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 רקע .1
  (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons-PAHs)תרכובות פחמימניים פוליציקלים ארומטים 

המחוברות   ארומטיותמלפחות שתי טבעות  מורכבותה אורגניותתרכובות גדולה של הינה קבוצת 

של חומר או פירוליזה מהלך שריפה לא מלאה עיקר בנוצרות ומשוחררות ב PAHs. תרכובות בינהן

תרכובות אלה הינן ליפופיליות שונים. תהליכים תעשייתיים וכן במהלך אורגני כדוגמת מזון 

בות מסיסות שומן, תרכובות שאף הם תרכו PCBs-, אך בשונה מדיוקסינים ו)מסיסות בשומן(

PAHs עוברות מטבוליזם ומתפרקות מהר יותר מדיוקסינים ו-PCBs  הן בגוף האדם והן בסביבה

מאות  משתייכות. למשפחה זו של תרכובות כימיות כך שתרכובות אלה אינן עמידות לאורך זמן רב
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 16-ם בעיקר לתרכובות שעלולות להיווצר תהליכי שריפה אך ביחס להמצאות במזון מתייחסי
 .1תרכובות המפורטות בטבלה מס' 

אוויר, קרקע ומזון ובמספר אופנים  ממגוון מקורות; PAHsלתרכובות בחיי היום יום האדם חשוף 

עבור מעישון הינה משמעותית.  PAHsהחשיפה לתרכובות (. חשיפה במגע עם העור ועיכול)נשימה, 

המזון הינו המקור העיקרי  ,עיסוקם עקב PAHsואינם נחשפים לתרכובות  אנשים שאינם מעשנים

 .להלחשיפה לתרכובות רעילות א

יה יה על אש גלויה )"על האש", ברביקיו(, עישון, קלינוצרות במזון במהלך צלי PAHsתרכובות 

 ,משמשים לטיפול במזון בעל תכולה גבוהה של שמן צמחי, כאשר הם תהליכים אלה וטיגון.

 במזון. PAHsל תרכובות עלולים לגרום לרמה גבוהה ש

נקבעו לקטגוריות מזון עיקריות כדוגמת בשר ודגים  PAHsמותרות של תרכובות  מירביותרמות 

מפורסמת באתר שירות המזון  ההנחיה בנושא זון לתינוקות, שמנים ומוצרי קקאו.מעושנים, מ
ערכים הנמוכים ביותר שניתן ה לע מבוססותהינן נמוכות והן בישראל הארצי. הרמות שנקבעו 

  As Low As Reasonable Achievable - ALARAבהתאם לעיקרון, פי סוג המזוןלקבל על 

מינימום האפשרי את מצם לזאת על מנת לצ ,מותרות של מזהמים מירביותהמקובל בקביעת רמות 
 . חשיפת הציבור למזהמים אלה

במטרה לזהות  PAHsבסקר זה נדגמו מוצרי מזון בעלי פוטנציאל גבוה להמצאות של תרכובות 

על כל עסק בתחום המזון חלה האחריות בעיה אפשרית בתהליכי הייצור של מוצרי המזון הנ"ל. 
דו בטוח לצריכה ועומד בדרישות החקיקה. לוודא כי המזון המיוצר, המשווק או המיובא על י

יפעילו תוכנית לזיהוי  PAHsלהמצאות תרכובות גבוה מזון בעל פוטנציאל  ם שלמומלץ כי יצרני

יזהו נקודות בקרה ו HACCP)-(Hazard Analysis Critical Control Pointומניעת סיכונים 

 לרבות ,בתהליך הייצור העלולות להוות מקור למזהמים שונים (CCPs)קריטיות 

 ייצור של מוצרי מזון בטוחים יותר. יבטיחאופן פעולה זה  PAHs.תרכובות 

 

התרכובות הבולטות בהשפעותיהן  8החשובות במזון,  PAHsתרכובות  16: רשימת 1טבלה מס' 

התרכובות שנמצאו כמתאימות להוות  4ומהן  ,(PAH8)הבריאותיות כמסרטנות וגנוטוקסיות מודגשות 

 .(PAH4)מסומנות גם בקו תחתי  סמן לזיהום בקבוצת תרכובות זו,
 

COMMON NAME                               CAS REGISTRY NO.             ABBREVIATION 

Benz[a]anthracene                              56-55-3                              BaA 

Benzo[b]fluoranthene                         205-99-2                            BbFA 

Benzo[j]fluoranthene                             205-82-3                            BjFA 

Benzo[k]fluoranthene                         207-08-9                            BkFA 

http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/FCS/Documents/Regulations/Reg_10428011_13032011.pdf
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Benzo[ghi]perylene                            191-24-2                             BghiP 

Benzo[α]pyrene                                   50-32-8                              BaP 

Chrysene                                             218-01-9                            CHR 

Cyclopenta[cd]pyrene                          27208-37-3                         CPP 

Dibenz[a,h]anthracene                      53-70-3                               DBahA 

Dibenzo[a,e]pyrene                              192-65-4                            DBaeP 

Dibenzo[a,h]pyrene                             189-64-0                             DBahP 

Dibenzo[a,i]pyrene                              189-55-9                             DBaiP 

Dibenzo[a,l]pyrene                              191-30-0                             DBalP 

Indeno[1,2,3-cd]pyrene                     193-39-5                             IP 

5-Methylchrysene                                3697-24-3                           5-MCH 

Benzo[c]fluorine                                   205-12-9                            BcFL 

 

 
 

 sPAHת ורעילות תרכוב .2

שונות ובעיקר של התרכובת  PAHsשל תרכובות  וקסיקולוגיים שבחנו רעילותןמחקרים ט

benzo[α]pyrene  עלייה בהיארעות של מחלת הסרטןהראו מגוון השפעות טוקסיקולוגיות ובכללן ,

 מערכת החיסונית. ההשפעות המטולוגיות, פגיעה בפוריות, בהתפתחות העובר וכן השפעות על 

  WHO-וה FAO-של הזוהו על ידי וועדת מומחים משותפת  1 מס' התרכובות המפורטות בטבלה

והוועדה   (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives - JECFA)למזון 

כבעלות חשיבות  (Scientific Committee on Food - SCF)המדעית למזון באיחוד האירופאי 

על תאים  השפעות מוטגניות וגנוטוקסיותתרכובות אלה הראו מ חלקגדולה במיוחד במזון, 

כל יתר התרכובות הראו , benzo[ghi]peryleneסומטיים בניסויים בבעלי חיים. ופרט לתרכובת 

 -הלאור ממצאים אלה הסיקה  יות ברורות במגוון סוגי מבחנים בבעלי חיים.נהשפעות קרצינוגגם 

SCF 8 .םכי ניתן להתייחס לתרכובות אלה כבעלות פוטנציאל גנוטוקסי וקרצינוגני גם לבני אד 

כפי  ,כקרצינוגניות וגנוטוקסיות השליליותהבריאותיות התרכובות הבולטות בהשפעותיהן 

 התרכובת. 1מודגשות בטבלה מס'  ,.Culp et.alשנמצאו במבחני קרצינוגניות של זפת פחם ע"י 

על ידי הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן סווגה  ,benzo[α]pyrene בקבוצה זו,ביותר הבולטת 

(The International Agency for Research into Cancer – IARC) בני כמסרטנת ל, 1, בקבוצה
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 Maximum Daily)מירביתהעריכו צריכה יומית  SCF-ה . (Carcinogenic to human)אדם

Intake – MDI)   6-8של תרכובת זו ברמה שלng/kg b.w./day  70לאדם השוקלkg קביעת .MDI 

 PAHsקרצינוגניות של תרכובות בתרכובת זו כסמן לנוכחות ולמוש שילתרכובת זו מעידה על 

קרצינוגניות הבמזון ועל מחקר הערכת  PAHs-במזון, זאת בהתבסס על בחינת פרופיל תרכובות ה

. על פי מחקר זה ניתן להשית 1998 -ב .Culp et. alשל תרכובות זפת פחם בעכברים שבוצע ע"י 

 10במזון הינה פי  PAHs-של כלל תרכובות ההקרצינוגניות  על פיה פוטנציאלגישה שמרנית 

תקבלו ממדינות שונות לבדה. אך נתוני אנליזה שה benzo[α]pyreneמתרומתה של התרכובת 

בדוגמאות  chryseneבאירופה מעידים כי במקרים מסוימים שנמצאו רמות גבוהות יחסית של 

ת יכולתה של תרכובת יד בסימן שאלה א, דבר המעמbenzo[α]pyreneמזון לא נמצאה התרכובת 

העוסק במזהמים  EFSAפאנל המומחים של  .PAHsלנוכחות תרכובות  זו לשמש כסמן יעיל

(CONTAM)  תרכובות ה 8כי צריך להתייחס לכל קבע-PAHs  (PAH8)  שנבחנו במסגרת מבחני

כלל תרכובות וקרצינוגניות של לנוכחות  כסמנים .Culp et. alהקרצינוגניות של זפת הפחם על ידי 

 -ו PAHs benzo[α]pyrene, chrysene, benz[α]anthracene-תרכובות ה 4נמצא כי גם  .PAHs-ה

benzo[b]fluoranthene (PAH4) לנוכחות ורעילות כלל תרכובות ה יכולות לשמש כסמן-PAHs 

 . 1בטבלה מס'  חתית , מסומנות בקוPAH4 -אינן מוסיפות מידע על זה המתקבל מ PAH8 -וכי ה

 (Toxic Equivalence Factors – TEF)הגישה של שימוש בפקטור יחוס לתיאור רמות רעילות 

הדבר  .שונהוחשיפה פעולה עם פוטנציאל השפעה  מכניזםמקובלת במקרים בהם לתרכובות אותו 
"תרכובת אינדקס" נעשה על ידי נירמול פוטנציאל ההשפעה של התרכובות ביחס לכימיקל אחד 

(Total Equivalent Exposure - TEQ) במקרה של .PAHs אף שחלק מהתרכובות בקבוצה זו ,

המשתתף בתהליך הבקרה של תגובות ביולוגיות Ah  (Aryl hydrocarbon) נקשרות לרצפטור

אין זה האפקט היחיד המשפיע על פוטנציאל הקרצינוגניות של , PAHsלתרכובות כדוגמת 

 המהוותהשפעות משמעותיות ואינדוקציה של מוטציות הינן  DNA-קשירה ל .PAHsתרכובות 

ות שונ PAHs. אין אינדיקציה כי תרכובות PAHsפוטנציאל הקרצינוגניות של תרכובות חלק מ

באותם אתרים או מעוררות אותם סוגי  DNA-פועלות דרך אותו מסלול מטבולי, נקשרות ל

קבעו כי השימוש בגישת  EFSA -ו SCF ,JECFAאור זאת מוטציות באותם איברים או רקמות. ל

TEF  אינה מתאימה להערכת סיכונים של תרכובותPAHs.  לרמת לפיכך, יש צורך להתייחס

 הרעילות של כל תרכובות כשלעצמה.

 PAHsובות תרכ המעלה חשש לבריאות הציבור בישראל בשל חשיפה לקבוצת ,לאור המידע הנ"ל

בא זה ישנה חשיבות להקטין למינימום האפשרי את הנוכחות של תרכובות אלה במזון. דבר  ,במזון
לידי ביטוי בקביעת רמות מקסימום בקטגוריות מזון בישראל כמפורט ב"הנחיה בנושא רמות 

. בהנחיה נקבעו רמות Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs)"מותרות של תרכובות 
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והן לסכום בשל סיווגה כגורם מסרטן וודאי לבני אדם  benzo[α]pyreneמקסימום הן לתרכובת 

. PAH4 (benzo[α]pyrene, benz[α]anthacene, chrysene, benzo[b]fluranthene)של תרכובות 

מזון בישראל מהוות ב PAHsההשפעות הבריאותיות כתוצאה מחשיפה ארוכת טווח לתרכובות 

 סקר זה. את הבסיס לקיומו
 
 

 

 sPAHחשיפה לתרכובות מקורות  .3

 PAHsהלא מעשנים החשיפה העיקרית הינה על ידי המזון והאוויר. תרכובות  תיעבור אוכלוסי

תהליכים שהינם חלק מ מלאה או פירוליזה של חומר אורגנימגיעות לסביבה על ידי שריפה לא 

נוצרות גם בתהליכים טבעיים כמו קרבוניזציה )תהליך בו חומר  PAHsתרכובות  . םתעשייתיי

, נפט גולמי, פחם עיבודתהליכים של נפלטות גם בנוצרות ו PAHsאורגני הופך לפחמן(. תרכובות 

, חימום בתחנות כח ובתי מגורים )תנורי גז, פחם, עץ ושמן(, בעירה של אשפה, שריפות גז טבעיו
 שלגורמים לזיהום סביבתי מסוג זה, התהליכים  מנועי רכבים ועודשריפות יער, פליטות של  לרבות

מים עיליים להזדהם בתרכובות אלה, כתוצאה לעלול לגרום לקרקעות וזה בתורו  .PAHsתרכובות 

 .PAHsמזיהומים אלה קיים חשש לגידול תוצרת חקלאית מזוהמת בתרכובות 

נת המזון כדוגמת ברביקיו/שימוש עלולות להיווצר במהלך תהליכי הכ PAHsבמזון, תרכובות 

במנגל, עישון, ייבוש, קלייה, אפייה, טיגון וצלייה. תהליכי ייבוש באש ישירה וחימום המשמשים 
בתהליכי הייצור של מספר שמנים צמחיים ובעיקר בתהליך הייצור של תוצרי לוואי של שמן זית 

יעילים של שמני זית יכולים . תהליכי זיקוק PAHsעלולים לגרום לרמות גבוהות של תרכובות 

מלכתחילה מייצור תרכובות  עלהימנמהמוצר, יחד עם זאת עדיף PAHs -להוציא את תרכובות ה

 מזיקות אלה על ידי שימוש בשיטות אלטרנטיביות בייצור בכל מקרה שהדבר אפשרי.

בחלקיקים באוויר מזוהם או בשל גידול  םהימצאותבשל PAHs -ירקות עלולים להיות מזוהמים ב

הירקות בקרקעות מזוהמות. בשר, חלב וביצים לרוב לא יהיו מזוהמים בתרכובת אלה בשל 

בגוף בע"ח, אך מספר יצורים ימיים כדוגמת  PAHsהמטבוליזם המהיר יחסית של תרכובות 

מים מזוהמים, המצויים ב PAHsלובסטרים וצדפות ידועים ביכולתם לספוג ולצבור תרכובות 

 לדוגמא לאחר דליפת נפט.

 PAHsהתורמים העיקריים לחשיפה של האדם לתרכובות , נמצא כי JECFA ,2009מסיכום של 

מזונות משתי קטגוריות עיקריות: דגניים ומוצריהם ושומנים ושמנים מן הצומח.  ממזון הינם
בשל הרמות הגבוהות של שומנים ושמנים מן הצומח, חסי הגבוה בדיאטה. הי םחלקהדגניים בשל 

. בשר ודגים מעושנים וכן מזון הנצלה על האש/ברביקיו על אף שנמצאו בהם PAHsתרכובות 

המצויות בהם בדר"כ תרומתם לסך החשיפה של האדם  PAHsהרמות הגבוהות של תרכובות 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjuv_HtuNHJAhXFRhQKHYG0Ct8QjRwIBw&url=http://www.nutridesk.com.au/heterocyclic-amines-hca-hcas.phtml&bvm=bv.109395566,d.ZWU&psig=AFQjCNHEq4sNXdLqISpKius3sc877Ut5JQ&ust=1449842067093956
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אינה משמעותית בשל הצריכה הנמוכה של מוצרים אלה. יחד עם זאת, במקרים  PAHsלתרכובות 

 .PAHsה לתרכובות משמעותית על החשיפתהיה לכך השפעה מוצרים אלה גבוהה של צריכה  של

בשנת   EFSAממזון שביצעה PAHsבהערכת חשיפה לתרכובות גם נתונים אלה באים לידי ביטוי 

במאכלי ים. ה מקורה במוצרי דגניים ונמצא כי התרומה העיקרית לחשיפה לתרכובות אל , בה2008
על בלבד חשוב לציין כי הנתונים עליהם התבססה הערכת חשיפה זו כללו מידע מועט  יחד עם זאת,

, בשונה כדוגמת בשר ודגים מעושנים  PAHsמוצרים בעלי פוטנציאל גבוה להמצאות תרכובות 

 .מהסקר שנעשה בישראל ומוצג בדו"ח זה
 

 

 בייצור מזון אמצעי בקרה .4
, י"ח בכסלו 2510)ספר החוקים  - 2015שע"ו, הגנה על בריאות הציבור )מזון(, הת חוקעל פי 

יבא יעל כל יצרן, משווק או יבואן של מזון חלה האחריות לייצר, לשווק ול (30.11.2015התשע"ו, 
 ימזון בעל ם של מוצריולוודא כי מוצריו עומדים בכל דרישות החקיקה. יצרני מזון בטוח לצריכה

בשר מעושנים, דגים ומוצרי דגים מעושנים, , בשר ומוצרי PAHsפוטנציאל להמצאות תרכובות 

ופעוטות, מזון ייעודי, שמנים צמחיים, פולי קקאו ומוצריהם, אשר עבורם  תצדפות, מזון לתינוקו

צריכים לוודא כי מוצריהם מפורט בהנחיה של שירות מזון ארצי, נקבעו רמות מקסימום מותרות כ

. ם מהרמות המירביות שנקבעו בהנחיהבמוצריהם אינם חורגי PAHs-וחים לצריכה ורמות הבט

ייצור על פי חוק המתייחסות לבטיחות מזון הינה, עמידה בהגדרות ה הבטיחהדרך היעילה ביותר ל

 (Hazard Analysis Critical Control Points – HACCP)גישה לזיהוי נקודות בקרה קריטיות 

לבקר את  ה אפשרית ובהתאםכסכנ PAHsבתהליך הייצור וניטורן. יש חשיבות לזהות תרכובות 

בתהליך הייצור. לפיכך, יצרני מזון צריכים לזהות נקודות בקרה קריטיות  הסיכון שהן מהוות

(Critical Control Points - CCPs)  בתהליכי הייצור כדוגמת תהליכי שריפה וייבוש שעלולים

 תהליךלאורך דות בקרה קריטיות מתאימות זיהוי נקו. PAHsלהוות מקור ליצירת תרכובות 

לרמות במוצרי המזון  PAHsמאפשר ליצרני מזון לצמצם את רמת המזהמים כדוגמת  הייצור

 .המקובלות
 מסוג מזוןריוס המתייחס להפחתת רמות מזהמי מומלץ ליצרנים לעיין במסמך הקודקס אלימנט

PAHs ובהנחיה של שירות מזון ארצי בנושא זה בתהליכי עישון וייבוש ישירים: 

 

http://www.codexalimentarius.org/download/standards/11257/CXP_068e.pdf 
 

http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/FCS/Documents/Regulations/Reg27012

008.pdf 

 

 

http://www.codexalimentarius.org/download/standards/11257/CXP_068e.pdf
http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/FCS/Documents/Regulations/Reg27012008.pdf
http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/FCS/Documents/Regulations/Reg27012008.pdf
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjuv_HtuNHJAhXFRhQKHYG0Ct8QjRwIBw&url=http://www.nutridesk.com.au/heterocyclic-amines-hca-hcas.phtml&bvm=bv.109395566,d.ZWU&psig=AFQjCNHEq4sNXdLqISpKius3sc877Ut5JQ&ust=1449842067093956
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במוצרים מעושנים המיוצרים באופן תעשייתי ניתנת להפחתה באופן PAHs -רמת תרכובות ה

 משמעותי על ידי הקפדה על הכללים המפורטים מטה:
, חל איסור להשתמש בעצים עץ קשים רצוי להשתמש בגזעי –סוג העצים המשמשים לעישון 

בשל החשש להיווצרות  , וזאתכימיקלים כחלק מתהליך שימורםמעובדים, אשר נעשה שימוש ב

 .PAHsמזהמים נוספים כדוגמת דיוקסינים בנוסף לתרכובות 

 .אין להשתמש בדלקי סולר ונפט לבעירה 

  שימוש בפילטרים  תהליך עישון בלתי ישיר העושה –תהליך עישון ישיר או בלתי ישיר

וגנרטורים המחדירים את העשן לתא בו מצוי המזון הינו תהליך מועדף מבחינת היווצרות 

שליטה הטובה יותר על התהליך ויכולת ניקוי וזאת הודות ל, PAHsרמות נמוכות יותר של 

 יעילה יותר של המתקן.

  שטיפה וקירור המזון על ידי מים קרים לאחר תהליך העישון  –שטיפה וקירור ע"י מים

 .PAHs -תורם להפחתת רמות ה

  רמה לא מספקת של חמצן בתהליך עלולה לגרום לתהליך בעירה  –רמת החמצן בתהליך

רמות הפחמן החד חמצני את ו PAHs -לא מלאה דבר שמגדיל את ייצור תרכובות ה

(CO)על., דבר שעלול לסכן את העובדים במפ 

  שימוש בטמפרטורה נמוכה תגרום לבעירה שאינה מלאה וייצור  –טמפרטורהPAHs 

 ברמות גבוהות יותר.

  רצוי, ככל שניתן, לקצר את משך זמן תהליך העישון על מנת לצמצם  –משך זמן התהליך

 .PAHsייצור תרכובות 

  מאפשר השימוש בתמצית עישון כאלטרנטיבה לעישון המסורתי  –שימוש בתמציות עישון

שנוצרות. חשוב לבדוק כי רמת תרכובות  PAHs -שליטה טובה יותר על רמת תרכובות ה

בתמציות העישון אינן חורגות מהרמה המקסימלית  benzo[α]pyrene -ורמת ה PAH4-ה

 המותרת על פי ההנחיה בנושא.
 

תלוי באופן  ,כולל בתהליכי בישול ביתיים ,שנוצרות במהלך ייצור מזון PAHsרמת תרכובות 

משמעותי במספר פרמטרים כמו סוג המזון ושיטות החימום והבישול. ניתן לנקוט במספר אמצעים 

 במזון: PAHs -לצמצום ייצור רמות תרכובות ה

 עם תוצרי בעירה במהלך ייבוש.ודגנים  נייםמוש םהמנע ממגע ישיר של זרעי 

 .)העדף דגים ובשר עם אחוזי שומן נמוכים )רזים 

 של מוצרי מזון עם להבה במהלך ברביקיו/"על האש". המנע ממגע  

 .בצלייה של מזון "על האש" עדיף שימוש בגז על פני פחמים 

 .השתמש בכמה שפחות שומן לצלייה 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjuv_HtuNHJAhXFRhQKHYG0Ct8QjRwIBw&url=http://www.nutridesk.com.au/heterocyclic-amines-hca-hcas.phtml&bvm=bv.109395566,d.ZWU&psig=AFQjCNHEq4sNXdLqISpKius3sc877Ut5JQ&ust=1449842067093956


 

8 
 

 אך יש להקפיד על בישול מלא על  בטמפרטורה נמוכה לאורך זמן ארוך יותר. העדף בישול
 מנת לוודא ניטרול חיידקים מזהמים.

 ל החלקים השעוותיים של פירות וירקות יכולה להפחית את רמות השטיפה וקילוף ש- 

PAHs. 

 
 

 
 

 2015 סקר -במזון בישראל  PAHsתרכובות  זיהוי וכימות .5

 
כימות תרכובות לסקר לזיהוי ו 2015בשנת ביצעה במשרד הבריאות היחידה לניהול סיכונים במזון 

PAHs  דוגמאות מזון המשווק בישראל  132נדגמו במוצרי מזון הנמכרים בישראל. לצורך סקר זה

 שנדגמו משתייכים מזוןה. מוצרי פוטנציאל גבוה להמצאות מזהמים אלהמקטגוריות מזון בעלות 
מוצרי קקאו, תחליפי מזון  ,דגים מעושנים מעושנים, מוצרי בשרבשר ו קטגוריות המפורטות:ל

נעשה שימוש במפעלים לעישון בשר ובנוסף תמציות עישון בהן שמנים צמחיים לתינוקות )תמ"ל(, 

ישראל, בהם רחבי לייצור מזון בשונים ודגים. דוגמאות המזון נדגמו הן מהשיווק והן ממפעלים 
בחינה של תהליכי העישון והייצור. הבחינה כללה התייחסות לנקודות מפתח בתהליך  אף בוצעה

 לדו"ח זה. 4כמפורט בסעיף , PAHsהעלולות להגדיל הסיכון להמצאות רמות גבוהות של תרכובות 

 

בשיטת  פראג צ'כיה,ב ALSבמעבדת  PAHsשל תרכובות  כימותלהדוגמאות נבדקו לנוכחות ו

HRGC-HRMS (High Resolution Gas Chromatographs - High Resolution Mass 

Spectrometers) 

, התרכובות שזוהו כבעלות חשיבות בריאותית 8) הבאותהתרכובות  16בשיטה זו זוהו וכומתו 

PAH8, התרכובות שנקבעו להן רמות מקסימום בחקיקה 4-מסומנות בקו תחתי ו ,PAH4, 

 מודגשות(:

1. Benzo(α)pyrene 

2. )anthraceneαBenz( 

3. Chrysene 

4. Benzo(b)fluoranthene 

5. Naphthalene  

6. Acenaphthylene  

7. Acenaphthene  

8. Fluorene  

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjuv_HtuNHJAhXFRhQKHYG0Ct8QjRwIBw&url=http://www.nutridesk.com.au/heterocyclic-amines-hca-hcas.phtml&bvm=bv.109395566,d.ZWU&psig=AFQjCNHEq4sNXdLqISpKius3sc877Ut5JQ&ust=1449842067093956
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9. Phenanthrene  

10. Anthracene  

11. Fluoranthene  

12. Pyrene  

13. Benzo(k)fluoranthene  

14. Indeno(1,2,3.c.d.)pyrene  

15. Dibenzo(a,h)anthracene  

16. Benzo(g.h.i)perylene  

 
 

, על פי PAH4ותרכובות  Benzo[α]pyreneעבור התרכובות  µg/kgסיכום התוצאות ביחידות של 

עם התייחסות לערכים הסטטיסטיים שחושבו , 2קטגוריות המזון שנדגמו, מפורט בטבלה מס' 
 )ממוצע וחציון התוצאות(.

 

 (Limit Of Quantification-LOQ)וסף הכימות  (Limit Of Detection-LOD) ערכי סף הזיהוי

מעבדה אופן דיווח התוצאות על ידי הבו היא נבדקת.  משתנים בהתאם לתרכובת ולסוג המזון

 -זוהו רמות של התרכובת המדוברת התוצאה דווחה כלא באם שהמבצעת, כפי שמקובל, הינו 

<LOD עם ציון ערך ה(-LODוכ )התוצאה דווחה כ ,הערך שזוהה לא ניתן לכימותר שא- <LOQ 

התרכובות הנבדקות  16דוגמאות נמצאו כל  60-בהדוגמאות שנבדקו  132מבין  .(LOQ-)עם ערך ה

(PAH16)  מתחת לערכיLOD  אוLOQ, אחוז  מפורט 1גרף מס' מהדוגמאות. ב 45.45% המהוות

על פי קטגוריות   LOD/LOQ-מתחת ל PAH16 -ו PAH4עבורן התקבלו תוצאות הדוגמאות 

 המזון.

 

בשל רמה גבוהה מהמותר דוגמא אחת של דג מעושן נמצאה כחריגה  ,הדוגמאות שנבדקו 132מבין 

(MRL)  של סכום תרכובותPAH4 מיום של שירות מזון ארצי  בנושאבהנחיה  כפי שהוגדרה

 .(PAHsהנחיה לרמות מקסימום של תרכובות ) , המפורסמת באתר שירות מזון ארצי11.8.2014

והרמה שנמצאה בדוגמא  12µg/kgהינה  PAH4הרמה המקסימלית המותרת של סכום תרכובות 

, 2כפי שניתן לראות בטבלה  .ביחס לרמה המקסימלית המותרת 34.5µg/kg ,287.5%זו הינה 

דוגמא זו הינה חריגה בתוצאתה הגבוהה, החציון שהתקבל עבור דוגמאות בקטגוריית דגים ומוצרי 

 14%-המקסימלית המותרת, כ , רמה שנמוכה מאוד ביחס לרמה1.69µg/kgדגים מעושנים הינו 

לצורך בחינת  .MRL-מה 21% -כ הוהממוצע שהתקבל עבור קבוצת מוצרים זו מהוו .MRL-מה

המקור לתוצאה החריגה, נדגמו מספר דוגמאות מאותו סוג דג ומאותו מפעל, עבור כל הדוגמאות 
 חישובים.הנ"ל התקבלו תוצאות תקינות. לפיכך אין מקום להכניס תוצאה חריגה בודדת זו ל

http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/FCS/Documents/Regulations/Reg_10428011_13032011.pdf
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjuv_HtuNHJAhXFRhQKHYG0Ct8QjRwIBw&url=http://www.nutridesk.com.au/heterocyclic-amines-hca-hcas.phtml&bvm=bv.109395566,d.ZWU&psig=AFQjCNHEq4sNXdLqISpKius3sc877Ut5JQ&ust=1449842067093956
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-מה 7.9%וחציון המהווה   MRL-מה 9%עבור מוצרי בשר מעושנים התקבלו ממוצע המהווה 

MRLהממוצע והחציון של רמת ה .- PAH4 9.1% -ו 9.6%-הינם כ במוצרי עוף מעושנים שנבדקו 

בשמנים הצמחיים )סויה,  PAH4, בהתאמה. הממוצע והחציון שנמצאו עבור תרכובות MRL-מה

בחישוב נלקח בהתאמה ) ,30.1% -ו 34.8%תירס, זית, קנולה, קוקוס( שנבדקו בסקר זה מהווים 

הרמה המקסימלית המותרת  השונה עבור שמנים צמחיים ועבור שמן קוקוס(. MRL-בחשבון ה

חוזי שומן למוצרי קקאו נקבעה על בסיס השומן לפיכך בקטגוריה זו נדגמו מוצרי קקאו בעלי א

לקטגורית  PAH4גבוהים כדוגמת חמאת קקאו ועיסת קקאו, הממוצע והחציון שנמצאו עבור 

 בהתאמה. 11.7% -ו 13.7%ינם  זו ה מוצרים
של תרכובות בשל הרגישות של תינוקות ופעוטות למזהמים נקבעה רמת מקסימום מותרת נמוכה 

PAHs  ,1למזונות בקטגוריה זוµg/kg,  התרכובת הן עבורBenzo[α]pyrene  והן עבור סכום

גה מרמת יחרזה נדגמו תחליפי חלב מהבולטים בשוק ולא נמצאה . בסקר PAH4התרכובות 

הם  MRL-עבור אף אחת מהדוגמאות. החציון והממוצע שנמצאו ביחס ל המקסימום המותרת

 , בהתאמה.80% -ו 79%

וש בעישון שאינו ישיר שנמצאו בתמציות עישון מסחריות בהן עושים שימ PAH4-גם רמות ה

 -ו 1% החציון והממוצע היוו במפעלי מזון היו נמוכות משמעותית מרמת המקסימום המותרת,

 , בהתאמה.MRL-מה 20.4%

החישובים נעשו על פי  נעשה בגישה מחמירה בה, 2התוצאות המפורט מעלה ובטבלה מס' ניתוח 

נלקחו  LOQו מתחת לערך ותוצאות שהתקבל (Upper Bound - UB)תוצאות הערך העליון 

 לצורך החישובים. LOQבחשבון ברמת 

, ללא הבדל החציון והממוצע הגבוהים ביותרערכי התקבלו ושמנים צמחיים עבור מוצרי קקאו 

 .BaPוכן עבור רמת התרכובת  PAH4לסכום תרכובות  מובהק,

השוואה בין הערכים שהתקבלו עבור עישון חם לעומת עישון קר מראה כי לא קיים הבדל מובהק 

והן מבחינת סוגי  , הן מבחינת כמותןPAHsבין שיטות עישון אלה ביחס לערכי תרכובות 

 .3, כפי שניתן לראות בטבלה מס' התרכובות שהתקבלו
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מוצר, על פי ל µg/kgביחידות  PAHsכימות תרכובות לסיכום תוצאות הסקר לנוכחות ו: 2טבלה מס' 

מתייחס לסכום  Benzo[α]pyrene, PAH4מתאר רמות התרכובת  BaPקטגוריות המזון שנבדקו. 

, בהתאם benzo[b]fluoranthene -ו benzo[α]pyrene, chrysene, benz[α]anthraceneהתרכובות 

, UBהחישובים נעשו על פי גישת  .כמפורט מעלה, הכולל את התרכובות PAH8וסכום תרכובות  לחקיקה

 ערכים שהיו מתחת לגבול הכימות של השיטה ערכם חושב כערך גבול הכימות.

 ת מזוןקטגורי

סה"כ 
דוגמאות 

(N) 
ערך 

 סטטיסטי
BaP 

)µg/Kg( 
PAH4 

)µg/Kg( 
PAH8 

[µg/Kg] 

 מוצרי דגיםדגים ו
 מעושנים

48 

 2.51 1.69 0.14 חציון

 2.75 2.56 0.25 ממוצע

 1.20-6.34 0.4-34.5 0.04-0.78 טווח

אחר \כבש\בשר בקר
 ניםמעושומוצרי בשר 

30 

 1.91 0.95 0.13 חציון

 1.98 1.08 0.12 ממוצע

 1.44-2.66 0.48-2.07 0.01-0.37 טווח

 31 מוצרי עופות מעושנים

 1.76 1.09 0.14 חציון

 1.95 1.15 0.17 ממוצע

 1.09-4.16 0.52-2.87 0.02-0.68 טווח

 7 שמן צמחי )למעט קקאו(

 5.66 3.2 0.78 חציון

 6.91 3.91 0.78 ממוצע

 5.19-13.09 2.87-8.2 0.63-0.89 טווח

 6 מוצרי קקאו

 5.64 3.52 0.83 חציון

 5.41 4.1 0.81 ממוצע

 3.66-6.51 2.85-7.22 0.67-0.9 טווח

 5 מזון לתינוקות

 2.83 0.79 0.21 חציון

 2.88 0.8 0.22 ממוצע

 2.27-3.27 0.74-0.9 0.17-0.3 טווח

 5 תמצית עישון

 0.32 0.2 0.05 חציון

 5.20 4.08 1.05 ממוצע

 0.21-24.62 0.06-18.1 0.01-4.1 טווח

 
 
 
 
 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjuv_HtuNHJAhXFRhQKHYG0Ct8QjRwIBw&url=http://www.nutridesk.com.au/heterocyclic-amines-hca-hcas.phtml&bvm=bv.109395566,d.ZWU&psig=AFQjCNHEq4sNXdLqISpKius3sc877Ut5JQ&ust=1449842067093956
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjuv_HtuNHJAhXFRhQKHYG0Ct8QjRwIBw&url=http://www.nutridesk.com.au/heterocyclic-amines-hca-hcas.phtml&bvm=bv.109395566,d.ZWU&psig=AFQjCNHEq4sNXdLqISpKius3sc877Ut5JQ&ust=1449842067093956
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjuv_HtuNHJAhXFRhQKHYG0Ct8QjRwIBw&url=http://www.nutridesk.com.au/heterocyclic-amines-hca-hcas.phtml&bvm=bv.109395566,d.ZWU&psig=AFQjCNHEq4sNXdLqISpKius3sc877Ut5JQ&ust=1449842067093956
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjuv_HtuNHJAhXFRhQKHYG0Ct8QjRwIBw&url=http://www.nutridesk.com.au/heterocyclic-amines-hca-hcas.phtml&bvm=bv.109395566,d.ZWU&psig=AFQjCNHEq4sNXdLqISpKius3sc877Ut5JQ&ust=1449842067093956
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjuv_HtuNHJAhXFRhQKHYG0Ct8QjRwIBw&url=http://www.nutridesk.com.au/heterocyclic-amines-hca-hcas.phtml&bvm=bv.109395566,d.ZWU&psig=AFQjCNHEq4sNXdLqISpKius3sc877Ut5JQ&ust=1449842067093956
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjuv_HtuNHJAhXFRhQKHYG0Ct8QjRwIBw&url=http://www.nutridesk.com.au/heterocyclic-amines-hca-hcas.phtml&bvm=bv.109395566,d.ZWU&psig=AFQjCNHEq4sNXdLqISpKius3sc877Ut5JQ&ust=1449842067093956
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjuv_HtuNHJAhXFRhQKHYG0Ct8QjRwIBw&url=http://www.nutridesk.com.au/heterocyclic-amines-hca-hcas.phtml&bvm=bv.109395566,d.ZWU&psig=AFQjCNHEq4sNXdLqISpKius3sc877Ut5JQ&ust=1449842067093956
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למוצר,  µg/kgביחידות  PAHsתוצאות הסקר לנוכחות וכימות תרכובות ממוצע סיכום : 3טבלה מס' 

 עבור קטגוריית דגים מעושנים על פי סוג העישון.

 סוג עישון קטגוריה

סה"כ 
דוגמאות 

(N) 
BaP 

(µg/kg) 
PAH4 

(µg/kg) 
PAH8 

(µg/kg) 

 0.35 2.58 0.23 31 עישון חם דגים מעושנים

 
 0.35 2.60 0.25 17 עישון קר

 
 0.35 2.59 0.24 48 סה"כ

 
 
 
 

לפי קטגוריות המזון שנבדקו בסקר  LOQאו  LODאחוזי דוגמאות מתחת לערכי התפלגות : 1גרף מס' 

או  LOD -, בכחול. אחוזי דוגמאות מתחת לPAH4עבור  LOQאו  LOD-זה. אחוזי דוגמאות מתחת ל

LOQ  עבורPAH16.באדום , 
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 µg/kgביחידות , PAHs BaP,PAH4  ,PAH8 ,PAH16,סכום תרכובות ממוצע : תוצאות 4טבלה מס' 

 . קטגוריות מוצרים וקטגוריות משנהל
 

 N קטגורית משנה קטגוריה
BaP 

(µg/kg) 
PAH4 

(µg/kg) 
PAH8 

(µg/kg) 
PAH16 
(µg/kg) 

 170 4.54 4.52 1.20 1 אבקת קקאו קקאו

 
 70.00 5.54 4.75 0.88 3 חמאת קקאו

 
 110.00 5.64 2.90 0.64 2 עיסת קקאו

 בשר מעושן
נקניקים/נקניקיות 

 50.33 2.51 1.53 0.15 4 בקר

 
 30.14 1.52 0.87 0.11 9 כתף בקר

 
 45.80 1.96 1.27 0.15 7 פסטרמה בשר לבן

 
 54.00 1.62 0.14 0.14 2 נקניקים בשר לבן

 

נקניקים בשר 
 31.57 1.85 0.92 0.13 7 מעורב

 32.69 2.08 1.23 0.19 18 פסטרמה הודו  בשר עוף/הודו מעושן

 
 40.00 2.17 1.42 0.17 3 חזה אווז מעושן

 
 66.00 1.64 0.89 0.12 7 נקניקיות

 
 22.50 1.72 1.05 0.12 3 פסטרמה עוף

 64.57 0.21 1.17 0.16 3 הרינג דגים מעושנים

 75.80 0.34 2.58 0.21 6 טונה 

 69.00 0.35 2.57 0.24 19 מקרל 

 54.64 0.32 3.11 0.23 3 נסיכת הנילוס 

 70.35 0.35 2.60 0.25 14 סלמון 

 123.17 0.34 3.56 0.22 2 פורל 

 180.00 0.21 1.11 0.22 1 שפרוטים 

 38.00 0.71 3.09 0.76 1 תירס שמנים

 
 37.00 0.74 3.35 0.85 1 קנולה

 
 53.00 1.28 5.91 0.87 2 זית

 
 36.00 0.69 3.07 0.78 1 סויה

 
 36.00 0.68 3.04 0.68 2 קוקוס

 20.80 0.36 0.80 0.22 5 תמ"ל תמ"ל

 307.50 0.76 4.08 1.05 5 תמצית עישון תמצית עישון
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http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjuv_HtuNHJAhXFRhQKHYG0Ct8QjRwIBw&url=http://www.nutridesk.com.au/heterocyclic-amines-hca-hcas.phtml&bvm=bv.109395566,d.ZWU&psig=AFQjCNHEq4sNXdLqISpKius3sc877Ut5JQ&ust=1449842067093956
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 PAHsהערכת חשיפה של הציבור בישראל לתרכובות  5.1

 
בדוגמאות המזון שנבדקו במסגרת  PAHsתרכובות של רמות ההערכים שהתקבלו וחושבו עבור 

הציבור  הערכת החשיפה שלשימשו לחישובים של  (על פי קטגוריות המזון השונות)סקר זה 

דרך המזון נעשה  PAHs. לצורך הערכות חשיפה של הציבור בישראל לתרכובות לתרכובות אלה

)סקרי מצב בריאות ותזונה לאומיים( לקבוצות  שימוש בנתוני צריכת מזון מסקרי מב"ת
בשנים  11-19, בני 1999-2001בשנים  25-65האוכלוסיה הבאות שבוצעו בשנים המפורטות: בני 

 . 2009-2012ותינוקות ופעוטות עד גיל שנתיים בשנים  2005-2006ומעלה בשנים  65, בני 2003-2004
 

 :ההבאהתאם למשוואה דרך המזון נעשה ב PAHSהחשיפה של הציבור לתרכובות הערכת חישוב 
 

חשיפה ממזון =
( כמות המזון הנצרך X ריכוז תרכובות PAHS במזון)∑

 משקל גוף (ק"ג)
 

 

 WHO ,60-לצורך החישוב נעשה שימוש במשקל גוף הנחשב ממוצע לאדם בוגר בהתאם לקביעת ה

של מוצרים הצורכים  תהציבור בישראל חושב הן עבור כלל אוכלוסייחציון החשיפה של ק"ג. 

 -ו 0.72ng/dayמוצרים מסוג זה ונע בין  רמות גבוהות שלוהן עבור הצורכים בקטגוריות שנבדקו 

0.95ng/day  עבורBenzo[α]pyrene ,6.04ng/day 8.23 -וng/day  עבורPAH4 ,ng/day8.3  ו- 

11.2 ng/day  עבורPAH8. 

מעושן ומוצריו הינם התורמים העיקריים לחשיפת  ועוף מעושנים דגים מוצרי המזון מקטגוריות

על פי נתוני הסקר הנ"ל, זאת בשל הצריכה הגבוהה )גם ביחס  PAHsלתרכובות הצרכן הישראלי 

 למדינות אחרות בעולם(  של בשר עוף בישראל.
 

 אין רמת חשיפה המהווה ערך סף.לחומרים בעלי פוטנציאל השפעה כמסרטנים ו/או מוטגניים 
חשיפה בכל רמה שהיא עלולה להיות בעלת השפעה בריאותית מזיקה. במצב אידיאלי,  ,כלומר

מוחלטת אינה  מניעהברוב המקרים רצוי שהצרכן לא ייחשף כלל לחומרים אלה. יחד עם זאת, 

קיימות במגוון רחב מאוד של קטגוריות מזון בטווח  PAHsתרכובות  ,מציאותית שכן לדוגמא

 as low as reasonably)ן המציאותי הינו חשיפה נמוכה ככל שניתן רמות רחב. לפיכך, העיקרו

achievable - ALARA) הערך .MOE (Margin Of Exposure)  נגזר מחשיפת האוכלוסיה ורמת

קיים יחס החשיפה לחומר עבורה נצפתה עליה ברמת היווצרות גידולים בניסויים בחיות מעבדה. 

הסיכון לבריאות הציבור מחשיפה  ,גבוה יותר MOE-לבין הסיכון, ככל שהערך זה הפוך בין 

העריכה את הסיכון  EFSA (European Food Safety Authority)לחומר המדובר קטנה יותר. 

 -שווה או גדול מ MOE -כשערך הלחלות בסרטן כתוצאה מחשיפה לחומר הנבחן כסיכון נמוך 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjuv_HtuNHJAhXFRhQKHYG0Ct8QjRwIBw&url=http://www.nutridesk.com.au/heterocyclic-amines-hca-hcas.phtml&bvm=bv.109395566,d.ZWU&psig=AFQjCNHEq4sNXdLqISpKius3sc877Ut5JQ&ust=1449842067093956
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יותר קיימת דחיפות גדולה יותר לנקוט באמצעים להקטנת  נמוךלפיכך, ככל שערך זה  .10,000
 חשיפת הציבור לחומר המסרטן.

 

 MOEsשנמצאו בסקר זה שימשו לחישוב ולהערכה של  PAH8 -ו PAH4הנתונים עבור רמות 

(Margins Of Exposure)  קטגוריות המזון צורכים ברמות גבוהות מעבור ממוצע הצורכים ועבור

 -המתייחס ל  BMDL10 (Bench Mark Dose Lower confidence)על  מבוסס MOE  שנבדקו.

בהם  BMDL10 -ערכי ה עליה במספר החיות שפיתחו גידולים ביחס לקבוצת הביקורת. 10%

בהתאם לערכים שחושבו על ידי  Culp et al. (1998)נעשה שימוש מבוססים על מחקריהם של 

JECFA  (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives) ו- EFSA. ערכי ה- 

BMDL10  :0.1בהם נעשה שימוש הינם mg/kg b.w./day ,0.34 mg/kg b.w./day  0.49-ו 

mg/kg b.w./day   עבורBenzo[α]pyrene ,PAH4 ו- PAH8 .בהתאמה 

 

, Benzo[α]pyrene 138,938 -בהתייחס להינם,  שהתקבלו עבור הצרכן הממוצע MOE -ערכי ה

. הערכים שהתקבלו עבור צרכנים PAH8 49,309 -ובהתייחס ל PAH4 56,294 -בהתייחס ל

 -ו Benzo[α]pyrene ,PAH4 -בהתייחס ל 36,410-ו 41,333, 105,602באחוזונים הגבוהים  הינם: 

PAH8.בהתאמה , 

 
כי מעושן התקבלה תוצאה חריגה מאוד של ערכי עבור דוגמא אחת של דג  הבחינת התוצאות מעיד

מספר בדיקות . MOE, תוצאה זו הסיטה באופן משמעותי את התוצאות של ערכי PAHsתרכובות 

חוזרות של אותו סוג דג באותה שיטת עישון מאותו מפעל הראו תוצאות שהן בטווח המותר על פי 

לבנטי להתייחס בחישוב לערך ר, לפיכך, לא PAHSנחיה לרמות מקסימום של תרכובות הה

 .התוצאה החריגה

עבור ממוצע הצרכנים ועבור צרכנים באחוזונים הגבוהים ללא התייחסות  MOEבחישוב ערכי 

 -ו PAH4עבור  20,647 -ו 18,200. 10,000 -לתוצאה מאוד חריגה זו התקבלו ערכים הגבוהים מ

PAH8 עבור  15,670 -ו 13,700ולצרכנים באחוזונים הגבוהים  ,בהתאמה ,לצרכנים הממוצעים

PAH4 ו- PAH8 .בהתאמה 

 
כימות לדוגמאות תמ"ל מהנפוצים בשוק הישראלי, התוצאות לזיהוי ו 5במסגרת סקר זה נדגמו 

 עבור כל הדוגמאות היו תקינות. PAHsתרכובות 

לצורך כך ההתיחסות היתה לתינוקות  ל.חושבו עבור חשיפת תינוקות הצורכים תמ" MOEערכי 

הן עבור  נעשה חישובה. הינה הגבוהה ביותר ידהתמ"ל כמזון יח צריכתבו חודשים, הגיל  6בגיל 
ק"ג(  10) 97 -התינוקות שמשקלם באחוזון הן עבור ק"ג( ו 8) 50-תינוקות שמשקלם באחוזון ה
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 ., שאומץ על ידי משרד הבריאותWHO-וזאת על פי סטנדרט האחוזונים לגדילת תינוקות של ה

משרד הבריאות לתזונת התינוק  ארוחות ביום, על פי המלצת 5 החישוב התבסס על צריכה של
גרם אבקה ליום עבור תינוקות  150, של והמלצת היצרנים על גבי אריזות התמ"ל בשנה הראשונה

 . 50גרם אבקה לתינוקות באחוזון  100 -ו 97באחוזון 

 97ואחוזון  50עבור תינוקות באחוזון  34,900  -ו 38,100היו  BaPשהתקבלו עבור  MOE-ערכי ה

 97ואחוזון  50עבור תינוקות באחוזון  31,560 -ו 34,430היו  PAH4רכים עבור בהתאמה. הע

 97ואחוזון  50עבור תינוקות באחוזון  12,700 -ו 13,850היו  PAH8בהתאמה. הערכים עבור 

עבור התרחישים המחמירים יותר של צריכת תמ"ל עם הרמה הגבוהה   MOEבהתאמה. ערכי

לתינוקות באחוזון  BaPעבור  38,100 -ו 24,400הינם: שהתקבלה בסקר זה  PAHsביותר של 

ואחוזון  50לתינוקות באחוזון  PAH4עבור  27,700 -ו 30,200בהתאמה.  ובאחוזון הגבוה חמישים

בהתאמה, כמפורט  97ואחוזון  50לתינוקות באחוזון  PAH8עבור  11,000 -ו 12,000  בהתאמה. 97

 :5בטבלה מס' 
 

MOE עבור BaP PAH4 PAH8 

, 50תינוקות באחוזון 

 חציון

38,100 34,430 13,850 

, 97תינוקות באחוזון 
 חציון

34,900 31,560 12,700 

, 50תינוקות באחוזון 
 רמה גבוהה

24,400 30,200 12,000 

, 97תינוקות באחוזון 
 רמה גבוהה

38,100 27,700 11,000 

 
 

ממזון  PAHsאלה מעידים כי לא קיים חשש לבריאות הציבור מחשיפה לתרכובות  MOEערכי 

 בישראל.  בקטגוריות שנבחנו בסקר זה
 

סקר זה מבוסס על דיגום המוכוון למוצרי מזון בעלי פוטנציאל גבוה לנוכחות של תרכובות 

PAHSבשל נטייה )עישון בצורות שונות( או  , וזאת בשל אופן ההכנה והעיבוד של מוצרים אלה

גם בעלי פוטנציאל גבוה  ,. ובשל כךמוצרי קקאובכמו בשמנים ו PAHsטבעית להמצאות תרכובות 

 -בישראל, המפורטות בהנחיה מ PAHsלחריגות מרמות המקסימום המותרות לתרכובות 

 המפורסמת באתר שירות מזון ארצי. 27.3.2016
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כי שנבדקו במקומות אחרים בעולם, כדוגמת אירופה, מעידים  PAHsבחינת נתוני ערכי תרכובות 

בשל חלקם הנכבד  .גם בדגניים ומוצריהםקיימות, ברמות נמוכות הרבה יותר,  PAHsתרכובות 
 של הציבור בישראלקיימת אפשרות כי ישפיעו על החשיפה בדיאטה של דגניים ומוצריהם  

ונועדו לשקף את  EFSAעשו על ידי שנ PAHsבהערכות חשיפה לתרכובות  .PAHsלתרכובות 
מידת החשיפה של הציבור האירופאי לתרכובות אלה נמצא כי התורם העיקרי לחשיפה הינם 

 דגניים ומוצריהם.
הנתונים עליהם התבססו הערכות החשיפה באירופה לא כללו מספיק נתונים מקטגוריות מזון 

 .PAHsבעלות פוטנציאל גבוה לנוכחות תרכובות 

 

בשילוב של  PAHsון של מוצרי מזון מעושנים בהם רמות גבוהות יותר של תרכובות דיגום מכו

ביחס למצב החשיפה  מאוד ומחמירה נתוני צריכה באחוזונים הגבוהים מהווה גישה שמרנית

 .PAHsלתרכובות  האמיתי של הציבור בישראל

מעידות כי לא קיים חשש לבריאות הציבור בישראל סקר התוצאות זה, ומחמיר גם בניתוח שמרני 

 במוצרי בשר ודגים מעושנים.שמקורן  PAHs מחשיפה לתרכובות 

 
ים את יחד עם זאת, ישנה חשיבות רבה לביצוע הערכות חשיפה המבוססות על נתונים המשקפ

מים וזאת בייחוד כאשר מדובר במזה טוב ככל שניתן ,של הציבור בישראלמכלול רכיבי הדיאטה 
לאור זאת, מומלץ לבצע סקר לזיהוי וכימות תרכובות  .העלולים להשפיע על בריאות הציבור

PAHs  במזונות מכלל קטגוריות המזון באופן המשקף את רוב המזונות הקיימים בשוק ואליהם

 נחשף הצרכן הישראלי.
 

גוריות דגים מקטבדו"ח זה לא היתה התייחסות לצריכת ילדים בשל חוסר בנתוני צריכת מזונות 
 ם בקבוצות גיל שונות. ידובשר מעושנים בקרב יל

ילדים צורכים כמות מזון שהינה גבוהה ביחס למשקלם לעומת מבוגרים. בנוסף, גופם של ילדים 
מצוי בתהליכי התפתחות ושינוי מואצים לעומת מבוגרים. עובדות אלה הופכות את הילדים 

רגישה ויש חשיבות רבה ביותר לבחון את מידת החשיפה  שנים לקבוצת אוכלוסיה 3-17בגילאי 
בקבוצות גיל שונות למזהמים במזון ובייחוד למזהמים בעלי השפעות קרצינוגניות של ילדים 
 ומוטגניות.

 

נוצרות גם בבישול ביתי של בשר, דגים ואף ירקות הניצלים על גחלים )"על  PAHsתרכובות 

 PAHsכמת את מידת החשיפה של הציבור לתרכובות האש"(. האופן בו ניתן יהיה למדוד ול

ולמזהמים נוספים אחרים דרך כלל המזון הנצרך כולל מזון המבושל באופן ביתי הינו על ידי 

 "מבחן כלל המזונות בדיאטה" בישראל.  Total Diet  Study (TDS)הקמת פרוייקט 

ים דרך המזון תוך מאפשר בחינת החשיפה של הציבור למגוון רחב של מזהמ TDSפרוייקט 

התייחסות להשפעה של אופן ההכנה של המזונות על סוג ורמת המזהמים במזון. הקמת פרוייקט 
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TDS  בישראל יהווה נדבך נוסף וחשוב ביותר ביכולת שלנו להעריך ולבחון את מידת החשיפה של

 הציבור למזהמים בעלי השפעות בריאותיות.
 

היחידה לניהול סיכונים במזון עדכנה והרחיבה את ההנחיה לרמות מותרות של  2016במרץ 

חתת רמות המקסימום המותרות בחלק במזון בישראל. עדכון ההנחיה כולל הפ PAHsתרכובות 

קטגוריות המזון ביחס להנחיה הקודמת וכן כולל התייחסות לקטגוריות מזון נוספות שלא היו מ

 ALARA (As Low As Reasonablyדמת. עדכון זה נעשה בהתאם לעקרון קיימות בהנחיה הקו

Achievable)   כי יש לצמצם את חשיפת הציבור ולראיה של היחידה לניהול סיכונים במזון

וכן בהתאם לנעשה בייחוד כאשר מדובר במזהמים מסרטנים ומוטגניים  ,למינימום האפשרי
 בעולם בנושא זה.

 
לבריאות הציבור בישראל מחשיפה לתרכובות דים כי לא קיים חשש לסיכום, ממצאי הדו"ח מעי

PAHs דרך מוצרי מזון מעושנים ואחרים בעלי פוטנציאל גבוה להמצאות תרכובות אלה ,
 . המשווקים בישראל

מזהמים שמקורם במזון תעשה באופן המשקף טוב יותר את לבחינת החשיפה של הציבור 

. במסגרתו יהיה ניתן להפיק נתונים רבים על מידת ישראלי TDSפרוייקט  על ידי הקמתהמציאות 
מזון בהכנה גם ל וכלשיהמזהמים במגוון רחב של מזונות המהווים את הדיאטה הישראלית, 

 ביתית ומזון הנצרך במסעדות.
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