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  תשבחות

קשה לא , אחרי שקוראים את סקירתו של ברייסון על ההתאהבות הלאומית בפלואוריד"
  ."לתמוה איך יכולנו להתעלם מנושא כה בעייתי במשך זמן כה רב

  )Natural Resources Defense Council (המועצה להגנת אוצרות הטבע

  

העלה ברייסון את  רידהפלואוהונאת וב, הוויכוחים התנהלו במשך למעלה מארבעים שנה"
 ספר מעורר ... סדרת סיפורים אנושייםובהביאו, הרף בדווחו על מחקרים רלוונטיים ומאיימים

  ."מחשבה ושווה קריאה

  )Nature(ר 'נייצ

  

... נפגעים וקריירות הרוסות, טיוחים, יש קנוניות.  נקרא כמו ספר בלשיהונאת הפלואוריד"
 לקטול זממו סיכונים פיננסיים גבוהיםם חזקים עם נותרות לנו הוכחות משכנעות שאינטרסי

  ."בם דיונים הוגנים וחקירות הוגנות בנושא רעילות הפלואורידבִא

  )Chemical & Engineering News(חדשות הכימיה וההנדסה 

  

התוצאה היא ... רגן כמויות מרשימות של מחקרים כדי להדגים את נזקי הפלואורידיברייסון א"
 שחייבת לעורר סקירה מדעית מחודשת, שינייםהתודוקסיה השלטת ברפואת אתגר מחייב לאור

  ."ודיון ציבורי

  )Publisher's Weeekly(שבועון המוציאים לאור 

  

  ."ספר חובה ללא ספק... 'וואו' רמות ספר זה מגיע לדרגת בכמה"

The Midwest Book Review    

אור את הסיפור המדהים של המחקר של ברייסון ומיומנות הכתיבה הסוחפת מוציאים ל"
 מציג את טענותיו בדרך כה מוצלחת הוא... למעלה משישה עשורים של הונאת הפלואוריד

 שיש סיכוי סביר שהדבר יגרום לציבור הרחב למחות ולתבוע ,ובמיומנות ספרותית כה גבוהה
  ."מעשים

Washington Free Press   

  



  

   

6 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

, ונים של המידע והמידע המטעה על הפלואוריד השההיבטיםבודק את , עיתונאי חוקר, ברייסון"
מחשיפה עצומה בתעשייה בזמן ייצור פצצת האטום למינונים הנמוכים בהרבה הדרושים כדי 

שכתוב היטב וממופה היטב , זהו דין וחשבון שנחקר היטב. להגן על השיניים מריקבון
  ."מעוררת מחשבה ופוקחת עיניים, יצירה מעניינת... במקורות

Choice Magazine  

אסופה מדהימה זו של סיפורים מרשיעים ושל גילויים מדעיים היא קריאת חובה לכל צרכן "
  ."המחזיק במברשת שיניים

E Magazine  

העדויות הנסיבתיות .  טובה באותה מידה כמו עדות ישירהעדות נסיבתיתמשפט -בבית"
כי קוראים רבים עשויים עד ,  כל כך רבות ונשמעות כל כך מרשימות,ידי ברייסון-שנאספו על

לשאול את רופאי השיניים שלהם האם הם צריכים להמשיך להשתמש במשחת שיניים 
  ." פלואורידהמכילה

The Cleveland Plain Dealer  

 את בוחן, הברית-בארצות שהתפרסם,  של כריסטופר ברייסוןהונאת הפלואורידהספר "
ן להגיע למסמכים שסודיותם הוסרה שהיה לו היתרו, ברייסון.  ההפלרהעלהרקע של הדיון 

מסיק כי ההפלרה אינה ניצחון של מדע הרפואה אלא של ספין ממשלתי , לאחרונה
  ."אמריקני

The Guardian (UK)  

היסודיות . ספרו של ברייסון יהיה בוודאי ספר ההמשך, האביב הדומםעם כותר מוביל כמו "
שלו משאירה מעט מאוד מקום לדיון על ההונאה והתכסיסים המתוחכמים שגרמו לכך שבכל 

  ."ים כימימיםנהיה מוקפים במזהמקום בו אנו חיים 

British Columbia Neuropathic Association    

ברייסון מבהיר היטב שרופאי ... ברייסוןקשה לבטל את העובדות הממופות בדקדקנות של "
השיניים ואנשי בריאות הציבור אינם מעודכנים לגבי ההיסטוריה של כימיקל שעליו הם סמכו 

  ".במשך יותר מחצי מאה

OnEarth  
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העובדות המוצגות בספר זה רומזות כי כבר מזמן הייתה צריכה להיות ועדת חקירה בנושא "
  ."מטעם הקונגרס

Agro Washington  

 על פיטורי מומחים שגילו הוכחות, מצביע על הסתרת מידע רפואי הונאת הפלואוריד הספר"
ועל שדולה פוליטית , מרשיעות לגבי תופעות לוואי גרועות שהממשלה לא רצתה לשמוע

  ."חזקה שתפסה את ההפלרה כאמצעי זול לריפוי המוני

Irish Independent  

. וא מדווח על מחקר שנעשה לאחרונה ולא היה ידוע ליכריסטופר ברייסון הוא מספר מעולה וה"
  ."לה הוא ראוי ושיתחשבו ברצינות בהשלכותיושאני מאוד מקווה שספר זה יזכה לתשומת הלב 

Dr. Arvid Carlsson, 2000 Nobel Prize Laureate for Medicine  

בי הנזקים  קרלסון שהזהירה אותנו לפני ארבעים שנה לגל'רייצבדומה מאוד לביולוגית "
חושף כאן העיתונאי כריסטופר , וההרס שנגרמים בגלל שימוש לא נכון בקוטלי מזיקים

ם מן המלחמה ייברייסון את הסיפור הסודי והסכנות החבויות בהחדרת כימיקלים פלואוריד
בה הרשו שמציג האשמה צורבת לגבי הדרך  הונאת הפלואוריד... הקרה למי השתייה שלנו
שעבדו עם סוכנויות ממשלתיות ועם תאגידי , י בריאות הציבורלעצמם חוקרים ואנש

  ."לוותר על אחריותם לבריאות עמיתיהם התושבים, תעשייה

Dr. Albert W. Burgstahler, former president of the International Society of Fluoride 
Research and Emeritus Professor of Organic Chemistry, University of Kensas  

  

וסיכוניה , פסולת תעשייתיתבברייסון צודק בהדגשתו את חוסר היעילות של הפלרת מים "
וכן לגבי הקנוניה ארוכת השנים של התעשייה ,  במערכת העצבים ולסרטן,לנזקים במוח

  ."להסתיר מידע זה

Dr. Samuel S. Epstein, chairman of the Cancer Prevention Coalition and  
Professor Emeritus of Environmental and Occupetional Medicine,  

University of Illinois School of Public Health   

 צעו ראשי מדינה ותאגידיםיחושף באופן סוחף את התרמית הקטלנית שב הפלואורידהונאת "
מהודק הכתוב בצורה יוצאת מן הכלל ואשר מחקרו  הונאת הפלואוריד. על הציבור התמים

  ."יהפוך בוודאי לספר חובה בענף חשוב ומתפתח זה, מאוד

Derrick Jensen, author of The Culture of Make Believe and  
A Language Older Than Words  
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  :על ההפלרה בישראל

תרופה השנויה במחלוקת חריפה 
 המדינה ללא בקרת ידי-לנכפית ע

  כמויות ותוך זיהום מי התהום
  עמנואל מזור' פרופ: מאת

  מכון וייצמן למדע, מדעי הסביבה

  emanual.mazor@weizmann.ac.il: אימייל

 ההחלטה מקודמתעתה . הי יש מונופול על המים המסופקים לאוכלוסילמדינה
 לכל המים המסופקים לאזורים אורוסיליציתלהוסיף באופן גורף חומצה פלו

  סביב. כתרופה למניעת מחלת שינייםידי משרד הבריאות- שמוגדרת על, המיושבים
.  ויכוחים מקצועיים חריפים ביותר והוכחות לגרימת נזקים בריאותייםהחלטה זו יש

רשם רופא הבודק את ללא מ" תרופה"נתקבלה החלטה ממשלתית לכפות , כלומר
אשר יקבל כל החומרים וללא שליטה על כמות , ללא הסכמה של האזרחים, החולה
  .הבה ננתח את המצב לאשורו. אחד

-ל לגילאים השונים עםנזק הנגרה ויכוח חריף על התועלת מול מתנהל הרופאיםבין 
 רוואהטוענים שהפלחוקרים יש .  למי השתייהאורוסיליציתפלוחומצה  תוספת ידי

אשר תשתה בעל כורחה , אך הם יקבלו אותו דרך חלב אמם, אינו מתאים לתינוקות
  !בשינייםותפגע גם  ישירות תזיקר או טוענים שתוספת פלואחרים. מים מופלרים

 שהציבור צורךכמות המים ". תרופה"כלל התייחסות לצד הכמותי של מתן האין 
ה הניתנת ללא בקרה  כלומר מדובר בתרופ� במידה ניכרת לאדםה מאדם שונ

חקלאים ה משמשים את המים המופלרים � המצב חמור עוד יותר ולםא. כמותית
 וכך ,ר נאגר בגידולים אלוואוהפל.  ירקות ופירות בתחומי היישוביםהמגדלים

 בנוסף לכך ישנם אזרחים.  מבוקרתלאור וא האוכלוסייה תוספת פלתקבלמ
בריאותי כה -ש הבחירה בנושא אישי חופ� תרופות מנטילתנמנעים באופן עקרוני ה

  ! המדינהידי-לחשוב נלקח מהם ע

 אשר ,אורוסיליצית עקרונית בנושא ההפלרה קשורה למקור החומצה הפלובעיה
 בישראל ההוראה הינה. המדינה מורה לרשויות המקומיות לרכוש כדי להכניס למים

ים דשנים וחומר" לרכוש את החומצה מחברת הפקת הפוספטים ,משמעית-חד
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, להפקת חומר הדשן הפוספטי מייבאים מיליוני טונות גופרית". מ"כימיים בע
 על סלעי הגיר המועשרים �יוצרים מהם חומצה ואותה מפעילים על המחצב 

, ראומחצב הפוספט בארץ מכיל שורה של יסודות לוואי רעילים כדוגמת פלו. בזרחן
 ,החומצה המופעלת על הסלעים ממיסה את כל יסודות הלוואי. קדמיום וכרום

 בארות � התוצאה עגומה .המוחדרים לקרקע, והללו מתרכזים בתשטיפים רעילים
שורה של בארות נסגרו ושורה של נאות . ומעיינות במרחבי הנגב המרכזי הורעלו

ם לסגור את מפעלי במקו. מדבר ושאר מקורות מים תיירותיים זוהמו כמותית
 המדינה נתנה להם מונופול לאספקת החומצה ,הפוספטים מזהמי הסביבה

  . אורוסיליציתהפלו

כרוכה בשורה , ההפלרה של כמויות המים הענקיות המסופקות לאזורים המיושבים
אחסון ;  שינוע של מכלי החומצה ברחבי הארץ�של סיכונים סביבתיים ובריאותיים 

ביצוע הפעולה המורכבת של ; ה ובאזורי הבארות הפעילותהחומצה במרכזי המכיר
וקשיי שליטה על ;  המרוכזת למקורות המיםאורוסיליציתהוספת החומצה הפלו

ל אלה לכ.  במים המסופקים לצרכנים הקרובים לבארות המופלרותידראוריכוז הפלו
 החומצה ממיסה מתכות רעילות �אשר מטאטאים מתחת לשטיח , נוספת הבעיה

  !ת והברזים של מערכת אספקת המיםמהצנר

הקרקע -והללו מגיעים לתת, המים המופלרים מגיעים לביוב ולמי ההשקיה
בין , ר והיסודות הרעילים הנלווים נספחאוחלק מן הפלו.  אל מי התהוםומצטרפים

-מי הנגר הטבעיים חודרים לתת. ןהקרקע ונאגר בה-לחרסיות אשר בתת, היתר
  אותם אלומצרפים בחרסיות יםצטברמרעלים אשר  את המשנעיםהקרקע ובדרכם 

, רב מי התהום במישור החוף ול ניצ:הבעיה חמורה במיוחד כיום. מי התהום
באזורים , כתוצאה מכך .וכתוצאה מכך צומצם ואף נפסק ניקוז מי התהום אל הים

זיהום מי התהום הינו אפוא .  במי התהוםומתעשריםרעלי ההפלרה הולכים רבים 
 יהיה מאוחר ,משמעית שההפלרה מסוכנת-כאשר יתברר חד.  במידה רבהבלתי הפיך

  ! מי התהום שלנו כבר יהיו מופלרים�מדי 

 ידי- לערק ר אובמקום קבלת הפלו, ההפלרה הגורפת של המים בארץ, כוםילס
   !הינה שימוש בתותח כדי להרוג זבוב, המעוניינים בכך באמצעות משחת השיניים

  

  



  

   

  :על ההפלרה בישראל

   בישראל תהסכנה הסביבתי
   הפלרת מי השתייהבשל

  ).M.Sc (שמעון צוק: מאת
  ה וקיימותסביב, מדען יועץ בנושאי מים

  shimontsuk@gmail.com: אימייל

 באותו ."אדם טבע ודין" התחלתי לעבוד כמדען המים של עמותת 2001בינואר 
ה שבתחילה נראתה לי מוזרה יניבטסי רמזי מירושלים בפ' חודש פנתה אלי הגב

משרד הבריאות מחייב את כל ספקי המים להחדיר פלואוריד רעיל למי  "�מאוד 
 12 היה לי ניסיון של שאף. כתבה, "אתם חייבים לעשות משהו, השתייה של ישראל

שנות עיסוק בתחום הן כסטודנט לתואר ראשון ושני לגיאולוגיה ומדעי הסביבה עם 
רות ההידרולוגי והן יראש אגף איכות מים במחוז צפון של השהן כ, התמחות במים

 מעולם לא שמעתי שמחדירים פלואוריד למי ,"מקורות"כהידרולוג יועץ לחברת 
 ההשפעה של הפלואוריד ימהלדעת ד וכאזרח וצרכן מי ברז עניין אותי מא. השתייה

תי מחויב היי" אדם טבע ודין"כמדען המים של . הבריאותעל על איכות מי הברז ו
רמזי ' הגבד התברר לי שומהר מא. את ההשלכות הסביבתיות של ההפלרהגם לבחון 
איכות  ו,מזיקותהשלכות סביבתיות והשפעות בריאותיות יש אכן  הפלרהל :צודקת

   . מפליריםןבהש ות האחרארצות אף יותר מרוב התיפגעהסביבה בישראל 

לצורך הפלרת  . מי השתייהתמקד בבעיות הסביבתיות שיוצרת הפלרת זו אבסקירה
מי השתייה בישראל מחדירים למערכות מי השתייה אלפי טונות של חומצה 

. שהיא תוצר לוואי תעשייתי רעיל של מפעלי דשנים) H2SiF6(פלואורוסיליצית 
·�¯CaF2) .( õפלואור הטבעי המצוי במים לרוב כפלואוריד הסידן שונה מה חומר זה

¯ùÓ Â� úÂ�È¯·� �¯ùÓ ÂÁ¯Ë �Ï ÌÈ�¯Á�� ÌÈ¯Á� �ÏùÓÓ È�ÏÌÈÓ� úÂÎÈ�, 
ÌÈÓ� úÂÎÈ� ÏÚ ��ÓÂÁ� Ïù úÂÚÙù�� Ô�Ó �Â�·Ï . כי משרד הבריאות טוען

.  מבוססת על מחקרים רבים שנעשו בעולם,הקביעה שההפלרה בטוחה ויעילה
ב " רשויות הבריאות והסביבה בארהידי-עלאולם מסתבר שהבדיקות שנערכו 

על מים שהופלרו עם סודיום ) 20-ה של המאה 50-  וה40-בשנות ה(ובאנגליה נעשו 
 החומצה ולא נעשו בדיקות על ,)(CaF2 או מים עם פלואוריד טבעי (NaF)פלואוריד 

  . הפלואורוסיליצית
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על ההשפעה של השימוש בכלור  החומצה דומה לחוסר המידע על המידע חוסר
ברר שבפעולת הת,  לאחר עשרות שנים של חיטוי עם כלור,1974רק בשנת . לחיטוי

  . החיטוי נוצרים תוצרי לוואי מסרטנים ורעילים

�Ó úÈ·ÈÊÂ¯Â� ��ÓÂÁ �È� �ÈÈúù� ÈÓ ú¯ÏÙ�Ï úùÓùÓ� ��ÓÂÁ�Â�,  ובשל כך היא
, לצריבת מתכות,  לצריבת מעגלים אלקטרוניים בתעשיית האלקטרוניקהמשמשת

 את יתרת החומצה שלא ניתן לשווק. זכוכית וקרמיקה במפעלים שונים, פחים
 לפנות לאתר לסילוק פסולת רעילה )המשרד להגנת הסביבה ידי-לע(מחויב המפעל 

  .כחומר מסוכן לכל דבר, ברמת חובב

המתכת , לשימוש בתעשיות האלקטרוניקה, כאמור,  אשר נועדה,ו זחומצה
 חומרי גלם בדרך כלל בתחום איננה עוברת תהליכי ניקוי וטיהור הנהוגים ,והזכוכית

צור סטריליים הנהוגים בתעשיית ידאי שאינה מיוצרת בתהליכי יבתעשיית המזון וו
סלע הפוספט הטבעי מכיל מלבד פלואור וסיליקון שמאחר . תוספי המזון והתרופות

ומאחר , ים רעילים ומסרטנים אחרים וחומרים רדיואקטיבייםיגם יסודות כימ
מצה חלק מחומרים אלו מתווספים לחו, תהליכי טיהור החומצה איננה עוברתש

 ÌÈË¯ÒÓÂ ÌÈÏÈÚ¯ ÌÈ¯ÓÂÁ: ÔÒ¯� )As(, ÌÂÈËÂ¯ËÒ )Sr(, ÌÂ¯Î  שהינםכמזהמים
)Cr(, ÌÂÈ¯· )Ba(, ÔÂ¯Â· )B(,ÓÂÏ� È ÌÂÈ)Al(, ú¯ÙÂÚ )Pb(, ÌÂÈËÈË )Ti(Â  Ï�È)Ni(. 

 ¯Â�ÂÏÙ� ÌÚ �ÁÈ ÌÈË� ÌÈÊÂÎÈ¯· �ÈÈúù� ÈÓÏ ÌÈ¯�ÁÂÓ ÂÏ� ÌÈÈÓÈÎ ÌÈ¯ÓÂÁ
�·È·Ò�Â ÌÈÓ� úÂÎÈ�· ÌÈÚ�ÂÙÂ .  

בריכוזים המוספים , לכן החומצה, מבחינה כימיתמאוד פעיל   ידוע כיסודואורהפל
 קורוזיה בשל. עלולה לגרום לקורוזיה במערכות הולכת המים, למערכות מי השתייה

זו עלולים להתווסף למי השתייה במערך זרימתם בצנרת מתכות כבדות ורעילות 
אחת דיווחו ספקי מים על בלאי לא . אבץ ועוד, פליז, נחושת, קדמיום, עופרת: כגון

  .אורידומוגבר בצנרת לאחר הוספת הפל

·ÍÈÏ�ú�ÈÈúù� ÈÓ ú¯ÏÙ� ,Î -95% ÌÈÓ�Ó Ó¯ÏÙÂÌÈÂ �È¯Ï ÌÈÓ�ÊÓ�·È·Ò� ú� . 
ÏÚÂÙ·,Î �¯ -1% ÌÈÓ�Ó � �ÂÚÂ �ÈÈúùÏ ÌÈùÓùÓ4%-3% ÌÈÓ�Ó � ÌÈùÓùÓ

 ÔÂÊÓ úÎ�ÏÌÈ�ÙÒÓ � ú�¯Â�ÂÏÙ�ÈÌ��� ÛÂ�Ï .  לריקמופלריםה המיםמתוך    
 להדחת משמשים 70%- להשקיית גינות ציבוריות ופרטיות וכ משמשים20%-כ

 חומצה פלואורוסיליצית המוחדרת טון 6,000- שמתוך כ נובעמכאן. אסלות ורחצה
 טון של 5,700 ואילו , לאוכלוסייהיד למתן פלואורמיועד טון 300 רק ,למי השתייה

  . סביבהת הפלואור במעגל צבירל ומתווספים לסביבה נפלטיםחומצה רעילה 

  הצטברות בשרשרת המזון
) זילנד ואירלנד-ניו, אוסטרליה, קנדה, ב"ארה( למרבית המדינות המפלירות בניגוד

  משק המיםמסיבה זו. מדינת ישראל נמצאת במחסור חמור במים, המשופעות במים
.  ממי השפכים המטוהרים להשקיה בחקלאות70%-מרכז מאמצים גדולים להשיב כ

 בהם ריכוז הפלואוריד בשפכים , מתקני טיהור שפכים23 היו 2004כבר בשנת 
יש . המשרד להגנת הסביבה ידי-לעלי שנקבע אהמטוהרים גבוה מהריכוז המקסימ
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תהליך . ג לליטר" מ1  מקסימום מוגבלת היאלאב להשקיה "תקנות בארההלציין ש
פלואוריד שמוחדר למי השתייה ה מרבית לא מסלק פלואוריד ולכן טיהור השפכים

הקרקע מי התהום ,  התוצרת החקלאיתמשם אלמגיע בסופו של דבר אל החקלאות ו
  .או מקווי המים/ו

 ובכך עולה , משקים צמחי מאכל ומספוא בקולחים המועשרים בפלואורידהחקלאים
הצמחים קולטים את . יםבעיקר בסביבת בית השורש,  בקרקעידריכוז הפלואור

הצמחים נאכלים .  בצמח גדליד ריכוז הפלואורובדרך זו ,הפלואוריד דרך השורשים
מעגל . בעלי החיים המייצרים חלב והמיועדים לבשר ידי-לעהאדם או  ידי- לעישירות 

  . החי והצומח,  האדםידי-ל עידיה מתמדת ומסוכנת בצריכת הפלואוריעלמוביל לזה 

עד עשרות מונים גבוה יותר  (ידערכים גבוהים של פלואור  עלדווחבספרות מ
ועל , ידבתוצרת חקלאית ובצמחיית בר שנחשפה לפלואור)  במיםידהפלואורמריכוז 

  .  כךבשלפגיעות קשות בצומח 

  פגיעה בשיקום נחלים
 אולם עד כה לא התייחס , מתכננים להשיב קולחים לטובת שיקום נחליםבישראל

המשרד להגנת . עת הפלואוריד על הסביבה המימית השפבעיה שלאף גורם ל
ח ארגון הבריאות "מנגד בדו. הסביבה לא קבע ריכוז סף לפלואוריד להזרמה לנחל

בסביבה מים  ג לליטר"מ 0.5לי של א הומלץ על ריכוז מקסימWHO4 �העולמי 
 רגישות של חלק מבעלי החיים עקב) מכילים ריכוז נמוך של סידן(מתוקים רכים 

 ריכוז הפלואוריד במים קשים אמנם אין המלצה עלח "בדו. לפלואורידם ייהמימ
רשות בדקו  אך אין ספק שאסור להתעלם מסוגיה זו ומוטב היה לו ,)כמו בישראל(

  . המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים את הנושא לעומק, המים

  , תאונות,  תקלותבשלחשש לאסונות 
  פלרהפיגועים ותפעול לקוי של מערך הה

 כחומר מסוכן והוציא רוסיליציתגדיר את החומצה הפלואוה להגנת הסביבה המשרד
אולם אין מערכת שהיא חסינה בפני . הנחיות כיצד לטפל בה כדי למנוע אסונות

בייחוד לא מערכות כימיות רגישות , פיגועים וליקויים בתפעול, תאונות, תקלות
  . המשלבות מים חומצות וגזים

  : נכתבוסיליצית שמספקת אחת החברות המשווקת חומצה פלואורבכרטיס הבטיחות

לא ניתן להבחין , גורם לכוויות קשות! נוזל ואדים מסוכנים ביותר! סכנה! רעיל"
יכול לגרום למוות בבליעה או , בהתחלה בפגיעתו הן במראה והן בתחושת כאב

תגובה עם מתכות …סכנה חומר יוצא דופן למגע ולבריאות. בנשימת אדים
חררת כמות תבמגע עם מים מש. - מימן -מסוימות גורמת ליצירת גז דליק ונפיץ 

  ".החום הנוצר מעלה את הלחץ בכלי ויכול להביא להתבקעותו. חום ניכרת
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 ברחבי ישראל מאות מתקני הפלרה עם מפוזרים היא שבעקבות ההפלרה המשמעות
, ספר- ליד בתי, בחצרות בארות המצויות בלב אזורים מאוכלסים,חומצה מסוכנת

 ÒÈÎ�Ï úÂÈÂù¯�Â ÌÈÓ� È�ÙÒ ú� ú�Ï�Ó �¯ÏÙ�� ú·ÂÁ .מבני מגוריםוגני ילדים 
Á Ïù úÂÂË ÔÈÒÂÏÎÂ�� ÈÊÎ¯ÓÏÔÎÂÒÓ ¯ÓÂ.   

 600-כ( טון חומצה מדי שנה 6,000-כדי למלא את מתקני ההפלרה יש צורך לשנע כ
ומרים  לחבהם אסורה הכניסהשחלקם בלב ריכוזי האוכלוסייה באזורים , )משאיות
  . למעט ספקי גז ודלק)  תמרוריםבאמצעות (מסוכנים

תפעול קרו בעבר ועלולות לקרות האחזקה וה, תקלות ותאונות במערך השינוע
תאונה או תקלה  אם .התאונות באזור לא מיושבהתרחשו למזלנו עד כה . בעתיד

לפינוי ,  חמורבאזור מאוכלס היא יכולה לגרום לאסון, חלילה, דומה תתרחש
ב דווח על עשרות תאונות ותקלות שקרו במערך ההפלרה "בארה. בהלהלתושבים ו

  . ושגרמו לנזקים בריאותיים וסביבתיים

úÂÏ�ú,úÂÂ�ú ,�ÈÓÚÓ ÌÈÚÂ�ÈÙÏ ÈÏ�È�ËÂÙ ��ÂÓÂ ÈÂ�Ï ÏÂÚÙú  ÌÈ ¯Â·È�� ú�
ÌÈù� Èú·È·Ò ÌÂ�ÈÊÂ úÂÂÓ Ïù úÂÎÒ ÈÙ· �·È·Ò�Â, ú�Ê ÏÎÂ úÓ ÏÚ Ì�Ó�Ï 

Ú� úÏÁÓ ú� ËÚÓ·ÌÈ�ÏÈ� Ï�� úùù .  

  מסקנות
 על נזקים סביבתיים רבים רבים מצביעים) םמי ומתעצכיםההול(ים יממצאים מדע

  . ולכן המגמה בעולם היא להפסיק את ההפלרה, הפלרת המיםבהשפעתהנגרמים 

יש להפסיק את הפלרת מי השתייה בישראל לאלתר ולמנוע את הנזקים לבריאות 
   .לחי ולצומח, צרת החקלאיתלתו, לנחלים, לקרקע, למים, האדם

היא לצמצם את כמות , קיימא-כחלק ממדיניות של פיתוח בר, המגמה בעולם
  .הכימיקלים והתרופות שהציבור והסביבה נחשפים אליהם ובכללם הפלואוריד

קיימא שווה - ובתבריאה, לקדם רפואת שיניים ציבורית יעילהעל משרד הבריאות 
   .לכל נפש

  



  

   

  :על ההפלרה בישראל

  המאבק הציבורי 
  נגד הפלרת המים בישראל

  זאב שפיר: מאת
   הפלרת המים בישראללמניעתעד הארצי והור "יו

  titansh@bezeqint.net: אימייל

למניעת  ,חומר רעיל וקורוזיבי למי השתייה בישראלמשרד הבריאות מאשר הכנסת 
, חומצה פלואורוסיליצית, םהחומר המוכנס למי. המדינה של תושבי בשיניהםעששת 

חומרים , )אנטימון, ניקל, כספית, עופרת, קדמיום, ארסן(מכיל מתכות כבדות 
וחומצה ) יצרן חומר ההפלרה בישראל, הנובעים מתעשיית הדשנים(רדיואקטיביים 
יצרן החומצה (מ "במסמך מקורי של דשנים וחומרים כימיים בע. פלואורוסיליצית

חומר : תג אזהרה: "נכתב בפירוש, שהגיע לידי) אללטיפול במי השתייה בישר
  ".  קורוזיבי

, משתמשים בה לשתייהואנו  , למוביל הארצית מוכנסהחומצה הפלואורוסיליצית
משרד בחר ,  מכל חומרי החומצה.)לשולחננושמגיעים (להשקיית הגידולים ו לרחצה

,  העששת כפתרון לבעיית,הבריאות לקדם בתעמולת יחסי ציבור את הפלואוריד
  .הציבורהתעלם מיתר החומרים ולא הביאם לידיעת 

המוכרות בספרות ,  חומר ההפלרה כולל מתכות כבדותשנערכו הוכיחו כי מחקרים
 גורם פלואורידכי הגם הוכח . פוגעות במערכת העצבים ועוד, המדעית כמסרטנות

וטת  בבלוטת התריס ובלפוגע, )מחקר מהרווארד(לסרטן העצמות בנערים צעירים 
  . לפגיעה במוחגורם גם  על אנזימים רבים ומשפיע, האיצטרובל

 מעולם לקבל ולא זכ,  את ההפלרה בתשלום חשבון המיםהמממנים, תושבי ישראל
 מפלירים את מי השתייה שבוהודעה רשמית ממשרד הבריאות על מהות החומר 

ת  כפי שנהגה בפרשו, גם התקשורת לא טיפלה בנושא בצורה יסודית.בישראל
  ). דוגמת פרשת רמדיה(בריאות אחרות 

 משרדעל משרד הבריאות של לחץ בעקבות , 80-באמצע שנות הההפלרה בארץ החלה 
 להפליר 5,000- חוקקה הכנסת חוק המחייב כל רשות שבה יותר מ2001- ב. הפנים

   .את מימיה
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  העובדות,הטענות. עלה עד כה בתוהו, כל ניסיון לשנות את עמדת משרד הבריאות
מבלי על ידו  ים נדח,ת משרד הבריאותעמדמ עמדה שונה ים המציגוהמחקרים

עמדה נוקשה זו של המשרד מרתיעה אנשי רפואה ומחקר . באופן רצינינבדקו ש
   .מעמדםייפגע  מחשש שמא ,מנוגדתמלהציג עמדה 

 ,פרופסור פול קונט) 2007( לארץ הוזמן, בעקבות המגבלה לגייס מדענים ישראלים
, בעל ידע רב בנושא, קונט' פרופ. הנאבק בהפלרה זה שנים  שם עולמיכימאי בעל

, פעילים ומומחים מכל העולם, הקים אתר אינטרנט המאגד מחקרים רפואיים
זמן קצר לפני הרצאתו בכנסת . המתעדכנים במחקרים ובהחלטות במדינות שונות

מנהל (מן ' י' פופרו) הסתדרות רופאי השיניים בישראל(הרולד סגן כהן '  פרופהניחו
קונט על כיסאות חברי ' גד פרופנמתריס מכתב ) המחלקה לרפואת שיניים קהילתית

שנערך דיון למסקנות  לא פחות מאכזבת הייתה תגובת משרד הבריאות .הכנסת
בעקבות הדיון החליטה ועדת הבריאות של הכנסת . )2007 (בעניין ההפלרהכנסת ב

במכתב פנה  משרד הבריאות אולם, לקדם הפלרה במקומות חדשים בישראללא 
והורה לה להתעלם ) שמכניסה את חומר ההפלרה למוביל הארצי(לחברת מקורות 

  . התגובה הייתה התעלמותאך  ,המכתב הוצג בתקשורת. הוועדהמהחלטת 

 את ותמפלירן  אינ)למעט אירלנד וחלקים באנגליה ( ארצות אירופהכי כל עובדהה
משרד הבריאות נוטה באופן בולט לצטט . בריאותאינה משכנעת את משרד ה, המים

ומתעלם , פלואוריד ורק כאלו המצדדים ב,ב"אך ורק מחקרים המתפרסמים בארה
 לאור העובדה שחומר ההפלרה רחוק מלהיות . בנושאלגמרי מעמדת אירופה

משמשים כל המחקרים על פלואוריד זריית חול בעיניים כדי , נקי פלואוריד רפואי
  . תנגדיםלהשתיק את המ

הרולד סגן ' פרופכתבו מאמר ש להלן ציטוט מ,כדי להדגים את מדיניות ההתעלמות
, חברי ההסתדרות הרפואית, ממקדמי ההפלרה בישראלשניים , ר יובל ורד"כהן וד

פורסם בעיתון  המאמר. הספר לרפואת שיניים האוניברסיטה העברית ירושלים-בית
   :)2002 אפריל(ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל 

אחת מדרכי הפעולה האפשריות אל מול גל ההתנגדות הגואה כנגד הפלרת מי "
סוג זה של הבלגה . 'עד חלוף הסערה'השתייה הוא להימנע מתגובה ומעימותים 

 הדנה בדרכי תגובה מול ,ב"ואי תגובה מוזכר רבות בספרות המדעית בארה
 מהחשש כי עצם ההגיון העומד מאחורי גישה זו נובע. תעמולת ההתנגדות

יעילותו , העלאת נושא ההפלרה לדיון ציבורי יעורר חשד וספק לגבי בטיחותו
  ". ונחיצותו ויספק במה נוחה לפעילות המתנגדים

  :עוד כותבים המחברים

באף מצפונם השקט של תומכי ההפלרה ומקדמיה יכול להסתמך על העובדה כי "
 פלואורידים הוכחהמהמחקרים שנעשו בנושא ה] ההדגשה במקור [לא אחד

  ". השפעה בריאותית שלילית ומזיקה העומדת בקנה מידה של קריטריונים מדעיים
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 .ונפיצותו רעילותו  דורשות בניית בונקר לאחסון החומר בגללתקנות פיקוד העורף
 6,000(משאיות עמוסות באלפי טונות .  עירייה לא עשתה זאתששום לצייןמיותר 

 פיקוח או ידיעה מה ללא,  אוכלוסייה ואף חונות בהםנוסעות בריכוזי) טונות בשנה
  . עושים במקרה של תקלה

 המכיליםבמים משתמשים ל תושבי מדינת ישראל כ: גם בעיה מוסרית עולה כאן
   . לכך נתנו את הסכמתםובלי שנשאלו א, חומר כימי המוצג כחומר רפואי

פתחות  מהלך התבכל( סתימה לילד 0.44משרד הבריאות מדווח על פער של . ועוד
 ללא באזורהמתגורר  באזור שמפלירים לילד המתגוררבין ילד ) השיניים עד בגרות

לילד לכל (!) פחות מחצי סתימה.  סתימה0.44 �זה כל ההפרש . פלואוריד במים
 !)? (בישראלבשביל כל זה מפלירים את המים ! אורך שנות התפתחות השיניים

שסופגים לשווא את , ) מבוגרים6ל יש על כל ילד בישרא( מבוגרים 6ומסכנים 
 12 עד גיל  רק לילדים,לטענת המצדדים ,יעילשכן הפלואוריד (הפלואוריד לגופם 

  .!)בלבד

 מים להביאהממשלה דואגת בהודו . מדינות רבות כאמור הפסיקו את הפלרת המים
בקנדה  . רמת פלואוריד גבוהה במיםבהם יש באופן טבעישטובים לשתייה לאזורים 

להפסיק להרעיל את תושבי הקוראים  של רופאים ומדענים קולותיהםרבים מת
, רופא שיניים קנדי שהיה ידוע בתמיכתו בהפלרה, ר הארדי ליימבק"וד, המדינה

כמו רופאי שיניים רבים . ההתנצל בפני הסטודנטים שלו לאחר שלמד על נזקי
כדי שים גם הוא לא ידע מהו החומר הספציפי שבו משתמ, התומכים בהפלרה

שאלה (והביע דאגה באשר לניקיון האינטרסים העומדים מאחורי ההפלרה , להפליר
  ...).העלולה אף להישאל אצלנו

והעמידה אותו , ניסים דהן, לשר הבריאות דאז ,עיריית הרצליה פנתה 2002בשנת 
 וגם על חוסר התבונה שבמהלך ,על הסכנות הנלוות להכנסת פלואוריד למי השתייה

  .לשקול מחדש את נושא הפלרת מי השתייהוביקשה  ,ריאות השןדאגה לבב

בעצם הכנסת "הוא כתב ש: טענה סוציאלית מעניינתבתשובתו לב יהשר דהן ש
 שיקבלו פלואוריד ויגנו על ,פלואוריד למי השתייה ייהנו גם העשירונים התחתונים

ברתי השר אף הגדיל לעשות והוא רואה במהלכו חלק ממאבק ח, כלומר". שיניהם
עד היום מאמץ משרד הבריאות את הטענה , אגב! לצמצום הפערים החברתיים

  ."צדק בריאותי "הסוג שלכאילו מדובר בהטבה סוציאלית מ

, נו אמידהאמת המרה היא שהעשירונים העליונים וכל מי שידו משגת גם אם אי
דווקא העשירונים התחתונים .  ולא מי ברזים מבקבוקיםישותה רק מים מינרל

הלזה . משתמשים במי ברז, משגת לרכוש מים מינרליים נטולי פלואורידאינה ידם ש
  ).ואוי לגוף כולו(אוי לאוזניים !! ?"צדק בריאותי"ייקרא 

פנתה עיריית , בעקבות חוסר נכונותו של משרד הבריאות לשנות את עמדתו
הביא לכדי צ "לבג" טבע ודין, אדם"הרצליה יחד עם מרכז השלטון המקומי ואגודת 

הטענה העיקרית של מגישי הבקשה הייתה שאין לחייב  .להפסקת הפלרת המים
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. חומר כאילו רפואי במי השתייה בלי שניתנה לכך רשות מפורשתב השתמשאדם ל
כמו . כפות חומר רפואי היא מעשה שאין השלטון רשאי לנטילתכפייה מעין זו של 

צ "בג. כן הציגו העותרים חומר מדעי אודות הסכנות המרובות שיש בהפלרת המים
הוא הציע .  שלא להתערב בהחלטה וציין שאין בידו כלים להכריע במחלוקתהחליט

המשפט -תוך שמירת הזכות לשוב ולפנות לבית"לעותרים לחזור בהם מהעתירה 
עם הפעלת התוכנית יפעילו "שצ כי הוא מניח "בהחלטתו קבע בג. "בנושא העתירה

ה ומאגר רמנגנון מסודר למעקב אחר תוצאות ההפל) קרי משרד הבריאות(המשיבים 
  ).20.11.02, 4529/02צ "בג ("נתונים פתוח לציבור

שלא ,  גם מאגר נתוניםלא הוקם.  מנגנון מסודר למעקב לא הוקםציין כימיותר ל
 שהממסד הרפואי אינו מעוניין היאתחושה ה, כלומר. לדבר על מאגר פתוח לציבור

. יעקוב אחריו ויגלה ביקורת בעניין כה חשוב לבריאותו, שהציבור ייחשף למעשיו
המאבק  .בה פועל הממסד הבריאותישעל הדרך  המלמדתמקוממת זוהי התנהלות 
מרכז השלטון , עיריית הרצליה הגיעה להסדר עם משרד הבריאות. הציבורי נדם

  .לפרקים ,קולההשמיעה את " טבע ודין, אדם"דת המקומי נדם מאז ורק אגו

 מר יוסי ,ציונה- ית נסיראש עיר.  חלה התעוררות במאבק הציבורי2005בספטמבר 
נזעק הידיעה עם פרסום .  על התחלת הפלרת המים בעירעירו הודיע לתושבי ,שבו

ל שניהכמי , אלי ופנה ,תושב העיר ובעל רגישות לנושא , מרדכי הוכברגר"התזונאי ד
 לראש העיר פנינו. והציג את הסכנות הידועות לו, מאבקים ציבוריים נוספים

אנשי משרד הבריאות כדרכם . אך ללא הועיל, בבקשה לא ליישם את ההפלרה
רק לאחר מאבק .  נכנע לדרישתםוהוא, הופיעו בהרכב מיוחד ולחצו על ראש העיר

" נלאפ"שהופיעו בציבורי מקומי שבסופו נחשף ראש העיר להרצאות של מומחים 
הוא הבין את גודל הסכנה לבריאות תושבי עירו והורה לחדול מהמשך , מיוחד

  . ההפלרה

לאחרונה נודע שראש העיר נכנע למשרד הבריאות והחליט להפליר שוב את המים 
  .בעיר

ישובים כדי שיכניסו את ימשרד הבריאות מפעיל מכבש של לחצים על עיריות ו
מפלירות לבסוף את , אשר מתנגדות להפלרהם עיריות ג. הפלואוריד למי הבארות

  . המים

ת  הפלרלמניעתעד הארצי והו"את אנוכי מרדכי הוכברג ור "ד הקמנו... בהמשך למאבקנו
שניהלו בעבר את " טבע ודין, אדם"ו ליחידים וקבוצות כמו נ וחבר,"המים בישראל

  .צ המאכזבת"המאבק הציבורי שנחלש לאחר תשובת בג

תה בשכנועה של ועדת הבריאות של יהי" ועד הארציוה"ת של פעילות גולת הכותר
 עד להשפיעוכמו כן הצליח הו. הכנסת בשתי ישיבות להחליט שהמשך ההפלרה יוקפא

 ,שובים בהפלרהייבמסקנתה שלא להמשיך ולחייב " ועדת עדין"בעקיפין על החלטת 
  .אלא להשאיר זאת לשיקול מקומי
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 .המים  להפליר אתית רחובותילחייב את עירלאחרונה ניסה משרד הבריאות 
 גם כך. והמאבק הצליח,  כינס דיון משותף"הפלרת המיםלמניעת הוועד הארצי "

  .ישובים נוספיםי בקריית אונו ובקרה

:  קבעה,2007 ס ובמר2006 ביוני ,ועדת הבריאות של הכנסת בשתי ישיבותיה, כאמור
ישובים חדשים יבת ההפלרה על יש להקפיא את המצב הקיים ולא להרחיב את חו"

  )".2006יוני (כפי שמחייבות התקנות 

את  לבטל ,"ועדת עדין" ועדת הבריאות את מסקנות אימצה 2007 סבהחלטתה במר
  . תושבים5,000מעל שובים המונים יחובת הפלרת מי השתייה בי

רותי בריאות השן בסל י בהחלטתה למשרד הבריאות לכלול את שראהעדה קוהו
.  ולא לשים יהבו על הפלרת מי השתייה, לכולםים הבסיסי כדי שיהיו נגישהבריאות

. להפלרת מי השתייהבנוגע  לכוונותיו יחס לוועדה ב לדווחמשרד הבריאות נקרא
לבדוק סוגיית חובת הפלרת המים על כל "ועדה למבקר המדינה ו הנתהפ, לסיום
נו נציגי החברה הערה מעניינת שחשוב להציגה כאן היא שאף שהוזמ". היבטיה

, המייצרת המספקת את החומצה הפלואורוסיליצית לעיריות ולחברת מקורות
. הם מעולם לא מצאו לנכון להיות נוכחים, לישיבות ועדת הבריאות של הכנסת

בחירה שמן הסתם נבעה מחשש שמה יישאלו על מרכיבים מסוכנים בתוך החומר 
במיוחד , וע לא חויבו להופיעמד, השאלה המתבקשת להישאל היא. המסופק על ידם

  !? כה שיטתיתםשהיעדרות

. של הכנסתמשרד הבריאות לא כיבד את החלטות ועדת הבריאות  :אני מדגיש שוב
לנכון לציית לוועדה או ולא מצא ,  בתוקף את המשך הפלרת המיםדרש המשרד

הכוללת גם נציגי ציבור של ארגוני איכות סביבה ( תחומית-לכנס ועדת מומחים רב
  ).אזרחיים רלוונטיים

את כולן המשרד קיבל  . באשר לאיכות המים"ועדת עדין"כך גם באשר למסקנות 
  .את המסקנות האלו הוא דחה . להפלרת המיםשנגעולמעט המסקנות 

יצאה כאשר  ,2006 בנובמבר  אירעשמלמד על דרכו של משרד הבריאותנוסף אירוע 
ה להימנע מלתת מים מופלרים בקריא) ית לרפואת השןנהאגודה האמריק (ADA-ה

תגובת משרד הבריאות הייתה  .לתינוקות הניזונים מתחליפי חלב אם עד גיל שנה
 משרד הבריאות. לא קרהשמאום מיותר לומר . ייבדק והציבור יזכה להדרכה שהעניין

  . ולא הורה לו כיצד לנהוגלא נתן שום הנחיה לציבור ההורים המוטרדים

 יעקב בן יזרי את עמדת משרד הבריאות בתשובה  מרותר הבריא הציג ש2008בשנת 
הפלרת מי השתייה היא השיטה היעילה ביותר " :כ איתן כבל"לשאילתה של ח
 �נהפוך הוא . תופעות לוואי מסוכנות אין מחקרים שמצביעים על...למניעת עששת

הכריז ) CDC(ב "המרכז לבקרת מחלות בארה. הרבה מחקרים מצביעים על יעילותה
  ". 20- כעל אחד מעשרת ההישגים הגדולים של המאה העליה
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 אנו רק דורשים. דרך ההתקשרות עם יצרן או יבואן אינה מענייננו: "וסיף השרהכמו כן 
  )3.8.08-נכתב ב". (שהחומר יעמוד בתקן הישראלי המבטיח את ניקיונו

 ).3.12.98(זו עמדת משרד הבריאות וזו הייתה עמדתו כל השנים מאז התקבלה התקנה 
נחוש ותוקפני בעד , במאבק נחרץ, כל השנים הללו מתעקש משרד הבריאות ונאבק

  .יישום הפלרת מים בכל מקום אפשרי בארץ

אבשלום , דב חנין, כ מלכיאור"ח: תמכו בהפסקת ההפלרה) 17- ה(בכנסת האחרונה 
שאף יצא בהצעת חוק (איתן כבל וזבולון אורלב , משה שרוני, משה גפני, וילן

 כ אופיר פינס"ח. תמך בהפסקת ההפלרה, מאיר שטרית, שר הפנים היוצא. )בנושא
 הציג עמדה מסתייגת וקיים דיונים )ר וועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת"יו(

, שהתנגד להמשך ההפלרה, גדעון עזרא, כך גם השר להגנת הסביבה. שלא הושלמו
, ץ את עמדת פקידיושאימ, "הגמלאים"אבל חשש לצאת נגד שר הבריאות ממפלגת 

  .) לקיים פגישה עם השר בן יזרי נכשלותכל הניסיונו, אגב. (התומכים בהפלרה

בעקבות .  מחשבה חדשה בנושאעולה, רעיון ההפלרה" מולדת", ב"אפילו בארה
יצאה  ,)2008ינואר " (סינטיפיק אמריקן"עבודת תחקיר שנעשתה ופורסמה בעיתון 

, ב" שונות פנו לנשיא ארהתמדינוערים ו .אה למחשבה שנייה בתחום ההפלרהיקר
  .להביא להפסקת הפלרת המים בתחומן, בעקבות הבחירות האחרונות

 בישראל גדול שינייםהמספר רופאי , שהמים בארץ מופלרים כבר שנים רבות אף
וההוצאה לרפואת השיניים היא הגבוהה ביותר לנפש , יחסית לגודל האוכלוסייה

בדיקה של (ם של האזרח הישראלי הוא הירוד בעולם מצב השיניי, בעולם המערבי
  ). 1999המרכז לחקר מדיניות חברתית 

 להמשיך יש ,לאור המימצאים המדאיגים הנחשפים כאן וההתנהלות השלטונית
יש להביא . ולנהל מאבק ציבורי פוליטי נחרץ נוכח התנהלותו של משרד הבריאות

 הבריאות והכנסת להכליל להפסקה לאלתר של המשך ההפלרה ולחייב את משרד
  . כפי שממליצה ועדת הבריאות של הכנסת,את רפואת השן בסל הבריאות הבסיסי

  



  

   

  פתח דבר

מצד אחד נראה כי . ניתן להתווכח, על השאלה אם פלואוריד הוא יסוד חיוני או לא
 אם החשיפה ,מנגד. יש טווח צר של חשיפה מקומית שבה הוא עשוי למנוע חורים

 שנמנע ממנו הפלואוריד אדםהאם . הוא גורם לבעיות בריאות רציניות, גבוהה מדי
מחקרים מוחלטים לפתור שאלות אלו ? שרודיכול ל, מן הרחם עד הבגרות, לחלוטין

 לדעת זאתחשוב . מעולם לא הופיעו בפרסומים לציבור או בביטאונים לעמיתים
  .כשקוראים את הספר

ויש , כריס ברייסון מדווח לנו כי פלואור הוא אכן יסוד חיוני ביצירת פצצת האטום
 והפיתוח �יד  פלואורהמכילהסיבה טובה להאמין כי מים מופלרים ומשחת שיניים 

 ברייסון .טענה זו נראתה לי דמיונית למדי.  קשורים זה בזה�של פצצת האטום 
 היה זה סגנון הסיפור המשכנע שלו �Ïאך , מכר-כותב במיומנויות של סופר רבי

היה זה המסר העקשני שייתכן שיש כאן שוב אמצעי .  את הספרלסייםשגרם לי 
 על הציבור כתרופת פלא שתגן על לפני שהונחת, ריפוי שלא נבדק ביסודיות
ברייסון מגלה שבטיחות הפלואוריד הפכה לפרדיגמה . הבריאות או שתשפר אותה

או (השאלות הנכונות מעולם לא נשאלו . מבוססת היטב שמסתמכת על ידע חסר
 שפלואוריד, ולכן נולדו הנחות שגויות או חסרות בסיס, )ענו כשנשאלונשמעולם לא 

העדויות שגילה ברייסון בספר זה דורשות , כמובן. וא בטוחהוא אמצעי ריפוי וה
  .בריאות הציבורלידית של אלו האחראים יתשומת לב מ

ברייסון אורג פיסות של מה שנראה בתחילה כעובדות שאינן , ככל שמתפתח הסיפור
הסתרה של , האדרה עצמית, מזימות, תאוות בצע, למארג של תככים, קשורות זו לזו

תוך כדי קריאת . ושגיאות של שירות בריאות הציבור האמריקני, ותתאגידים וממשל
שלוש שנים אחרי שקיבלתי את התואר הראשון , 50-הספר חשבתי על שנות ה

ארוז כטיפות , פלואוריד היה בשוק. בני הבכורבה ילדתי את שברוקחות והשנה 
 ,ותיהןהחולים עם ילדיהן החדשים בזרוע-אמהות עזבו את בית. ויטמינים לילדים

 בערך באותו.  מרשם בידיהן מאת הרופא המשחרר לטיפות הפלואוריד הללואוחזות
 היתרונות.  קהילות ברחבי המדינה להוסיף פלואוריד למי השתייההחלוזמן ה

 לחשוב כי חבל החלו שידידי רופאי השיניים ,גדוליםהמובטחים של הפלואוריד היו כה 
באותה תקופה קיבלו נשים בהיריון . םשלא בחרו רפואת עור במקום רפואת שיניי

כמו גם ויטמינים , כדי למנוע הפלות, טיתשהיא הורמון סינ, )DES(תרופה בשם דאס 
הרגשתי טוב . שמנים ובריאים, כדי לעזור לפתח יילודים גדולים, המכילים דאס

úÂÈÚ· ÚÂÓÏ Â�ÚÂù  אלו היו מוצרים �כשקיבלתי את מרשמי הפלואוריד והדאס 
Â úÂ�È¯·Ô�· ÏÙËÏ �Ï . כעת אני רק יכולה לתהות כמה ילדים ניזוקו מפני שאני

לשירות בריאות הציבור ולחברות תרופות , ושכמותי האמנו למכון הלאומי לבריאות
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ונסחפנו , היינו עיוורות ליוהרה התאגידית. נלכדנו בסחרור. גדולות שייצרו מוצרים אלו
  .כנולוגיה המודרנית וברפואהיחד עם התרגשות האושר שמלווה כל התקדמות בט

 מחשיפה לדאס לפני הלידה צפו הרבה יותר מוקדם מאלו של והסיכונים שנגרמ
שעד אז ,  התגלה כי הדאס גורם לסוג נדיר של סרטן הנרתיק1958- שבאף. הפלואוריד

 � 1971השימוש בזמן ההיריון לא נאסר עד , היה מתגלה רק אצל נשים אחרי גיל הבלות
מדווחים על גילויים חדשים של ההשפעה , 2003, אפילו השנה.  שנים מאוחר יותר13

מעריכים כי . ועתה גם של נכדיהן, דאס שנטלו אמהותה ילדיעל בריאותם של 
שם ניתן לעקוב , בהשוואה לדאס. ילדים כאלה יש עשרה מיליון הברית בלבד-בארצות

מוצרי , לואוריד דרך מי השתייהטווח החשיפה לפ, אחר החשיפה באמצעות המרשמים
סטיינמאסטר , גארד'סקוצ, דרך טפלון,  וכפי שמראה ברייסון,ויטמינים, היגיינת הפה

  .אינו ניתן למדידה, ומוצרי תעשייה וחקלאות אחרים מכילי פלואור

ברור שההוכחות שברייסון מציג בספר זה צריכות לגרום לאלו הממונים על הגנת 
ברבייה ובתפקוד , שובות לגבי תפקיד הפלואור בהתפתחותבריאות הציבור לדרוש ת

  . חוסר מידע על בטיחות מוצר אינו ערובה לבטיחות. של כל האורגניזמים החיים
 כי חשיפה לכימיקלים מופלרים מסוימים לפני הלידה ,רק לאחרונה התגלו הוכחות

מאוד יכולה במינונים נמוכים ו , קטלנית במינונים גבוהים,תים קרובותילע, מסוכנת
בהתפתחות בלוטת המגן ובהתפתחות מערכת חילוף , לפגוע בהתפתחות המוח

 פלואור שבהםהוכחות אלו צפו מפני שלפתע גילו כימיקלים תעשייתיים . החומרים
כתוצאה מכך . בכל מקום על פני כדור הארץ, אדם וברקמות בחיות בר- ברקמות בני

. וצרים כדי לקבל נתונים על בטיחותםמה יצרני המשרד להגנת הסביבה ללחוץ על החל
אין פלא שכימיקלים כאלו מעולם לא הגיעו לרשימת המפריעים הידועים למערכת 

ואם , מעולם לא נעשו מחקרים. מחבלים בהתפתחות ובתפקודלהאנדוקרינית או 
, הגיע הזמן שיבדקו ביסודיות כימיקלים אלו.  הציבור לא ידע על כך, נעשואכן

על הרבייה , לגבי השפעתם על ההתפתחות, ם הצטברו בסביבהבהם השבריכוזים 
  .ועל המערכת האנדוקרינית

, פי הספר-על, לאושובין ון לפצצה הגרעינית יאושר הקישור שעושה ברייסשבין 
התוצר הגרעיני .  חייב להיבדקהמשך השימוש בפלואור בטכנולוגיה עתידית ובייצור

בגיחה אחת מעל , די איש מי65,000 שהצריך שימוש בפלואור הרג בסופו של דבר
שבריאותם מושפעת , מאז ובדורות הבאים, המספר האמיתי של אנשים נוספים. יפן

שלהם חצי , מהחשיפה המלאכותית לפלואורידים ולכימיקלים מופלרים אחרים
 עלול לעלות על מספר קורבנות הפצצה פי, חיים המוערכים בתקופות גיאולוגיות

   .מיליונים רבים

  

   של הספרמחברת שותפה, )Theo Colborn(ר תיאו קולבורן "ד

Our Stolen Futre: Are We Threatening Our Fertility, Intelligence and Survival? 
A Scientific Detective Story (1996)   



  

   

  שתי הערות חשובות

  המינוחהערה לגבי . 1
פלואור הוא . בספר זה על רעילות הכימיקל אסור לבלבל בין פלואור לפלואוריד

אטום זעיר במיוחד היושב בקצה העליון של , אחד ממרכיבי כדור הארץ, יסוד
גודלו  בשל, מקומו המכובד מסמן פוטנציאל כימי שאין דומה לו. הטבלה המחזורית

עת הפרוטונים החיוביים בגרעין האטום מקבלים הגנה מועטת מאוד מן תש. מבנהוו
כתוצאה מכך אטומי הפלואור . החגורה העדינה של האלקטרונים המקיפים אותם

כשהם סוחבים אלקטרונים מיסודות אחרים , מאוד לא יציבים וטורפים מסוכנים
הפלואור הרעב העצום לאלקטרונים מסביר מדוע . (כדי לשחרר את הלחץ בגרעין
שורף אסבסט ומגיב בפראות עם רוב החומרים , חותך בפלדה כמו בחמאה

  1.)םיניאהאורג

בגלל .  מנעול ובריחמאחורימא טבע את הפלואור ישומרת א, למרבה המזל
תרכובות אלו . ריםהפלואור קשור בדרך כלל ליסודות אח, התגובתיות הקיצונית שלו

אולם גם . משחת השינייםל שמכניסיםר הן החומ,  או פלואורידיםהידועות כמלחים
הרעילות , כשהוא חמוש באלקטרון לכוד. הפוטנציאל הכימי של הפלואורידים דרמטי

כמו צוללת מיניאטורית בנמל עמוס . מגודלו הזעיר, בחלקה, של היון השלילי נובעת
 כמו חלבונים �יכול יון הפלואוריד להתקרב למולקולות הגדולות , בספינות מלחמה

ביוצרם קשרים חזקים ,  שם יכולים המטענים השליליים לחולל מהומות� א"דנאו 
  2.עם מימן ובהפרעה למבנה הנורמאלי של מולקולות ביולוגיות אלו

,  למרבה הבלבול�אני מבטיח שזה נעשה קל יותר , מיי ואנא הישארו ע�אולם 
תים קרובות מכנים את תרכובת ילע. È¯Â‡ÂÏÙ„ לÂ‡ÂÏÙ¯לפעמים מערבבים בין 
ועדת עורכי הדין של הפלואור הייתה קבוצת , לדוגמה. (הפלואוריד בשם פלואור

רפואיות של מגוון רב -עורכי דין של תאגידים שהיו מודאגים מהסכנות המשפטיות
  .)תעשייתיים מן הארובות" פלואורידים"של פליטות 

. הפלואוריד, פלואור ומתי לתרכובתבעמודים אלו ניסיתי להבהיר מתי אני מתייחס ל
במקום שהיה , מכיוון שלתרכובות פלואורידיות שונות יש לרוב יעילות ייחודית

, כדי לפשט, לרוב, עם זאת. נתתי גם את השם הייחודי לתרכובת, נטי או אפשריוורל
שימוש , השתמשתי בקיצור פלואוריד כאשר התייחסתי ליסוד ולמופעיו הרבים

   .אקדמיה הלאומית למדעיםידי ה-שאושר על
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  מראי מקום. 2
  .www.focus.co.ilהאסמכתאות המדעיות שאליהן מתייחס הספר נמצאות באתר פוקוס 

  ".מראי מקום"וגללו למטה ל, היכנסו לפרטי הספר



  

   

 1פרק

   � מבעד למראה
  ר מולניקס וניסוי הפלואוריד הראשון"ד

בבוסטון יש ) Forsyth (פורסיתבכניסת הילדים שבמרכז היוקרתי לרפואת שיניים 
הציור גורם למדענית . ציור קיר המתאר תמונה מן הסיפור אליס בארץ הפלאות

ש כשהייתה רא, בוקר אביבי אחד. לצחוק) Phyllis Mullenix(פיליס מולניקס 
וכמו , היא נכנסה לבניין השיש המקושט, פורסיתהמחלקה לטוקסיקולוגיה ב

היא גילתה  פורסיתבמעבדתה שבבאותו יום . גם היא עברה מבעד למראה, אליס
לעצמו  איש לא ידמהמוזרה שבה תגלית מרעישה ונכנסה לתוך ארץ פלאות 

   .לבלי הכרישתנו חייה כמדענית ו

ארלס בשמש הבהירה של 'לאורך נהר צנהגה  הטוקסיקולוגית פיליס מולניקס
  . שבמרכז בוסטון בחיוךפורסית הראשון במרכז לרפואת שיניים ליומה 1982אוגוסט 

מה יהעבודה החדשה הבטיחה קביעות בקריירה וע.  השנייהה בתאת ילדהלאחרונה 
  .הגשמת חלום מקצועי

 מזיקות של מאז הייתה סטודנטית בדקה מולניקס שיטה חדשה למחקר על השפעות
מובילה לאומית בתחום הייתה  כבר 1982-ב. כמויות קטנות של חומרים כימיים

כשמדדה איך חומרים כימיים אלו השפיעו על , טוקסיקולוגיה-נוירוהמדע הצעיר של 
יחד עם קבוצת חוקרים היא פיתחה . ח ועל מערכת העצבים המרכזיתוהמ

 מדויקת יותר ומהירה יותר טכנולוגיה חדשה לביצוע מדידות קשות אלו בצורה
  .מבעבר

 Computr Pattern" (דפוסיםמערכת ממוחשבת לזיהוי : "היההמערכת שמה של 
Recognition System.( התנהגות של " דפוסי" במצלמות אחרי שינויים בעקבה היא
תחו את ימחשבים נ. תנו כמויות זעירות של כימיקלים רעיליםישלהן נ, חיות מעבדה

התנהגותן של לחיות אותן  באמצעות זיהוי השוני בין התנהגות .המידע במהירות
 המדעניםיכלו  � שלהן לא ניתנו הכימיקלים הרעילים � בקבוצת ביקורת זהותחיות 

 את הרמה שבה השפיעו הכימיקלים על מערכת העצבים המרכזית" לכמת"למדוד או 
  .של החיות

מרת ההשפעה של הרעלים ניסיונות קודמים הסתמכו על ניחוש סובייקטיבי של חו
.  לכמת את השינויים שהכימיקלים גרמו להתנהגותוממושכיםאו על מאמצים מייגעים 

 המחשבים והדיוק של המדידות במצלמות בשיטת מולניקסעבודתם של אולם מהירות 
  .יכלו לגרום מהפך בתחום המחקר של הכימיקלים הרעילים

שמשרתה החדשה והתמיכה של מרכז מולניקס ידעה  1982באותו בוקר קיצי של 
  .סוף להשלים את עבודתה על המערכת החדשה שלה-היוקרתי יאפשרו לה סוף
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 כמה, )John "Jack" Hein(היין " ק'ג"והן 'ג, פורסיתמולניקס צדה את עינו של מנהל 
בו , רוורדאהספר לרפואה של ה- בביתמהרצאותיה תהוא נכח באח. שנים קודם לכן

. הוא ישב בקהל מוקסם והמחשבות רצו במוחו. ה לפסיכיאטריההייתה חברה במחלק
שהוא האמין כי , שמתארת טכנולוגיה מהפכנית" מבריקה מאוד"היין זוכר אישה 

היא תפסה את . "טוקסיקולוגיה-הנוירו פוטנציאל לערוך מהפך במדע תה בעלתיהי
  1."לא היה דבר יותר מרתק מן השיטה החדשה. " אמר היין,"העולם בזנב

 ותקים מעבדה פורסיתק היין רצה שמולניקס תביא את הטכנולוגיה שלה ל'ג
זה יהיה המרכז הראשון מסוגו לטוקסיקולוגיה דנטאלית . מודרנית לטוקסיקולוגיה

, בכימיקלים חזקים רבים בעבודתם בקביעותרופאי השיניים משתמשים . במדינה
היין ידע . מה לסתימותחומרי הרדמה והאמלג, פלסטיקים גמישים מאוד, כמו כספית

  .כי כבר מזמן היה צריך לבדוק את הרעילות של חלק מן החומרים הללו

.  מולניקסה של לזרז את החלטתסייעה פורסיתההתלהבות הנערית של מנהל 
רצה הוא . הוא היה כמו ילד בחנות ממתקים. " אמרה,"ר היין"מאוד התרשמתי מד"

חומרים שבשימושו של רופא  עללהשתמש בשיטה החדשה שלנו וליישם אותה 
  ." כמה שיותר מהרהשיניים

 של  יותריוקרתייםההמוסדות הרפואיים אחד היה המרכז לרפואת שיניים לילדים 
  . העיר כדי לספק רפואת שיניים לילדים העניים של 1910-נוסד בהוא . בוסטון

ניים המרכז לרפואת שי", ק היין'ר מולניקס קיבלה את הזמנתו של ג" כשד,1982-ב
רוורד והפך להיות מן הידועים א לרפואה של ההספר-לבית היה קשור "פורסית

  .בעולם במחקר ברפואת שיניים

-דמות ידועה במחקר רפואת השיניים בארצות, ק היין'ג, פורסית מנהל בראשו עמד
 החומר לפתח את וסייע, 50-הסטר בשנות 'היין למד באוניברסיטת רוצ. הברית

יד את התרכובת למשחת יקולגייט הוסיפה מ). MFP( טפוספסודיום מונופלואורו
 כשהגיע 2.1955- למנהל חטיבת השיניים שלה במונהק היין ' וג,השיניים שלה

צבה מחדש את הטיפול יהיה היין חלק מן הקבוצה החדשה שע, 1962- בפורסיתל
הספר ומרכזי - החלפת משמרות שהייתה אז ברוב בתי�הברית -בשיניים בארצות

הדור החדש של המנהיגים היה תמים גם , ק היין' כמו ג3.ר לרפואת שינייםהמחק
  4.פלואור ברפואת שינייםבדעות בתמיכתו בשימוש 

 .Veikko O(ויקו הורמה ,  הקודםפורסיתבעוד מנהל . היטב המפה קראה את פורסית
Hurme( ,הייןק 'תמיכתו של גבאה ,  למי השתייהרידהיה מתנגד חריף להוספת פלואו 

 ידבדיוק בזמן שבו קולגייט הזרימה מזומנים למתקנים חדשים ולחקר הפלואור
ידי תאגידים - מקורות כספיים נוספים הגיעו ממלגות מחקר שניתנו על5.פורסיתב

מכון ). NIH - National Institute of Health(פרטיים אחרים ומהמכון הלאומי לרפואה 
עם הכספים , פורסיתדלו של מרכז  והכפיל את גו1970-מחקר חדש ונוצץ נבנה ב

 קולגייט, )Warner Lambert(כמו וורנר למברט " תורמים מרכזיים" ומNIH-שהגיעו מה
  Lever Brothers.(6(והאחים ליוור ) Colgate Palmolive(פלמוליב 

 ותמיכתו בשימוש פורסית משאבים למרכז לגייס הייןק 'יכולתו המרשימה של ג
 , רשמי של מדעניםלאקשורות לחברותו במועדון , בפלואוריד ברפואת שיניים

האוניברסיטה הייתה מרכז מוביל . סטר'שהשתתפו פעם במחקר באוניברסיטת רוצ
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רבים מבוגריה הגיעו ו,  של המאה הקודמת60- וה50-הלחקר הפלואוריד בשנות 
הספר לרפואת שיניים ובמרכזי מחקר בנושא ברחבי -לתפקידים מובילים בבתי

  .תהברי-ארצות

הציג אותה המנהל היין בפני , פורסיתשנה אחרי שפיליס מולניקס הגיעה ל, 1983-ב
נטלמן קשיש שהיה הפרופסור של היין והמורה הרוחני שלו שלושים שנים קודם 'ג

 �מולניקס למדה כי הקשיש היה חוקר בעל שם ברמה לאומית . סטר'ברוצ, לכן
 יםי של מאמרים וספרים אקדמאומחברם, גוד הטוקסיקולוגיהיהנשיא הראשון של א

 ונימוסיו המושלמים) Harold Carpenter Hodge(' שמו היה הארולד קרפנטר הודג. רבים
  .ולבושו הרשמי הותירו רושם בל יימחה על מולניקס

 מילה אמרמעולם לא . הוא היה מאוד אדיב. " היא אמרה,"התרשמתי מהארולד"
  ."ותמיד לבש חלוק מעבדה לבן, רעה

כדי  פורסיתק היין הביא אותו ל'ג. יסקוסרש לאחרונה מאוניברסיטת סן פרנפ' הודג
ומתוך , לדבריו,  מחלקת הטוקסיקולוגיה החדשה של מולניקסלהאדיר את שמה של

חשבתי שזה . " לחייו70-ההערצה לפרופסור שלו לשעבר שבתקופה זו היה בשנות 
  .ף הייןי הוס,"יהיה נחמד

, טו למעבדה שלה לפטפטי נראה כסבא בהיכנסו לאהוא. 'מולניקס חיבבה את הודג
 התפעל מאוד ממערכת המחשב החדשה' הודג. כשבנותיה הקטנות משתובבות בסביבה

ביל קרנן ,  שאלות רבות למולניקס ולעמיתּההציגהוא . לבדיקת רעילות כימיקלים
)Bill Kernan (הוא היה נכנס בשקט למעבדה. "זכרה מולניקס, מאוניברסיטת איובה 

לו  להסביר השתדל] קרנן[ וביל ''?מה את עושה' ו'?למה את עושה זאת'שלי ושואל 
  ." לו את תמונות החולדותוהראה כל פרט סטטיסטי

גייס מ.  יותר מרפואת שינייםפורסית כלל חזונו של היין למרכז 80-הבתחילת שנות 
שאב המשאבים הפיקח האמין כי הטכנולוגיה החדשה של מולניקס יכולה להוות מ

,  נשק מנצח בתחום הכסף הגדול של תביעות משפטיות� פורסיתכלכלי נוסף ל
זו הייתה דרך חדשה . "ידי כימיקלים-עובדים וקהילות כי הורעלו עלטענו שבהן 

שבסופו של תהליך העמיד , ק היין' אמר ג,"טוקסיקולוגיה- בנוירוומרגשת למחקר 
חדשות בקומה הרביעית לרשות מולניקס משרדים נרחבים ומעבדות גדולות ו

  .פורסיתבמבנה המחקר של 

אם מישהו טען שנפגע מחומר כימי . טוקסיקולוגיה הייתה עדיין מדע צעיר-נוירו
מציאת האמת המדעית קשה הייתה , במקום עבודתו או נחשף לאירוע מזהם

תים קרובות בדעתו יתביעות ענק נגד התעשייה היו תלויות לע.  יוצאת דופןבצורה
. אמרה מולניקס, צפויים של המושבעים-הלאד מומחה והרגשות יבית של ֵעהסובייקט

הן הרגישו שהתשובות היו מוטות ולכן הרעיון להוציא . התעשיות לא אהבו זאת"
הן חשבו שהדבר יעזור .  עבורןמאוד את הטיית החוקר מן המערכת היה מלהיב

  . הוסיפה,"המשפט-בבית] לתעשייה[

,  עניין אצל מדענים נוספיםדפוסיםמוחשבת לזיהוי  המערכת המעוררהמהר מאוד 
" מדויקת"ורנל כינה את הטכנולוגיה החדשה 'העיתון וול סטריט ג. בתעשייה ובתקשורת

 המנהל.  חלק מן התאגידים הגדולים של אמריקה פתחו את ארנקם7".אובייקטיבית"ו
ם אישית תר) American Petroleum Institute(הרפואי של מכון הנפט האמריקני 
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 )Mobil(ומוביל ) Amco(אמקו . 25,000$נתנו ) Monsanto(מונסנטו . 70,000$למולניקס 
) Digital Equipment Corporation( ואילו תאגיד דיגיטל , אלפיםכמההוסיפו עוד 

  . תרם את רוב ציוד המחשבים

ת תומכו, כמו מונסנטו,  חברות נפט וכימיקליםכמה " כיורנל דיווח'הוול סטריט ג
תים תכופות יותר נשאל אם ישנם שינויים התנהגותיים ילע". "במחקרים של המערכת

 George(וינסקאס ול' ורג' ג, אמר לעיתון הטוקסיקולוג של מונסנטו," כימיקליםבגלל
Levinskas .( יש פוטנציאל לספק מידע טוב יותר על ההשפעות  "פורסיתלמערכת של

  8.יף הוס,"שעלולות להיות לכימיקלים שלנו

לשעבר ראש מחלקת , )Myron A. Mehlman(מהלמן  במכתב המלצה כינה מיירון
 תהטוקסיקולוגיה של תאגיד מוביל ובאותה עת עובד עבור הסוכנות הפדראלי

, )Agency for Toxic Substances and Disease - ATSDR(לחומרים רעילים ולמחלות 
של חשיפה נת רמות נמוכות  לבחיהוקסיקולוגיט-בנוירוציון דרך : "את המערכת
 עצומות פורסיתיתרונות התגלית של פרופסור מולניקס ל. ..21-למאה ה, לכימיקלים

   9."ניתנות למדידה ובלתי

 הטוקסיקולוגית סכומיםהרוויחה  70-המאז שנות . ליס מולניקסעל פיהתעשייה סמכה 
). Clean Air Act(גבוהים בייעוץ בנושאי זיהום והדרישות שמצריך החוק לאוויר נקי 

מכון הנפט האמריקני שכר אותה לייעץ להם בנושאי הגבלות והצעות , לדוגמה
בכל פעם שהדברים . " לאוזוןEPAלהגבלות חדשות של תקני המשרד להגנת הסביבה 

 יצא עם מסמך EPA-בכל פעם שה. " אמרה,"הפכו טכניים הם קראו לי לייעוץ
  ."הייתי מחפשת את הטעויות, קריטריונים חדש

יכול להציע לה היה כל אחד . מולניקס אינה מתנצלת על עבודתה עם התעשייה
. לא חשבתי את עצמי לטיפוס שמוטרד מבריאות הציבור ",אמרה והסבירה, עבודה

צריך שחשבתי .  מוציא מסמכי קריטריונים בעייתיים כאלהEPA-התפלאתי איך ה
  ."שהמסמכים יהיו עובדתייםלפחות 

ביקורת ,  אנשי אקדמיה על קשריה עם התעשייהכמהרד ביקרו את מולניקס ארוובה
, האקדמיה או התעשייה, זו הממשלהשבין , אין קבוצה אחת". "מגוחכת"היא מכנה ש

. אינני רואה את המדע מתחבר לקבוצה אחת. שיכולה להיות צודקת במאת האחוזים
  . אמרה מולניקס,"רהתעשייה יכולה להיות צודקת במקרה אחד וטועה במקרה אח

אם ובויז קסקייד 3, מוביל,  לחברות כמו אקסון�למולניקס היו עוד עבודות ייעוץ 
)Exxon ,Mobil ,3M and Boise Cascade (פרוקטור אנד גמבל, חברות כמו דופון ,

 ,DuPont ,Proctor and Gamble(פלמוליב ואיסטמן קודאק -ברון קולגייט'צ, סוויט-נוטרה
NutraSweet ,Colgate-Palmolive and Eastman Kodak (שתמכו בוועידה קים'רשמו צ 

  ."תוכניות איתור לטוקסיקולוגיה התנהגותית"רגנה תחת הכותרת ישא

התפיסה שמאחורי הטכנולוגיה של מולניקס לחקר , םיכמו כל הרעיונות המהפכני
את ניצוץ ההשראה קיבלה . בעיות במערכת העצבים המרכזית הייתה פשוטה

ר סטטה "ד, הספר לרפואה של אוניברסיטת קנזס-ניקס מן המנחה שלה בביתמול
הייתה , שהייתה אישה עדינה ובעלת טון דיבור רך, נורטון). Stata Norton(נורטון 

היא זכתה . הברית-בארצותהראשונות , הידועות, אחת מהנשים הטוקסיקולוגיות
ת הרעילות של אלכוהול להשפעו" רמות סף"בהכרה הלאומית כשהדגימה כי קיימות 
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כשהיא בגמלאות בבית הקיץ שלה המוקף , כיום. צמה נמוכה על עובריםווקרינה בע
 מתבהרותר נורטון " של דפניה, באדמות החקלאיות השופעות של החווה בקנזס

בדרך כלל הסטודנטים מחליפים בין המעבדות .  בתלמידתה לשעברתכשהיא נזכר
פיליס הגיעה . "הו שונה בפיליס מולניקסאך היה מש, השונות במרכז הרפואי

  ."ונשארה",  נזכרה נורטון בצחוק,"למעבדה שלי למחקר קצר

כאשר . אמרה נורטון,  עם מידע חדש ומסובךדלמולניקס היה רצון מיוחד להתמוד
מולניקס רצתה לדעת איך הקרינה , נורטון בדקה את השפעת הקרינה על חולדות

, היא מעולם לא עשתה עבודה כזאת קודם. יתשינתה את מבנה המוח בצורה פיז
עם הפרסומים , אבל הסטודנטית שלה נשארה מאוחר במעבדה, נזכרה נורטון

 את השינויים הזעירים שנגרמו מן וחיפשה את מוחן של החולדות ניתחה, הרפואיים
היא שמחה . " אמרה נורטון,"אני לא סבורה שהיא חשבה שזה קשה. "הקרינה

  ."לחפשלהיכנס לפרויקט ו

  רצון לאתגר והיה בההייתה חסרת מוראסטודנטית הנורטון הבחינה כי . היה עוד משהו
דרושה אישיות מסוימת . "הפרופסור חשבה שזוהי תכונה מרעננת. את המוסכמות

 אין פירוש הדבר. " אמרה נורטון,"מאז גלילאו, המדע עשיר בכאלו. לעשות משהו שונה
  ."יכולה להעריך את פיליס כי גם אני כזואך אני , שהם צודקים ואתה טועה

 הייתה נורטון חלוצה בתחום הצעיר של טוקסיקולוגיה 70- הבאמצע שנות 
להתנהג בצורה " הותנו"בתחילה בדקה נורטון עכברים שאומנו או . התנהגותית

היו מדענים שסברו כי באמצעות בחינה של .  קבלת פרסי מזוןבגללמסוימת 
ת זו הם יוכלו למדוד בדיוק את ההשפעות הרעילות של שינויים בהתנהגות מותני

  .כימיקלים מסוימים

כשעבדה עם עכברים שאומנו ללחוץ על מנוף , יום אחד. נורטון לא הייתה בטוחה
העכברים מתי ידעו היא תהתה פתאום איך , בפרקי זמן קצובים כדי לקבל מזון

א הבחינה כי נראה בפנים הי.  היא אמרה,"הסתכלתי בקופסה. "ללחוץ על המנוף
 של דפוסאו , פעולות" סדרת" באמצעות מתן המזוןשהעכברים מדדו את הזמן בין 
הם מדדו את . " אמרה,"היה מקצב. "גירוד או רחרוח, פעילויות פשוטות כמו ישיבה
  ."הזמן באמצעות ביצוע פעולות

ת היא תהתה אם בבדיקת השינויים במקצב ההתנהגו. נורטון החלה בניסויים משלה
 בניגוד לבחינת השינויים בהתנהגות המותנית שהופגנה �שבין ההאכלות " מובנית"ה

.  היא תוכל להשיג מדדים רגישים יותר לרעילות של כימיקלים�כדי לקבל את המזון 
 והשוו ,נורטון ומולניקס צילמו אלפי תמונות של חולדות שקיבלו כימיקלים רעילים

הן הצליחו .  מקבוצת הביקורתותות בריאאותן לתמונות דומות של קבוצות חולד
אפילו במינונים נמוכים מאוד של , להבחין בשינויים ברצף ההתנהגויות של החולדות

  . סיפרה נורטון,"כולנו התרגשנו מאוד. "הרעלות כימיקלים

זו .  והחופש במעבדתה של סטטה נורטון נתנו השראה לפיליס מולניקסהעצמאות
ורי שרכבה מדי זהייתה מורה ממי, אוליב מולניקס, האמ. בה גדלהשהייתה הסביבה 

 במכירת כספהושהרוויחה את ,  בלבדבו חדר אחדהיה הספר ש- לביתמ" ק25יום 
מולניקס עזב את החווה עם ) "Shocky" ("קישֹו"אביה . זיקוקים בדוכן על המדרכה

נה הוא התפשר על חיי עבודה כיזם תחנת דלק וסוחר בעיר הקט. חלום להיות רופא
פיזיקאי נהיה הבן . תקווה ששלושת ילדיו יגשימו את חלומוב, וריזקירקסוויל במי
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, והצעירה; עורכת דין של תאגיד וושינגטוני להפכה אחתבת ; אטום במשרד האנרגיה
  .רוורדא בה טוקסיקולוגית�פיליס 

. להתעניין במחקר של קנזס) EPA( המשרד להגנת הסביבה החל 70-הבסוף שנות 
 את ההשפעות של זיהום כימי בדרגות שבה ימדודה שיטה חדשה המשרד רצ

לורנס ריטר , טוקסיקולוגיה של המשרד-הנוירוראש מחלקת . אדם-נמוכות על בני
)Lawrence Reiter( ,פיליס מולניקס אמרה לו כי . ביקר במעבדה של סטטה נורטון

. התמונותטי של ניתוח יהמפתח להצלחת השיטה החדשה הוא להאיץ את התהליך הא
 המשרד להגנת הסביבה. מולניקס חשבה שמחשב יוכל לעשות את העבודה טוב יותר

  מיליון דולר למומחי4 יועצת במלגה ממשלתית של ה ומולניקס נהיית,נתן את אישורו
קרנן עבד ). Dave Hopper(ודייב הופר ) Bill Kernan(ביל קרנן , המחשבים מאיובה

  .נות מאוד אלגנטיות ומתוחכמותקודם עבור משרד ההגנה וכתב תוכ

צריך ללמד הפיזיקאי היה . " אמרה מולניקס,"אני הייתי צריכה ללמד את הפיזיקאי"
  ."את המחשב

ר נורטון החלה "ד. הדפוסים תוכנת זיהוי פיתוחה של ארךכמעט שלושים שנה 
, 70-הכשהעבירה את השרביט למולניקס בשנות . 60-הלחקור את העכברים בשנות 

 כדי להכיל את כמות בדיקת הנתונים העצומה דייםם עוד לא היו חזקים המחשבי
  . לזיהוי שינויי התנהגות פעוטים ומדידת כמות ההרעלהשנדרשה

היו לה עתה שתי בנות . מולניקס עסוקה מאודהפכה , 80-הבאמצע שנות , בבוסטון
. סה השלים את התמחותו כפקח טילה ריקבע. היא הייתה יועצת לתעשייה. צעירות

   .מ" ק2,400-כבמרחק של , וריזמי, וילובקירקס, נפחת ריאותבואביה היה חולה מאוד 

המחשבים החדשים היו מחוברים .  המתה פעילותפורסיתמעבדתה החדשה ב
המערכת הייתה  1987בסוף . באמצעות הטלפון ליחידות עיבוד נתונים גדולות באיובה

רסמה את י הדפיסה עלונים ופפורסית.  כמעט מוכנהדפוסיםהממוחשבת לזיהוי 
, טוקסיקולוגיה-הנוירולמנוע חשיפה מיותרת של הציבור לסכנות "המערכת שהבטיחה 

 במהרה הפכה מולניקס להיות הדוברת ."ושל התעשייה לתביעות משפטיות מוגזמות
 הכריזה כי זהו יום חדש לתאגידים שחששו מתביעות עובדים ופורסית, פורסיתשל 

 על הדרך להרצותהקפיצו אותי בכל רחבי המדינה . "ה לכימיקליםוקהילות בשל חשיפ
  . סיפרה,"בה המחשוב עתיד לעזור למצב התעשייהש

 הוא הציע שמולניקס.  המנהל היה להוט להדגים את רגישות המערכת החדשההייןק 'ג
. תיתן כמויות קטנות לחולדות ותבדוק אותן עם הציוד, תתחיל לעבוד עם פלואוריד

כדי לשפר את תדמיתו , אמר, שבע של הפלואוריד רצה לבחון אותוהתומך המו
היה נראה . "היין אמר ,"באמת רציתי להוכיח שאין השפעות שליליות. "הציבורית

  ."שזוהי דרך טובה לשלול את כל הטיעונים נגד הפלואוריד

לעצמה חשבה כי . הפלואוריד לא ממש עניין אותה. מולניקס משכה בכתפיה
רוורד אהחוק בה. " מגזים בתגובותיוהייןק 'א סתם בזבוז זמן וכי גהפלואוריד הו

 ," ואני לא חשבתי שאקבל תוצאות שתהיינה שוות פרסום,רסם או היעלםאומר ַפ
תרופות כמו אלו , טוקסיים מובהקים- נוירואני רגילה לבדוק חומרים . "אמרה

מעולם לא .  להרוס לגמרי את המוחותכאלה שיכול, קרינה, המונעות פרכוסים
  ." כי הוא טוב לשינייםשציינופרט לפרסומות בטלוויזיה , שמעתי על פלואוריד
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 דנבסטןפמלה , היין הכיר למולניקס חוקרת צעירה נוספת בתחום רפואת השיניים
)Pamela DenBesten( ,פמלה חקרה את הנקודות . פורסיתשהגיעה לאחרונה ל

 הפלואוריד וידועות ידי-עלת שנגרמו,  על האמייל של השינייםלבנות-הצהובות
 שמולניקס גילתה גישה פושרת לרעיון לבדוק את השפעת אף. כפלואורוזיס דנטאלי

היא שמה .  הייתה סקרנית יותרדנבסטן, הפלואוריד על מערכת העצבים המרכזית
הן לא התנהגו , לב שכאשר נתנה פלואוריד לחולדות כדי לבדוק את אמייל השיניים

 החיות שקיבלו פלואוריד, רך כלל קל להרים את חולדות המעבדה שבדאף". נורמאלי"
  .דנבסטן סיפרה ,"כמעט קפצו מהקופסה"

, תים קרובות הייתה פיליס מביאה את שתי בנותיהילע. שתי הנשים עבדו יחד היטב
. פורסית הגברית השולטת בבאווירהוהמעבדה בקומה הרביעית הפכה למעוז הנשים 

 התנגדו רבים מן החוקרים. פורסית היו מעט חברים ב ידעה כי למולניקסדנבסטן
  10."סוג של הפליה מגדרית" תיארה זאת כדנבסטן. לטוקסיקולוגית צחת הלשון

התיידדה במהירות עם ) Karen Snapp(ר קארן סנאפ "ד, פורסית מאחרת מדענית
תמיד סיפרו לי כי פיליס היא המדענית המטורפת במגדל השן של . "פיליס מולניקס

. ים בקפטריהינתקלתי בה יום אחד בארוחת הצהר. " סיפרה סנאפ,"קומה הרביעיתה
 סנאפ מצאה כי מולניקס מרעננת הן ."ואז יצאנו יחד לשתות קולה, התחלנו לשוחח

. פורסיתהיא לא נכנעה לתכתיבים של . "בגישתה המדעית והן בסגנונה הבהיר
 זה מה שאהבתי �יתה כזו ופיליס כלל לא הי, מאוחדתאנשים רבים מציגים חזית 

 ,"מה היא חושבת עליךידעת תמיד , מאוד ישירה, היא הייתה מאוד ישרה. בה
  .הסבירה סנאפ

היא הייתה " .סנאפ גם התפעלה מן הרצינות שהביאה מולניקס לניסויים המדעיים
כאשר . לפעמים לא ידעה מה עשויות להיות תוצאות המחקר. מאוד יסודית, מאוד

עשתה אותו שוב כדי לוודא את היא , לא ציפתה להן ממחקרקיבלה תוצאות ש
  ."ההנחהאת  היא שינתהצפויים חזרו -הלאאם הנתונים ו ,תקינות המחקר

מולניקס התייחסה בתחילה באדישות לבחינת השפעות הפלואוריד על מערכת בעוד 
שונה , פורסיתבמרכז , כנראה, "זקן הבחורים"הייתה גישתו של , העצבים המרכזית

הקשיש הנחמד עם חלוק המעבדה ', ר הארולד הודג"מולניקס גילתה כי ד. חלוטיןל
 בלי סוף את ובדק, גילה מה שנראה כעניין כפייתי במחקר הפלואוריד, המגוהץ

  .שיטת העבודה

 ושאל איך, ולעשות זאת כך וכך,  מחקרי פלואורידכמההוא ביקש לגרום לי לבצע "
  . סיפרה מולניקס." יכול לעזורהוא




