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 לכבוד
 גב' שרון אורן

 omsharonoren1975@gmail.cבאמצעות מייל: 
 
 

 שלום רב,
 

     
 

 סבא כפר הספר בבית פורמאלדהיד מסרטן גז נמצא הנדון:
 

 88.7.32פנייתך במייל מיום סימוכיו:              

 

 

על פי המדידות מטעם המשרד להגנת הסביבה במסגרת המעקב על איכות אוויר בשכונה בעיר כפר סבא, במהלך 
 בוהים בריכוזים יממתיים של פורמלדהיד.התגלו ערכים ג 8132חודש מאי 

פורמלדהיד הוגדר כחומר מסרטן וגם יש לו השפעות בריאותיות נוספות על בני אדם בריכוזי חומר שונים. חשוב 
 מכיוון שמדידות בוצעו בשטח של בית הספר.  להדגיש את פוטנציאל החשיפה של אוכלוסייה רגישה כמו ילדים,

בביצוע בדיקות מקיפות של איכות אוויר בשכונה. עקב כך, המשרד נמצא בקשר משרד הבריאות רואה חשיבות 
 עם אנשי מקצוע במשרד להגנת הסביבה לגבי חקירת האירוע של עליה כזו משמעותית של פורמלדהיד באוויר.

י אגף איכות אוויר של משרד להגנת הסביבה שמבוצעות בדיקות של כלל המקורות שנמסר על ידי אנ
ייתן את משרד הבריאות , כלל הבדיקותתוצאות של הלאחר קבלת  ים של פליטת החומר באזור.הפוטנציאלי

 .המלצתו

 
 
 

 בברכה,

 
 
 
 

 ד"ר רבקה שפר
 ראש שרותי בריאות הציבור
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 העתק:
 , המשנה למנהל הכללי, משרד הבריאותפרופ' איתמר גרוטו

 ד"ר אודי קלינר, סגן ראש שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות
 , משרד הבריאותהמחלקה לאפידמיולוגיה הסביבתיתמנהלת ר איזבלה קרקיס, "ד

 ד"ר עפרה חבקין, רופאת מחוז מרכז, משרד הבריאות
 עו"ד מיכל גולדברג, יועצת משפטית בריאות הציבור, משרד הבריאות

 , משרד הבריאות  מנהלת המחלקה לבריאות הסביבה, מחוז מרכזגב' אתי בורלא, 
 , משרד הבריאות"גב' שני דהן, מנהלת תחום מוקד "קול הבריאות

 הסביבה להגנת המשרד, ארצי אוויר ניטור מערך ממונהקורדובה,  ד"ר לבנה
 ד"ר צור גלין, ראש אגף איכות אוויר ושינוי אקלים, המשרד להגנת הסביבה 
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