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 רקע
איכות8 התברואית של מי (רד הבריאות תקנה בפקודת בריאות הע8 מש תיק4 1998 בדצמבר 93ב

 1להפליר)  חודשי8 לאחר פרסו8 התקנות30 (2001המחייבת החל ממאי , 91974ד"תשל, )שתייה

 בישראל קיימת כבר משנות רהההפל( איש 95,000מעלה מת מי השתייה בכל היישובי8 המוני8 לא

טרת התקנה היא לספק לכלל הציבור פלואור כדי לצמצ8 את רמת מ). 2אול8 לא כחובה, 980ה

 . העששת בשיניי8
לכ4 יש , א6 הוא אינו מצוי בכל מקורות המי8 בריכוז הנדרש, הפלואוריד הוא מרכיב טבעי במי8

עקב , 4 שההיערכות להפלרה טר8 הושלמהויוכמ. אופ4 מלאכותיידי הוספתו ב9צור6 להשלימו על

כלומר למאי , נדחה ביצוע התקנה בשנה, תפעול8 ותחזוקת8, בעיה של מימו4 הקמת המתקני8

2002. 

 

 לאומית/וואה בי+הש
לאחר שמחקרי8 הראו , ב" במישיג4 ארה91945לרת מי השתייה החלה כתוכנית מחקר בהפ

ב קיבלה מי8 "מאוכלוסיית ארה 62% 1992שנת ב. שת אצל ילדי8שהפלואור מסייע במניעת עש

. הפלרת מי השתייה הביאה לירידה ניכרת במחלת עששת השיניי8 אצל אנשי8 צעירי8. מופלרי8

 אינ8 סובלי8 17ב שמתחת לגיל "יותר משליש מתושבי ארה, ב לאחרונה"פי סקר שנער6 בארה9על

 .  ירדה תפוצת העששת למחצית17עד גיל ובקרב כלל הצעירי8 , כלל מריקבו4 שיניי8

שחקר את תוצאות הפלרת המי8 בעיר גרנד רפידס , אוניברסיטת מישיג4מ) A.L Russel(ר רסל "ד

טוע4 שבעקבות ההפלרה חלה , ב שבה נעשתה הפלרה מכוונת"העיר הראשונה בארה, במישיג4

> שמידת ההשפעה של א.  בהיק> הלוקי8 בעששת השיניי8 מקרב אנשי8 צעירי80%8ירידה של 

 בהיק> הלוקי8 50%960%קרב אנשי8 מבוגרי8 נצפתה ירידה של בג8 , ע8 הגילת הפלואור פוחת

ב התייחס להפלרת מי השתייה כאל אחד מעשרת "המרכז לבקרה ולמניעת מחלות בארה. בעששת

 .920ההישגי8 הגדולי8 בכל הנוגע לבריאות הציבור במאה ה
, בצרפת, כ94פי9על9א>.  להפליר את מי השתייה1969 הוא בשנת גו4 הבריאות העולמי קרא א>אר

שבדיה ויפ4 אי4 הפלרה כלל בשל , כיה'צ, אוסטריה, גרמניה, נורבגיה, מרקנד, בלגיה, נדולה

 מהאוכלוסייה מקבלי8 מי8 9%באנגליה רק . הממשל והמוסדות הרפואיי8, התנגדויות הציבור

 . ייה מהאוכלוס50% 9ב ובקנדה "בארה. מופלרי8
 .יהי הפלרת מי שתיבראל ואירלנד ה4 המדינות היחידות בעול8 שבה4 קיי8 חוק המחישי

 

 

 

 

 

                                                 
 . בכמות זעירה של פלואורידי8 למניעת עששתיהעשרת מי השתי ה 1

נה כי הצור6 בהתקנת תק, עולה, הנדס בריאות הסביבה במשרד הבריאותמ,  שיחה ע8 מר שלו8 גולדברגר מ 2
 . היו מוכנות לתקצב מתקני הפלרהאהמחייבת הפלרה נוצר כתוצאה מכ6 שהעיריות ל



 
 

 

 
 

3

 ראליש
הזולה והבטוחה ביותר להפחתת , הפלרת מי השתייה היא הדר6 היעילה, ברי משרד הבריאותלד

מחקרי8 מדעיי8 בעול8 ובישראל הוכיחו .  שנה50והיא קיימת בעול8 הרחב זה , עששת השיניי8

יי8 ינהמצב האופטימלי מבחינת הש.  כתוצאה מהפלרת המי960%8רידה בתחלואת עששת בכי

וא> , ריכוזי8 גבוהי8 יותר אינ8 רצויי8(ג לליטר מי8 כפי שמבוצע בישראל " מ1 של זהוא ריכו

 ).עלולי8 להזיק

 
א6 לא כחובה על ספק , בעידוד משרד הבריאות, 1981פלרת מי השתייה נעשית בישראל משנת ה

 .  מהאוכלוסייה930%940%מתכונת זו הובילה להפלרת מי השתייה לכ. המי8
החלו בפעולות , במקביל. ראשונות של משרד הבריאות כוונו להפחתת הריכוז בדרו8 הפעולותה

המתק4 הראשו4 . האר= להקמת מתקני הפלרה למי השתייה9שכנוע של הרשויות המקומיות בצפו4

מתק4 שני . וכלוסיית העיר מקבלת כיו8 מי שתייה מופלרי8וכרבע מא,  בירושלי919828הוצב ב

, לכשיושל8 מתק4 זה. העי94ו8 בשלבי הרצה בראשיושלישי נמצא כ, החורש9הוק8 בקיבו= עי4

 .ד94 נפש באזור גוש9750,000הוא צפוי לספק מי שתייה מופלרי8 לאוכלוסייה של כ
למעלה , 2002נכו4 לשנת .  מתקני הפלרה61פועלי8 באר= , 1999פי נתוני משרד הבריאות ליולי 9לע

 8.3רי מיליוני תושבי8 באר= מקבלי8 מי8 מופל92מ
מגמה כיו8 היא להרחיב את הפלרת מי השתייה לכל אות8 יישובי8 שבה8 ריכוז הפלואור נמו6 ה

 .ולכ4 הותקנו תקנות משרד הבריאות, מהנדרש

 

 שראליויות הפלרת מי השתייה בעל
 עבור 40%כ8 תומ (4ק מי8"למ'  אג96 ל2ק מי8 מופלרי8 נעה בי4  "לות הממוצעת ליצר4 למהע

 ).ויות נלוותעלוהשאר עבור , מחיר המי8
הוצאות שנתיות להחזר הוצאות , ל ההשקעות להקמת מתקני8 ש5תוני8 מבוססי8 על אומדני8נה

תי תקורה בל, על עלויות אלה יש להוסי> תוספת עבור תכנו4. הוצאות תפעול והשבת מי8, הו4

 .סיכוני8 ואמינות מערכת, צפויה מראש
 שבה8 8במקרי. ישירות על האזרחת עלויות הפלרת מי השתייה אינ4 מוטלו, כו4 להיו8נ

, היא הקבל4" מקורות"כאשר . היא משלמת בעבור ההפלרה, מספקת את המי8" מקורות"

ממ4 את אביב משרד הבריאות הוא המ9בעיר תל. הרשויות ה4 אלה שמשלמות בעבור ההפלרה

 .עלויות ההפלרה
, רוצידי משרד הא9חלטה העקרונית על מי תוטל עלות הפלרת מי השתייה צריכה להתקבל עלהה

 . וא שישל8 א8 באופ4 ישיר וא8 באופ4 עקי>האול8 נראה כי האזרח 

 

 

 

                                                 
, יציאתו מכלל פעולה של המתק4 בירושלי8ל אול8 בש,  מיליוני תושבי8  מי8 מופלרי92.88קיבלו  כ 1999שנת  ב 3

 . מיליוני928ירד מספר8 לכ
 ".מקורות"כלכלית בנציבות המי8 וחברת הלשכה ה, ל משרד הבריאות"פי נתוני8 מוצלבי8 של  מנכ9ל ע 4
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 : לופות ה4חה

 . לרשויות המקומיות9ובהתא8 , "מקורות"עלות את התעריפי8 לחברת לה .1

 .ולא לרשויות המקומיות, בלבד" מקורות"י8 לחברת העלות את התעריפל .2

ימי8 למש6 תקופה קיוהעלות תיספג במסגרת התעריפי8 ה, עריפי8 לצרכ4 לא יועלותה .3

 .מוגבלת
ק מי8 " מ500פי חישוב שנתי ממוצע של צריכת 9על, א8 העלות תוטל על  האזרח באופ4 ישיר

ח בשנה בעבור הפלרת מי " ש930כיצטר6 כל משק בית להוסי> לכל היותר , לשנה למשק בית

 .השתייה

 
ביצוע לותיה הצפויות וילבדיקת על, פי תחשיב שביצעה מחלקת המי8 של עיריית הרצלייה9לע

ח בעבור עלות " ש562,000 �ובנוס> , ח" ש780,000העלות בשנה הראשונה תהיה , הפלרת מי8

  .ח להפלרת המי8" ש1,400,000 9כלומר כ, החומרי8 והתחזוקה
משרד האוצר ישלי8 את , "מקורות"פי הסכ8 התחשבנויות ראשוני בי4 משרד האוצר לחברת 9לע

 . השתייהי הפער שייווצר בהוצאות עקב הפלרת מ

 

 המתנגדי1 להפלרת מי השתייה בישראל דותעמ
יימי8 חילוקי דעות מקצועיי8 באר= ובעול8  ק/לי6 חלקי ופגו1 של קבלת החלטה תה .1

לא נער6 במשרד , על א> חילוקי דעות אלו. לרת מי שתייהלגבי התועלת והצור6 שבהפ

אותיות ריולא בוצעו מחקרי8 חוזרי8 לגבי ההשפעות הב, הבריאות דיו4 מעמיק בשאלה

ג8 בתהלי6 אישור התקנות על חובת הפלרת מי . נות האפשריות שבהפלרת מי8כוהס

, לכ4 מומל=. שאלא בוצע דיו4 מעמיק שבדק את העמדות השונות בנו, 1998 9ב, השתייה

לבחו4 , כ יחיאל לסרי ועוד רבי8 אחרי8"חה, איר שטריתמכפי שהציעו שר המשפטי8 

 .אלשרמחדש את נושא הפלרת מי השתייה בי

, פלרת מי שתייה היא הוספה מלאכותית של תרופה למי השתייה ה/ת רפואיות ויבע .2

ידי 49 המומל= עלג8 במינו, )פי מחקרי8 שפורסמו בשני8 האחרונות9על(העלולה לגרו8 

רגישות השיניי8 והעצמות לשברי8 (לפלואורוזיס , )ל" מג1(משרד הבריאות 

, פגיעה בכליות ובמערכת העיכולל, ילדי8ל לריכוז גבוה של עופרת בדמ8 ש, )והתפוררויות

, תינוקות: כגו4, למחלות סרט4 ולתופעות לוואי אחרות בקרב קבוצות אוכלוסייה רגישות

 .ולי דיאליזה וחולי8 הסובלי8 מבעיות במערכת העיכולח, קשישי8, ילדי8

וספת קולקטיבית של פלואור במי8 כתרופה גורמת לכ6  ת/סר שליטה ובקרה במינו+ חו .3

 פי 9ולא על, פי צריכת מי השתייה והמזו4 המכיל מי8 אלה9לכל אזרח משתנה על ינו4המש

 9אל הצביעו על כ6 שמחקרי8 שנערכו בישר. צרכיו הבריאותיי8 או רגישותו לפלואור

המינו4 היומי של , כנהוג בכל טיפול תרופתי.  מהילדי8 סובלי8 מעוד> פלואור בגופ70%8

משקלו ומוצאו של האד8 על מנת , גילו, פי מצבו הבריאותי9פלואור צרי6 להיקבע על

 .למנוע נזקי8 בריאותיי8

                                                                                                                                            
 .ומדני8 לעלויות הפלרת מי8 ארצית א 5
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בגדר הפרה , י8לטענת רב, 4 תרופה בכפייה לאוכלוסייה הואמת /יית טיפול רפואי כפ .4

 . בוטה של חופש הבחירה של האזרח

אפשר  באמצעותה לצמצ8 את . לרה איננה חיסו4 נגד עששתהפ /ילותה של ההפלרה יע .5

כי במדינות  שאי4 בה4 , מהמחקרי8 עולה. לבד ב920%940%תופעת העששת בילדי8 בכ

 . שתייהאחוז החולי8 בעששת דומה למדינות שבה4 מפלירי8 את מי ה, הפלרת מי שתייה

קיימות חלופות , הערכת מומחי8 לרפואת שיניי8 ל/לופות טובות יותר להפלרה תח .6

וח שיניי8 חצצ: כגו4, אחרות למניעת עששת אצל ילדי8 בלי לסכ4 אות8 ואת הציבור כולו

פי מחקרי8 שבוצעו 9על. מת4 כדורי8 ותרופות לילדי8 רגישי8 לעששת וכדומה, נכו4

ת של משקה קל מקבל את המנה היומית של פלואור ילד השותה שתי פחיו, ב"בארה

 .הדרושה לו

ובכמה מקומות (קור הפלואור המשמש להפלרת מי8 בישראל  מ/ואור תעשייתי פל .7

שהיא תוצר לוואי רעיל של מפעלי תעשיות , לואורסיליצית פחומצה הוא) נוספי8 בעול8

חומצה זו . בהפועל בנג, "רות8 דשני8"בישראל מספק את החומצה מפעל . הדשני8

המצטברות , קדמיו8 וארס4, כגו4 עופרת, רעילות ומסרטנות, עלולה להכיל מתכות כבדות

, זי8 מפלואור רפואיופלואור תעשייתי זול במאות אח. לאור6 השני8 בגו> ומזיקות לו

 .ולכ4 בחר משרד הבריאות בשיטה זו לטיפול בעששת

הס> את הפלרת המי8 מסיבות דינות רבות בעול8 פסלו על  מ/לאומית /וואה בי+הש .8

כגו4 , ג8 בישראל אפשר לראות רשויות מקומיות. בריאותיות סביבתיות ואתיות

 צחי בהכות הסבייהשר לא, שר המשפטי8 מאיר שטרית(ואישי8 ציבוריי8 , הרצלייה

 .מבטאי8 חשש מהפלרת המי8  ה,)6הנגבי

,  יעל גרמ4' לגב,  נגביר צחי המ, מכתב שכתב השר לאיכות הסביבה  מ/יות סביבתיות בע .9

, ל פלואור" מג2עולה כי התק4 המרבי המוצע למי קולחי4 הינו , אש עיריית הרצלייהר

).  אקלי8ריבהתחשב באזו(ל " מג0.691.7בעוד שריכוז הפלואור המומל= להפלרה הינו 

עלול להיווצר מצב שהקולחי4 , כתוצאה מתוספת של שפכי תעשייה המכילי8 פלואור

 . המומל=יחרגו מהתק4

 

   7ובות משרד הבריאותתג
. 920 ההישגי8 החשובי8 ביותר של בריאות הציבור במאה ה910לרת מי שתייה היא אחת מהפ

, יעיל, מלצת הוא אמצעי בטוחמוברמה ה. היחיד למניעת עששת שיניי8 פלואוריד הוא האמצעי

 מההוצאה 10%יא ע8 ישראל מוצ. בישראל טיפולי השיניי8 נמצאי8 מחו= לסל הבריאות(זול 

 .ומקטי4 פערי בריאות) הלאומית לבריאות על טיפולי שיניי8

 

 

 

                                                 
 9 לראש עיריית הרצליה בביוכ4 מכתב מהשר הנג, 17.04.2001כתב מהשר שטרית לשר הבריאות בתארי6  מ 6

23.08.2001. 
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יה אפילו מקרה החרי יותר מחצי יובל של הפלרה מלאכותית לא  א:יות בריאותיותבע .1

הפלואוריד המוס> למי8 מועיל ואינו מסכ4 את . פלרהההידי 9אחד של נזק שנגר8 על

אול8 דעת8 , אנשי8 שמתנגדי8 להפלרהיש בעול8 קבוצה קטנה של . בריאות השותי8

ארגו4 הבריאות העולמי ממלי= על . מוטעית וטענותיה8 נבחנו ונשללו מספר רב של פעמי8

 .הפלרת מי השתייה
שדורש בדיקה כימית , ד הבריאותשר שמוסיפי8 למי8 חייב לקבל את אישור מר חומכל

ת בדיקה החומצה שבה משתמשי8 באר= עובר. ידי המשרד9במעבדה מוכרת על

ב לפי דרישות "עופרת וכיוצ, סל4, ניקל, כספית, קדמיו8, בריו8, ארס4, פוספטי8(

רק בחודש האחרו4 . מקבלת אישור לשימוש מדי שנהו) AWWAהתקנות האמריקניות 

 8.שלא העלתה דבר, ותיאנערכה בדיקה כזאת במשרד הבר

תרומה , לקי8 למיליו4 ח1יכוז יו4 הפלואוריד המומל= בישראל הוא  ר:יות סביבתיותבע .2

 עלולי8 לשחרר כמויות 8אומנ8 מפעלי תעשייה מסוימי. בהחלט זניחה למערכת הביוב

כמו , ידי פיקוח מטע8 המשרד המופקד על הנושא9א6 זאת אפשר  למנוע על, גדולות יותר

 .שייתי אחרתעעל כל מזה8 

הכימיי8 וצורת החומרי8 , המתקני8. כנה של מינו4 יתר אינה קיימת כלל ס:נו+ יתרמי .3

רמת . אורידוהתפעול מסודרי8 כ6 שאי4 אפשרות פיזית להוספת מינו4 מסוכ4 של פל

. כ6 שאפשר לאתר מייד כל סטייה מהרמה הרצויה, הפלואוריד במי8 נבדקת אחת ליו8

כדי שג8 במקרה חמור ביותר לא יקרה , ומיכל יומי4 נדרשת הרכבת שסתו8 אנטיסיפו

 .לוסייהדבר שיסכ4 את בריאות האוכ

 

 כו1סי
 :תייה בישראלשכי יש שני היבטי8 מרכזיי8 לדיו4 בסוגיית הפלרת מי ה, אמור לעיל עולהמה
משמעית המכריעה בסוגייה 9כי אי4 בנמצא עמדה חד, המחקרי8 השוני8 עולהמ � חד בריאותיהא

 .יאותית בשתיית מי8 מופלרי8בר הא8 קיימת סכנה 9
הפוגעת בזכותו של , מי8 היא בגדר התערבות פטרנליסטיתכי הפלרת ה, ולה טענהע � ני ערכיהש

טענה זו מתקיימת ועולה ביתר שאת נוכח . הפרט להחליט בעבור עצמו באילו תרופות להשתמש

 .קיומה של מחלוקת מדעית בדבר ההשלכות הבריאותיות והסביבתיות של ההפלרה
כ6 .  בעול8 הכריעו בסוגיהשאי4 אחידות באופ4 שבו מדינות שונות, אפשר לראות מהאמור לעיל

את  91993שבה הפסיקו ב, כיה'לעומת צ, שחוקקה חוק המחייב הפלרת מי8, לדוגמה אירלנד

 . אקולוגיות וכלכליות, בריאותיות, הפלרת המי8 מסיבות אתיות

 

 

 

 

                                                                                                                                            
,  ל משרד הבריאות"וכ4 מכתב ממנכ, 26.06.2001בתארי6, ר הבריאות  במכתבו לשר שטריתש � רב ניסי8 דה4 ה 7
 .12.02.2002מתארי6 , כ דוד טל"ר ועדת העבודה והרווחה חה"ליו, ר בעז לב"ד
 . במשרד הבריאותבההנדס בריאות הסבימ �שיחה ע8 מר שלו8 גולדברגר  מ 8
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 ורותמק
 .296' עמ, 1998ולחשבונות שנת הכספי8  1999 ב של מבקר המדינה לשנת50ח שנתי וד .1

 . 2.11.98 9 מישיבת ועדת העבודה והרווחה ב263פר רוטוקול מספ .2

נהל היחידה לאיכות    מ, אורי רוזי4, "הוספת פלואוריד למי השתייה: וות דעת בנושאח" .3

 .2001אפריל , ת הרצלייהייהסביבה בעיר

 . 2002, "עיתו4 מדעי לכול, מדע",  "ששת השיניי8 על ס> הכחדהע" .4

 .מהלשכה הכלכלית בנציבות המי8, תרבקה אפר' תוני8 מגבנ,  הפלרהתויולע .5

 ".מקורות"ברת חנתוני8 מ, ויות הפלרהלע .6

 . סומי8 מדעיי8 ורפואיי8 הקושרי8 בי4 ההפלרה לבי4 נזקי8 בריאותיי8רפ .7

פלרת מי השתייה מסוכנת לבריאות ולסביבה ואיננה יעילה למניעת ה", צוק שמעו4 .8

 .27.1.2002,"אד8 טבע ודי4"הידרוגיאולוג ב, "עששת

 . י עיתונות בנושא הפלרת מי השתייהעטק .9

 � 91998ט"התשנ) תיקו4) ( מי השתייהשלאיכות8 התברואית (נות בריאות הע8 תק .10

 .פלרת מי שתייהה

 
  ושיחות טלפו+מכתבי1

, בריאותוההרווחה , ראש ועדת העבודה9ושבי, כ דוד טל"כ לסרי לחה"מכתב מחה .1

28.11.2001. 

 .12.02.2002, כ טל"לחה, אותל משרד הברי"נכמ,  ר בעז לב"מכתב מד .2

, אש עיריית הרצלייהר, מכתב מהשר לאיכות הסביבה צחי הנגבי לגברת יעל גרמ4 .3

23.08.2001. 
 .17.04.2001,  משר המשפטי8 מאיר שטרית לשר הבריאות מר שלמה בניזריתבמכ. 4
 .26.6.2001, תב תשובה לשר המשפטי8 משר הבריאות הרב ניסי8 דה4כמ. 5
 .שיחת טלפו4, הנדס בריאות הסביבה במשרד הבריאותמ, ברגרשלו8 גולד. 6
 .שיחת טלפו4, פרנט מי8 במשרד האוצרר,  גלעד ריקלי4.  7
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