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מצמאתדהעו:תוצתתום אאםתותויצהםת
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י ק ס ב ו נ ל ו א ת  י ג ח ר  ” ד
מ מתהםתיתהו יתסהו תהת אהצ םת ס ה ות השאצית ה ”אתופ א תת

והשאציהתיםז תות ם-וההמצת)ע”א(

ואה  אתוהשאציהתומשוהית ומ דעתם פסתצםתום אאםתוצ א תהםת
ה םאתי אהצ םתוצדתת יס ה ו.ת השאצית ומפ ותםתו אהצות
וההמהתתס  התתש תהתת מ   תהתתשיתתויצ םתומו תות“צ א תהם”:ת
תויצ םתצ א תהםתצהתטתסה הםת)מ ת ו יט או(תיע מםתתויצ םת
שיתפ יהו יט אותצ א תהם,תשמצ פההתםת אהס סתמ פתםת  הםאת
ע  דותעיתמתהעםתמזהוהתת שהט םתצתא ם;תתתויצ םתמש י םת
שי ותםתצםתוט  תמשתהתואדדהתת משי םת הןתותויצ םתוא היות
יתויצ םתוצ א תהם;ת הד יהתתשצהתתתמא ססהתתויי,תצ יתתצהתתת
תיותמותויצ םתוצ א תהםתוה  ןתשתעשותשהמ שת מאעתמת םות
מוצדמו,תצ ת שהט םתצתא םתשצהתןתתיותמותויצ םתוצ א תהם.ת
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מוה  ןתשושהט םתש ת םתמצ דתז תמז ,ת השתו שהתידעםת צהי תת מאהת
דהש ןת וד אותתעשותשהמ שת ויתשהטו,תצםההתסת מצמאתזות
אותיתויצ םתוצ א תהםתומפ ותם,תופהתשו  דאות ת ותשתותסת
ים וףת שתםת2005ת1.תעהואהתםות םתות ו2תצ סאהתתעיתשהמ שת
 ותדסות תטהםת  ואהתותמההתתם;תו  עהתתמאתוהתופאדותצ תוםותהת
ופאדותפהזההתת הןתותיו םתוצ א תה םתיצתא ם;תצ סאהתתעית הד ית
 מאעתמת םות)ימעטתמואהתתה אצהתתד פןת צהש אתמה תד(:ת צ סאהתת
שהמ שת   אםתשפוהתתידהש ןת)צתתוהתמ םאת אא התשהמ שת פאשת

 עיה-תההתתידהש ןתתיו םתצ א תה ם(.ת

וםפהסותוהתום אאםתוצ א תהםתצהתותמא ססםת ת מאהתוד אותוהצת
טע םתתפ אות אה  א;תעי-פהתות ות וםות םת השאצי,ת  וםצמות
א ותיםוןתוצ א תהת צהא פו,תהשתתתיצתפת םתמ-185תםושהאהתת
ש תהת3תומ םאהתתישהמ שת תויצ םתוצ א תהם.תוםושהאהתתוצי ת
ימיתמות מזהוהתת )וזתות מאע(,ת ואמתהתת ידהש ןת מה עדהתת
)פטאה ם,תתאוהת,תתמיהת,תתיז ת םת צואה ם(,תיתהט הת תהו התופאה/
האות)יפתהת יצתאתווטהף(,ת יוטהיםתעש התתש טהת.תואאותהתת
שמ דעהתתיוךתמתהתהתתוהתםושהאהתתציותמס ותהתתפת םתי אהצ םת
ואה  אתצ תיס ה ו,ת שופהו תתעיהותתמספות יפהוךתמ  טתתהםא ןת
 אהצ םהתימהתשמופהדתעיתאאהוםתם אאםתצ א תהםתמפ ותם.תצ יתת
סוהאםתוםושהאהתתומ םאהתתישהמ שתמעיותשצי םתא  םתי  הת
הםא תתתוהתסה,תצתת ויי,תציתמ יתותי פותו”ו ת תאה תיהם”.ת שית
ו אאתוהאהעות מתס את מתואתמדעה,תצםההתסתיויןתאותיושפע םת

ו אהצ םה םת יצתיושפע םתוס ה םה ם.

ישהמ שת תויצ םת ומ םאהתת ות מאהתת אשהמםת שית סוהאות
וצ א תהםתמעיותמספאתתשש ם.תיד  מו,תמיתתתת שםתמשמשת
ות מאתוזתות מאע,תתת שםת  פאםהםת תת שםתוהדא וסהדתמשמש םת
ות מאתו טיתפטאה םת תההדוהתת ה םאתמ-10תםושהאהתתמ אשהת.ת
ת טהתתיא  אתמםו םת מתואהתתש תהתתמעיהתתוהתאמתהתתא התת
 תיוהתואמתתוש תהת4ת  וייתזות תיוהתתותצויהתתשיתואמת.ת
 ע דתשומת ת ןתעאמ תיצת א אתדהתוא אךת) תעאוהתתמתואהתתא התת
ודהתי י ם (,תממאצהתתממדהת םתא  םתמעיהתתוהת דמתתשיתהידהתת
שתמאצהתתעיתוספוטא תתוצ טהסטהתהשתאמ םתתמ ו םתשיתוהתסת
צ ץתהתסהםתיאמ םת   ו םתשיתתת שם5.תע דפהתתת שםת   ףתהו יהתת
י א תתימתי םת יםסמהתהתתשיהיההתתת ספהתתשצהתתתצ טהזת6.תימהט ת

צםאתמשאדתותויצ םת פהם תתוופא,תות ותוצ א תהתתותסתים ופ ,תויתשתשצאתו צתיתפשתצםתוסמיתצ תזאת)2016( 1ת
צםאתמשאדתותויצ םת פהם תתוופא,תושא םהתתיו תםת א מתת י ו אםתת ותיוסדאםתם אאםתצ א תהםתPDFתצ תזאת27תדאמ את2016 2ת

צםאתמשאדתותויצ םת פהם תתוופא,תושהא םהתתיו תםתוא מתת י הו אם.תםושהאהתתיתויצ םתצ א תהםתומ אשהתתימוהאות השאציתPDFתצ תזאת20תדאמ את2016 3ת
Raskin, I., Kumar, P. N., Dushenkov, S., & Salt, D. E. Bioconcentration of heavy metals by plants. Current Opinion in biotechnology. (1994). Vol.5 (3). Pp. 285-290 4ת

 Crăciun, E. C., Bjørklund, G., Tinkov, A. A., Urbina, M. A., Skalny, A. V., Rad, F., & Dronca, E. Evaluation of whole blood zinc and copper levels in children with autism 5ת
spectrum disorder. Metabolic brain disease. (2016).Vol. 31(4). Pp. 887-890 

Bjørklund, G. The role of zinc and copper in autism spectrum disorders. Acta Neurobiol Exp. (2013). Vol. 73. Pp. 225-236 6ת
PDFתת ותיוסדאםתם אאםתצ א תהם,תוםשס”ו-2005 7ת

צםאתושהא םהתתיו תםתוא מתת י הו אם.תPDFתשיתם  הםתית מאתוד אותטאההסאתצ יטאותצ א תה.ת 8ת
סואת“צדתתט עת דהן”ת,תית מאהתוד אות פהא םת האו םת2012,תצ תזאת21תדאמ את2016 9ת

 דהוםהתמ יתואש ה םתומ סמו םת השאצי,תיצתתעאו םתוה תת דהו םת
יתהט אתומ ה םתותת שםתשמאט אםת האו םתצ א תההתתמפ ותהתת
ותמואהתת השאצי,ת יפהוךתצה-צפשאתיועאהךתצםתוסהו ןתימהתשא אךת
צ םת,תם ךתשהמםתד שתעיתהידהתת עיתפע ט ם.תוומ םתומוסהמיהםת
שיתתת שםתומ םאםתישהמ שתוהצתעדת600ת אתתיד תת7ת–תומ םת
שצהתותזתהתותויי,ת יפהוךתותששתוהתהאו םתצ א תההתתמוהיהתתומ ה םת
   ו םת–ת יוןתצ יהתמזהו םת–תשיתתת שם,תהצ ששתאות צמאע םת

 דהו םתמע דו,תצ םןתהשתיוםתהיתי אעת וודת.ת

ואה  אתואת תם פסתצםתת מאהתווד אותוצ א תההתתו ט תהתת
ישהמ שת זו םתוה םתתט עההתתיתי טהן,תצ יתת ט עתוההמהתת
ת מאהתתא התתשותתט עההתתצ ית תתאעהיהתתמצ ד.תדהתצתתתזוהאת
צאסתתתשהת,תאהצתהדתותמאצת  יעהתהתפהא ם,ת ווהוה ןתומא התותפ ץת
 תאא םהת .תואה  אתמתהתתוהתות מאהתתוט עההתת ותתתעשותשהמ שת
 תויצ םתוצ א תהםתותת ט תהתתישהמ שת צהתתתאעהיהת,ת צ יתת
יצתוךתוד א.ת“טאההסאתצ יטאותצ א תה”,תימשי,תו צתו טיתתאוהתת
מצ שאתישהמ שת תויצ םתוצ א תהםת השאצי,ת מ טתמוהאתעית
ם  הםתוםושהאתמעהדתעיתאעהי ם תוא ותשיתות מא8.תםושהאהתת
יצתמעטהתתותמאצהתת שהמ שת תויצ םתוצ א תהםתותתימעשות
אעיהתתט עההת,ת ד מותמצ דתיאעיהתתוסהתםטההתת ותתתעשות
שהמ שת תויצ םתוו ת תאה תיהם.תוויתשותויצהתמופהדתעית
מא  תתוזמןתוו  עת םות םת הןתההש תתות מאתואעהיתי הןתשה  ות
ום אאם,תוךתתתשףתואה  אתוא אךתצםתום אאםתיפת םתשצאה םת
שיתת מאהתוד או,תצתת ויי.תתויצהתשיצתמופהדתעיתומא  תת
ודא שתמסוןתצםתיו ת םה ת ואעיות  םתי צות–תוןת תויצ םת

וו ת תאה תיהםת וןת צ א תהם.תת

תיות ד ית)ומותעשא ם(תמוםושהאהתתומ םאהתתישהמ שתותת
םמאה םתאמתהת,תומ תעץתוםו,תצזדאוםתצ תתאאהם.תםמאה םתצי ת
מוהי םתעשא ם,תמצ םתצ תצפהי תציפהתת מאהתתש תהתתשצהתת תה דעהתת
צםתומהת ןתשיותת) ומהת ןתעי יתיושםת םתממהא התימהא ה(ת צהתת ת
ה דעהתתצםתוושפעותשיותתעית אהצ םתוצדת.תיצתצםתושפעם ת
שיתויתת מאת תפאד,ת  דצהתיצתצםתושפעםתתושותתתמאצהתת התד.ת

 ע דתש תויצ םתוו ת תאה תיהםתופהו תתעיתשצאה םתת מאהת
ווד אותו צתא פףתעדתיצתוההתתימעשו9,ת תויצ םתוצ א תהםת
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ופהו תתמע  ןת ת ות  םות ם.תופהו תת  אתתיאאותהתתיותהתת
שום אאםתשאוש תתוההותמשצאה םתת מאהתוד או.תצ יתתיאעאה,תיצת
וךתוד א.תופהו תתוצ א תהתוםמודתמצזתותיםתות ותאות  דהו םת
שיתשצאה םתת מאהתתוצס אהתת שהמ שת תויצ םתוצ א תהםת
)וי מא,תת מאהתוד אותו ת תאה תיההת(ת יצת דותוייתשצאה םת
שיתת מאהתוד אותומ םאהתת שהמ שת תויצ םתוצ א תהם!תאות
 -2014,תיאצש תו,תוםו יותעד םתי דהוותאצש תו,ת  דדם,תשית
שצאה םתת מאהתוד אותמ םאהתת תעתע,תשתמאצותתאה ו10.תתם תהת
2015תטאתתוםפאסמ ,ת תהסה ת םההתיושה תצםתומהדעתממשאדת

ותויצ םת מצא  ןתומ דיהתתוצ א תההתתטאתתתשצ תפאה.ת והתםןת
שתיותמוםושהאהתתומ אשהתתישהמ שתאעהיהת,תהשתת  ותי ד ות
 תתשצאה םתשיתת מאהתתצי ת ם אאםתומש  ום,ת יצתאותשצאה םת

שיתת מאהתתוצס אהתתישהמ שת תויצ םתוצ א תהם.ת

   צת תיועאהךתצםתאמםתוסהו ןתמויתת מאת םושהא,תצתתת תאאהוהתת
ידעםתמוהתאמםתושצאה םתשיתויתת מאת ם אאםתומש  וםת
)וצמ אתיעהי,תצהתת תה דעהתתזצםתוה  ןתשוד אתומעטתיצתת דו(,ת
 וןתצםתאמםתוסהו ןתו אהצ םהתותשוףתמושצאה םתויי .תצ יתת
 סוהאותשיתוספא םתומדעהםת ואפ צהםתמאצםהתוהתא  תומתואהתת
תהפש ת) מאצ (תתשצאה םתשיתת מאהתוד אותו ת תאה תיההתתצ יתת
יצתתהפש תשצאה םתת מאהתוד אותט עההתת)ומ םאהתת תויצ םת
ההםוןתשוסה ותיוךתש”תהפש תמםתםתיפתס”תוהצת וצ א תהם(;ת
שמהמ ןתא  תומתואהתתוציותו הע,ת מהשאהןתצ ת עוהפהן,תמ  אמהתת
 עיהתצהתטאסתיוהד תתותויצ םתוצ א תהם.תיד  מו,תמתוא ת
ומא הן11תשיתפא פ’תי תמצ תה אסהטםתוצא  אדת דותמוהתאמםת
שצאה םתת מאהתווד אותמס  תזאתתהתתצ א תההתת הידהת,ת מאצת
שעתתומע אתיצוהיםתפהא םת האו םתצ א תההתת) ותתושהמ שת
 זאתתהתתצ א תההתתצס א(תאמםתשצאה םתת מאהתווד אותוציות
ה אדםתומעטתיצפס,ת עתתותזאותיצוהיםתם אאםתו ת תאה תיהם,ת
אמםתושצאה םתע יות תזאו.תפא פ’תי תיצת דותצםתאמםתושצאה םת
שיתת מאהתוד אותצ א תההתת הידהתת מויךתוםו פות ותצוי ת
ם אאםתצ א תהם,תוךתשצהתת תה דעהתתוצתתוה תשצאה םתוציות יצת
הו יהתתיועאהךתצםתושפעםת.ת  הו אתשעאוםהת מע דם תשית
פא פ’תי ת צ ה ת2013תו צתסהפאתיהתוהתתיותממתואה תממ מתהתת
 Environmental-עי-הדהתעמ םותום מוםת שמהאותעיתוס ה ו-תו
12.תופהתשמא הןת צםאתועמ םו,תוהצתתםמוםת Working Groupת

מדהתםתהשאצי,תמשאדתותויצ םת פהם תתוופא,תישוםתד  אםתומשאד,ת“וצתתוהאו םת ופהא םתוצ א תההתתשצםתתא ושהתת צמםתצ א תההתה”תו דעותיעהם ת ם. ת10ת
27תמצהת2015.תצ תזאת21תדאמ את2016ת

Lu, C., Toepel, K., Irish, R., Fenske, R. A., Barr, D. B., & Bravo, R. Organic diets significantly lower children’s dietary exposure to organophosphorus pesticides ת11ת
Environmental health perspectives, .(2006),pp. 260-263

מם ךתצםאתewg,תצ תזאת21תדאמ את2016 12ת
ewgתמם ךתצםאתFunding 13ת

וספהםתעי-הדהתצא  תהתת מ דיהתתצ א תההת13.תומ  ןתשצהןתפס ית
 מהמ ןתמתואהתתמדעההתתשם מוהתת תויצ םתצ א תהם,תצ יתתהשת
יו הןתוהתומהמ ןתמשפהעתעיתצ פןת הא עתומתואת עיתושצי םת
ותשצי םת  .ת מואותשיפתהת ,ת א אתוהתומתואתוםמודת שצאה םת
תהסותי ד ותוצתתהשתןת שיתת מאהתוד אותו ת תאה תיההתת יצת
שצאה םתשיתת מאהתוד אותצ א תההת,תוה  ןתשות ואתתםמךתעי-הדהת

צא  ןתשמטאם תוהד תתותויצ םתוצ א תהם.ת

מהדםתמס ות םתתשיתות מאהתתוט עההתתיצתתתואותמספהו,ת
 עהואת וש  צותימתואהתתוא התתעיתצ ד םתאמםתמס ות םתת
שיתות מאהתתוו ת תאה תיההתת)ו”והמההת”(.תתיותמוםושהאהתת
וסהתםטההתתמס תםזהתתוךתשהםפאו תמואתהתסהםתית מאהתתשצהתתת
מזהוהת.תוצמ אתיעהי,תתיותמוםושהאהתתוט עההתתותתםמאה םת
ת צהתת ת ימהא ה,ת ממהא הת יושםת םת עש הת ואו ןת צשאת אמתהתת
ה דעהתת ע  אתויתמאוה ת םמאהםתומותזמןתצ אךתופהא ותשי .ת
יפהוךתותי פותוצ א תהםתעי יותיוה םתמס ותםתה םא,תוןתמסה  םת
 ה והמה םתוןתמסה  םתשיתמתס את מהדעתעיתצ ד םתוומ ה םת וןת

תעשותשהמ שת פ עית אמםתושצאה םת ם אאםתותויצהם.ת

יסהו ת,תוםוןתוהשאציהתיתויצ םתצ א תהםתצמתתתע תותעיתא אוהת
הא צת ותויצהתת וךתשו צתמםצהתתיםוןתוצהא פצהת מצפשאת
א  תהתימדהת םתוצהת ד,תצ יתתיצתע תותעיתויתא אוהתו אהצ םתשית
ואאותהתתוהשאציההתת    דצהתשצהת תע תותעיתאהפה םהות,תוההת ,ת
יצו יתהאו םת פהא םת ט תהתתיתי טהןת תוההתתמשצאה םתת מאהת
וד או.ת וךתמו  ותוםוןתוהשאציהתוטעההותשיתואה  אתוהשאציהת
ומ דעתצשאתש צף,ת  אדו,תיםז תות אהצות  ם-וההמצתוט  ות
י אהצ ם ת  תתיס ה ם .תידעםהתצפשאתיפםתת השאציתתויצ םת
 ם-וההמצ,תם מוםתס ה ות צמם,תומ  ססםתעיתעאוהותשית
ותויצ םתוצ א תהםתצ יתתמשי םתהדעתמדעהת שהט םתמםודמ םת
ומםצהמ םתימצותו-21.תהשתתתו אתוה תתתויצהתתשת ו התתוך,ת
 מאיהתהתתי דיתם אאםתתוההות–ת הןתצתתצ א תהםת עיםתם ת  הןת
צתתיצ .תתויצ םתוז תםהםןתמעתותוןתיא אוהתו אהצ םתו סהסההתת
שיתויתצדתת וןתיא אוהתוס ה ו.תיאעאה,תותויצ םתוצ א תהםת
וממ סדם,תופהתשוהצתמת ויםת מפ ותםתוה תת מדהתםתהשאצי,ת

צהתותת םתםתצםתומעתותותדאש.ת

מהי םתמפםת:ת אהצ ם,תצ א תה,תתויצ ם,תת מאהתוד או
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תגובה למאמר: 

“וצתתום אאםתותויצהםתוצ א תהםת
הו יותיוה םת אהצותה םאה”

ט פ ה ד נ ג ו ט ר  ה ז י ר  ” ד
מאוזתםת תתמטעהתת וזתו,תוצא  ןתיתויצ םת ה י  הםתצ א תהםת

 השאצי

תו ןתישתםת2016,תמ אשהתתישהמ שת תויצ םתוצ א תהםת השאצי1ת
86תת מאהתתפעהיהת,תומשמשהתת -164תםושהאהתת י ד.תמות,ת

אות58תת מאהתתמה עדהתת מ םאהתתישהמ שתיו תםתוא מתתות דת
פטאה םת תההדוהתתמת ייהתמתי םת פא והתא יההתתמזהוהת.תםושהאהתת
ציותמו אתת מהא ההתתשיתמספאתמא מאתתשיתאמתהת,תמיתהת,ת
הו יתוו אצתיתש  ת שמתהתתאמתההתת אעיתהתתממו אתתההדוה.ת
שת מאהתתציותפ  עהתת פאהתצ ת ס ה ו,ת שצפשאתיההאאתמז ןתייצת
ו ספםתת מאהתת“מ ת ץ”.תות מאהתתוצתאהתת אשהמותותתת מאהתת
ו פוהתתפס יםת וצ א תהםת יוזתות יטה  תוואוע.ת תויצ םת
תויצהםת–תשצאה םתאמתהתת ז ית עיהתתההתת–תיו מפ סטתמ אותצ ת
ימהא התמהמה,תודהתיוזהןתצםתו הד ית יאמאתתצםתוזהו תתוס ה םהת

שעי יתיוה אתת והעדאתשהמ שתממתזאת פס יםתזצם.ת

יתי טהןת תויצ םת צס אות ש תהתת עש התת ת מאהתת וד אםת
וצ א תהם.תהשתתשה  םתא ות וךתשמצפשאהתתיעש התתש תהת,ת
שוייתצהתתתתעש התת“ש טהת”תיוםוההתת ם ךתומעאוםתותויצהםת
 יםא תתצםתםא מםת;תצתת האהאםתמתסותיצ ה התתט עההתת צתת

 צתהזםתואועת מתהעםתסתף.

ט עההת,ת וא מת,ת וה םתת יו תםת ומשמשהתת ות מאהתת וית
מםפאוהתת מוהא םת ואהתםתושמשתצ תפש טתמםצדהת2.תת מספאת
ע  ד םתש דו תצםתושצאהםה םתשיתאעיהתתאמתההת,תא םת ןת שמןת
עץתוםו,תתמאצתשת מאהתתציותמםפאוהתת שדות צהתתתתמאצהתת
האאןתמ ושתיו יתוהםאת עיתופאהתותוטף3.תזצםת ע ד,תוצשאת

אהוהתוטתא,תא תהםתזמ אסוה,תמשאדתותויצ םת פהם תתוופאתושא םהתתיו תםתוא מתת י ו אם,ת“םושהאהתתיתויצ םתצ א תהםתומ אשהתתימוהאות השאצי”ת ם וףתמה יהת2016 1ת
 Baker, B. P., Benbrook, C. M., III, E. G., & Benbrook, K. L. Pesticide residues in conventional, integrated pest management (IPM)-grown and organic foods: insights from three 2ת

US data sets. Food Additives & Contaminants, (2002). 19 No.5 ,pp. 427-446

Denis Lairon. Nutritional quality and safety of organic food. A review Agronomy for Sustainable Development, Springer Verlag/EDP Sciences/INRA, (2010)  30 No.1 3ת

ימוהאותשיתת מאתוד או,תעיה תי ד ות יאההןתומותזמןתצתאהת
ואהס סתות מאתתשצאת שטת.תעםתמההשמהתתת מאהתתממו אתאמתהת
ומ םאהתתיתויצ םתוצ א תהם,תמשוהתופהא ותתמדדהתת שע ם,ת
 יוןתצהןתתששתמשצאה םתשיתאעיהתת פאה.תתש  תיאההןתש תויצ םת
וצ א תהםתצהןתוייתת מאהתתסהסטמההת,תוציותות דאהתתים ךת
אומ םתואמתת תשצאהתת ון,תממםהתהתתימזהותצ תיפטאההותשצ יהת
הםופ תצםתו הד י.תוו ם םתמד המותצםתואעהי םתשיתת מאהת
וד אותיתויצ םתצ א תהםת עזאםתות מאת“טאההסאתצ יטאו”ת
 מפתותצםתוו אצהתתים  הםתות מא.תואהצותמס דאם,תיצת“מוהאו”ת
מעהדותעיתשהמ שתמ םאת ת מאתעדתה מההתתיפתהתווטהף.תמספאת
זותמעהדתעיתוםפאו םתמוהאו.תדא םתאעהי םת(IV)ת4תוהצתותמ וות
 ה םא.תמותשיצתמ פהעתעיתום  הםתוהצתוע  דותשת מאתזותצהת ת
פ  עתויית ה תוהת.תע  ד םתציותצהתןתמ אהד םתמותשה  םתשית

שהמ שתמזעאהת מא מאתתוויתוצפשאת ת מאהתוד או.

השתידעםתש תויצ םתוצ א תהם,ת תתוצהתטתסה הם,תתעשותשהמ שת
 ת מאהתוד אותמ םאהתתאותומ אצתצתא ןתיו תםתו הד י.תשהמ שת
 תאוהתתמ עהיהת,תווטתםתאפהפ םתואמתהת,תסתהטאהותופדתהםתשית
אמתהתתת יהת,תויתציותוןתפאוטהו םתשת עד תיאמאתתצםתוא אךת

 וםעא  םתשיתת מאהתוד או.

ט עתםתוו ם ם,ת  אדו,תשםהםוןתואט א םתשיתת מאהתתאעהיהתת
עי ית וד את צמםת מ  ואת ש  הת יצת ותצוי.ת שהמ שת  פאהת
תו ד םתמאוזה ם.תוצתםתוהצת יזו אתומות השת יוםאתש,תצ ית
שותויצהתוצ א תהתה דעתוהט תששהמ שתמ  זתתהו יתי א תתיופאםת
וצהז ןתוצו י  הת תיוו,ת יוןתיו  אםתותזו.תושתההותוהצתועי םת
ו   וותמצ דתשיתת מאהתתישהמ שת תויצ םתוצ א תהם.תתויצהת
יצתהמואתיושםמשת ת מאהתתייצתא אךתצמהםה.תושיהשהםתוהצת
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מהדםתופהו תתשומדהתותמשהםותעיתותויצהתוצ א תה.תהשתמ  י םת
א  םתשותויצהתוצ א תהתתדאשתיון,תוא ותה םאתמצשאתתויצהת

ו ת תאה תיה.ת

תהותתצםתד  מםתושהמ שת תת שם,תשהו יותיוה םתאעהיותמצ דת
יצדתת אאהוותמ  זמם.תתת שםתוהצתהס דתתש  ת וד אםתמתי םת
 תויצ םת ויי,ת צהתותמ   יםתיתויצ םתוצ א תהם.תדעתעוצ,ת
ות ותוצ א תהתמ  היתצםתותויצהת ומ םתומ םאםתישהמ ש.ת
600ת וה מותשיתמ  יםתשהמ שתשית וו ם םתמאההתםת אדות
 אתתיד תתת שתות  הד יתהאו ם,תצךתצהתותמזוהאותש תויצ םת
וו ת תאה תיהםתצהןתש תתו  י םתעיתוומ םתושתםהםתשצפשאת
יההשת.תצהןתמתי וםתעיתוךתשתת שםתוהצתמזותתס ה םה,תצ יתת
צהןתו ות םתתד-משמעה םתיוךתשתת שםתומאט אםת   ףתוצדתת
מו אותד  וצת מז ןתצ א תהת יצת מז ת םתא היהתתצ ת זהו תתתהא תה.ת
 ימא םתזצם,תהשתותו תות א אךתיאמאתתימהתהמ תתצםתושהמ שת
 הס דתזו.תמצמאהתתא התתתעשהתתודהתיספותתי פ םתתויצה םת
יתת שם.תזתהתתעמהדהתתימתי םת מהא ההתתאמתההתתש תהתתתותסהתת

ישהמ שתויתועם.

 הד יתתויצהת ההא אתמז ןת שהט םתצ א תה ם,ת ופהו תתווד ותעיהות,ת
מותהתתיאאוןת הטת ןת הםא ןתו אהצ םהתוטמ ןת אאהוםתמז ןתצ א תהת
טאה,תעיתפתהתם אאםתא היותיצתמפ ותם.תסואתשיתמשאדתו אהצ םת
 השאציתמספותתם תהתתמאםוהתתעיתם אאהתפהא ותשיתזאתתהתת

 Berman, T., Göen, T., Novack, L., Beacher, L., Grinshpan, L., Segev, D., & Tordjman, K. Urinary concentrations of organophosphate and carbamate pesticides in residents of ת4ת
a vegetarian community. Environment International, (2016). 96,pp.34-40 

צ א תההתת שםןתשיתת דוהתתט ע תההתת אמת תההת,ת עיתוהםא ןת
ו אהצ םהתוטמ ןת דהצטותומ  ססםתעיתפהא םת האו םתצ א תההת4.

וצמהאות“וםוןתוהשאציהתיתויצ םתצ א תהםתשצהת תע תותעית
אהפה םהות:תיצו יתהאו םת פהא םת ט תהתתיתי טהןת תוההתתמשצאה םת
ת מאהתוד או.ת וךתמו  ותוםוןתוהשאציהתוטעההותשיתואה  את
והשאציהתומ דעתצשאתש צף,ת  אדו,תיםז תות אהצות  ם-וההמצת
וט  ותי אהצ ם ת  תתיס ה ם ”,תוהצתצמהאותמטעות צףתמסהםו.ת
ות ותוצ א תהת השאציתו  עתצםתווייהתתיההא אתמז ןת אהצת ייצת
שצאהםתאעיהתת ת א םתופהו תת  תת םתצםת הא ע .תויתתויצה,ת צףת
צתתת ת צא  ןתיתויצ םתצ א תהם,תתשמתתישםףתפע יותודהתיו  האת
צםתוהדעתווההתתיט  םתאה  אתואאותהת.תוו העותוהתהשתי אעת
 וודתת דהו םתמע דותת ספ םתוהצתתסאםתם וןתצתתצהןתמו את
םואה התמצת אהו.תומז ןתוצ א תהת השאציתהואתה םאתמוו ת תאה תיהת
  ייתה  יהתתתמ והתתה םאת עי ה םת   ו םתשיתפהו תתצ א תהת  דהו םת
זצםתתויצהתת מע דותמוהפ םתעיהוןתותויצהתמשית.ת  וית
ממשהוהתתי די,תיוהצ ו,תיושםפאת יוםפםת,תודהתיההאאתמז ןת
 אהצת שהט םת ת םת-תוההמצ.תמאעאתשוו ם םתו  עםת פסות םת
שותויצ םתוצ א תהםת השאציתצהתותמםצהמותיהדעת ישהט םתשית
ומצותו-21.תומתוא,תוודאוו,תהאאתהתות מאהתת ותויצהתתעאמתת
פ עיהתת שהם ףתפע יותודהתישפא,תיההעית יו זהיתההא אתשיתמז ןת

צ א תהת אהצ.ת


