינקת  םע  ובלושו  םילחנב , המרזהלו  היקשהל  םיחלוק  תמאתהל  הביבסו  האורבת  יטביה 

, םיינגרוא םימהזמ  - ורקימ םייתניב  לולכל  אל  תנקתמה  הדעווה  הטילחה  רוטינל , םיבר  םירטמרפל  תוסחייתהה  תורמל  .םיש  " טמב
המרב לפטל  ןויסינו  רוטינ  טעמל  םלועה  –  ראשב  בצמל  המוד  הז  בצמ  בקעמב  . אלו  רוטינב  אל  תופורת , תויראש  ןוגכ 

תמגוד םימהזמ  - ורקימל ( regulation  ) הרדסאב תוסחייתה  ןיא  ץייוושב   םיש  " טמ רפסמב  הקיטויביטנא  תויראשב  תימואל 
". םיפוקש םירמוח   " לאכ ןיידע , איה , תופורת  תויראשל  רשאב  לארשיב  רדסאמה  תוסחייתה  השעמל  .תופורת  תויראש 

ןיידע קוריפ , ירצות  רופס  - ןיאו םיבר , קוריפ  ישק  םייאופר  םירמוח  לש  תבורעת  םיליכמה  םיחלוקש  איה  השעמל , התועמשמ ,
.הביבסב שומיש  לכל  םירתומו  ההובג , תוכיאב  םיחלוקכ  קוח  יפ  לע  םיבשחנ 

םהל עבקנ  אלו  םידדמנ  אל  םירטונמ , אל  םלוא  םיחלוקב , םיאצמנ  ןהלש  קוריפה  ירצותו  תופורת  תויראש  ןכל , םדוק  רכזוהש  יפכ 
םימה תורוקמ  תא  תיאלקחה , תרצותה  תא  תועקרקה , תא  םימהזמ  הלא  םירמוחש  ךכ  לע  םידיעמ  םיבר  םירקחמ  רומאכ , .ןקת 

יבלשב ןיידע  תואצמנ  תונכסהו  תויתואירבה  תוכלשהה  .עדומ  יתלבו  ףטוש  ןפואב  םיכרצנו  תיבה , יקשמ  לא  םיעיגמ  םינושה ,
ךכבו םמצע  ןיבל  םניב  ( synergy  ) רּוְּבגִא יכילהת  םייקל  םייושעש  םייאופר  םירמוח  לש  קרמ " רורב ש" רבכ  ךא  םיינושאר , רקחמ 

לש תוסחייתהו  העינמ  יכילהת  שורדל  שיו  הרהזא , ינמיס  ררועל  םיבייח  ףאו  םיכירצ  הסימתה , לש  תוליערה  טקפא  תא  ריבגהל 
.הנימא הנניא  טושפ  ההובג  תוכיאכ  םיחלוקה  תרדגהש  ןאכמ , .רדסאמה 
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קוליס קר  בייחמ  םיחלוקב  לופיטה  יכ  לבוקמ  היה  הנורחאל  דע  .םילוח  יתב  יכפשמ  םייפרתומיכ  םירמוח  לש  הזילנאו  יוצימ  ךילהת 
םיחלוקב םיפסונ  םימהזמ  תואצמיהב  תויתייעבה  תא  הלעמ  רמאמה  .םיקיזמ  םילקימיכו  תולחמ  ימרוג  םימזינגרואורקימ 

תייסולכוא םיחתפמ  םניאש  דע  ךומנ  הכ  םזוכירש  םימהזמ  ןכו  הקיטמסוק  ירצומו  תופורת  ירייש  םיביצי , םילקימיכ  םילפוטמה :
זרילא – ןנור ןפג  םוליצ : םדאה |  תואירבבו  הביבסב  עוגפל  םילולע  וללה  םיריישהמ  קלח  .םקרפל  תלגוסמה  םימזינגרואורקימ 

? ןאכמ ןאל 

, םיינגרוא םימהזמ  - ורקימב לופיטלו  בקעמל  הדידמל , השירדה  ףסוותת  תובורקה  םינשבש  ענמנה  ןמ  אל  גצוהש , בצמה  חכונל 
אוה רוקמב  לופיט  םילוח  . יתבב  וא  היישעתב  רבודמ  רשאכ  םיכפשה  אצומב  ףאו  םמצע , םיש  " טמב תופורת , תויראש  [13]םיללוכה 
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.רתוי לוזו  רתוי  ליעי  אוה  ןכ  לעו  םינטק , םיחפנבו  םימרז  תדרפה  ךות  םימיוסמ  םימהזמ  - ורקימב דקוממ  לופיט 

ךילהתב יקלח  ןפואב  םיקרפתמ  וללה  םירמוחה  .םהלש  ימיכה  הנבמהמ  עבונ  וללה  םירמוחה  קוריפב  ירקיעה  ישוקה  רכזוהש , יפכ 
, ינושילשו ינוינש  לופיט  רחאל  םיחלוקב  תבורעתכ  םיחכונ  םייאופרה  םירמוחה  לעופבש , ךכ  םיש , " טמב לבוקמה  יגולויבה  קוריפה 

ץראב רקחמ  תוצובק  רפסמ  ךכ , םושמו  םוחתב , םיקסועה  םינעדמה  יניעמ  תרתסנ  הניא  וז  היעב  .ירקיע  היקשה  רוקמ  םישמשמש 
( םי " שטמב  ) םיחלוקה אצומב  םייאופר  םירמוח  לש  הקחרהלו  קוריפל  תובלושמ  תוטיש  תונורחאה  םינשב  תוחתפמ  םלועבו 

בוטימבו חותיפב  רקיעב  ךא  םייגולונכט , םיטביה  רפסמב  םידקמתמ  תונורתפה  םילוח .) יתבו  םילעפמ   ) םמצע םוהיזה  תורוקמבו 
.היעבב לופיטל  רתויב  םיליעי  ואצמנש  ( AOPs – Advanced Oxidation Process  ) םדקתמ ןוצמח  יכילהת  לש 

ישק םירמוחב  םילופכה  םירשקה  לש  ( destructive process  ) סרה אוה  םימדקתמה  ןוצמחה  יכילהת  לש  הלועפה  ןורקיע 
הז ךילהת  םויסב  . OH)  )· ליסקורדיה ילקידר  ידי  - לע םיפיקע , םג  ךא  רקיעב  םירישי  קוריפ  ינונגנמב  שומיש  ךות  קוריפה ,

, םאה תולוקלומ  לש  קוריפה  ירצות  תא  ליכמ  םיחלוק )  ) לפוטמה לזונה  םינצמחמה , זוכירלו  םימהזמה  יזוכירל  םאתהבו 
לש ריהמו  ליעי  יגולויב  קוריפ  תרשפאמה  רתוי , ההובג  תיגולויב  תוקירפב  םג  ןכלו  רתוי , םיטושפ  םיימיכ  םינבמב  םינייפואמה 

.םירצותה

היגולונכטה םושייב  תוחיטבמ  תואצות  הנורחאל  וארה  הביבסל  , םייתודידיו  םיליעי  םיבשחנה  הלא , םיכילהת  יכ  ןייצל  יואר 
, לארשיב ושענש  ץולח  ירקחמו  םירקחמ  רפסמב  םילוח   יתבבו  תופורתה   תיישעת  ילעפמב  םיש  , " טמב

.םימהזמ  - ורקימ ילוטנ  םיינושילש  םיחלוק  רצייל  תלוכיה  תא  ישעמ  ןפואב  ומיגדהו 

תועדומ

ןוקיתל תושורדה  תויולעה  לומ  םיירשפא  םינוכיס  תוכרעה  תתלו  תועדומה  תא  ררועל  דואמ  בושח  ליעל  וראותש  תוביסנב 
הדידמו יוהיז  לש  טביהב  םג  תירשפא  וללה  תוכרעהה  תא  שבגל  תלוכיה  ןיינעב , ושענש  םיברה  םירקחמה  חכונל  הפיכאלו  .
םירמוחל תוסחייתה  לש  תוינידמה  םיבתוכה , תעדל  .םהלש  קוריפהו  לופיטה  יכרד  לש  טביהב  םגו  םיינגרוא , םימהזמ  - ורקימ לש 

תויה בקע  רקיעב  תאזו  םייניע , תמיצעכ  הומכו  הנוכנ  הניא  םיפוקש , םירמוח  לאכ  םינש , רפסמ  רבכ  העודי  םיחלוקב  םתוחכונש 
זוכיר יכ  וחכוה , םרטש  תונעט , ירוחאמ  רתתסהל  ידמ  חונ  .תיאלקח  היקשהל  םיחלוקב  רזוח  שומישב  המצעמ  לארשי  תנידמ 
םירקחמב רוסחמ  ללגב  רקיעב  יוארכ , הקדבנ  וא  החכוה  םרט  וז  הנעט  .ןטק  תיתואירב  הנכס  ווהיש  יוכיסהו  ךומנ  וללה  םירמוחה 

תויהל םירומא  אלש  םייטתניס  םיימיכ  םירמוח  ןה  הלא  תופורת  יכ  רוכזל  יואר  ךכ , לע  ףסונ  .יתואירבה  קזנה  תדימ  תא  םינחובה 
, רומאכ םיחלוקה , .םקוריפ  ירצותו  םייאופר  םירמוח  לש  קרמ " , " תבורעתכ םיחלוקב  םיאצמנ  הלא  םירמוח  .םימב  ללכ  םיחכונ 

תויתואירבה תונכסה  לע  ןיידע , ונל , עודי  יידמ  טעמו  תבורעתכ , ךא  םיכומנ , םיזוכירב  הלאכ  םירמוח  דואמ  הברה  םיליכמ 
.ךכמ םרגיהל  תויושעש 

הדידמה תוטיש  חותיפל  ליבקמב  םירכומ , אלהו  םיברה  ןקוריפ  ירצות  ןכו  בחרנ  שומישב  תואצמנה  תופורת  לש  תוצובק  תרכה 
םיבלש םה  הביבסהו , רוביצה  תואירב  לע  הלא  םירמוח  לש  תובורעת  תעפשה  תניחבו  תויטילנאה , תולבגמה  יוהיז  םהלש ,

םיכפשל םילוח  יתב  יכפש  תכיפה  םיחלוקבו  . םימ  תורוקמב  וללה  םימהזמה  זוכיר  תלבגהל  תושדח  תונקת  שוביגב  םייחרכה 
הרורבו תשרופמ  הקיקחו  תופורתה  תיישעת  יכפשב  יואר  לופיט  לש  הפיכאו  השירד  רוקמב , לופיטל  םיביוחמה  םייתיישעת 

תועצומה לופיט  תוטיש  ליעי  ןפואב  םשייל  ידכ  תויחרכה  םיחלוקב  םיינגרוא  םימהזמ  - ורקימ לש  תורתומה  תומרל  רשאב 
ןתינו הרטמו  דועיי  לכל  םימיאתמה  ההובג ,' תוכיאב  םיחלוק   ' םתונכל רשפאתי  תמאבש  םיחלוק  רצייל  היהי  ןתינ  ךכ  .םתקחרהל 
לארשי תנידמש  דעיה  םה  תומדקתמ  תויגולונכטב  שומיש  רחאל  תרפושמ  תוכיאב  םיחלוק  .הלבגה  לכ  אלל  שומיש  םהב  תושעל 

.תיאלקח   היקשהל  ירקיע  רוקמכ  םיחלוקב  שומישה  תרתהב  הליבומכ  וילא , ףואשל  הכירצ 
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