
בקצפי כיבוי וסיכון PFASחומרי 
למי תהום ומי שתייה

,  ר תמר ברמן"ד
ראשית לבריאות וסביבה  טוקסיקולוגית

משרד הבריאות



PFASיישומים תעשייתיים מגוונים של 
(PERFLUORINATED ALKYL SUBSTANCES)

NON STICK דות למים עמי עמידות לשמן י אש כיבו



:United Nations Environment Program, 2006יציבות בסביבה

• PFOS is extremely persistent. It does not hydrolyse, photolyse or biodegrade in 

any environmental condition tested

• A study on the hydrolysis of PFOS in water has been performed following US-

EPA protocol …..the half-life of PFOS was set to be greater than 41 years



יציבות בגוף האדם  
חמצית חיים בדםזמן

1.7 yearsPFOA

2.9 yearsPFOS

2.8 yearsPFHxS

0.17 yearsPFHpA

Based on: Xu et al. Environ Health 

Perspect. 2020;128(7):77004. 

Source: NY State Department of Health



השפעות בריאותיות



ממצאים  ממחקרים אפידמיולוגיים  -השפעות בריאותיות 

אנשים ששתו מים מזוהמים עם  69,000בקרב 
נמצא קשר , PFOAליטר / ננוגרם50מעל 

( :probable cause)סיבתי 

רמת כולסטרול גבוה בדם•

(colitis)מחלה אוטואימונית •

תחלואה של בלוטת התריס•

סרטן אשכים וכליות•

סכרת הריון   •

C8 Science Panel, http://www.c8sciencepanel.org/prob_link.html

נהר אוהיו  , DUPONTמפה של מפעל 
ומקורות מים באזור  



Source: Mogensen et al 2015 

השפעה על מערכת חיסונית בקרב ילדים  –השפעות בריאותיות 



מקורות ומסלולי חשיפה



המכליםחוות
מפרץבאזור

חיפה

מתוך מצגת של 
רשות המים

PFOS µg/L

PFOA µg/L



חייםקריתזיהום קידוח מי שתייה ב 

מתוך מצגת של 
רשות המים

PFOS µg/L

PFOA µg/L



2021-2022תוצאות סקר מי שתייה 

,  מי שתייהבקידוחי  PFASהימצאות 
סקר משרד הבריאותתוצאות סיכום 



2021-2022תוצאות סקר מי שתייה 



בעולם  PFASסיכום רגולציה ומדיניות לצמצום שימוש ב  

שרשרתקצרישרשרתארוכי

– PFOAאמנת שטוקהולם  אסור

PFOS – מוגבל

PHFxS
(בדיונים)

בדיוניםמוגבל כולל בקצף כיבויאירופה
כיבויהצעה חדשה לאסור בקצפי

למעט PFASהצעה חדשה לאסור על 
שימושים קריטיים

ארצות הברית
2024צבאיים לאחר אסור במתקנים



US DEPARTMENT OF DEFENSE 

US DEFENSE ACT, 2020

בקצפי כיבוי בשימוש בצבא ארצות  PFASעל שימוש ב איסור גורף •
2024החל מ , הברית

השקעה בפיתוח תחליפים    •



ישראל  –תכנית פעולה 

מפגשים עם , הסברה
עידוד פעולות  , בעלי עניין

וולונטריות

קידום דרישות רגולטוריות  

דרישות , תקן לקצף כיבוי)
במסגרת חוק חומרים  

(מסוכנים

המשך ניטור                                                            
מי  , נחלים, שפכים, מזון)

(תהום  ומי שתייה



סיכום והמלצות     

: שתייהכדי למנוע המשך זיהום מי תהום ומי 

 על שימוש ורכישה של איסורPFAS כיבויארוכי שרשרת בקצפי

 שימוש ורכישה של הפסקתPFAS לאחר זמן  , למעט שימושים קריטיים)קצרי שרשרת
(התארגנות

 לרכז קצף כיבוי וטיפול בתשטיפי מי כיבוי אש כולל באימונים  ' פתרון סוף חיים'הנחיות מתן


