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 תקציר

 משמשות במגוון רחב מאוד של יישומים. PFAS (Per - and PolyFluoroAlkyl Substances)תרכובות 

 3-1ה.תרכובות אלו יציבות מאוד בסביבה, נודדות למרחקים גדולים ממוקדי הזיהום ומצטברות ב

לגרום למגוון להצטבר ברקמות ביולוגיות ות עלולו PFASמחקרים אפידמיולוגיים רבים הראו כי תרכובות 

הגברת הסיכון לתחלואה ל, העובר תכולל השפעות על הריון והתפתחו שליליות השפעות בריאותיות

התרכובות ארוכות  6- 4.כולסטרולרמת הה ביעלילפגיעה במערכת החיסונית ול ,בסרטן הכליות והאשכים

מזהמים אלו . , הוכחו כרעילות ביותר בחשיפה לריכוזים נמוכים מאודPFOS-ו PFOAהשרשרת ובייחוד 

 ןאינ 2013 משנתתקנות מי שתייה בישראל  9 -7נמצאו בשנים האחרונות ברחבי העולם במקורות מים.

מי שתייה המליצה למשרד במי שתייה. עם זאת, הוועדה המייעצת ל PFASריכוז מרבי מותר ל  ותקובע

 -חומרים מתוך הקבוצה  שניערך ייחוס ל( המתייחסת לHealth Canadaתקינה קנדית )הבריאות לאמץ 

PFOA  וPFOS  10 .1ולערך סכומי יחסי שלא יעלה על 

 בקידוחי מי שתייה בישראל,PFAS מטרת סקר משרד הבריאות היא לבדוק הימצאות חומרים מקבוצת 

לאמוד את ריכוזם וללמוד על הקשר סביבתי ואזורים רגישים במידה וקיימים. הסקר נעשה בעקבות 

במי תהום במספר סקרים של רשות המים, בהמשך לדיונים בנושא בוועדה  PFASממצאים על זיהום 

 לבריאות הציבור. אפשרי המייעצת למי שתייה של משרד הבריאות, ובמטרה למנוע סיכון 

הקידוחים  100קידוחי מי שתיה ברחבי הארץ. מתוך  100ב  PFASתרכובות  9ידה של הסקר כלל מד

שנבדקו. כל הקידוחים  PFAS -של תרכובות ה דיווחקידוחים נמצאו ממצאים מעל לסף ה 16-ב ,שנבדקו

 קידוחים במספרהיו בריכוזים נמוכים מערך הסף שנקבע במשרד הבריאות.  PFOSאו  PFOAבהם נמצאו 

  .PFASחומרי  6 עד 2 של תרכובותקטייל" "קו נמצא

כלל בקרבה לשדות תעופה )אזרחיים היו בדרך  PFASהקידוחים בהם נמצאו ממצאים כלשהם של 

קיים צורך דחוף . אש אימוניאזורי ו)בדגש על מתקני אנרגיה( וצבאיים(, בסיסים צבאיים, אזורי תעשיה 

הבריאות ימשיך  משרדרועי זיהום עתידיים. יבמטרה למנוע א לחומרים אלו קידום הגבלות רגולטוריותב

בקידוחי מי שתייה בישראל, במעקב אחר התפתחויות  PFASתרכובות במעקב אחר ריכוזים של 

 הננקטים ובמעקב אחר אמצעים ה בנושא,יוקידום עדכון תקנות מי השתי רגולטוריות בהקשר זה בעולם

  זוהמו בתרכובות אלו. ש םולטיפול במילמניעת זיהום מי תהום 
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 רקע    

משמשות במגוון רחב מאוד של יישומים, ובהם  PFAS (Per - and PolyFluoroAlkyl Substances)תרכובות 

ציפויים למחבתות וסירים, תוספים דוחי שמן ומים למוצרי טקסטיל, חומרים מעכבי בערה וכן קצף כיבוי 

אלו, הן יציבות מאוד בסביבה, נודדות למרחקים גדולים בשל תכונותיהן הייחודיות של תרכובות  1אש.

 .ממוקדי הזיהום ומצטברות ברקמות ביולוגיות בסביבה ובגוף האדם

PFAS הנוסחה מוגדרים כחומרים מופלרים המכילים לפחות אטום פחמן מתיל או מתילן מופלר אחד .

מייצג את אורך השרשת  CnF2n+1, כאשר CnF2n+1−Rפלואורואלקילים היא -הכללית של חומרים פר

)n>2ו )-R היא הקבוצה הפונקציונלית. לפי ה–R  שתי קבוצות: חומצות במבחינים

אלקן -חומצות פרפלואורואו  ,(COOH-היא   (R)כאשר הקבוצה הפונקציונלית (פרפלואורוקרבוקסיליות

 . (SO3H-היא   (R)כאשר  הקבוצה הפונקציונלית ( סולפוניות

יל נבדלים מחומרים פרפלואוריאלקיל במידת החלפת הפלואור בעמוד השדרה חומרים פוליפלואורואלק

קשור לאטום פלואור ולפחות שני פחמנים חייבים להיות מופלרים  לא יהיההאלקאן: לפחות פחמן אחד 

 במלואם. 

אלה הם מולקולות גדולות שנוצרו על ידי  PFASלהתקיים גם כפולימרים. פולימרי  ותיכול PFASתרכובות 

פולימרי -הלא PFAS-רבים. מידע עדכני מצביע על כך שה PFASחיבור של מונומרים קטנים זהים של 

יכולים להיות  PFASמהווה את הסיכון הגדול ביותר לזיהום סביבתי ולרעילות, אם כי חלק מפולימרי 

 .מתכלים

הנדונה לפי אורך נהוג גם לחלק את קבוצת החומרים 

פחמנים ומעלה  8ארוכות שרשרת ) PFASתרכובות ת: רהשרש

פחמנים  6מותמרים בפלואור( ותרכובות קצרות שרשרת )

 ומטה מותמרים בפלואור(. 

, הוכחו PFOS-ו PFOAהתרכובות ארוכות השרשרת ובייחוד 

 PFOAשטוקהולם, כאשר . תרכובות אלו נכללות באמנת כוזים נמוכים מאודכרעילות ביותר בחשיפה לרי

  2(.Bנכלל ברשימת הכימיקלים המוגבלים )נספח  PFOS( ו Aנכלל ברשימת הכימיקלים האסורים )נספח 

מצטברות בגוף האדם ועלולות לגרום למגוון  PFASמחקרים אפידמיולוגיים רבים הראו כי תרכובות 

הגברת הסיכון לתחלואה ל ,העובר תכולל השפעות על הריון והתפתחו השפעות בריאותיות שליליות

עלייה בסיכון  הנמצא 3.כולסטרולרמת הה ביעלילפגיעה במערכת החיסונית ול ,בסרטן הכליות והאשכים

  PFAS( בקרב תינוקות שנולדו לנשים באזור עם זיהוםsmall for gestational ageלמשקל לידה נמוך )

להימצאות בסיכון עלייה  התעופה, נמצאבאזור בשוודיה עם זיהום מי תהום בקרבת שדה  4באיטליה.
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על רמת  PFASשל חשיפה ל שלילית השפעה  הבקרב ילדים, נמצא 5רמות גבוהות של שומנים בדם.

 6נוגדנים לאחר קבלת חיסונים.

מהם שבמערכות אספקת מי שתייה ונמצאו בשנים האחרונות ברחבי העולם במקורות מים  אלומזהמים 

במי תהום נמצא בעיקר בקרבה  PFASמחקרים מעידים על כך שזיהום   8, 7שותים מיליוני בני אדם.

 צבאיים תעופה שדות, גדולות דלק שריפות כיבוי ,PFAS מרכיבי מבוססי מוצרים של יצרנית תעשייהל

במי שתייה  PFASבגלל המסיסות הגבוהה של   9.ומטמנות מרכזיים אש כיבוי אימון אתרי, ואזרחיים

 במי תהום עלולים לזהם קידוחים סמוכים. PFASוהמוביליות המהירה, חומרי 

 בקידוחי מי שתייה בישראל,PFAS מטרת סקר משרד הבריאות היא לבדוק הימצאות חומרים מקבוצת 

לאמוד את ריכוזם וללמוד על הקשר סביבתי ואזורים רגישים במידה וקיימים. הסקר נעשה בעקבות 

במי תהום במספר סקרים של רשות המים, בהמשך לדיונים בנושא בוועדה  PFASזיהום  ממצאים על

המייעצת למי שתייה של משרד הבריאות, ובמטרה למנוע סיכון פוטנציאלי לבריאות הציבור. הסקר כלל 

 . חברת מקורות וקידוחים פרטיים ברחבי הארץ ם שלקידוחי 100ב  PFASתרכובות  9מדידה של 

 בקידוחי מי שתייה נוספים וממצאים במי תהום  PFAS המים עלסקר רשות  

 ניטור בקידוחי שנדגמו תהום במי PFAS תרכובות ניטורהתמקד ב 2020-סקר של רשות המים ב

לאחר  .ביטחונית ותעשייה מטמנות, תעופה שדות, מכלים חוות, זיקוק בתי - לזיהום אפשריים במוקדים

 שתייה מי הפקת במתקני PFAS מזהמי ניטורהממצאים הראשונים בקידוחי הניטור, הסקר הורחב ל

 .נוספים אפשריים מוקדיםובכמה  סקר הראשוני,ב שאותרו זיהום מוקדי בקרבת

 230בחיפה ) הזיקוק בתי תחת התהום במי PFAS מזהמי של מאוד גבוהים ריכוזים נמצאובסקר 

 908מיקרוגרם לליטר( וכן תחת חוות מכלי הדלק בקריית חיים ) 600ובאשדוד ) (PFOSמיקרוגרם לליטר 

  בחצור. האוויר חיל בסיסב ניטור בקידוח (. ריכוזים נמוכים יחסית נמדדומיקרוגרם לליטר

לא נמצא אף גם קידוחים להפקת מי שתיה. בבדיקות אלו נבדקו  2020בשנת של רשות המים  יםבסקר

חורג או קרוב לערך המומלץ לתקן מי שתייה ה PFAS תרכובותריכוז עם קידוח הפקת מי שתייה בישראל 

מהערך המומלץ  50% -בקידוח הפקה בודד באזור קיסריה, נמצא ריכוז של כ .שאימץ משרד הבריאות

בקידוחי ניטור ן והפקת מי השתייה מהקידוח הופסקה )אך הוא לא נסגר רשמית(. עקב הממצאים לתק

קידוח מי שתייה בקרבת חוות המכלים.  2021בקריית חיים, נדגמו ביוני  בקריית חייםבחוות מכלי הדלק 

 -ו PFOSמתקני  27%-ו 87%היו גבוהים ) PFOA-ו PFOS-הקידוחים שנבדקו בקריית חיים ערכי ה באחד

PFOA )פסל לאספקת הקידוח נ)חריגה מערך סכומי יחסי( , ולאור הממצאים שהמשרד אימץ, בהתאמה

 טרם הסקר הנוכחי מופיעותשהתבצעו מדיגומים בקידוחי מי שתייה  PFAS בדיקותתוצאות  .מי שתיה

 . 1בנספח 

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/water-quality/he/water-sources-status_waterquality_burnprotectors.pdf
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  PFASהוועדה המייעצת למי שתייה בנושא  המלצות 

במי שתייה.  PFASריכוז מרבי מותר ל  ותקובע ןאינ 2013 משנתנכון להיום, תקנות מי שתייה בישראל 

( Health Canadaתקינה קנדית )עם זאת, הוועדה המייעצת למי שתייה המליצה למשרד הבריאות לאמץ 

. 1עלה על ולערך סכומי יחסי שלא י PFOSו  PFOA -חומרים מתוך הקבוצה  2ערך ייחוס ל המתייחסת ל

אינם מכילים המסופקים לציבור פועל לוודא שמי השתייה  משרד הבריאות ,בהתאם לסמכותו בתקנות

PFOA  אוPFOS הז ףמעל ערך ס . 

בשו ערכי סף במי שתייה ימספר גדול של רשויות רגולטוריות בעולם ג, 1כפי שניתן לראות בטבלה 

מחייבת. למרות ריבוי המחקרים וממצאים על אך מעטות קבעו תקינה , PFAS למזהמים מקבוצת

 ה.ושבים על בסיס ממצאים בחיות מעבדהשפעות בריאותיות בבני אדם, ערכים אלו מח

 במי שתייה PFASמדיניות של גופים רגולטורים ומייעצים, לגבי ריכוז מרבי של :  1טבלה 

הסכום של ערכי הגורמים שנמדדו, מחולקים  -ערך סכומי יחסי" ": 1*ערך סכומי יחסי לא יעלה על 

 בערכי הריכוזים המרביים הרלוונטיים הנוגעים לעניין, כמפורט בנוסחה:

 
   

המלצת הוועדה המייעצת למי שתייה משרד הבריאות החליט לאמץ נכון לעכשיו את ערכי הסף על בסיס 

 של "בריאות קנדה".

 גוף רגולטורי/

 מייעץ

 ערך סף/ תקן

 מחייב

 מזהמים

 PFASמקבוצת 

 ערכים

 ליטר(\)מיקרוגרם

 

 בסיס טוקסיקולוגי

 

הסוכנות 

להגנת 

הסביבה, 

 ארצות הברית

המלצה )אינו 

 מחייב( 

 

PFOA 0.07 פגיעה בכבד 

 

PFOS 

 

 ירידה במשקל גוף 0.07

 איחוד אירופאי 

 

תקינה מחייבת 

 -מ )החל

2026 ) 

 אין בסיס טוקסיקולוגי;  PFAS 0.1סה"כ 

עקרונית לקבוצות של גישה 

 מזהמים

ארגון בריאות 

 –העולמי 

 אירופה 

 המלצה *

 

PFOA 4.0 השפעות על הכבד 

PFOS 0.4 השפעות על הורמונים 

 כולסטרול / בלוטת התריס, שומנים

 ירידה במשקל גוף PFOS+PFHxS 0.07 תקינה מחייבת  אוסטרליה 

PFOA 0.56 השפעות על התפתחות העבר 

 10קנדה 

 

 תקינה 

 * מחייבת

PFOA 0.2 השפעות על הכבד 

PFOS 0.6  )השפעות על הכבד )גידולים בכבד 
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  2022 – 2021קר משרד הבריאות ס 

לבריאות הציבור והסיכון להימצאות במי תהום ומי   PFASעל רקע המידע מהעולם על סיכון של חומרי

במי  PFASלחומרי  2022 עד פברואר 2021 רחודשים דצמבשתייה, משרד הבריאות ביצע סקר ב

 שתייה.

של חברת מקורות ושל ספקי מים פרטיים.  – שתייה )קידוחים(מי  מתקני הפקת 100 נכללו בסקר

 – PFASלזיהום בתרכובות  אפשרותלקרבתם לאזורים בעלי  בהתאםבפיזור ארצי, הקידוחים נבחרו 

 קיים לא בהם אחרים קידוחיםגם נבחרו  בנוסף, אימונים בסיסי, אש כיבוי תרגול אתרי, תעופהשדות 

בחירת הקידוחים נעשתה בעזרת אגף איכות מים ברשות המים ורכזי המים בלשכות  .לזיהום החשש

 המחוזיות המכירים את השטח מקרוב.

אלו שיש לגביהם תקינה מחייבת במי שתייה בקנדה כוללות את שנמדדו בסקר   PFASתרכובות ה 

(PFOA, PFOS( או שיש לגביהם המלצה לערכים לבחינה )screening value( בקנדה )PFBA ,PFBS ,PFHxS ,

PFPeA ,PFHxA ,PFHpA ,PFNA) ואשר פותחו עבורם שיטות אנלטיות מתאימות במעבדה לבריאות ,

 . משרד הבריאותב הציבור

 שיטות הדיגום והבדיקה: .4.1

בוצעו הדיגומים  כל. משרד הבריאות למתקני הפקההדיגום בוצע בהתאם להנחיות הדיגום של : דיגום

 התבצעהדיגום . אביב בתל הציבור לבריאות במעבדה לאנליזה שלחוונ 'רמה ב ע"י דוגמי מי שתיה

לפני הזרמת  נסגרה  היאדיגום, הונקודת החיטוי קרובה לברז  ידהלפני חיטוי. במ פעיליםמים  ותבמקור

 עד מים לפני הדיגום וזרמוה. על תוצאות הבדיקה  שארית חומר חיטוי בכדי למנוע השפעה שלהמים, 

ו אפקק המים הנדגמים, ללא מגע של צוואר הבקבוק, ב נשטפו הבקבוקים .יציבה טמפרטורה לקבלת

ו כל חפץ אחר, ומולאו תוך הקפדה על הניקיון, אדיגום הברז  עםידיים, הבקבוק עם הפנימי של ה ושטח

 . כלים והמים הנדגמיםהם עם יהידי שלוץ מגע של כל חפ למנוע

מעבדה למ"צ עד מסירתם  2-8 –קירור או צידנית מקוררת ל  תאל הוכנסומילוי נסגרו בפקק והאחרי 

מכלי פלסטיק שקוף  2-ב) מ"ל 250בנפח )דופילקט( מכל נקודה ניטלו שתי דגימות . )ביום הדיגום(

 14יקה דעד לביצוע בדיקה )הזמן המרבי עד לביצוע בקירור במעבדה בהדגימות אוחסנו . ()פוליאתילן(

 ימים(. 

על בסיס שיטת   ISOTOPE DULLUTION בטכניקת  LC-MS/MS-הזרקה ישירה ואנליזה ב הבדיקה: שיטת

.EPA 533 דגימות הגיעו לטמפרטורת החדר( הוספו סטנדרטים פנימיים שהם הלמנת הבדיקה )אחרי ש

טכניקת יזוטופי. הדוגמאות הוזרקו למערכת האנליטית ונבדקו בנים אמוהחומרים הנבדקים בשיטה מס

MRM זיהוי וכימות חומרים נעשו בעזרת סטנדרטים איטיים וסטנדרטים מסומנים איזוטופי לכל חומר .



7 
 

 Falseהנבדק בשיטה. כל הדגימות בהם נצפה ממצא חיובי נבדקו שנית מהדופליקט על מנת לשלול 

Positive. 

 בטבלה מפורטים התיקוף לתוצאות בהתאם מעבדתי דיווח סף וערכי בשיטה קיםהנבד החומריםרשימת 

 .(2)טבלה  שלהלן

 רשימת החומרים הנבדקים וערכי סף לדיווח מעבדתי 2 :טבלה

סף דיווח מעבדתי   סמליל שם החומר
 מקג''ל

Perfluorobutanoate  PFBA 0.030 

Perfluoropentanoate  PFPeA 0.010 

Perfluorohexanoate  PFHxA 0.010 

Perfluoroheptanoate  PFHpA 0.010 

Perfluorooctanoate  PFOA 0.010 

Perfluoronanonoate  PFNA 0.010 

Perfluorobutane sulfonate PFBS 0.010 

Perfluorohexane sulfonate PFHxS 0.010 

Perfluorooctane sulfonate PFOS 0.010 
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 תוצאות: .4.2

 7) המעבדתי דיווחמעל לסף ה PFASקידוחים נמדדו ריכוזי מרכיבי  16-הקידוחים שנבדקו, ב 100מתוך 

 1מוצג בתרשים מספר הנתונים סיכום קידוחים פרטיים(.  53מתוך  9קידוחים של מקורות,  47מתוך 

מעל סך  PFAS וא נמצאקידוחים שנבדקו במסגרת הסקר ובהם ל 84רשימת  להלן. 3וטבלה מספר 

 .2בנספח  תנמצאהדיווח 

 מי סקר תוצאות סיכום, מעבדתי דיווח לסף ביחס, שתייה מי בקידוחי PFAS הימצאות:  1 תרשים
 שתייה

 

 PFOAאו  PFOSבהעדר  OTHER PFASקידוחים נמצאו  4*ב 
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 סקר משרד הבריאות ,PFASתרכובות קידוחי מי שתייה בהם נמצאו :  3טבלה 

 

<MRL נמוך מסף דיווח מעבדתי = 

 6עד  2של המעבדתי  , כלומר ריכוזים מעל סף הדיווחPFASבמספר קידוחים נמצא "קוקטייל" תרכובות 

 בסקר ביותר הגבוה התרכובות מספר נמצאו, 13-ו, א19, 9: לוד בשפלת קידוחים . בשלושהPFASחומרי 

 תרכובות מספר נמצאו", ספנקרוט בפלמחים"ו'" ב שורק ג"ממ"ב גם(. בהתאמה, תרכובות 4 -ו 5, 6)

PFAS (5 ,בהתאמה, תרכובות 4-ו). 

סקרים השונים ב PFASבמפה הבאה מוצגים קידוחי מי השתיה שנדגמו ונבדקו להמצאות תרכובות 

במחוז מרכז ואשקלון היו  PFASהקידוחים בהם נמצאו ממצאים כלשהם של  רובשנתיים האחרונות.  ב

                                                                                                                               ואימוני אש.בקרבה לשדות תעופה )אזרחיים וצבאיים(, בסיסים צבאיים, אזורי תעשיה בדרך כלל ו

  PFASתרכובות 

 ייחוס או ערך לבחינה ]מק"ג/ל[וערך 
 

 

PFOS 

0.6 

PFOA 

0.2 

PFHxS 

0.6 

PFHxA 

0.2 

PFBS 

15 

PFPeA 

0.2 

PFHpA 

0.2 

 קידוח בעלות מחוז

 MRL 0.103 0.024 0.014 0.015 0.011> 0.081 9שפלת לוד  מקורות מרכז

 MRL 0.069 0.014 0.010 0.011 < MRL > 0.048 א19שפלת לוד  מקורות מרכז

 MRL 0.062 0.024 0.017 0.010 < MRL > 0.011 (8ממג שורק ב )רובין  פרטי מרכז

 MRL 0.055 0.015 < MRL 0.011 < MRL > 0.046               13שפלת לוד  מקורות מרכז

 MRL 0.026 0.017 0.010 < MRL < MRL > 0.041 פלמחים ספנקרוט פרטי מרכז

 MRL 0.033 0.011 < MRL < MRL < MRL > 0.038 בני עטרות פרטי מרכז

 MRL < MRL 0.019 0.014 < MRL < MRL < MRL > 2ראשל"צ פארק חולות  פרטי מרכז

 MRL < MRL < MRL < MRL < MRL < MRL > 0.010 ראשל"צ דקלה פרטי מרכז

 MRL 0.094 < MRL < MRL < MRL < MRL < MRL >               קרני שומרון מקורות מרכז

 MRL < MRL 0.016 < MRL < MRL < MRL < MRL > (1ממג שורק א )רובין  פרטי מרכז

 MRL < MRL 0.0125 < MRL < MRL < MRL < MRL > 37נתניה באר  פרטי מרכז

 MRL 0.014 0.014 < MRL < MRL < MRL > 0.012                   3שקמה  מקורות אשקלון

 MRL < MRL 0.031 0.01 0.012 < MRL < MRL > 2חצור באר  פרטי אשקלון

 MRL 0.055 < MRL < MRL < MRL < MRL > 0.164 א6בצרון  מקורות אשקלון

 MRL < MRL < MRL < MRL < MRL < MRL > 0.01 קידוח מטאפיק פרטי אשקלון

 MRL < MRL < MRL < MRL < MRL < MRL > 0.01 5שימרון  מקורות צפון
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 פריסה ארצית PFAS: קידוחי מי שתיה שנבדקו להמצאות תרכובות  1מפה 
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, בקידוחים בהם התגלו מזהמים אלו, נמוכים PFOAו  PFOSניתן לראות כי ריכוזי החומרים  2בתרשים 

, שנמצא רק PFOA -נמצא בשכיחות יותר גבוהה בהשוואה ל PFOS .ו עבורםשנקבע יחסית לערכי הייחוס

 .שנדגם בסקרבקידוח אחד 

 לערכי ביחס, הבריאות משרד סקר, שתייה מי הפקת בקידוחי PFOA ו PFOS ריכוזי : 2 תרשים

שנקבעו הייחוס

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

ם 
מי

ב
ז 

כו
רי

[
קג

מ
[ל"

PFOS PFOA  PFOAערך ייחוס של  PFOSערך ייחוס של 
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ועבורם לא אומצו  ,שנבדקו בקידוחים (PFOA-ו PFOS)מלבד  הנוספות PFAS -תרכובות השבעת  יריכוז

החומרים  9שניים מתוך  11לערכי בחינה של "בריאות קנדה".יחסית נמוכים  , היוערכי סף בישראל

  .4, כמפורט בטבלה בקידוחים המעבדתי מעל סף הדיווחשנבדקו לא נמצאו 

 

בקידוחים בהם התגלו מזהמים אלו, ביחס לערכי בחינה של "בריאות  PFASריכוזי : 4טבלה 
 קנדה"

חומר 

 נבדק

ערכים 

על לבחינה 

בריאות פי 

קנדה  

 ]מק"ג/ל[

סף דיווח 

במעבדה 

 )מק"ג/ל[

מספר 

קידוחים בהם 

נמצאו 

ריכוזים מעל 

 סף הדיווח

חציון ריכוז 

החומר מתוך 

הקידוחים 

בהם נמצאו 

 ממצאים

טווח 

ריכוזים 

 [ל/]מק"ג

אחוז 

מהערך 

 לבחינה

PFHxS 0.6 0.01 12 0.03 
0.0125-

0.103 
2-17% 

PFHxA 0.2 0.01 9 0.014 
0.01-

0.024 
5-12% 

PFBS 15 0.01 5 0.012 
0.01-

0.017 

0.06%-

11% 

PFPeA 0.2 0.01 4 0.011 
0.01-

0.015 
5-7% 

PFHpA 0.2 0.01 1 0.011 0.011 5% 

PFBA 30 0.03 0    

PFNA 0.02 0.01 0    

 

 התרכובות לוי, ואPFHxA -, וPFHxS ,PFOSבקידוחים שנבדקו הן:  התרכובות השכיחות ביותר שנמצאו

PFBA ו- PFNA  הקידוחים שנבדקו בסקר. 100-ב המעבדתי מעל סף הדיווחכלל לא נמצאו 
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 סיכום ודיון  .4.3

. שנבדקו PFASבאחד או יותר תרכובות נמצא זיהום  שנבדקומהקידוחים  16%על פי תוצאות הסקר, ב 

 PFOSשנמצאו היו נמוכים יחסית לערכי הייחוס שאומצו על ידי משרד הבריאות.  PFAS -ריכוז תרכובות ה

 . PFOA -ובריכוזים יותר גבוהים בהשוואה ל הנמצא בשכיחות יותר גבוה

(. 2026 –)שייכנס לתוקף ב  העתידיגים מהתקן האירופאי ראשר חו( 6)עם זאת, נמצאו מספר קידוחים 

. (1סכומי יחסי מעל )ערך   PFAS אחד בעקבות ממצאים של זיהוםמי שתיה עד כה בישראל נסגר קידוח 

 מים בסמוך אליו.לטיפול במקידוח נוסף הופסקה ההפקה עד להעמדת מתקן 

קיים צורך  ,נודדות למרחקים גדולים ממוקדי הזיהוםמאד במים ו ותיציב PFAS תרכובותלאור העובדה ש

אזורי תעשייה, בקרבת יה בישראל באזורי סיכון )בקידוחי מי שתי PFASבהמשך מעקב אחר ריכוזים של 

בסקר הנוכחי הקידוחים שנמצאו מזוהמים הם (. חוות דלקים, שדות תעופה או אתרי אימון כיבוי אש

 אותהברי דמשראימוני אש. זורי או )בדגש על מתקני אנרגיה( אזורי תעשייהבקרבה לשדות תעופה, 

להמשיך לנטר את החומרים  PFASמים אשר באחריותם קידוחים בהם נמצא זיהום ה ספקי הנחה את

הבריאות ירחיב  משרד .ולהרחיב את הסקר הסביבתי בריאותי כדי לאתר מקורות זיהום תקופתי באופן

  .מזוהמים שנמצאוהסקר בקידוחים נוספים בקרבה לאלו את 

, אומצה על ידי משרד ההגנה PFASתרכובות  מדיניות של איסור גורף על שימוש בקצפי כיבוי מבוססי

באירופה )לא  PFAS  קיימת הצעה לאסור על שימוש בקצפי כיבוי המכילים 12(.2024האמריקאי )עד 

  13נקבע תאריך יעד(.

משרד הבריאות עובד בשיתוף עם רשות מניעת זיהום סביבתי בחומרים אלו. פעולות לקיים צורך דחוף ב

תרכובות בשימוש  המגבילה רגולציה המים והמשרד להגנת הסביבה לעודד פעולות וולונטריות וקידום 

PFAS.  

ם של רשות המים, המעידים על קצף כיבוי כמקור מיהקוד יםלאור הממצאים של הסקר הנוכחי והסקר

במספר תחומים, במטרה גיבוש ומתן הנחיות דחוף בזיהום משמעותי של מי תהום בישראל, קיים צורך 

 קצף כיבויל'פתרון סוף חיים'  :רועי זיהום עתידיים. התחומים המרכזיים בהם יש לעסוק הםילמנוע א

טיפול בתשטיפי לו שתוקפו פג, ביצוע אימוני כיבוי באופן שימנע הגעת המזהמים לקרקע ולמקורות מים

ארוכות שרשרת  PFASפסקת השימוש בקצפי כיבוי המכילים תרכובות בנוסף, קיים צורך בה מי כיבוי אש.

)בהתאם לתקנים התקפים ברב העולם המערבי( ובהמשך, עם התפתחות תחליפים יעילים, הפסקת 

 קצרות שרשרת.  PFASשימוש גם בקצפי כיבוי המכילים תרכובות 

בקידוחי מי שתייה בישראל, במעקב אחר  PFASמשרד הבריאות ימשיך במעקב אחר ריכוזים של 

 אחר ובמעקב, ה בנושאיוקידום עדכון תקנות מי השתי בעולםהתפתחויות רגולטוריות בהקשר זה 

 . תרכובות אלואליהם כבר הגיעו מי שתייה מקורות ולטיפול בהום ת מי זיהום תלמניע אמצעים
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 תודות

 לפועל:נבקש להודות לכל מי שתרם לכך שסקר חשוב זה יצא 

 לחברת מקורות ולספקי המים הפרטיים שדגמו קידוחים שבאחריותם-

בקידום הידע  הפעולה ולשיתוף ,לסקר הקידוחים בבחירת שייעצו המים רשות לנציגי-
  בתחום המדעי

לנציגי משרד הבריאות במעבדות לבריאות הציבור בתל אביב על המקצועיות בפיתוח -
במי שתייה, וכן על ביצוע האנליזות לסקר במקצועיות וביעילות   PFASהשיטה למדידת 

 רבה  

 לאנשי המחשוב במשרד הבריאות שעזרו בעיצוב המפות-

לנציגי משרד הבריאות בלשכות על ניהול וארגון ביצוע הסקר במחוזות, וכן על העזרה -
 בבחירת הקידוחים לדיגום 

, ותרומתם זה בנושא רבים ניםבדיו השתתפות על שתייה למי המייעצת הוועדה לחברי-
 לגיבוש מדיניות משרד הבריאות 

 הסקר ביצוע את שאפשרו הציבור בריאות שרותי להנהלת-
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 רשימת נספחים

 נתונים) 2021 -2020, הנוכחי הסקר טרם מדיגומים שתייה מי בקידוחי PFAS תוצאות:  1 נספח
 (המים מרשות שהתקבלו

 PFOS PFOA PFHxS PFHxA PFBS PFPeA PFHpA PFNA PFBA קידוח בעלות מחוז

 חצור פרטי אשקלון

 ב קיבוץ

<LOQ 0.002 0.0150 0.0075 0.0051  <LOQ <LOQ  

  LOQ <LOQ <LOQ <LOQ  <LOQ <LOQ> 0.013 5 שקמה  מקורות אשקלון

 ארז נח מקורות אשקלון

 שקמה

0.01 <LOQ        

        LOQ> 0.018  3 שקמה מקורות אשקלון

 ים אשדוד פרטי אשקלון

 עיריה  1

 )מטפיק(

0.03 <LOQ        

        LOQ 0.016>  6 שקמה מקורות אשקלון

 ב בצרון פרטי אשקלון
 מושב

<LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ  <LOQ <LOQ  

 אשדוד מקורות אשקלון
31  

<LOQ <LOQ        

 נוה פרטי אשקלון

 א מבטח
 מושב

<LOQ <LOQ        

 קרית פרטי חיפה

 2ל חיים

0.52 0.053        

  LOQ> 0.006  0.019 0.069 0.160 0.017 0.33 6 קיסריה  מקורות חיפה

 קרית פרטי חיפה

ו  חיים
 )סונדה(

0.02 <LOQ        

 קרית פרטי חיפה

 כו חיים

0.02 <LOQ        

 קרית פרטי חיפה

 באר חיים

 ה

<LOQ <LOQ        

 קרית פרטי חיפה

 באר חיים

 יד

<LOQ <LOQ        

 קרית פרטי חיפה

 כב חיים

 המכון

 )בית(

<LOQ <LOQ        

 קרית פרטי חיפה

 כד חיים

<LOQ <LOQ        

 שפלת מקורות מרכז

 16 לוד 

0.058 0.0057 0.046 0.013 0.004  0.005 0.004  

 פארק פרטי מרכז

  2 צ"רשל

0.0042 <LOQ 0.011 0.007 0.003  <LOQ <LOQ  
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 PFOS PFOA PFHxS PFHxA PFBS PFPeA PFHpA PFNA PFBA קידוח בעלות מחוז

 רחובות פרטי מרכז

 רוזנמן

 אבר

0.02 <LOQ        

 בני פרטי מרכז

 עטרות

 מושב

0.022 <LOQ        

 1 יבנה גן פרטי מרכז

 מועצה

<LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ  <LOQ <LOQ  

  LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ  <LOQ <LOQ> ו שפיים פרטי מרכז

 שפלת מקורות מרכז

 26 לוד 

<LOQ <LOQ        

 שאיבת מקורות צפון

 כנרת מי

 לעיר

 טבריה

0.0032 <LOQ 0.002 <LOQ <LOQ  <LOQ <LOQ  

 יסעור פרטי צפון

 הקיבוץ

<LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ  <LOQ <LOQ  

 תל

 אביב
  LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ  <LOQ <LOQ> 14 חולון  מקורות

 תל

 אביב
        LOQ <LOQ> 14 ים  בת פרטי

 תל

 אביב
 כפר פרטי

 ד שמריהו
 4)באר 

 בשדות(

<LOQ <LOQ        

 תל

 אביב
 כפר פרטי

 ה שמריהו
 5)באר 

 בשדות(

<LOQ <LOQ        

 קרית פרטי חיפה

 * 2ל חיים

0.153 0.029 0.692 0.282 0.141 0.093 0.035 <MRL 0.047 

  MRL 0.071 0.02 <MRL  <MRL <MRL> 0.121 *6קיסריה  מקורות חיפה

 

 עבדת בריה"צמ* נדגמו ע"י רשות המים, נבדקו ב

<LOQ  נמוך מסף כימות = 

<MRL  דיווח מעבדתי= נמוך מסף  
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 PFAS תרכובות בהם התגלו לא ואשר הבריאות משרד בסקר שנדגמו קידוחים רשימת:  2 נספח
 המעבדתי הדיווח סף מעל

 שתיה קידוח מי בעלות מחוז #

 4גת  מקורות אשקלון 1

                     4מגדל  מקורות אשקלון 2

 4משען  מקורות אשקלון 3

                   9ניר עם  מקורות אשקלון 4

 א'1באר שבע  מקורות דרום 5

                  2באר שבע  מקורות דרום 6

                  5באר שבע  מקורות דרום 7

                  6באר שבע  מקורות דרום 8

                  9באר שבע  מקורות דרום 9

                    2ציקלג  מקורות דרום 10

 4תל שוקת  מקורות דרום 11

                  5תל שוקת  מקורות דרום 12

 3אושה  מקורות חיפה 13

              2ואדי ערה  מקורות חיפה 14

                7חוף הכרמל  מקורות חיפה 15

               2טירת הכרמל  מקורות חיפה 16

                     2כרמל  מקורות חיפה 17

                    5מענית  מקורות חיפה 18

 UVלפני  5נחל אורן  מקורות חיפה 19

 18נחלי מנשה  מקורות חיפה 20

                4נחלי מנשה  מקורות חיפה 21

 משטרה חדרה-באר פרטי חיפה 22

 1גדות  פרטי חיפה 23

 גן שמואל פרטי חיפה 24

 1דשנים  פרטי חיפה 25

 חפציבה פרטי חיפה 26

 216מעגן מיכאל  פרטי חיפה 27

 שדות ים ג פרטי חיפה 28

 מחנה חורון קדוח מקורות מרכז 29

 2קדומים  מקורות מרכז 30
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 שתיה קידוח מי בעלות מחוז #

 קדומים יציאה מהקידוח מקורות מרכז 31

                24שפלת לוד  מקורות מרכז 32

             103שרון דרומי  מקורות מרכז 33

                       תפוח מקורות מרכז 34

 בית יצחק א פרטי מרכז 35

 בני דרום ב פרטי מרכז 36

 בצרה ב פרטי מרכז 37

 2ג'לג'וליה  פרטי מרכז 38

 הוד השרון איזקסון פרטי מרכז 39

 חורשים ב פרטי מרכז 40

 טייבה א פרטי מרכז 41

 טייבה ב פרטי מרכז 42

 טמפו פרטי מרכז 43

 יפאורה פרטי מרכז 44

 2כפר יונה קרני  פרטי מרכז 45

 כפר קאסם העירייה פרטי מרכז 46

 מכון ויצמן באר המכון פרטי מרכז 47

 מכון ויצמן באר כהן פרטי מרכז 48

 נחשונים ב פרטי מרכז 49

 40נתניה באר  פרטי מרכז 50

 8עין ורד  פרטי מרכז 51

 פרדסיה א המועצה פרטי מרכז 52

 10פתח תקווה  פרטי מרכז 53

 12פתח תקווה  פרטי מרכז 54

 ראשל"צ מערבית פרטי מרכז 55

 ראשל"צ סיליקאט פרטי מרכז 56

 רחובות תעשייה פרטי מרכז 57

 רמת הכובש ב פרטי מרכז 58

 10רעננה  פרטי מרכז 59

 15רעננה  פרטי מרכז 60

 תנובה פרטי מרכז 61
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 שתיה קידוח מי בעלות מחוז #

 1איכסאל  מקורות צפון 62

                   6יוקנעם  מקורות צפון 63

                  1כפר קנא  מקורות צפון 64

                1מגד כרמים  מקורות צפון 65

                4מגד כרמים  מקורות צפון 66

                    1נטופה  מקורות צפון 67

                    2נטופה  מקורות צפון 68

                     2עינן  מקורות צפון 69

                     2עמקה  מקורות צפון 70

               1צומת גולני  מקורות צפון 71

                      3קיש  מקורות צפון 72

                   7שימרון  מקורות צפון 73

                 1תל עדשים  מקורות צפון 74

 סער פרטי צפון 75

 בת ים 14באר  פרטי תל אביב 76

 מסילה 19באר  פרטי תל אביב 77

 אלישע 2באר  פרטי תל אביב 78

 המסילה ת"א 35באר  פרטי תל אביב 79

 כפר שמריהו 4באר  פרטי תל אביב 80

 כפר שמריהו 5באר  פרטי תל אביב 81

 נחלת גנים רמת גן 6באר  פרטי תל אביב 82

 נורדאו רמת גן 8באר  פרטי תל אביב 83

 באר ו בני ברק פרטי תל אביב 84
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