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פרק 7

חשיפה לכימיקלים במוצרי צריכה קשורה בעיקר לתוצאי בריאות אקוטיים, כגון הרעלת עופרת בעקבות בליעת צעצועים 

או צבע המכיל עופרת. יתרה מזו יש עדויות המלמדות ששימוש במוצרי צריכה מעלה במידה ניכרת את החשיפה הכוללת 

פתלאטים  כגון   ,)endocrine disrupting chemicals – EDCs( האנדוקרינית  המערכת  את  המשבשים  לכימיקלים 

.)triclosan( מעכבי בערה וטריקלוזן ,)phthalates(

מדיניות ורגולציה

מוצרי הצריכה היחידים העוברים תהליך רישום מסודר בישראל מתוקף החוק הם חומרי הדברה, תרופות ומוצרי 

טיפוח. כפי שצוין בפרק "חומרי הדברה", חומרי הדברה לשימוש בבית, בגינה ובחקלאות וכן תכשירי הדברה לטיפול 

בבעלי חיים עוברים תהליך רישום במשרד להגנת הסביבה ובמשרד החקלאות ופיתוח הכפר. משרד הבריאות מבצע 

רישום של תרופות, מוצרי טיפוח וחומרי הדברה הבאים במגע עם הגוף, כגון תרסיסים דוחי יתושים ותכשירים 

נגד כינים.

משרד הבריאות אימץ את המדיניות האירופית מ�2009 בתחום מוצרי הקוסמטיקה, ולפיה יש לאסור שימוש בכימיקלים 

רבים במוצרי קוסמטיקה, למשל, עופרת, ארסן, בנזן )benzene(, דיבוטיל פתלאט )dibutyl phthalate(, דיאתילהקסיל 

פורמלדהיד   .)benzyl butyl phthalate( פתלאט  בוטיל  ובנזיל   )diethylhexyl phthalate – DEHP( פתלאט 

)formaldehyde( מותר לשימוש במוצרים לחיזוק הציפורניים בריכוז שאינו עולה על 5%.

משרד הבריאות מבצע גם רישום של ציוד רפואי מתוקף חוק ציוד רפואי )2012(. ביולי 2013 פרסם המשרד צו ולפיו על כל 

בתי המרקחת להפסיק למכור מדחומים ומדי לחץ דם המכילים כספית עד תום 2014, ועל בתי חולים ומרפאות להפסיק 

להשתמש בציוד הזה במהלך אותה שנה.

 כימיקלים
במוצרי צריכה
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לוח 1

יש תקנים ישראליים רבים העוסקים בהרכב הכימי של מוצרי צריכה, בעיקר מוצרים שנועדו לתינוקות ולילדים או מוצרים 

הבאים במגע עם מזון. התקנים האלה, שבפיקוחו של משרד הכלכלה, מתבססים בדרך כלל על תקנים בין�לאומיים או 

מאמצים אותם כלשונם. לפי חוק התקנים, משרד הכלכלה יכול להכריז שתקן הוא תקן רשמי )דהיינו תקן מחייב( אם הוא 

נועד להגן על בריאות הציבור ועל בטיחותו או על הסביבה. אם תקן מחייב חל על מוצר כלשהו, אין לייצר, לשווק, לייבא 

או לייצא אותו אלא אם כן הוא עומד בדרישות התקן.

בלוח 1 מובאים התקנים הישראליים המרכזיים העוסקים במזהמים כימיים במוצרי צריכה, ושם מצוין מהו תקן מחייב 

ומהו תקן לא מחייב.

התקנים הישראליים המרכזיים למזהמים כימיים במוצרי צריכה
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צעצועים

מתקנים בגני משחקים

בקבוקים לתינוקות וכוסות שתייה

אביזרי האכלה לילדים 

 מוצצים

 מחזיקי מוצצים

 צבעים

מוצרי עץ

כלים קרמיים הבאים במגע עם מזון 

כלי זכוכית הבאים במגע עם מזון

כלי מתכת מצופים זכוכית הבאים 
במגע עם מזון 

 חומרי פלסטיק הבאים במגע
עם מזון

אריזות PVC למזון, לתרופות 
ולמוצרי טיפול

 ציוד הבא במגע עם מי שתייה

מוצרי מתכת הבאים במגע עם 
הגוף )למשל עגילים, שעונים( 

מתכות כבדות, פתלאטים

מתכות כבדות, פתלאטים 

 מתכות כבדות,
 ,)bisphenol A – BPA( A ביספנול

,)nitrosamines( ניטרוסמינים 
2-מרקפטובנזותיאזול 

 ,)2-mercaptobenzothiazole(
)antioxidants( אנטיאוקסידנטים

 ,A מתכות כבדות, ביספנול 
פתלאטים, ניקל

 ניטרוסמינים,
 תרכובות אורגניות נדיפות

)volatile organic compounds - VOCs(

מתכות כבדות, אמינים ארומטיים 
 ,)primary aromatic amines(

פתלאטים, ניקל, מונומרים 
)monomers(

 מתכות כבדות 

פורמלדהיד

מתכות כבדות )עופרת וקדמיום(

מתכות כבדות )עופרת וקדמיום( 

 מתכות כבדות )עופרת וקדמיום(

 ,)total migration( נדידה כללית
ביספנול A, פורמלדהיד

 vinyl chloride( המונומר ויניל כלוריד
)monomer

מתכות כבדות, גנטוקסיות 
)genotoxicity(

ניקל 

מחייב
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ובאריזות של  בתוויות  רבים העוסקים  יש תקנים  צריכה,  במוצרי  במזהמים  בפירוט  לעיל, העוסקים  על התקנים  נוסף 

זה  )בכלל  מזרנים  של  באש  בעמידות  העוסקים  מאוד  רבים  תקנים  יש  כן  כמו  ניקוי.  חומרי  ושל  מסוכנים  כימיקלים 

מזרנים לתינוקות( ומוצרים אחרים, כגון ספות, פיג'מות לילדים ומסגרות למיטה. התקנים האלה אמנם אינם קובעים 

מפורשות שיש להשתמש בכימיקלים מעכבי בערה, אולם בפועל אמות המידה המחמירות לעמידות באש מחייבות שימוש 

בכימיקלים כאלה. היום התקן המחייב היחיד לעמידות באש הוא תקן מזרני תינוקות. המעמד של התקן לעמידות באש 

של מזרנים )למעט תקנים למזרני תינוקות( נמצא כעת בדיון. 

במהלך 2014-2010 עודכנו תקנים אחדים הנוגעים לתכולת מזהמים כימיים במוצרי צריכה:

התקן העוסק בצעצועים עודכן, ועתה הוא דורש בדיקה כמותית של פתלאטים. בימים אלה התקן מורחב עוד יותר,  	

והוא ידרוש בדיקה של מתכות ושל תרכובות נוספות.

שימוש  נעשה  שלא  היצרן  של  הצהרה  נדרשת  וכעת  עודכן  שתייה  ובמכלי  לתינוקות  בבקבוקים  העוסק  התקן  	

בביספנול A בייצור הבקבוק. זאת נוסף על בדיקה כמותית של ביספנול A. התקן המעודכן טרם קיבל את אישור 

משרד הכלכלה.

התקן העוסק בעופרת ובקדמיום בכלים קרמיים הבאים במגע עם מזון עודכן, ועתה הוא כולל כלי בישול בעלי ציפוי  	

קרמי וכלי זכוכית הבאים במגע עם מזון. התוספת הזאת לתקן אינה מחייבת.

נתונים על כימיקלים במוצרי צריכה 

בישראל יש מידע זמין מועט מאוד בנושא כימיקלים במוצרי צריכה. בסקר שנערך באוניברסיטה העברית בירושלים  	

ועסק בתכולת פתלאטים בצעצועים מיובאים, 7 מתוך 40 דגימות של מוצרי צריכה שנרכשו בחנויות בישראל לא עמדו 

בתקן האירופי. הפתלאטים שחרגו בדרך כלל מהרמה המותרת בתקן היו דיאתיל הקסיל פתלאט )DEHP( ודיאיזונוניל 

פתלאט )diisononyl phthalate – DINP(. נתונים ממכון התקנים הישראלי מלמדים כי 60% מהצעצועים שנבדקו 

העשויים פוליוויניל כלוריד )polyvinyl chloride - PVC( מכילים רמות פתלאטים החורגות מהתקן הישראלי. גם 

ב�10%-15% מכלי הקרמיקה שנבדקו, רמת המתכות חרגה מהתקן. מתוך כלי הפלסטיק הבאים במגע עם מזון, ב�10% 

היו חריגות מהתקן לנדידה כוללת. 

מחקר על חשיפה לכימיקלים במוצרי צריכה

גורמי  בוחנים  יורק  בניו  קולומביה  ומאוניברסיטת  סוראסקי  הרפואי  מהמרכז  הרופא,  אסף  החולים  מבית  חוקרים  	

חשיפה לפתלאטים ולמעכבי בערה מוברמים )brominated flame retardants( בקרב נשים הרות, ובכלל זה במגע 

עם מוצרי צריכה.

במוצרי  זה  ובכלל  הכללית,  האוכלוסייה  בקרב  לפתלאטים  חשיפה  גורמי  בוחנים  הבריאות  במשרד  חוקרים  	

טיפוח.

התקדמות ואתגרים

תקנות התמרוקים החדשות בישראל, שטרם אושרו בכנסת, כוללות דרישות מפורטות בדבר שימוש בננו�חומרים  	

תקנות  לפי  הרבייה  במערכת  פוגעים  או  מוטגניים,  כמסרטנים,  הרשומים  רעילים  בחומרים  שימוש  ואוסרות 

הקוסמטיקה האירופיות.
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יש מעט מאוד נתונים זמינים על תכולה של כימיקלים או על נוכחות כימיקלים מזהמים במוצרי צריכה. באשר לרוב  	

מוצרי הצריכה, אין שום דרישה להדביק תווית על המוצר עצמו כדי ליידע את הצרכן אם הוא עומד בדרישות התקן. 

עם זאת הנתונים על עמידת מוצרים שונים בתקינה הישראלית זמינים באתר מכון התקנים הישראלי. באשר למוצרי 

צריכה, כמו תרופות ומוצרי טיפוח, אין כל דרישה לכתוב על התווית תכולת חומרים כדוגמת פתלאטים וטריקלוזן. 

בתרופות ובמוצרי טיפוח יש לציין על גבי התווית שהמוצר מאושר לשימוש מטעם משרד הבריאות.

בהתחשב שכעת בסמכותו של משרד הכלכלה להחליט אם תקן הוא מחייב או לא מחייב, יש צורך בבחינה מחדש של  	

תפקידו של משרד הבריאות בהתקנת תקנים המגינים על בריאות הציבור. 

אכיפת התקנים המחייבים מעמידה אתגרים גדולים, ומאמצי האכיפה המוגבלים ממוקדים במוצרי צריכה מיובאים ולא  	

באלה המיוצרים בישראל. בדוח מבקר המדינה לשנת 2011 תוארו האתגרים הגדולים בפיקוח על צעצועים מיובאים 

לפי תקן 562. בעת האחרונה נוספו שלושים פקחים למשרד הכלכלה, והדבר צפוי לשפר את אכיפת התקנים המחייבים 

העוסקים במזהמים כימיים במוצרי צריכה מיובאים.
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