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? מהם הסיכונים הבריאותיים –פלסטיק ומזון 

השמנה•

שיבוש פעילות הורמונלית•

סוגי סרטן•

פגיעה בפוריות•

באינטיליגנציהירידה •

....ועוד •



? על מה נדבר –פלסטיק ומזון 

חמגשיותכולל , המיועדות למזון" נייר"ומאריזות חד פעמיות מפלסטיק •
וקונטיינרים לצהרונים

תקנים•

חלופות•

שאיפות•

: נדבר גם קצת על •
פעמיות-קופסאות אחסון רב•

בקבוקים•

פחיות משקה, קופסאות שימורים•



?  נדבר היום לא על מה –פלסטיק ומזון 
זיהום מקורות מים בפלסטיק וחלקיקיו•

שיבוש המערכת האקולוגית  , פגיעה במגוון מינים•

למיחזורההטמנה או האיסוף + זיהום כתוצאה מתהליכי הייצור •

פלסטיק לסביבה-מוצר נחות המפזר מיקרו< -פלסטיק מיחזור•



https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A7: מקור



? מה זה פלסטיק 
שרשרות מולקולריות ארוכות הנוצרות  -הפלסטיק מורכב בעיקר מפולימרים •

בתהליך הנקרא , (מונומרים)על ידי חיבור רצוף של מולקולות קטנות יותר 
יְלמּור (נוח לעיצוב= פלסטי . )פִּ

הפלסטיק  , (מסוג אחד או כמה סוגים ביחד)פרט לפולימרים •
לייצב את החומר הפלסטי או  : מכיל חומרים מוספים שתפקידם

.או לצבוע אותו, למנוע את חמצונו, לרככו

הפלסטיק מכיל גם חומרים מוספים שלא –פרט לחומרים המוספים הרצויים •
.או הגיעו עם חומרי הגלם/אלא הם תוצאה של תהליך היצור ו, הוספו בכוונה



Non-intentionally added substances (NIAS)

מזהמים•

תוצרי לוואי של התהליך •

פירוק חומרי גלם•

? מה אנחנו יודעים על החומרים הללו •

? כיצד ניתן לאתר ולזהות אותם •

https://www.foodpackagingforum.org/fpf-2016/wp-content/uploads/2018/06/FPF_Dossier03_NIAS_2nd-edition.pdf

https://www.foodpackagingforum.org/fpf-2016/wp-content/uploads/2018/06/FPF_Dossier03_NIAS_2nd-edition.pdf


Contaminants

https://www.foodpackagingforum.org/fpf-2016/wp-content/uploads/2018/06/FPF_Dossier03_NIAS_2nd-edition.pdf

https://www.foodpackagingforum.org/fpf-2016/wp-content/uploads/2018/06/FPF_Dossier03_NIAS_2nd-edition.pdf


NIAS

https://www.foodpackagingforum.org/fpf-2016/wp-content/uploads/2018/06/FPF_Dossier03_NIAS_2nd-edition.pdf

https://www.foodpackagingforum.org/fpf-2016/wp-content/uploads/2018/06/FPF_Dossier03_NIAS_2nd-edition.pdf


NIAS – חומרים שלא אמורים להיות בפלסטיק

לכמת ולאתר אותם, קשה לזהות•

אין מודל חשיפה, אבל אין הנחיות ברורות להערכת סיכונים: החשיבות ברורה לרגולטורים•

!לכן קשה לאכוף את הרגולציה •

אלא במיליוני הרכבים ושילובים אפשריים... מה גם שלא מדובר בחומר אחד או שניים•

לתוך המזון" זולגים"אבל ידוע בוודאות שהם •

https://www.foodpackagingforum.org/food-packaging-health/non-intentionally-added-substances-nias

https://www.foodpackagingforum.org/food-packaging-health/non-intentionally-added-substances-nias


מהפלסטיק למזון  ( מזהמים)זליגת חומרים 

:תלויה בפרמטרים הבאים

תכונות כימיות ופיזיקליות של הפלסטיק•

(ועוד, PHרמת , תכולה שומן)תכונות כימיות ופיזיקליות של המזון •

טמפרטורה•

(UV)קרינה •

(טלטול)אופי האחסון + משך האחסון •

יחס שטח אריזה לנפח המזון•

https://www.foodpackagingforum.org/food-packaging-health/migration

https://www.foodpackagingforum.org/food-packaging-health/migration


לא רק המזהמים מהפלסטיק זולגים למזון 

יש בו חורים קטנטנים  –( כמו זכוכית ונירוסטה)הפלסטיק אינו חומר אינרטי : חשוב
!!!!שמעבירים את המזהמים לתוך המזון 

מדבקות על האריזות•

דיו•

חומרים שמלכלכים את האריזה מבחוץ  •

•...

!חייב להיות מאושר למגע עם מזון הכל•

https://www.foodpackagingforum.org/food-packaging-health/migration

https://www.foodpackagingforum.org/food-packaging-health/migration


כשלא ידועים  , כיצד מודדים את הזליגה
? החומרים שזולגים מהפלסטיק למזון 

הדמיה של מצבי אמת–" מבחן מיגרציה"הערכת זליגה באמצעות •

•Food simulants :

• hydrophilic (water-based), lipophilic (fatty foods) or amphiphillic (foods with both watery and 
fatty properties).

• Migration into an oily food is measured with the food simulant vegetable oil. 

• The food simulants 10% ethanol or 3% acetic acid are used for water-based foods and drinks. 

• Dry foods are simulated by a synthetic polymer with defined pore size (trade name “Tenax”). 

• Butter and other foods that are amphiphillic are simulated by 50% ethanol solution.

https://www.foodpackagingforum.org/food-packaging-health/migration

https://www.foodpackagingforum.org/food-packaging-health/migration


NIAS - Regulation

https://www.foodpackagingforum.org/food-packaging-health/non-intentionally-added-substances-nias

https://www.foodpackagingforum.org/food-packaging-health/non-intentionally-added-substances-nias


NIAS - Regulation

https://www.foodpackagingforum.org/food-packaging-health/non-intentionally-added-substances-nias

https://www.foodpackagingforum.org/food-packaging-health/non-intentionally-added-substances-nias


הרגולציה
בישראל

https://www.ehf.org.il/he/chemicals_consumer_products

https://www.ehf.org.il/he/chemicals_consumer_products


תקן לחומרים הבאים במגע עם מזון בישראל

https://www.ehf.org.il/he/chemicals_consumer_products

https://www.ehf.org.il/he/chemicals_consumer_products


5113י "ת

אנונימי: מקור
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5113י "ת

אנונימי: מקור









עמדת משרד הבריאות  –5113י "ת



הבעיות עם התקן הישראלי

לא כללו  –הרכב הועדה שאישרה את התקן , הרכב הצוות שכתב את התקן•
!אנשי מקצוע בתחום הבריאות והסביבה 

התקן לא עודכן כבר שנים רבות•

? ב "לארה? האם הערכת החשיפה בישראל דומה לאירופה •

? האם התקן מחייב •

? מהי רמת הפיקוח על עמידה בתקן •

!!!!התקן אינו נגיש לציבור הרחב •



?  מה קורה בפועל 



?  מה קורה בפועל 



?  מה קורה בפועל 



?  מה קורה בפועל 



?  מה קורה בפועל 



?  מה קורה בפועל 



"  נייר"מוצרי 



Food Packaging Forum (NGO)

• https://www.foodpackagingforum.org/food-packaging-health

https://www.foodpackagingforum.org/food-packaging-health


חלופות לפלסטיק  

קורנינגוור, נירוסטה, זכוכית–בבית •

ולחמם מעט  ( לא בקיץ)או לא להכניס את הארוחה למקרר . ל"כנ–בעבודה •
.  במיקרוגל

!  ?בצהרונים •
בישול מקומי•

גסטרונומים מנירוסטה  •

(???האם זה אפשרי )מחקר ומעקב בריאותי + עדכון התקן + פיקוח הדוק יותר •

(ואקוטיתמיידיתתחלואה , פתוגנים)בטיחות המזון : הקונפליקט•



פלסטיק לשימוש רב פעמי  

לרכוש מאיכות טובה  •

משנה צבע  / משנה צורה / נשרט / להחליף כאשר מתבלה •

!!!!!לא להכניס מזון חם •

לחמם מעט ולערבב באמצע  –ואם כן , להשתדל לא לחמם במיקרוגל•
החימום



בקבוקי פלסטיק  

לרכוש מאיכות טובה  •

משנה צבע  / משנה צורה / נשרט / להחליף כאשר מתבלה •

!!!!לא להכניס שתיה חמה •

...אין הרבה הבדל –גם פלסטיק רב פעמי וגם חד פעמי •



הקרן לבריאות וסביבה

https://www.ehf.org.il/he/chemicals_consumer_products

https://www.ehf.org.il/he/chemicals_consumer_products


מכון דוידסון לחינוך מדעי  

https://davidson.weizmann.ac.il/online/reasonabledoubt/%D7%96%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-
%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A7

https://davidson.weizmann.ac.il/online/reasonabledoubt/%D7%96%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A7


"  זווית"סוכנות ידיעות 

http://www.zavit.org.il/%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A7-%D7%A1%D7%9B%D7%A0%D7%94-
%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94-%D7%99%D7%A9%D7%A0%D7%94/

http://www.zavit.org.il/%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A7-%D7%A1%D7%9B%D7%A0%D7%94-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94-%D7%99%D7%A9%D7%A0%D7%94/

