
PFAS מסוג  מזהמים  של  נוכחות  על  מצביעים  האחרונות  בשנים  העולם  ברחבי  שנערכו   מחקרים 
)Per- and PolyFluoroAlkyl Substances( בקרקע, במקורות מים, במערכות אספקת מי שתייה ובשפכי 
תעשיה. קבוצת חומרים גדולה זו, כוללת מגוון רחב של תרכובות המאופיינות בעמידות גבוהה בסביבה ויכולת 

להצטבר ברקמות ביולוגיות שונות. לחשיפה לחומרים אלו במי שתיה ובמזון, השלכות בריאותיות מוכחות.

ליטוש, אריזות  כגון: טקסטיל,  PFAS משמשות בתחומי תעשיה רבים  הודות לתכונותיהן הכימיות, תרכובות 
נוזלים דליקים, מהווה את מקור  כיבוי המשמש לכיבוי שריפות של  ועוד. עם זאת, קצף  מזון, ציפוי מתכות 
סטוקהולם  באמנת  במפורש  מצוינות   ,PFAS-ה מתרכובות  חלק  אלו.  בתרכובות  המרכזי  הסביבתי  הזיהום 

וכיום הן מוגבלות או אסורות ליצור ושימוש בארה"ב ובאירופה.

PFAS גבוהים מאוד  PFAS במי התהום בישראל. ריכוזי מזהמי  לאחרונה נערך סקר מקדמי לאיתור מזהמי 
נמצאו במי התהום תחת אתרים בהן כובו שריפות דלק גדולות וריכוזים משמעותיים נמצאו בקרבת אתרי 
 PFAS מזהמי  נמצאו  הבריאות,  משרד  שערך  מקדמי  בסקר  בנוסף,  ועוד.  מכלים  חוות  כיבוי,  בקצף  אימון 

בדוגמאות פלסמת דם שנדגמו בישראל.

כיבוי,  לקצפי  ישראלית  תקינה  עדכון  הכוללים  רגולטורים  צעדים  בישראל  מקודמים  אלו,  ממצאים  לאור 
הרחבת היקף ניטור מי תהום ושפכים, בניית מערך דיגום קרקע המותאם למזהמים אלו ועוד.

יום עיון זה מיועד לחשיפה והעלאת מודעות לבעייתיות הבריאותית והסביבתית הכרוכה בשימוש בחומרים 
ממשפחת  ה-PFAS ובסקירת המצב הרגולטורי בעולם ובצעדים הצפויים בתחום זה, בישראל.
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התכנסות וכיבוד קל 08:30-09:00

09:00-09:30
דברי פתיחה 

מר יוסי אריה, מנכ"ל המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
מר אבי חיים, רא"ג אגף שפכי תעשייה, קרקעות 

מזוהמות ודלקים במשרד להגנת הסביבה
ד"ר הראל גל, רא"ג איכות מים ברשות המים

השפעות בריאותיות של PFAS: סיכום ממצאים 09:30-09:50
מהעולם

ד"ר תמר ברמן, טוקסיקולוגית ראשית, בריאות הסביבה, 
משרד הבריאות

הפסקת וכיבוד קל09:50-10:05

10:05-10:25
הערכות אגף קרקעות מזוהמות לאיתור תרכובות 

PFAS בקרקעות ובשפכים תעשייתיים  בישראל

דניאל שרון, ממונה שפכי תעשייה, דלקים וזיהום קרקע, 
המשרד להגנת הסביבה

ד"ר חני עבדת, ממונה סקרי סיכונים, אגף קרקעות 
מזוהמות, המשרד להגנת הסביבה

PFAS כמזהם מי תהום ומי שתייה – סיכום ממצאים 10:25-10:40
בישראל 

ד"ר חיים כץ, מנהל תחום בקרת איכות מים וניטור, 
רשות המים

נציבות כבאות והצלהקצפי כיבוי בשימוש בישראל 10:40-11:00

דליה ירום, מנהלת אגף תקינה, מכון התקנים הישראליעדכון תקינה ישראלית של קצפי כיבוי 11:00-11:20

רומי אבן דנן, מנהלת אגף חומרים מסוכנים, המשרד יישום דרישות אמנת שטוקהולם בישראל 11:20-11:40
להגנת הסביבה 

11:40-12:15Regulatory Status of PFAS Chemicals in the 
EU, (virtual presentation)

Ms. Anna Mazzolini, European Chemicals 
Agency

סיכום12:15-12:30

סיום משוער12:30
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דמי השתתפות:

 ₪ 170 

 חברי המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה - 120 ₪

  אני מסכים לקבל דיוור מאת המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה ו/או מבית הספר למדעי הנפט והאנרגיה לרבות עדכונים 
והצעות שיווקיות

הרישום מותנה בקבלת הזמנת רכש חתומה בהתאם לנהלי החברה
הכנס מתוכנן להתקיים באופן פרונטלי. ייתכן שיחול שינוי במועד הכנס  וזאת בכפוף להנחיות משרד הבריאות.
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