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: םוליצ םינוש |  םיעבצב  תוקריו  תוריפ  תליכאב  ןווגלו  םימרוז  םימב  הפיטש  רחאל  קריה ) וא  ירפה  יפ  לע   ) םתפילק םע  תוריפו  תוקרי  לוכאל  ץילממ  תואירבה  דרשמ 
Pixnio, CC

ירצות זוכירב  הדירי  דליו – " םא  הביבס ,  " רקחמ
םיינגרוא םינחרז  גוסמ  הרבדה  ירמוח  לש  קוריפה 

םילשורי רוזאמ  ןהידולייו  תורה  םישנ  לש  ןתשב 

.תואלקחב רקיעב  שומישב  םיאצמנ  םהו  תובר , םינש  הזמ  םיקרח  תרבדהל  םישמשמ  םיינגרוא  םינחרז  גוסמ  הרבדה  ירמוח 
תוקריה תומכ  ןיב  רשק  אצמנ  ןכאו  תוקריו , תוריפ  טרפבו  ןוזמ , ךרד  הרקיעב  איה  תיללכה  הייסולכואב  םיינגרוא  םינחרזל  הפישחה 

ןונגנמ .םדא  ינבל  םיליער  םיינגרואה  םינחרזה  .ןתשב  םיינגרואה  םינחרזה  לש  קוריפה  ירצות  תומר  ןיבל  םיכרצנה  תוריפהו 
הלולע םיינגרוא  םינחרז  לש  תוכומנ  תומרל  הפישח  וליפא  יכ  עצוה  תונורחאה  םינשבו  עודי , םיבצעה  תכרעמ  לע  םהלש  העפשהה 

םיינגרוא םינחרזל  הפישחה  ןיב  רשקל  רשאב  ןהב  דקמתמ  רקחמהש  תויסולכואה  תחא  .תילנומרוהה  תכרעמה  לע  עיפשהל 
לע עיפשהל  הלולע  ןתפישחש  ןוויכמ  רקיעב  דחוימב  השיגר  תבשחנה  הייסולכוא  תורהה , םישנה  תייסולכוא  איה  םדאה  תואירבו 

הדיל יאצותלו  םיינגרוא  םינחרזל  ןויריהה  ךלהמב  תיהמיא  הפישח  ןיב  רשק  וארה  םימדוק  םירקחמ  .ןמחרב  חתפתמה  רבועה 
הדיריו םידוליי  לצא  םידורי  םיסקלפר  שארה , ףקיהב  הדירי  הדילה , לקשמב  הדירי  ןויריהה , ךשמ  רוציק  ןוגכ  םייוצר , יתלב 

.םידלי לצא  המישנה  תכרעמ  ידוקפתב 

לכב םהב  שומישה  ןכאו  םיינגרואה  םינחרזה  תצובקמ  הרבדה  ירמוח  רפסמ  יתיב  שומישל  ורסאנ  תנשב 2000  "ב  הראב ךכש , תויה 
ירמוחב יתיב  שומיש  הביבסה  תנגהל  דרשמה  רסא  תנשב 2007  לארשיב  םינשב 2000–2012 . דרי מ-71% ל-33%  םיקוושה 
תואלקחה דרשמ  םסרפ  םינשב 2012–2014  ךשמהב , .םיינגרואה  םינחרזה  תצובקל  םיכיישה  ןוניזאידו  סופיריפרולכ  הרבדהה 
םיפסונ םירמוחב  שומישה  תא  תוליבגמו  םיינגרואה  םינחרזהמ  קלחב  תואלקחב  שומיש  לע  תורסואש  תוארוה  רפכה  חותיפו 
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.וז הצובקמ 

תויגולויב תומיגד  וב  וקדבנש  ןהיאצאצו  םישנ  לש  ( cohort  ) ָהּבקּוע רקחמ  ץראב –  וגוסמ  ןושאר  אוה  דליו " םא  הביבס ,  " רקחמ
ןתש תומיגד  ופסאנ  הז  רקחמב  ליג 3 . דע  השענ  בקעמה  ךשמהו  לחה ב-2012 , רקחמה  .םייתביבס  םימהזמל  תופישח  תדידמל 

יתורישב וא  הסדהב  וסיוג  םישנ  .הדילה 610  רחאלש  זופשאב  ןהידוליי  לש  ןתש  תומיגד  ןכו  ןנוירהל  עובשה ה-18  דע  םישנ  לש 
לש ןתש  תומיגד  יחכונה 273  חותינב  .דעומב  ודליש  םישנ  ורתוא 468  ןהמו  רבמטפסל 2017 , רבמטפס 2012  ןיב  תיללכ  תואירב 

.םיינגרוא םינחרז  לש  קוריפה  ירצות  לש  תומרה  תעיבקל  הדבעמל  וחלשנו  תונימז , ויה  םידוליי  לש  ןתש  תומיגד  םישנ ו-107 
תצובק הנוכמ  ללוכה  הפישחה  םוכס  .הלא  םירמוח  תצובקל  הפישחה  תא  םיגציימו  םייפיצפס  םניאש  קוריפ  ירצות  השיש  ונחבנ 

התפצנ תנש 2016  לש  ןושארה  ןועברל  תנש 2012  לש  ןורחאה  ןועברה  ןיב  (. dialkylphosphate, ∑DAP  ) ליקלאידה
- וננ ל-148  ( nmol/L  ) רטילל [ 10  ] לומ - וננ תוהמיאה מ-248  ברקב  םידולייהו : תוהמיאה  ןתשב   ∑DAP תומר ןויצחב  הדירי 

Mann Kendell  ) רטילל לומ  - וננ םידולייה מ-51 ל-21  ברקבו  (, Mann Kendell trend statistic=-0.157, p=0.0001  ) רטילל לומ 
∑: DAP תומרב ןמזה  םע  תקהבומ  הדירי  האצמנ  תינתשמ  - בר תיראניל  היסרגרב  רויא 1 .) ( ) trend statistic=-0.234, p=0.0008

.םידוליי ברקב  לשו 2.59%  תוהמיא  ברקב  לש 1.59%  תישדוח  הדירי 

רויא 1
לש רבמצד 2016 ) רבמטפס 2012-  ) רקחמה תפוקת  ךרואל  יתנש  – יצח ןויצח  ךרע 

( םותכ  ) םידוליילו לוחכ )  ) תוהמיאל ( DAP  ) םיינגרואה םינחרזה  לש  קוריפה  ירצות 

רוזאמ תורה  םישנ  לש  הייסולכואב  םיינגרוא  םינחרזל  הפישחב  הדירי  גיצהל  ןושארה  אוה  דליו " םא  הביבס ,  " רקחמ
דדובל רשפאש  םינשב 2012–2016 , תואלקחב  הרבדה  ירמוחב  שומישל  רשקהב  תוינידמב  םייוניש  רחאל  םילשורי 
םיינגרוא םינחרז  גוסמ  תואלקחב  הרבדה  ירמוחב  שומישב  היזיוורה " . " רושעמ הלעמל  ינפלמ  יתיבה  שומישה  רוסיאמ  םתוא 

ינשה בלשבו  םירמוח , השולש  שומישל  ורסאנ  ( 2013–2012  ) ןושארה בלשב  .םיבלש  ינשמ  הבכרוה  תואלקחה , דרשמ  ליבוהש 
ןהידולייו םישנה  לש  ןתשב  קוריפה  ירצות  לש  ינויצחה  ךרעה  .םיפסונ  םירמוח  שומישל 12  ולבגוה  וא  ורסאנ  ( 2014–2013)

ומכ (. 2016–2014  ) התמלשה ירחאש  הפוקתל  האוושהב  רתוי  םיהובג  ויה  ( 2014–2012  ) הרדסאה תמלשה  ינפלש  הפוקתב 
ךא הרדסאה , תובקעב  םצמטצה  "ב  הראו דנלוה  תפרצב , םישנ  תמועל  םישנה  לש  ןתשב  קוריפה  ירצות  לש  םיכרעב  רעפה  ןכ ,
םג תסחוימ  תויהל  הלוכי  תוילארשיה  םישנה  ברקב  ההובגה  הפישחה  .הלא  תונידמבש  הזמ  הובג  טעמ  ראשנ  תאז  לכב  ךרעה 

יכרע םיָחוודמש  הנושאר  םעפ  יהוז  .ב  " הראבו הפוריאב  גוהנהמ  םיירט  תוריפו  תוקרי  רתוי  םיללוכש  םיילארשיה  הנוזתה  ילגרהל 
ףיסומ הז  ןותנ  .םאה  תפישח  רחאל  הילשה  ךרד  רבעמב  קרו  ךא  התשענ  וז  הפישחש  וילאמ  רורבו  םידוליי , ןתשב  םיינגרוא  םינחרז 

םיינגרוא םינחרזב  שומישה  לע  הניקתב  םייוניש  לש  תועפשהה  תא  וגיצהו  ינפל 2010  "ב  הראב וכרענש  םירחא  םירקחמל 
תתחפהב תוליעי  ויה  תולבגהה  יכ  הארנ  .יתיב  שומישמ  הפישח  וא  תיתנוזת  הפישח  ןיב  הנחבה  אלל  הייסולכואב , תופישחהו 

.םייחרכה  םה  תורחא  תונידמ  לומ  רעפה  םוצמצו  הפישחב  תפסונ  הדירי  תאז  תורמל  ךא  לארשיב , תיתנוזתה  הפישחה 

.הביבסו תואירבל  ןרקה  ןומימב  ךרענ  רקחמה 
International Journal of Hygene and Environmental Health םוסרפ ב : לע  תססובמ  וז  העידי 
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החפשמה תובידאב  םוליצה  ןמכוק ז"ל |  - בומייח תינור  פורפ '
ונתאמ הכלה  רשא  ןמכוק  - בומייח תינור  פורפ ' ונתפתושו  ונתרבח  לש  הרכזל  שדקומ  הז  םוסרפ 

היקוסיעו התוניינעתה  ימוחת  ןיבו  ןוירפב , התחמתהש  םישנ  תאפור  התייה  תינור  .תע  םרטבו  תוימואתפב 
ואיבה התזועתו  הלש  תויתריציה  התונרקס , .ןוירפו  תויתביבס  תופישח  ןיב  רשקה  תא  הרקח  איה  םיברה 

רוא האיבהו  הביבס  םיבר  םישנאל  הארשה  התוויה  איה  .תויעדמ  ךרד  תוצירפלו  םיירקחמ  םיגשיהל  התוא 
איה החכשה  .התמ  אל  איה  ונבילב –  איה  דוע  לכ  : " רמא ינווי  םי  דרוי  התחפשמ , רבח  .תובר  םישנל  לודג 

.ךורב הרכז  יהי  יתימאה ." תוומה 

תורוקמ
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organophosphate pesticide metabolites among pregnant women and their offspring
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