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ח"תשעכסלו'ד
2017נובמבר22

7.11.17מליאהישיבתפרוטוקול-17
 

 ועדה מייעצת לאיכות מי שתיה
2017פרוטוקולישיבתמליאהנובמבר

בהשתתפות:,7.11.17הישיבההתקיימהביום
דר'יונידובנוב,פרופ'שמשוןבלקין,דר'גב'רוניגרניט,מרעמיריצחקי,דר'תמרברמן,חברי הועדה המייעצת:

מרפרופ'אשרברנר,פרופ'אוריגופנא,פרופ'חייםשיינדורף,דר'שיעזרא,מרגיארשף,גב'שריתכספי,,ליטלקינן
אלוןזסק,
אינג'שלוםגולדברגר,פרופ'אבנרעדין,ומך,מראיתןגברון,דר'לנהנטפוב,אינג'רמיהלפרין,פרופ'אליסאורחים : 

גב'דקלאמירשפירא,גב'עיריתהןקרן,-עו"דנינאכהן


:שעלסדרהיוםלהלןעיקריהנושאים


 התנהלות ושינויים בהרכב הועדהנושא ראשון: 
 ועדההמייעצת.בתקופההקרובהעיריתתמשיךלנהלאתועדותהמשנהובכחברהרוניגרניטמחליפהאתעיריתהן
 עדהכנציגרשותהמיםבמקוםשרהאלחננישפרשהלגמלאותומרגיארשףהתמנהלו 
 ועדההמייעצתופרשמעבודתובפרופ'עובדיהלב


 מדיניות ההפלרה של משרד הבריאות נושא שני:
מטרתהדיון:וסטטוסנושאההפלרהעמירהציגאת

 בישראלתהמיםהפלרלהחובהיבהתאםלתקנותמיהשתיהייתה2002-2014ביןהשנים 
 הופסקהחובתההפלרה)בתקופתהשרהגרמן(2014באוגוסט 
 4המייעצתהתקייםדיוןאצלפרופ'גרוטועםמומחיבריאות,ובהשתתפותכשבעהמחבריהוועדה2016בינואר,

 הצבעה(התקיימהעלהשבתההפלרה)לא
 16מג"ל0.7אושרובכנסתתקנותלהשבתההפלרה,בריכוזשל2016במרץ. 
 פארןנגדחובתההפלרה,ובהמשךבג"ץנוסף-גרמןויעלכהןיעל,עלידיח"כהוגשבג"ץ2016ביולי 
 19.6.17תהמצדלטענהשעהתקייםדיוןבבג"ץשבסופוניתןצועלתנאי,שמורהלמשרדהבריאותלהגיברקעל

הוועדההמייעצת בפני להביאאתהנושאלדיון שהיהעלינו לפנישהתקבלהההחלטהלהחזיראתהעותרים, ,
(.ביהמ"ש הכריע שלא ידון באף אחת מהטענות האחרות שעלו)חובתההפלרה


 העמדה מקצועיים. בנושאים לשר לייעץ התקנות, לפי המנכ"ל, ידי על הוקמה המייעצת המשרדהוועדה של

יםהתקי)אףשכאמור,סוגיהשקשורהלמיםכלשאיןחובהמשפטיתלהביאבפניהוועדההיאמבחינהמשפטית
.דיוןללאהצבעהלפניהבאתהתקנותלאישור(


לכנסאתהוועדה,משפטיתלמרותשעמדתנובהיבטהמשפטי,היאכיאיןחובהבעקבותההחלטהבבג"ץ,ו

מראשעםזימוןנוספים)שהוזמנומוזמניםלועדהשלנושאההפלרה.החשיבותלנוכחהחלטנולעשותזאת
,אינג'גולדברגר,אינג'הלפרין(,ונציגימשרדהבריאותעדין(,שמעורביםכלהשניםבעדכוןהתקנות)פרופ'הוועדה

.לשאלותשיעלולהשיב)דר'נטפובואינג'גברון(שיוכלומבריאותהשן
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,נשלחהבקשהשלהעותריםלהופיעבפניהוועדהאולהעביראתהעתירהעצמהישיבתהמליאהיוםלפנייצויןש
)וכוללתעשרותרבותשלעמודים(.הזמנתהעותריםאוהצגתהעתירהנראתהלנולאמתאימה שהוגשהלביהמ"ש

ולארלוונטיתלדיוןהמקצועיהמתנהלכאן.
בעתירה.לאנזכירכאןאתכלעלידםיהטענותהמקצועיותשעלויחדעםזאת,למעןהסדרהטוב,נזכיראתעיקר

:לדיוןהמקצועיהטענותהפילוסופיותאוהמשפטיותשעלו,שכאמוראינןרלוונטיות
 ניקיונהבטיחותהחומרשלהחומצההפלואורסיליציתהמוכנסתלמיםו .1
 סכנהלצריכתיתר,היעדרבקרהעלהצריכה .2
 מיםמופלריםמשמשיםבחקלאותובתעשייהשבזבוזשלחומרבשלהעובדה .3
 השפעותסביבתיות,מהצטברותפלואורידבקרקעוחששלזיהוםמיתהוםופגיעהאקולוגית .4
 ירידהבמנתמשכל,טתהתריס,סרטןו:פלואורוזיס,פגיעהבשלדועצמות,בלהשפעותבריאותיותואסתטיות .5
 קיםשצורכיםתחליףחלבעלוללהיותרעילעבורתינוקותיונשיוחלטהמינון .6
 בישראללמניעתעששתיעילותההפלרהתהיותלגבי .7
 מלחלפלואורידהוספהחלופותלהפלרה:צחצוחשיניים,תכניותחינוכיות, .8


לההחליטשלאוביתהמשפט,"צבגלניתנהתשובההעותריםלכלטענות ההפלרהמתעכבתבשלנושאיםתערב.

 גם לכן תקציביים, פורסם ברשומותלא . להיום לנוחשובנכון להביא השר לידיעת הוועדהאת חברי עמדת
 המייעצת


 הספרותבחנהמחדשאת,שלבריאותהציבורברמןהמשמשתכטוקסיקולוגיתראשיתתמרד"רלקראתהדיון

.שלהגופיםהמקצועייםהבינלאומייםעדכנייםביותרמחקריםוסקרים,אפדימיולוגיתההטוקסיקולוגיתו
,וענתהלשאלות)טוקסיקולוגיואסתטי(מהפלרהסיכוןפוטנציאליאתכלמהשנבחןלגביבשקיפותהציגהתמר

.שהועלותוךכדיההצגה
.ברמןתמרמצ"בהמצגתשל

,0.7עלפיהספרותהטוקסיקולוגיתואפידמיולוגית,איןסיכוןבריאותיבהפלרתמיהשתייהלמינוןשללסיכום:
לכןהמוכןממיברז.עלתינוקששותהרקתמ"ל,אסתטיותהשפעותקייםלסיכוןקטן.כפישנקבעבתקנות

.בקיםומיםמבקעםלגם"תמהכנתאפשר(,לCDC–תהמשרד)בהתאםלהמלצתההמלצ


רואהפלואורוזיס.כרופאילדיםלאאלי סומך:
כנראהשבעיקרבגללבליעת.רואים לא חמור פלואורזיסמהילדיםרואיםפלואוריזיסמתון,6%-בכלנה נטפוב:

ריכוזהפלואורידבדם,ולכןבחלוןההזדמנותב.סבוריםשישפיקיםשלעליההמכילותפלואורידמשחותשיניים
אחריגילמתמסתייתטיתאסהאפשרותלבעיהכתםלבן.מתפתחתעםלילדיםבגילאיםמסוימים,הזגוגיתהזה

כמעטלאנראים.יםמתהכבשינייםהקבועותושנתיים,
מג"ל.האםנקבעסףבטוח?0.5-0.7התהביקורתהיוהמחקריםמסין,טווחהחשיפהשלתוצאלפי:כספי שרית

עלהריכוזיםהמקסימלייםהמותריםשל2006-בNRC-דו"חהשהזמיןאתEPA-הבארה"באיתן גברון:
.מג"ל4עליוןשלהאתהסףכנולהשאירעל2016בדצמברפסקסופית,פלואורידבמיםטבעיים


רופאי.עדלפניכשנהאליסומך:יו"ראיגודרופאיהילדיםהוזמןפרופ'התועלותלבריאותמהפלרתהמיםלהצגת

60-90%-בכיםמבאזוריםמסויהילדיםנחשפיםבעיקרלבעיותשלעששתבילדיםוסיבוכיהמחלה,הפוגעים
גםזו.ועודיםמקומייםימוהיסכרת,סיבוכיםזאיזוןתזונהלקויה,מראהחיצוני,,זלתואסתמהניותרממהילדים

.פרופ'סומךתומךבהפלרתהמיםבישראללטיפול.ביותרהיקרותאחתהמחלות
אליסומך.מצ"בהמצגתשל
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 דיון


לא.לאלושהופלרוהמיםהשניםשנתוניםהמשוויםתועלותהפלרהביןשואלתהאםקיימים:שפירא-אמיר דקל
.נתוניםעלנזקישינייםביןמדינותשמפלירותללאמפלירותשואלהאםקיימים:בלקין שמשון

ההערכההיאשניתןפחות.ןשלהפלרה,לעומתמדינותבהרבותכיישמדינותבהםשניםההשוואהבעייתית:לנה
תכניותעםבהשוואהרמתעששתגבוהה,ובישראליחסיתלעולםהמערבי,.30-35%שללהקטנתעששתלהגיע

פחותהבהרבה.נמצאהההשפעהבהםטיפותחלב,וגניםשיפוראחרות,כמוחינוךב
היולא,ביןמדינותהמפלירותולאמפלירותבהשוואהשהוצגהבועדתהמשנההכימיתלפנישנים,עדין:אבנר 

מפלירה.שעקומתהעששתדומהלמדינהבהןלאמפלירותשמעטמדינות
קשהלדעתמהעובד,בכלמדינההנתוניםאחרים.החינוך,המצבהסוציואקונומי,הפלואורידהטבעי:גברון איתן

במיםוכו'.
שונה,מהשמשפיעעלהיכולתלהטמיעהרגליצחצוחגודלהמשפחותבעייתית:כלהשוואהלאירופה:ברמן תמר

וכו'.סוכרהצריכתשינים,הורדת
?האםמשרדהבריאותשקלאתהאפשרותשלהפלרהברמההמקומית,ואםכןמההיוהמסקנות:יכספ שרית

האםניתןלהפליררקבחיבוריצרכןשלהרשויות?
בנוסף.ריכוזיהמבנההעקבהמתאיםלהפלרהמערכתמיםוניהול,מבנה,אופילמדינתישראל:יצחקי עמיר

מקורותהמיםבמערכתמתחלפיםבתדירותגבוהה,וקשהלדעתבכלרגעאילומיםמגיעיםלכלמקום.הגישה
הוחלטשלאלשנותאתהגישהשלהפלרהברמהולכןשלנושואפתלמעטמתקנים,עםמערכותשליטהמרכזיות.

.והאזוריותתהמיםהארציתושלמערכ
השונהמאירופה,שכולביטוחבריאותשינייםשל,מערכתהבריאותבארץאתבוןבחשאיהוציאפשרלאקינן:ליטל

.ביטוחלאמגיעיםלרופאשינייםללאבאירופהישכיסוימלאלבריאותהשןבילדים.ילדיםכש,12גילעדילדים
?כדוריםלאוכלוסיותחלשותבעריםחלשותהחלופהשלחלוקתעילותנבחנהיהאם:שפירא-אמיר דקל
ניסובעבר,וזההיהלאמוצלח.אתהכדורים:מךסו אלי
כדוריםוהיענותהרוכוחאדם,לייצבשקעהאדירהנמצאשמדוברגםבהועלתתעלותבהשוואת:דובנוב יוני

חזקה.ההיזיסעלהבקרבהאוכלוסיוודווקאהפלואור,העששתלאירדהלשימושבכדורים.בסופושלדברנמוכה
רקבמקריםבהםהפלרתהמיםלאאפשרית.שלכדוריםממליץעלחלופהWHO-ה

החלטתםשמלחיותרכדאיממיםלגבייוד.למהההבדלהזה?:כספי שרית
רדהבריאותמנסהלהפחיתאתצריכתהמלח.שההוספהבמלחנמצאהבעייתיבזמןשמ:דובנוב יוני

שנבחנתבניגודלהפלרתמים,ומתילא.מינרללמיםמחדדאתההבחנהביןמתינכוןלהוסיףנושאשזה:הן עירית
,יעליהומבוקרתהיטב,הוספתיודידנמצאהלאמתאימה,בשלשיטהבטוחהכונמצאהעשרותשניםבעולם,

המינוניםהעדיניםוהמדויקיםהנדרשים,ויכולתבקרהפחותבטוחה.
,פלואורסיליציתה.ח,ומניקיוןוהתאמתההבקרההמינוןונשיםמוטרדיםמיכולתהשליטהעלסבורשא: שיינדורף חיים

היהרוצהלדעתהאםישלכךמענה.
לבקרתפלואוריד,שיוצבביציאהמכלמתקןהפלרה,ובנקודתצריכהישמכשורמאודמתקדם:הן עירית

בנוסףספקיהמיםמחויביםלניטורמנתיתקופתיבמערכתהמתקןייסגראוטומטית.חריגהמהמינוןבמרכזיות.
שבאחריותם.

(,כיקשההנדסיתלעמודבמספרמדויקאחד.0.7-1.00הנדרשיהיהבטווח)הריכוזמבקשש:עזרא שי
נפששלא5000-בישוביםקטניםמ,ואיןחובתהפלרהמג"ל0.5מעלטבעייםשריכוזםמיםב:יצחקי עמיר
מתקניםקטנים.הימנעמלמערכתארצית,איןחובתהפלרהכדילבריםומח

חומריהטיפולבמישתיה(בבדיקהלסריקתמתכות.כמו)בדקתשנלחומצה(5438ישראלי)ישתקן:ברמן תמר
בגללשרבהחומרמיובא,ובשלהייצור,נעשהאפילוברמתהפיקוחבמקרהשלחומצהפלואורוסיליצית:הן עירית

.תנאיהייצורנושא,נעשהפיקוחגםעלרגישותה
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סבורשהפלרת,ו"יהעם"שות,מכיווןשדעותהבעדוהנגדשלהמומחיםלאברורהומובנתלישספקות:ברנר אשר
חברותשיווקמיםמינרליםמתבססותעלהבלבולהזה.המיםתרחיקאתהציבורותפחיתאתאמונובמיהברז.

ובתההפלרהלביטולחלכןממליץלקבלהחלטה,והמתקדמותלאיכותמישתיהחלישאתהתקנותמהעימות
ולהורידאתהנושאמסדרהיום.

ודומאמריםנגדאישהמוןמאמריםופס.עדייןשותיםומיםמופלריםהרובהאנשיםלאיודעיםאםאלי סומך:
?ערכתהבריאותהציבורבמאמוןכדילהחזיראתם.האםאתהמציעגםלבטלחיסוניםחיסוני

 פלואוריד?מרחיקפחםפעיל)הקייםברבמתקניהמיםהביתיים(מסנןהאםאורי גופנא:
התשובההיאלא:עירית
איןמצבכזה,שיהיועםרמתפלואורידאפסית.מותפליםםמי50%מעלשלדשאנונכנסיםלעידןח:גברון איתן

אומריםשישמנהאופטימליתביותרמכובדיםאנשיהמקצועהוזהבעצםניסויבבניאדם.רובהמדעובכלהעולם,
תייחסלזה?לההאםלא–בפלואוריד

איןתימוכין.השערהשרובהציבוריתנערמשתייתמיםל:נטפוב לנה
מקומי?עדיןהמליצהלהשאיראתההפלרהלשיקולדעתועדתלמה:רשף גיא

תקנימיםמאודמתקדמים,לראותשממשיכיםלחקורבנושא.נעשוואנישמח,היהויכוחלאפשוטעדין:אבנר 
לטהטעןשההחמשרדהבריאותמאוחריותר.מאודמתקדמתולכןגםההחלטהלהפלירהיכןשצריךולמישצריך

אףאחדלאיודעאיזואיכותמיםשישבעיהיותרבסיסית,סבורשלאישימהבמצבהרשויותהמקומיותבישראל.
שיכוללתתמידעשוויונילציבור.מודלחסרכוללהמחסורבמינרליםביציאהממתקניההתפלה.,ולביתמגיעה

יישוםהחלטותמיכוללהיותמרוצהנושאיםרבים,ופרופ'עדיןרבהועדותלמוקמותהבממשלה:יצחקי עמיר
.המלצותיהיישוםאחוזכ"כגבוהשלעםשיעורוועדהאיןעודהוועדה,כי

אנשיםלאירצולשתות.שיניים,בקצתצהובאסתטיותישחשיבות,גםאםזהבותיסלעדין:אבנר 
הסוגיהכיבד"כשונהמשארהסוגיות,נשמעשהדיוןלפרוטוקול,אזאגידשהדיוןמתנהלבצורה:כספי שרית

שאעולהישירותנונוחותשחשהאימליאה.מקבלתהרחבהאודיוןמעמיקבתתוועדהורקאח"כבאהלהנדונה
אנו.ענייןבנושא,ולאהותרלהםלהגיעבעליפניותמאנשיםהתקבלומליאהולהצבעה,כמוגםאינוחותעלכךשל

שיתוףהציבורהיהמתבקש.ןדניםבנושאמאודציבוריותקשורתיולכ
,חוקזכויותהחולהנומיהשלהפרטווברעלפגיעהבאוטוהיאשלאצריךלהפליר.מדדהעמדההמשפטיתשלאט"

אתהשרלטפלבמניעתעששתדרךאיכותםהתברואיתשלמיהשתייה.כההפקודהלאמסמיו
עדבינוני,מתוןיכוליםלקבלפלואורזיס6תינוקותוילדיםעדגילששלהאירופאיםתוצאותחשיפההראובמסמך

המלצההמנוסחתבצורהרעיוןלבביטחוןהעצמישלהאדם,וגםתסטתיתפוגעאהדברנראהלעין,פגיעהה
ריאותבמסיראתהאחריותממשרדהרקזה,משפטיתש'אםהורהרוצהשלאתהיהתוספתסיכוןלפלואורזיס'

.ילדיםשלנובטוחיםלמיהשתייהצריכיםלהיותבריאיםו.להורההומעביראות
פעילותלאחושביםשנדרשתכיאנו,פהישפעראבל,דתלאט"גיותביןמשרדהבריאוורובהסישהסכמותב

המספיקועיקרוןהזהירותהמונעת.לאראיתיסףבטוחלהשפעותהאחרות,זהואקטיביתשלהוספתחומרלמים,
.שינייםביתתטליהפגיעההאס

תזונתםנרליםשישמי.באמתאנומקרהחריגבעולםמבחינתשימושבמיםמותפליםוהסוגיהדורשתליבון
וועדההזוצריכהלבואעםעקרונותמנחים.באמצעותהמיםחשובה,ו

וסקרמותפלים,הצגתנתוניםעלמחסורביודבמיםנושאהיודידהוצגבוועדתהמשנההכימית,כוללה:ברמן תמר
שנעשהעלמקורותהמיםבארץ.

צריךלקבלהחלטהערכית,מהםהתנאיםבהםמותרלהחזירמינרליםלמיםהמותפלים,באילו:כספי שרית
.אילוריכוזים,העמדההזוצריכהלקבלהנחיותברורותומסודרות,זהיעזורגםלאמוןהציבורבתנאיםו

.6%אסתטיתשלגםעלפגיעהאחושבתשישלנוזכותלקבוע.לפוגעבאמוןהציבורבנושאההפלרהעצםהדיון
אחריותגםכשאתהלאלשניהכיוונים.ישזה,אםמדבריםעלאתיותהציבורכלפיחובהלנויש:יצחקי עמיר

מבצעפעולהמונעת.
.רציניתבעיהאסתטיתוגםזומהילדיםבארץסובליםמעששת,60%-כ:נטפוב לנה
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אנילאנציגהבוועדהלמניעתעששת,אלאבוועדהלמישתייה,כאןהמנדטשליהואלהגןעלאיכות:כספי שרית
יתבשןוילדיםשצריכיםלהתביישתט.בעיניפגיעהברמהאסינהמיהשתיהולוודאשהיאבטוחהלכלאחדבמד

מלחייךזהמילויתפקידי.
בעיהלחייך.גםלילדיםאלוישעששת,60%לעומת6%זה:ברמן תמר

זהפחותגרועמבחינתדימויעצמי.לדעתי,שרית: 
תפורסםלציבורההמלצהשלהפליראתהמיםממליצהההחלטהשלמשרדהבריאותשיחדעםרוצהלהדגיש

ניםשלעלויותצפויותמהחלופהשלהפלרהמקומית,ולהביןמהולראותאתהנת.בנוסףמבקשתלהוריםלתינוקות
להתגברעליהם.ניתןהפעריםכיאולי

לראותאתכלהתמונה.לגביההפלרהצריךמישתייה,מתוךראייהצרהלהסתכלעלהוועדהרקזוהי:קינן ליטל
ראשהעיר?צריכהלהיותהחלטהמועצה?ה–מייחליטכיזהיהיהמאודמסובך,שהמקומיתאנימגיעהלמסקנה

.כוללהפיקוחוהבקרההנדרשיםלציבור,פהקושיותהל,שיכולההמדינהשלהברור
.רידאופלוללאהואלתתלילדיםמים,לבריאותמבחינתיהסיכון:ברמן תמר
לאנקראואלהשגם)אתכלהמומחיםהועדתעדיןהביא.בג"צחייבהרקכי,דיוןעקראנחנומקיימים:רשף גיא

.,ולכןאנילאמשנהאתעמדתרשותהמיםנגדההפלרההיום(
אנופשוטלאואיןארגוןרפואיהמתנגדלהפלרה,אלאההיפך,אנואלושרואיםאתסיבוכיהעששת,אלי סומך:
מהרלהריםאתהנושאבסיכוישבמכשורשלרופאישיניים.לאחושבשינראהרקזיס,כנראהרואורואיםפלו
תלויבקואליציהשלראשהעיר,צריךלהחליטהחלטהנכונהמבחינהציבורית.המצפוןשלכםכיאזזהמקומית,

צריךלהכריע.
םשלחללהפהמעורביםבמחלותימיקרוביולוג,בשניםהאחרונותמגליםשהרבהפתוגנימדברכאורי גופנא:

,מיםמותפליםהשותהיחלקנכבדמהאוכלוסיבגוף.למחלותאחרותבעברותרקשרמשחשבוומוצאיםיאחרות,
הזהירותהמונעת.כאןזוואנומשליםאתעצמנושאםלאמוסיפים,ויששכבותשלאמצחצחיםשינייםכנדרש,

חושבשצריךלהפליר,כיאנולאיודעיםלאילוסיכונים.המחדלהואיותרחמורבאיהעשייה,מאשרבעשייה
רטןבהקשריםגורםאפשרילסןחלקשסתימות,ובעקירותגםתמסתיימתשם.עשחושפיםאתהדורותהבאי

מסוימים.
מבחןהתוצאה.זהבבית,תשינייםשחמבגילשלושרואיםילדיםשלאראומברשתאו:נטפוב לנה
אורילליטר.1.5הבטיחותינקבעסףרידבמיםכדברמסוכן,והומצאפלואשארגוןבינלאומימכובדאין:דובנוב יוני

יכוליםשחיידקיםבחללהפהושזהלארקמניעתעששת,היוםשנמצאבמניעתעששת,אנויודעים0.8דיברעל
נציגימשרדהבריאותהםאנשיבריאותהציבור,פקודתבריאותהעםנתנהכליםלהוביללמחלותנוספות.

תועלת,כאשרשקלנונזקמולתועלתוראינודרקוניים,כדילהגןעלבריאותהציבורכאשרנראהלנושישבזה
שגםשםבנסיבותמסוימותניתןלתתטיפול,לחוקזכויותהחולהאתזהשהתועלתיותרגבוהה,ולאצריךלגלגל

דבריםעלשלאוכלוסיותחלשות,בסופושלדברמתחלואהאלאמניעת,כאןאנולאמדבריםעלטיפול.בכפייה
יכוזיםמדבריםעלר.בכלהסקירותהאחרונותהציבורמבחינתבריאותויעילהלהשהוכחהשניםרבותכטובהופע

אלאהתועלתלארקמוכחת,מג"ל.0.7ג"ל,לעומתמ40-70שלאבלזהריכוזיםנזק,וליםלגרוםלעלשגבוהים
ת.עמדתארגוןהבריאותחרולהאלעשותפעןהשלאיכולותלהרשותלעצמישכבותאוכלוסיןמחויבתכלפיאות

לבצעשרותאפאתהישלנוונוספים,ניתןישלשקולאמצעיםלאשרקבמידהו,היאהוספתפלואורידלמיםהעולמי
.הפלרה
לאהיהצריךלשכנעאותישאיןנזקבהפלרה,בעקבותהמצגתשלתמרזהרקהתחזק,גםאיןלי:בלקין שמשון
מידענאסףעדין,עבודתועדתבעשורמאזשגםשמחתילראותוריםלמים,חומסיףעיהעקרוניתעםלהובשום
לאנדוןלעומקישליאינוחותשהנושא.עםזאת,הפלרתהמיםלשיפורבריאותהשינייםאצלילדיםקשרביןהמ

ולצערילאקיבלנואתהמידע,עלויותוחלופותבבוועדהובתתהוועדה,לאראינואתהסטטיסטיקותולאדנו
זרוםעםמשרדלודעתילאנוחה.לכןכחברהוועדהשצריךעכשיולקבועעמדה,מעדיףלקבועעמדתנגד,מאשר

הבריאות.
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ריכוזמג"לזה1.5-כלהעולםמקובלשבמאחרש,רההואמלאכותיל:בדעהשכלהדיוןהזהעלהפהלפרין רמי
סבורכנסהפלואורידלמים.באיזהאמצעינהיודעיםישמיהשתיעלכךשמעמצדשנילא,ובטוחבריאותית

,ואםרוציםלהכניס"מסודנים"ראיםלהםמיםולאקכמוש,"מופלרים"אומיםשהותפלומיםאסורלדברעלש
הבטוחמבחינהבריאותית.ידמיםעםריכוזפלואורהמונחצריךלהיות,"ומיםימגנז"מגנזיוםלאנקראלהםמים

ויתכן,שמביאיםתועלתרבהברמההיומיומיתמודעיםלחומריםשמוכנסיםלמיםאנשיםלאחיים שיינדרוף:
.סיבהשלאלהכניספלואורידאבלזולאשהוסיכון,כלאחדמהחומריםישאיזשב

.משרדהבריאותעמדתבעד:גרניט רוני
ללוותאתהחלטהחייבמשרדהבריאותאבליחדעםהזהנכוןשזהלאהדברהיחידשמוסיפים,:זס"ק אלון

לאצריךלהלךעלינואימיםעםמועילה,ומשמעותי.לאחושבשישויכוחהאםהפלרההסברהבקמפייןהנושא
בריכוזיםמהמיםמגיעיםגםלמט"שים,לסביבהולחקלאות,אבלאיןחשש95%–ישלזכורשהנתונים.

לקחתאחריותעליםשלאחייבNGOניאחדהיתרונותשלארגו.אתיתמהסיבההוחותנחוסרישליהמדוברים.
אתמדםליבם,אחריששקלומדבריםשכלהרופאיםמאמיןוהחלטהמשמעותית,החלטותויישום.מדוברב

הדברים.
ברשויותמיםהמותפליםהיהעדיף,והאםזההיהישיםרקלגביה,ברמההכיטובשמבצעיםצריךלראות

ובטוחה.תיבצורהמרכזנדרשעשהאתהידהבריאותשידיועלמשר.סומךהמקומיותזהלאישים
תיעשהרקההפלרהמג"ל,והוחלטש0.7–בגישה:הורדהריכוזלחלשינוישניםהאחרונותמהלךהב:הן עירית

.יםבתוךהישובים,לאיהיומתקניםקטנבמערכותהמיםהמרכזיות
אוכלוסיותמבקשתלדעתכמהמהישוביםהקטניםבהםההפלרהלאמחויבתמשויכיםל:שפירא-אמיר דקל
?למענםמקודמתההפלרהש

רבהישובים)הגדוליםוהקטנים(מחובריםלמערכתהארצית,מעטאזוריםמבודדיםמבחינת:יצחקי עמיר
.המכיליםפלואורידמערכתהמים,וחלקםמקבליםמיםטבעיים

משחות,כדורים–אלטרנטיבותלטיפולבמיםהשנעשומספיקמחקריםלגביהלאשוכנע:שפירא-אמיר דקל
,הסברהוחינוך.שיניים

נמוך.משלחתישראליתשיעורהפלואורידעדגילששופלואוריד,משחותהשינייםללאעדגילשנתיים:נטפוב לנה
עד₪מיליון40-קרובלבנושאמניעתעששתכלשנהרקםדומה.המדינהמשקיעהנוהגיהםמצאהשסקוטלנדב

מותאמיםכליםו,הסברהכיתהט.כלילדכמעטבכלרשותמקומיתמקבלמשחהומברשת,שלושהשיעורי
בעששתבזמןש,באלועלייה30%רואים–סכרתוהשמנה.מכיווןשזהיושבעלאותםמשאביםשללילדים

יוצרזהכיפחותמקובל,הכלי–טיפותוכדוריםחלוקהסלקטיביתשללגבי.הצלחנולהחזיקאתרמתהתחלואה
בריאותהציבור.בפחותנהוגלהשתמשוזציהשלאוכלוסיות,ימטגסטי

ישלצייןשגםלמניעתעששת.ותאופטימליואלופעולותהמשלימותאתעצמןםמיםמופלריםעתמשחנמצאש
העושהמשרדיותהרימואתהכפפהונכנסולשוקביתרשאת,אזהחשיפהלנושאהצחצוחרחבה.רותהמסחהחבר
,ותמידניתןלעשותיותר.הרבה

בגניעירייה.גניםבישראלשלטט"ח2000-ישקרובלאתהצורךלהביאאתהנושאלגנים,וגננותשהבינוגםיש
שפעתרוחב.אםלאנייצרבסיסרחבאךגםהיאמוגבלתבשלהמחסורבכחאדם,כךשאיןלזההתכניתניתנת

ברמת(,נחטאלמטרה.גםבאשכולותהבינייםושכולותהכינמוכים)באשאולנלהיחשףלמניעה,שיאפשרלכולם
.21-לאניתןלהרשותבמאההלעששתשעדייןברמותגבוהותשישראלהתחלואה

:כרושחזרקהפלרהקיימיםשצריכיםמתקניבישראלהרבה.2004–מהנדסהפלרהארציממשמש:רוןגב איתן
םרוציםלקבוראתמהניסיון,אארצייםגדולים.מתקניםב5-6–במקורותו120–,כברשויותהקטנות40-

העובדההיאשאםלאתהיה.70%–,אולייגיעולמותפליםמהמיםהם50%–נעבודברמההמקומית.כההפלרה
מתקניהפלרהגדולים,כןרבהרשויותהמקומיות.הנכוןביותרלעבודברותלאיפלירווובתהפלרה,מקוח
מגבהאתעצמה,הלמקורותמערכתאחתמסוגה,צנטרליסטית.שלמקורותמערכתארציתשעובדתכמושצריךכ

חריגהמהנדרש.דהרציפה,המשלימהאתהריכוזהנדרשומפסיקהבכלמדי
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עבתועלתנהשתכ.רקבשבילהנראותהציבוריתשלאשמענואתמתנגדיההפלרה,אפילוחבלמצייןש:עזרא שי
בממוצע(מאודיקשהעלהיישום,ומחייבהקמת0.7.מצייןשניסוחהתקנהכיום)סיכוןנמוךומאמיןשה,ההפלרה

מבחןאלמולהלאראשמאפשרתטווחריכוזים.מצייןשנוספים.עדיףהיהלנסחדרישהמתקנים60-כ
בנוסףלאנבחןלעומקחלקמהמים.הפלרתאוהחלופותשנבחנו,שזוהשיטההכייעילה,לארא,התחלואה

שיושקוכלהשניםבקולחיםמופלרים.קוויפרים,ההשפעהעלהא
 

 לרת מי השתיה בישראל: מסכם את המלצת הועדה המייעצת לאיכות מי שתיה בנודע להפעמיר : 
ק"אלוןזסחייםשיינדורף,אוריגופנא,,יונידובנוב,ליטלקינןרוניגרניט,עמיריצחקי,תמרברמן,:שמונהבעד
אשרברנרגיארשף,שריתכספי,שמשוןבלקין,:ארבעהנגד
:שיעזראאחדנמנע

תדמיתהמים,אלאחוששיםלאינםרואיםסיכוןבריאותיבהוספתפלואורידלמיםמתנגדיםרבהישלצייןכי
הועדהבדיוניםבנושא.התנהלותמסתייגיםמבציבוראו

:ההמלצותהבאותלהחלטתהועדהיוספו
 .ככלהאפשר,עםמעטמתקניםובקרהמוקפדתמרכזיותתוההפלרהתיעשהבמערכ .1
 ..לציבורוהסבריםמידעשייתןהסברתיבקמפייןילווהביצועההפלרה .2
שיהימסוגללנבאאתממוחשב,איכותמיםבבנייתמודלייעולההפלרהוהבקרהעלריכוזיהפלואוריד .3

 העירונית.ריכוזיהפלואורידברשתהאספקה
ליוויהשינוייםבישוםההפלרהבישראלבמחקרשיסקוראתנזקיהפסקתההפלרהלאוכלוסייתהילדים .4

 .תהחזרתהותועלו
 למיםהמותפליםטבעייםלהחזרתמינרליםובתנאיםהועדההמייעצתתדוןבאמותמידה .5


 

 הכנת מסמך המלצות הוועדה לשר נושא שלישי:
אחתלארבעשניםלכלהפחותאתהמלצותיה.הבריאותמנחותאתהועדההמייעצתלהגישלשרהיתקנותמיהשתי

המלצותהועדהבדיוניהעדכה,ומליאתהועדהתכונסברבעהראשוןשלשנתמשרדהבריאותיכיןמסמךהמרכזאת
לדוןבמסמךולסכמולפניהגשתולשרהבריאות.2018


רשמה:עיריתהן
אישר:עמיריצחקי
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דר'רבקהשפר,ראששרותיבריאותהציבור

דר'שלמהזוסמן,מנהלאגףבריאותהשן
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