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-17פרוטוקולישיבתמליאה 7.11.17
ועדה מייעצת לאיכות מי שתיה
פרוטוקולישיבתמליאהנובמבר 2017
הישיבההתקיימהביום,7.11.17בהשתתפות :
חברי הועדה המייעצת:מרעמיריצחקי,דר'תמרברמן,גב'רוניגרניט,דר'יונידובנוב,פרופ'שמשוןבלקין,דר'
ליטלקינן,גב'שריתכספי,מרגיארשף,פרופ'חייםשיינדורף,דר'שיעזרא,פרופ'אשרברנר,פרופ'אוריגופנא,מר
אלוןזסק, 
אורחים  :פרופ'אליסומך,מראיתןגברון,דר'לנהנטפוב,אינג'רמיהלפרין,אינג'שלוםגולדברגר,פרופ'אבנרעדין,
עו"דנינאכהן-קרן,גב'עיריתהן,גב'דקלאמירשפירא 

להלןעיקריהנושאיםשעלסדרהיום :

נושא ראשון :התנהלות ושינויים בהרכב הועדה
 רוניגרניטמחליפהאתעיריתהןכחברהבוועדההמייעצת.בתקופההקרובהעיריתתמשיךלנהלאתועדותהמשנה 
 מרגיארשףהתמנהלוועדהכנציגרשותהמיםבמקוםשרהאלחננישפרשהלגמלאות
 פרופ'עובדיהלבפרשמעבודתובוועדההמייעצת 

נושא שני :מדיניות ההפלרה של משרד הבריאות
עמירהציגאתסטטוסנושאההפלרהומטרתהדיון: 
 ביןהשנים2002-2014הייתהבהתאםלתקנותמיהשתייהחובהלהפלרתהמיםבישראל
 באוגוסט2014הופסקהחובתההפלרה(בתקופתהשרהגרמן)
4 בינואר2016התקייםדיוןאצלפרופ'גרוטועםמומחיבריאות,ובהשתתפותכשבעהמחבריהוועדההמייעצת,
עלהשבתההפלרה(לאהתקיימההצבעה)
16 במרץ2016אושרובכנסתתקנותלהשבתההפלרה,בריכוזשל0.7מג"ל.
 ביולי2016הוגשבג"ץעלידיח"כ,יעלגרמןויעלכהן-פארןנגדחובתההפלרה,ובהמשךבג"ץנוסף
19.6.17 התקייםדיוןבבג"ץשבסופוניתןצועלתנאי,שמורהלמשרדהבריאותלהגיברקעלטענהשעלתהמצד
העותרים,שהיהעלינולהביאאתהנושא לדיוןבפניהוועדההמייעצת,לפנישהתקבלהההחלטהלהחזיראת
חובתההפלרה(ביהמ"ש הכריע שלא ידון באף אחת מהטענות האחרות שעלו). 

הוועדה המייעצת הוקמה על ידי המנכ"ל ,לפי התקנות ,לייעץ לשר בנושאים מקצועיים .העמדה של המשרד
מבחינהמשפטיתהיאשאיןחובהמשפטיתלהביאבפניהוועדהכל סוגיהשקשורהלמים(אףשכאמור,התקיים
דיוןללאהצבעהלפניהבאתהתקנותלאישור). 

בעקבותההחלטהבבג"ץ,ולמרותשעמדתנובהיבטהמשפטי,היאכיאיןחובהמשפטיתלכנסאתהוועדה,
החלטנולעשותזאתלנוכחהחשיבותשלנושאההפלרה.לועדהמוזמניםנוספים(שהוזמנומראשעםזימון
הוועדה),שמעורביםכלהשניםבעדכוןהתקנות(פרופ'עדין,אינג'גולדברגר,אינג'הלפרין),ונציגימשרדהבריאות
מבריאותהשן(דר'נטפובואינג'גברון)שיוכלולהשיבלשאלותשיעלו. 
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יצויןשיוםלפני ישיבתהמליאה ,נשלחהבקשהשלהעותריםלהופיעבפניהוועדהאולהעביראתהעתירהעצמה
שהוגשהלביהמ"ש (וכוללתעשרותרבותשלעמודים).הזמנתהעותריםאוהצגתהעתירהנראתהלנולאמתאימה
ולארלוונטיתלדיוןהמקצועיהמתנהלכאן .
יחדעםזאת,למעןהסדרהטוב,נזכיראתעיקריהטענותהמקצועיותשעלועלידםבעתירה.לאנזכירכאןאתכל
הטענותהפילוסופיותאוהמשפטיותשעלו,שכאמוראינןרלוונטיותלדיוןהמקצועי :
 .1בטיחותהחומרשלהחומצההפלואורסיליציתהמוכנסתלמיםוניקיונה
 .2היעדרבקרהעלהצריכה,סכנהלצריכתיתר
 .3בזבוזשלחומרבשלהעובדהשמיםמופלריםמשמשיםבחקלאותובתעשייה
 .4השפעותסביבתיות,מהצטברותפלואורידבקרקעוחששלזיהוםמיתהוםופגיעהאקולוגית
 .5השפעותבריאותיותואסתטיות:פלואורוזיס,פגיעהבשלדועצמות,בלוטתהתריס,סרטן,ירידהבמנתמשכל
 .6המינוןשיוחלטעלוללהיותרעילעבורתינוקותיונקיםשצורכיםתחליףחלב
 .7תהיותלגבייעילותההפלרהבישראללמניעתעששת
 .8חלופותלהפלרה:צחצוחשיניים,תכניותחינוכיות,הוספהפלואורידלמלח

לכלטענותהעותרים ניתנה תשובהלבג"צ ,ובית המשפטהחליטשלאלהתערב.ההפלרהמתעכבתבשל נושאים
תקציביים ,לכן גם לא פורסם ברשומות .נכון להיום חשוב לנו להביא לידיעת השר את עמדת חברי הוועדה
המייעצת

לקראתהדיוןד"רתמר ברמןהמשמשתכטוקסיקולוגיתראשית שלבריאותהציבור ,בחנהמחדשאתהספרות
הטוקסיקולוגיתוהאפדימיולוגית,מחקריםוסקריםעדכנייםביותרשלהגופיםהמקצועייםהבינלאומיים .
תמר הציגהבשקיפותאתכלמהשנבחןלגבי סיכוןפוטנציאלימהפלרה (טוקסיקולוגיואסתטי),וענתהלשאלות
שהועלותוךכדיההצגה. 
מצ"בהמצגתשלתמרברמן .
לסיכום:עלפיהספרותהטוקסיקולוגיתואפידמיולוגית,איןסיכוןבריאותיבהפלרתמיהשתייהלמינוןשל,0.7
כפישנקבעבתקנות.סיכוןקטןקייםלהשפעותאסתטיותעלתינוקששותהרקתמ"ל,המוכןממיברז.לכן
המלצתהמשרד(בהתאםלהמלצתה–,)CDCלאפשרהכנתתמ"לגםעםמיםמבקובקים. 

אלי סומך:כרופאילדיםלארואהפלואורוזיס .
לנה נטפוב:בכ-6%מהילדיםרואיםפלואוריזיסמתון,פלואורזיס חמור לא רואים.כנראהשבעיקרבגללבליעת
משחותשינייםהמכילותפלואוריד.סבוריםשישפיקיםשלעליהבריכוזהפלואורידבדם,ולכןבחלוןההזדמנות
הזהלילדיםבגילאיםמסוימים,הזגוגיתמתפתחתעםכתםלבן.האפשרותלבעיהאסתטיתמסתיימתאחריגיל
שנתיים,ובשינייםהקבועותהכתמיםכמעטלאנראים. 
שרית כספי:לפיהמחקריםמסין,טווחהחשיפהשלתוצאותהביקורתהיה0.5-0.7מג"ל.האםנקבעסףבטוח? 
איתן גברון:בארה"בה-EPAשהזמיןאתדו"חה-NRCב-2006עלהריכוזיםהמקסימלייםהמותריםשל
פלואורידבמיםטבעיים,פסקסופיתבדצמבר2016להשאירעלכנואתהסףהעליוןשל4מג"ל. 

להצגתהתועלותלבריאותמהפלרתהמיםהוזמןפרופ'אליסומך:יו"ראיגודרופאיהילדיםעדלפניכשנה.רופאי
הילדיםנחשפיםבעיקרלבעיותשלעששתבילדיםוסיבוכיהמחלה,הפוגעיםבאזוריםמסוימיםבכ-60-90%
מהילדיםיותרמנזלתואסתמה,תזונהלקויה,מראהחיצוני,איזוןסכרת,סיבוכיםזיהומייםמקומייםועוד.זוגם
אחתהמחלותהיקרותביותרלטיפול.פרופ'סומךתומךבהפלרתהמיםבישראל. 
מצ"בהמצגתשלאליסומך .
המחלקה לבריאות הסביבה
משרד הבריאות
ת.ד 1176.ירושלים 91010

Department of Environmental Health
Ministry of Health
P.O.B 1176 Jerusalem 91010

call.habriut@moh.health.gov.il

call.habriut@moh.health.gov.il

טל *5400 :פקס02-5655914:

025655914Tel: * 5400 Fax:

דיון

דקל אמיר-שפירא:שואלתהאםקיימיםנתוניםהמשוויםתועלותהפלרהביןהשניםשהמיםהופלרולאלושלא. 
שמשון בלקין:שואלהאםקיימיםנתוניםעלנזקישינייםביןמדינותשמפלירותללאמפלירות .
לנה:ההשוואהבעייתיתכיישמדינותבהםשניםרבותשלהפלרה,לעומתמדינותבהןפחות.ההערכההיאשניתן
להגיעלהקטנתעששתשל.30-35%בישראליחסיתלעולםהמערבי,רמתעששתגבוהה,ובהשוואהעםתכניות
שיפוראחרות,כמוחינוךבגניםוטיפותחלב,בהםההשפעהנמצאהפחותהבהרבה. 
אבנר עדין:בהשוואהשהוצגהבועדתהמשנההכימיתלפנישנים,ביןמדינותהמפלירותולאמפלירות,היולא
מעטמדינותשלאמפלירותבהןעקומתהעששתדומהלמדינהשמפלירה .
איתן גברון:קשהלדעתמהעובד,בכלמדינההנתוניםאחרים.החינוך,המצבהסוציואקונומי,הפלואורידהטבעי
במיםוכו'. 
תמר ברמן:כלהשוואהלאירופהבעייתית:גודלהמשפחותשונה,מהשמשפיעעלהיכולתלהטמיעהרגליצחצוח
שינים,הורדתצריכתהסוכרוכו'. 
שרית כספי:האםמשרדהבריאותשקלאתהאפשרותשלהפלרהברמההמקומית,ואםכןמההיוהמסקנות?
האםניתןלהפליררקבחיבוריצרכןשלהרשויות? 
עמיר יצחקי:למדינתישראלאופי,מבנה,וניהולמערכתמיםהמתאיםלהפלרהעקבהמבנההריכוזי.בנוסף
מקורותהמיםבמערכתמתחלפיםבתדירותגבוהה,וקשהלדעתבכלרגעאילומיםמגיעיםלכלמקום.הגישה
שלנושואפתלמעטמתקנים,עםמערכותשליטהמרכזיות.ולכןהוחלטשלאלשנותאתהגישהשלהפלרהברמה
שלמערכותהמיםהארציתוהאזוריות. 
ליטלקינן:איאפשרלהוציאבחשבוןאתמערכתהבריאותבארץ,השונהמאירופה,שכולביטוחבריאותשינייםשל
ילדיםעדגיל,12כשבאירופהישכיסוימלאלבריאותהשןבילדים.ילדיםללאביטוחלאמגיעיםלרופאשיניים .
דקל אמיר-שפירא:האםנבחנהיעילותהחלופהשלחלוקתכדוריםלאוכלוסיותחלשותבעריםחלשות? 
אלי סומך:אתהכדוריםניסובעבר,וזההיהלאמוצלח. 
יוני דובנוב:בהשוואתעלותתועלתנמצאשמדוברגםבהשקעהאדירהבכוחאדם,לייצורהכדוריםוהיענות
נמוכהלשימושבכדורים.בסופושלדברהעששתלאירדה,ודווקאהפלואורוזיסעלהבקרבהאוכלוסייההחזקה.
ה-WHOממליץעלחלופהשלכדוריםרקבמקריםבהםהפלרתהמיםלאאפשרית. 
שרית כספי:החלטתםשמלחיותרכדאיממיםלגבייוד.למהההבדלהזה? 
יוני דובנוב:ההוספהבמלחנמצאהבעייתיבזמןשמשרדהבריאותמנסהלהפחיתאתצריכתהמלח. 
עירית הן:זהנושאשמחדדאתההבחנהביןמתינכוןלהוסיףמינרללמיםומתילא.בניגודלהפלרתמים,שנבחנת
עשרותשניםבעולם,ונמצאהכשיטהבטוחה,יעליהומבוקרתהיטב,הוספתיודידנמצאהלאמתאימה,בשל
המינוניםהעדיניםוהמדויקיםהנדרשים,ויכולתבקרהפחותבטוחה. 
חיים שיינדורף :סבורשאנשיםמוטרדיםמיכולתהשליטהעלהמינוןוהבקרה,ומניקיוןוהתאמתהח.הפלואורסיליצית,
היהרוצהלדעתהאםישלכךמענה .
עירית הן:ישמכשורמאודמתקדםלבקרתפלואוריד,שיוצבביציאהמכלמתקןהפלרה,ובנקודתצריכה
מרכזיות.בחריגהמהמינוןהמתקןייסגראוטומטית.בנוסףספקיהמיםמחויביםלניטורמנתיתקופתיבמערכת
שבאחריותם. 
שי עזרא:מבקששהריכוזהנדרשיהיהבטווח(,)0.7-1.00כיקשההנדסיתלעמודבמספרמדויקאחד. 
עמיר יצחקי:במיםטבעייםשריכוזםמעל0.5מג"לאיןחובתהפלרה,ובישוביםקטניםמ-5000נפששלא
מחובריםלמערכתארצית,איןחובתהפלרהכדילהימנעממתקניםקטנים. 
תמר ברמן:ישתקןישראלי()5438לחומצהשנבדקת(כמוחומריהטיפולבמישתיה)בבדיקהלסריקתמתכות .
עירית הן:במקרהשלחומצהפלואורוסיליציתהפיקוחנעשהאפילוברמתהייצור,בגללשרבהחומרמיובא,ובשל
רגישותהנושא,נעשהפיקוחגםעלתנאיהייצור. 
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אשר ברנר:ישספקות,מכיווןשדעותהבעדוהנגדשלהמומחיםלאברורהומובנתל"שותיהעם",וסבורשהפלרת
המיםתרחיקאתהציבורותפחיתאתאמונובמיהברז.חברותשיווקמיםמינרליםמתבססותעלהבלבולהזה.
העימותמחלישאתהתקנותהמתקדמותלאיכותמישתיה,ולכןממליץלקבלהחלטהלביטולחובתההפלרה
ולהורידאתהנושאמסדרהיום. 
אלי סומך:רובהאנשיםלאיודעיםאםהמיםמופלריםועדייןשותים.ישהמוןמאמריםופסאודומאמריםנגד
חיסונים.האםאתהמציעגםלבטלחיסוניםכדילהחזיראתאמוןהציבורבמערכתהבריאות? 
אורי גופנא:האםמסנןפחםפעיל(הקייםברבמתקניהמיםהביתיים)מרחיקפלואוריד? 
עירית:התשובההיאלא 
איתן גברון:אנונכנסיםלעידןחדששלמעל50%מיםמותפלים,שיהיועםרמתפלואורידאפסית.איןמצבכזה
בכלהעולם,וזהבעצםניסויבבניאדם.רובהמדעואנשיהמקצועהמכובדיםביותראומריםשישמנהאופטימלית
בפלואוריד–האםלאלהתייחסלזה? 
לנה נטפוב:להשערהשרובהציבוריתנערמשתייתמיםאיןתימוכין. 
גיא רשף:למהועדתעדיןהמליצהלהשאיראתההפלרהלשיקולדעתמקומי? 
אבנר עדין:היהויכוחלאפשוט,ואנישמחלראותשממשיכיםלחקורבנושא.נעשותקנימיםמאודמתקדמים,
ולכןגםההחלטהלהפלירהיכןשצריךולמישצריךמאודמתקדמת.מאוחריותרמשרדהבריאותטעןשההחלטה
לאישימהבמצבהרשויותהמקומיותבישראל.סבורשישבעיהיותרבסיסית,שאףאחדלאיודעאיזואיכותמים
מגיעהלביתו,כוללהמחסורבמינרליםביציאהממתקניההתפלה.חסרמודלשיכוללתתמידעשוויונילציבור .
עמיר יצחקי:בממשלהמוקמותהרבהועדותלנושאיםרבים,ופרופ'עדיןיכוללהיותמרוצהמיישוםהחלטות
הוועדה,כיאיןעודוועדהעםשיעוראחוזכ"כגבוהשליישוםהמלצותיה. 
אבנר עדין:לסיבותאסתטיותישחשיבות,גםאםזהקצתצהובבשיניים,אנשיםלאירצולשתות. 
שרית כספי:נשמעשהדיוןלפרוטוקול,אזאגידשהדיוןמתנהלבצורהשונהמשארהסוגיות,כיבד"כהסוגיה
הנדונהמקבלתהרחבהאודיוןמעמיקבתתוועדהורקאח"כבאהלמליאה.חשהאינוחותשנושאעולהישירות
למליאהולהצבעה,כמוגםאינוחותעלכךשהתקבלופניותמאנשיםבעליענייןבנושא,ולאהותרלהםלהגיע.אנו
דניםבנושאמאודציבוריותקשורתיולכןשיתוףהציבורהיהמתבקש. 
העמדההמשפטיתשלאט"דהיאשלאצריךלהפליר.מדוברעלפגיעהבאוטונומיהשלהפרטוחוקזכויותהחולה,
והפקודהלאמסמיכהאתהשרלטפלבמניעתעששתדרךאיכותםהתברואיתשלמיהשתייה. 
במסמךשלהאירופאיםתוצאותחשיפההראושתינוקותוילדיםעדגיל6יכוליםלקבלפלואורזיסמתוןעדבינוני,
הדברנראהלעין,פגיעההאסטתיתפוגעתבביטחוןהעצמישלהאדם,וגםרעיוןלהמלצההמנוסחתבצורה
משפטיתש'אםהורהרוצהשלאתהיהתוספתסיכוןלפלואורזיס',זהרקמסיראתהאחריותממשרדהבריאות
ומעביראותהלהורה.מיהשתייהצריכיםלהיותבריאיםובטוחיםלילדיםשלנו .
ישהסכמותברובהסוגיותביןמשרדהבריאותלאט"ד,אבלפהישפער,כיאנולאחושביםשנדרשתפעילות
אקטיביתשלהוספתחומרלמים,זהועיקרוןהזהירותהמונעת.לאראיתיסףבטוחלהשפעותהאחרות,ומספיקה
ליהפגיעההאסתטיתבשיניים .
באמתאנומקרהחריגבעולםמבחינתשימושבמיםמותפליםוהסוגיהדורשתליבון.ישמינרליםשתזונתם
באמצעותהמיםחשובה,ווועדההזוצריכהלבואעםעקרונותמנחים .
תמר ברמן:נושאהיודידהוצגבוועדתהמשנההכימית,כוללהצגתנתוניםעלמחסורביודבמיםהמותפלים,וסקר
שנעשהעלמקורותהמיםבארץ. 
שרית כספי:צריךלקבלהחלטהערכית,מהםהתנאיםבהםמותרלהחזירמינרליםלמיםהמותפלים,באילו
תנאיםובאילוריכוזים,העמדההזוצריכהלקבלהנחיותברורותומסודרות,זהיעזורגםלאמוןהציבור .
עצםהדיוןבנושאההפלרהפוגעבאמוןהציבור.לאחושבתשישלנוזכותלקבועגםעלפגיעהאסתטיתשל.6% 
עמיר יצחקי:ישלנוחובהכלפיהציבור,אםמדבריםעלאתיותזהלשניהכיוונים.ישאחריותגםכשאתהלא
מבצעפעולהמונעת. 
לנה נטפוב:כ-60%מהילדיםבארץסובליםמעששת,וגםזובעיהאסתטיתרצינית. 
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שרית כספי:אנילאנציגהבוועדהלמניעתעששת,אלאבוועדהלמישתייה,כאןהמנדטשליהואלהגןעלאיכות
מיהשתיהולוודאשהיאבטוחהלכלאחדבמדינה.בעיניפגיעהברמהאסתטיתבשןוילדיםשצריכיםלהתבייש
מלחייךזהמילויתפקידי. 
תמר ברמן:זה6%לעומת60%עששת,גםלילדיםאלוישבעיהלחייך. 
שרית :לדעתי,זהפחותגרועמבחינתדימויעצמי. 
רוצהלהדגיששיחדעםההחלטהשלמשרדהבריאותלהפליראתהמיםממליצהשתפורסםלציבורההמלצה
להוריםלתינוקות.בנוסףמבקשתלראותאתהנתוניםשלעלויותצפויותמהחלופהשלהפלרהמקומית,ולהביןמה
הפעריםכיאוליניתןלהתגברעליהם. 
ליטל קינן:זוהיראייהצרהלהסתכלעלהוועדהרקמתוךמישתייה,צריךלראותאתכלהתמונה.לגביההפלרה
המקומיתאנימגיעהלמסקנהשזהיהיהמאודמסובך,כימייחליט–המועצה?ראשהעיר?צריכהלהיותהחלטה
ברורהשלהמדינה,שיכולהלהיותשקופהלציבור,כוללהפיקוחוהבקרההנדרשים. 
תמר ברמן:מבחינתיהסיכוןלבריאות,הואלתתלילדיםמיםללאפלואוריד. 
גיא רשף:אנחנומקיימיםדיוןעקר,רקכיהבג"צחייב.ועדתעדיןהביאהאתכלהמומחים(גםאלהשלאנקראו
היום),ולכןאנילאמשנהאתעמדתרשותהמיםנגדההפלרה .
אלי סומך:איןארגוןרפואיהמתנגדלהפלרה,אלאההיפך,אנואלושרואיםאתסיבוכיהעששת,ואנופשוטלא
רואיםפלואורוזיס,כנראהנראהרקבמכשורשלרופאישיניים.לאחושבשישסיכוילהריםאתהנושאברמה
מקומית,כיאזזהתלויבקואליציהשלראשהעיר,צריךלהחליטהחלטהנכונהמבחינהציבורית.המצפוןשלכם
צריךלהכריע. 
אורי גופנא:מדברכמיקרוביולוג,בשניםהאחרונותמגליםשהרבהפתוגנייםשלחללהפהמעורביםבמחלות
אחרות,ומוצאיםיותרקשרמשחשבובעברלמחלותאחרותבגוף.חלקנכבדמהאוכלוסייהשותהמיםמותפלים,
ויששכבותשלאמצחצחיםשינייםכנדרש,ואנומשליםאתעצמנושאםלאמוסיפים,זוהזהירותהמונעת.כאן
המחדלהואיותרחמורבאיהעשייה,מאשרבעשייה.חושבשצריךלהפליר,כיאנולאיודעיםלאילוסיכונים
חושפיםאתהדורותהבאים.עששתמסתיימתגםבעקירותוסתימות,שחלקןגורםאפשרילסרטןבהקשרים
מסוימים. 
לנה נטפוב:בגילשלושרואיםילדיםשלאראומברשתאומשחתשינייםבבית,זהמבחןהתוצאה. 
יוני דובנוב:איןארגוןבינלאומימכובדשמצאפלואורידבמיםכדברמסוכן,והסףהבטיחותינקבע1.5לליטר.אורי
דיברעל0.8שנמצאבמניעתעששת,אנויודעיםהיוםשזהלארקמניעתעששת,ושחיידקיםבחללהפהיכולים
להוביללמחלותנוספות.נציגימשרדהבריאותהםאנשיבריאותהציבור,פקודתבריאותהעםנתנהכלים
דרקוניים,כדילהגןעלבריאותהציבורכאשרנראהלנושישבזהתועלת,כאשרשקלנונזקמולתועלתוראינו
שהתועלתיותרגבוהה,ולאצריךלגלגלאתזהלחוקזכויותהחולה,שגםשםבנסיבותמסוימותניתןלתתטיפול
בכפייה.כאןאנולאמדבריםעלטיפול,אלאמניעתתחלואהשלאוכלוסיותחלשות,בסופושלדברמדבריםעל
פעולהשהוכחהשניםרבותכטובהויעילהמבחינתבריאותהציבור.בכלהסקירותהאחרונותמדבריםעלריכוזים
גבוהיםשעלוליםלגרוםלנזק,אבלזהריכוזיםשל40-70מג"ל,לעומת0.7מג"ל.התועלתלארקמוכחת,אלא
מחויבתכלפיאותןשכבותאוכלוסייהשלאיכולותלהרשותלעצמןלעשותפעולהאחרת.עמדתארגוןהבריאות
העולמיהיאהוספתפלואורידלמים,ורקבמידהשלאניתןישלשקולאמצעיםנוספים,ולנוישאתהאפשרותלבצע
הפלרה. 
שמשון בלקין:לאהיהצריךלשכנעאותישאיןנזקבהפלרה,בעקבותהמצגתשלתמרזהרקהתחזק,גםאיןלי
שוםבעיהעקרוניתעםלהוסיףחומריםלמים,וגםשמחתילראותשבעשורמאזעבודתועדתעדין,נאסףמידע
המקשרביןהפלרתהמיםלשיפורבריאותהשינייםאצלילדים.עםזאת,ישליאינוחותשהנושאלאנדוןלעומק
בוועדהובתתהוועדה,לאראינואתהסטטיסטיקותולאדנובחלופותועלויות,ולצערילאקיבלנואתהמידע
ודעתילאנוחה.לכןכחברהוועדהשצריךעכשיולקבועעמדה,מעדיףלקבועעמדתנגד,מאשרלזרוםעםמשרד
הבריאות. 
המחלקה לבריאות הסביבה
משרד הבריאות
ת.ד 1176.ירושלים 91010

Department of Environmental Health
Ministry of Health
P.O.B 1176 Jerusalem 91010

call.habriut@moh.health.gov.il

call.habriut@moh.health.gov.il

טל *5400 :פקס02-5655914:

025655914Tel: * 5400 Fax:

רמי הלפרין:בדעהשכלהדיוןהזהעלהפלרההואמלאכותי,מאחרשבכלהעולםמקובלש-1.5מג"לזהריכוז
בטוחבריאותית,ומצדשנילאשמעעלכךשמיהשתייהיודעיםבאיזהאמצעינכנסהפלואורידלמים.סבור
שאסורלדברעלמיםשהותפלואומים"מופלרים",כמושלאקוראיםלהםמים"מסודנים",ואםרוציםלהכניס
מגנזיוםלאנקראלהםמים"מגנזיומים",המונחצריךלהיותמיםעםריכוזפלואורידהבטוחמבחינהבריאותית. 
חיים שיינדרוף:אנשיםלאמודעיםלחומריםשמוכנסיםלמיםברמההיומיומיתשמביאיםתועלתרבה,ויתכן
שבכלאחדמהחומריםישאיזשהוסיכון,אבלזולאסיבהשלאלהכניספלואוריד. 
רוני גרניט:בעדעמדתמשרדהבריאות. 
אלון זס"ק:זהנכוןשזהלאהדברהיחידשמוסיפים,אבליחדעםההחלטהחייבמשרדהבריאותללוותאת
הנושאבקמפייןהסברהמשמעותי.לאחושבשישויכוחהאםהפלרהמועילה,ולאצריךלהלךעלינואימיםעם
הנתונים.ישלזכורש–95%מהמיםמגיעיםגםלמט"שים,לסביבהולחקלאות,אבלאיןחששבריכוזים
המדוברים.ישליחוסרנוחותמהסיבההאתית.אחדהיתרונותשלארגוניNGOשלאחייביםלקחתאחריותעל
החלטותויישום.מדוברבהחלטהמשמעותית,ומאמיןשכלהרופאיםמדבריםמדםליבם,אחריששקלואת
הדברים. 
צריךלראותשמבצעיםברמההכיטובה,אםזההיהישיםרקלגביהמיםהמותפליםהיהעדיף,וברשויות
המקומיותזהלאישים.סומךידיועלמשרדהבריאותשיעשהאתהנדרשבצורהמרכזיתובטוחה. 
עירית הן:במהלךהשניםהאחרונותחלשינויבגישה:הורדהריכוזל–0.7מג"ל,והוחלטשההפלרהתיעשהרק
במערכותהמיםהמרכזיות,לאיהיומתקניםקטניםבתוךהישובים. 
דקל אמיר-שפירא:מבקשתלדעתכמהמהישוביםהקטניםבהםההפלרהלאמחויבתמשויכיםלאוכלוסיות
שלמענםמקודמתההפלרה? 
עמיר יצחקי:רבהישובים(הגדוליםוהקטנים)מחובריםלמערכתהארצית,מעטאזוריםמבודדיםמבחינת
מערכתהמים,וחלקםמקבליםמיםטבעייםהמכיליםפלואוריד. 
דקל אמיר-שפירא:לאשוכנעהשנעשומספיקמחקריםלגביהאלטרנטיבותלטיפולבמים–כדורים,משחות
שיניים,הסברהוחינוך. 
לנה נטפוב:עדגילשנתייםמשחותהשינייםללאפלואוריד,ועדגילשששיעורהפלואורידנמוך.משלחתישראלית
בסקוטלנדמצאהשהםנוהגיםדומה.המדינהמשקיעהכלשנהרקבנושאמניעתעששתקרובל-40מיליון₪עד
כיתהט.כלילדכמעטבכלרשותמקומיתמקבלמשחהומברשת,שלושהשיעוריהסברה,וכליםמותאמים
לילדים.מכיווןשזהיושבעלאותםמשאביםשלסכרתוהשמנה–רואים30%עלייהבאלו,בזמןשבעששת
הצלחנולהחזיקאתרמתהתחלואה.לגביחלוקהסלקטיביתשלכדוריםוטיפות–הכליפחותמקובל,כיזהיוצר
סטיגמטיזציהשלאוכלוסיות,ופחותנהוגלהשתמשבבריאותהציבור. 
נמצאשמשחתעםמיםמופלריםאלופעולותהמשלימותאתעצמןואופטימליותלמניעתעששת.ישלצייןשגם
החברותהמסחריותהרימואתהכפפהונכנסולשוקביתרשאת,אזהחשיפהלנושאהצחצוחרחבה.המשרדעושה
הרבה,ותמידניתןלעשותיותר .
ישגםגננותשהבינואתהצורךלהביאאתהנושאלגנים,וישקרובל-2000גניםבישראלשלטט"ח.בגניעירייה
ניתנתתכניתאךגםהיאמוגבלתבשלהמחסורבכחאדם,כךשאיןלזההשפעתרוחב.אםלאנייצרבסיסרחב
למניעה,שיאפשרלכולםלהיחשףלנושא(באשכולותהכינמוכיםוגםבאשכולותהביניים),נחטאלמטרה.ברמת
התחלואהישראלעדייןברמותגבוהותשלעששתשלאניתןלהרשותבמאהה-.21 
איתן גברון:משמשמהנדסהפלרהארצימ–.2004בישראלהרבהמתקניהפלרהקיימיםשצריכיםרקשחזור:כ
40ברשויותהקטנות,כ–120במקורותו–5-6במתקניםארצייםגדולים.מהניסיון,אםרוציםלקבוראתההפלרהנעבודברמההמקומית.כ–50%מהמיםהםמותפלים,אולייגיעול–.70%העובדההיאשאםלאתהיה
חובתהפלרה,מקורותלאיפלירווכןרבהרשויותהמקומיות.הנכוןביותרלעבודבמתקניהפלרהגדולים,
כשלמקורותמערכתארציתשעובדתכמושצריך.למקורותמערכתאחתמסוגה,צנטרליסטיתהמגבהאתעצמה,
מדידהרציפה,המשלימהאתהריכוזהנדרשומפסיקהבכלחריגהמהנדרש. 
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שי עזרא:מצייןשחבלשלאשמענואתמתנגדיההפלרה,אפילורקבשבילהנראותהציבורית.השתכנעבתועלת
ההפלרה,ומאמיןשהסיכוןנמוך.מצייןשניסוחהתקנהכיום(0.7בממוצע)מאודיקשהעלהיישום,ומחייבהקמת
כ-60מתקניםנוספים.עדיףהיהלנסחדרישהשמאפשרתטווחריכוזים.מצייןשלאראהמבחןאלמול
התחלואה,שזוהשיטההכייעילה,לאראהחלופותשנבחנו,אוהפלרתחלקמהמים.בנוסףלאנבחןלעומק
ההשפעהעלהאקוויפרים,שיושקוכלהשניםבקולחיםמופלרים. 
עמיר  :מסכם את המלצת הועדה המייעצת לאיכות מי שתיה בנודע להפלרת מי השתיה בישראל:
שמונהבעד:עמיריצחקי,תמרברמן,רוניגרניט,יונידובנוב,ליטלקינן,חייםשיינדורף,אוריגופנא,אלוןזס"ק 
ארבעהנגד:שמשוןבלקין,שריתכספי,גיארשף,אשרברנר 
אחדנמנע:שיעזרא 
ישלצייןכירבהמתנגדיםאינםרואיםסיכוןבריאותיבהוספתפלואורידלמים,אלאחוששיםלתדמיתהמים
בציבוראומסתייגיםמהתנהלותהועדהבדיוניםבנושא. 
להחלטתהועדהיוספוההמלצותהבאות :
 .1ההפלרהתיעשהבמערכותמרכזיותככלהאפשר,עםמעטמתקניםובקרהמוקפדת.
 .2ביצועההפלרהילווהבקמפייןהסברתישייתןמידעוהסבריםלציבור..
 .3ייעולההפלרהוהבקרהעלריכוזיהפלואורידבבנייתמודלאיכותמיםממוחשב,שיהימסוגללנבאאת
ריכוזיהפלואורידברשתהאספקההעירונית.
 .4ליוויהשינוייםבישוםההפלרהבישראלבמחקרשיסקוראתנזקיהפסקתההפלרהלאוכלוסייתהילדים
ותועלותהחזרתה.
 .5הועדההמייעצתתדוןבאמותמידהובתנאיםלהחזרתמינרליםטבעייםלמיםהמותפלים

נושא שלישי :הכנת מסמך המלצות הוועדה לשר
תקנותמיהשתייהמנחותאתהועדההמייעצתלהגישלשרהבריאותאחתלארבעשניםלכלהפחותאתהמלצותיה. 
משרדהבריאותיכיןמסמךהמרכזאתהמלצותהועדהבדיוניהעדכה,ומליאתהועדהתכונסברבעהראשוןשלשנת
2018לדוןבמסמךולסכמולפניהגשתולשרהבריאות .


העתקים :
דר'רבקהשפר,ראששרותיבריאותהציבור 
דר'שלמהזוסמן,מנהלאגףבריאותהשן 
עו"דמיכלגולדברג,יועצתמשפטיתבכירה,בריאותהציבור 
הועדההמייעצת 
משתתפיהדיון 


המחלקה לבריאות הסביבה
משרד הבריאות
ת.ד 1176.ירושלים 91010


רשמה:עיריתהן 
אישר:עמיריצחקי 
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