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פרק 6

מזהמי מזון הם חומרים המוספים למזון באופן לא מכוון ונוכחותם במזון נובעת מזיהום בתהליך הגידול, הייצור, העיבוד, 

)כגון  או סביבתי  להיות ממקור תעשייתי  או התחזוקה. המזהמים עשויים  ההכנה, הטיפול, האריזה, השינוע, האחסון 

מתכות כבדות, דיוקסינים ]dioxins[ וביפנילים עתירי כלור ]polychlorinated biphenyls – PCBs[(, רעלנים טבעיים 

)כגון מיקוטוקסינים ]mycotoxins[( או רעלנים שנוצרו בתהליך העיבוד )כגון אקרילמיד ]acrylamide[(. הפרק הזה 

יעסוק בהרחבה בכימיקלים המוגדרים מזהמי מזון, ובקצרה גם בחומרים אחרים, כגון חומרים הבאים במגע עם מזון, 

אנטיביוטיקה והורמונים. 

על  השפעה  זה  ובכלל  וכרוניים,  אקוטיים   - שליליים  בריאות  תוצאי  של  רחבה  לקשת  קשורה  מזון  למזהמי  חשיפה 

ההתפתחות הקוגניטיבית )בעקבות חשיפה למתכות כבדות(, סרטן )בעקבות חשיפה למיקוטוקסינים, דיוקסינים( ונזק 

למערכת הרבייה )בעקבות חשיפה לדיוקסינים(. הסיכון הגלום במזהמי מזון תלוי בריכוז החומר במזון, במידת רעילותו 

ובכמות שנצרכה. לחשיפה ממושכת למזהמי מזון - גם בריכוזים נמוכים מאוד - יכולים להיות תוצאי בריאות שליליים, 

בייחוד בקרב תת�אוכלוסיות רגישות )נשים הרות, ילדים וזקנים(. 

רגולציה עדכנית

והנחיות  תקנות  תקנים,  נקבעו  השנים  במשך  ומ�1983.  מ�1958  תקנות  מתוקף  מתבצעת  מזון  מזהמי  של  רגולציה 

לסוגי מזון מסוימים שיש חשש כי יש בהם ריכוזים גבוהים של מזהמי מזון, לדוגמה תקנות בריאות הציבור מ�1979, 

העוסקות בתכולת כספית בדגים )ולפי התכנון יעודכנו ב�2014(, תקנות העוסקות במיקוטוקסינים במזון )1996( וכן 

רב�טבעתיים ארומטיים  פחמימנים   ,)melamine( מלמין  כבדות,  מתכות  בעניין  ב�2013  שעודכנו  מדויקות   הנחיות 

)polycyclic aromatic hydrocarbons – PAHs( ורדיונוקלידים )radionuclides( במזון.

םמזהמי מזון כימיים
יי

מ
כי

ן 
זו

מ
י 

מ
ה

מז



- 40 - 

 פרק 6 בריאות וסביבה בישראל 2014 

ביותר" הסבירה  הנמוכה  לרמה  עד  הסיכון  "הורדת  העיקרון  לפי  נקבעות  במזון  מזהמים  של  מרביות   רמות 

סיכונים  לניהול  המחלקה  שמבצעת  סיכונים  הערכות  ולפי   )As Low As Reasonably Achievable – ALARA(

וכן  סיכונים  הערכת  הם  מרבית  זיהום  רמת  בקביעת  העיקריים  השיקולים  הבריאות.  במשרד  הארצי  המזון  בשירות 

 )Codex Alimentarious Commission( המלצות ותקנות של ארגונים בין�לאומיים, כגון ועדת קודקס אלימנטריוס

והתרופות  המזון  ומנהל  האירופי  האיחוד   ,)World Health Organization – WHO( העולמי  הבריאות  ארגון  של 

האמריקני )Food and Drug Administration – FDA(. משרד הבריאות מבצע פיקוח ואכיפה לפי הסמכות הנתונה 

בידו, ובכלל זה השמדת מזון הנחשב מסוכן לאכילה.

הגבלות  גם  כוללות  והן  סכנה,  מהם  שנשקפת  מזון  במכלי  הנמצאים  בחומרים  השימוש  את  מגבילות  מ�1977  תקנות 

מפורטות בעניין השימוש בפוליוויניל כלוריד )polyvinyl chloride - PVC( במכלי מזון.

תקנות מ�2004, שהתקין המשרד להגנת הסביבה, קובעות איכות בקטריאלית ורמה מותרת של מתכות כבדות בבוצה, 

משרד  שהתקינו  מ�2010,  תקנות  אדם.  למאכל  תוצרת  בהן  שמגדלים  חקלאיות  בקרקעות  המפוזרת  בבוצה  זה  ובכלל 

הבריאות והמשרד לאיכות הסביבה, קובעות רמת חיידקים מרבית ותכולת מתכות כבדות לקולחים המיועדים להשקיית 

קרקעות חקלאיות. 

נתונים על מזהמי מזון

משרד הבריאות דוגם בקביעות מוצרי מזון מיובאים בתוך תחנות הסגר. מוצרים בעלי רגישות גבוהה למזהמי מזון, 

או מוצרים שנמצאו בהם בעבר רמות חריגות של מזהמי מזון, נבדקים לעתים תכופות בהשוואה למוצרים רגישים 

מזהמי  לאיתור  בדיקות  שנתית.  דגימה  תכנית  במסגרת  מבוצע  מיקוטוקסינים  של  רצוף  ניטור  למזהמים.  פחות 

מזון אחרים מבוצעות דרך קבע במסגרת סקרים ועל בסיס הערכת סיכונים. אם בסקר מתגלות רמות חריגות של 

מזהמים, פעילות הדגימה מורחבת לפי הצורך. השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מבצעים 

סקרים שנתיים של מוצרים מן החי מתוקף תקנות משנת 2000. ועדת היגוי מקצועית משותפת למשרד החקלאות 

ולמשרד הבריאות קובעת את מבנה הסקרים. סיכומי הממצאים של הסקרים זמינים לציבור באתרי האינטרנט של 

שני המשרדים. 

פורנים  דיוקסינים,  הימצאות  לבדיקת  המשך  סקר  החקלאות,  משרד  עם  בתיאום  הבריאות,  משרד  ערך   2013 בשנת 

)furans( וביפנילים עתירי כלור דמויי דיוקסינים )PCB-like dioxins( במזון. נאספו 110 דגימות של מוצרים מן החי 

ו�10 דגימות של תערובות מזון לבעלי חיים. מתוך הדגימות, ב�87% נמצאו רמות נמוכות או נמוכות מאוד של החומרים 

בחלב   16.3% היו  המותרת  המרבית  לרמה  ביחס  הממוצעות  הדיוקסינים  רמות  שומן(.  לגרם  פיקוגרם   1 )עד  האלה 

ובמוצריו, 3.4% בדגים, 11.8% בבשר ובשומן בקר, 6.4% בכבד בקר, 33.1% בכבד עוף ו�72% בביצים. לפי החישוב שנעשה, 

החשיפה הכוללת לדיוקסינים במזון היא 56.2% מהצריכה היומית הנסבלת לפי ארגון הבריאות העולמי )120 פיקוגרם 

ליום למבוגר במשקל 60 ק"ג(. בהשוואה לתוצאות הסקר הקודם מ�2008, חלה ירידה ניכרת ברמת החשיפה לדיוקסינים, 

לפורנים ולביפנילים עתירי כלור דמויי דיוקסינים במזון בישראל. בסקר נמצאו רמות גבוהות של דיוקסינים בביצים, 

פי 2.2 מהרמה המרבית המותרת. לנוכח הממצאים האלה ולנוכח בדיקות נוספות והערכת סיכונים, החליט משרד 

לבדוק  וכן  הביצים  בדיקות  את  להרחיב  הוחלט  חשודים.  לולים  מארבעה  הביצים  שיווק  את  להפסיק  הבריאות 

תערובות מזון לבעלי חיים בכמה משקים. התכנית השנתית של שירות המזון הארצי כוללת גם סקר דיוקסינים בכל 

.)CALUX assay( מוצרי המזון מן החי בעזרת תבחין ביטוי גנטי
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משרד החקלאות ושירות המזון הארצי במשרד הבריאות בוחנים היום את מקורות זיהום הדיוקסינים במזון על ידי בדיקת 

דגימות מנקודות שונות בשרשרת המזון. ממצאי המחקר עשויים לגלות אילו מקומות בשרשרת המזון דורשים שיפור, 

וזאת במטרה לצמצם את רמות הדיוקסינים והביפנילים עתירי הכלור במזון. 

בעלי  של  מינים  ב�8  שמקורם  החי  מן  מוצרים  נבדקו  הווטרינריים,  השירותים  שפרסמו   ,2012-2011 השנתי  בסקר 

חיים, לשם איתור שאריות מזהמי מזון. מתוך הדגימות שנבדקו 11 )1.8%( הכילו קדמיום )בכבד( מעל הרמה המרבית 

מהרמה  החורגות   )aflatoxin( אפלטוקסין  רמות  נמצאו   )4.3%( מהן  וב�25  חלב,  של  דגימות   573 נאספו  המותרת. 

המרבית המותרת. לא נמצאו בסקר חריגות של ביפנילים עתירי כלור, עופרת או כספית. כמו כן לא דווח על נוכחות 

של ארסן. בחלק מהדגימות אותרה נוכחות של מזהמים: עופרת במוצרי חלב )3%(; כספית בדגי מאכל )58%(; קדמיום 

בכבד עוף )46%(.

אסטרדיול   ,)estradione( אסטרדיון   ,)diethylstilbestrone( דיאתילסטילבסטרון  כגון   - הורמונים  נתגלו  לא 

נמצאו  מהדגימות  מ�2%  ביותר  וחלב.  עופות  דגים,  של  בדגימות   -  )progesterone( ופרוגסטרון   )estradiol(

יונופורים  )tetracyclines( בכבשים )6/230(,  התרופות שלהלן מעל רמת השארית המרבית המותרת: טטרציקלינים 

)ionophores( בעופות )7/240(, ניקרבזין )nicarbazin( בעופות )8/300(, סולפנומידים )sulfonamides( בתרנגולי 

 .)5/170( בביצים  וטטרציקלינים   )54/274( בביצים  יונופורים   ,)54/300( בביצים   )clopidol( קלופידול   ,)3/142( הודו 

ברמות  נמצאו  או  המותרות  המרביות  השארית  מרמות  נמוכות  ברמות  נמצאו  פרמצבטיות  תרכובות  כללי,  באופן 

החורגות מהרמות המותרות בפחות מ�1% מהדגימות שנאספו.

שירות המזון הארצי מנטר בקביעות מיקוטוקסינים במזון הנמכר בישראל, לפי תכנית שנתית ובאמצעות לשכות הבריאות. 

 .)ochratoxin A(  A בשנים 2012-2008 נבדקו יותר מ�1,600 דגימות, כדי לאתר ולכמת אפלטוקסינים ואוכרטוקסין 

יש להדגיש שהדגימות נאספו ממזון שמלכתחילה הוגדר בעל פוטנציאל להכיל מיקוטוקסינים )תבלינים, קטניות, דגנים, 

אגוזים, בוטנים וחלב(. רמות חריגות של מיקוטוקסינים נמצאו בעיקר בתבלינים, ובפרט בפפריקה. בימים אלה נעשית 

הערכה מחדש להורדת הרמה המרבית המותרת למיקוטוקסינים אחדים ולהגדרת רמות מרביות מותרות למיקוטוקסינים 

נוספים ולקטגוריות מזון נוספות.

מידע על מזהמים כימיים בקולחים ובתוצרת חקלאית המושקית בקולחים

המתגלים  העיקריים  הכימיקלים  שפכים,  טיהור  מכוני  ב�11  מדידות  סמך  על   ,2009 לשנת  המים  רשות  דוח  לפי 

פוספט  טריכלורואתיל  הבערה  ומעכב   )]carbamazepine[ קרבמזפין  )בייחוד  פרמצבטיות  תרכובות  הם  בקולחים 

.)trichloroethyl phosphate(

בסקר מ�2012, מטעם משרד הבריאות ובשיתוף האוניברסיטה העברית בירושלים, נבדקו ירקות עליים וירקות שורש 

מק"ג/ק"ג.  ל�12.4   0.35 בין  נעו  הרמות  קרבמזפין.  התרופה  נמצאה  ב�30%  הדגימות,  כלל  מתוך  בקולחים.  שהושקו 

)למשל  אחרות  פרמצבטיות  ותרכובות  קרבמזפין  שתייה.  במי  שהושקו  בגידולים  נמצאו  לא  פרמצבטיות  תרכובות 

]3-כלורופרופיל[  זה טריס  )ובכלל  וכן חומרי הדברה ומעכבי בערה   )]naproxen[ ונפרוקסן   ]diclofenac[ דיקלופנק 

לא   )bisphenol A – BPA(  A ביספנול  קולחים.  בדגימות  אותרו   )]tris  )3-chloropropyl( phosphate[ פוספט 

ירקות,  בסקר  דגימות   27 מתוך  ב�7   )triclosan( וטריקלוזן  קרבמזפין  נמצאו   2011 בשנת  קולחים.  בדגימות  נתגלה 

 )estriol( אסטריאול ,)estrone( והורמונים, כגון אסטרון A שכלל למשל גזרים, בצלים, עגבניות ומלפפונים. ביספנול

וטסטוסטרון )testosterone(, לא נתגלו בדגימות.
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מחקר על מזהמים כימיים במזון

צוותי מחקר מהאוניברסיטה העברית בירושלים פרסמו מחקרים על קליטת תרכובות פרמצבטיות מקולחים בצמחים.  	

מי  ואיכות  הקרקע  סוג  בהשפעת  וכן  התרכובת,  של  הפיזיקו�כימיים  המאפיינים  בהשפעת  בעיקר  עסקו  המחקרים 

ההשקיה על הקליטה. החוקרים גם בחנו את קליטת התרופה קרבמזפין בצמחי מלפפון והשתמשו בסוגים שונים של 

קרקע ומים )מים שפירים ומים מּוָׁשבים(. צוותי מחקר רבים בישראל חוקרים דרכים להרחקת תרכובות פרמצבטיות 

ואחרות בתהליך טיהור השפכים.

התקדמות ואתגרים

בשנת 2012 שופרה המתודולוגיה לביצוע סקרים משותפים של משרד הבריאות ומשרד החקלאות לבדיקת מזון מן החי.  	

מספר הדגימות והאיכות הסטטיסטית של הסקרים עלו במידה ניכרת.

בייצור מזון  ובקרה  וכעת היא מטפלת גם בסוגיות פיקוח  	החקיקה בעניין מזון לבעלי חיים עודכנה בעת האחרונה, 

לבעלי חיים, ובכלל זה בעריכת בדיקות לאיתור מזהמי מזון שיש חשש שיימצאו במזון לבעלי חיים ויעברו לבני אדם.

השימוש בפרש בעלי חיים לזיבול גידולים בחקלאות עובר תהליך הערכה מחדש בימים אלה במסגרת שיתוף פעולה של  	

משרד הבריאות ומשרד החקלאות. הבקרה והפיקוח יהיו רכיב בתקנות העוסקות בשימוש בפסולת אורגנית בחקלאות, 

דרך  אדם  לבני  להגיע  היכולים  חיים  בעלי  של  מטופל  לא  בפרש  שמקורם  המזהמים  כמויות  את  להפחית  כדי  וזאת 

התוצרת החקלאית.

שימוש  בהם  שנעשה  חומרים  שני  פחם(,  משרפת  )שאריות  פחם  ואפר  מטוהרת(  שפכים  )בוצת  ביולוגיים  מוצקים  	

כגון  מזהמים  של  נמוכות  ברמות  מזוהמים  להיות  עשויים  אדם,  בני  לצריכת  תוצרת  בה  שמגדלים  חקלאית  בקרקע 

חקלאית  בתוצרת  והקרינה  הכבדות  רמת המתכות  בהערכת  עוסק  הבריאות  וקרינה. משרד  תרופות  כבדות,  מתכות 

שגדלה בקרקע שטופלה באפר פחם.

יותר מ�75% מהשפכים הביתיים בישראל ממוחזרים, בעיקר לשימוש בחקלאות. נכון להיום אין תקנות או קווים מנחים  	

העוסקים ברמה המרבית המותרת של תרופות ומזהמים אחרים במים המשמשים להשקיה. בימים אלה נבחנות מחדש 

סוגיות הנוגעות לנוכחותם של מזהמים במי השקיה, כגון מי באר, מים מברכות דגים ומים אפורים.

אף שבעבר לא נחשב אלומיניום למתכת רעילה, מחקרים מהעת האחרונה מלמדים על קשר בין צריכה ארוכת טווח  	

של רמות גבוהות של אלומיניום לבין השפעה שלילית על התפקוד הקוגניטיבי. שירות המזון הארצי במשרד הבריאות 

מעריך בימים אלה את תוצאי הבריאות השליליים הקשורים לחשיפה לאלומיניום, ובייחוד במזון לתינוקות. מגוון של 

מוצרי מזון לתינוקות ייבדק לשם איתור נוכחות של אלומיניום.

במהלך 2013-2010 ביצע שירות המזון הארצי סקרים לאיתור מתכות כבדות, דיוקסינים, פורנים וביפנילים עתירי כלור  	

במזון. בשנת 2014 יבדוק השירות פחמימנים ארומטיים רב�טבעתיים במגוון מוצרי מזון. השירות מתכנן לבצע שוב 

סקר שנעשה לפני כעשור, לאיתור פתלאטים )phthalates( במזון לתינוקות, ולהוסיף ולבחון הימצאות כספית בדגים. 
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