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לוח 1

חשיפה למזהמים כימיים במי השתייה נקשרה לשורה של תוצאי בריאות שליליים בבני אדם, למשל לשיעור גבוה יותר של סרטן 

)בעקבות חשיפה לטריכלורואתילן ]trichloroethylene[ וטריהלומתנים ]trihalomethanes[(, לתוצאים שליליים בהתפתחות 

 .)]atrazine[ מערכת העצבים )בעקבות חשיפה לעופרת( ולתוצאים שליליים ברבייה ובלידה )בעקבות חשיפה לאטרזין

רגולציה עדכנית

האיכות הכימית של מי השתייה בישראל נקבעת על�פי תקנות שאושרו לראשונה ב�1974. התקנות עודכנו ב�1993, ב�2000, 

יותר מ�90 מזהמים כימיים, ובכלל זה מתכות, חומרי  ולאחרונה גם ב�2013. התקנות מ�2013 כוללות רמות מרביות של 

 ,2000 של  השתייה  מי  לתקנות  בהשוואה  תעשייתי.  ממקור  אורגניים  ומזהמים   )radionuclides( רדיונוקלידים  הדברה, 

התקנות של 2013 דורשות ניטור תכוף יותר, ניטור של 33 מזהמים נוספים וריכוז מרבי מחמיר יותר ל�28 כימיקלים )לוח 1(. 

כימיקלים שהריכוז המרבי שלהם הונמך וכימיקלים שנוספו לתקנות 2013 

גורמים כימיים
במי השתייה

פרק 4

 טריכלורואתילן )מזהם ממקור תעשייתי( 

טטרכלורואתילן )tetrachloroethylene; מזהם ממקור תעשייתי(

benzene; מזהם ממקור תעשייתי(  בנזן )

alachlor; חומר הדברה( אלאכלור )

דוגמאות לכימיקלים שהריכוז המרבי שלהם

הונמך בתקנות 2013

דוגמאות לכימיקלים שנוספו לתקנות 2013

ונקבע להם ריכוז מרבי 

 ;polychlorinated biphenyls - PCBs( ביפנילים עתירי כלור

מזהם ממקור תעשייתי(

ethy; מזהם ממקור תעשייתי( lbenzene אתילבנזן )

carbofuran; חומר הדברה( קרבופורן )

chlorpyr; חומר הדברה( i fos כלורפיריפוס )
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 פרק 4 בריאות וסביבה בישראל 2014 

אורגניים  מזהמים  או  הדברה, מתכות  )חומרי  קבוצה  בכל  הגורמים  כל  הריכוזים של  סכום  דורשות שחלוקת  התקנות 

למזער את החשיפה  נועדה  הזאת  הדרישה   .1.5 על  לא תעלה  בפני עצמו  גורם  לכל  ברמה המותרת  ממקור תעשייתי( 

לתערובות כימיות במי השתייה.

התקנות דורשות ממשרד הבריאות להקים ועדה מייעצת קבועה שתבחן ברציפות תקנים בין�לאומיים למי שתייה וכן 

נתונים על איכות מי השתייה בישראל, ובהתאם לכך תמליץ על שינויים בתקנות הקיימות.

תקנות 2013 מבטלות את הדרישה הקיימת להוסיף פלואוריד למי השתייה )הפלרה( מאוגוסט 2014, ודורשות ממשרד 

הבריאות לבצע מחקר חלוץ על היתכנות הוספת מגנזיום למי שתייה מותפלים. 

נמצאת בפיקוחו של שירות המזון הארצי, כמו מוצרי מזון אחרים. תקנות מ�1986 קובעות  איכות המים המבוקבקים 

התקנות  לשתייה.  מים  בקבוקי  למילוי  המשמשים  שתייה  מי  במקורות  כימיים  גורמים  של  מותרים  מרביים  ריכוזים 

מחייבות לכתוב על גבי התווית אם תכולת המינרלים בבקבוק חורגת מהריכוזים המרביים הקבועים בתקנות.

ממותקים  משקאות  של  צריכה  להפחית  כדי  ברז  מי  צריכת  לעידוד  הסברה  מסע  הבריאות  משרד  השיק   2013 בשנת 

ולצמצם שתייה של מים מבוקבקים.

נתונים על גורמים כימיים במי השתייה

משרד הבריאות מפרסם דוחות שנתיים על האיכות המיקרוביאלית והכימית של המים במקורות מי השתייה. דוחות אלה 

מתבססים על הנתונים שמעבירים ספקי מי השתייה. 

על�פי הנתונים לשנים 2010-2009, ביותר מ�5% ממקורות המים בישראל התגלו ארבעה מזהמים כימיים )חומרי 

וסימזין   )13.8%( )6.9%(, אטרזין  )9.5%(, טטרכלורואתילן  ומזהמים ממקור תעשייתי(: טריכלורואתילן  הדברה 

עולים  האלה  הנתונים  השתייה.  מי  ממקורות  ב�4.9%  התגלה   )chloroform( כלורופורם   .)simazine; 14.1%(

בקנה אחד עם הנתונים מ�2008-2006. באשר למתכות כבדות, כגון ארסן, כספית, עופרת וקדמיום, אלה נמצאות 

בסביבה באופן טבעי והתגלו ב�2%-7% ממקורות מי השתייה, ובדרך כלל בפחות מ�30% מהרמה המרבית שנקבעה 

בתקנות מי השתייה. 

הדוחות  המקומיות.  הרשויות  של  המים  אספקת  במערכות  המים  איכות  על  שנתיים  דוחות  מפרסם  הבריאות  משרד 

כוללים נתונים על האיכות המיקרוביאלית של המים ועל ריכוזים של מתכות כבדות, פלואוריד ותוצרי לוואי של הכלרה 

)טריהלומתנים(. ריכוזי מתכות כבדות )כרומיום, עופרת, נחושת, ברזל ואבץ( במקורות מי השתייה מנוטרים ברשויות 

המקומיות ונמצאים בדרך כלל מתחת לרמה המרבית שנקבעה בתקנות. עם זאת חשוב לציין שרשויות מקומיות רבות 

אינן עומדות בדרישות ניטור מתכות במי השתייה.

בשנת 2011 ערך משרד הבריאות סקר בנושא מתכות כבדות במי השתייה בבתים ובמוסדות, וזאת לאחר ארבעה סקרים 

 מצומצמים בשנות התשעים. מתוך 800 דגימות בקירוב, ב�16 דגימות )2%( נמצאה עופרת בריכוזים גבוהים מהמותר

)10 מק"ג/ל'(, ב�8% מהדגימות נמצאה עופרת בריכוז שניתן לזיהוי, אך מתחת לתקן )תרשים 1(.

 המסקנה העיקרית שעלתה מהסקר היא שרכיבי מערכת מי השתייה, כגון צינורות ואביזרים נלווים, מוסיפים עופרת למי 

השתייה בבתים ובמוסדות. ככלל ישנם נתונים מועטים על איכות מי השתייה בבתים ובמוסדות בישראל.
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תרשים 1
 מקור: משרד
הבריאות )1(

ריכוזי עופרת במי השתייה בבתים ובמוסדות, 2011

 

אחת המגמות הבולטות באיכות מי השתייה בישראל היא הפחתה ניכרת בריכוזי טריהלומתנים ב�15 השנים האחרונות. 

זאת בעיקר הודות לעלייה באספקת מים מותפלים לדרום הארץ, ובעקבות זאת קיצור זמן השהייה של המים בצנרת. 

בשנת 2005 הממוצע החודשי של ריכוז טריהלומתנים בנקודות שונות של המוביל הארצי היה גבוה - 132 מק"ג/ל' )תקן 

מי השתייה הוא 100 מק"ג/ל'(. בשנת 2012 הממוצע החודשי של ריכוזי טריהלומתנים בנקודות שונות במוביל הארצי 

היה נמוך מ�60 מק"ג/ל'.

אגף איכות המים ברשות המים מנטר את מי השתייה בקביעות כדי לאתר זיהומים במי התהום המושפעים ממקורות 

זיהום, כגון מפעלי תעשייה, תחנות דלק, אתרי פסולת ושטחי חקלאות. האגף מנטר מזהמים שאינם מופיעים בתקנות 

מי השתייה. האגף איתר זיהום דלק נרחב באקוויפר ההר וכן ממסים כלוריניים ומתכות כבדות במי תהום בסביבת 

אזורי תעשייה אחדים. לאחרונה החל האגף לנטר במי התהום גם כימיקלים המשבשים את המערכת האנדוקרינית, 

תרופות והורמונים.

במים המבוקבקים   )bisphenol A – BPA(  A ביספנול  חלוץ של  הבריאות סקר  ערך משרד   2011-2010 בשנים 

במכלים העשויים פוליקרבונט. דגימות מים נאספו ממכלי מים חדשים ומשומשים. לא נמצא ביספנול A בדגימות 

שנבדקו. 

מחקר על גורמים כימיים במי השתייה בישראל

על איכותם הכימית של מי השתייה בישראל פורסמו מחקרים מעטים מאוד. בשנת 2010 פרסמו חוקרים מהאוניברסיטה 

קרבמזפין  האורגנית  בתרופה  להשתמש  אפשר  שלפיהם  ממצאים  וממקורות,  המים  מרשות  בירושלים,  העברית 

)carbamazepine( כדי להעריך בדיוק גבוה את הסבירות שמקור מי השתייה מזוהם בשפכים.

נמדד, מתחת לתקןמתחת לסף הכימות מעל לתקן

90%
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 פרק 4 בריאות וסביבה בישראל 2014 

התקדמות ואתגרים

בעקבות אישור תקנות מי השתייה ב�2013, חלה התקדמות ניכרת בהגברת השקיפות ובדיווח נתונים מהיר על איכות  	

מי השתייה. באתר האינטרנט של משרד הבריאות מוצגים דוחות רבעוניים על האיכות המיקרוביאלית והכימית של מי 

השתייה במקורות מי השתייה ובמערכות אספקת המים העירוניות. באתר מוצג גם מאגר נתונים ובו מידע על תוצאי 

בריאות של מזהמי מי שתייה שהתקנות חלות עליהם היום.

תקנות מי השתייה החדשות מטפלות באופן חלקי בסוגיית תערובות כימיות בדרישה שחלוקת סכום הריכוזים של כל  	

הגורמים בכל קבוצת מזהמים )חומרי הדברה, מתכות או מזהמים אורגניים ממקור תעשייתי( ברמה המותרת לכל גורם 

בפני עצמו לא תעלה על 1.5. זהו תקדים חשוב במדיניות בריאות וסביבה בישראל. 

במים  השימוש  בעקבות  המגנזיום  בצריכת  ירידה  מותפלים.  להיות  צפויים  בישראל  השתייה  ממי   30%  ,2015 עד  	

מותפלים עלולה להגביר את הסיכונים למגוון תוצאי בריאות שליליים, ובהם תחלואה לבבית ולחץ דם גבוה. לנוכח 

הסידן  צריכת  על  ההתפלה  השפעת  ניטור  לשם  נוסף  מחקר  דרוש  בישראל,  מותפלים  במים  וגדלה  ההולכת  התלות 

והמגנזיום ועל בריאות הציבור בכלל.

מאוגוסט 2014 לא תידרש עוד הפלרה של מי השתייה על�פי חוק. לפיכך ייבחנו ההשפעות של הפסקת ההפלרה על  	

בריאות השן, בייחוד בקרב ילדים משכבות חברתיות-כלכליות נמוכות. 

	עד כה לא הותקנו תקנות או תקנים בישראל המגבילים את כמות העופרת או המתכות האחרות בצינורות, בברזים 

ובמדינות אחדות  בנושא,  יש חקיקה  זאת בארצות הברית  ובאביזרים אחרים הבאים במגע עם מי השתייה. לעומת 

באירופה )גרמניה, צרפת, אנגליה והולנד( יש תכנית לא מחייבת. על�פי התקנות התקפות היום, אביזרים הבאים במגע 

עם מי השתייה נבדקים לפי תקן ישראלי 5452, הבוחן נדידת מתכות ממוצרים חדשים. משרד הבריאות פועל היום 

העופרת  תכולת  את  שיגבילו  תקנים  לפתח  כדי  נציגים מתחום התעשייה  ועם  הישראלי  התקנים  ממכון  נציגים  עם 

באביזרים הבאים במגע עם מי השתייה.

קוטלי עשבים מסוג אטרזין וסימזין נמצאים ב�14% בקירוב ממקורות המים בישראל, אם כי בריכוזים נמוכים בהרבה  	

מהתקן. למרות החלטת משרד החקלאות ופיתוח הכפר לצמצם את השימוש באטרזין בחקלאות וברשויות המקומיות, 

ולאסור שימוש בסימזין בחקלאות, הכימיקלים האלה ותוצרי הפירוק שלהם צפויים להישאר במקורות המים בישראל 

למשך כמה עשורים. הכימיקל אטרזין חשוד בהיותו משבש המערכת האנדוקרינית, בגרימת לידה מוקדמת ובעיכוב 

בגדילה התוך�רחמית. אף על�פי כן טרם נחקר היקף ההשפעות הבריאותיות של החשיפה הנרחבת של האוכלוסייה 

בישראל לכימיקל הזה במי השתייה.

בישראל אין מאגר נתונים מרכזי הכולל נתונים על מזהמים ההולכים ומתגלים במי השתייה, כגון תוצרי לוואי של חיטוי  	

)שאינם מופיעים בתקנות(, ועל תרופות כמו קרבמזפין, שמקורן בשפכים.
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