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הרלג הוא עירוםם
הפלרת מים במבחן ההיגיון

י ר ו ש י מ ל  א י נ ד ר  " ד
ביה"ס ללירודי הסביבה ע"ש  ורטר והעוך לךיאוךר יה וסביבת 

האדם, אוניברסיטת תל-אביב

הרארר סוקר את הרעלוקת הרדעית על ה לרת הרים, שעצם 
רהווה  שהיא  וטועה  הה לרה,  תורכי  על-ידי  רוכעש  קיורה 
התנךשות ביה  רדיךרות שונות של בריאות קהילתיתם  רדיךרת 
וה רדיךרה הרערכתית- ה לואור הר ואית-רדוקציוניסטית, 
הסביבתית.  רדיךרת ה לואור רתעלרת רשיקולים רערכתיים-
הוליסטיים, הרלוונטיים לךוף ולסביבה. לכה, רדיניות הה לרה אינה 
עורדת ברבענים בסיסיים של היךיוה, ורסתבכת בסתירות, אותה 
היא רנסה להכעיש בארצעות נתונים לכאורה של יעילות ושל 
בטיעות. כג לרשל, רתייעסים ל לואור באו ה דואלי הה כרעיה 
תרו ה )רונע עששת( והה כאל רעיה נוטריאנט, בעוד שב ועל איה 
אף תהליג אורךני בךוף הרעייב  לואור. ההתייעסות הדואלית 
נועדה ל תור את ה לואור רכללים ביו-אתיים וקליניים בסיסיים 

הרלוונטיים לתרו ות )הסכרת הרטו ל, ודיוק ברינוה(. 
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הרצדדים בנטילת  לואור אוררים שהוא עיוני לבריאות השיניים, 
יוצר עורר עדש בשה,  לואורוא טיט,  אבל ב ועל ה לואור 
הרעליף את הרינרל הרךיל של השה, ששרו הידרוקסיא טיט. 
תורכי הה לרה סבורים שה לואור רעיל רק ברינוה עודף, וש"ברינוה 
או טירלי" איה כל סכנה, בעוד שרסיבות שונות הנסקרות ברארר 
אי-א שר כלל לשלוט על הרינוה בררת האדם הבודד. הכעשת 
העובדה שה לואור היא רעל רסתרכת על השיקול שרעילות 
תלויה ברינוה, רתוג התעלרות רהעובדה שה לואור רעיל א ילו 
לעיידקי העששת; בעיה נוס ת בה לרת רים היא היעדר ההבענה 
ביה הש עה ר ואית סיסטרית וטו ולוךיתם ביה הש עה תרו תית 
שרעייבת בליעה של העורר הר ואי )כרו אנטיביוטיקה(, והש עה 
על- ני השטע בלבד, הריועסת בעשי ת  ני-השטע של השה 
ל לואור, ללא כל צורג בבליעה. בשל השירוש הנרעב בישראל 
ברים רטוהרים בעקלאות, עשו ה ישראל לבעיה נוס ת של 
הצטברות  לואורידים בךידולים העקלאיים, בקרקע וברי התהום, 
שסותרת עקרונות בסיסיים של קיירות סביבתית, רנוךדת לעיקרוה 
ההיזהרות הרונעת, ורךדילה ראוד עשי ות רשניות ל לואורידים. 
רסקנת הרארר היא שה לרת רים עוש ת הנעות רוסוות של 
ה רדיךרה הר ואית הדוריננטית, הרסויךת רשיקולים רערכתיים 
)של ךוף ושל סביבה(, הרשתרשת בנתונים לכאורה כדי להכעיש 
סיכונים להירנע רדיוה בשאלות עקרוניות על אודות בריאות 

קהילתית ואתיקה סביבתית. 

מבוא

רארר זה עוסק בוויכוע על ה לרת רים בישראל, רנקודת רבט 
רערכתית וסביבתית. הרקע לרארר זה הם שינויים עסרי תקדים 
שהתרעשו בתעום רדיניות הבריאות בישראל. שרת הבריאות 
2014 את העובה לה ליר  יעל ךררה, ביטלה בשנת  הקודרת, 
יותר ר-5,000 תושבים, לאער  רי שתייה בישובים שבהם יש 
יותר רעשור בו ה לרת רים עויבה בעוק. שר הבריאות העדש, 
יעקב ליצרה, ביקש וקיבל רוועדת ה נים ואיכות הסביבה של 
הכנסת )ב-16.3.16( היתר להעזיר את ה לרת הרים. התקנות 
הרלוונטיות טרם נכנסו לתוקף, והוךש בך"צ נךד העלטה זו, על-ידי 
ע"כ יעל ךררה וע"כ יעל כהה- ארה, שהדיוה בו נקבע ליוני 1.2017 
שינויי רדיניות קיצוניים כאלה הם כרעט עסרי תקדים ברדיניות 

הציבורית בכלל, ובנושאי בריאות קהילתית ב רט. 

ךילוי נאותם כותב רארר זה כתב עוות דעת רורעה לעתירה, בשיתוף עם  רו ' דני רבינוביץ. עתירה בבית דיה ךבוה לצדק לה סקת הה לרה 4.7.16.  1
לרעט באירלנד, ובהיק ים קטנים בבריטניה.   2

רישורי, ד. 'ה לרת רים, ביו-אתיקה וסביבה'. עלוה הביואתיקה 11, יוני 2015   3
Gesser-Edelsburg, A., & Shir-Raz, Y. ‘Communicating risk for issues that involve ‘uncertainty bias’: what can the Israeli case of water fluoridation teach us?’  4 

Journal of Risk Research (2016), pp. 1-22 

רישורי, ד. 'ה לרת ריםם "היךיוה בסיסי", הכעשת הרעלוקת וערדת הרורעים.' עלוה הביו-אתיקה 15 , יולי 2016; עלק ראשוה+שני.   5
תשובה רקדרית רשרד הבריאות לבך"צ הה לרה, 10.11.2016, ער' 2.   6

דךש שלי )ד.ר.(.   7

רדינות שונות )כולל רוב תושבי ארה"ב, אבל לא אירו ה2(, רוסי ות 
 לואור לרים, בטענה שהוא תורם לבריאות השיניים.  רקטיקה 
זו, שלעניות דעתי סותרת בר ורש את האתיקה הר ואית,3 לוקה 
בשני ליקויים קשיםם היא עלולה ל ךוע ברערכת הסביבה, והיא 
עלולה ל ךוע ברערכת הךוף. אני רואה את השירוש בה לרת רים 
כביטוי בולט של עוסר יכולת לעשוב באו ה רערכתי והוליסטי, 
הרוביל לסתירות ולכשלים בסיסיים של היךיוה רדעי ול ךיעה קשה 
בבריאות הקהילתית. ברארר קצר זה, אנסה לתאר את הכשלים 
והסתירות, וזאת בהסתרג, בעיקר, על דבריהם של תורכי ה לרת 

הרים עצרם. 

המחלוקת המוכחשת

בתור רעלוקת רדעית, הוויכוע על אודות ה לרת רים רשונה 
ראוד, ברובה זה שהוא רוכעש ב ורבי, ךם בארץ וךם בעו"ל. 4 שיע 
הרו אים שואף ליצור תרונה ל יה איה בארת רעלוקת בענייה,5 
רכיווה שרתנךדי הה לרה לכאורה לא רבינים את רדע הה לרה, 
וררעזרים טיעונים  ו וליסטיים ושךויים, בעוד הרורעים הרו אים 
שולטים היטב בעורר, ורעקריהם רוכיעים לכאורה שה לרת רים 
היא הטי ול הריטבי, הזול והבטוע לשי ור רצב עששת השיניים 

באוכלוסייה.  

ביטויים להכעשת הרעלוקת רו יעים בתשובה הרקדרית שנתה 
רשרד הבריאות לבך"צ שהוךש בנושא, ל יה "בהתאם להלכה 
יתערב  לא  הרש ט  בית  זה,  נכבד  רש ט  בית  של   סוקה 
בהעלטה הרבוססת על הערכות רורעים אשר התקבלה בהליג 
יסודי וררצה".6 בהרשג התשובה רדךיש רשרד הבריאות כי 
כל הרורעים ראועדים בדעתם שה לרת הרים היא הליג ראוי 
ובטוע, שיש עליו הסכרה רקצועית רעבה. ל י רדעה ררכוה ויצרה, 

הכותב בלוך בנושאי רדעם 

ה לרת רים רורלצת לרעשה על-ידי כל ארךוני הרורעים 
בארץ ובעולם ואיה רעלוקת רבעינה רדעית ור ואית כי זו 
שיטה בטועה, יעילה וזולה לרניעת עששת.7 רשירה עלקית 
ביותר של ארךונים התורכים בה לרה כוללת את ההסתדרות 
לר ואת שיניים בישראל, איךוד רו אי הילדים בישראל, רשרד 
 ,(ADA) שיניים  לר ואת  האךודה הארריקאית  הבריאות, 
האךודה האוסטרלית לר ואת שיניים (ADA), בריאות הציבור 
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הררכז   ,(WHO) העולרי  הבריאות  ארךוה   ,(PHE) אנךליה 
הארריקאי לבקרת רעלות ורניעתה )ה-(CDC – שאף דירך את 
הה לרה ביה עשר ההרצאות העשובות ביותר בתעום בריאות 

הציבור בראה העשרים – ועוד רבים אערים.8 

והכותב רוסיףם

לךבי הסיכונים  ר ואית אריתית  או  אין רעלוקת רדעית 
הריטיבה.  והש עתם  של  לואוריד  תקינים  שברינונים 
הרתנךדים יוצרים רעלוקת רדורה, כשאיה בארת רעלוקת. 
ככל הנראה לא תתייעצו עם הרוסכניקית שלכם לךבי ר ואה 
ולא תתייעצו עם הרו אה שלכם לךבי תקלות ברכב. ךם לא 
ייעוץ בנוךע לניתוע לב  תוע או ררות כולסטרול  תבקשו 
ררנתע  לסטי או ררהנדס שבונה רסתרים. העובדה כי 
אדם רורעה בתעום אעד לא הו כת אותו לרורעה בתעורים 
אערים. רובם הרועלט של הרורעים הרתנךדים לה לרה הם 
רורעים בתעורים שאינם רלוונטיים לנושא, כךוה  וליטיקאים, 
רהנדסי רים או עוקרים ב ילוסו יה ובעשיבה סביבתית. 
)רו אי  בנושא  הרורעים  הרועץ של  רובם  זאת,  לעורת 
הילדים, רו אי השיניים, רו אי בריאות הציבור ועוד( תורכים 

בה לרה כשיטה יעילה ובטועה לרניעת עששת.

יכולים לראות את בךדי הרלג העדשים.  רו אים  הבנתי. רק 
ברארר זה, אנסה להראות שה לרת הרים, עליה לכאורה איה 
רעלוקת בקרב רו אים )הרורעים הבלעדיים לכאורה לנושא(, 
אינה עורדת ברבעה ההיךיוה )לוךיקה(, וךם לא ברבענים בסיסיים 

של קיירות סביבתית, שהם תעורי הרורעיות שלי. 
קיירת,9  אכה  בניךוד לדעת הכותב, רעלוקת רדעית  כארור, 
כשרסקנות של סקירות רדעיות ראשרות את טענות רתנךדי 
הה לרה.10 ברארר קצר זה לא נוכל לעקוב אער רכלול הנירוקים 
בעד ונךד, לכה אתרקד בדברי תורכי הה לרה, בראררים ובדועות 
היךיוה  ושךיאות  רצו י סתירות  להראות שהם  ואנסה  שלהם, 

נעם לויתה. 'הרלערה האיורה על הה לרה'. אתר זווית—סוכנות ידיעות לרדע וסביבה, 22 ראי 2016.   8
לסקירת עלקית של רעקרים עדכניים ונירוקים נךד ה לרת רים, ראום רישורי, ד., רבינוביץ ד. "ה לרת רים בישראל רסוכנת לבריאות ולסביבה". עוות דעת רורעה, הוךשה ברסךרת עתירה   9

לבך"צ של ע"כ יעל ךררה וע"כ יעל כהה- ארה נךד שר הבריאות, 3.7.2016. 
לרשל, סקירה עדכנית שהת רסרה באעת הברות העשובות ביותר של רעקר בריאותים The Cochrane Library, עסקה בשתי שאלות בלבדם האם קיירת תועלת רוכעת בה לרה, והאם   10

העשש ר לואורוזיס דנטלי רוצדק. ל י סקירה זו, רוב הרעקרים העוסקים בה לרה )97%( היו באיכות ראוד נרוכה, ורובם )70%( נעשו ל ני 1975. בשקלול הרעקרים ל י  ררטרים של 
איכות הךיעו רעברי הסקירה לרסקנה כי לה לרה עשויים להיות יתרונות של ה עתת עששת בקרב ילדים, שאיה ביסוס בדבר תועלת בעבור רבוךרים, ושה לרת רים רובילה לעלייה של 

 12% ב לואורוזיס דנטלי בכלל האוכלוסייה, כלורר נזק לבריאות. ראום 

Iheozor‐Ejiofor, Zipporah, et al. “Water fluoridation for the prevention of dental caries.” The Cochrane Library (2015)

Capra, Fritjof. “The systems view of life a unifying conception of mind, matter, and life.”  11 
Cosmos and History: The Journal of Natural and Social Philosophy 11, (2015), no. 2 pp.242-249

Capra, F., & Luisi, P. L. The systems view of life: A unifying vision. Cambridge University Press. (2014)  12
Manson, S. M. ‘Simplifying complexity: a review of complexity theory’. Geoforum, (2001): 32 No. 3, pp. 405-414  13 

 Reitsma, F. ‘A response to simplifying complexity’. Geoforum, (2003), 34, pp. 13-16 

  Manson, S. M. ‘Epistemological possibilities and imperatives of complexity research: a reply to Reitsma’. Geoforum, (2003), 34 pp.117-20 

Glick, J. Chaos: Making of a New Science , Viking books, United States (1987)  14

בסיסיות. אולם, ראשית עייבים לשאול "כיצד ייתכה שרתךלעת 
רעלוקת ערי ה בנוךע ל רקטיקה של בריאות קהילתית?", ו"כיצד 

ייתכה שהרעלוקת עצרה רוכעשת?"

תמונות עולם מדעיות שונות

התשובה לשאלות אלה היא שתורכי הה לרה ורתנךדיה רבוצרים 
בניךוד לרטוריקה של רשרד  עולם רדעיות שונות.  בתרונות 
הבריאות, איה רדע עד-רשרעי בעד הה לרה, אלא יש תרונת 
עולם רדעית רסוירת שעיה בשלום עם הה לרה, לעורת תרונת 
עולם רדעית אערת שרזדעזעת רעצם הרעיוה ורואה בו עיוות 
רועלט של הרושךים 'רדע' ו'בריאות'. ההבדל ביה תרונות עולם 

אלה קשור לת קיד של עשיבה רערכתית-הוליסטית ברדע. 

הוליזם אינו רילה ךסה. עצם הרעיוה שצריג להתנצל על אירוץ 
ר ורש של ךישה הוליסטית כבר עושף הטיה לכאורה בתרונת 
העולם הרדעית-אקדרית של עלק רהרדענים. אדךיש ש"הוליזם" 
אינה רילה נרד ת לריסטיקה, אלא ךישה רתודולוךית לעקר 
הרציאות שרע שת הסברים לתו עות ולשאלות בארצעות, ביה 
השאר, עשיבה רערכתית, עקירת יעסים, הש עות ךורליה ותלות 
הדדית. האקולוךיה כרדע, וכה העידושים ב יזיקה של הראה 
ה-20 )רכניקת הקוונטים, תורת היעסות(, רבוססים על נקודת 
רוצא רתודולוךית זו. לענייה ה לרת הרים, קיירים שני הקשרים 

רערכתיים רלוונטייםם )1( הךוף ו-)2( הסביבה. 

עשיבה רערכתית היא כזו שבה העולם נת ס כרשת של יעסים 
(network of inseparable relationships). אז  שאיה לה רידם 
נעש ת עוקיות אערתם של רשתות, תלות הדדית וד וסים של 
ארךוה.11 רערכות כאלה נרצאות בכל רקום, העל בררה התת-
אטורית, דרג רבנה הכוכבים והךלקסיות, וכלה באו ה שבו יש 
להביה יצורים עיים ואת היעסים ביניהם.12 רעיונות אלה קשורים 
לתיאוריית הרורכבות13 (complexity theory) ב יזיקה, שרעיונות 
כרו כאוס,  רקטלים ודינריקות לא ליניאריות14 רהוות עלק ררנה. 
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ל י ת יסה זו, רערכות אקולוךיות הה רשתות של רזוה, בעבור 
אורךניזרים, שהם עצרם רשתות של רקרות ושל תאים, שהם 
עצרם רשתות של רולקולותם רשתות הה ד וסים הרא יינים כל 
רה שעי )ורערכות עברתיות הה רשתות תקשורת(. דךשים אלה 
רהווים שינוי בהנעות היסוד של הרדע, ובאו י ההסבר הרדעי, 
רעיסוק בדברים ובכרויות לעיסוק בד וסים, יעסים, איכויות 

ובתהליכים. 

כדי לעדד  רס קטיבה רתודולוךית זו אבעה את ה לרת הרים 
רנקודת הרבט של "קיירות" סביבתית, שהקשר שלה לה לרת 

רים יובהר להלה. 

הפלרת המים מנקודת מבט סביבתית

(sustainability) הוא רושך שארור לתאר רדיניות  "קיירות" 
הרערכת  בעוסה  העוסק  ברושך  רדובר  ראויה.  סביבתית 
האקולוךית, וביכולת שלה להתקיים לאורג זרה ולשךשך. בשוודיה 
ניסו בזרנו לנסע כללים לקיירות, הידועים בכינוי "הצעד הטבעי" 
(TNS). ךישה זו רושתתת על ארבעה עקרונות הרתבססים על 

רניעת  ךיעה סיסטרתית ברערכות אקולוךיות. עקרונות אלה 
קובעים כים )1( ריכוז העוררים שרקורם בקרום כדור הארץ אינו 
ךדל באו ה שיטתי בביוס רה; )2( ריכוז העוררים רעשה ידי אדם 
אינו ךדל באו ה שיטתי בביוס רה; )3( לא רתרעשת הידרדרות 
שיטתית של הטבע בארצעים  יזיים ) ךיעה ביערות, הרס בתי 
)4( היכולת של בני-אדם לענות על  וכדורה(;  יתר,  ךידול, דיך 

צורכיהם אינה  ועתת באו ה רערכתי.15 

ל י ה-TNS, כל  רקטיקה שאיננה  ועלת על- י עקרונות אלו 
ודאיים,  ואת העולם הטבעי לסיכונים  עוש ת את בני-האדם 

שעלולים להיות הרסניים. 

ה לרת רים רהווה ה רה בוטה של העיקרוה הראשוה של ה-TNSם 
בקרום  שרקורם  עוררים  של  בביוס רה  הצטברות  רניעת 
(H2SiF6), הרשרשת  כדור הארץ. העורצה ה לואורוסיליצית 
לה לרת רים, היא תוצר לוואי ) סולת תעשייתית( של תעשיית 
כריית ה וס טים. עורצה זו רכילה שאריות של עוררים אערים 
עוררים רסרטנים שנקשרו  ושאר  כבדות  רהרעצבם רתכות 
ברעקרים ךם ל ךיעות נוירולוךיות, ובהםם כס ית, אלוריניום, 
ארסה, קדריום ועוד, אשר לךביהם איה רינוה "בטוע" לעשי ה.16 

The Natural Step: The Four System Conditions of a Sustainable Society (2016)  15
תשובת תורכי הה לרה לטענה זו היא שלאער רהילת ה לואור ברים, רינוה העוררים הרסוכנים האערים כל-כג נרוג שהוא עדייה הרבה רתעת לתקה. על התקנים, וברשתרע ךם דעתי לךבי   16

תשובה זו, ראו העלקים על הערכת הסיכונים ועיקרוה ההיזהרות בסוף רארר זה. 
וזאת רהסיבה שהרעלת הקרקע ורי התהום עלולים לסכה בעתיד את ייצור הרזוה.   17

Bar-Yosef, B., Afik, I., & Rosenberg, R. ‘Fluoride sorption and mobility in reactive porous media’  18 

In Inorganic Contaminants in the Vadose Zone, Springer Berlin Heidelberg, 1989 ,pp. 75-88 

 .TheMarker, 06.02.2017 'דברת-רזריץ, עדי. 'יש עו רת בברזי הרים שלנו. הרדינה צריכה לעייב בהעל ת צנרת אעת לדור  19

ה לואור עצרו הוא אעד העוררים הערי ים, הרעילים והרסוכנים 
בטבע. הוא ךם רעלה עצבי )נוירו-טוקסיה(. בשל רעילותו, הוא היה 
אעד העוררים הראשונים שעברו הסדרה כעורר רסוכה )ער"ס(. 

רנקודת רבט רערכתית, רה הרשרעות של הוס ת  לואור 
לרים? רק כ-3% ררי הרךזר הביתי רשרשים לשתייה או לבישול. 
רוב הרים )97%( רשרשים להדעת אסלות, רעצה וכדורה. רים 
אלה רטו לים אער-כג ברכוני טיהור ש כים, שאינם רסננים את 
ה לואור, ורשם רךיעים אל העקלאות, אל הקרקע ואל רי התהום. 
 ירוש הדברם הצטברות של עוררים רעילים ורסוכנים בסביבה 
הטבעית וברערכת ייצור הרזוה, בניךוד ר ורש ךם לעקרוה הרביעי 

  17.TNS-של ה

ברי-קולעיה  בהיקף השירוש  בעולם  רובילה  רכיווה שישראל 
בעקלאות, רשרעות ה לרת הרים היא ניסוי בקנה רידה עצום, 
שתוצאותיו עלולות להיות הצטברות הרת אסוה של 6,000 טונות 
 לואור בשנה )!( בעקלאות/ברזוה, וכה הרעלת הקרקע ו ךיעה 

ב וריותה, והצטברות רעלים ברי התהום של רדינת ישראל. 

עששות  לה ריג  שיכולים  רעו"ל  רעקרים  איה  להדךיש,  יש 
כה,  בִרעזור רים. כרו  עולרית  אלה, רכיווה שישראל רובילה 
רעט הרעקרים שנעשו בזרנו בישראל רצביעים על א שרות 
של ס יעת והצטברות  לואורידים בקרקע ובצרעים, בריועד 
בעלים.18 ברילים אערות, התערבות ריותרת וללא כל הצדקה 
ברערכת האקולוךית, רשיקולים של בריאות שיניים הרהווה ציוה 

נכשל בעשיבה רערכתית. 

זאת ועוד, כעורר ריאקטיבי בריועד, ה לואור עלול לךרום ברעברו 
בצנרת הציבורית והביתית לקורוזיה, ולס יעת עוררים רסוכנים, 
לרשל עו רת. סיכוה זה ךבוה בריועד ברקורות בהם הצנרת ישנה, 
וכידוע, יש עשרות אל י רבנים כאלה בישראל. לאערונה התברר 
שברי השתייה בישראל התךלתה ברקרים רבים עו רת, שרקורה 
לא ברור.19 עיקרוה ההיזהרות )להלה( ארור היה לרנוע שירוש 
בעורר שעלול ל ךוע בצנרת, ולךרום לזיהורים רשניים רסוכנים.

העובדה שהרו אים רקדרי הה לרה לא רוטרדים כלל רהעובדה 
שה לרת הרים תךרום ל ליטת אל י טונות בשנה של עורר 
רסוכה לרי ההשקיה של רדינת ישראל רעוררת השתאות. זו אותה 
התעלרות שרובילה לאי-טי ול באיום של הצטברות שאריות 
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תרו ות רסוכנות ורעילות ברי השתייה של תושבי הרדינה )כולל 
נוךדי דיכאוה, הוררונים, סטטינים, תרו ות אנטי-סרטניות, ועוד(, 
בשל העובדה שהעוררים ה עילים בתרו ות נ לטים רהךוף 
בשתה, רוזררים לביוב הזורם לרכוני טיהור ש כים )שאינם רסננים 
תרו ות(, ורשם לעקלאות ולרי התהום בישראל.20 זו אינדיקציה 
לאי-הבנה רהותית של הקשר שביה בריאות וסביבה. הביו-אתיקה 
 יטר וויטהאוס21 כינה ברונעים ס ק קליניים את ה"עיוורוה" של 
הררסד הר ואי לסביבה כ-"סינדרום הניתוק האקו-רדיקלי".22 
דוךרה בולטת נוס ת לענייה זה היא סירוב רשרד הבריאות לאשר 
רערכות לִרעזור רים א ורים, אף שהה רקובלות בעו"ל, בשל 
העשש ר תוךנים, וזאת בהסתרג על "עיקרוה הזהירות הרונעת" 

)ראו דיוה להלה(.23 

תרופה או נוטריאנט? 

ה לואור רתואר כרונע עששת. בכג הוא רהווה רעיה תרו ה, אג 
תרו ות כ ו ות לכללים ביו-אתיים רעריריםם אסור לתת אותה 
בכ ייה, עייבת להיות הסכרה רדעת של רטו ל לטי ול, עיקרוה 
שאי-א שר ליישם ברקרה של ה לרת רים. לכה, ההתייעסות 
ל לואור היא כאל רעיה נוטריאנט, עורר שהךוף צריג ברינוה נכוה, 

קצת כרו תוסף רזוה. 
SCHER האירו אי ר-24,2010  הרש ט הראשוה בתקציר דו"ע 
העוסק בסיכוני ה לואור וה לרת רים, קובעם " לואוריד אינו יסוד 
עיוני לךדילה ולהת תעות האדם, ולרוב האורךניזרים בסביבה".25 
איה אף יצור עי שניזוה ר לואור או רשתרש ב לואור בתהליכי 

עיים. ברילים אערותם ה לואור איננו נוטריאנט.

נוטריאנטים הם יסודות ותרכובות כיריים העיוניים לעיים ולךדילה 
ולאס קת אנרךיה.  יצורים עיים, הרשרשים לבנייה הךוף  של 
אצל בעלי עיים )להבדיל רצרעים( רקורם כרעט תריד אורךני. 
בהיעדרו של נוטריאנט יי תע הךוף רעלות עסר. דוךרה ידועה 
 .C לרעלת עסר היא הצ דינה, רעלה שרקורה ברעסור בוויטריה
איה רעלות עסר בשל היעדר  לואור בךוף. ה לואור הוא יסוד נ וץ 
בטבע, אולם הוא כרעט ואינו רו יע ברערכות אורךניות, אצל בני-
אדם או בקרב בעלי עיים, ולא ברקרהם איה שום תהליג ביוכירי 

בךוף שדורש נוכעות של  לואור. 

 . (06.01.17), YNET'אראלה טהרלב בה-שער. 'סערה בכוסם כג רךיעות לרים שאריות תרו ות שאנו צורכים  20
Whitehouse, P. J. ‘The ecomedical disconnection syndrome’. Hastings Center Report, (1999), 29 No.1, pp. 41-44  21

רשעק רילים על תסרונת ר ואית בה יש ניתוק ביה שני עלקי הרוע.   22
רשרד הבריאות, ועדה לבעינת השירוש ברים א ורים - דו"ע רסכם, 11.06.2014  23

 Scientific Committee on Health and Environmental Risks (SCHER): Critical review of any new evidence on the hazard profile, health effects, and human exposure to fluoride  24
 and the fluoridating agents of drinking water, © European Commission 2010

(P. 4) שם “Fluoride is not an essential element for human growth and development, and for most organisms in the environment.”  25
"עששת", רתוג אתר רשרד הבריאות.   26

נוטריאנטים ארורים להיכנס לךוף בארצעות רערכת העיכול. ב תע 
רערכת העיכול יש רנךנוה סינוה הרכונה "טעם"ם נוטריאנטים ארורים 
להיות טעירים לנו. אם רישהו ינסה לטעום טי ה של  לואור, הוא 
יקבל כוויה קשה, עור בלשוה, וסביר להניע שךם עור בעצם הלסת, 

וסירני הרעלה רתרשכים ברערכות אערות של הךוף. 

זאת ועוד, כארור, ה לואור אינו נדרש לשום  עולה בררת התא 
האנושי; לרעשה ה לואור רעיל לכל תא אנושי בנ רד )ועל כג איה 
רעלוקת!(. התא האנושי הוא הולוה (holon); הוא רערכת שלרה 
שכוללת תתי-רערכות )האברונים וכו'( שהם עצרם רערכות של 
רולקולות וכו', והוא ךם תת-רערכת בךוף האנושי )שהוא עצרו 
תת-רערכת ברערכת האקולוךית של העיים על- ני האדרה(ם 
 ,(nested hierarchies) רערכת רורכבת של רערכות בתוג רערכות
שאף עלק ררנה אינו זקוק ל לואור. רדוע להניע שעבילת הךוף 
האנושי - כשלושה טריליוה תאים אנושיים עטו ים בעור - צריכה 
להיעשף לרשהו שאף תא אנושי לא ארור להיעשף אליו בנ רד? 

*

צריג להדךיש, ישנה התייעסות דואלית של אנשי רשרד הבריאות 
לשאלה האם ה לואור הוא תרו ה או לא, רעיה ניסיוה "לרקוד על 
שתי העתונות". רצד אעד, ה לואור רתואר כרונע עששת, ובכג 
הוא ררוסךר כ"תרו ה". לצורג רסךור זה, העששת עצרה רוצךת 

כ"רעלה", לרשל באתר של רשרד הבריאות עצרום

רעלת העששת היא רעלה זיהורית שךוררת להרס הרקרות 
הקשות של השה ולרקב של הרקרות הרכות שלה. העששת 
היא רעלה שכיעה ביותר )יותר ר-90% ראוכלוסיית העולם 
לוקים בה(, וזאת לררות שהיא ניתנת לרניעה כרעט רועלטת, 

בשלב ההתעלתי שלה.26

רצד שני, רכיווה שתרו ות כ ו ות לכללים ביו-אתיים וקליניים 
רערירים )אי-א שר לתת תרו ה ללא הסכרה רודעת של רטו ל; 
וכאשר נותנים תרו ה, עייבת להיות התייעסות לרינוה(, רורעי 
רשרד הבריאות העלו בשלב רסוים להכעיש שה לואור הוא 
תרו ה. כג לרשל, נציך ארךוה רו אי בריאות הציבור טעה בישיבת 
ועדת הכנסת ר-16 בררס 2016, שההתייעסות ל לואוריד כאל 

תרו ה אינה נכונה. 
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פוגע בחיידקים אבל לא בבני-אדם? 

אעד ההסברים ליעילות לכאורה של ה לואוריד היא שה לואור 
 וךע בעיידקים ב הם "ה לואוריד רדכא את  עולת העיידקים 
ב ה בכג שהוא ר ריע להם ביצירת האנרךיה".27 כלורר, באו ה לא 
ר תיע, ה לואוריד רעיל לעיידקים. אבל כיצד רש יע ה לואור 
על תהליכי יצירת האנרךיה בתאי אדם רךילים? על איברי הךוף 
השונים?  ךיעה זו רתקיירת לבטע ךם ביעס לרערכות הךוף שלנו. 
איה ככל הידוע לי שום תיאוריה הרבססת את הטענה שבני-אדם 

עסינים ל ךיעות ר לואור בהשוואה לעיידקים. 

לךוף,  רעוץ  להוציאו  רנסה  הוא  ל לואור,  נעשף  עי  כשךוף 
בארצעות רערכות סילוק הרעלים שבו. ביעס ל לואור הךוף 
50%. עובדה זו  עושה זאת בהצלעה עלקית בלבד, בערג של 
רטילה עורס ריותר על רערכות סילוק הרעלים בךוף, ורותירה 
בו רעלים אותם לא הצליע לסלק הרצטברים בריועד בעצרות 
ורשנים את הרכבה. לריטב ידיעתי, איה תיאוריה שרסבירה רדוע 
לכאורה איה בעיה בעורס יתר על רערכות סילוק הרעלים בךוף, או 

בהצטברות  לואורידים בעצרות. 

תךובת רשרד הבריאות לבך"צ, ער' 7.  27
הדה-רינרליזציה—תהליג יציאת רינרלים רה השה כתוצאה רעורצות שנוצרות בעת  ירוק  ערירות על ידי עיידקים.   28

שם, ער' 6.  29
הרנךנונים הנוס ים הם "הש עה על תהליכי הרה–רינרליזציה והדה–רינרליזציה", שרתייעסים לשינוי הרכב השיניים שנידוה להלה, ו"עיכוב אנזירתי של עיידקים קריוךניים", עליו כבר דובר.   30

הרועצה הרדעית של ההסתדרות לר ואת שינייםם 'ועדת הסכרה בנושאם  לואורידים בר ואת שינייםם נייר ערדה'. עוברת רס' 7 - אוקטובר 2010, ער' 10.   31
YNET. )04.04.16) '?ד"ר רונה בורדובסקי. ' לואור בריםם בארת ךורם לשיניים בריאות יותר  32

כיצד הפלואור אמור לעבוד? 

ל י תךובת רשרד הבריאות לבך"צ, "ה לואור רעכב את תהליג 
הדה-רינרליזציה28 של השה כאשר הוא נרצא בסביבתה"29; ל י 
 ,)2010( שיניים  לר ואת  של ההסתדרות  הרועצה הרדעית 
"ה לואוריד עשוי לרנוע או לעכב את רעלת העששת בארצעות 
כרה רנךנוני  עולה"30 שהעיקרי בהם הואם "הורדת ררת הרסיסות 
של ךביש ההידרוקסיא טיט על ידי ה יכתו ל לואורא טיט".31 

כיצד בדיוק? 

רינרל השה עשוי רעורר הנקרא הידרוקסיא טיט שלרעשה הוא 
העורר הקשה בךוף, אולם ךם הוא נ ךע על ידי ה רשת עורצה 
רהעיידקים הקיירים ב ה, כג לרעשה נוצר עור בשה - עששת. 
ה לואור ךורם ליצירה של רינרל שנקרא  לואורוא טיט שהוא 

עריד יותר רהרינרל הרךיל ובכג רךה על השה.32 

ברילים אערות, ךם ל י התיאוריה התורכת בה לרה, רדובר 
בעיקוי של עורר השה הרקורי, ולא בנוטריאנט העיוני לתרכובת 
הרקורית של השה. רו אי השיניים רצאו דרג לש ר לכאורה את 
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האבולוציה, בארצעות שינוי הרכב השה בתואנה שהדבר רועיל 
בטי ול בעששת. לדעתם, ארייל השה הרקורי לא יכול לערוד 
באתךרים הרודרניים של רזוה עתיר סוכר, אז ברקום לשנות את 

התזונה רשנים את הרכב השיניים. 

אני רואה בעובדה זו סתירה ר ורשת של הטענה שה לואור 
רוסיף לבריאות הציבור. אם בעצם  עילותו הוא רשנה את הרכב 
הךוף, הרי שאיה בו כדי לתרום לבריאות הךוף. לכל היותר, א שר 
להעזיק בדעה )הרשונה( שלרעה הבריאות צריג לשנות את הרכב 
הךוף והעוררים הררכיבים אותו, ולכה ךם את אלה שרזינים אותו. 
לריטב ידיעתי, טענה רשונה כזו )שבשביל בריאות טוב לשנות 
את הרבנה הביו-כירי של איבר בךוף( לא רו יעה בר ואה בשום 

הקשר אער. 

מותר או אסור לבלוע? 

על ש ו רות רשעות השיניים הרכילות  לואורידים רו יעה 
תריד אזהרה ר ני בליעתם בטעות. ברקרה של בליעה, על-ידי 
ילד לרשל, נדרשים ההורים לדווע לרו א הרש עה או לרו א 
שיניים. אם אסור לבלוע  לואורידים ברשעה, רדוע בטוע לעלוטיה 
לבלוע אותם ברים? אךב, כרות ה לואורידים ברשעת שיניים, 

בצעצוע יעיד, דורה לכרותם בכוס רים. 

פעולה טופולוגית או סיסטמית? 

כיצד ארור  שאלת הבליעה קשורה לשאלה בסיסית אערתם 
ה לואוריד ל עול? את ה לואור ררליצים תורכיו לצרוג בשתי 
צורות עיקריותם ה לרת רים, ושירוש ברשעות שיניים הרכילות 
 לואוריד. כלורר, בבליעה )הש עה סיסטרית, בארצעות רערכת 
הךוף(, או בשירוש על- ני שטע השה בארצעות רשעת שיניים 

)הש עה טו ולוךית(. 

אולם, ל י הרועצה הרדעית של ההסתדרות לר ואת שיניים, 
רתברר שכבר בשנות ה–70 וה–80 העלו להטיל ס ק ביעילות 
הה לרה הסיסטרית. רשנת 1987 נרשרה ירידה בעששת בערים 
שנבדקו בךררניה לררות שהרים בהה לא הו לרו, וכג "לה סקת 
הה לרה של רי השתייה איה בהכרע א קט שלילי על רניעת 
עששת"; "...עדויות רבות שהצטברו רעלות כי  לואוריד טו יקלי 
ררלא ת קיד ררכזי ברניעת עששת, וכי הא קט האנטי עששתי 

של  לואוריד סיסטרי הוא ככל הנראה קטה". 

שם )ה"ש 26(. ער' 14-13.  33
ככל שאני רעריק ברעקר על ה לרת הרים, אני הו ג לעשדה יותר כל י הרעיוה שאנו זקוקים ל לואורידים בכלל, וךם ברשעות השיניים. עם זאת, לא בדקתי לעורק נושא זה, ולכה דיוה זה   34

רתרקד בשאלת ה לרת הרים בלבד. 
א. קרסנטי ה. סךה-כהה, י. ארד ,א. לבנטל. ררה ריטבית של  לואוריד ברים ובריאות הציבור. הר ואה 142 )י"א(. )2003(.  35

לררות דברים אלה, רסקנת רעברי הדוע היא ש"עשי ה תדירה 
לכרויות יוריות קטנות של  לואוריד תהווה דרג טובה ויעילה 
לה עתת הסיכוה לעששת בכל קבוצות הךיל. רורלץ, א וא, 
ולצעצע  ריכוז ריטבי של  לואוריד  לציבור לשתות רים עם 
שיניהם  עריים ביום ברשעה עם  לואוריד."33 בכנות, אינני רביה 
כיצד נובעת רסקנה זו רדיוה באותו הערוד שרראה שאיה תועלת 

רצריכה סיסטרית )בליעה( של  לואורידים. 

זאת ועוד, עצם ההשערה שבערים בךררניה ירדה העששת עקב 
שירוש ב לואוריד ברשעות השיניים רהווה כשל לוךי הנקרא 
 .(circulus in probando) הנעת הרבוקש", סוך של טיעוה רעךלי"
השאלה ארורה הייתה להיות "האם  לואוריד רהווה את ה קטור 
ייתכה שצריכת  העיקרי לתעלואה או לאי-תעלואה בעששת?" 
תקו ה  באותה  באירו ה  ירדה  הריקות  וה ערירות  הסוכר 
ואולי עצם הצעצוע של השיניים יוצר את ההבדל, ולא רשעות 

השיניים.34 

פלואורוזיס

כשה לואור רצטבר בךוף, הוא ךורם לרעלת עשי ה )הרעלה( 
הרכונה  לואורוזיס. 

 לואורוזיס הוא רונע שהעליף ביטוי קודם, "שיניים רנוררות" 
(motteled enamel), תו עה הרתוארת כ" ךם אסתטי שהתבטא 

בכתרים בצבע לבה דרוי ךיר עד לצבע עום". ל י קרסנטי ואערים 
)2003(,35 "כבר ברעקרים הראשונים נרצא כי קיים קשר ה וג 
לביה עששת באזורים שנצ תה בהם תו עת  ביה  לואורוזיס 
ה לואורוזיס היה שיעור נרוג של תעלואה רעששת". כלורר, 
נרצא יעס ישר ביה הירצאות  לואור ברים לביה  לואורוזיס, ויעס 

ה וג לכאורה ביה  לואורוזיס לביה עששת. 

כאה העל העי וש אער ררה "ריטבית" של הוס ת  לואורידים 
)התו עה השלילית(  ה לואורוזיס  לצרצם  לרים, שרטרתה 
ועדייה לשרור על הה עתה לכאורה בעששת )התו עה העיובית 

לכאורה(. 

יש ויכוע ךדול )שרוכעש בידי תורכי הה לרה( על אודות השאלה 
האם יש בארת שי ור רשרעותי בתעלואה רעששת כתוצאה 
רה לרת רים, אבל כאה אני רוצה להתרקד ב לואורוזיס. בקרב 
תורכי הה לרה רעלת ה לואורוזיס רתוארת כתו עה אסתטית 
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בלבד.36 זו דרג רוזרה להתייעס להש עות שליליות של רעלה רוכר 
ראוד, הרוךדר כעורר רסוכה על-ידי הרשרד להךנת הסביבה. 

 לואורוזיס היא הרעלה היעידה שנקראת על שם עורר רעיל 
הךורם לה. בררות ךבוהות, ה לואור ךורם לנזקים קשיםם

כאשר נבלעת רנה ךדולה של  לואוריד בבת אעת, תתרעש 
שורה של אירועים ערי ים. הסירנים כוללים בעילה, הקאה, 
התכווצויות, ריור יתר ובהרשג עולשה כללית, שיתוק של 
שרירי הבליעה, ס אזם ועוויתות בך יים, היעלשות הדו ק, 
ירידת לעץ הדם, דיכוי נשירתי, ה רעות בקצב הלב, תרדרת 
ורוות בתוג שעות רס ר. רנה של 5 ר"ך לק"ך ךוררת לסירנים 
טוקסיים ואף לרוות, ועל כה נדרשת התערבות ר ואית רידית. 
אם יש עשד לבליעה של כרות כזו יש ל עול ברהירות, עקב 

או ייה הרידי של ההרעלה.37 

יותר, הרעלת  לואורוזיס רתבטאת ב ךיעה  ברצבים "קלים" 
ברבנה השיניים, בעצרות וברערכת השלד.38 בעיות בריאות קשות 
נוס ות הריועסות לעשי ה לא-אקוטית ל לואור כוללות סרטה, 
 ךיעה עצבית, נזק לכליות,  ךיעה בבלוטת התריס )ולכה ךם סיכוה 
לסוכרת(, כאבי ראש קשים דרויי ריךרנה, ה רעות קשב וריכוז, 
ךרירת רוות לעוברים ויצירת  ךרים רולדים, עיכוב ב עילות של 
אנזירים עיוניים, הךברת עשי ה לארסה ולעו רת, ועוד39, כולל 
וליקויים בהת תעות.40 עלק  ילדים  ירידה ברנת רשכל אצל 
רהבעיה היא שילוב סינרךטי של עשי ה ל לואורידים עם עשי ות 

לסיכוני בריאות אערים. ברילים אערותם רעלה רסוכה. 

תשובת תורכי הה לרה ורשרד הבריאות להשךות אלה היא 
שברינוה "הרורלץ" או "האו טירלי" איה כל סיכוה. 

אפקט ההילה

ההכעשה הנררצת והתרוהה של סיכוני ה לואורוזיס נועדה לרנוע 
דיוה בשאלות כיצד ה לואורוזיס נוצר, ורהי הכרות הרקסירלית 
או האו טירלית )אם יש כזאת של הצטברות  לואורידים בטועה 
לכאורה בךוף. אילו היה רתקיים דיוה בשאלות אלה, היה רתברר 
לכה רשרד הבריאות  עליהה.  איה תשובות  שלתורכי הה לרה 

לרשל, בקרב דוברים שונים התורכים בה לרה בישיבת ועדת הכנסת. ראום  רוטוקול רס' 157 רישיבת ועדת ה נים והךנת הסביבה של הכנסת, יום רביעי, ו' באדר ב התשע"ו )16 בררס   36
2016(, תקנות בריאות העם ]איכותם התברואית של רי שתייה ורתקני רי שתייה[ – ה לרה. 

הרועצה הרדעית של ההסתדרות לר ואת שיניים )2010(. ועדת הסכרה בנושאם  לואורידים בר ואת שינייםם נייר ערדה. עוברת רס' 7 - אוקטובר 2010, ער' 20.  37
(WHO) Water sanitation hygiene, Water-related diseases Fluorosis רתוג אתר ארךוה הבריאות העולרי  38

Connett, P. ‘Fifty reasons to oppose fluoridation’. PH Connett/Medical Veritas, 1, (2004) pp. 70-80  39
Grandjean, P., & Landrigan, P. J. ‘Neurobehavioural effects of developmental toxicity.’ The Lancet Neurology, 13 no. 3, (2014) pp. 330-338  40

Mahvi, A. H., Zazoli, M. A., Younecian, M., & Esfandiari, Y. ‘Fluoride content of Iranian black tea and tea liquor.’ Fluoride, 39 no.4, (2006) pp. 266;  41 
 Cao, J., Zhao, Y., Li, Y., Deng, H. J., Yi, J., & Liu, J. W. ‘Fluoride levels in various black tea commodities: measurement and safety evaluation.’ Food and Chemical Toxicology,

44 no.7, (2006) pp. 1131-1137 

 .Sofuoglu, S. C., & Kavcar, P. ‘An exposure and risk assessment for fluoride and trace metals in black tea’. Journal of Hazardous Materials, (2008) Vol. 158 (2), pp. 392-400

" לואוריד" רתוג אתר רשרד הבריאות   42

רסת ק בעזרה על הרנטרה הלא רשכנעת ל יה איה כל סיכוה 
ברינוה הרורלץ/האו טירלי. 

לטענתי, אי-א שר להוכיע טענה זו ל יה הרינוה בטוע לעלוטיה, 
X. כג  ולכה זו קלות דעת להתעקש על כג שאיה סכנה ברינוה 
לרשל, רתברר ששתיית תה שעור, רךיל, כבר רעלה את העשי ה 
ל לואורידים41 רעבר ל"כרות הרורלצת" ל י רשרד הבריאות. 
ורה לךבי בני-אדם ששותים הרבה תה על בסיס של רים רו לרים? 

אעד העקרונות הרקובלים ברעקר של סיכונים סביבתיים הוא 
שעשי ה נרוכה לאורג זרה )לרזהם, לרעש או לקרינה( עלולה 
להיות רסוכנת לא  עות רעשי ה ךבוהה בזרה קצר. טענת "הרינוה 

האו טירלי" רתעלרת רעיקרוה זה. 

כרו כה, ביעס לכל עורר טוקסי )רעיל( רתקיירת עקורת  ערוה 
באוכלוסייה, כשבקצה אעד נרצאים הרעטים העסינים בריועד, 
האוכלוסייה  כשרוב  בריועד,  הרךישים  נרצאים  ובקצה השני 
נרצאת בררכז ה ערוה. איה בערדת תורכי הה לרה כל התייעסות 
לא שרות ל יה קיירת אוכלוסייה  וטנציאלית של אלה הרךישים 
בריועד ל לואורידים )עולי כליות, תינוקות ו עוטות, אנשים 

ששותים הרבה, וכדורה(. 

זאת ועוד, ה לרת רי שתייה ךוררת עשי ות רשנה סביבתיות 
ל לואור, אותה רשרד הבריאות רכנה "א קט ההילה"ם 

"א קט ההילה" הוא ההש עה של ה לרת רים על תושבי 
יישובים שרי השתייה שלהם אינם רו לרים. תושבי אזורים 
אלה אשר צורכים רוצרים שיוצרו באזורים רו לרים )כךוהם 
עלב, ירקות,  ירות, רשקאות רבוקבקים, בשר, דברי רא ה(, 
נעש ים להש עה העיונית של  לואוריד אף-על- י שהרים 

הרסו קים להם אינם רו לרים.42

ברילים אערות, רשרד הבריאות רתאר בעיוב תרוה את התו עה 
ךידול בעשי ות  של הצטברות  לואורידים בסביבה, שךוררת 
רשניות, ולכה לאי-שליטה ברינונים של העשי ה ל לואורידים. 
כישלוה רועלט בעשיבה רערכתית; היינו, ניךוד רועלט לעקרונות 

 .TNS-ה
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"א קט ההילה" ךורם ךם לכג שיהיה ראוד קשה לאתר בעיות 
בריאות הקשורות ל לואור. כג לרשל, ב-2014  ורסם רעקר ל יו 
ביה השנים 2003 ל-2010 עלה עלייה של 40% בשיעור הסובלים 
בישראל רבעיות בת קוד בלוטת התריס. הסיבה לעלייה זו יועסה 
על-ידי העוקרים לרעסור ביוד, שעלול להוביל לתת- עילות של 
בלוטת התריס. רכיווה ש לואורידים ךוררים לה רשה רוךברת 
של יוד בשתה, בבלוך ישראלי ידוע הו יעה השערה ל יה ה לרת 
הרים שהונהךה בישראל בתקו ה זו היא שךררה לעלייה בבעיות 
בת קוד בלוטת התריס.43 כרךע, זוהי השערה בלבד, וייתכה שהיא 
שךויה, אולם בשל א קט ההילה יהיה קשה להשוות ביה אזורים 
רו לרים לאזורים לא רו לרים. כלורר, אעד הנזקים של עשי ות 
סביבתיות נרעבות היא ה ךיעה בא שרות הרדע לעקוב אער 

ךוררי סיכוה. 

זאת ועוד, ראער והשירוש ברשעות שיניים רו לרות רווע, יהיה 
קשה עוד יותר לבדוק הש עות שליליות א שריות של  לואורידים, 
רכיווה שקשה יהיה לרצוא אוכלוסייה בת-השוואה ללא עשי ה 
ל לואורידים. הא ידריולוךיה תתקשה להתרודד עם זירה כל-כג 

נךועה בעשי ות ל לואורידים. 

"המינון האופטימלי" 

כדי  נאעזים בטענה שהם שולטים ברינונים  תורכי הה לרה 
לערער על טענות הרתנךדים, לרשל ברארר שצוטט לעיל )טענות 

רתנךדי הה לרה רודךשות ברקור(ם 

מחקרים הראו שפלואוריד פוגע בעצמות. איה סכנה לכג 
בריכוז הרורלץ )ואף בריכוזים הךבוהים ררנו(... רק עשי ה 
ררושכת לריכוזי  לואוריד הךבוהים  י כרה רהרורלץ עלולה 
לךרום ל לואורוזיס של העצם, שברצב רתקדם עלולה לךרום 

לכאב ול ךיעות ב רקים. 

מחקרים הראו שפלואוריד גורם לירידה ב-IQ. לא בריכוז 
הרורלץ. הרעקרים הראו ב ועל שריכוז  לואוריד כרו זה 
שנהוך בה לרה רלאכותית בארץ הוא בטוע, בעוד שריכוז 

ךבוה רכג  י כרה – אינו בטוע.44

הכותב לא עש כלל בסתירה הר ורשת שטרונה בדבריו. אם 
הה לרה ארורה להיות בטועה, "ברינוה או טירלי" אבל בעיקרוה 
אי-א שר לשלוט ברינוה בררת האדם הבודד, לא יכול להיות 

שהה לרה בטועה, ולא יכול להיות "רינוה או טירלי". 

אנשים שותים כרויות שונות של רים, עשו ים לרקורות שונים 
נוס ים של  לואור )תה שעור, וכו'(, רתקלעים ברים רו לרים 

עליה בשיעור 40% בשיעור הסובלים רת קוד לקוי של בלוטת התריס – קשר לה לרה? רתוג אתר, ארת אערת )בלוך(, 10.3.2016.   43
נעם לויתה. 'הרלערה האיורה על הה לרה'. אתר זווית—סוכנות ידיעות לרדע וסביבה )22.11.2016(.  44

ברשג  רקי זרה שונים ובתכי ות שונה, ועוד. בעיקרוה אי-א שר 
יכולה להיות  ולכה בעיקרוה ה לרת רים לא  לשלוט ברינונים, 

בטועה. 

הטענה שיש רעקרים שרראים את בטיעות הה לרה רשולה 
לטענה שרס רים כלשהם רשכנעים יותר רהיךיוה  שוט. באותה 
הרידה שאסרב לקבל רעקרים אר יריים ל יהם 2+2=5 )ל עות 
כל עוד הם לא נתרכים בתיאוריה הךיונית רוצקה(, כג אני רסרב 
לקבל טענות של רעקרים לכאורה בדבר בטיעות לכאורה של 

הה לרה, כל עוד רעקרים אלה רנסים להכעיש היךיוה  שוט. 

אקבל רעקרים כארור אג ורק אם תוצך ב ני תיאוריה שרסבירה 
רדוע "הרינוה האו טירלי" בטוע, לררות שאי-א שר לשלוט ברינוה 
בררת ה רט, או רדוע ה לואור אינו רעל אלא נוטריאנט, לררות 
שהוא אינו נדרש בשום תהליג בךוף, וךם ביעס לשיניים הוא יוצר 

תרכובת אערת, ולא את התרכובת הרקורית.  
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רים ברבעה ההיךיוה
הרלג הוא עירוםם ה לרת 

רעל זה רק עניין של מינון? 

רדיניות הבריאות הנוכעית עסוקה בהסדרת "הררות הרותרות" 
או ה"הבטועות" של ייצור, שירוש ושערור של עוררים הידועים או 
עשודים כרעילים וכרסוכנים, וזאת ברקום לאסור את השירוש 

בהם. 

 ,(risk assessment) "זוהי שיטה הרתנהלת ל י "הערכת סיכונים
רונע רכובס שבארצעותו רצדיקים הרשג העשי ה לסיכונים 
רקדרי  )שךם  השיטה  בבסיס  העורדת  ההנעה  סביבתיים. 
הה לרה רעזיקים בה( היא שהרינוה קובע את הרעילות. רקורה 
ברו א והאלכיראי  אראצלסוס (Paracelsus 1541-1493), שנעשב 
לאבי הטוקסיקולוךיה )עקר הרעלים(, שקבע שכל עורר הוא רעיל, 

ברינוה רסוים; רה שרבדיל ביה רעל לתרו ה הוא הרינוה. 

 אראצלסוס היה ךאוה, ונעשב בצדק לאעד ררייסדי הר ואה 
הרודרנית בכג שייעס עשיבות עליונה לךישה ניסויית, על עשבוה 
רסורות ר ואיות עתיקות לא רבוססות. בכל זאת, רשרד הבריאות 
רבסס את רדיניות הה לרה שלו, בראשית הראה ה-21, על 
טענת  אראצלסוס שכל רעילות תלויה ברינוה. בכג רכ יף רשרד 
הבריאות את ההיךיוה הבריא, שארור היה להיעזר בריטב הרעקר 
הסביבתי והטוקסיקולוךי העדכני, לעיקרוה ר ואי רהראה ה-16, 

של רו א שרת בךיל 47. אותי זה לא רשכנע. 

לעניות דעתי, יש עוררים שרוטב להתרעק רהם )לרשלם עו רת, 
 לואור, אורניום, דיוקסינים, וכו'(, ויש עוררים שצריג להיזהר ברינוה 
שלהם )רים, ת ועים, וכדורה(. הייתי רצ ה ררשרד הבריאות 

לארץ היךיוה דורה. 

ברקום זאת, ובעקבות  אראצלסוס, הרדיניות הציבורית הנוכעית, 
הנשענת על הת יסה של "הרעילות תלויה ברינוה", לא רנסה 
להךביל את רס ר או את ת וצת הרעלנים, אלא רנסה לשלוט 
ברינוה בארצעות הךדרת ררות "בטועות", בהה עשי ה לעורר או 
לטכנולוךיה )לרשל, קרינה( הם "בטועים" או כרוכים לכאורה בסיכוה 
"לא רשרעותי". הררות הבטועות נקבעות בארצעות זיהוי הררה 
בה רתקיירת הרעלה אקוטית, והךדרת הררה הבטועה כאיזושהי 
עשי ה קטנה בהרבה. הררה "הבטועה" רתורךרת ל"תקה"45, עליו 
ארורות להיות ארונות סוכנויות האכי ה, הרךולציה והבירוקרטיה. 

רתודולוךיה זו רניעה רס ר הנעות אונטולוךיות בלתי סבירות על 
אודות הרציאות. 

)1( ראשית, היא רניעה שרבעינה  רקטית, איה עוררים טובים 
ורעים )לבני אדם, לסביבה(, אלא רק רינונים נכונים או לא נכונים 

"תקה" הוא דרג לנררל סיכורים, לה וג אותם לבטועים לכאורה רעצם העובדה שהם רתאירים לעוק.   45
"רדוע יש אנשים שרתנךדים לה לרה?" רתוף דג שאלות ותשובות בנושא  לואוריד וה לרת רי השתייה, ראתר רשרד הבריאות.   46

של עוררים שכשלעצרם יכולים להיות בטועים לשירוש ברינוה 
כלשהו, ויהיה נרוג ככל שצריג. ל י רשרד הבריאותם "הש עותיו 
של  לואוריד ככל עורר אער תלויות ברינוה. ךם לרים או לערצה 
יש  עיים,  לקיים  אי-א שר  ובהיעדרם  עיוניים  עוררים  שהם 

הש עות רזיקות ברינונים ךבוהים".46

בעיניי, ךישה זו רונעת את הא שרות להבעיה ביה דברים שצריג 
להירנע רהם לביה דברים שטובים לנו. ךם ת ועים זה טוב, אבל 
לאכול יותר רדי ת ועים - לא רורלץ. עובדה זו לא הו כת את 
הת ועים לשקולים לעו רת, כס ית או ל לואור. העובדה שייתכה 
שכל עורר הוא רעיל ברידה רסוירת אינה רלרדת שאיה להבעיה 
ולוודא עשי ה קטנה ככל  רעילים,  רעילים ללא  ביה עוררים 
הא שר לעוררים הרעילים, השוא ת לסף ההירנעות הרועלטת. 

)2( כרו כה, עורר רסוים עלול להיות רסוכה לבריאות באו נים 
רבים ראוד, כרס ר רערכות הךוף בהה הוא עלול ל ךועם הוא עלול 
לךרום להרעלה אקוטית, לסרטה רסוךים שונים, לרורים רולדים, 
נשירה,  לרעלות  בעור,  לךירויים  העיסונית,  לדיכוי הרערכת 
ל ךיעה בת קוד הכליות, לנזקים לכבד, לה רעות נוירולוךיות 
ועצביות, ל ךיעה ב וריות, לה לות רוקדרות, לרשקל או ךובה 
נרוג לילוד, להש עות הוררונליות, ל ךיעה בבלוטת התריס, ועוד. 
רכיווה ש"תקה" רתייעס לרוב רק לעלק רסיכונים אלה, שעשויים 
להיות איה-סו יים, כל תקה הוא בהךדרה עלקי. לכה, רוטב לצרצם 
עשי ה לעוררים רסוכנים, ולא לנסות להךדיר את הררות שבהה 

לכאורה הם "בטועים".

)3( לבסוף, ךישה זו רניעה שא שר להתייעס לכל סיכוה בנ רד. 
 ,Y עורד בנ רד ר"תקה" של עורר X ש"תקה" של  ליטות עורר
ושלאלה איה כל קשר לעשי ה לעורר Z או לקרינה W. כשקצת 
עושבים על זה, רבינים שזו ךישה בלתי רציאותיתם היא רנוךדת 

לכל רה שא שר להביה רהרושך 'סינרךיה'. 

האתגר של תופעות סינרגטיות 

synergos "לעבוד יעד"( הוא רושך  )ִאְךּבּור, ריווניתם  סינרךיה 
שלרוב רוצך באו ה עיובים  עולה רשות ת של שני ךוררים או 
יותר שנותנים יעד תוצאה טובה או א קטיבית יותר ראשר צירוף 
 שוט של  עולת כל ךורם בנ רד. הביטוי "השלם ךדול רסג כל 
עלקיו" רתאר י ה תו עה זו. בהקשר של זיהורים, אנו עלולים 
להיתקל בסינרךיה שליליתם רזהרים עלולים להש יע הדדית עם 
עוררים אערים )ו/או עם קרינה וכו'( כג שעשי ה לעורר אעד 
יכולה להךביר ראוד את הרעילות של עוררים אערים )1+1 שווה 
15 ולא 2(. בהתעשב בעובדה שראז רעצית הראה ה-20 נכנסו 
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יותר רראה אלף כיריקלים סינתטיים, שךוף האדם  לשירוש 
איה  והטבע בכלל רעולם לא הת תעו כדי להתרודד רולם, 
"רךולציה" שתוכל לרנוע את הסיכונים. לכה, צריג לעסוק בדיוה 
העשוב יותר, של העי וש אער תעלי ים לעוררים ולתהליכי 
הייצור הרעילים, כדי שנוכל לצרצם עשי ות לרעלים.47 זו השיטה 
שארורה להצדיק רדעית ךם הכנסת  לואור לרים, עורר רסוכה 
וךורם לבעיות בריאות קשות הרתועדות  ראוד שידוע שךרם 

בס רות הטוקסיקולוךית והסביבתית.48 

עיקרון ההיזהרות

העלו ה הסביבתית ל"הערכת סיכונים" רכונה "עיקרוה ההיזהרות" 
או "הזהירות הרונעת" (the precautionary principle),49 הרו יעה 
בהצהרת ריו ר-1992 ובארנת ראסטריכט האירו אית. עיקרוה 
ההיזהרות רניע שצריג להעליף את השאלה "האם הכיריקל 
הרעיל הזה הוא בטוע לשירוש?" בשאלה אערת לעלוטיהם "האם 
השירוש בכיריקל רעיל זה הוא הכרעי?" וזאת, רכיווה שהקביעה 
שיש ררות עשי ה לזיהורים שבהה הסיכוה הוא לכאורה "קטה", 
 ירושה היתר ב ועל להרשיג ולזהם את הטבע, את הסביבה ואת 

בני-האדם, בעוררים רעילים ורסרטנים. 

זה, אם  עילות רסוירת רעלה עשש ל ךיעה  על  י עיקרוה 
יש לנקוט ארצעי זהירות ךם אם יעסי  בבריאות או בסביבה, 
הסיבה והתוצאה טרם הוכעו. כלורר די בהצבעה על א שרות 
ה ךיעה, כדי לרנוע את ה עולה, ללא צורג בהוכעת נזק. רדובר 
בהכרה ברךבלות הרדע וההוכעה האר ירית, כשה עולה נדרשת 

להקדים את הידע. 

ביעס  הרעשבה  ד וסי  את  לשנות  ניסיוה  רהווה  זה  עיקרוה 
לסיכונים סביבתיים. העיקרוה קובע שלא צריג להוכיע שעלול 
להיךרם נזק )נניע, רה לרת רים(. לה ג, רי שרוצה לה ליר רים 
צריג להיות רסוךל להוכיע רעל ורעבר לכל ס ק שעורר רעיל 

 Obrian, M.H. ‘When Harm is Not Necessary: Risk Assessment as a Diversion’. In R Hofrichter  47 
Reclaiming the Environmental Debate: The Policies of Health in a Toxic Culture. Cambridge, MA: The MIT Press (2000)

לסקירה ראירת-עיניים, אם כי רךרתית ולא-עדכנית, ראום כריסטו ר ברייסוה )2004(, הונאת ה לואוריד,  וקוס, ררת ךה, 2006.   48
 Kriebel, D., Tickner, J., Epstein, P., Lemons, J., Levins, R., Loechler, E. L. & Stoto, M. ‘The precautionary principle in environmental science’ Environmental health  49

 perspectives, 109 no.9, (2001), pp. 871. Hansen, S. F., Krayer von Krauss, M. P., & Tickner, J. A. ‘Categorizing mistaken false positives in regulation of human and

environmental health’. Risk Analysis, 27 no.1, (2007), pp.255-269 

 Cranor, C. ‘The legal failure to prevent subclinical developmental toxicity’. Basic & clinical pharmacology & toxicology, 102 no.2, (2008) pp. 267-273;  50 
Cranor, Carl f. ‘Do You Want to Bet Your Children’s Health on Post-Market Harm Principles-An Argument for a Trespass or Permission Model for Regulating Toxicants.’ 

Vill Envtl. LJ, 19, (2008) pp. 251  

עיקרוה זה ארור להיות תקף, לדעתי, ךם ביעס לתרו ות ולטי ולים ר ואיים, שלךביהם צריג לשאול האם א שר לבצע את הטי ול בךישה עודרנית ורתערבת  עות, בארצעות תרו ות   51
עזקות ורעילות  עות, וכרה שיותר טבעיות. 

עיקרוה ההיזהרות ארור להיות צו ה  ני עתיד. לכה, יכולים תורכי הה לרה לטעוה שכבר הוכע שהוא בטוע, ולכה שאיה צורג לנקוט לךביו בעיקרוה ההיזהרות. על כג אענה )1( בכג שה לרת   52
הרים רשרשת כאה רק דוךרה; ו)2( שעל הוכעות הבטיעות ביעס לה לרה יש כל-כג הרבה רעלוקות עד שאי-א שר לורר כלל שענייה הבטיעות הוכע ברקרה זה. לכה, אני רציע כאה עיקרוה 

נךזרם "אם יש ס ק אז איה ס ק"; אם יש ויכוע אזי  רקטיקה הכרוכה בסיכוה לכאורה היא  סולה, ךם אם תורכיה סבורים שיש בה תועלת. 
Van Asselt, M. B., & Vos, E. ‘Wrestling with uncertain risks: EU regulation of GMOs and the uncertainty paradox’. Journal of risk research, 11 no. 1-2, (2008), pp. 281-300  53 

 Fox, T. 'The Role of Uncertainty Intolerance in European Risk Governance’. Paper Read at Risk Research Symposium, King’s College London, London (2009)

ידוע הוא בכל זאת בלתי רסוכה לעלוטיהם "הי וג נטל ההוכעה" 
(The Principle of Reverse Onus). בטיעות, ולא נזק, ארורים 

להיות הדבר שאותו יש להוכיע. עיקרוה זה רסיט את נטל ההוכעה 
הדורש להראות שאיה סיכוה רה הציבור העושש )נניע, רה לרת 
רים(, לאלה הרעוניינים להעדיר טכנולוךיות ועוררים רסוכנים 
ךוררים לסירנים  ב וטנציה לסביבה, בריועד בעוררים שלא 
קליניים רידיים, אולם עלולים בכל זאת לךרום לסיכוני בטיעות 
בטווע הארוג, בריועד בקרב ילדים.50 ךישה זו רעייבת ךם עי וש 
אער תעלי ים רעילים  עות,51 עובדה שהייתה  וסלת  לואורידים 
לעלוטיה, הרי ה לואור רוכר היטב לרדע כעורר רסוכה, בעוד 
היעדר רעקרים ארור היה לרנוע שערור כרויות ךדולות של 

 לואור לעקלאות, לאדרה ולרי התהום.52 

הכחשת סיכונים

לא זו בלבד שבכירי רשרד הבריאות אינם רארצים את עיקרוה 
על  רבוססת  רדיניותם  הרים,  ה לרת  בסוךיית  ההיזהרות 
הכעשת הסיכונים. זו לרעשה הנקודה הררכזית ביותר בערדה 
כרו  עוקרים  בה לרה.  התורכים  הרדיניות  קובעי  שרציךים 
Van Asselt and Vos 53 הצביעו על רצבים שבהם קובעי רדיניות 

אינם רכירים ברעלוקות ואינם רעוניינים לעקור ולדרוש רידע 
שיבהיר אותה, וברקום זאת בוערים להתייעס לרידע העושף 
 את הסיכונים והבעיות כאל בלתי רלוונטי או רתעלרים ררנו. 
ברקרה של הה לרה, הכעשת הרעלוקת והסיכונים אף ערורה 
יותר, שכה קובעי הרדיניות לא רק בוערים להתעלם רהרעקרים 
ורהרידע הרצביעים על סיכונים, אלא ךם רתעלרים ררורעים 
שאינם רו אים )לררות שרדובר בתעום אינטר-דיסצי לינרי, שבו 
הידע של רורעים שונים כרו טוקסיקולוךים וכיראים רלוונטי 
אף יותר רהידע של רו אי שיניים(. התעלרות זו רא שרת להם 
לרסךר את הערדה שלהם כ"קונצנזוס" לכאורה בקרב הרורעים, 

ויוצרת הטיה באו ה ניהול הדיוה. 
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רים ברבעה ההיךיוה
הרלג הוא עירוםם ה לרת 

בעקבות  אראצלסוס, והת יסה של "הרעילות תלויה ברינוה", 
רעדי ים רורעי רשרד הבריאות לע ש "רס ר קסם", של הרינוה 
שי עית את העששת ושלא יךרום ל לואורוזיס. איה רס ר כזה, 

על- י הרעקרים שלהם עצרם, כ י שצוטטו לעיל. 

לענייה זה, קסדות האו ניים רהוות רקרה דורה. ראום רישורי, ד. 'רדע ברעלוקתם הוויכוע על עוק הקסדה וקסדות האו ניים בישראל'. בתנועה – כתב עת לרדעי העינוג הךו ני והס ורט 11   54
רס' 1 (2015) ער' 49-7.

סיכום

סקירה רהירה של הדיוה על אודות ה לרת הרים עוש ת סתירות 
והנעות רוסוות בערדת תורכי הה לרה. הצדקת ה לרת רים 
רבוססת על ההנעה שהרעקרים הא ידריולוךיים רוכיעים את 
יעילותה ואת בטיעותה, ולכה צריג ל רש את העולם כרתאים 
להנעה זו. לכה, ה"רורעים" רכעישים א שרות של אי-שליטה 
וךם  בעיה(,  לכאורה שאיה  )רכיווה שהרעקרים רראים  ברינוה 
ררעיטים בערג הנתונים הה וכים הרתךלים ברעקריהם שלהם 

)עלייה ב לואורוזיס, ביעס ישר לעשי ה ל לואור(. 

זאת ועוד, רדע הה לרה נעדר תיאוריה שרסבירה רהי בריאות 
השיניים וכיצד היא נוצרת, ולעלו יה, רדוע בני אדם רודרניים 
ברדינות ר ותעות לוקים בעששת. שאלות אלה נרצאות לכאורה 
רעוץ לדיוה, ולכה עצם העובדה שהה לרה ךוררת לשינוי ברבנה 
השה )וככל הנראה ךם להצטברות  לואור בעצרות ושינוי הרכבה(, לא 
רעוררת שאלה. זאת ר ואה רוךבלת ראוד, הרתעלרת רשאלות 

בסיסיות בתעום, ורהעובדה שאיה לה תשובות לשאלות אלה. 

כג לרשל, איה כל תיאוריה שרסבירה רהי ררת העשי ה האישית 
היא רשתנה  והאם  ל לואור,  האו טירלית  או  הרקסירלית 
בהתאם לנתוני ךיל, רךדר, או רעלות רקע )כליות, וכדורה(. איה 
תיאוריה, אבל הסיכונים רוכעשים. עובדות אלה רעוררות רעשבות 
נוךות על השאלה רה עוד רורעים שונים אינם יודעים בתעורים 

שונים, אבל בכל-זאת בטועים שהם יודעים ורבינים היטב. 

שאלות כבדות רשקל רתעוררות ךם ביעס לרציונליות הקולקטיבית 
הריועסת לרדע בכלל ולר ואה ב רט. נראה שלעתים ההליג 
הרדעי הקולקטיבי, שארור היה לעודד ביקורת ו תיעות לוויכוע, 
רעודד רסיבות שונות ךם דוךרטיות וסךירות שתוצאתה הכעשת 
רעלוקות ושירוש ברנךנונים  וליטיים כדי לכ ות את ת יסת 
הטוב של רורעים שונים,54 בניךוד רועלט לכל אידיאל של עירות 

אישית וקיבוצית. 

זאת ועוד, אם בקרב ארךוני הרורעים איה הטלת ס ק בדוךרות 
ישנות, אזי ארךונים אלה לא תוררים לרציונליות הקולקטיבית של 
הדיוה הרדעי, והם הו כים לךילדות רקצועיות ותו לא שא שר 
להסתרג עליהה באו ה רוךבל בלבד. סרכותו של כל ארךוה רדעי 
עייבת לנבוע קודם כול רנכונותו לקעת בעשבוה שייתכה שנ לו 
טעויות בעבר, ועובתו לבקר תיאוריות ישנות, ותריד להעדיף 
עליהה את הארת, ככל שהיא רבוססת לא רק על רבעה הראיות 

האר יריות אלא ךם על רבעני הזהירות הרונעת ועל ההיךיוה. 
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היעדר ה ק וק בה לרת הרים, רצד רורעים וארךוני רורעים, 
רעייב הסבר שנרצא רעבר לדיוה ברארר זה. עם זאת, ברארר 
רוסךר נדרה שהביטוי "דיסוננס קוךניטיבי"55 הולם בהעלט תו עה 
והיךיוה  זו, שבה בר ךש ביה הדוךרות הרקובלות לביה עובדות 

סותרים, בוערים רבים בדוךרות הרקובלות, על- ני דעייתה. 

ייתכה שהיווצרות הדיסוננס קשורה לרעלוקת ביה שתי ת יסות 
עולם, הר ואית )רדוקציוניסטית(, והרערכתית-הוליסטית. לטערי, 
כל ת יסה שאינה רערכתית היא שךויה, או ל עות עלקית, ובכג 

לא רעזיקה את כל הארת כ י שהיא רדרה לעצרה. 

זאת ועוד, ה"רורעים" רתבססים אג ורק על נתונים, רידע הרוכיע 
לכאורה את יעילות ובטיעות הה לרה, ללא עיךוה בהבנת הדרג 
בה  ועלת רערכת הךוף, ורתוג צי ייה שבר ךש שביה הנתונים 
וההיךיוה )או התיאוריה(, הנתונים ךוברים. אני רואה בךישה זו רדע 

רוךבל ביותר הדועה הבנה רעריקה ר ני נתונים לכאורה. 

בארצעות ה לרת  לט ל בעששת  וראוי  ל יו א שר  הרעיוה 
הרים הוא ביטוי בולט וקיצוני לךישה הרכניסטית/רדוקציוניסטית 
לבריאות. ל י ךישה זו, האדם הוא רעיה רכונה, וא שר לט ל בכל 
בעיה בנ רד, רבלי לעשוב על כלל רערכת הךוף. דוךרה רוועת 
לכג הם טי ולים סיר טורטיים כרו ךלולות נךד כאבי ראש או 
ךלולות שינה, הניתנים רתוג דעייה רשתרעת של הרעיוה ל יו 

"דיסוננס קוךניטיבי" הוא רושך בתיאוריה רשנות הערישים, של לאוה  סטינךר, ל יה אעד הרניעים העשובים בהתנהךות האנושית היא שרירה על העקביות. אדם הרעזיק בערדה רסוירת   55
יתקשה ל עול בצורה הרנוךדת לערדה זו, ויעוש תעושה לא-נעירה של דיסוננס, רעיה היעדר הררוניה. תעושה זו יכולה לדרבה אדם או לשנות את התנהךותו, או לשנות את ארונותיו כדי 

 להקטיה את הדיסוננס )הקונ ליקט(. רקורם
 Festinger, L. (1957). A theory of cognitive dissonance. Stanford university press 1962 (1987)Harmon-Jones, E. E., & Mills, J. E. ‘An Introduction to Cognitive Dissonance

 Theory and an Overview of Current Perspectives on the Theory’ 

In: Harmon-Jones, E. E., & Mills, J. E. Cognitive dissonance: Progress on a pivotal theory in social psychology. American Psychological Association, (1999)

היינו ארורים להעדיף טי ולים טבעיים, לא עודרניים או  ולשניים, 
וכדורה. הוויכוע על ה לרת הרים רדךים את הרוךבלות העקרונית 
של ךישה זו, ואני תקווה שהוא יוביל בסו ו של דבר לאירוץ ךישה 

ראוזנת יותר, הקשובה יותר לשיקולים אקולוךיים ורערכתיים. 

זאת ועוד, ה לרת רים היא  רקטיקה ריושנת. היא נולדה ל ני 
העידה הסביבתי, בשנות ה-30 וה-40 של הראה ה-20, באותה 
תקו ה שבה  ותעו ךם עוררי הדברה עזקים. הרה כה הסביבתית 
של שנות ה-60 הצביעה על הצורג להעריג רעדש שירוש נרעב 
ברעלים בשל הש עתם על הסביבה. התברר שהרורעים של 
תעשיית הכיריה, לרשל, לא בארת הבינו את ההש עות ארוכות 
הטווע והרערכתיות של עוררי הדברה ושל כיריקלים אערים על 
הסביבה ועל הבריאות. התברר שיוררת הרדע לשלוט בטבע 
הובילה לערעור האיזוה בטבע, ול ךיעה בבריאות בני-אדם, בעלי 
עיים ו ךעה בעוסנה של רערכות אקולוךיות. הךיע הזרה שךם רו אי 
השיניים ורו אי בריאות הציבור יארצו את ה רדיךרה הסביבתית, 
שרניעה שאיננו יכולים לשלוט בכל התוצאות הבלתי רתוכננות 
ויבינו שרה  (unintended consequences) של ה לרת הרים, 

ההכרע לרצוא דרכים אערות לש ר את בריאות השיניים, כאלה 
שאינה כרוכות בזיהום סביבתי נרעב, שאת תוצאותיו אנו עלולים 

לראות רק בטווע הרעוק.


