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ןוויכמ  PFAS תויטתניסה תובוכרתה  תצובק  תא  םיליכמ  םיזתומה  םירמוחה  .הקבא  וא  ףצק  תזתה  תועצמאב  השענ  םיקלד ) ןוגכ   ) םירעוב םילזונ  לש  הפרש  יוביכ 
L.C. Nøttaasen, Flickr, CC BY-NC 2.0 םוליצ : הריעב |  תובכעמ  ןהש 

תובוכרת תצובקל  לארשיב  םירגובמ  תפישח 
ץולח רקחממ  תואצות  תוקירפ : אל  תויטתניס 

תורצוימש תויטתניס  תובוכרת  לש  הצובק  איה  , Perfluoroalkyl and Polyfluoroalkyl Substances אלמה המשב  וא   PFAS
ייופיצב תואצמנ  ןה  .םימתכו  ןמש  םוח , ינפב  םידימעה  םירצומו  םייופיצ  תריציל  תושמשמו  תמדוקה , האמה  לש  תונשמ ה-40 

ןוזמ תוזיראב  םידגבב , םימו  ןמש  יחוד  םיפסות  תושמשמו  וז ,) הצובקל  תכיישה  , PFOA תבוכרתמ רצוימ  ןולפט   ) םיריסו תותבחמ 
ןוגכ  ) םיקילד םילזונ  לש  תופרש  יוביכ  יפצקב  תואצמנו  הריעב  בוכיעב  םג  תועייסמ  ןהש  תויה  למשח  . יטוח  לש  דודיב  ירמוחבו 

.יאבצהו יחרזאה  הפועתה  םלועב  בחרנ  שומיש  ןהב  השענ  םיקלד ,)

טעמכו דחוימב , תוביצי  תובשחנ  תובורמ , רואולפ  תוצובק  ידי  - לע םירמתומ  םינמימחפ  תוללוכה  , PFAS-תחפשממ ה תובוכרת 
עוגפל הלולע   PFAS-הפישח ל יכ  הלוע  תורפסהמ  .םדאה  ףוגבו  הביבסב  בר  ןמז  ךרואל  רבטצהל  תוטונ  אלא  תוקרפתמ  ןניא 

PFOA-םימהוזמ ב הייתש  ימ  וכרצש  תויסולכוא  יכ  הלוע  דוע  .םידליו  תוקונית  םירבוע , תוחתפתהבו  ןוסיחה  תכרעמב  דבכב ,
ירועיש םג  ךכו  ולע , ןטרסב  האולחתל  ןהייוכיס  סירתה , תטולבב  העיגפמו  לורטסלוכה  תמרב  היילעמ  ולבס  רתויו , הנש  ךשמב 

.םידלי לצא  הנמשהה 

, הכירצ ירצומבו  הייתש  ימ  תקפסא  תוכרעמב  םימ , תורוקמב   PFAS תובוכרת תואצמיה  לשבו  הלא  םייתואירב  םינוכיס  חכונל 
תחפשממ םילקימיכ  ינש  וללכוה  תנשב 2009  . PFAS תלבגהל םיירטנולוו  םידעצו  םיקוח  םלועה  יבחרב  תונורחאה  םינשב  ושבוג 
רוצייה תא  ליבגהל  שיש  םילקימיככ  ורדגוהו  (, PFOSF, PFOS  ) םיקירפ אל  םיינגרוא  םימהזמל  םלוהקוטש  תנמאב   PFAS-ה

REACH – Registration, Evaluation, Authorisation and תרגסמב  ) הרדסא תמייק  הפוריאב  .םהב  שומישהו  תאו  םהלש 
םישדוחב ןכ , ומכ  .ןהב  שומישו   PFAS-תחפשממ ה תומיוסמ  תובוכרת  לש  רוציי  הליבגמה  ( Restriction of Chemicals

תושירדה יכ  ןיוצי   ) הייתש ימב   PFAS יזוכיר לש  תיתועמשמ  הלבגהל  יפוריאה  דוחיאה  לש  תושדח  תונקת  ורשוא  םינורחאה 
ןפואב "ב  הראב  PFOA-ו PFOS לש םילודגה  םינרציה  וטילחה  האמה ה-21  תליחתב  ףקותל .) וסנכנ  אל  ןיידע  הלא  תונקתמ 

.הלא םילקימיכ  לש  םרוציי  תא  קיספהל  ירטנלוו 
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הפיקמ הרדסא  הב  תמייק  אל  ןכ  לעו  םילקימיכ , םושירל  הרדסא  הב  ןיא  ךכ  לע  ףסונו  םלוהקוטש , תנמא  תא  הררשִא  אל  לארשי 
.הייתש ימב  וא  הכירצ  ירצומב   PFAS-תלוכת ה תלבגהל  תונקת  וא  םיקוח  לארשיב  םימייק  אל  ןכ , לע  רתי  . PFAS יזוכיר תלבגהל 

רקסב ואצמנ  ןכ , ומכ  הייתש  . ימ  תקפה  יחודיקב   PFAS לש םיכומנ  םיזוכיר  ואצמנ  תנשב 2020  עצובש  םימה  תושר  לש  רקסב 
תיתשת ירתא  תחת  שא , יוביכ  לש  ןומיא  ןקתמל  ךומס  םינוש : םירתאב  רוטינ  יחודיקב  םוהת  ימב   PFAS לש םייתועמשמ  םיזוכיר 

 – הפועת תודשל  םיכומס  רוטינ  יחודיקב  ןכו  יאבצ  הפועת  הדש  ךותב  תלוספ , קוליס  ירתא  תחת  קלד , תופרש  םהב  ובוכש  קלד 
.יחרזאו יאבצ 

םילקימיכ םע  םג  ךא  הביבסב , םיאצמנ  ןיידעו  רבעב  ורצויש   PFAS גוסמ םילקימיכל  הפישח  םע  תודדומתה  תשרדנ  לארשיב 
הביבסו תואירבל  ןרקהו  תואירבה  דרשמ  ןומימב  ךרענ  הז  ץולח  רקחמ  .םלועב  םינוש  תומוקממ  םויכ  לארשיל  םיאבוימו  םירצוימש 

.PFAS-הפישח ל תכרעהל  יגולויב  רוטינב  שומיש  וב  השענו  יגולויב , רוטינל  תימואלה  תינכותה  תרגסמב 

piqsels.com םוליצ : םיקדבנהמ |  םד  תומיגד  תליטנ  תועצמאב  השענ   PFAS-הפישח ל תכרעהל  יגולויב  רוטינ 

תימואל - ןיב האוושהו  ויתואצות  רקחמה , ךלהמ 

םודא דוד  ןגמל  םד  תמורת  תרגסמב  םד  תמיגד  ורסמש  םירבג  םישנ ו-15  שמח  םיליגב 19–66 : םיקדבנ  ופתתשה 20  רקחמב 
יזוכיר ודדמנ  םש  הינמרגבש , גרבמרונ  ןגנלרא  תטיסרבינואב  הדבעמל  וחלשנ  תומיגדה  לירפא 2020 . – ראורבפ םישדוחב 

, המזלפב  PFAS תחפשממ םילקימיכ  לש 12  םיזוכיר  ודדמנ  תומיגדב  הסמ  . רטמורטקפס  תועצמאב  המזלפב  םילקימיכה 
אצמנ  L-PFHpS וליאו תומיגדה , ךותמ 20  אצמנ ב-12   L-PFOS. PFNA ןכו  PFOA, PFHxS םילקימיכ : השולש  ואצמנ  ןלוכבו 

םאתמ אצמנ  .םיפתתשמהמ  לכ  ברקב  תומיכה  ףסל  תחתמ  התייה  םירחאה  םילקימיכה  תעבש  לש  םתמר  .דבלב  תומיגד  שולשב 
PFNA ןיב םאתמה  . L-PFOS-ו PFOA, PFHxS, PFNA  : תומיגדה בורב  ואצמנש  םילקימיכה  תעברא  לש  םיזוכירה  לכ  ןיב  יבויח 

(. p=0.013  ) תיטסיטטס קהבומ  היה   L-PFOS ןיבל

הינמרגב ב- ינב 20–79  , ברקב  הדנקב ב-2016–2017  וכרענש  יגולויב  רוטינ  ירקסמ  תואצותל  ונלביקש  תואצותה  תא  וניוושה 
ךותמ השולש  לש  םתמר  יכ  הלוע  האוושההמ  רויא 1 .)  ) ינב 30–70  ברקב  קרמנדבו ב-2020  ינב 20–29   ברקב   2019

אוה ה- ללכהמ  אצוי  .הדנקבו  קרמנדב  הינמרגב , םתמרל  האוושהב  הכומנ  ( PFNA-ו , PFOA, L-PFOS  ) םילקימיכה תעברא 
.תורחאה תונידמל  האוושהב  יחכונה  רקסב  הובג  אצמנש  , PFHxS
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רויא 1
המזלפב  PFAS לש םיינויצח  םיזוכיר  תאוושה 

ךותמ 12 העברא  יכ  הלוע  רקסהמ  . PFAS-תחפשממ ה םילקימיכ  לש  םיזוכיר  ןחובש  לארשיב  ןושארה  יגולויבה  רוטינה  רקס  והז 
חרכהב אלש  דבלב , םיפתתשמ  ללכש 20  דואמ  םצמוצמ  רקסב  רבודמ  .םילארשי  םיפתתשמ  לש  המזלפב  ואצמנ  םילקימיכ 
תובוכרתל רוביצה  תפישח  רחא  בקעמה  ךשמה  תובישח  תא  םישיגדמ  םיאצממה  תאז , םע  .תילארשיה  היסולכואה  תא  םיגציימ 

תרגסמ םדקל  שי  ןכ , ומכ  .עקרקבו  הצובב  םיחלוקב , םוהת , ימב  הייתש , ימב  ןוזמב , הלא  תובוכרת  רוטינ  לש  ותובישח  תאו  הלא ,
.רוביצה לש  הפישחה  ךשמה  תא  עונמל  הרטמב  לארשיב ,  PFAS תובוכרתב שומישה  םוצמצל  תירוטלוגר 
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