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  הקדשה 

 24.6.2009+6.6.1972, ל"לזכרו של יזהר רש& ז

  

  , לא עליי, המלאכה לגמור"

  "בטל ממנהה� חורי� ללא אתה בו

  ]'פרק ב, אבות מסכת  [

  

  

        ל    "                                                                            יזהר רש" ז        

בשל מחלה  הל- לעולמו בטר� עת, רב פעלי�איש אדמה חרו/ ו,  ב� קיבו/ כפר מסריק,יזהר רש"

  .  37והוא רק ב� , קשה

  

 כדי קש לעזוב את עבודתו במפעל הקיבו/בי,  מחלתואת דברכאשר גילה ,  לכ�שלוש שני� קוד�

ני�  שהחל שמעגלמינויו למנהל השלי� . "הקואליציה לבריאות הציבור"לנהל את פעילותה של 

באזור מפר/ ו, בכללבריאות  העמותה והשתת" במאבק לשיפור המייסדיכאשר היה מ, קוד� לכ�

  .עכו בפרטחיפה ו

  

,  הטכני שלוידעיהול היומיומי את היזהר תר� מאוד להצלחת העמותה המתהווה בכ- שהביא לנ

בה בגליל בעמותת אזרחי� למע� הסבי שבו עבד ובפעילות רבת השני�במפעל עוד קוד� לכ� רכש ש

אמונה חזקה באפשרות ת הידע בשילב אהוא . בפעילות נגד מפעלי� מזהמי� בסביבה, וג� בקיבו/

 להבי� וללמוד יכולות אינטלקטואליותלצד אישיות יוצאת דופ� היו ליזהר ג� . ינוישהביא לידי ל

 המשי- לחקור את נושאי, ל"ג� כאשר נסע לטיפולי� בחו. נושאי� מקצועיי� לפרטי פרטי�

   . ההתקדמות הסביבתית של מפעלי� באירופה

  

הוא הצליח ליצור קשר מניב . אישית מעולה�וניח� בתקשורת בי�, יזהר היה איש צנוע ונעי� הליכות

לא איבד את , שיא מחלתוג� ב. מקבלי החלטות ברשויות ובתעשייה  וע�פירות ע� ארגוני� אחרי�

  . פואיולא הביע כעס או תסכול על מצבו הר, הטובמזגו 

  

וקשה לנו   וודאי , היה אד� נדיר) ל"ז(יזהר . כואבי� מאוד את לכתוו, מודי� על הזכות להכירואנו 

לאשתו מאיה וליתר בני , יובל ושחר, אנו מאחלי� לילדיו רות�.  לשאת את אובדנו–ג� למשפחתו 

הגשמת ומבקשי� להנציח את זכרו על ידי ,  אריכות ימי� וחיי� טובי� ובריאי�–משפחתו 

רשויות ומפעלי הידברות ע� והמש- ,  קידו� מידע בנושאי בריאות סביבה והפצתו:מטרותיו

  . מזהמי� סביבתיי� תעשייה במאבק להפחתת

  

  " הקואליציה לבריאות הציבור"חברי עמותת             
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  תודות 
  

  : ותרמו לנו הערות מועילות, סיפקו לנו נתוני�, ברצוננו להודות לכל האנשי� שסייעו לנו

  .ח זה"אשר ריכזה חומרי� ותרמה רבות לסקר הספרות הנרחב שבדו, ר שרה הלמ�"לד

  .ד דפנה שוופי"עולעורכת הלשונית שלנו 

  ".חקיקה בתחו� זיהו� האוויר"על הסיוע המשפטי ועל כתיבת פרק הרדל ואכי� מילה 'ד ג"לעו

נתוני�  מסירתיעה באשר סי,  מאג" מידע ומחשובציונה חקלאי' לגבתודות : במשרד הבריאות

  . על עזרת�תמר ברמ�ר "ולד יונת� דובנובר "לד, אודות אשפוזי ילדי� בנפת חיפהעל  מעודכני�

חיי� ' פרופ, "כרמל"למנהל מחלקת ילדי� בבית החולי� תודה  :וקופות החולי�בבתי החולי� 

תודה . ניסיו�קריאת העל  ר מיקי שטיי�"לדתודה . אשר סייע בייעו/ מדעי והגהה לשונית, ביבי

על עזרתה היעילה באיתור , אילנה מרחב' הגב, "בני ציו�" יה של בית חולי�ימיוחדת למנהלת הספר

  .  מאמרי� חבויי�

 : במשרדוצוותו המסורמר רוברט ראוב� ,  היוצאלמנהל מחוז חיפהתודות : במשרד להגנת הסביבה

 הניטור הסביבתי הנרחב ביותר אשר קידמו את ד איילת ב� עמי"כאמל קזאמל ועו, נורית שטור,

  .  ואפשרו אותושנעשה באזור חיפה

. נתוני איכות אוויר עדכניי�על   סטארראסת'  ולגבבלה ב� דוד' תודות לגב:  חיפה אזורבאיגוד ערי�

  . על מענה לשאלות ספציפיותברננדה פליקשטיי�ר "לדמיוחדת תודה 

ח היסודי בנושא השפעות זיהו� "קת הדועל הפתודה : מחלקת אירופה, לארגו� הבריאות העולמי

  . אשר סייע לסקירה טובה יותר של הנושא במסגרת הזמ� הקצובה שניתנה, אוויר על ילדי�

כ� על מענה מהיר ו של העמותה האוויר מדע�, ונגר אריה ר"לדתודה : "אד� טבע ודי�"עמותת ב

  .  על הייעו/ המשפטי–מהמחלקה המשפטית  מוסרי+הלפר� ד קר�"לעו

אשר סייעו בנדיבות לתרומת תמונות , ועודד גלעד עוזי קלברמ�תודה מיוחדת לצלמי� : תמונות

  . אזוריות

, מיתיליאורה א' הגב, ר סטיב גרנט"ד, ימי קריקו�'ר ג"ד: לצוות הקואליציה לבריאות הציבור

פלאה  על תמיכת� הנ– מר עמית רבי� ומר אלי דרורי, ל" זמר יזהר רש&, ניבי� מטר דחדל' הגב

 .ח זה" דוהכנתב

  

 לנו ואפשרו, פניכ�לח המובא "אשר מימנו את הדו" גולדמ�"ו "ברכה " לקרנותתודה מיוחדת

ע� רופאי ילדי� ורופאי� כלליי� וע� הורי� לילדי� , ע� מקבלי החלטותלחלוק את הידע שנצבר 

                                                  . בכל הגילאי�

   , ח" הדותמחבר                                                                         

  אלה נווה                                                                                      

" הוג� שימוש "רק לעשות רשאי המשתמש.©"הציבור לבריאות הקואליציה "לעמותת  שמורות הזכויות כל
 או זו חוברת להפי/ או להעתיק אי�. סביר באופ� החומר מתו- לצטט וכ�, בדי� הקבועי� הכללי� לפי, בחומר
 בצורה זו בחוברת המוצג בחומר לפגו� או לסל" איסור חל. שהיא דר- בכל אחרות למטרות ממנה קטעי�
 שגיאות או לטעויות באחריות תנושא אינה העמותה. המידע בתוכ� או העמותה בש� או בכבוד לפגוע העלולה
 לאופ� באחריות יישא לבד המשתמש. ידיעת� וללא המחברי� דעת על שלא שימוש תו- שנעשו המוצג במידע
' ג צד לכל או למשתמש שנגר� נזק לכל באחריות תישא לא העמותה. בשירות המוצג במידע ישתמש הוא שבו

 עובדי� לרבות, משמע" העמותה. "זה סעי" יי�לענ המוצג במידע השימוש מ� עקיפה או ישירה כתוצאה
 ובשו� צורה בשו� זו מחוברת תמונות קטעי או תמונות/תמונה להפי/ או להעתיק אי�. העמותה של ונציגי�
  . התמונה יוצרי/מהצלמי� אישור ללא, טכני או אלקטרוני אמצעי לרבות, אמצעי
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            ס קריקו�אמ'ר ג" ד–ראשית דבר 
  

תוצאות בי�  הקשר בי� חשיפות כימיות בתקופה העוברית למאוד התבהר בשני� האחרונות

ת  עמותת הקואליציה לבריאות הציבור יחד ע� בי קיימה2006ביולי . בריאותיות בהמש- החיי�

ובו , "מהרח� אל הקבר"כנס שנקרא ,  לבריאות הציבור של האוניברסיטה העברית בירושלי�הספר

בכנס הרצו . קנה מינקות ועד לגיל ִז–� ותינוקות עסקו בהרחבה בחשיפות הכימיות של עוברי

א� פרנסואה 'ז' קרפנטר ופרופ. דיוויד או' פרופ, ברנדה אשכנזי' פרופ: ל"שלושה מרצי� אורחי� מחו

� לכימיקלי� שוני� משפיעה ג� על העובר  הסבירו בהרחבה כיצד חשיפת הֵאהאלמרצי� . ויל

 : אשר נקרא)Faroe Islands( פארו אומי באייהתקיי� כנס בינל, שנתיי� לאחר מכ�. המתפתח

"Prenatal Programming and Toxicity" �200ובו השתתפו כ�נכבדי �הכנס היווה פריצת  . חוקרי

. תחלואה עתידית של הוולדבי� עוד ברח� ללכימיקלי� דר- בהבנת קיו� הקשרי� בי� חשיפות 

תפתח ובשלב הינקות התפרס� לאחר מכ� על העובר המ השפעות כימיות בעניי�המידע שהובא בכנס 

 במהדורה של פברואר "Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology"בלקט בכתב העת 

2008.  

תורת ( האטיולוגיה בעניי�קריאה מדוקדקת של לקט זה מלמדת כי חייבת להתפתח תפישה חדשה 

, דיוקסיני�, מנג�, כספית, רס�נמצא במחקרי� רבי� כי כימיקלי� כגו� א: של מחלות) הסיבות

PCB's ,PAH's , מסוג �וחלקיקיPM2.5 �ופוגעי �על העובר במהל- שלבי ההתפתחות השוני �משפיעי 

 בהקשר זה הכרחי לציי� כי כל החומרי� המוזכרי� לעיל נפלטו. בהתפתחות ובפיזיולוגיה שלו

מפעלי� רבי� פעלו . � המערביברמות שאינ� מוכרות בעולובאזור מפר/ חיפה ועכו בתדירות גבוהה 

כי מפעל מתכות ספציפי פלט לאוויר האזור כמויות ,  לדוגמה,כ- התברר. לא ציוד להפחתת פליטותב

 לרבות( שייחשפו למתכות אלו אלפי תושבי� כ-לא התחשבות בבמנג� וכספית , גדולות של עופרת

 כמסרטני� ודאיי� ברמה לא הגבלה חומרי� המוגדרי�במפעל אחר פלט לאוויר . באזור) ילדי�

החשיפות למזהמי� הללו ש  עודמדאיג . מהמותר ומהאפשרי במפעלי� דומי�10,000גבוהה עד פי ה

רפתות , שדות חקלאיי�, כות דגי�בקרבת מפעלי� מזהמי� שכנו בֵר. אווירה הצטמצמו לתחו�לא 

שרו חשיפת  ואפ–המי� והאדמה אל שרשרת המזו� , כ- חדרו המזהמי� דר- האוויר. ולולי�

  . אוכלוסיות רחוקות יותר לכימיקלי� מסוכני� אלו

   

כבר לפני עשרי� שנה ויותר  התפרסמו מחקרי� אשר הציגו תוצאות מדאיגות למדי בדבר אות� 

להפחית את החשיפות אפשר  היה – מעשיות להיות תוצאות יכלולמחקרי� אלו . חשיפות

באופ� , לצערנו. בעתיד לחלותכ- למנוע מה� הסביבתיות לרעלי� בקרבת עשרות אלפי תושבי� וב

אשר כללה ג� , תמוה למדי לא נעשה דבר כדי למנוע את הנזק האפשרי הצפוי לאוכלוסייה הסובבת

 אנו .ולהפחית את הזיהו� לסביבה, העבר כיו� חייבי� להפיק לקחי� מהתנהלות. וילדי�, תינוקות

אוויר על הת ההשפעות המזיקות של זיהו� אודועל מקווי� שפרסו� זה יחשו" בפני הקורא מידע 

  .  אוויר טוב לילדי� לגדול בוו –ויעזור ליצור בישראל סביבה טובה יותר , בריאות ילדי�

  

     ר"יו –אמס קריקו� 'ר ג"ד

  הקואליציה לבריאות הציבור
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   אלה נווה–ראשית דבר 
  

מטרת הטכנולוגיה ,  גיסאמחד. מתועש ועתיר טכנולוגיה,  הוא עול� מודרני בואנו חיי�שהעול� 

לצערנו מתגלי� לעתי� קרובות נזקי� בריאותיי� ,  גיסאמאיד-. היא לשרת את האד� ולהיטיב עמו

טר� ידוע מספיק , בעול�הנצבר למרות הידע הרב . כלשהועקב חשיפת ילדי� או מבוגרי� לכימיקל 

 ס- שרות לחזות אתעדיי� אי� אפכמו כ� .  החשיפה לרוב הכימיקלי� בקרב ילדי�פעותעל הש

  . ילדהעובר או על ה על – ההשפעות של הכימיקלי� בסביבה

  

על הדור ועל הציבור הרחב ועל מקבלי ההחלטות מוטלת אחריות אתית להג� על הדורות הבאי� 

 לעומתלכ� כאשר נשקלות על כ" המאזניי� הוצאות כלכליות מהמגזר הפרטי או הציבורי . הנוכחי

 בלהחברה הישראלית חייבת לק, נולדוקי� בריאותיי� לילדינו עוד לפני שזהירות או מניעה של נז

השפעה של ריכוז האיננו יכולי� להרשות בזבוז זמ� יקר בדיוני� בדבר . החלטות חשובות ודחופות

אשר מטרתו להבטיח סביבה , כיו� נהוג לפעול ברוח עקרו� הזהירות המונעת. זה או אחר של מזה�

 אי� – כשיש ספק. וכלוסייה ולהשאיר סביבה בריאה יותר לדורות הבאי�בריאה ותומכת חיי� לא

ה� דור , לוהיקר לנו מכהדבר � ה? מה עוד יש לה לחברה האנושית מלבד ילדיה,  זו ברוח!ספק

 יסייעו להמש- בניית המדינהשה� , ישמרו עלינו בשירות� הצבאיש ה� ,העתיד של המדינה

  .  ברוח ובחומר: ושגשוגה

  

 הקשרי� שנמצאו בי� מזהמי אוויר שוני� לנזקי עלשנצבר זו מוצגת התמקדות בידע בחוברת 

ח רשמי של ארגו� הבריאות העולמי "עיקר החומר הבריאותי המוזכר מתבסס על דו. בריאות לילדי�

כאשר ארגו� רב חשיבות  זה . אוויר על ילדי�האשר עסק בהרחבה בנושא השפעות זיהו� , )2005(

 לומר שחל מפנה בתפישת אפשר,  לסיכו� הממצאי� הקיימי� בתחו� תמימות� שלוש שנימייחד

מדוע שלא תשנה , שנה את תפישתו בסוגיהא� העול� מ.  מזיהו� האוויר לילדי�הנשקפתהסכנה 

היא שמאחר ,  בה שיפור איכות האווירבעקבות פי כמהלישראל צפוי רווח גדול ? ג� ישראלאותה 

בה עשויי� להשפיע על כלל כביכול " נקודתיי�"זהמי אוויר ומ, מדינה צרת ממדי� וצפופה

    תיוודע השפעה נרחבתטיפול בה�ולכ� ג� ל, האוכלוסי�

  

להתמודד ע� הבעיה שיכולי�  הוא הראשו� בשורה של צעדי� �2008ח"התשס, חוק אוויר נקי

עקב  הצליחו , אשר שיפרו את איכות האוויר שלה�,אנו יודעי� שמדינות בעול�. ח זה"המוצגת בדו

המסקנה המתבקשת היא כי במדינה קטנה כמו ישראל .  את התחלואה והתמותה בה�צמצ�כ- ל

  . איננו יכולי� להרשות עוד לעצמנו לשאת את הנטל הכלכלי המיותר של זיהו� האוויר

אוכלוסיית קרב אוויר בהח ישפו- אור על ההשפעות המזיקות של זיהו� "אנו מאמיני� שהדו

וי� שיהווה פריצת דר- בהבנת הצור- לשמור על אוויר נקי יותר לנשימה לכל ילדי ומקו, הילדי�

  . ישראל

  

     )M.P.H(רכזת מדעית  – אלה נווה                                                        

  בריאות הציבור                                      הקואליציה ל                                      
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  תקציר מנהלי�  

  

רגישה במיוחד לנזקי זיהו� תינוקות וילדי� ה� אוכלוסייה ,  עוברי�.ילדי� ה� אוכלוסייה רגישה

מערכת החיסו� והמוח , מערכת העצבי�, מערכות חיוניות כגו� מערכת הנשימהשמאחר , האוויר

�1ח של ה"בדו. שלה� עוד מתפתחי� ומתעצבי�
WHO (Europe) וצהרה �כי  בי� תחלואת ילדי 

ירופה גורמות שרמות זיהו� האוויר בערי אש�  קבעו עוד.  וכחמזיהו� אוויר ישנו קשר סיבתי לבי� 

ה תחלואה לכ� צפויו, באירופההרמה מיותר גבוהה הו� האוויר באר/ יזרמת . לחולי בילדי�

  . זיהו� האווירעקבברת אצל ילדי� באר/ גמו

  

.   יפה והצפו� בהשוואה לממוצע הארצישפוזי� בח באר/ מראה עוד" אניתוח נתוני אשפוזי ילדי�

מזיקי� של הנחשבי� לריכוזי� מעל הערכי� התגלו  �2008 ב ו�2007ו ברמות זיהו� שבוצעבסקרי 

מצב . מוסדות לימודב ול�כ,  בחלק מאתרי  הבדיקות�PAH'sדיוקסי� ו, לדהידאפורמ, בנז�, פרתוע

להסיר את שמטרתה  תעדר כל פעולה ממסדייה בהוא חמור במיוחד  אבל,כשלעצמוזה מדאיג מאוד 

  .  הסכנה מהסביבה ומעל הילדי�

  

על מה ידוע  מבהירה והיא ,בעול�נעשה ש  סקירה חלקית של  המחקר הרבתוצגהבאי� בעמודי� 

  סקירה של מחקרי� עיקריי�תובאכ� . מחלותבי�  בסביבה ומזהמי�בי� י� סיבתיי� קשראודות 

רווחיות לאפשר  כגבוהה מכדי מניעת זיהו�ל הפעולותעלות   נתפשהבעבר.  אר/שנעשו ב י�רלוונטי

 כל ומכבידהגבוהה אה תחלוהעלות של ה. מסקנות הפוכותבעול� כיו� מתבררות . למשקיעי� בה

  .מעוניינות בכלכלה משגשגתהמדינות במניעת זיהו� הוא הנחשב לפשע כלכלי � שמצב של איעד  ,כ-

  :  לשפר את המצב כיו� ה�כדישי� הצעדי� הדרו

  

 . יישו� עקרו� הזהירות המונעת בכל רמות ההחלטות .1

 .כלפי עברייני� סביבתיי�, הקיימת והחדשה, מיצוי כל הסמכויות שמקנה החקיקה .2

  .2"מוכי זיהו�" לאזורי� ות זיהו� נוספי�אי� לאפשר כניסה של מקור .3

 . ציבורמבניסמו, לוכ� ניטור ב, ותניטור מקי& יותר של מזהמי� בתחנות הניטור הקיימ .4

 .וב נוס&כלא עיבחיפה והצפו� הספקה של גז טבעי ל .5

 .  זיהו� אווירתמניעהזמינה ל הטכנולוגיה הטובה ביותר – BATישו� של י .6

 .והליכה ברגל , שימוש באופניי�, פרויקטי� של תחבורה ציבוריתקידו�  .7

 . פעילות חירו� להפחתת זיהו� האוויר במפר� חיפה .8

  .ילדי�בקרב  ייחודבו, יהיי� בכל האוכלוסיולוגקרי� אפידמס .9

 . ממלכתית לבריאות הסביבהההקמה של יחיד .10

  

                                                             
  ]10[) 2005(ח רשמי של ארגו� הבריאות העולמי "דו 1
 .µg/m3 15על  עולה  PM2.5 שבה� רמת החלקיקי� מסוג 2
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  מזהמי אוויר: מבוא. 1

  

 ]1[ מזהמי אוויר 1.1

אורח החיי� . רק חלק� הקט� בא ממקורות טבעיי�.  האד�פרי מעשה ידירוב מזהמי האוויר ה� 

אמצעי , ייצור חשמל, תעשייהמפעלי  גו�ת שוני� כהמודרני גור� לייצור זיהו� אוויר ממקורו

ממקורות אלו נפלטי� מזהמי� מסוכני� . הסקה ועוד, פסולת מסוגי� שוני�שרפת , תחבורה

זיהו� האוויר גור� ג� לפגיעה כלכלית . לאוויר הגורמי� לנזקי� רבי� לבריאות ולמוות בטר� עת

פגיעה , אבד� ימי עבודה, ל טיפול בחולי� עלויות ש,)YOLL(עלויות של תמותה בטר� עת : ניכרת

פגיעה , עלויות טיהור קרקעות ומאגרי מי� מזוהמי�, בלאי מוא/ בתשתיות, באיכות החיי�

הגורמי� החשובי� מזיהו� האוויר הוא ,  כל זהלבדמ. בגידולי� חקלאיי� ונזק למערכות אקולוגיות

 ת אסתטיפגיעהרק  ולא, ות כלכליתעל יש ללו לכל הנזקי� ה.האקלימיי� בכדור האר/ שינויי�ל

  .והפרעה למהל- החיי�

   

התעשיות השונות כס" רב בכ- שלא השקיעו בטכנולוגיות למניעת " חסכו"לאור- ההיסטוריה 

 מההשקעה שנדרשה כמה וכמהשעלות� גבוהה פי לחברה  כ- נגרמו נזקי� עקב.  ולצמצומוהזיהו�

  .והשפעות ידועות שלה� על הבריאות מוצגי� מזהמי אוויר שוני� 1 בטבלה .למניעת�

  

  1טבלה 

  מזהמי האוויר העיקריי� והשפעת� על בריאות האד�

  

  סוג המזה�
 

 השפעה בריאותית מקור הזיהו� ותכונותיו

 TSP :חלקיקי�  �שמקור �קטנטני �עש� מוצקי
ממכונות עובדות , ומתהליכי שרפה ארובותמ

חלקיקי� . לעתי� ממקורות טבעיי�, ומאבק
,  ארובות ומחצבות מרחפי� באווירשמקור�

ובמש- דקות עד שעות מתרחקי� ממקורותיה� 
ואחר , כמה מאות מטרי� עד עשרות קילומטרי�

 .כ- שוקעי�

בעיקר השפעה על מערכת הנשימה הבאה לידי 
ביטוי בשיעול וגירוי של קנה הנשימה ושל 

 .  לא חודרי� עמוק לתו- הריאה.העיניי�

PM10  קט� מעשר אלפיות ק :עדיני�חלקיקי� �וטר
 . אנושיתמקוטר שערה  �1/6כגודל� . המילימטר

יכולי� להיכנס דר- הפה והא" לריאות אבל 
 לכ� מסוכני�. ריאותהמק ועל חודרי� אינ�
נפלטי� החוצה  נתפסי� בא" ובפה וה�. פחות

  .בבליעהשיעול או לבסו" ב

PM2.5  בעיקר משרפת  -:חלקיקי� נשימי� עדיני� �נוצרי
, קדמיו�,  כוללי� ג� מתכות כגו� עופרת.דלק

וכ� , מנג� וברזל, אב/, נחושת, ניקל, ונדיו�
   .תרכובות פחמ� אורגניות ואבק טבעי

) מ" אלפיות מ�2.5פחות מ(בשל ממדיה� הקטני� 
ה� נשארי� באוויר שבועות עד חודשי� ומוסעי� 

 . עשרות עד אלפי קילומטרי� ממקור מוצא�

בריאות מאחר נחשבי� למזיקי� מאוד ל
שקוטר� הקט� מאפשר לה� להיכנס עמוק 

: ש� ה� גורמי� לנזק רב, לתו- הריאות
מצאו קשר בי� חשיפה לחלקיקי� מחקרי� 

   . ותמותה מה�, מחלות לב וריאהמסוג זה ובי� 
  , DNAקשורי� לשינויי מתילציה של 

קשורי� סיבתית לפגיעה בתפקודי ריאות של 
ככל . מהתאסהחמרה של ללברונכיט ו, ילדי�

כ- גבוהי� יותר , גדול יותרבה� שהזיהו� 
מסרט� ריאות , שיעורי התמותה ממחלות לב

  .ומסוגי סרט� אחרי�
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  סוג המזה�
 

 השפעה בריאותית מקור הזיהו� ותכונותיו

O3 נוצר   גז רעיל וחסר צבע בעל ריח חרי":אוזו�
קרינת השמש על תוצרי שרפה    פעילות של בעקבות

תרכובות אורגניות ופחמימני� כגו� תחמוצות חנק� (
 ).נדיפות

ופוגע , את הא",  מגרה את העיניי�האוזו�
. ולכ� ג� בבריאות הכוללת, בתפקוד הריאות

 את פחיתפוגע בתאי ד� לבני� ובכ- מ
 .העמידות לזיהומי�

2SO תרכובת גזית הנוצרת מחמצ� :חמצנית+ גפרית דו 
המקור העיקרי ליצירת גז זה הוא , כיו�. וגפרית

, שרפת דלק ופח� המכילי� גפרית מתחנות כוח
ממתקני התכה של עפרות מתכת , י זיקוקמבת

�בטבע גפרית דו. ומתהליכי� תעשייתיי� שוני�
 חמצנית נוצרת בהתפרצויות של הרי געש

 בריאות ומזיקה לה� תחמצנית פוגע�גפרית דו
 . במיוחד רגישי� לה חולי אסתמה. לאור- זמ�

Pb   
   

נפלטת לאוויר .  מתכת כבדה ורעילה:עופרת
המקור . צבע ודלק, עופרות עיבוד גו�ממקורות כ

 השני� האחרונות עד  לפליטתה באר/ היההעיקרי
 . ות של כלי רכבפליט

, ע9ברי�.  כחומר מסרט�חשודהעופרת 
ה� האוכלוסייה הרגישה  תינוקות וילדי�

חשיפה לריכוזי� . ביותר לחשיפה לעופרת
לפגיעה בהתפתחות גורמת נמוכי� של עופרת 

 וקות וילדי�תינ, מערכת העצבי� של עוברי�
 אי�  שלה��IQבלמידה וב, ולפגיעה בזיכרו�

 2]. [בד�רמת ס" בטוחה לחשיפה לעופרת 

NOx  תחמוצת החנק� � כגו� חדתחמוצות חנק�)NO (ודו�
נפלטי� מתחבורה גזי� ש :NO2תחמוצת החנק� 

 חמצו� חנק� אטמוספרי עקבומתעשייה 
בטמפרטורות הגבוהות הקיימות במנועי� ובדודי 

נראה בערפיח של האדמד� �ה הגז החו�ז. שרפה
 . ערי� גדולות

ריכוזי� נמוכי� גורמי� לגירוי בריאות 
תחמוצות חנק� ,  בחשיפה כרונית.ובעיניי�

. בעיקר בילדי�, פוגעות במערכת הנשימה
יתה חמצני מפח�לחנק� דוחשיפה של ילדי� 
 מחלות וירליותשל זיהומי� את התנגדות� ל
שיעול מלווה , ברונכיטיס(ובקטריאליות 

 את ס" מורידהו, )בליחה ודלקת ריאות
  .מהתאס הרגישות של חולי

Dioxins/Furans  לקבוצה גדולה של  :סיני� ופוראני�דיוק �ש
משתי � ארומטיי� הבנויי� יאורגני�חומרי� כלורו

חומרי� . טבעות ארומטיות ע� גשר חמצ� ביניה�
. אלה דומי� במבנה שלה� ובמנגנו� פעילות� בגו"

מולקולות אלו נוצרות בתהליכי שרפה ופירוק תרמי 
וכ� בתהליכי ייצור כימיקלי� שוני� של חומרי� 

 ה� מסוגלי� להיקשר לרצפטור על .אורגניי�
מסוג שדומה מאוד לרצפטורי� של , תאי�

  הדיוקסי� הרעיל ביותר . �יהורמוני� סטרואידי
 dioxin-p-tetrachlorodibenzo-,8,7,32  

  TCDD : הקרוי ג�

, רוב החומרי� מקבוצה זו רעילי� לגו" האד�
רעיל ה נחשב לחומר TCDD. מידות שונותב

נמוכי�  דיוקסי� פעיל בריכוזי�. בעול�ביותר 
ג� בריכוז  . ונמדד כחלקי� במיליארדביותר

פוגע , נמו- הוא גור� לסוגי סרט� רבי�
במערכת החיסונית ומשבש את פעילות 

 ידועי� הדיוקסיני�. ת ההורמונליתהמערכ
 .דרי� לשרשרת המזו�חובעמידות� וכ-  

 )VOC's(  תרכובות כימיות :תרכובות אורגניות נדיפות 
מהוות מרכיב של . הבנויות מאטומי מימ� ופחמ�

ה לסביבתאדות מ. צבעי� ושמני�, דלקי�, ממסי�
התאיידות , שרפה של דלקי�, בעת זיקוק נפט

ות הפעילובעת , דלקי� בזמ� טיפול בה� ואחסונ�
 ממסי� אורגניי�משתמשי� בהמפעלי�  של
 ). מארובות ודליפות בצנרת ההובלה(

אבד� ל, בא" ובגרו�, גורמות לגירויי� בעיניי�
כליות ל, נזק לכבד, בחילות, של קורדינציה

  . ולמערכת העצבי� המרכזית
חלק מתרכובות אלה יכולות לגרו� לשינויי� 

חלק� ידועות כמסרטנות , מי�ובכרומוז
מצא קשור למשל בנז� שנ( ]3[לאד� ת ודאיו

 .ליצירת אוזו�  וחלק� מגיבות, )בלוקמיה

)PAH's(  כולל :פחמימני� ארומטיי� טבעתיי� �ש 
. למזהמי� המורכבי� ממספר טבעות ארומטיות

חומרי� אלה נוצרי� בשרפה לא שלמה של 
מבתי , מתחנות כוח פחמיות (פולימרי� ודלקי�

 ג� בתהליכי� טבעיי� כמו, )'מכלי רכב וכו, זיקוק
  . שרפת יערותגו�כ

רוב הפחמימני� הטבעתיי� ה� חומרי� 
  . מצטברי� בגו" בלי להתפרקהמסרטני� 

  . ה� מצטברי� בשרשרת המזו�
, בסרט� הריאותסיכו� לחלות ה תנקשרו בעליי

 של ילדי� שנחשפו בהיות� –IQבולירידה 
  .]4 [עוברי�

PCBs� עי:ביפנילי� מרובי אטומי כלור  �רוב של כימיקלי
קבוצת . אורגניי� סינתטיי� בעלי מבנה כימי דומה
היו ש, חומרי� בעלי תכונות דומות לדיוקסיני�

צות נפוצי� בשימושי� תעשייתיי� ומסחריי� באר
 .תעשיית צבע, פלסטיק,  במוצרי חשמלגו� כהברית

. חומרי� רעילי� למערכת העצבי� ומסרטני�
  . בגו"משפיעי� על המערכת ההורמונלית 

 ע דיוקסיני�"ע

  

  )7.1�7.3נספחי� , ראה להל� מזהמי� בהרחבה(
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  פיזור של מזהמי�. 1.2

.  ומהמאז� ביניה�ריכוזי מזהמי האוויר השוני� באטמוספרה נובעי� משילוב של גורמי� רבי�

פליטת המזהמי� . המשתנה מזמ� לזמ�, גור� אחד הוא קצב פליטת המזהמי� לאטמוספרה והרכב�

יצירה הסילוק או הגור� נוס" המשפיע על הריכוזי� הוא קצב  .ידי מיקומה וגובהה  ג� עלמאופיינת

בטמפרטורה , כמוב�, אקציות כימיות תלויותיר. ויר באטמוספרה בתהליכי� כימיי�ושל מזהמי הא

באופ� זה התהליכי� הכימיי� תלויי� בעקיפי� . וכ� ג� בלחות וברמת הקרינה, ובריכוז המזהמי�

  .בעונת השנה ובכיסוי הענני�, גיאוגרפיהו� ג� במיק
  

. )ע� הזמ� (או יבשה) גש�(תהליכי סילוק נוספי� ה� תהליכי� פיזיקליי� כגו� שקיעה רטובה 

המיהול וההסעה של המזהמי� , גורמי� נוספי� שישפיעו על הריכוזי� ה� אופ� הפיזור

ספריי� שוני� כגו� מצב גורמי� אלה תלויי� בפרמטרי� מטאורולוגיי� ואטמו. באטמוספרה

  . ומקדמי הדיפוזיה באטמוספרה ומהירותהכיוו� הרוח, היציבות האטמוספרי

  מסובכתהשתנות של מספר כה רב של גורמי� על ריכוז המזהמי� באטמוספרה גור� לוהשפעת

תרומת מקורות הפליטה השוני� לרמת החשיפה בפועל של שנובע מכ- . שלה� במקו� ובזמ�

  .  לחלק� בס- הפליטותמתאימה בהכרח לאהמי האוויר האוכלוסייה למז

  

  רו& של מזהמי� יחשיפה לצ. 1.3

 גורמת לסינרגיז� ולעתי� קרובות, ההשפעה של חשיפה לשילוב של מזהמי� היא לפחות מצטברת

   ): בנפרדההשפעות של כל אחד מהמזהמי�חריפה יותר מסכו� , השפעה משולבת(

אות על ידי מזה� יככל הנראה מאפשר פגיעה מוגברת בר,  אחדשנוצר ממזה�, נזק לרקמות הריאות

כ� ידוע כיו� כי חשיפה משולבת  ].5�6[ חיידקי� ווירוסי� –ידי גורמי� פתוגניי�   או עלאחר

 מעלה –ג� ברמות שאינ� עולות על התקני� , למתכת מסוימת יחד ע� תרכובות אורגניות מסוימות

כבר כלומר (ומורידה את ספי הפעולה , לכל חומר בנפרד את ההשפעה המזיקה שיש כמה וכמהפי 

  ].8–7) [בריכוזי� נמוכי� יותר יהיו השפעות מזיקות
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  העלות הכלכלית הגבוהה של זיהו� סביבתי אצל ילדי� . 1.4

 להערי- במחקר את התרומה של מזהמי� בסביבה לשיעורי הימצאותחוקרי� אמריקני� ניסו 

תחלואות  לשניסו להערי- את העלות ג� ה� ]. 9[ותה אצל ילדי�  ותמ תחלואההיארעות, תחלואה

הרעלות עלויות של : נבדקו רק ארבע קטגוריות של תחלואה. צות הבריתאלו בקרב ילדי� באר

החוקרי� . התנהגותיות�מחלות נוירובסרט� וב, מהתאסהוצאות על תחלואה ב,  בילדי�עופרת

: ובקהילה, באוכל, מי�ב, חשיפות לרעלי� באווירמיוחסי� לההתחלואה  שיעוריהעריכו טווח של 

 �30%לכ,  ממקרי הרעלת העופרת�100%זיהו� סביבתי אחראי ל, לפי המודל. EAFבעזרת מודל 

 בגי�נמצא כי . התנהגותיות� מההפרעות הנוירו�10%ול,  ממקרי הסרט��5%ל, מהתממקרי האס

 מיליארד �54.9ת הכוללת מוערכת בהעלות השנתי, לעיל אצל ילדי�צוינו  סוגי המחלות שתארבע

  ). להל�2טבלה תוצאות ב ורא(! דולר

  

  2טבלה 

  מיוחסות לחשיפות סביבתיותה סוגי תחלואות ילדי� ארבעהעלויות שנתיות כוללות של 

  

  

  

  

  

  

  

  

 3%תחלואת ילדי� בשל חשיפות סביבתיות למזהמי� עולה לאמריקני� כמעט : מסקנת החוקרי�

 ה רק ארבעשהובאו בחשבו�מאחר , זוהי למעשה הערכת פחת! מתקציב הבריאות השנתי הכולל

 התעלמו מהעלויות החוקרי� ג� .ה� שמרניותוקרי� החבה� השתמשו שסוגי מחלות וההנחות 

כי אפוא מהמחקר עולה . ל"נהעלויות של סיבוכי� עתידיי� של המחלות הומ, הנלוות בגי� כאב וסבל

  . נזקי� כלכליי� כבדי� בשל תחלואת ילדי�סבזיהו� סביבתי מ

  

   העלות הכלכלית של מניעת נזקי זיהו� האוויר מעופרת לילדי�. 1.4.1

במחקר נמצא שמניעת .  ידועה היא כי עופרת בסביבה פוגעת במנת המשכל של ילדי� חשופי�עובדה

 20 במהל- צות הברית לכלכלת אר מיליארד דולר399חיסכו� של ידי לעופרת הביאה ב ירוזיהו� האו

  ].1[עקב מניעת הפגיעה במנת המשכל של הילדי� , השני� שנבדקו

  

   כללי –ויר אוההעלות הכלכלית של זיהו� . 1.4.2

פעילות יזומה להפחתת זיהו� האוויר היא בעלת התועלת המרבית לבריאות הציבור אבל כרוכה ג� 

 נבדקה הכדאיות הכלכלית של החוק להפחתת צות הבריתבמחקר שנער- באר. בעלות לא מבוטלת

,  השני� שנסקרו20במחקר זה נמצא שלאור- ). יר נקיוחוק או (�1970ויר שחוקק בוזיהו� א

יישומו  טריליו� דולר ואילו עלות �22.2מיישו� הוראות החוק נאמדה בי נתועלת למשק האמריקה

  ].1. [1:42תועלת של �כלומר נמצא יחס עלות,  טריליו� דולר�0.523ב נאמדה

  $עלות מוערכת בדולרי�   מחלות

  43,000,000,000  הרעלת עופרת

  2,000,000,000  מה תאס

  300,000,000  סרט� אצל ילדי�

  9,200,000,000  התנהגותיות� רעות נוירוהפ

  54,900,000,000  כ"סה
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       הקשר לזיהו� אוויר–תחלואת ילדי� . 2 

  

  ?  הא� יש קשר סיבתי בי� זיהו� אוויר לתחלואת ילדי�2.1

אוויר ה במקרה של זיהו� - א, בהכרח מעידה על סיבתיותלא שני משתני� מציאת קשר בי�

 מאשר כי 2005שנת מהבריאות העולמי ח של ארגו� "דו. ביניה� סיבתיקשר  ותחלואת ילדי� נמצא

  נכתבח" מסיכו� הדובקטע]. 10[הקשר שנמצא בי� זיהו� אוויר לבי� תחלואת ילדי� הוא סיבתי 

ריו� ועל יאוויר יש השפעה שלילית על העובר בזמ� הההקות לכ- שלזיהו� כיו� יש ראיות מוצ]: "11[

אוויר ברמה השכיחה ברוב ערי אירופה מעלה השזיהו� המוכיחות יש עובדות . בריאות התינוקות

בי� חשיפה ) סיבתי(כ� קיי� קשר . את הסיכו� לתמותה בשל תחלואה נשימתית בגיל הינקות

יש ירידה בתפקודי : ריאותהחות מערכת הנשימה ובתפקודי פגיעה בהתפתבי� למזהמי אוויר ו

הקשר הוא ברור במיוחד  ,יתרה מזו. ויש ירידה בקצב גדילת הריאות, )שהיא הפיכה(ריאות ה

קיימת אינטראקציה , על פי הידוע כיו�. 3 זיהו� אוויר בחלקיקי� וזיהו� אוויר מתחבורהבמקרי

כל אלו יחדיו קובעי� את ס- . וירוסי� ותזונה, ע� גורמי� סביבתיי� אחרי� כגו� אלרגני�

בי� כ� קיי� קשר סיבתי בי� חשיפה למזהמי אוויר ו. ויר על בריאות ילדי�ואהההשפעה של זיהו� 

בי� הראיות מספיקות כדי להסיק שיש קשר סיבתי בי� חשיפה לחומר חלקיקי ו. מהתהחמרה של אס

מזהמי� כגו� מתכות כבדות ל. ונכיטיסעלייה בשיעורי ההימצאות וההיארעות של שיעול ובר

ג� השפעה בריאותית שלילית מובהקת על התפתחות מערכת ) POP's(ומזהמי� אורגניי� עמידי� 

בי� קשר סיבתי בי� חשיפה לעופרת ולכ� יש ראיות מספיקות . העצבי� ועל ההתנהגות של ילדי�

   ."בעיקר ליקויי� קוגניטיביי�,  התנהגותיות בילדי��בעיות נוירו

  

, לכספית כגו� חשיפה  שיש לגורמי� נוספי� ראיות נסיבתיות להשפעה שלילית על הבריאותישנ�

PCB's �.ודיוקסיני  �באירופהשיש חשיפה הברמות השפעות אלו נראות ג �בעמ7.4 נספח ורא (כיו ' 

מעט , לפי שעה.  תת החשיפה לזיהו� אוויר משפרת את בריאות הילדי�נראה כי הפח ":)72

המחקרי� הקיימי� , ע� זאת.  האפקטי� של הפחתת זהו� האווירי� באופ� יחסי בדקו אתמחקר

 פוחת בהתא� ג� מספר האשפוזי� בשל קשיי –מעידי� כי כאשר פוחתת החשיפה לזיהו� אוויר 

, של זיהומי� בדרכי הנשימה,  של ברונכיטיסשכיחותשיעור הוכ� יורד , נשימה בבתי החולי�

   ".אות של ילדי�ומשתפרי� תפקודי הרי

  

   הרגישות של ילדי� לזיהו� אוויר2.2

נמצאי� בסיכו� גבוה יותר ממבוגרי� רגישה במיוחד לזיהו� אוויר וה� ה� אוכלוסייה הילדי� 

מערכת הנשימה של הילדי� אינה מפותחת לגמרי : הסיבות לכ- ה� רבות. להיפגע מזיהו� האוויר

 ולכ� ות וצרות קטנ�דרכי הנשימה של הילדי� ה. ות מושלמאינ�� יוההגנות הנשימתיות שלה� עדי

מבלי� ג� ילדי�  .במבוגר  ביתר קלות מאשר� מזהמי אוויר יכולה לחסו� אותעקבנוצרת הדלקת 

הרי במהל- פעילות גופנית , א� לא די בכ-.  רבג� בתקופות של זיהו� אוויר , זמ� רב מחו/ לבית

                                                             
גור� ,  רמות המזהמי� מהתעשייה ש�משצומצמוו,  שנה�30 חוקי אוויר נקי כבר כישאירופה בינות  מדכמהב   3

הערת (לכ� מחקרי� רבי� עברו להתמקד בזיהו� אוויר תחבורתי . עיקרי הוא הפליטות מהתחבורההסיכו� ה
  .)הקואליציה לבריאות הציבור
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ולכ� נושמי� יותר מזהמי� בהשוואה , ל הגו" יותר אוויר עבור משק50%–20%ילדי� שואפי� 

 באופ� פרופורציונלי נושמי�ה� , לכ� א� האוויר מזוה�. למבוגרי� המבצעי� פעילות גופנית דומה

 ].12מקור  בהרחבה ורא[ל זיהו� כמויות גדולות יותר ש

  

ת מערכת העצבי� והמערכ, ילדי� נמצאי� בתקופה קריטית של התפתחות המוח: חובהקשר של המ

  .החיסונית

  

, החשיפהעקב מתעלמי� מסימפטומי� הנגרמי� , מבוגרי�כ שלא, ילדי� החשופי� למזהמי אוויר

 עוררהסימפטומי� ה� סימני אזהרה המשמשי� כדי ל.  ראשיכאבי� בחזה או כאב, כגו� שיעול

 את צמצמי�ילדי� אינ� קולטי� את סימני האזהרה האלה ולכ� אינ� מ. נהלפעולה מִג

  .רביה� מחו/ לבית במצבי� של זיהו� אוויר פעילויות

  

   ? הא� יש התחשבות בילדי�: חוקי� ורגולציות בעול�2.3

 צות הבריתבאר ].13 [ הפ- לחלק מהרגולציהרגישות הילדי� למזהמי אווירנושא במדינות העול� 

תוח באוויר הפהמותרות לרמות הזיהו� ) סטנדרט מינימלי המחייב את המדינות(הסטנדרט הפדרלי 

מזהמי� הריכוז תקרת  קובע אתו, פרי שיקולי� בריאותיי� בלבד נקבע על סמ- פרמטרי� שה�

מתייחס במפורש  בקליפורניההחוק לעומת זאת .  אינו מזיק לנשימהשכל ריכוז מתחתיהבאוויר 

. ה רגישה זו המזהמי� לפי ס" הרגישות של קבוצ לכלתלילדי� ודורש קביעת סטנדרטי� שיטתי

 אנשי� והסביבהההשפעה של זיהו� האוויר על בריאות ה צמצו�המטרה של ירופי איחוד האב

יה מדאיגה בשיעורי התחלואה י עלתה המודעות לתחיקה בנושא עקב עלבאנגליה. מוגדרת בחוק

 ,�" על ידי העצרת הכללית של האו�2002 שאושרה ב,האמנה לזכויות הילד. מה אצל ילדי�תאסב

  .בריאה גדול ולחיות בסביבהלילדי� יש זכות ל קובעת כי

   

 להסדיר את הפליטות ו מטרת,אחרונהבעת השנחקק רק חוק מסגרת , חוק אוויר נקי? ומה בישראל

 בנפרד המתייחססעי" ספציפי  נקי אוויר בחוק אי�, על פי מקור יודע דבר. בישראל ברמה הלאומית

  לוודאחוברת זו שמה לה למטרה. כל מזה�לתקני� חדשי� או על פיו חוק בבקרוב ייקבעו . לילדי�

כי תהיה התייחסות לרגישות� של ו, יופקו לקחי� מהידוע בעול�, כי בעת תהלי- קביעת התקני�

  .   מזהמי� יחדיוצירו" של כמהילדי� לכל מזה� בנפרד וכ� ל

  

  יתרונות של מחקרי� על ילדי� . 2.4

, לתעסוקה ולנזקיה� אינ� חשופי� וג אינ� מעשני� ,מבוגרי�כ שלא, ספרה בגילאי הג� ובית ילדי�

קבוצה ג� ילדי בית הספר ה� .  עליה� של זיהו� האוויר"נקייה"ולכ� נית� לבדוק את ההשפעה ה

 .]14[ בכיתה עצמהאפילו נית� לבדוק בה תפקודי ריאה ולכ� , נמצאת רוב היו� בבית הספרה, נגישה

  .דותר מקורה בילתכ� שמחלה נשימתית כרונית במבוגיראיות לכ- שיג� קיימות 
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לידה בטר� עת ותמותת ,  משקל לידה נמו,:)(IUGRריו� י בעיות בה2.5

  ] 10[תינוקות 

ע על אוויר משפיהזיהו� : ריו�יהעת הפגיעה בעובר בבי� התומכות בקשר בי� זיהו� אוויר ויש ראיות 

על ו) IUGR (פיגור בגדילה התו- רחמיתעל , נמו-משקל על , משקל בלידהעל ה, תמותת תינוקות

אשר ,  אצלו תקופה קריטית בהתפתחותיש. רגיש מאוד למגוו� של רעלי�העובר . מומי� מולדי�

לא רק הכמות הנקלטת . מאשר בזמ� אחריותר במהלכה למזהמי� תהיה השפעה ביולוגית בולטת 

, ידועכ.  באותו שלב התפתחותיוקצב הקליטה של החשיפה התזמו�אלא , קובעת את גודל הפגיעה

והתפתחות לא תקינה בשני� הראשונות של ) IUGR( פיגור בגדילה התו- רחמית ,קל נמו- בלידהמש

לתחלואה ,  בעתידתמותה גבוהה יותרה� גורמי סיכו� ל.  סיכו�מיעצמ� גורכשלהחיי� מהווי� 

שאינה תלויה  (2מסוג ולסוכרת , מחלות של כלי הד� הכלליי�ל, ליתר לח/ ד�, יתרה בילדות

בהתבסס על חוברת ארגו� הבריאות ,  להל� פירוט מחקרי� נבחרי� בנושאי� אלו).באינסולי�

  :]27–14' עמ, 10[העולמי 

  

  זיהו� אוויר ותמותת ילדי�  2.5.1

או  לחלקיקי� בי� חשיפה י� חיוביי�קשרשנעשה בארצות הברית  נמצאו במחקר �60עוד בשנות ה

עלייה של   נמצא כיבאותו מחקר. נוקותתמותת תיבי� ו) קשר חלש יותרש� ה (לסולפאטי�חשיפה 

   . בתמותת תינוקות1%של  בזיהו� השפיעה על עלייה 10%

  

נמצא . �1991ל 1989תינוקות שנולדו בי� עקבו אחרי ארבעה מיליו� , מאוחר יותרמחקר אמריקני ב

 1.1 פי דולאוויר ג אחרי הלידה באזורי� בעלי חשיפה גבוהה לזיהו� ת תינוקותהסיכו� לתמותכי 

, שנולדו במשקל נורמליבקבוצת התינוקות .  חשיפה נמוכהבעליאזורי� מאשר ביותר ) מובהק(

תמותה ממחלות בי� ל PM10חלקיקי� מסוג חשיפה לריכוזי� גבוהי� של נמצא קשר מובהק בי� 

 SIDS) (RR=1.26(מוות בעריסה  לתסמונתכ� נמצא קשר מובהק ). סיכו� יחסי RR=1.40( נשימה

 יותר תמותה ממחלות �40%מ סובלי� אפואאזורי� החשופי� יותר לזיהו� אוויר . )סיכו� יחסי

פחות או יותר תוצאות דומות  . בקרב תינוקות יותר תמותה מתסמונת מוות בעריסה�26% נשימה ו

  . כוסלובקיה'צבריטניה ו, מקסיקו, ג� במדינות אחרות כגו� ברזילנמצאו 

  

  זיהו� אוויר ומשקל לידה נמו, 2.5.2

�TSP נבדק הקשר בי� חשיפה לסי�ב
תינוקות  של לבי� משקל הלידהי� 'בארבע שכונות בבייג �SO2 ו4

 חשיפת הא� במהל- הטרימסטר בי� 5של מנה תגובהנמצא קשר . time series)במחקר מסוג (

g/mעלייה של . משקל לידה נמו-בי� ל ו"למזהמי� הנלהריונה השלישי 
 �SO2ה בריכוז 3:100

                                                             
4 TSP ="סה�מרחפי �ער- . ל חומר חלקיקי באוויר בקהילהמדד ארכאי לריכוז המסה ש, כ חלקיקי

   .מיקרו� �50ל 20 מהירות הרוח וכיוונה ונע בי� קוטר של לפיהמדידה משתנה 
  
תגובה שככל שעלתה החשיפה / לראות בעקומת מנהאפשר,  כאשר קיי� קשר זה:קשר של מנה תגובה  5

  .משקל ילודה נמו-: יללעצוי� ההשפעה במקרה ש.  כ- ג� נמדדה השפעה גדולה יותר ,למזה� אצל הא�
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ועלייה דומה , )מובהק (�11%ריו� העלתה את הסיכו� למשקל לידה נמו- ביישי להבטרימסטר השל

  ). מובהק (10% � העלתה את הסיכו� למשקל לידה נמו- ב�TSPבריכוז ה

משקל  בי�וSO2 �בו �TSPעלייה בל שוב אותו הקשר בי� חשיפה בזמ� ההיריו� נבדק כוסלובקיה'בצ

g/m נמצא כי עלייה של. הלידה
ריו� העלתה את יבטרימסטר הראשו� לה �SO2השל  בריכוז 3:50

g/m וכי עלייה של, )מובהק( �20%ב הסיכו� ללידת תינוק במשקל נמו-
 החלקיקי�  ברמת3:50

  ). מובהק (�15%העלתה את הסיכו� למשקל נמו- ב
  

 תינוקות שנולדו באזורי� מרובי זיהו� כי  6קנו� לגורמי� מבלבלי�ִתשנעשה באנגליה נמצא אחרי 

 האוויר הנקי בעלי גרמי� בממוצע מחבריה� שנולדו באזורי� �86 וויר היו בעלי משקל נמו- יותר בא

 השתמשו בו כאינדקס לזיהו� האוויר, המחקר היה רטרוספקטיבישמאחר ). מובהק מאוד(ביותר 

  .  קשרי� דומי�צביעי� עלמהבעול� נוספי�  מחקרי� רבי� ישנ�בהקשר זה . בנתוני צריכת פח�

  

  זיהו� אוויר ולידות בטר� עת  2.5.3

  ) ריו�יבמהל- כל טרימסטר בה(באנגליה נבדק הקשר שבי� חשיפה 

  .  ותחמוצות חנק� באוויר לבי� לידה בטר� עת�TSP ,SO2ל

  ).מובהק (1.18 העלתה את הסיכו� ללדת בטר� עת פי �TSPהבריכוז 

. תחמוצות חנק�בק גבולי  ור�TSPב פחות כשמדוברחזק , �SO2כשמדובר בנמצא קשר חזק מאוד 

g/mה של יא� אישה נחשפה לעלי
היה לה סיכו� , ריו�י בטרימסטר הראשו� לה�SO2ה בריכוז 3:50

כלומר הסיכו� של .  לובהשוואה לאישה שלא נחשפה, ללדת תינוק לפני הזמ�) מובהק (1.27גבוה פי 

g/m ה שליעלי! לזיהו� האווירחשיפה ה עקב �27%האישה ללדת בטר� עת עלה ב
3:50  

 �O3ו, PM10 ,CO ,NO2:  המזהמי�בי�מחקר אמריקני בדרו� קליפורניה בדק ג� הוא את הקשר 

g/mה ממוצעת של ינמצא במחקר זה כי עלי. ובי� לידה בטר� עת
) PM10( בריכוז חלקיקי� 3:50

א� האישה ). מובהק (�16%ריו� העלתה את הסיכו� ללדת לפני הזמ� ביבמהל- החודש הראשו� לה

g/mה ממוצעת של ישפה לעלינח
 במהל- ששת החודשי� האחרוני� של PM10 בריכוז של 3:50

 עוד מחקרי� רבי� בעול� ישבהקשר זה ). מובהק (20%הסיכו� שלה ללדת בטר� עת עלה ב, ההיריו�

  . מראי� קשר דומהה

  

   IUGR(7(רחמית +ריו� ופיגור בגדילה התו,יזיהו� אוויר בחודש הראשו� לה 2.5.4

משקל העובר בי�  ו�PM2.5 וPM10ה נבדק הקשר בי� חשיפה לזיהו� אוויר בחלקיקי� מסוג כי'בצ

נמצא כי לאימהות שנחשפו בחודש ). צפו� בוהמיה(ידוע בזיהו� האוויר שבו הבאזור תעשייתי 

�g/mגדולות מה PM2.5הראשו� להריונ� לרמות 
ללדת ילד ) מובהק( סיכו� גבוה יותר היה, 3:27

לנשי� שנחשפו בחודש הראשו� להריונ� ). IUGR(ו- יותר מהאחוזו� העשירי במשקל שהוא נמ

�g/mגדולות מה PM10לרמות 
ללדת ילד בתת משקל מסוג ) מובהק(היה סיכו� גבוה יותר , 3:40

                                                             
 משפיעי� ג� ה� על התוצאה הנמדדתה גורמי�כלומר ,  דר- לנטרל השפעת גורמי� מבלבלי�:תיקנו� 6
7 IUGR =-משקל לידה נמו- מהאחוזו� העשירירחמית המתבטא ב�פיגור בגדילה התו  
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IUGR .שנחשפה בחודש הראשו� להריו� לעלל �יה של יאg/m
 היה סיכו� גבוה �PM10ה ברמות 3:20

  ! IUGR משקל מסוג ללדת ילד בתת) מובהק (�50%ב

  

חולקו האימהות לשלוש קבוצות חשיפה לפי רמת החלקיקי� ] 15[באנליזה מחודשת למחקר זה 

קטגוריית הייחוס הייתה . בינונית וגבוהה, נמוכה: הממוצעת שהייתה בחודש הראשו� להריונ�

שיפה  החוצתקנו� נמצא כי לנשי� בקב אחרי ִת.>µg/m340(PM10(רמת חלקיקי� , הרמה הנמוכה

לנשי� . �IUGRל) מובהק (1.44 סיכו� גבוה פי היה >40µg/m3<PM10) µg/m350(הבינונית 

ללדת ילד ע� ) מובהק (2.14 היה סיכו� גבוה פי <PM10) g/m3µ50( החשיפה הגבוהה וצתבקב

IUGR !  מסוג �מסרטני �כ� נבדק במחקר זה הקשר בי� חשיפה לחומריPAH's) גו�כ 

benzo(a)Pyrene ( לבי�IUGR ,ריו� לרמות בינוניות של יונמצא כי חשיפה בחודש הראשו� לה

PAH's תת משקל מסוג ) מובהק  (60% קשורה לעלייה של כמעט �בלידת תינוק עIUGR . חשיפה

) מובהק (2.15 מסרטני� העלתה את הסיכו� פי PAH'sריו� לרמות גבוהות של יבחודש ראשו� לה

ng/m של PAH'sהחוקר סיכ� כי עלייה ברמות . IUGRללידת תינוק ע� תת משקל מסוג 
 בחודש 310

  ). מובהק (22% �  בIUGRלריו� מעלה את הסיכו� יהראשו� לה

  

  זיהו� אוויר ומומי� מולדי�  2.5.5

  . נחרצותלכ� קשה להסיק מסקנות ו,  מעט מדי מחקרי� בנושא זהישלצערנו 

 �O3ו, �PM10 ,CO ,NO2ת הא� לבדק את הקשר בי� חשיפ] 16[מחקר אמריקני בדרו� קליפורניה 

במחקר נמצא קשר ע� יחס של מנה . �1993 ו1987היארעות של מומי� מולדי� בי� השני� בי� ל

מומי� של המחיצות בי� חדרי בי� ריו� וי בחודש השני להCOתגובה בי� חשיפה לרמה גבוהה של 

ללדת תינוק ) מובהק (2.95 היה סיכו� גבוה פי לרמות הגבוהות ביותרלקבוצת הנשי� שנחשפו . הלב

חשיפה לרמה גבוהה של אוזו� כי   נמצאכ�.  מו� זה בהשוואה לנשי� בקבוצת החשיפה הנמוכהבעל

)O3 (במסתמי �ולמומי �באבי העורקי �מולדי �2.68שסתומי הלב פי /העלתה את הסיכו� למומי!  

   

 נמצא כי לתינוקות של ].17[בטקסס נבדק הקשר בי� זיהו� אוויר למומי� מולדי� שנעשה במחקר 

 השמיני עד שלישי בשבוע הPM10אימהות שנחשפו לרמה הגבוהה ביותר של חלקיקי� מסוג 

, )atrial septa(יה ילפג� במחיצות הלב באזור העל) מובהק (2.3היה סיכו� גבוה פי , להריונ�

, SO2חשיפה באותה תקופה לרמה גבוהה של . בהשוואה לנשי� ברמת החשיפה הנמוכה ביותר

: לקבוצת מומי� מולדי� בבידוד המחיצות של חדרי הלב) מובהק, 2.17פי (הכפילה את הסיכו� 

isolated ventricular septal defects.  
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  ]10[ התפתחות ריאות ותפקודיה� 2.6

  

  3 תמונה

   התפתחות הריאותבישל
  

  

 Copyright © [.www.embryology.ch/anglais/rrespiratory/phasen07.html] All rights reserved  

  

 ,התפתחות הריאות. ההפריה יו� אחרי �24מתחיל כה, מערכת הנשימה מתפתחת בתהלי- מורכב

י� וכ� מנבאת את תפקודי הריאה העתידי, ריאות בתקופת הבגרותה תפקודי פינמדדת על היא כפי ש

   .תמותה מכל הסיבות

  

  תפקודי ריאות והגורמי� המשפיעי� עליה� 2.6.1

 נמשכת עד והיא ,) לעיל3  תמונהאור(הריאות מתחילה גדילה מהירה של ,  ברח�נמצאעוד כשהעובר 

אצל נקבות :  לפי המי�משתנה המיטביתפקוד הריאות מועד . שנות העשרי� המוקדמות לחיי�

   .25–22 אצל זכרי� בגילאיו, 20–18לאי  הוא בגיתפקוד המיטביה

  

 במהל- החיי� עשויי� להשפיע באופ� שלילי על תפקודי הריאות ולהביא שינויי� במבנה הריאה

גדילת על משפיעי� אחרי� שגורמי� . תמותה  ממחלות אלוידי  ולדרכי הנשימהמחלות ידי ל

מאפייני� גנטיי� : ה�) ובבגרותבילדות , בינקות, ברח�(כל שלבי החיי� במהל- � הריאות ותפקוד

וג� חשיפת המאכס� לגורמי� סביבתיי� ) פסיבי או אקטיבי (8עישו�, תזונה, כגו� מוטציות גנטיות

אוויר הע� , שאיפהבכל ! פעמי� מיליו� שני מתבגר ממוצע נוש� כ20 גילעד . יר לא נקיכגו� אוו

 לפגוע עלולות �שחלק,  ידי האד�ת של חומרי� מעשהות מורכבותערוב לריאות ג� ותחודר, הנשא"

 לרבות(מחקרי� שנעשו עד כה . ה�שלהתקינה בתפקודי הריאה או לעכב את הגדילה וההתפתחות 

 ,באופ� ספציפיאחדי� ומזהמי� , מראי� כי זיהו� אוויר באופ� כללי, )פרוספקטיביי�מחקרי� 

המחקרי� . עירי�ובמבוגרי� צהריאות בילדי� התפתחות על ריאות והמשפיעי� על תפקודי 

 .ית העוברהמוכיחי� שתפקודי ריאות מושפעי� ממזהמי אוויר עוד בתקופג� העדכניי� ביותר 

עולה )  ש�אחרי החלת חוקי אוויר נקיכלומר (אוויר באירופה האפילו ברמה הנוכחית של זיהו� 

  .  רמת זיהו� האווירכשעולההסיכו� ללדת בטר� עת וללדת ילד במשקל נמו- 

                                                             
ומקדי� את , -עש� טבק משפיע על תפקודי הריאות העתידיי� ג� בחשיפה ברח� וג� בחשיפות אחר כ   8

 יי�שלב הגעת הסימפטומי� הנשימת
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, ריאותהסביבה וירידה בתפקודי מזהמי� בל מחקרי� נבחרי� בנושאי חשיפות טו ממצאייפור להל�

  .]134–108' עמ, 10[העולמי ארגו� הבריאות  חוברת בהתבסס על

  

   השפעת מזהמי� סביבתיי� על תפקודי הריאות 2.6.2

 .המי�רגישות יתר לנוכחות של מזיש  בפרק זמ� זה.  הריאות מתפתחותובש קריטי פרק זמ� ישנו

תשפיע במהל- תקופות אלו למזהמי� חשיפה . ינקות והילדותה, יתעובר ההתקופה פרק זמ� זה הוא

  ! התזמו� עושה את ההבדל . מאשר חשיפה בגיל מבוגריותר לרעה לטווח הארו- 

  

מכיל תרכובות לא הנושמי� מדי יו� נפחי� גדולי� של אוויר ,  אווירמזוהמיאנשי� החיי� באזורי� 

 ,געתא� מערכת ההגנה של הריאה נפ. ברקמות הריאה לריאות ושוקעות בה� חודרותואלו , רצויות

ירידה כרונית ידי ול להביא לעלה כ- נגר� נזק חמור.  נפגמתהנורמליתוההתפתחות , נגר� נזק

  . ריאותהבתפקודי 

  

אוכלוסייה השל ריאות התפקודי מצב סביבה על הזיהו� בהשפעת את בודקי� הבמחקרי� 

, משיקולי נוחות. ודיפוזיה של גזי�האוויר בה זרימת , ריאההנפח  במדדי� כגו�י� לרוב משתמש

). ספירומטריה ( את נפחי הריאה וזרימת האוויר מהריאה שבודקי�תפקודי ריאהביותר משתמשי� 

  :  המדדי� השוני�אתהמפרטת , 3 טבלה ורא

  

  3טבלה 

  מדדי� נבחרי� של תפקודי ריאות

  

  גלי ש� אנ  משמעות   מדד

FVC  הנבדק מתבקש לנשו" אוויר החוצה  = ס- נפח הריאה הננש" בכוח

  ).מבוטא בליטרי� (נורמליתאחרי נשימה , בכל כוחו

Forced Vital Capacity  

FEV1  הנבדק מתבקש לנשו" = כוח בשנייה אחת בהננש"  הנפח נשימ

 בשנייהונמדד נפח האוויר הננש" , אוויר החוצה בכל כוחו

  .הראשונה

Forced Expiratory Volume  1  

FEF   נשימה איטית ואז נוש"  = בכוחזרימת אוויר בנשיפה �הנבדק נוש

  . החוצה בכל הכוח

Forced Expiratory Flow  

PEF  זרימת האוויר בשיא הנשיפה = המקסימליתזרימת האוויר  Peak Expiratory Flow  

MMEF   ח לאחר זרימת האוויר הננש" בכו = בכוחהממוצע של הנשיפה

  ).יהימבוטא בליטרי� לשנ(הוצאת מחצית מכמות האוויר 

Maximum Mid-ExpiratoryFlow  

  

   מחקרי חת, 2.6.3

 קשר שלילי נמצא NHANESII) (24–6בו נבדקו בני נעשה בארצות הברית ושבמחקר חת- ענק 

TSPמובהק בי� ריכוזי� שנתיי� של 
1 ,NO2 ,ו� O3בי� ה ל�FVC הוFEV1-) כלומר ככל  ,) לעילורא

                                                             
1 TSP ="סה�מרחפי �הוא מדד ארכאי לריכוז המסה של חומר חלקיקי באוויר בקהילה, כ חלקיקי      .

 . מיקרו�20�50ער- המדידה משתנה ע� מהירות הרוח וכיוונה ונע בי� קוטר של 
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שנעשה אחר מחקר ב .�FEV1ו, FVCירדו תפקודי הריאות לפי המדדי� , זיהו� האווירעלה ש

קשר נמצא ,  ערי��24מ 12–8ילדי� בבתי ספר יסודיי� בני  אלפינבדקו בו ו,  ובקנדהצות הבריתבאר

פקודי תירידה ב לבי�, וחלקיקי� ע� חומציות חזקה, PM10 ,O3בי� רמות ממוצעות שנתיות של חזק 

�g/mיה ביעל. ריאותה
ירידה במדדי תפקודי נמצאה קשורה ל PM10 בממוצע שנתי של 3:17.3

  . מתוקנ��FEV1 ב2.1%ירידה של ו,  מתוקנ��FVC ב2.4%ירידה של : ריאות של הילדי�ה

  

  הרעות החדשות – פרוספקטיביי� )קבהוע (קוהורטמחקרי  2.6.4

 975תפקודי ריאות של בי� קשר בי� זיהו� אוויר ל הבח�נ בושפרוספקטיבי מחקר  נעשהאוסטריה ב

 נמדדו פעמיי� בשנה תפקודי ריאותובמהלכו ,  שני�ארבעהמחקר אר- .  מחוזותשמונהילדי� מ

�g/mבנמצא במחקר כי עלייה . ילדי�ה
ירידה ידי יאה לבה,  PM10שלקי/ החודשי בבממוצע  3:10

במדד (ל לשנה " מ329ירידה של לידי  וכ� ,)FEV1לפי מדד  (יה�ל בשנה בתפקודי ריאות" מ84של 

MMEF( ,�מרמזה ממצאי�קלינית על פגיעה בהתפתחות של הריאותי  .  

  

 גאודרמ�  שביצעפרוספקטיביאמריקני הוא מחקר עד כה שבוצע המחקר המרשי� ביותר 

)Gauderman(, בני 1,759 שעקב אחרי �בה עשר ילדי �קליפורניה�12גרי �18 [ קהילות בדרו[ .

 שני� שמונה במש-כל שנה  .מדידות של תפקודי ריאותבי� אוויר לה�  הקשר בי� זיהוחקר נבדקבמ

סביבתית הקהילות ייצגו טווח רחב של חשיפה .  הילדי�אצלתפקודי הריאות  מדדי� של כמהנבדקו 

 יש הלמחקר ז .NO2ולחנק� דו חמצני אדי חומצה ל ,O3אוזו� ל, PM2.5מסוג  חלקיקי�באוויר ל

המספק  1 גר" ורא.  שני�במש- שמונהאות� הילדי� נבדקו שמאחר ,  סטטיסטית רבהעוצמה

  :  הקהילות שנבדקו12אודות על פרטי� 

  

  1גר& 

  2000–1994רמה ממוצעת שנתית של מזהמי� נבחרי� שנבדקו במחקר בשני� 

  ]18 [ קהילות בדרו� קליפורניה12+ב

  

  

  

  

  

  

Copyright © [2004, NEJM 351(11):1057-1067] Massachusetts Medical Society. All rights reserved  

לאדי חומצה , �NO2ל, �PM2.5ל בי� החשיפות המתוארות לעילמובהקי� במחקר נמצאו קשרי� 

. 18 בגיל FEV1)( הראשונה בשנייה גירעונות קליניי� בנפח האוויר הננש" ולפחמ� יסודי ובי�

 יחסה     .9מודיפיירי�שה� משתני� ול, רמי� מבלבלי�לגוקנו� אפילו אחרי ִתהתוצאה הייתה זהה 

                                                             
  . הנבדקי� גיל,לדוגמה. המזה� הנבדקמשנה ברבדי� שוני� שלו את ההשפעה של ה גור� :מודיפייר  9
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של ביותר גבוהה  לרמה שנחשפו מיבקרב  4.9 פי היה גבוה 10 תפקודי ריאות נמוכי�בעלי 18בני של 

   !]. 1.6%עומת  ל7.6%[ החשיפה הנמוכה וצתבקבשבהשוואה לאלו , PM2.5 חלקיקי

  

 השפעה כרונית יש 11ר בארצות הבריתאוויההתוצאות מעידות שג� לרמות הנוכחיות של זיהו� 

פגיעה בעלת משמעות ידי  לביאותואלו מ, 18–10ריאות של ילדי� בני ה על התפתחות תשלילי

  . 2 גר" ולפרטי� נוספי� רא. FEV1 מדד לפילמשל , קלינית בבגרות

  

  2 גר&

כנגד  לפי קהילה,  מהער, הצפוי לה�80%+ תפקודי ריאות נמוכי� מבעלי 18 בני יחס הנבדקי� 

  ]18 [2000–1994 � ממוצעת באותה הקהילה בי� השני�רמת מזהמי

  

Copyright © [2004, NEJM 351(11):1057-1067] Massachusetts Medical Society. All rights reserved  

                                                             
. הצפוי לגילוFEV1 � המצוי ב�FEV1על ידי כ- שחילקו את ה,  מחושבFEV1 החוקרי� חישבו לכל נבדק 10

  .  מהמצופה מבני גילו�80% ריאות נמוכי� פירוש� שהנבדק קיבל תוצאה נמוכה מתפקודי
  

ה� , "הרמות הנוכחיות של זיהו� האוויר"לפיכ- ו, 1970בשנת כבר אוויר נקי  חוק צות הברית נחקקבאר 11
 שג� ברמות נמוכות ההשפעה של פואמשמעות המחקר היא א. בישראלהרמות שרמות נמוכות יותר מ

  ! היא קריטיתריאותהזיהו� האוויר על התפתחות 
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  2–1 מגרפי� מסקנות

עור כ- ג� גבוה יותר שי UP)� וML ,RV בקהילות גו�כ (ככל שרמת המזהמי� בקהילה גבוהה יותר

אחרי ה� התוצאות ). FEV1לפי מדד ( מהצפוי �80%סובלי� מתפקודי נשימה נמוכי� מה �18בני ה

  .קנו�ִת

   

 כשמדובר שהתוצאות מובהקות מאוד היווכח לאפשר: השפעה של כל מזה� בנפרדאשר ל

אות� . �NO2באדי חומצה וב, )פחמ� אורגניביותר מאשר (פחמ� יסודי ב, PM2.5חלקיקי� מסוג ב

אלו התוצאות ה. �MMEF וFVC מדדי� אחרי� של תפקודי ריאות כגו�ל בנוגעי� ג� נצפו הקשר

חלקיקי� חשיפה לקשר בי� מצא נ ש� ,ע� מחקרי� אפידמיולוגי� קודמי�ג�  עולות בקנה אחד

 . שנצפתהבריאותב פגיעהפה לבי� רוב הקשורי� בתהליכי שֵרהיר וזהמי אומלחשיפה ו PM2.5מסוג 

ילדי� בלי אצל , אצל בנותיאות אצל בני� ורהבתפקודי דומה ירידה ידי יאו למזהמי האוויר הב

רוב הילדי� רגישי� להשפעות כרוניות של זיהו� ש ומכא�, נערי� שאינ� מעשני�אצל וג� , מהתאס

אוויר ובי� פגיעה בגדילה הבקשר סיבתי בי� זיהו� אפוא המחקר תומ- ! אוויר על מערכת הנשימה

  .ותובהתפתחות של הריא

  

על התפתחות בתקופה זו אוויר הזיהו� ילדי� לה חשיפת  של הההשפעכי בסיכו�  ציינוהחוקרי� 

 שאינ� כלומר ילד להורי� , חשיפה פסיבית לעישו� הא�בעניי� ה שדווחה לזודומהריאות שלה� 

תפקודי הריאות שלו נפגעי� כפי שהיו ,  זיהו� אוויר כמתואר לעילשיש בוגר באזור המעשני� 

 לבוא לידי ה בתפקודי הריאות יכולפגיעה זו! געי� אילו אמו עישנה לידו לכל אור- אותה התקופהנפ

לסיבוכי� ולמוות  ריאות נמוכי� ה� גור� סיכו� תפקודי שכ� ,בחיי�בשלב מאוחר יותר ביטוי 

ורה לירידה משמעותית קש גבוהה של זיהו� אוויר בחלקיקי�  לטווח קצר לרמההג� חשיפ. בבגרות

שעל כל  ,אנליזה בעבר�במטהדיווחו )  Dockery & Pope(דוקרי ופופ החוקרי� . פקודי ריאותבת

�g/m בPM10של הממוצע היומי עלייה בריכוז 
 וירידה של �FEV1ב 0.15% ירידה של ישנה, 3:10

  ].PEF]19  � ב0.08%

  

   החדשות הטובות – מעברמחקרי� על שיפור באיכות האוויר או מחקרי  2.6.5

שיפור באיכות האוויר כלומר א� , ההשפעות של זיהו� האוויר ה� הפיכות� רבי� בדקו א� מחקרי

 ישפר ריכוזי� נמוכי� בעליאזורי�  ריכוזי� גבוהי� של זיהו� אוויר לבעלימאזורי� או מעבר 

  !התשובה היא שהאפקט הוא הפי- ? של הילדי� הנבדקי�בהתאמה את התפתחות הריאות

  

שיפור של תפקודי ידי � שירידה ברמות זיהו� האוויר בעיר כלשהי הביאה לחוקריהדגימו באיטליה 

אחרי  גרמניה נצפו תוצאות דומותמזרח ג� ב.  ילדי� שגרו בעיר זו2000של )  FEV1,MMEF(הריאות 

g/m- ירדו במזרח גרמניה מTSPהרמות הממוצעות של כש ):�1990ב(האיחוד 
�g/mל 3:79

3:25 ,

התבטא בעלייה השיפור .  משלוש קהילות14–11בני   ילדי� 2500ות של נמצא שיפור בתפקודי הריא

  .)1999–�1998ו, 1996–1995, 1993–1992: הילדי� נבדקו בשני�( �FEV1 וFVCבממוצעי� למדדי� 
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 ילדי� 110אצל ש� בדקו את המצב , קליפורניהב נעשהנמצאה ג� באנליזה למחקר שתוצאה דומה 

,  ילדי� שעברו לאזור מזוה� יותר בחלקיקי�במחקר נמצא כי ].20[שעברו דירה במהל- המחקר 

.  תפקודי הריאות שלה� השתפרו,  שעברו לאזור נקי יותר ילדי�ואילו, תפקודי הריאות שלה� ירדו

 מסקנהה .חזקה יותרהייתה ההרעה /כ- מגמת השיפור,  רב יותרככל שהילד גר במקו� החדש זמ�

  לשפר את תפקודי הריאות במדדי�אפשרת זיהו� האוויר על ידי הפחתש העולה ממצאי� אלה היא

FEV1 ,MMEF ,וPEFR- וא" להביא לידי שיפור מובהק�להפ-  . בה �אוויר , כ- ג �הרעה של זיהו

  . המדדי� בתפקודי הריאות בכלנוספת תגרור ירידה 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ©אלה נווה: צילו�
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  ] 10[ זיהומי� בדרכי הנשימה אצל ילדי� 2.7

בקהילה רבה  תחלואהידי מביאי� ל) ARI(מבוגרי� בבדרכי הנשימה בילדי� וג�  ורי�זיהומי� חמ

 באירופה חמשרבע מכל מקרי התמותה של ילדי� מתחת לגיל .  גור� סיכו� לתמותהג� מהווי�ה� ו

  . זיהומי� בדרכי הנשימהמ נבעו 2001בשנת 

  

בילדי� כגו� סניטציה מה לזיהומי� בדרכי הנשיחברתיי� � כלכליי� גורמי סיכו� כמהקיימי� 

ובשני� ,  התווס" לרשימהוומחו/ להבית ג� זיהו� האוויר בתו- . ועונימשקל לידה נמו- , לקויה

 על חוברת ארגו� י� מתבססהנתוני� שיצוינו להל� . האחרונות המודעות לחשיבותו בהקשר זה עולה

   .]62–51' עמ, 10[ העולמי הבריאות

  

 הזיהומי� מתחלקי� לשני סוגי� .י הזיהומי� בדרכי הנשימהסוגב את הדיו�ת כעת נרחיב קצ

  : עיקריי�

  

, ארגו� הבריאות העולמי על פי .)URTI(זיהומי� בדרכי הנשימה העליונות  .1

כוללי� אחד  וזיהו� ויראלי בר- כללמקור� בד של סימפטומי� ששילובזהו 

  גרו�כאב, א" דול" או סתו�, )ע� או בלי חו�(שיעול  : או יותר מהבאי�

 . והפרשות באוז�

נעי� ה של סימפטומי� לקט זהו .)LRTI(זיהומי� בדרכי הנשימה התחתונות  .2

, זיהו� בריאה: וכוללי� אחד או יותר מהבאי�) בינונית עד חמורה(בחומרת� 

 .  דלקת ריאות, קשיי נשימה, ברונכיטיס, שיעול

  

ומי� חריפי� זיהילדי� קטני� וקשישי� מצויי� בסיכו� יתר לחלות בידוע כי 

  . בדרכי הנשימה

  

    ועל נאדיות הריאההשפעת מזהמי� סביבתיי� על החסינות הברונכיאלית 2.7.1

מחקרי� .  יוצרי� גירויי� בדרכי הנשימה העליונות והתחתונותSO2 כגו�  אווירמזהמי

מזהמי האוויר על זיהומי� בדרכי מסוגי� שוני� בדקו לעומק את ההשפעה של אפידמיולוגי� 

   להפריד בי� שהבמחקרי� שנעשו על ילדי� ק. נשימהה

 . יוהמזהמי� נבדקו יחדהשפעות של מזהמי� ספציפיי� ולכ� 

   12מחקרי� בחיות ובבני אד� הדגימו שהחסינות הברונכיאלית

  חשיפה . למזהמי� מחמצני�גבוהה חשיפה  עקבנפגמת 

  � בדרכי הנשימה נמצאיה  13כזו עוצרת את תנועת הריסי�

  בא" ובסמפונות הקרו� הרירי  לפיכ-.  וג� בתחתונותהעליונות

  , כגו� אלרגני�, מהאוויר מגיעי�החלקיקי� מפסיק לסנ� 

                                                             
  של הסמפונות 12
13 ciliostasis  
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אוויר הזיהו� חלקיקי� בש היא, עוד עובדה ידועה. נכנסי� לדרכי הנשימההוירוסי� ידקי� ויח

 ה� כאלחלקיקי. נערה/ילדה/של התינוקמערכת הנשימה אזורי� התחתוני� של יכולי� להיכנס ל

 החוקרי� סבורי� שהשפעת החלקיקי� על . 15מאזור נאדיות הריאה 14נמצאו בתאי� בולעניי�אכ� 

  ].51–45' עמ, 10 מקור ורא [לזיהו� מעלה את הסיכוי י�'המקרופאגתפקוד 

  

   על זיהומי� בדרכי הנשימהי� כלליי�מחקר 2.7.2

לבי� אשפוז  PM10, O3, SO2, CO, NO2האוויר נבדק קשר בי� חשיפה למזהמי  ברזילבבמחקר שנעשה 

 בתיבשל ילדי�  היומיי� האשפוזי�בנתוני החוקרי� השתמשו . נשימההדרכי בילדי� בשל מחלות 

 .]21 [1997–1993שני� ב) 19–0(י� יחד אכל הגיללו,  גילוצותחמש קבל בנוגעפאולו � החולי� בסא�

עשתה הערכה ג� של ההשפעה של  נ.'וכו, לחות, טמפרטורהמשתני� מבלבלי� כגו� קנו� לנעשה ִת

–0קבוצת הילדי� בגילאי  נמצא כיבמחקר . שבועויר במש- ומצטברת לכל אחד ממזהמי האחשיפה 

g/mייה של על. רהאוויתה הרגישה ביותר להשפעות של כל חמשת מזהמי י הי2
 בריכוז 3:35

 . אצל�ה ימבאשפוזי� עקב מחלות בדרכי הנש 9% שלעלייה  אצל� גררה PM10החלקיקי� מסוג 

� של ילדי� יומייהאשפוזי� האוויר לבי� עלייה במספר היה בזיהו� ימראה קשר בי� עלמחקר זה 

  .ימהעקב מחלות בדרכי הנשומתבגרי� 

  

   העליונות על זיהומי� בדרכי הנשימה מחקרי חת, 2.7.3

גרו� לקות  של דשכיחות הישיעורלבי�  �NO2 וTSP, SO2 הקשר שבי� רמת המזהמי� נבדק בגרמניה

 דלקת בשללרופא ילדי�  ילדי� שהגיעו �6,000במחקר השתתפו כ. וברונכיטיס בחמש ערי� שונות

g/mה של ייעלנמצא כי .  ילדי� שהגיעו לרופא בשל ברונכיטיס חסימתי�4,500ו, גרו�
�הברמת  3:10

TSPנמצא כי עלייה של עוד! �27% העלתה את הסיכו� לדלקת גרו� ב g/m
 �NO2ה ברמת 3:70

  . �28%ה את הסיכו� לדלקת גרו� בתעלה

   מחקר שהתמקד בזיהו� תחבורתי במש- שנה בי� שלוש  השווהבפינלנד

 "מזוהמת"בעיר ה. ה בי� נמוכה לגבוההת זיהו� שנע רמבעלותערי� 

 מבערי�גבוה יותר  - הכולבסהיה  NO2ממוצע השנתי של ה ביותר

g/m–רק בהאחרות 
י של ילדי� באזור למרות זאת נמצא כי הסיכו. 3:15

בהשוואה לאזורי� , בזיהומי� בדרכי הנשימה העליונותזה לחלות 

 גיל  בקבוצת1.6וגבוה פי , בקבוצת הגיל הקטנה 2פי  גבוה,האחרי�

   .גדולה יותר

ריכוזי המזהמי� עמדו ביותר " מזוהמת"אפילו בעיר השהעובדה המעניינת ביותר במחקר היא 

על צליחי� להג�  מאינ�הקיימי� התקני� שלכ- סימ� ברור  (יבתקני� של ארגו� הבריאות העולמ

  ). בריאות הציבור

                                                             
  י� מהרקמות והד�תאי� בולעניי� שתפקיד� לסלק חיידקי� וגופי� זר= י� 'מקרופאג 14
   רבי� ונמצאי� בקצות          נימי ד�העטופי� ב, מבני� מיקרוסקופיי� בצורת בלו�: נאדיות הריאה 15
ופחמ� דו חמצני , חמצ� נכנס פנימה לד�: בנאדיות מתבצע חילו" הגזי� של הנשימה. ריאות בסימפונותה

   .מפעפע דרכ� החוצה
 

 ©.                  אלה נ
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שנולדו נמצא כי לילדי� . חייה�ל ילדי� בשלוש השני� הראשונות 452אחרי מחקר   ָעקבכיה'צב

שיעור גבוה יותר באופ� מובהק  יש,  SO2 בעיקר של , רמות זיהו� אוויר גבוהותבעלבאזור מתועש 

 ושל של זיהומי� בדרכי הנשימה העליונות, סימפטומי� במערכת העיכולשל , י�אוזני בדלקותשל 

  .  סיכו� יתר לברונכיטיסנמצא אצל�במחקר זה לא , ע� זאת.  דלקות ריאות

  

   מחקרי חת, על זיהומי� בדרכי הנשימה התחתונות 2.7.4

� אוויר בהזיהו� הקשר בי� עלייה בנבדק  אזורי� שוני� עשרההקי" שנעשה בשוויי/ ומחקר חת- ב

PM10 ,SO2ו �NO2בגילאי 4,470במחקר נבדקו .  ובי� שיעול כרוני וברונכיטיס �15–6 ילדי. 

 רמת החלקיקי� מסוגלמשל , ו מתונותהיבחו/ הרמות הממוצעות של הזיהו� מהנתוני� עלה כי 

PM10 בי�  נעהg/m
g/mרמת החנק� הדו חמצני נעה בי� . 10�33 :3

כי במחקר נמצא . 12�50 :3

סיכו�   היה לילדי�, בהשוואה לאזורי� מופחתי זיהו�PM10 מסוג �באזורי� רבי הזיהו� בחלקיקי

בהשוואה לאלו  �NO2בה� היה זיהו� גבוה בשבאזורי� ). מובהק( לחלות בברונכיטיס 2.17גבוה פי 

  . לחלות בברונכיטיס) מובהק (1.35היה לילדי� סיכו� גבוה פי , בה� היה זיהו� נמו- יותרש

  

נמוכות יותר ברמות א" שמדובר  השפעה לרעה של זיהו� האוויר מראות ההתוצאות האל

באר/ הממוצע הארצי של חלקיקי� : מחברי�ההערת . [מהריכוזי� המותרי� ברוב הערי� באירופה

g/mנע בי� ו, הוא גבוה מאוד PM10מסוג 
3: 50�60.[  

   

במחקר  .רופהיבאשנעשו י� ביותר המחקרי� ההשוואתיי� הגדולפועל אחד  הלאבגרמניה יצא 

 של מחלות שכיחותשיעור ה לבי� �SO2 ורמת הTSPנבדק הקשר שבי� רמת חלקיקי� מסוג 

. התקררויותסימפטומי� של אלרגיה ו, דלקת שקדי�, דלקת ריאותכגו� , מיות בדרכי הנשימהזיהו

משני רח גרמניה וארבעה אזורי� במזמ ילדי� 19,000השתתפו , �1995 ל1991במחקר שהתבצע בי� 

 במזרח �SO2ברמות ה ו�TSPהרמות חלה ירידה דרמטית בבשני� אלו . אזורי� במערב גרמניה

תדירות יותר במזרח גרמניה רוב מחלות דרכי הנשימה היו נמצא כי בתחילת המחקר . גרמניה

י� מזהמרמות  משירדו .�SO2ריכוזי ה ולTSPחלקיקי� מסוג הרמות לנמצאו קשורות וה� , )1991(

 של הסימפטומי� השוני� שכיחותג� שיעורי הבד בבד דו יר ,�1995  ל1991במזרח גרמניה בי�  אלו

  ).סימפטומי� של תחלואה זיהומית (שנבדקו

  

ג� ברמה ההשפעה של חדירת מזהמי אוויר לשרשרת המזו� נבדקת עדכניי� יותר במחקרי� 

הקשר  בובדק ונ, 5–0 ניבקימואי�  עקב אחר אוכלוסיית ילדי� אס]22 [קנדימחקר . המולקולרית

זיהומית בדרכי תחלואה של שיעור היארעות לבי�  �PCB'sעוברי� לפני הלידה לשל  בי� חשיפה

בחבל תה ישהי) PCB153מסוג ( PCB'sבמחקר נמצא קשר חיובי בי� הרמה של ). ARI(הנשימה 

ילדי� שבחבל הטבור ל:  בגיל מאוחר יותרלבי� תחלואה זיהומית בדרכי הנשימהבעת הלידה הטבור 

PCB's רמה גבוהה של הייתהשלה� 
להיארעות של ) מובהק מאוד (�40% היה סיכו� גבוה ב16

כ� היה לה� סיכו� . בהשוואה לקבוצת החשיפה הנמוכה ביותרזיהומי� בדרכי הנשימה התחתונות 

                                                             
  . 8�9 בעמודי� 1 ראו לעיל טבלה  16
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ה בהשווא ,)AOM (17להיארעות של דלקת חריפה באוז� התיכונה) מובהק מאוד (�25%בגבוה 

לזיהומי� בדרכי הנשימה במחקר זה לא נמצא קשר , ע� זאת. לקבוצת החשיפה הנמוכה ביותר

החשיפה המתוארת עשויה להיות אחראית לחלק משמעותי  החוקרי� לדעת. או לאשפוזי�העליונות 

  . ה זוי הזיהומי� בדרכי הנשימה באוכלוסימ�

  

  ]24[מחקרי התערבות  2.7.5

עקב , ש�. צות הבריתשבארה בעמק יוטתת זיהו� האוויר נצפתה מאלפת להשפעות של הפחדוגמה 

 כ- ירדו עקב.  חודש14המפעל המקומי לייצור פלדה לתקופה של הושבת , �1987בבודה סכסו- ע

נשימה ה�   מחלות ירדו ג� באופ� דרמטי שיעורי האשפוזי� בשלד בבדוב, ריכוזי החלקיקי� באוויר

 קוד�וכ- שבו רמות החלקיקי� לרמת� ,  המפעל חזר לפעולבתו� השביתה. בילדי� וה� במבוגרי�

שהמפעל עבד  מה בתקופהת יותר אשפוזי ילדי� בשל ברונכיטיס ואס2במחקר נמצאו פי . כ�ל

 יותר אשפוזי� 3 פי 17–0בקרב ילדי� בני כ� נמצאו . בה הוא לא עבדשבהשוואה לתקופה , )מובהק(

מדגי� כיצד ה המחקר היחיד אי� זה !ולת המפעל פעבתקופת 18דלקת של הצדרובשל דלקת ריאות 

מחקרי� נוספי� רבי� באירופה ובאסיה . משפיעה ירידה ברמות של מזהמי� על ירידה בתחלואה

   .הראו תוצאות דומות

  

  מסקנות 2.7.6

זיהומי� בדרכי לבי� העלאת הסיכו� למזהמי� שהיו בעבר הרמות קשר סיבתי בי� אפוא נמצא 

  קשר סיבתייש כיו�ג� שמעידי�  עוסקי� ברמות הנוכחיות של מזהמי�ה רוב המחקרי�. הנשימה

המזהמי� בי� ) סיבתי(בעיקר נמצא קשר . מי� לבי� התחלואה בדרכי הנשימההבי� רמות המז

. זיהומי� בדרכי הנשימהלבי�  ,TSP  מסוגחלקיקי�ה ל- כסגפרית דו חמצנית ו, הידועי�תיקי� ווה

לא ברור עד , לגביו א-, )NO2 (חנק� דו חמצניבעיקר , המי� אחרי�מזל בנוגעקשר סיבתי מוצע ג� 

   .  בזיהו� האוויררכיב אחרלסמ� או שהוא פשוט , בעייתימה הוא עצמו כ

סימפטומי� ביה יעלידי  כי זיהו� האוויר מביא לסכ� ולקבוע לאפשרלעיל צוינו על סמ- העובדות ש

 אפקט משולב ישהראיות תומכות בכ- ש .לדי�בדרכי הנשימה העליונות והתחתונות בי זיהומיי�ה

ידוע ג� שהפחתת רמת המזהמי� באזור ו נבדק. ע� גורמי� זיהומיי�) אינטראקציה(יותר חזק 

 קטנה נראיתה ההשפע ג� א� .שיפור במצב הבריאות של הילדי� ש�ידי מסוי� יכולה להביא ל

ההשפעה של הפחתת זיהו� � ולכ,  מסוי� היא גדולהאזור/נפהאוכלוסיית הילדי� ב, באחוזי�

19 ישהיינו (היא עצומה האוויר על הפחתת התחלואה 
PARגבוה  .(  

  

  

                                                             
. דלקת האוז� התיכונה נגרמת בדר- כלל מזיהו� בדרכי הנשימה העליונות שהתפשט אל חצוצרת השמע 17

 ] 23[התסמיני� כוללי� כאב עז וחו� גבוה 
 עוט" את הריאהדלקת של הקרו� ה=  דלקת צדר  18
ומר א� נפחית את החשיפה לזיהו� אוויר כל. מיוחס לחשיפה לזיהו� אווירההסיכו� נטו באוכלוסייה  19

 ,לדוגמה. שיעור ההיארעות של תחלואה מסוג זה יפחת ברמה מסוימת בת חישוב,  כלשהיהבאוכלוסיי
 . מקרי תחלואה בדרכי הנשימה התחתונות1000 מתו- X נחסו- g/m3:10על כל הפחתה של 
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  ]10[אלרגיות ואשפוזי� , מהת אס2.8

מחקר  לבחו� רק באפשרקשר שמה ואלרגיות הוא תזיהו� אוויר לבי� היארעות של אסהקשר בי� 

 זה שחקר את גו�כ, אתיי�ג� מספר רב של מחקרי חת- השוו ישנואמנ� . 20קוהורט פרוספקטיבי

, 21לייפציג במזרחבבמערב ובמינכ� , תחלואת ילדי� בשני חלקי גרמניהבי� הקשר בי� מזהמי אוויר ל

מאחר , אווירהרק להבדלי� בזיהו�  ושנמצאלייחס את ההבדלי� א- קשה במחקרי� ההשוואתיי� 

אצל חוקרי� אחרי� נמצאו ג� למרות זאת  . רבי� אחרי� ה� שוני� בי� אזורי המחקרגורמי�ש

 ל- כסשל אחרי ירידה ברמות ברונכיטיס שכיחות של הבשיעורי באשר להפחתה ממצאי� דומי� 

קשר הבסביבה ולזיהו�  הלהל� פירוט מחקרי� נבחרי� בנושאי חשיפ. TSP  מסוגחלקיקי�ה

  ]:97–70' עמ, 10[בהתבסס על חוברת ארגו� הבריאות העולמי , אלרגיות ואשפוזי�, מהתלאס

  

  מחקרי חת, שמשווי� בי� אזורי� 2.8.1

הנשימה של על מערכת ש ערי� שונות שבאוויר הבדק את ההשפעות של זיהו� מחקר אמריקני 

 נבדקו לאחר מכ�שנה .  ילדי�10,106 נבדקו �1977ל 1974שהתבצע בי� , במחקר. גרי� בעירהילדי� 

נמצא קשר . �TSO4ו, TSP ,SO2וג את ריכוזי החלקיקי� מס בערי המגורי� ניטרו.  ילדי�8,380שוב 

 של שיעול שכיחות שהיו במש- השנה לבי� שיעור ה�SO2 וTSP ,TSO4ריכוזי� של ה בי� )מובהק(

לבי� שיעור  PM2.5מסוג חשיפה לחומר חלקיקי מובהק בי�  קשר חיובי נמצא כ� .וברונכיטיס

  . של ברונכיטיסשכיחותה

   

התמקדו בזיהו� אוויר תחבורתי ובקשר ש מחקרי�, �ג� מחקרי� גדולי� בתו- עריבאירופה נעשו 

  .להל�יתואר  המחקר שגו�כ, מה וסימפטומי� נשימתיי�ת של אסשכיחותשלו ל

   

קוצר סימפטומי� של אלרגיה ובי� קרבה לציר תחבורה ראשי והולנד נעשה מחקר על הקשר בי� ב

� עד קילומטר אחד אשר בית הספר שלה� היה ממוק, 12–7במחקר נבדקו ילדי� בני . נשימה

נמצאי� קרוב הצפצופי� בנשימה וא" סתו� שכיחי� יותר בבתי ספר , נמצא כי שיעול. מכביש ראשי

שכ�  ( רבותבה� נוסעות משאיותשובעיקר בעייתיי� ה� כבישי� , ) מטר100עד (לכביש ראשי 

ככל שבית . ) רבי� יותרפולט חלקיקי�מזה� יותר ושידוע כ, דיזלב ממונעי�ואוטובוסי� משאיות 

, נחשפו ליותר עש� שחור ממשאיותבו הילדי�  ,) מטר300עד (הספר היה קרוב יותר לכביש ראשי 

  .   כ- תפקודי הריאות של הילדי� בו היו נמוכי� יותרו

 אשר תוכנ� במיוחד כדי להבדיל בי� זיהו� אוויר ממכוניות לבי� זיהו�, מחקר יסודי אחר בהולנד

סימפטומי� נשימתיי� כרוניי� נמצאו קשורי� בקשר : מסקנה דומהי ידהביא ל, אוויר ממשאיות

  .קשורי� לתחבורת משאיותהאוויר לחשיפה למזהמי ו) ולא מכוניות(חיובי לתנועת משאיות 

  

                                                             

וקבוצה בריאה ללא ,  מסוימתהחוקרי� אוספי� קבוצת נבדקי� בריאה בעלת חשיפה: מחקר אור- 20 
   ). תפקודי ריאות, לדוגמה ( בריאותיות על מנת להערי- תוצאותחשיפה זו ועוקבי� אחריה� לאור- זמ� 

 
וע� זאת במערב נמצאו , ש� נמצאו במזרח גרמניה שיעורי ברונכיטיס ושיעול גבוהי� יותר מאשר במערב 21

כשרמות (אלרגיה בעור ו) BH (ות יתר בסמפונותרגיש ,קדחת השחת, מהתשל אסגבוהי� יותר  י�שיעור
 ).גבוה יותר במערב �NO2ה ואילו, במזרח היו גבוהות יותר �TSPוהSO2 �ה
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  מחקרי קוהורט  2.8.3

 התפתחות ירידה מובהקת בהדגי� ,]18[ אשר תואר לעיל , בדרו� קליפורניהשל גאודרמ�מחקר ה

. �NO2אדי חומצה אנאורגנית ו, �PM2.5 ,PM10 קשורה לחשיפה להאשר נמצא, תריאוהשל תפקודי 

: מחקרי אור- נוספי� מהאזור הראו תוצאות דומות .הקשרי� האלו היו מובהקי� סטטיסטית

  הראה ג� הוא1999–1996בי� השני�  ילדי� בדרו� קליפורניה 1,678שעקב אחרי קוהורט נוס" 

  .תוצאה דומה

   

 הקהילות �12מה מתו� קליפורניה החוקרי� ג� בדקו קבוצות של ילדי� חולי אסל בדר"במחקר הנ

חיובי בי� ר נמצא קש. יי�יטברונכסימפטומי� קשר בי� זיהו� אוויר והיארעות של ה בעניי�

לבי� הסימפטומי� ) OR=1.4 (ופחמ� אורגני, אוזו�, PM2.5 ,NO2 )OR=1.1( שלהשינויי� השנתיי� 

  . לעילצוינו ש

  

   מהתביקורי� אצל רופא ואשפוזי� בשל אס: יהימחקרי� ברמת האוכלוס 2.8.4

השפעות ה עניי�אחד המחקרי� הגדולי� שנעשו באירופה ב

  . APHEA1 מחקראוויר הוא ההלטווח קצר של זיהו� 

  גורמי� ה� חלקיקי� י� וייר גזומזהמי אובמחקר זה נמצא כי 

  אחד . ה נשימבעיות בשל חמורי�אשפוזי� ל בנוגעמכריעי� 

  מסכמי� את הפרויקט בדק באופ� ספציפיהמהמחקרי� 

   במיו� בגלל 14–0קשר בי� זיהו� אוויר לאשפוז ילדי� בני 

 פריז והלסינקי, לונדו�היו שנבדקו במחקר  הערי� ).ע� עיכוב של עד שלושה ימי� (מהתאס

 היה בי�תר והמובהק ביוהקשר החזק בערי� אלו נמצא כי . 1992–1987השני� והתקופה היא 

g/mשל עלייה . NO2 ובי� ריכוזימה תאשפוזי� במיו� ע� התקפי אס
 גררה NO2 ברמה של 3:50

עלייה ל נמצאו קשורי� �SO2ג� עש� שחור ו. מהת ילדי� ע� אסיאשפוזשכיחות  ב3.7%עלייה של 

. השפעה כלל ודעהלא נלאוזו� במחקר זה ). לא מובהקקשר  – עש� שחור(מה תבאשפוזי� בשל אס

י חדר בהיה המזה� היחיד שהעלה את הסיכו� לביקורי�בה� דווקא אוזו� ש מחקרי� יש ע� זאת

ת גבוהה בי� עונות ולכ� צרי- להתייחס במחקרי� שמכלילי� כי אוזו� הוא מזה� ע� שונ9ידוע . מיו�

  . אותו ג� לעונתיות

  

  פריז נבדק הקשר בי� עלייה בזיהו� אוויר בשנעשה במחקר אחר 

   לרופא בשל התקפי יהיפנלבי� ) ש� שחור וחלקיקי�בעיקר בע(

 הונמצא, 1995–1991שני� ל הנוגעי�נבדקו נתוני� . מהתאס

מה בקרב ת לרופא בשל אסיהיפנהשפעה גדולה של עש� שחור על ה

  . 14ילדי� עד גיל 

האוכלוסייה ההשפעה הייתה גבוהה פי כמה מזו שנצפתה על 

  . המבוגרת יותר

  

 ©.                       אלה נ
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אוויר בלונדו� לבי� ביקורי� של ילדי� אצל הקשר בי� זיהו� מצא  )Atkinson(החוקר אטקינסו� 

  ִתקנו�נעשה כמוב�. 1994–1992מה ובשל מחלות בדרכי הנשימה התחתונות בשני� תרופא בשל אס

חיוביי� ו קשרי� נמצא. אוויר ועודהמזג ל, רמות אבקני�, יו� בשבוע, עונתיותמשתני� כגו� ל

ע�  (מהתביקורי� אצל הרופא בגלל אס לבי� �CO וNO2, SO2י� המזהמרמת  בי� ועקביי�

 שעות הביאה 24תו- ב �90 לאחוזו� ה�10 ה ברמת המזהמי� מהאחוזו� הי נמצא כי עלי).22השהיה

 בגלל �11.4%ב, NO2 בגלל 13.2% � מה בי� אפריל לספטמבר בתעלייה בביקורי רופא בשל אסידי ל

CO ,בגלל �9% בו SO2 . כל אלו �מוקשרי�בהקי .  

  

היינו  ,ו השפעות קצרות טווח של חלקיקי� ובו נבדק, ערי� באירופהשמונה וכללנ APHEA2 מחקרב

בכל אחת מהערי� נבדקו  .]25, 10[ה ובי� אשפוזי� בשל בעיות נשימאוויר הזיהו� יה ביעלהקשר בי� 

יומיי� לבי� מספר האשפוזי� הדחופי� ה) BS(  ועש� שחורPM10בי� חלקיקי� מסוג שהקשרי� 

מחלת ריאה חסימתית כרונית עקב , )64–15 ובמבוגרי� בגיל 14–0בילדי� בגיל (מה תעקב אס

)COPD (כל המחלות הנשימתיות עקב ו) בגיל �ִתשנעשה תו- , +)65במבוגרי �קנו� למשתני

ה� גורמי� מכריעי�  ועש� שחור PM10חלקיקי� מסוג נמצא כי . סביבתיי� ולתבניות של זמ�

g/mה של י עלי.פוזי� בשל בעיות נשימה אשבשכיחות 
העלתה  PM10 ברמת חלקיקי� מסוג 3:10

ה דומה ברמת העש� השחור יעלי. �1.2%בשל מחלות נשימה בהיומיי�  האשפוזי� שכיחותאת 

 ישמחקר זה מאשר כי בערי� האירופיות שנחקרו  .�1.3% ל ב" האשפוזי� הנשכיחותהעלתה את 

  . לבי� מספר האשפוזי� עקב מחלות נשימתיותקשר חיובי בי� ריכוז החלקיקי� 

  

 וכ� של  PM2.5ומסוג  PM10מסוג של חלקיקי� חלק� הערי- אתבקנדה מחקר משולב שנעשה 

 בטורונטו ו שגר12–6ילדי� בני במחקר נבדקו . מהתאשפוזי� בבתי חולי� בשל אסבמזהמי� גזיי� 

חזק   קשורי� קשרPM10 לבי� PM2.5 נמצא כי חלקיקי� שגודל� נע בי�. 1993 �ו 1981  השני�בי�

 לא נמצא אפקט לחלקיקי�במחקר זה .  ימי� אחרי החשיפהשישהעד , לאשפוזי� בבתי חולי�

   .ומטה PM2.5 בגודל

  

  

המחקר בעניי� הקשר בי� מזהמי� ובי� אשפוזי� בשל ספרות בש אפשר לסכ� את הממצאי�

    :אסתמה לפי סוג המזה� כדלקמ�

�g/m בPM10ה ברמת החלקיקי� מסוג י מחקרי� מראה כי עלי16סיכו� של : חלקיקי�
מעלה  3:10

  .�1.5%במה תאסאשפוזי� של ילדי� בשל  השכיחותאת 

קשור באופ� חזק  מחקרי� שנעשו באירופה מראי� כי חנק� דו חמצניהרוב : חנק� דו חמצני

  .מהתאסו לביקורי� בחדרי מיו� בשל לאשפוזי� בבתי חולי� א

, ע� זאת .למזה� זהמג� � מצאו אפקט חלקו, של אוזו�השפעה י� העריכו את ה מחקר�20  כ:אוזו�

 בעקבות עלייה מה אצל ילדי�ת בשל אסשפוזי�אשכיחות הבה ימחקרי� מחו/ לאירופה הדגימו עלי

  .  למזה� זה השנה נמצא אפקט גדול יותרבעונה החמה של. ברמת האוזו�

                                                             
 ה בזיהו� האוויר יאחר העליאחדי� ל כלומר הגעה לרופא עד ימי� )lag(פער =השהיה 22
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  ירבשל חשיפה לזיהו� אוומה תהחמרה של אס 2.8.5

חלקיקי� מסוג ספציפי של הקשר בי� הרכב את בדק ארצות הברית , בבולטימורמחקר חדשני 

PM2.5בבתי �ב  באוויר לבי� אשפוזי �ופניות של ילדי �26 [מהת לחדרי מיו� עקב אס17–0 ניחולי[ .

החוקרי� חקרו . 2002נובמבר �ונער- בחודשי� יוני, המחקר התמקד בתכולת האב/ בחלקיקי�

יר ותיות של נתוני אשפוזי� ופניות של ילדי� ושל רמות האב/ בחלקיקי� העדיני� שבאוסדרות ִע

ויר ונתוני� מטאורולוגיי� ומזהמי א, מגמה, קנו� למשתני� מתערבי� רבי� כגו� עונתיותתו- ִת

�ng/m3 8.63(רמה בינונית , )ng/m3 8.63עד (רמה נמוכה : ריכוזי האב/ חולקו לשלוש רמות. נוספי�

יו� אחד ,  של אפס ימי�בהשהייהתיות נבנו סדרות ִע). ng/m3 20.76מעל (ורמה גבוהה ) 20.76

שמחלת ) מובהק (1.23סיכו� גבוה פי ב נתו� נמצא, ילד שהיה חשו" לרמה בינונית של אב/. ויומיי�

התוצאה . רמות אב/ נמוכותל חשיפהאחר יו� ל מצבובהשוואה ל, מה שלו תחרי" למחרתתהאס

מעידות כי רמות גבוהות של אב/ בחומר חלקיקי מסוג המחקר תוצאות . קנו�חרי ִתאנשארה ג� 

PM2.5 �בעיר לבקר בחדר מיו� או להתאשפז בשל התקפי ה קשורות בסיכו� מוגבר של ילדי �גרי

  . מהתאס

  

ה י עליעקב מצב� של ילדי� החולי� באסתמה מחמירבדקו א�  ברמת הפרטנוספי� מחקרי� רבי� 

 �22משעלתה המסקנה ). תיות על השפעות לטווח קצרבעיקר מחקרי סדרות ִע(ר אוויהבזיהו� 

מה תאסתחלואה באת המעלה אכ�  PM10)מסוג (אוויר בחלקיקי� הזיהו� שמחקרי� שנבדקו היא 

כל שלושת המחקרי� ב. הראו השפעה של חומר חלקיקי על תפקודי נשימהכל המחקרי� ). צפצופי�(

  . נצפתה השפעה שלילית מובהקת, אווירהכמדד לזיהו�  PM2.5 השתמשו בחלקיקי� מסוגש

  

יסודיות בשנעשו ) קוהורטי�(לומר שבחלק ממחקרי האור- הפרוספקטיביי� לסכ� ואפשר 

כמה אוויר לב �מזהמינמצא קשר בי�  –מה ת אסחולילעתי� מאות ילדי� בה� השתתפו שו

עקבו בה� שבמחקרי� ג� . תריאוה בתפקודי ירידהשימוש בתרופות ו, מהתסימפטומי� של אס

, ה השפעה שלילית של חומר חלקיקינמצא, להשפעות הזיהו�לאור- זמ� אחר אותה קבוצת הילדי� 

  .  מיו�י ביקורי� בחדרהודג� במחקרי סדרות עתיות שלכפי ש

  

  

  :כדלקמ�הוא המחקר בדבר השפעת� של מזהמי� על החמרתה של אסתמה סיכו� ספרות 

     

 קבוצות קרבבעל מצבי אסתמה חלקיקי� אלו הראו השפעה שלילית ברורה : PM2.5 חלקיקי� מסוג

  .ילדי�

שעלו  התוצאות שנויות במחלוקת יותר מאשר התוצאותבמחקרי פאנל של ילדי� : חנק� דו חמצני

  .  סדרות עתיותבמחקרי� שבחנו

מחלת ת אוויר תור� להחמרהזיהו� : להסיק שיש סיבתיותשנאספו במחקרי� די בה� כדי ראיות ה

 ולעלייה ריאותהבתפקודי ירידה זמנית ל, שימוש בתרופות להקלת המצבה ביעליל, מהתהאס

  . אשפוזי�שכיחות הב
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   גנטיקה וסביבה, אסתמה  2.9

  האינטראקציה שבי� חשיפות סביבתיות ג� נבדקת כיו� 

   לבי� תכונות גנטיות של הילדי�  גיסאלמזהמי אוויר מחד

  אלרגיות, מהתתחות של אס בהתפ גיסאהחשופי� מאיד-

  . וזיהומי�

) תחבורתי(בדק א� חשיפה לזיהו� אוויר שנער- בשוודיה  23)BAMSE(מחקר קוהורט פרוספקטיבי 

כל  של וליד בית]. 28–27 [מה ואלרגיותתבמהל- שנת החיי� הראשונה משפיעה על הסיכו� לפתח אס

מחקר נמצא כי לילדי� שהיו ב. ילד שהשתת" במחקר נמדדו רמות של מזהמי� מפליטות מנועי�

, מהתחשופי� לרמות גבוהות של זיהו� אוויר בשנת החיי� הראשונה יש סיכו� גבוה יותר לפתח אס

ג� פקטורי� .  בתפקודי הריאות שלה�פגיעהלסבול מ ו)אלרגני� באוויר (אלרגיה לאבקני�לפתח 

 �60% היה סיכו� גבוה בלילדי� החשופי� לזיהו� אוויר גבוה.  תפקיד בסיכו� זהמלאי�מגנטיי� 

  . מהתלסבול מסימפטומי� מתמידי� של אס

  

זיהו� אוויר מושפע מפקטורי� לקשורות הבמחקר זה נבדק ג� כיצד הסיכו� לפתח אלרגיות 

24נושאי� ג� וריאנטי של הנמצא כי ילדי� . גנטיי�
GSTP1 בעלי סיכו� גבוה יותר לפתח אלרגיה �ה 

TNFנושאי� ג� וריאנטי של הי� ילד. קשורה בזיהו� אוויר מתחבורהה
 ה� ג� רגישי� יותר 25

ילדי� שהיה לה� שילוב של שני הווריאנטי� המתוארי� לעיל נמצאו בקבוצת סיכו� . לזיהו� אוויר

 זיהו� אוויר תחבורתי גבוה בעליהחוקרי� הסיקו שלילדי� שגדלו באזורי� . גבוהה לפתח אלרגיות

, ע� זאת.  לאבקני� ובעיות נשימהאלרגיה, מהתפתח אסהיה סיכו� גבוה יותר ל, בעיר שטוקהול�

יש חשיבות ג� לפקטורי� כנראה שמאחר , פיתחו אלרגיותהמזוהמי� לא כל הילדי� שגרו באזורי� 

  . גנטיי� מסוימי�

 

מחזק את חלק� של הגורמי�  ]ISAAC] (29( מה ואלרגיות בילדותתמחקר בינלאומי על אס

מה ת של אסשכיחות שלבי� את שיעורי הבשלושהווה  מחקר בינלאומי זה הש.הסביבתיי�

 הושוו 1997–1991בשלב הראשו� שהתבצע בשני� . העול� שונות בקרב ילדי� מכל רחבי ואלרגיות

 נמצא. )בשתי קבוצות גיל( מדינות 56–�38 ילדי� מ721,601מה בקרב ת של אסשכיחותשיעורי ה

החוקרי� הסיקו שסביר . רב ילדי� בעול� בקשכיחות של אסתמהשיעורי ההמדינות בשוני רב בי� 

חיזוק לכ- . מדינות השונותי� ה בשכיחותאחראי� להבדלי� בשיעורי הה� הכי הבדלי� סביבתיי� 

שהתגלה כי במדינות מתועשות כגו� גרמניה ואנגליה  בכ- נמצא מה היא מחלה קשורת סביבהתשאס

התופעות שנצפו היו קבועות לכל אור- . עונתיות בשנהבי� לא היה קשר בי� סימפטומי� נשימתיי� ל

   .השנה

  

  

 

                                                             
תר גורמי סיכו�  לאכדילידת� בשטוקהול� שעת  תינוקות מ4000  עקב אחרי קבוצה של BAMSEמחקר  23

  ]28. [אחרותמחלות אלרגיות למה ותלאס

 ).מצוניאנטי ִח (Glutathione S-Transferase P1 ג� חשוב להתמודדות ע� מזהמי אוויר הוא  24

25  Tumor Necrosis Factor Gene 
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  ]  10[טוקסיקולוגיה +התפתחות ונוירו , התנהגות2.10

הדר- .  באווירג�יכולי� להיות נישאי� ו בסביבההנמצאי�  חומרי�  כמהלש נתו� להשפעת�ח והמ

חלי� המשקפת את השינויי� הכימיי� ,  בעקבותיהוההתנהגות, בה מערכת העצבי� מתפתחתש

במיוחד לפגיעות של רגיש ח המתפתח והמסבורי� כי יש ה. ובה� ג� ליקויי� בהתפתחות, חומב

 בלתי השפעהלעתי� א" ,  על ההתפתחותלטווח הארו-ופגיעות כאלו עשויות להשפיע , כימיקלי�

  . הפיכה

  

� אפקטי� נוירויש לה� בסביבה שהנמצאי� קבוצות של כימיקלי� ידועות , אשר לחשיפות ילדי�

�26ו, ) ועודמנג�, כספית, עופרת (מתכות כבדות  כגו�בילדי�התפתחותיי� /י�גותיהתנה
PHAH'S .

 PCB's סיני� ודיוק  שכ�,  רלוונטיי�אבל ג� הדיוקסיני� ה�, PCB's ה מכיל�PHAH הקבוצת

 נמצאה � אשר החשיפה אליה,קבוצה גדולה של חומרי� אורגניי� ג� ישנה.  יחדופיעי�בדר- כלל מ

נעשית במקומות תעסוקה  החשיפה לחומרי� אלו ר- כללא- בד, לות למערכת העצבי�קשורה לרעי

  . טולוא� וקסיל�, טטראכלורואתיל�,  טריכלורואתיל�למשל, והחומרי� המדוברי� ה�

  

דר- שאיפה אלא דר- שרשרת בלא ש נעשית הללולכימיקלי� העיקרית שהחשיפה בעול� ידוע 

כמויות גדולות ביותר של ,  באזור חיפה ועכוייחודוב, לבמדינת ישרא: י�המחברהערת . [המזו�

אזור � שגדלו ב ילדימאות אלפי, לאור- השני�לכ� אנו סבורי� ש . לאווירהשתחררוחומרי� אלו 

. )מבוגרי� לש כחשיפה תעסוקתית  אולא רק דר- מזו�ו(ג� דר- האוויר לה�  מסיבית נחשפו

  ].47�58 'עמ, 3פרק להל�  ורא, בהקשר זה

  

   העוברשלמערכת העצבי� ההתפתחות  2.10.1

ח במהל- ונזק למ. חו המתפתחותחלה התקדמות בה, ריו�י לה�12בשבוע ה, בסו" השלב העוברי

. נומליות מבניות במוחגור� לא, מערכת העצבי� המרכזית, �CNSיצירת השל השלבי� המוקדמי� 

, מיגרציה, עיקר פרוליפרציהבו, �כי התהליכי� ההתפתחותיי� והתזמו� המדויק שלהשוב לזכור ח

דוגמה אחת בולטת .  המערכת ההורמונליתנשלטי� על ידי, דיפרנציאציה ומיילינציה של נוירוני�

שה שבלוטת יא כי תצפיות קליניות מראות. בלוטת התריס�חויותרת המ� היפותלמוס: צירהיא ה

עיה לייצר את הורמו�  בשיש לותינוק  או ,פעילות� נמצאת במצב של תתריו�יהזמ� הבשלה התריס 

 27קרטיניז�לתינוק יש סיכו� גבוה ללקות בתסמונת של , אינ� מטופלי�א�  ,בלוטת התריס

יכולי� להשפיע על התפתחות כימיקלי� זו דוגמה אחת שיכולה להסביר כיצד . קשורה לפיגורה

  . ח ועל ההתנהגות תו- אינטראקציה ע� המערכת האנדוקריניתוהמ

  

   תנהגותההעל התפתחות והעל , חוהמ על והשפעת�ה מזהמי� בסביב 2.10.2

�ונוירו התפתחות , להשפעות על התנהגות שלה� קשרב ומזהמי� בסביבהנדו� בקצרה בחלק מה

, ]181–162' עמ, 10  [חוברת ארגו� הבריאות העולמיתקציר הפרק בתבסס על י דיוננו. טוקסיקולוגיה

  . הציבורשנאס" בעמותת הקואליציה לבריאותא- ג� על ידע 

                                                             
26 Poly Halogenated Aromatic Hydrocarbons  =  �הלוגניי �מרובי אטומי �טבעתיי �פחמימני 
 .הורמו� בלוטת התריס בייצור מלידהעקב מחסור ,  שכלי ותווי פני� גסי�פיגור, ננסות הכוללת תסמונת 27
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מבוגרי� ומפחיתה את רמות האינטליגנציה בחשיפה לעופרת פוגעת בילדי� יותר מאשר  .עופרת

ממחקרי� פרוספקטיביי�  רבות ראיות ישנ�, ארגו� הבריאות העולמיח "דועל פי ). IQ(שלה� 

במערכת העצבי� ופגיעה בכישורי� הקוגניטיביי� ליקויי� ליקויי� התנהגותיי� מוכיחות כי ה

מתוארי� ג� . מי� בשל חשיפה לרמות נמוכות של עופרת בסביבה בשלבי ההתפתחות של הילדנגר

ברמות של בד� עופרת עלייה בריכוז של מחקרי� הראו כי חשיפה ל: מקרי� של פגיעה בשמיעה

g/l:70–180 שניירידה בשמיעה של ל נמצאה קשורה�אשר מצאו .  דציבלי �מחקרי �כ� מתוארי

� היתר נמצא כי לבני נוער י ב.חברתית�התנהגות עבריינית ואנטיבי� לעופרת ו רבהקשר בי� חשיפה 

  ! להכיל בעצמות שלה� ריכוז גבוה של  עופרתארבעעברייני� היה סיכוי גבוה פי 

  

מפגיעה , חו יכולה לפגוע במ,היכוז שהילד נחש" אלירלפי רמת ה, כספית . אורגניתכספית

ת לכ- שחשיפה בשלבי ההתפתחות המוקדמי� קשורה באופ� הראיו. באינטליגנציה ועד אפילו מוות

  . משכנעותלסיבתי לליקויי� נוירולוגיי� התנהגותיי� נחשבות 

  

שנחשפו למנג� ילדי� .  לגרו� לבעיות במערכת העצבי�היכולחשיפה לרמות גבוהות של מנג�  .מנג�

 קשרהראיות ב, אות העולמיארגו� הבריח "דועל פי . כרו� וקואורדינציה בידיי�יבעיות של זסבלו מ

הנפוצה שהחשיפה , נובע בעיקר מכ-ת וחד משמעימסקנות הקושי להסיק . [מנג� אינ� מספיקותל

  ].מידע על ילדי� שהיו חשופי� למנג�ולכ� אי� מספיק , תעסוקהמהל- ה בלמנג� נגרמת

 

PCB's ה .פוראני�/ודיוקסיני� �להוריד את ללוהחומרי �הרמת  יכולי�IQ . הראיות �ממחקרי

�ליקויי� נוירובי� תחותי מוקד� לבשלב התפלחומרי� אלה קושרות בי� חשיפות היי� פרוספקטיב

 ות נחשב– מוטורית� התפתחות פסיכוליקויי� של או קוגניטיביי� � עצביי�– התנהגותיי�

 , שלא כל המחקרי� שנעשויותר נובעת מכ-ת ומשמעי�הבעייתיות בהסקת מסקנות חד. ותמשכנעל

יתה אחידות בתיאור י כלומר לא ה,התנהגותיי��נוירוליקויי�  של עקביפקטרו� תיעדו ס

חלב :  בדיקות במקומות שוני�ל ידי עתוארוPCB's החשיפות לרמות , זאת ועוד. הסימפטומי�

 ג� נלווית -PCB'sלחשיפה ל דר- כלל ב על כ-נוס". סרו� של חבל הטבור וסרו� של הא�, )א�(

 -PCB'sהקשה לזהות את לכ� . כגו� דיוקסיני�, �PHAH's ממשפחת החשיפה לכימיקלי� נוספי�

  .  לליקויי� המתוארי�גור� סיבתי יחידכ

 קושי מתודולוגי לזהות את כל ההשפעות והנזקי� האפשריי� אשר יששידוע : מחברי�ההערת [

. הפריפריאליתלמערכת העצבי� ח המתפתח של הילד וולממתכות ותרכובות אורגניות מחוללות 

שהעובר אי� ספק , ע� זאת. משולבותהחשיפות הלכמת וג� להוכיח קשר סיבתי בשל , לחקורקשה 

סיני� דיוק, PCB's ,כספית, עופרת לנוכחות של י�זקוק �אינ, ובמיוחד הילד הקט�, המתפתח

מחקר פרוספקטיבי חדשני שנעשה בבוסטו� מדגי� כיצד  .� אחרי� בגופוכימיקלי� רעילי�

בזיהו� האוויר מסוגלי� להגיע למערכת העצבי� המרכזית של שאי מתכות נוחלקיקי� קטני� 

 בסדרת מחקרי� אשר יבדקו את חלו/זה הוא  מחקר ]. 30[ילדי� ולהשפיע על תפקוד המוח שלה� 

קשר לעלייה בשיעורי האוטיז� בי� ההקשר בי� חשיפה של תינוקות לכימיקלי� שוני� בסביבה ו

 י� אלונושא. תסמונת טווח קשב קצר והיפראקטיביותארעות של או לעלייה בשיעורי ההי, בעול�

  .]לבדיקת חשיפות בודדות או משולבות,  כיו� במחקר אינטנסיבינתוני�
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  וסוכרת  והשמנהחשיפה לכימיקלי� ברח�הקשר בי�  2.11

בי� בי� חשיפה למזהמי� כימיי� בסביבה וש הוא חקר הקשר  נוס"חדשניכיוו� מחקר 

קושר בי� המעבדתי  מידעביולוגי� התפתחותיי� צברו , �90 שנות העוד בסו". השמנה

 במהל- �Aוביספנול ,PCB's, דיוקסיני� כגו�חשיפה למשבשי� של המערכת ההורמונלית 

 מאוחר יותר י�להשמיה בסיכו� י לבי� עלשלבי� קריטיי� של ההתפתחות העוברית

  . בחיי�

,  התינוקות שלה�ואחרריו� ימהות בהי אעקב אחר קבוצתשנער- בבלגיה חדשני קוהורט מחקר 

 חדרי לידה שוני� �26 אימהות ותינוקות מ138החוקרי� דגמו . ]31 [שלושמהיות� ברח� ועד לגיל 

 ,עישו�,  מי�,גיל, סביבת מגורי� גו�כ, החוקרי� אספו נתוני� על כל משפחה. 2004–2002בי� השני� 

. שלו בורולקחו דגימת ד� מחבל הט, תינוקכל ל  שו ומשקלוגובההחוקרי� את מדדו כ� . ועוד משקל

PCB's,28, דיוקסיני�בדגימת הד� נבדקו רמות 
DDE נמצא קשר בי�  במחקר. בנז��כלורו�  והקסא

ילדי� בגילאי שנה ה במשקל ניכרתלבי� סטיית תק� בד�  PCB'sרמות גבוהות של תרכובות מסוג 

.  הללושני גורמי הסיכו�ל) מובהק (אפקט משולבהיה , עישנהג� א� הא� . )מובהק (עד שלוש

 �יה קלה בינצפתה על, DDE רמות גבוהות של נמצאו בדמ�מהות לא מעשנות שיבתינוקות לא

29
BMI. בגיל שלוש �כא� נצפה אפקט חזק יותר א �הייתה ג �מעשנתהא .  

  

   1כרת מסוג וסבי� הקשר בי� זיהו� אוויר ו 2.11.1

בי� חשיפה למזהמי אוויר שליפורניה בדק את הקשר שנער- בדרו� קמחקר מסוג מקרה ביקורת 

ה במחקר הושוו. ]32[ 1 תחלואה אצל ילדי� בסוכרת מסוג ובי�PM10, O3, SO2, SO4 ,NO2  :שוני�

 ילדי� בריאי� 300 מצב� שלל) שנדגמו אקראית (1כרת מסוג ו ילדי� חולי� בס102 מצב� של

נמצא במחקר כי . � בפרמטרי� בריאותיי�אוויר וגהמאותו אזור בפרמטרי� של חשיפה לזיהו� 

 בהשוואה 2.89 פי 1כרת מסוג וחשיפה מצטברת לאוזו� ברמה גבוהה העלתה את הסיכו� ללקות בס

כרת מסוג ו חשיפה מצטברת לסולפאטי� העלתה את הסיכו� ללקות בסכיו) מובהק(ביקורת מצבי ל

נמצא ג� כי הילדי� . כגו� עישו�קנו� לגורמי� מבלבלי�  שנעשה ִתא"זאת ). מובהק (1.65 פי 1

לעישו� פסיבי בסביבת� בהשוואה לילדי� הלא ) חשופי�מה� נמצאו  30%(החולי� נחשפו יותר 

מצטברת לאוזו� ולסולפאטי� באוויר עשויה להשפיע  הסיקו כי חשיפה �החוקרי). 10%רק (חולי� 

במקו� ( וג� ניזו� מבקבוק ,א� הילד חשו" לעישו� פסיבי.  בילדי�1כרת מסוג ועל התפתחות של ס

  . עולה 1 כרת מסוגוהסיכו� שלו לחלות בס, )�חלב אמ

  

   2כרת מסוג וסבי� הקשר בי� זיהו� אוויר ו 2.11.2

 לחלקיקי� מסוג מצאו קשר בי� חשיפה , ה� במודלי� של עכברי� וה� בבני אד�, מחקרי� חדשניי�

PM2.5א- , נבצר מאיתנו לפרט, ר היריעהמפאת קוצ. 2כרת מסוג ועלייה בסיכו� לפתח סבי� ל

 סיבתיקשר ה אלו עולה כי מצטברות ראיות התומכות בממקורות. 35–33 מקורות ובהקשר זה רא

  .בי� החשיפה לחומרי� אלה ובי� פיתוח המחלה

                                                             
 מטבוליט של חומרי הדברה 28
   .משקל ביחס לגובהה הבוח� אתמדד  29
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  ]36[סרט� אצל ילדי� בי� הקשר בי� כימיקלי� רעילי� ו 2.12

  ילד אחד ההורי� או של השל  המחקרי� אפידמיולוגי� מראי� באופ� עקבי שחשיפ

מחקרי� .  סוגי� של סרט�כמהלחלות בשל הילד  את הסבירות החומרי הדברה מעללאו  ממסי�ל

כגו� דיוקסיני� , לתוצרי נפט ספציפיי� ולתוצרי לוואי של שרפההא� /מראי� שחשיפה של האבג� 

 של המוח �טסרסוגי עשויה להעלות בקרב ילדיה� את הסבירות לחלות בלוקמיה וב, �PAH'sו

כהלי� ותוצרי , בנז�, � חומרי הדברהני הכימיקלי� הרעילי� נמע�. ומערכת העצבי� המרכזית

הקשר ביניה� ולכימיקלי� רעילי� תומכי� בתוצאות אלו ג� מחקרי� על חשיפות של מבוגרי� . נפט

ה ברוב המקרי� המחקרי� אינ� מתייחסי� ספציפית לחשיפ. סרט� וכ� ג� ניסויי מעבדהובי� 

מחלקות של לאלא בודקי� יותר חשיפה לתערובות או , בעקבותיהתחלואה בסרט� ללכימיקל אחד ו

:  בחשבו� ג� את העיתויהביא לצרי-, כאשר מתייחסי� לחשיפה.  חומרי הדברה כגו�,כימיקלי�

ברח� ובילדות המוקדמת יכולות להעלות את הסיכו� של הילד , קורות לפני ההפריההחשיפות 

 סרט� עקב כ-יכול להתפתח ,  א� הביצית או הזרע פגומי� לפני ההיריו�,לדוגמה. �לחלות בסרט

החומרי� הרעילי� . העובר יכול להיחש" לכימיקלי� מסוכני� ש�, עוד בהיותו ברח�. בעובר

עד לגיל שמאחר . לחולל ש� סרט�ו, יכולי� לעבור את השליה ולהיכנס לגו" של העובר המתפתח

, א מחלה נדירהוסרט� בילדי� השומאחר , בעת ובעונה אחתו� כימיקלי� הבגרות הילד חשו" להמ

מחקרי אור- ב הכרוכי�בשל הקשיי� והעלויות הגבוהות . קשה מאוד לבסס קשרי� סיבתיי�

בודקי� קשרי� כאלו הנעשי� מעט מדי מחקרי� אפידמיולוגי� ) שנועדו להתגבר על בעייתיות זו(

 �סרטמחלות בי�  של קשר ישיר וסיבתי בי� רעלי� שוני� להוכחותב מחסורלפיכ- ה. ילדי�קרב ב

  ".ל בסדרוהכ" אישור שושל ילדי� אינ

   

נפוצי� הסרט� הסוגי ). כמותיתמבחינה (אי� ספק שסרט� הוא מחלת הילדי� הקטלנית ביותר 

סרקומות של , סרט� של המוח, לימפומות, לוקמיות: ה� צות הבריתבארביותר אצל ילדי� 

קשר ה ראיות נבחרות שנצברו לגבי  מוצגות להל�4בטבלה .  קרצינומות וסרטני עור,תהרקמות הרכו

  : סוגי סרט� בילדי�בי� בי� חשיפות שונות ו

  

  4טבלה 

 סוגי סרט� כמהלחשיפה לכימיקלי� רעילי� בסביבה בי�  על קשרי� ראיות נבחרות ממחקרי�

  אצל ילדי�

  

  החשיפה הרעילה בסביבה   סוג הסרט� 

  , טריכלורואתיל�, )כגו� מתיל� כלוריד(ממסי� , בנז�  לוקמיה 

 PAH's , CCl4דיוקסיני� , טטראכלורואתיל�

  פליטות של תחבורה   גידולי� במערכת העצבי� 

  מדבירי חרקי� בבית ובחקלאות , חומרי הדברה  גידולי מוח 

  חומרי הדברה , מדללי צבע, כהלי�, בנז�  נוירובלסטומה 

  חומרי הדברה, מדבירי חרקי�  )NHL (קי�'ודגש ה"לימפומה שאינה ע

כפי .  ג� במפר/ חיפהנמצאי�רוב� וכל החומרי� ה� מסרטני� . נבחרו דוגמאות בדגש סביבתי: הערה* 

  . סוגי סרט� שוני�לבסביבה קשורי� הנמצאי� מזהמי� , היווכח לאפשרש
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  ]37+40[מחקרי� שבדקו את הקשר בי� חשיפות סביבתיות לסרט� בילדי�  2.12.1

   מנסה לעקוב בבריטניה) Knox( שניהל החוקר נוקסמחקרי� חלוציי� של  סדרה

  . ילדי� לגורמי סיכו� בסביבה לבי� סוגי סרט� שוני�חשיפת אחר קשרי� בי� 

   את הקשר בי� כתובות המגורי� של ילדי� בדק] 37[ בסדרת המחקרי� הללו הראשו�

  עשויי� להוות סיכו� האתרי� בי� ל, שנפטרו מלוקמיה וסרט� בכלל בכל בריטניה

  בה נפטרו ש הכתובתוכ� , הילדי�בה נולדו שבמחקר נבדקה הכתובת . פוטנציאלי

  .כללילדי� מלוקמיה או מסרט� ב

בכל המדינה לאור- כל . �1980ו 1953 בי� השני�באנגליה שנפטרו מסרט� המחקר בדק ילדי� 

במחקר נמצאו . ווילס וסקוטלנד,  באנגליה15–0 ניב פטירה של ילדי� מקרי 22,458נמצאו התקופה 

  :  אחרי� ליד�סרטסוגי בלוקמיה ונפוצה יותר  של תחלואה ריכוזי�
  

  . מוצרי ביטומ�המייצרי�מפעלי� , טרמינלי� של נפט, מתקני� לאחסו� נפט, בתי זיקוק  .1

  .מוסכי� לתיקו� רכב, לבניית קרונות נוסעי�, צור רכבימפעלי� לי  .2

  .'דטרגנטי� וכו, מפעלי פלסטיקה, צבעי�, פיברגלאס, תרסיסי צבע, וצרי נפט כגו� יצרני ממסי�צרכני ת  .3

ובתי יציקה של , צור מלט ולבני�יי, גלוו�, חותחנות כ, יצור פלדהיכגו� , משתמשי� בתנורי�העסקי�   .4

  . פלדה/אב/ וברזל, אלומיניו�

  .אוטוסטרדות ונמלי�, מסילות רכבת, שדות תעופה  .5

  

   :אוגרפי בי� שני סוגי� עיקריי� של תעשיותיכי נמצא קשר גמסקנת המחקר הראשו� הייתה 

  . שה� תוצרי נפט,תרכובות אורגניות נדיפותפולטות התעשיות   .א

  . ומנועי� שבה� יש בעירה פנימית, בעירה פולטות גזי� ועש� מתנורי� בתהליכיהתעשיות   .ב

  

 עוד VOC's-ולשבי� חשיפה לגזי� תוצרי בעירה קשר התמקד בשני בנושא רטרוספקטיבי מחקר 

בה נפטרו כל ש הכתובתבה נולדו וכ� שבמחקר נבדקה הכתובת . ]38 [סרט� אצל ילדי�בי� ברח� ו

במחקר נמצא קשר בי� רמות גבוהות של . �1980 ו1966הילדי� שמתו מסרט� באנגליה בי� השני� 

החוקרי� ג� התחשבו בניתוח . � מסרט�פליטות כימיקלי� שוני� לאטמוספרה לבי� תמותת ילדי

לאחר מיפוי .  או בכניסתה לתוכואזור מזוה�ל המשפחה אל מחו/ יציאת ב שביצעוהסטטיסטי

נמצא , בה� גרו ילדי� שנפטרו מסרט�שגיאוגרפי של גורמי הסיכו� ובדיקת קשר לנקודות במפה 

לבי� )  אחדמ"רחק של עד קמגורי� במ(רבת מגורי הילד למוקד יצירת מזהמי� ִקקשר מובהק בי� 

נמדד רק (חלקיקי� , CO:  שהיוו גור� סיכו� עיקרי היוהחומרי�. תמותת הילד החשו" מסרט�

PM10(, VOC's ,, בנז�, תחמוצות חנק��1,3, דיוקסיני-butadiene ,ו-benz(a)pyrene.  �הסיכוני

 ותות מתחילוהלוקמיילדי� בקרב  �סרטמחלות ה שחושבו מראי� כי רוב AR(30(המיוחסי� 

)initiated ( אלהמחשיפות כנראה �מסוג הלילד . לחומרי �נחש" לחלקיקיPM10  יש סיכו� בסביבתו

 5  ממצאי� עיקריי� בטבלהורא.  לה� בקירוב לחלות בסרט� בהשוואה לילד שלא נחש"2.5גבוה פי 

  . )מאמר המצוטט לעיל ב5מתבססת על טבלה ה(להל� 

  

                                                             
30   AR = פחות �הסיכו� בחשופי �סיכו� ה(הסיכו� בלא חשופי�אחרי �סיכו�  = ) כגו� עישו�מיוחס לגורמי

 .  זיהו� סביבתישיש בההמיוחס לחשיפה לסביבה לסרט� בקרב ילדי� 
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  5טבלה 

  ]38 [*גורמי סיכו�למ " ק1 עד ה שללפי מגורי� בקרבוחס לסרט� סיכו� יחסי וסיכו� מי 

  

  1,3,buta

-diene  

CO  PM10  בנז�  בנזופיר�  דיוקסיני�  VOC's    

   בלי מתא�

תחמוצות 

  חנק�

שילוב 

  קבוצות

  2.52  2.63  2.08  2.12  1.92  2.21  2.49  3.75  3.81  סיכו� יחסי 

AR/100  29.3  38.1  37.9  3.4  13.6  45.1  43.4  46.4  42.7  

  על פי כתובת הלידה* 

והוא מאשר קשר שנמצא בי� מקו� מגורי ילדי� שחלו בסרט� לבי� , מחקר זה הוא חלוצי בתחומו

אתרי שימוש בתרכובות אורגניות נדיפות ופליטות של כלי , אתרי� של שרפה ממקורות תעשייתיי�

 , דיוקסיני�  : � הידועי�המסרטניוה� , כ� נמצאו בו גורמי סיכו� חדשי� בהקשר של ילדי�. רכב

benzo(a)pyrene�1,3 ו-butadiene  . שלושת גורמי הסיכו� הקשר שנמצא לשהחוקר מציי� כי סביר

החוקר ,  שנראה כי הריכוזי� האטמוספריי� של החומרי� האלו נמוכי�א". הוא סיבתיהאחרוני� 

 )סרטניי�(ינוגני� מעבירה מצבורי� של חומרי� קרצ, ריו�ינושמת אות� בזמ� הההמשער שא� 

ג� דר- חלב ,  חשיפה ישירה של הילד לתרכובות אלו עוד בינקותשיש ג�יתכ� י. לעובר דר- השליה

  . ריו�יא� או אפילו עוד לפני הה

מקורות ספציפיי� לפליטות רעילות  או נבדק שוב הקשר שבי� חומרי� ספציפיי�, שלישיבמחקר 

 בדיקת סיבתיות של דגשהבמחקר זה הו. ]39 [�לבי� כתובות מגורי� של ילדי� שנפטרו מסרט

נעשה מיפוי . confounding)(ונעשה ניסיו� להימנע מבלבול , קשרי� שנמצאו במחקרי� הקודמי�

נמצא עוד" סיכו� לתחלואה  .1980–1955סרט� בשני� נפטרו משל כתובות מגורי� של ילדי� ש

-1,3, תחמוצות חנק�, PM10מסוג חלקיקי� , CO מטר ממקורות זיהו� של 300בסרט� במרחק של 

butadiene ,, בנז��דיוקסיני ,benzo(a)pyreneכ� נמצא עוד" סיכו� .  ותרכובות אורגניות נדיפות

, מרכזי תחבורה ראשיי�, בתי חולי�, מ מתחנות אוטובוס" ק1לתחלואה בסרט� במרחק של עד 

 של כל השפעהיד את ה להפרתוצרי שרפה קשה יותרשה� במזהמי� . תחנות רכבת ומתקני דלק

� לו, �COל  31מנועי� נמצאו קשרי� עצמאיי�מבמקרה של פליטות . וייתכ� בלבול,  ומזה�מזה�

1,3-butadiene .מטר 500 למי שגר עד  12.6סיכו� יחסי פי  (תחלואה בסרט�היטב  ניבאו אלו 

 עקב ות נקבע בילדות�סרטמחלות החוקר הסיק כי ). butadiene-1,3  או מקור של, מתחנה מרכזית

 ,החוקרמסקנות על פי .  לגזי� תוצרי שרפת דלקי� ובעיקר ממנועי�לאחר הלידהחשיפה ברח� או 

  . קשר עשוי להיות סיבתיה, מסרט� ודאישהוא  butadiene-�1,3ב כשמדובר

                                                             
 צרי-,  לתוצאה מסוימתכאשר גור� שלישי משפיע על עוצמת הקשר בי� חשיפה מסוימת= הטיית בלבול  31

  . בגור� זההתחשב ל
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 �סרטמחלות קשרי� שלה� להבמחקרו הרביעי התמקד אותו חוקר רק בדרכי תחבורה וקווי רכבת ו

רבה לתחנות אוטובוס נמצא קשר בי� ִק]. 40[ �1980ו 1955השני� בי� ) ותה ואחרלוקמי(בילדות 

  . תחלואה בסרט�אוטוסטרדות לבי� לפסי רכבות ול, מעגני מעבורותל, תחנות רכבתל, ראשיות

, החוקרמסקנות על פי .  לחלות בסרט�2.1 היה לו סיכו� גבוה פי,  מטר ממרכזי� אלו100עד ילד שגר 

                                                        .   לקרבה כזוותמיוחסבבריטניה  בילדות �רטהסמחלות  מ24%

. בודקי� קשר בי� גורמי סיכו� לעודפי תחלואהה מחקרי� –נעשו מחקרי צברי� אחרות ג� במדינות 

 שגרו� ח בקרב ילדיו מ�שלפוחית שת� וסרטסרט� ,  עצ��נמצא צבר גבוה של סרט ,למשל, סי�ב

חקירה של  ].41[ �1990 ו 1981 בי� השני� , קרוב לשלושה מפעלי� פטרוכימיי�הבאזור מגורי� 

 שנפטרו מסוגי הסרט� 19–�0 ני ילדי� ב27/28: תעודות הפטירה שלה� העלתה ממצאי� מענייני�

המשרד להגנת הסביבה , בעבר. מ מהמפעלי� הכימיי�" קי� לשלושהשניהמפורטי� לעיל גרו בי� 

בה� ו ,רועי זיהו� אוויר חמורי אתשעהחות שהראו כי אזורי� אלו היו חשופי� ל"סיני פרס� דוה

באזור , נוס" על אלו. PAH's  ג�המפעלי� פלטו. השתחררו החומרי� ויניל כלוריד ואקרילוניטריל

  . חורגות מהתקני� הלאומיי�האשר התגלה בכמויות , חומר פנולב בארות מי� זוהמו

. ]42 [מדינהילדי� בתחלואה בסרט� הסקר את מגמות   שנעשה בארצות הברית1995משנת מחקר 

חלה עלייה מדי שנה במספר המקרי� החדשי� של סרט� בקרב ש ממצאי המחקר הצביעו על כ-

המציגה חשיפות סביבתיות נבחרות , )6טבלה  (מצורפת טבלה מתו- המחקר. ילדי� בארצות הברית

   :מצאו קשורי� בה�וסרטני� אשר נ

  

  6טבלה 

  ]42[חשיפות סביבתיות נבחרות והקשר שלה� לסרט�  

  

   סוג סרט�  הרעילה בסביבהסוג החשיפה 

, aסרט� עור, aסרט� השד, חוסרט� מ, סרט� בלוטת התריס, לוקמיה  קרינה

 .סרט� של העצמות, aסרקומה של הרקמות הרכות

  , b מה של הרקמות הרכותסרקו, b לימפומה, b חוסרט� מ, b לוקמיה  שדות אלקטרומגנטיי� 

 גידול של וילמס, סרקומה של אווינג, נוירובלסטומה, חוסרט� מ, לוקמיה  חומרי הדברה 

b ,לימפומה b   

  

a
    בבגרותר- כללמתפתח בד 

b
  הראיות ה� עדיי� ראשוניות או לא עקביות 

  

היא ות הברית בארצ 14–1 ני ילדי� בשלה בשכיחותה יסיבת התמותה השני, 2005לפי נתוני� משנת 

שיעור התמותה ממחלה . 16/100,000שיעור ההיארעות של סרט� בקרב גילאי� אלו הוא ]. 43[סרט� 

ח או סרט� של מערכת וסוגי הסרט� השכיחי� ביותר היו לוקמיה וסרט� המ. 3/100,000זו הוא 

  . העצבי� המרכזית
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  מחקרי� על מגורי� בסביבת תעשיה פטרוכימית ובעיות נשימה 2.13

ספר יסודיי� במחוז   בתי�74שלמדו ב' ה�'תות גי נער- סקר בריאות בקרב כל ילדי כ1988בשנת 

צות שהוא אחד המרכזי� הגדולי� ביותר של התעשייה הכימית באר, יניה'במערב וירגשקנווה 

). VOC's( תרכובות אורגניות נדיפות 15הספר נמדדו הריכוזי� של  בכל אחד מבתי. ]44 [הברית

סכו� הריכוזי� של חמש תרכובות , הספר ידי מיקו� בית של הילדי� אופיינו עלהחשיפות 

הממצאי� . הקשורות לנפט והריכוזי� של עשר תרכובות שה� יותר ספציפיות לתהליכי� תעשייתיי�

 �27%מה המאובחנת על ידי רופא היו גבוהי� יותר בתשיעורי האס : אלהשהתקבלו במחקר היו

לילדי� ).  שלא למדו בעמקילדי�בהשוואה ל (המתועשהספר בעמק  בקרב ילדי� שלמדו בבתי

ה� קיבלו : יותר סימפטומי� כרוניי� של דרכי הנשימה התחתונות ו ג�שלמדו בעמק המתועש הי

ילדי� שלמדו  לעומת כאלושהורכב מחמישה סימפטומי� קס באינד) מובהק (�13% בציו� גבוה יותר 

�יארעות הסימפטומי� הנשימתיי� הכרוניי� לבי� ריכוזי הנמצא קשר חיובי בי� הכ� . מחו/ לעמק

VOC's. כל עלייה בריכוז של תרכובות אורגניות כנגד  �תעשייתיי �בנדיפות שמקור� בתהליכי� 

g/m
). OR=1.08(הנשימה התחתונות   בסימפטומי� כרוניי� של דרכי8%ה של יהייתה עלי, 3:2

עורי� מוגברי� ישלקשורה , ות ממפעלי� כימיי� פליטלרבות, �VOC'sחשיפה למחקר זה מלמד כי 

  .הנשימה המאפייני� תגובתיות של דרכי, הנשימה  של דרכישל סימפטומי� כרוניי�

  

ספר   ילדי בית�1000קרוב להבריאותי של  נבדק המצב  שנעשה בגרמניה2000במחקר חת- משנת 

 הערכת .]45 [רי בגרמניהכפאחד  וגרי� בשלושה אזורי� תעשייתיי� ובאזור 'הלומדי� בכיתה א

הניטור . של הילדי�) bio-monitoring(ויר וניטור ביולוגי והחשיפה כללה מידול של נתוני איכות הא

של מתכות כבדות בד�  מדידות  ושל בנז� בשת� וכ�PAH'sהביולוגי כלל מדידות של מטבוליטי� של 

המצב . ירות של מזהמי או כסמני� להשפעות מוקדמו�DNAכ� נבדקו שברי� ברצועות ה .ובשת�

בדיקה דרמטולוגית ובדיקות , בדיקת תפקודי ריאה, הבריאותי של הילדי� הוער- באמצעות שאלו�

היו בעלי רמות , Coke Oven(32( תנורי קוקהחוקרי� גילו כי ילדי� שגרו בקרבת  .אלרגיה שונות

צל ילדי� אשר א .�DNA בשת� ובעלי חשיפה מוגברת של הPAH'sגבוהות של מטבוליטי� של 

� וניקל שנפלטו ממפעל פלדה נמצאה שכיחות גבוהה נחשפו באזור מגוריה� לרמות גבוהות של כרו

תנגודת מוגברת של דרכי  בשלושת אזורי המחקר המתועשי� הייתה לילדי� .של תופעות אלרגיות

 באחד האזורי� המתועשי� נצפתה תנגודת. קורת הכפרייהנשימה בהשוואה לילדי� מאזור הב

נמצאו מתאמי� חיוביי� כ�  .ירובאו) TSP( רמת החלקיקי� ככל שעלתהמוגברת של דרכי הנשימה 

ויר ובד� ווכ� בי� רמות העופרת בא, יר לבי� מטבוליט מסוי� של בנז� בשת�ובאו פיר�� )a(�בי� בנזו

מסקנה שמגורי� בקרבת מפעלי תעשייה גורמי� לעלייה של כלל החוקרי� הגיעו ל .של הילדי�

  .  מזיקה על המצב הבריאותי של ילדי�שיפה הפנימית למזהמי� ולהשפעההח

  

  

                                                             
לא ב חימו� הפח� ל ידי ע�Coke של פח� לפיכהנפוצי� בתעשייה הפטרוכימית למטרות ההתנורי�  32

 הוא המוצק שנשאר אחרי שמוציאי� Coke .עוברי� זיקוק שמרכיבי� אורגניי� נדיפי� באופ�, חמצ�
   .יצור פלדהיק וג� למשמש כדלוהוא  שבו כל התרכובות הנדיפות את פח�מ
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  קשר בי� חשיפות סביבתיות למתכות ורמת� בד� אצל ילדי� 2.14

על ילדי� ) Pb(ולעופרת ) Cd(ההשפעה של החשיפה לקדמיו�  נבדקה  שנעשה בגרמניהבמחקר חת-

 2000 בשנת שההמחקר נע. ]46 [)ותזיקוק מתכ(ואמהותיה� החיי� בסביבה של מקורות תעשייתיי� 

באזור ובאזור מתועש  שגרו בגרמניה) 48–23בנות (מהות י א�213ו) 7.7–5.5 בני( ילדי� 238בקרב 

החשיפה האישית לקדמיו� ולעופרת חושבה באמצעות מודל פיזור שהשתמש בנתוני המדידות . כפרי

בד� ובשת� של הילדי� וקדמיו� ת עופרנמדדו ריכוזי .  החיצו� ובכתובת המגורי�רבאווישנערכו 

רמות העופרת בד� של הילדי�  : אלהממצאי המחקר היו. לאו שאלו�יהמשתתפי� מ. מהותיושל הא

רור קשר בי� רמות ינמצא בב. בכפרשחבריה� של יותר ממאזור המגורי� המתועש היו גבוהות 

 רמות הקדמיו� ,ותמהיבקרב הא. ויר החיצו� לבי� רמות העופרת בדמ� של הילדי�והעופרת בא

נמצא . בכפרשמהות מאזור המגורי� המתועש היו גבוהות יותר מאצל חברותיה� יבד� ובשת� של א

לא נמצאו מתאמי� בי� ; מהותיהאמתא� חיובי משמעותי בי� רמות העופרת בד� של הילדי� ושל 

  .מהותי האהקדמיו� בד� ובשת� של הילדי� ושלרמות 

  

ריכוזי העופרת בקרקע לרמות העופרת בד� של  ק הקשר בי�נבד בגרמניה שנעשה במחקר אחר

בהשוואה לתרומה של , אדמהובליעת ע� האדמה ילדי� במטרה להערי- את התרומה של מגע 

 בעיר שוהחוקרי� השתמשו בנתוני� שנאספו בחמישה מחקרי חת- שנע. ]47 [וירוריכוזי העופרת בא

ההתפלגות המרחבית . 11–6 ניב ילדי� 843 בקרב, 2000–1983במהל- השני� , המתועשת דיסבורג

נאמדה בהתבסס על מדידות של דגימות באזור המחקר ) מ" ס10עד עומק של (של העופרת בקרקע 

החשיפה האישית לעופרת חושבה באמצעות מודל פיזור שהשתמש בנתוני המדידות שנערכו . קרקע

 החשיפה לעופרת לבי� רמת הקשרי� המתוקנני� בי� רמות. יר החיצו� ובכתובת המגורי�ובאו

קשרי� תה כי קיימי� ימסקנת החוקרי� הי. בעזרת מודל סטטיסטיהעופרת בד� חושבו 

 .ויר ובקרקעומשמעותיי� בי� רמת העופרת בד� של הילדי� לבי� רמות העופרת בא

mg/mעלייה של 
 . ברמת העופרת בד�155%יר גרמה לעלייה של ו ברמת העופרת באו0.44 3

  . ברמת העופרת בד�63% ברמת העופרת בקרקע גרמה לעלייה של mg/kg 800עלייה של 
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  גנטיי� + לשינויי� אפיקשר בי� חשיפות סביבתיות 2.15

להבדיל משינויי� בתו- , �DNAחלי� מעל ההי� ה� שינויי� יגנט� שינויי� אפי

 מצוי בואשר ,  תאקיי� גרעי�, )חו/ מיוצאי� מהכלל(בכל תא בגופנו . הרצ" עצמו

יהיה צבע כגו� מה , תכונות שלנוכנית האב לותמכיל את ה, �DNAה, הכפול הסליל

לא כל . חשובות אחרותתכונות ו, שלנואי- יתפקדו חלבוני� בתאי� , השיער שלנו

, נראי� לחוקרי�ה �DNAרצפי� חוזרי� בג� יש ו, הגני� מתוכנני� ליצור חלבו�

  . )ALU -  וLINE-1מה רצפי לדוגכאלו ה�  (חסרי ייעוד, כביכול

  . גני� את הנועל או הפותח מעי� מתג מהווי�ה, בפיסוק נעשי� שינויי� -DNAהעל 

הקריאה שלו משותקת , על הג�) הוספת קבוצת מתיל על הנוקליאוטיד ציטוזי�( מתילציהכאשר יש 

)OFF( ,לקריאה מתילציה פותחת אותו� דהאילו ו) ON] (48[ .עוד מנגנו� לנעיל �ה או פתיחה של קיי

כאשר חקרו ,  לדוגמה.]49 [א- מרתק עד מאוד, התחו� של אפיגנטיקה סביבתית הוא חדשני. 33ג�

ה� א- , )אותו הגנוטיפ ( זהה לגמרי DNAע� ה� נולדי� אמנ�גילו ש,  מונוזיגוטיי�תאומי� זהי�

דל זה הוא אחד המנגנוני� שיכול להסביר הב). פנוטיפ שונה(מציגי� רגישויות שונות למחלות 

או ,  של גני�הסתבר שקיימי� הבדלי� במתילציה, כשהנושא נחקר לעומק. גנטיי��שינויי� אפי

התאומי� הזהי� מציגי� ) שלושגיל עד (הראשונות לחייה� שני�  שבא". אצטילציה של היסטוני�ב

DNAדגמי מתילציות זה �ע �במתילוהיכבר , )50גיל (בגיל מאוחר יותר , י �ניכרי �ציות של  הבדלי

   ]. 50[גני� אצל� ה בהכרח משפיע על ביטוי של והדבר,  שלה�-DNAה

  

חשוב לזכור ,  על תחלואהגנטיי�� כשממשיכי� את קו המחשבה של השפעת השינויי� האפי

. התא שה� קריטיי� לתפקוד תקי� של מייצרי� חלבוני�ה, גני�הרבה  �DNAאצלנו בקיימי� ש

. מדכאי� התפתחות של גידולי� סרטניי�ה גני� – �Tumor Supressing Genesה  ה�, למשל,כאלו

מציעות הקיימות דוגמאות רבות נוספות .  אור ירוק לתהלי- סרטניינת�י, תא� ג� כזה מושתק בטעו

 לקרוא אפשר 51 במקור .סוגלי� לחולל סרט�לשאלה כיצד מזהמי� בסביבה מאפיגנטי הסבר 

בשנתיי� . תהליכי� סרטניי�בי� למסוימת ו תזונה סביבה אב �בפירוט על קשרי� אלו בי� מזהמי

מחקר חדשני ופור/ : גנטיות של מזהמי אוויר שוני��האחרונות החלו לחקור את ההשפעות האפי

סולפאטי�  , בדק את הקשר שבי� חשיפה לעש� שחור שנעשה בבוסטו� שבארצות הבריתדר-

 718במחקר נבדקו ]. 52[לבני�  של תאי ד� �DNA על ה34לבי� מתילציה, PM2.5וחלקיקי� מסוג 

המתילציה על הרצפי�  נמצא כי. ת מתחבורהוחשופי� בעיקר לפליטשהיו , קשישי� מבוסטו�

חשיפה לעש� שחור כ� נמצא כי .  יו� בשבוע ועונהגו� משתני� תלויי זמ� כבעקבותשנבדקו השתנתה 

במודל ). מובהקבקשר  ( שנבדקוLINE-1י  רצפורידה את המתילציה עלה PM2.5ולחלקיקי� מסוג 

לא נמצאו . יתה השפעה מובהקתיה) כמו זה שנפלט מרכבי דיזל(רק לעש� השחור , של שני מזהמי�

   .ALUרצפי שינויי מתילציה על 

                                                             
 .�יאצטילציה היסטוני�שמערב אצטילציה ודה 33
 �718משנלקחו  דגימות ד� 1,097אצל  �ALU וLINE-1נבדקה מתילציה על אלמנטי� חוזרי� מסוג  34

 covariate-adjusted mixedלמשתני� מבלבלי� אחרי� בעזרת ִתקננו ג� החוקרי� . קשישי� מבוסטו�

models.  
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   בישראלעיקריי� מחקרי�  2.16

  

  ].55–53 [מחקרי� על ילדי� באזור חיפה 2.16.1

  

  

  

  

  

  

� "רמבבית החולי� מכו� הריאה של , מעבדה לסטטיסטיקה בטכניו�שביצעו המשולב  מחקרב

על  של מזהמי האוויר) Short-Term Effect(ההשפעה קצרת הטווח ה בדקנ ,חיפהאזור ואיגוד ערי� 

  ,�PM10 ,SO2 האוויר ב זיהו� החוקרי� בדקו את הקשר שבי� רמת .]53 [הנשימה תחלואה בדרכי

O3ו�NOxושל  מיו� לחדרי ניותפ של יומיה מספרבי� הרבתי ל בחיפה הניטור  בתחנות�עקב אשפוזי 

 לבי� חלקיקי�מחשיפה לזיהו� אוויר מגפרית ו בי�) מובהק ( קשרנמצא .הנשימה בדרכי מחלות

  .תחלואה בדרכי הנשימה

 

 Long-Term(בדק את ההשפעה ארוכת הטווח  1984ידי גור� וחבריה בשנת  על שנער- מחקר

Effect (ע.]54[ימה הנש על תחלואה בדרכי של מזהמי האוויר �מחקר חת- בקרב ילדי שו החוקרי 

השוני� ברמות זיהו� האוויר , המתגוררי� בשלושה אזורי מגורי� במפר/ חיפה' ה�ו' כיתות ב

עבור בריאות לאו שאלו� יספר� בדיקת תפקודי ריאה והורי הילדי� מ  בביתעברוהילדי� . שלה�

שכיחות של נצפתה מגמה של עוד" . י� חשופהילדי�אליה� שמשתני רקע  מידע על ומסרו, ילדיה�

סימפטומי� ושל חלק מהמחלות בדרכי הנשימה בקרב הילדי� הגרי� באזורי� של זיהו� אוויר 

כיח ל 1.38 :ערכי הסיכו� היחסי שהתקבלו היו. בינוני וגבוה לעומת האזור של זיהו� האוויר הנמו-

המזוה� יותר יחסית לילדי� מהאזור  ילדי� מהאזור בקרבהצטננות לא בכיח ל 1.81 � ו צטננותע� ה

 לחלות בברונכיטיס בקרב ילדי� �50%ער- בב )מובהק(נמצא סיכו� גבוה יותר .  פחותהמזוה�

ע� זאת לא נצפתה מגמה עקבית של תפקודי ריאה ). 229' עמ(לא חשופי� ילדי� חשופי� בהשוואה ל

  .אחד מאזורי זיהו� האווירבירודי� א" 

  

אוויר הקשר מובהק בי� רמות זיהו�  כי קיי� הואטיי� וחבריו אישר ג�  אפשל ידי עשנער- מחקר

  ].55[באזורי מגורי� ותעסוקה לבי� דיווח עצמי על סימפטומי� ומחלות נשימה 

  

 השתפרו  ולתקנו� גורמי� מבלבלי� לזיהו� אווירחשיפההכת השיטות להער: המחברי�הערת [

 בשיטות מחקר המקומיתחו� ה להתעדכ� ברי-צ  גיסאמחדלכ� ו,  האחרונותי�שנהבעשרי� מאוד 

המלצות ארגו� ב ולהסתייע במחקרי� שכבר נעשויש   גיסאא- מאיד-, המחקר המתקדמות ביותר

  ]. ובהפחתתו זיהו� האווירשל משאבי� במניעהבדחיפות להשקיע כעת ו, הבריאות העולמי

  

  

 © אלה נווה
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  ]58–56 [מחקרי� על ילדי� באזור חדרה 2.16.2

  

  

  

ח המופעלות באמצעות פח� או מזוט מהוות סיכו� וכי תחנות כ כבר הודיע ותמשרד הבריא

הופעלה תוכנית , 1980ח בחדרה בשנת ו תחנת הכמשהוקמהעל כ� . התמותלפוטנציאלי לתחלואה ו

חשוב אפוא ללמוד על  .ג� הופעלה תחנת ניטור בריאותבאזור . באזור התחנהלניטור סביבתי 

   .אזורשנעשו במחקרי� ממצאי 

נחקר נושא התחלואה בדרכי הנשימה בקרב , )1995בשנת (חודש הניטור הבריאותי באזור חדרה מש

תסמונות ,  בוצע מחקר חת- של תפקודי ריאה1996בשנת  .אחרי� ע� נושאי�  ונבח�ילדי בתי ספר

. ]57 [שגרו בשכונות שונות בחדרה' ח�ו ',ה ', ילדי כיתות ב�3,800ומחלות נשימה בקרב כנשימה 

ומחלות נשימה בקרב ילדי� נשימה סבב הראשו� הודגמו הבדלי� מובהקי� מבחינת תסמונות ב

לא הודגמה התאמה בי� . וכ� ירידה בתפקודי הריאות בילדי� של גבעת אולגה, בשכונת בית אליעזר

כלל החוקרי� הגיעו ל. גבוהי� של מחלות נשימה לבי� תפקודי ריאה נמוכי�ה שכיחותשיעורי ה

 לזהות השפעה של זיהו� אוויר בריכוזי� נמוכי� על התחלואה ותפקודי הריאות אפשר� אימסקנה ש

  .בקרב ילדי�

   

 ילדי� באות� כיתות במטרה לזהות שינויי� בתפקודי 3,700 ו נבדק1999במחקר המש- באזור משנת 

תוצאותיו של הסקר הדגימו תפקודי ריאות .  הזמ�התעוררו במרוצתהריאות ומחלות נשימה ש

� מסקנות חדכלל גיע לה ל אפשרא- לא היה,   אולגהי� בקרב ילדי בתי ספר בפרדס חנה וגבעתנמוכ

  .חוהכאוויר מתחנות הזיהו� ל קשר בעניי�משמעיות 

  

,  צוות המעבדה לסטטיסטיקה של הטכניו�ל ידיע, 1999משנת מחקר הנעשתה הערכה חוזרת של כש

יות מתודולוגיות להערי- את הקשר בי�  בעישצוות המחקר הדגיש כי . לו אות� התוצאותהתקב

 הקשר הנבדק הסקת מסקנות בדבר מקשה מאוד והדבר, אוויר לבי� ממצאי� בריאותיי�הזיהו� 

  . תחלואת ילדי�לאוויר הבי� זיהו� 

  

 ולהתגבר על  מדויקת יותרדר-החשיפה באת  ביקש להערי-תפרס� מחקר אשר ה 2007בשנת 

 חוקרי� מאוניברסיטת חיפה השתתפובו ש, המשולבמחקר ב]. 58 [מכשולי המחקרי� שקדמו לו

 35בעייתיותאת הכאמור  לפתור כדי, חשיפהההערכת דר- שונה ל נקטהנ, וממשרד הבריאות

�GISבעזרת שימוש ב. מחקרי� הקודמי�את ה ליוותהש
נבדק הקשר בי� חשיפה לטווח ארו-   36

אשר � חזרו החוקרי� לקוהורט הילדי� לצור- העניי. תפקודי הריאות של ילדי�בי� לזיהו� אוויר ו

) FEV1מדד לפי (בעבר נבדקו תפקודי הריאות של הילדי� ).  ילדי�1,492 (�1999  ו1996נבדקו בשני� 

 קשר שלילי בי� ההערכה  הצביעו עלממצאי המחקר. והורי הילדי� מילאו שאלוני בריאות עבור�

                                                             
שלושת ב. כאשר נבדקות קבוצות ולא אינדיבידואלי�נפוצה במחקרי� אקולוגיי�  טעות אקולוגית 35

כלומר כל ילד שוי- לקבוצה , כל ילדחשיפה כללי עבור  היה סיווג הראשוני� באזור חדרהמחקרי� ה
  .הטיה שכזו מחלישה את התוצאה. ולא לרמת החשיפה האישית האמיתית שלו, אחת של חשיפה

36 GIS  , כנוני גיאוגרפי ת מערכת למידע��אפידמיולוגיי �לצרכי מחקרי �משמשת ג.  

 © אלה נווה
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 הכ� נמצא. י� במדדי תפקודי הריאותהאישית של החשיפה של כל ילד לזיהו� אוויר לבי� שינוי

וירידה של ,  ילדי� מרמת הזיהו� הממוצעתבקרב FEV1מדד לפי בתפקודי הריאות  4.3%של ירידה 

. FVC לפי מדדתוצאות דומות נצפו . רמת הזיהו� הגבוההמילדי� בתפקודי הריאות בקרב  10.2%

 לה� א- יש,  מהתקני�חורגות רמות זיהו� האוויר באזור אינ� אמנ� ש תהימסקנת החוקרי� הי

  . השפעה שלילית על תפקודי הריאות של הילדי� החשופי�

  

  

   מחקרי� על ילדי� באזור אשקלו� 2.16.3

  

  

  

  

  

ו עסקש ממצאי� ממחקרי�מובאי� כא� ו,  מחקרי�כמהקרית גת ושדרות נערכו , ג� באשקלו�

  : בילדי�

בו נבדק הקשר בי� זיהו� , ור אשקלו� התנהל מחקר מסוג סדרות עתיות באז2000�2001בשני� 

 העליונות בשל תחלואה בדרכי הנשימה 0�3לבי� אשפוזי תינוקות בגילאי ) PM2.5(אוויר בחלקיקי� 

]a59[. לאשפוזי התינוקות בשל תחלואה בדרכי ,  בי� החשיפה המתוארת לעילבמחקר נמצא קשר

  . הנשימה העליונות

  

ריאות הלירידה בתפקודי ) PM10, PM2.5(ר בחלקיקי� נבדק הקשר בי� זיהו� אווי, במחקר אחר

שתי אחת מגרי� ליד המה ת ילדי בית ספר חולי אס285בקרב קבוצה של ) PEF באמצעות המדד(

כגו� (מטאורולוגיה ומאפייני� קליניי� ואישיי� , קנו� לשינויי� עונתיי�ִת נעשה. ]59[ח וכהתחנות 

מידע .  וכ� מילאו יומ� סימפטומי� פעמיי� ביו�PEFת הילדי� ביצעו בדיקו). אקונומי� מצב סוציו

בי� ) מובהק( באשדוד נמצא קשר : העלוממצאי המחקר. על זיהו� האוויר נאס" משש תחנות ניטור

 בשדרות אותו הקשר נמצא . לבי� ירידה בתפקודי הריאות של הילדי�PM2.5ריכוז החלקיקי� מסוג 

תה ימסקנת המחקר הי. �PM10 ג� ברמות ה- וכ,אחרי שהוסיפו למודל התחשבות ביו� העוקב

. אופיזיי�יאוויר ושינוי תנאי� גהיה בזיהו� י עלבעקבותמה נמצאי� בסיכו� תשילדי� חולי אס

  .כאשר קובעי� תקני�הללו  בחשבו� את התוצאות הביאהחלטות לההחוקרי� קראו למקבלי 

   

 14ביקורי ילדי� עד גיל בי� ו �NO2בו SO2 �באוויר ה נבדק הקשר בי� חשיפה לזיהו� נוס"במחקר 

�g/mביה י נמצא כי על.]60 [רופאאצל 
 באוויר העלתה את ס- �NO2רמות ה של חשיפה ב 3:10

 �6% כ� בובקרית גת ג� , )מובהקקשר  (�6% באשקלו� בביקורי הילדי� בגילאי� אלו אצל רופא 

 ומצבי� NO2 רמת כאשר נבדק הקשר בי�.  לא מובהקתנמצאה השפעהרות שדב. )מובהק קשר(

קשר  (�6%נמצאו שוב באשקלו� ובקרית גת עליות מובהקות ב,  של מערכת הנשימה בילדי�ריפי�ח

  . אווירהיה בזיהו� י עלבעקבות, )מובהק

 © עוזי קלברמ�
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  מחקרי� על ילדי� באזור רמת חובב  2.16.4

מפעלי� אשר בו , אזור התעשייה רמת חובבמגורי� בקרבת במחקר אקולוגי נבדק הקשר בי� 

 אשפוזי� בגלל מחלות נשימתיות לבי�, )רמת חובב(האתר הארצי לפסולת רעילה ג� יי� וכימ

בי� המזהמי� הנפלטי�  .]61[הסמוכה  בקרב האוכלוסייה הבדואית, �1999 ל1995שבי� תקופה ב

.  ועודקסיל�, טולוא�, בנז�: מאזור התעשייה נית� למצוא ג� תרכובות אורגניות נדיפות כגו�

וו� י משתני החשיפה היו המרחק וכ.גיל ומקו� המגורי�, מגדר לקה לשכבות לפיהאוכלוסייה חו

  : להל� הממצאי�. "סורוקה"ידי בית החולי�  נתוני האשפוזי� סופקו על. מאזור התעשייההרוח 

  

  7טבלה 

  14–0 ני ב ילדי�1000בקרב עקב מחלות נשימתיות של ילדי� בדואי� אשפוזי� השיעור 

   14–0 בני 1000+מחלות נשימתיות לשיעור אשפוזי� עקב   

  בנות  בני�   מאזור התעשייהמרחק 

  67.3  107.3  מ" ק20עד 

  64.8  82.2  מ" ק20

  54.9  74.1  מ " ק�20יותר מ

  

האשפוזי� לבי� הפו- בי�  שני המיני� נמצא קשר אצל 14–0בקבוצת הגיל   העלו כיממצאי המחקר

אזור התעשייה  מקו� המגורי� של הילדי� ל כלומר ככל שהמרחק בי�,המרחק מאזור התעשייה

קשר זה עקבי יותר בקרב . קט� יותרהיה עור האשפוזי� עקב מחלות נשימתיות י ש,גדול יותרהיה 

מגמה זו  .ישובי� הקבועי�יישובי� השבטיי� המסורתיי� בהשוואה לילדי� מהיהילדי� מה

  . נמצאה ג� בקרב הבני� וג� בקרב הבנות

  

נמצא שובי� השבטיי� המסורתיי� ימהי) 4–0קבוצת הגיל בני� ב(רות יותר ג� בקבוצות גיל צעי

 של מקו� המגורי� עורי האשפוזי� עקב כל המחלות הנשימתיות לבי� הקרבהיבי� שקשר הפו- 

, 258.8/1000): ממרחק קרוב לפארק ועד לרחוק(היו עורי האשפוזי� י ש:לאזור התעשייה

  . 190.9/1000 �ו, 217.3/1000

  

אזור התעשייה  הקשר בי� מומי� מולדי� עיקריי� לבי� מגורי� בקרבת בדק אתאקולוגי  מחקר

הנתוני� על הלידות ועל המומי� .  לידות63,850וכלל  �2000ל 1995 י�המחקר נער- ב]. 62[רמת חובב 

החוקרי� חילקו את המקרי� לפי ". סורוקה"ידי בית חולי�  המולדי� שאובחנו בלידה סופקו על

  ממצאי.כיוו� הרוחואזור התעשייה המרחק מ, שובמשתני החשיפה היו . ני ומקו� מגורי�מוצא את

 בקרבת אזור שגרו של הנשי� הבדואיות תינוקותעור המומי� המולדי� בקרב היש: המחקר

 המולדי� אצל עור המומי�יבהשוואה לש) מובהקקשר  (�17%בהיה גבוה ) מ" ק20עד  (התעשייה

שגרו בישובי קבע הסמוכי� הנשי� הבדואיות תינוקות  אצל ).מ" ק20מעל (נשי� שגרו רחוק יותר 

עור המומי� ילשבהשוואה ) מובהקקשר  (�63%בעור מומי� מולדי� גבוה ישלרמת חובב נמצא 

עור המומי� המולדי� ישכי ספציפית נמצא . רחוק יותרגרו  של נשי� שהתינוקותהמולדי� בקרב 

) מ" ק20עד (רמת חובב . ת.בקרבת אנשי� שגרו  של נוקותתימערכת העצבי� המרכזית בקרב הב

  .נמצא אצל אלו שגרו רחוק מזה ש)מובהקקשר  (2.27פי היה גבוה 



46 

 

 46

קשר בי� קרבה לאזור נמצא , שבטיי� המסורתיי�הישובי� יהמהות מיתינוקות שנולדו לאבקרב ה

�הקשורי� באדי� המומי� המול, עור כל המומי� המולדי�יעלייה בשהתעשייה רמת חובב לבי� 

 .מומי� מולדי� אחרי� שאינ� מסווגי�ו, נורמליות כרומוזומלית

" החשופי�"אוכלוסייה היהודית היו דומי� בקרב התושבי� אצל ה המומי� המולדי� עורייש

   ".הלא חשופי�"ובקרב התושבי� 

עור יש קשורה בעלייה בלאזור התעשייהרבה של מקו� המגורי� מסקנת� של החוקרי� הייתה כי ִק

  . א- לא בקרב האוכלוסייה היהודית,המומי� המולדי� בקרב האוכלוסייה בדואית

  

  ]69–63[מחקרי� בישראל על חשיפת ילדי� לעופרת  2.16.5

–63[רמת החשיפה לעופרת בקרב ילדי� באזורי� מתועשי� במפר/ חיפה בשנות השמוני� נבדקה 

אלא ג� בקרב ,  פועלי� בתעשיית העופרתנמצאו רמות עופרת גבוהות לא רק בקרב ילדי� של]. 64

באותו מחקר נמצא כי ריכוזי העופרת הגבוהי� ביותר היו . חשופי� לסביבה הכלליתשהיו ילדי� 

 .  מפעל קרית הפלדהבקרבתאצל ילדי� שגרו 

לב פישלזו� מאוניברסיטת תל '  שער- פרופבעלי חיי�תוצאה זו עולה בקנה מידה אחד ע� מחקר על 

.  מהידוע בספרות עד אזעשר כמות עופרת גבוהה פי ובו נמצאה, בעמק עכוהשמוני�  בשנות אביב

  ].65" [קרית הפלדה"חזור פלדה  וברזל באנו יודעי� כיו� שמקור העופרת באזור זה היה ִמ

  

. 1995בשנת באזור נתניה ובאזור ירושלי� נבדקו ג� בקרב אוכלוסיות ילדי� רמות העופרת בד� 

 נמצאו רמות גבוהות ד בבדב]. 68–66[מצאו רמות גבוהות של עופרת בד� חלק מהילדי� נאצל 

אול� ערכי� אלה נמצאו בטווח התק� היממתי של , יחסית של עופרת באוויר בשני אתרי דגימה

 אלו היו ערכי�. )75' עמ, 7.5 נספח ורא ()1992(עופרת באוויר לפי קוב/ התקנות למניעת מפגעי� 

  .השוואה לארצות אירופה שבה� משתמשי� רק בדלק נטול עופרת סדרי גודל בכמהגבוהי� ב

  

חשיפה התבצע מחקר שהשווה חשיפה לעופרת אצל ילדי� בישראל ל �2000 ו 1996בי� השני� 

רמות עופרת שנמצאו , בי� היתר, הושוובמחקר  ].69[ילדי� ברשות הפלסטינית ובירד� לעופרת אצל 

  . להל�8� בטבלה יעיקרינתוני�  ורא. בד� אצל ילדי� בכל המחקרי� באזור

  

  8טבלה 

  ].69[סיכו� המחקרי� הנוגעי� לחשיפות ילדי� לעופרת בישראל  

  

  )µg/dL(רמת עופרת ממוצעת בד�   ילדי� שגרי� ב  שנה

  12.1  מפר/ חיפה  1982

  4.3  כפרי� דרוזיי�   1990

  6  נתניה  1995

  7  מזרח ירושלי�   1995

   3.21  מדג� נפות בכל ישראל   2000–1999

  

  . "עופרת" ער-, 1 בפרק 1.1טבלה בחוברת זו  ובהקשר זה רא* 
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  חשיפות במפר� חיפה . 3

  

  ]75–70 [2007–2002נתוני� מעודכני� ,  איכות האוויר במפר� חיפה3.1

  

    מבוא– בחיפהיר העיקריי� והאו מקורות זיהו� 3.1.1

יצור מלט י ותעשייהמפעלי : רבי� אוויר זיהו�  מקורותישנ�, בגלל היותה עיר נמל, חיפה באזור

תחנת  , בתי הזיקוק לנפט,גפרית עתיר מזוט של רבות בכמויות והשתמשו ,פליטה תקני לאב שפעלו

, מפעלי פלסטיקה, מתקני� לאחסו� נפט, חזור פלדה וברזלמפעל גדול לִמ, חברת חשמלח של והכ

 חומרי�. עש� פליטת תו- השנה ימות במהל- רוב שבערה מזבלה, ומפוסטמתק� ק, בתי יציקה

 . על האוכלוסייה החשופההישרלא טיפול במתכות נפלטו לרוב ו כדיוקסיני� אורגניי� רעילי�

עד  כ- כלהמצב היה גרוע  .רבות שני� מש-ב מאוד ירודה הייתה בחיפה האוויר כ- איכותלפי

הפ- לסמל ואפילו ,  השני� כמצב הטבעי של העירבמרוצתהתקבע זיהו� האוויר במפר/ חיפה ש

  . העיר

  

כלי מפליטות של א- ג� , יצור חשמלייה ויי� מפליטות של מפעלי תעשמזהמי אוויר מגיע, בפועל

איגוד ערי� "חות " ללמוד מדואפשר, יצור החשמליא� מתמקדי� בסקטור התעשייה ו. תחבורה

כלל כמותית יותר מזהמי� מאשר מבחינה כי סקטור זה פולט ,  ואיל-2000 משנת "חיפהאזור 

 דולותמתברר כי מפעלי� מייצרי� זיהו� אוויר בכמויות ג ).51�53 'עמ ,להל� ורא (התחבורה בחיפה

 89% יצור החשמליהתעשייה וו שחרר 2007בשנת , לדוגמה. משפיעות על כל אזור חיפה והקריותה

בכל  הנדיפות הנפלטות  מכל התרכובות האורגניות63%וכ� , באזור PM10 מפליטות החלקיקי� מסוג

ויר ו מגלי� כי רוב הפליטות של מזהמי א2003–1994נתוני� מהשני� , ג� בעבר .]70 [חיפהנפת 

  ]. 71[באזור מפר/ חיפה נבעו ממפעלי תעשייה 

  

מזהמי� מפעלי�  כדי ליצור השפעה ג� על מספיק מרתיעה דר-מפעל מזה� אינו נענש ב, צערנול

 שקיימות בעול� כבר טכנולוגיות רבות א". בה� מפעל נסגר לצמיתותשנדירי� המקרי� . אחרי�

טי חל שדרוג ִאו, ]73–72[ התעשיות באזורנו אינ� ממהרות לאמ/ אות�, לצמצו� פליטות של מזהמי�

, כ-לפי .)59�62 'עמ, 4להל� פרק  ואר (הקיימי�נתוני הבריאות מ עומת המתבקשל, של מתקני�מדי 

 כי למדי�, ג� בשני� מאוחרות, ל"ומות מחוכאשר משווי� תעשיות הפעילות בישראל לתעשיות ד

   ].74 [חמור ברמתובכמותו וגדול זיהו� האוויר הנפלט במפר/ חיפה הוא 

  

חלק� חשודי� ,  חלק� נחשבי� למסרטני� ודאיי�,באזורנו נפלטי� לאוויר חומרי� רעילי�

מזהמי� . ההורמונליתמערכת מערכת הרבייה וה, ת החיסו�משבשי� את מערכהיש ג� ו, כמסרטני�

חריג השתמר האוויר הזיהו�  ).32�33' עמלעיל  ובהקשר זה רא (העצבי�משפיעי� על מערכת רבי� 

 י�שיוכ� ה� לא אולצו להכניס ציוד וטכנולוגיות חד, לאור- הדורות ולא נאכפו תקני� על מפעלי�

, ל כיו�ולאור השינוי החיובי שח ,חוברת זולפרקי� הקודמי� המתואר ב לאור .להפחתת הזיהו�

  .  להיער- בדחיפות לשינוי המצב המתואר לצמיתותצרי-אנו סבורי� ש,  חוק אוויר נקימשנחקק
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   )� "בז(חיפה  +ית זיקוק לנפט ב 3.1.2 

  ה זו  בשנ לטופ) �"בז: להל�( הזיקוק בחיפה ישבת התברר 2003שנת ב

   ותתרכובות אורגני 12פי , חלקיקי� 4פי : על כל מיליו� טו� נפט מזוקק

  מבית זיקוק  תחמוצות חנק�2.7 ופי, חמצנית� גופרית דו3.6פי , ותנדיפ

  של תרכובות  אותה כמות ה פלט�"זב, אז. ]1 [ממוצע בקליפורניה

  ).  במספר�21(כמו של כל בתי הזיקוק של קליפורניה אורגניות נדיפות 

   .  מדגי� ממצאי� אלה3גר" 

  

  3גר& 

 מזיקוק נפט בחיפה מול קליפורניה לכל מיליו� טו� נפט )בטונות(מזהמי� פליטות השוואת  

  2003מזוקק בשנת 

  

  

  

  

  

  

  

  

מכלל החומר  )32%( בשנה זו כשליש הפלטו ,מזה� אוויר עיקרי בחיפה� "בז יתהי ה 2007ג� בשנת 

שיפור הלמרות תהליכי . )52 'עמלהל�  ורא (אזור חיפה והקריותשנפלט ב ]PM10 ]70מסוג  החלקיקי

 �3,206 לאוויר האזור כהחישובי� מתמטיי� פשוטי� מראי� כי נפלטו מטעמ , עליה�היזמכר יאהש

התרכובות ). ממוצע שנתי() PM10(טו� חלקיקי�  �228וכ, VOC's תרכובות אורגניות נדיפות טו� של

  .סרטני� ודאיי� לאד�מידועי� כה חומרי� כוללותהאורגניות הנדיפות הנפלטות 

   

מר רוברט , מחוז של המשרד להגנת הסביבהה מנהל אצל לשימוע �"ז� מב נקראו נציגי2008במר/ 

 את מת מייש�"זעולה ממסמ- כתוב בנושא כי ב. ]72 [הבגי� חריגות מהצו האישי שנית� ל, ראוב�

 גור� והדבר,  בערכי פליטה מוקדיי�תחורג עדיי� יאוה,  חלקי ולא מספקאופ�הוראות המשרד ב

, �23% ב 37צ"חלקיקי� ממששל פליטות  היו חריגות 2008בשנת , לדוגמה. לזיהו� בלתי סביר

על מהמסמ- עוד עולה כי לא דווח למשרד . �78%צ ב"וחריגות בפליטות של תחמוצות גופרית מהמש

 המסמ- עוסק .המסמ- מפרט רבות על נסיבות של חריגות נוספות. �"אודות חריגות אלו מטע� בז

אינה � " ש� כי בזכתבונ – 38LDAR נדיפות בות אורגניותדליפות של תרכוביישו� התוכנית לגילוי 

 �באטיות ובחלקיות שאינכנית ואת התצעת מבג�  היאו ,עומדת ביעדי� שנקבעו על פי הצו האישי

איתור ק פחות מרבע מהמפעל נבדק לר 26.2.2009נכו� לתארי- עוד נכתב כי . ת בעול�ומקובל

                                                             
 ;3/ "המכונה מש(Visbreaker)   צמיגותשבירת לבתי זיקוק חיפהב מתק� 37
38 Leak Detection and Repair Program 

 ©. אלה נ: צילו�
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לעומת , מפעלי� אחרי� באר/ יישמו , הסביבהעל פי המשרד להגנת. תרכובות כאלושל  דליפות

  .  עמידה מלאה בנוהל המשרד ועמדו� חודשי� ספוריתו- בהיקפי� דומי� בLDARתוכניות  ,זאת

תיקו� דליפות ייעשה רק מעל : מדיתוכנית מקלה  המטעמשהוצעה  על כ- עוד ה� חיפה ננזפ"בז

 שהמפעל טוע� א"כי מ� האמור  פואעולה א .  כנהוג1,000ולא מעל , ליו�י חלקיקי� למ10,000

   . מטע� המשרד להגנת הסביבהובתוכנית שנקבעה ל בפיגור משמעותי נתו�הוא , לחלוציות

  

  ) חיפה תחנת הכוח(חברת חשמל לישראל  3.1.3

   תחנת הכוח של חברת החשמל במפר/ חיפה פועלת על מזוט

  בלי שו� אמצעי למניעת פליטת הגזי� וחלקיקי� לאוויר 

  חלקיקי� הנפלטי� מתחנת הכוח כוללי� מתכות . ]75[

  ניקל נחשב לחומר הגור� לסרט� . בעיקר ניקל וונדיו�, כבדות

  . ]76[ סדירות של קצב הלב�כמשפיע על איריאות וונדיו� הוכח 

   שנפלטו באזור PM10  מסוגחלקיקי�ה מכל �33% כ2007בשנת 

  וע כי יד]. 70 [!ח של חברת החשמל ונפלטו מתחנת הכ, חיפה

  . �PM2.5נפלטי� משרפת מזוט קוטר� פחות מהרוב החלקיקי� 

  חישובי� מתמטיי� פשוטי� מראי� כי נפלטו מטעמ� לאוויר 

  , VOC's תרכובות אורגניות נדיפות טו� של  �35האזור כ

  ,  לומר ג�אפשר ).ממוצע שנתי() PM10( טו� חלקיקי� �235 וכ

, קרובות למרכזי אוכלוסי� והארובות נמוכותשאחר מ, שבעיית הפליטות ממקור זה חמורה למדי

  .  לפליטותבמישרי�וכ- שכונות מגורי� בחיפה חשופות 

הנתוני� (מסוג זה  נפלטי� מתחנות כוחכי שידוע רשימה חלקית של חומרי� מוצגת להל�  9בטבלה 

נדגיש כי כל החומרי�  .)�EPAלקוחי� מרשימת החומרי� הרעילי� הנפלטי� לסביבה של ה

  .לכימיקלי� רעילי� ברשימה נחשבי�וזכרי� מה

  

  9טבלה 

  רשימה חלקית של חומרי� הנפלטי� מתחנות כוח

  אחרי�   תרכובות אורגניות   מתכות 

  אמוניה  בנז�

  ברו�  פורמאלדהיד

  כלור  חומצה פורמית

  הידראזי�  מתנול

  )הידרופלואוריתחומצה  (HF  נפתֵל�

PCB's  חומצה גפרתית, חומצת מלח  

 HNO3  טולוא�

  ,בריו�, ארס�, אנטימוני

 כרו� ,קדמיו� ,בריליו�

 עופרת ,נחושת, קובאלט

  מוליבדנו� ,כספית ,מנג�

 כס", סלניו�, ניקל 

 אב/ ,תליו�

  אוזו�  קסיל�

 ©. אלה נ: צילו�
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קיימת בעיה יו� כאבל  ,חווכ- יפחתו הפליטות של תחנת הכ, בעתיד צפוי להגיע גז טבעי לאזור חיפה

בעיה נוספת היא שכהכנה להגעת . - מתמיד בשל סכסומתעכבתגז הטבעי העברת צינור השמאחר 

, באי� גז טבעיאבל , )מי�"מחז (חדשי�חברת החשמל עבודות להוספת מתקני� ביצעה , הגז

 גידול בפליטות צפויבמצב כזה . בכושר ייצור גדול מאוד ג� על מזוטיופעלו מתקני� אלו 

  .שלושבער- פי גדל  שכושר הייצור ימכיוו�בעיקר , החלקיקי�

  

  ]70[מוצרי יסוד לתעשיית הפלסטיק  – ל" וכאוגדיב 3.1.4

 טו� �32.5וכ, VOC'sתרכובות אורגניות נדיפות טו� של  �1,200כנפלטו לאוויר  2007בשנת  .גדיב

  ).ממוצע שנתי() PM10(חלקיקי� 

 VOC'sניות נדיפות תרכובות אורגטו� של  �4,300 נפלטו מטעמ� לאוויר האזור כ2007בשנת  .ל"כאו

בשנת . אינטנסיבידרוג המפעל עובר כיו� ש, ע� זאת. )ממוצע שנתי() PM10( טו� חלקיקי� �67.5 וכ

רמת הפליטות הופחתה כ- לפיו  ותיקונ�לגילוי דליפות LDARהתחילו לייש� בו את תוכנית  2008

   .לייש� את התוכנית ג� כיו�ממשי- המפעל  . בוהמתוארות

  

  ק עכו מפעלי עמ 3.1.5

שני מפעלי� שגרמו לזיהו� . מתכת ועוד, מזו�, באזור התעשייה של דרו� עכו שוכני� מפעלי צבע

שנסגר בסו"  (ותעשיות אלקטרוכימיות) לשעבר קריית הפלדה(חוד מתכת : ויר גבוה במיוחד ה�וא

2003 .(  

  

   "תומתכ חוד" מפעל

בבדיקת פתע שנערכה  :ל לתק� מעכבדות ומתכות ויר דיוקסיני�ולא פולטבעבר המפעל נמצא 

 עשרגבוה פי הריכוז כלומר , ק אוויר" למ ננו גר�1.03סיני� של  נמצא ריכוז דיוק2006מפעל ביוני ב

לש� .  גר� דיוקסי� לשנה�0.35 כ במפעל הוא שלעומד בתק�הריכוז הדיוקסי� בפליטה  .מהתק�

 תכמות הדיוקסי� המחושב, פהחיאזור  איגוד ערי�  עבורTNOצעה חברת י סקר שבפי על, השוואה

שרפת דלק , פסולתהאתרי , מכל המקורות התעשייתיי�, במטרופולי� חיפה כולונפלטת לשנה ה

כמות ,  בתק� הפליטהמדומפעל עהכשג� , כלומר.  גר�0.9 אהי' עישו� סיגריות וכו, במכוניות

.  חיפה כולו כשליש מכלל כמות הדיוקסי� הנפלטת במטרופולי�אהדיוקסי� הנפלטת ממנו הי

.  תהלי- התכת הפסולת תו-י�ג� חלקיקי אבק הנוצר,  דיוקסיני�מלבד, מארובת המפעל נפלטי�

 .לכ� ג� הוא מסוכ� מאוד, )פליטות לא מוקדיות(משתחרר באופ� בלתי מבוקר לסביבה אבק זה 

 דר- נפלטי� לאווירה להפחית את ריכוז הדיוקסיני� כדיהמפעל להשתמש בפח� עבר אחרונה ב

  .הארובה

  

  תעשיות אלקטרוכימיות

פלטו בתהלי- הייצור נ ).PVC(פולי ויניל כלוריד ) 2003בסו" סגירתו לעד ( ייצר בעבר מפעל זה

בכל שנות .  וכ� דיוקסיני�VCM( ,EDC(ויניל כלוריד מונומר :  חומרי� מסרטני�כמהלאוויר 

" את האוכלוסיות השכנות וחש, פעילותו המפעל פלט אלפי טונות בשנה של חומרי� אלו לאוויר

   . לסיכו� בריאותיוחלק גדול ממחוז הצפו� ומחוז חיפה 
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  ]73 [2007–2002 נתוני� על זיהו� אוויר באזור מפר� חיפה בשני� 3.2
  

חברת החשמל , חיפה לאיכות הסביבהאזור  איגוד ערי� של  תחנות ניטור20 יש באזור מפר/ חיפה

 הניטור נמדדי� בדר- כלל הריכוזי� באוויר של חלק בתחנות. לישראל והמשרד להגנת הסביבה

אי� בכל האזור . ) מזהמי האוויר העיקריי� שקבע החוק האמריקניששת (ני�הקריטריוממזהמי 

תרכובות אורגניות , מתכות,  דיוקסיני�גו�כ, של מזהמי� אחרי� ממקורות תעשייתיי� ניטור קבוע

פר מצומצ� של תחנות מודד בקביעות רמות של מס .פחמימני� ארומטיי� טבעתיי� ועוד, נדיפות

  . קסיל� וטולוא�,  מסוימי� כגו� בנז�חומרי� אורגניי�

  .SO2  ושלPM10חלקיקי� מסוג  קצבי פליטה של מוצגי�להל�  5 ו4בגרפי� 

. צור החשמל אל מול הפליטות מכלל התחבורהיבגרפי� מושוות הפליטות של הסקטור התעשייתי וי

בשני� ,  בעמק עכו � כוללי� פליטות שמקוראינ�אזור מפר/ חיפה ול נוגעי�� כל הנתוני� המובאי

   ).בטו� לשנה( 2007–2002

  

  4גר& 

  ,יצור חשמל בהשוואה לפליטות מתחבורהי קצב פליטת חומר חלקיקי מתעשיות ו

  )טו� לשנה (2007–2002בשני� 

  

  

  

  

  

  

 

 

  

נית� משקל שונה לסוגי ו,  פליטות התחבורה קצבשלעודכנה שיטת החישוב , 2006בשני� שאחרי : הערה* 

 יולכ� הערכי� שניתנו לפליטות תחבורה לפני עדכו� השיטה ה). ס"כנהוג בחישובי הלמ(כלי הרכב השוני� 

מוצג ה החלק במציאות קט� יותר מיהה) הסגול(החלק של המקורות הניידי� ש מכ-עולה . גדולי� יותר

  .�2006שני� שקדמו לבנוגע לכא�  

  

  5גר& 

  2007–2002בשני� , צור חשמל בהשוואה לפליטות מתחבורהי מתעשיות ויSO2קצב פליטת 

  )טו� לשנה(
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  . 2004חיפה משנת אזור וד  ערי�  מוצגת הערכה על סמ- סקר איג2005–2002בשני� : הערה  * 
  

נמצאי�  שה�מאחר , נתוני� אלו אינ� כוללי� את נתוני הפליטות של מפעלי אזור עמק עכו: הערה** 
   . מגיעות למפר/�פליטות מה, אווירהאי� הפרדה גיאוגרפית של שמאחר , ע� זאת. ברשות מנטרת נפרדת

  

ת קשורוכי הפליטות ה, 2007–2002שני� ל עבנוג לעיל שהובאוהטבלאות מ להסיק מהגרפי� ואפשר

 היו –ותרכובות אורגניות נדיפות  PM10קיקי חל – )12�46 'עמ, 2פרק  ו לעילרא(לבריאות לנזקי� 

כל התחבורה מ פליטותבהשוואה ל יצור חשמלישל בסקטור גבוהות יותר בסקטור התעשייתי ו

  . באזור

צור החשמל ייה ויי התעש מסקטורPM10� מסוג  יותר חלקיקישמונהנפלטו פי  2007 בשנת ,לדוגמה

  . מאשר מכל הפליטות של התחבורה בשטח האיגוד

  

  6דיאגרמה 

  ]70 [2007 בשנת חסיי משקלופליטת חומר חלקיקי לפי מקור  

  

  

  

  

  

  

  

 טבלה 10

) **2007–2002(קצבי פליטה מתעשייה ויצור חשמל בהשוואה לקצבי פליטה מתחבורה    

 שנה /טו�: יצור חשמלי פליטה מתעשייה ויקצב: א

 2002 2003 2004 2005 2006  2007 שנה

VOC's 9,896 10,932.5 *13,473 *13,473 *13,473 *13,473 

 1,410 1,594 1,305 1,437 1,012 635 חומר חלקיקי

SO2 10,171 12,439 12,483 13,561 17,590 17,397 

CO 533 552 455.5 788 788.5 526 

NOX 5,526 6,333.5 5,755 6,973 7,131 7,385 

    נה ש/טו�: מתחבורהקצבי פליטה  : ב

VOC's 5,344 3,521.5 6,631 8,839 7,411 7,271 

 902 964 666 561 228 79 חומר חלקיקי

SO2 33 35 35 308 289 491 

CO 19,386 35,986 38,719 45,762 44,501 43,800 

NOX 3,784 5,151 7,236 8,156 10,442 10,074 

33%

32%

6%

10%
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2%

5%

11%

תחנת כוח

בתי זיקוק

חיפה כימיקלים
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  ]70 [2007 בשנת חסיי משקלופליטת תרכובות אורגניות נדיפות לפי מקור  

  

  
נמצאי�  שה�מאחר , נ� כוללי� את נתוני הפליטות של מפעלי אזור עמק עכונתוני� אלו אי: הערה** 

ג�  מגיעות �פליטות מה, אווירהאי� הפרדה גיאוגרפית של שמאחר , ע� זאת. ברשות מנטרת נפרדת
  .החלק היחסי של התחבורה היה קט�, ולו היו נכללות בדיאגרמה זו,  חיפהלמפר/

  
  ]70,73 [2007–2006ר מפר� חיפה בשני�  נתוני� על זיהו� אוויר באזו.3.2.1

  

  להל�8 בגר" .מבשני� קודמותפחות  לאוויר PM10מסוג  נפלטו חלקיקי� �2007 ו2006בשני� 

בחמישה אתרי� באזור חיפה ) PM10(חלקיקי� ממוצעי� שנתיי� של ריכוזי  השוואה של מוצגת

µg/mהריכוז הממוצע השנתי באתרי� אלו הוא . �2007 ו2006בשני� 
גבוה מהתק� הריכוז , 48 3

µg/m(מזה� זה באירופה ל
   ).מסומ� בקו אדו�,  ממוצע שנתי,40 3

  

  8גר& 

   במפר� חיפה2007+  ו2006 הממוצע השנתי שנמדד בשני� PM10)(ריכוז החלקיקי� 

  

  

  

  

  

  

  

  

ואלו ה� חלקיקי� אשר , PM2.5 ה� חלקיקי� מסוג PM10כמחצית מהחלקיקי� מסוג שמאחר 

, ) הקשר לירידה בתפקודי ריאות,19�20' לעיל עמראו  (לבריאות הציבורמשמעותית יקי� הוכחו כמז

µg/m נעו ריכוזי החלקיקי� מסוג זה סביב 2007עולה לדוגמה כי בשנת 
ואלו ריכוזי� אשר , 24 3

µg/m(גבוהי� מתק� היעד שנקבע למזה� זה 
. ונחשבי� בספרות הבינלאומית לגבוהי� מאוד) 15 3

�שקדמו ללכ� בשני� .  שאלה ה�  הריכוזי� בשני� שבה� ירדו הפליטות של חלקיקי�יש לשי� לב

  .  מסוג זהריכוזי� גבוהי� עוד יותר של חלקיקי�בוודאי  היו 2006

µg/m
3
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תו, ,  במפר� חיפה2008+ ו2007 ריכוזי מזהמי� שוני� בשני� 3.3
  ]78–77[בה� נמצאי� ילדי� ובני נוער שהתמקדות במקומות 

  חות המשרד להגנת הסביבה "מבוססי� על נתוני דו להל�הגרפי� *

  

של חומרי� רעילי� כגו� דולות לאוויר כמויות גונפלטות נפלטו  הוכחות שכיו� וג� בעבר ישנ�

על בריאות  השפעה מזיקה ניכרתלכל אלה . תרכובות אורגניות נדיפות וחלקיקי�,  כבדותמתכות

  . על ילדי�בייחוד ו, כלל האוכלוסייה

  

ספטמבר ב במאי ו.באזורנרחבות  בדיקות אוויר ביצעהמשרד להגנת הסביבה , אחרונותבשני� ה

 חיפהבמפר/ הבדיקות התבצעו .  אתרי�26נבדקו  2008 אפרילבובפברואר ו,  אתרי�20 נבדקו 2007

תרכובות , 39 מעבר מתכותכמה, אבק מרח": בה�ו מזהמי� שוני� 100סביבתו ונדגמו בה� מעל בו

, אלדהידי�, HCl)(חומצות , דיוקסיני� ופוראני�, פוליארומטי�, מרקפטני�, אורגניות נדיפות

. בני נוער או מאכלסי� בקביעות ילדי�ההסקר לפחות שבעה אתרי� כלל  2007בשנת . קטוני� ועוד

מאכלסי� הכעשרה אתרי� ( נוספו לסקר עוד בתי ספר בקריות ובכרמל המערבי 2008בשנת 

  .)בני נוער או ילדי�בקביעות 

   

לריכוזי� גבוהי� של חיפה תוצאות הבדיקות מצביעות על חשיפת ילדי� במקומות שוני� במפר/ 

  ). מתכות וחומרי� אורגניי�(וכ� לשילובי� של חומרי� , חומרי� מסרטני�

  

 תקני ל ידי תקני פליטה ולא על ידימזהמי� אינ� מוגבלי� לא עההריכוזי� של חלק משמאחר 

ח "הדו. בחיפה או בכל מקו� אחר באר/, ה� ניטור שנתי רצי" עד כה לבוצע לא ,וירואיכות א

 נמצאי�אודות טיב החומרי� האור על לראשונה אפוא הנרחב של המשרד להגנת הסביבה שפ- 

  . ריכוזיה�על ובאוויר

  

הוועדה שקבעה  (ועדת אלמוג מצוי� ער- הייחוס שנקבע עבורו על פי  שיובא להל�ליד כל גר":הערה* 

  . ]79[ערכי� אלו נועדו לסייע להגביל פליטות מזהמי� אלו . )חוס למזהמי�ערכי יי

  

 picog/m3שנקבע לדיוקסיני� ופוראני� עומד על הישראלי  ער- הייחוס היממתי :ערת המחברי�ה

ח אלמוג הוא " אשר נקבע בדו, על סמ- הידוע ממחקרי� שוני� בעול� ער- הייחוס הישראלי.0.9

 כי אי� חריגות מערכי  לאיכות הסביבהחות המשרד" בדוכאשר מצייני�. יר מהסב100פי , גבוה מדי

הרמות שנתגלו  –על פי קנה המידה הנהוג בעול� שמאחר , אי� זה מ� הנחמה, הייחוס של דיוקסיני�

   .81–80 מקורות ו בהקשר זה רא.ה� גבוהות מאוד

  

                                                             
 השייכי� לקבוצות מתכתיי� כימיי� יסודותה� סדרה של ) transition metals( מתכות המעבר  39
 התכה ומתאפיינות בטמפרטורות,  בטמפרטורת חדרה� מוצקות. טבלה המחזורית ב12 עד 3

  ). וויקיפדיה(ורתיחה גבוהות 
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   ]78–77[יפה  במוסדות חינו, שוני� במפר� חמתכות מעברהשוואת ריכוזי . 3.3.1

  9גר& 

  ]78[ 2008 בדגימות בשנת בחיפה *ריכוזי עופרת

  

  

  

  

  

  

  

   ] DNA-] 82ל מסוגלת להגדיל תדירות של מוטציות  והיא ,עופרת פוגעת במערכת העצבי�*

  10גר& 

  ]78[ 2008 בדגימות בשנת בחיפה *אב�ריכוזי  

  

  

  

  

  

  

  

  ] 26[מה תאב/ קשור לעלייה באשפוזי ילדי� עקב אס*

  11 גר&

  ]78–77[  2008+ ו2007י�  בדגימות בשנבחיפה* ניקלריכוזי  

  

  

  

  

  

  

  ] 84–83[ניקל  גור� לסרט� ריאות *
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ער- הייחוס  

  :היממתי

 µg/m3 0.0025 
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  השוואת ריכוזי תרכובות אורגניות נדיפות במוסדות חינו, במפר� חיפה. 2.3.3

  12גר& 

  ]78–77 [2008+ ו 2007 בדגימות בשני� בנז� בחיפהריכוזי  

  

  

  

  

  

  

  

  ]85 [ ודאי לאד�בנז� מסרט�*

  13גר& 

  ]78–77[ 2008+ ו2007 בדגימות בשני� בחיפה* ריכוזי פורמאלדהיד

  

  

  

  

  

  

  

  ]86[ לוע ולוקמיה ,קשור בסרטני א", מסרט� ודאיפורמאלדהיד *

  41גר& 

  ]78 [2008+ ו2007בחיפה בדגימות בשני� * PAH'sריכוז כלל  

  

  

  

  

  ]87 [מסרטני� ודאיי� לאד�*             

  

  ער- הייחוס  

 היממתי

µg/m3 3 

ער- שהעלה סיכו� 

   של ילדי�IQ �לפגיעה ב

ng/m3 2.26 ]4[  

  ער- הייחוס  

 היממתי

µg/m3 0.8 
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  51גר& 

  2008+ ו2007 בדגימות בשני� בחיפה* פוראני�/ריכוזי דיוקסיני�

  

                                                          

  

  

  

  

  מסרטני� =  דיוקסיני�* 

  

 ריכוזי מתכות ותרכובות אורגניות נדיפות באתרי� בעניי�ממצאי� עיקריי�  3.3.3
  חות המשרד להגנת הסביבה" על פי נתוני דו)  לעיל15 –9גרפי� (נבחרי� בנפה 

µg/mבי�  נעו העופרת רמות , מדי יו�נמצאי� ילדי� �בהש אתרי�ה תבעשר . עופרת– 9גר& 
3 

µg/mלבי�  0.003
באתרי�  2008בפברואר  נמדדו עופרת של ביותר הגבוהי� הריכוזי�. 0.030 3

אתרי� נמצאו ריכוזי עופרת בשאר ה). ר/חוצות המפ, חיי�רית ק(קרובי� לפעילות תעשייתית ה

גבוהות יותר באופ� יחסי נמצאו רמות עופרת  2008 באפרילג� בבדיקה החוזרת . נמוכי� יותר

µg/m שלריכוז כגו� , אחסו� נפט/באתרי� סמוכי תעשייה
 אתא מקריתחלק ( בנימי� רית בק0.011 3

    ). הסמו- למפעלי התעשייה

µg/m בי� נעו הריכוזי� 2008 רוארפב של בדגימות . אב�– 10גר& 
�µg/mל 30.017

ריכוזי� . 0.094 3

 אתא מקריתחלק ( בנימי� ריתובאזור ק) קרוב לאתר מכליות נפט( חיי� ריתגבוהי� נמדדו באזור ק

  .בהרבה נמוכי� ריכוזי� היו אתרי�ה בשאר).  לאזורי התעשייההסמו- כאמור 

סמוכות לאזורי ה, בשתי תחנות רק ריכוזי ניקל נמצאו 2007בדגימות של שנת  . ניקל– 11גר& 

 נמצא טווח ריכוזי� רחב של ניקל 2008 בשנת). בתי הזיקוק והתעשיות הפטרוכימיות(תעשייה 

 באפריל.  מוסדות לימוד ברכסי� ובשכונת נווה שאנ� שבחיפהדווקאבלטו ברמות שלה� ו ,באתרי�

ש� , חיי� קריית ספורט ובאול�) אור ג� מעו�(  בנימי�ריתנמצאו בק ביותר הגבוהי� הריכוזי� 2008

µg/mה� נעו סביב 
3 0.01.  

µg/mבי�  הבנז� נעו רמות  באתרי� המוצגי�. בנז�–12גר& 
µg/mלבי�  0 3

אתרי� אשר . 18.37 3

או , )קרית אתאבבקרית חיי� ו(סמוכי� לאזורי תעשייה הבלטו בריכוזיה� הגבוהי� היו אתרי� 

היומי  תה חריגה מער- הייחוסיבאתרי� אלו הי). נווה שאנ� (ת נמוכותלפליטות של ארובוחשופי� ה

  . 40"בטוחות"ואי� לחשיפה אליו רמות ס" ,  בנז� הוא מסרט� ודאי !6עד פי   של

                                                             
חיפה במדידה עצמאית של רמות הבנז� אזור  איגוד ערי�  החלאחרונהבהתבשרנו כי : הערת המחברי� 40

כי במדידות שלה� עד כה טר� נמצאו , נמסר לנו מטעמ�. יי� חריתבק" דגניה"ספר הבתחנת בית 
כי ידוע על הבדלי� בי� מדידות , כ- נמסר לנו מצוות המשרד להגנת הסביבה לע בתגובה .חריגות מהתק�

 כמהיש לזכור כי הילדי� באתרי� שנבדקו היו חשופי� ל, מכל מקו�. ספורדיותרציפות לבי� מדידות 
  .ואפשרויות הסינרגיה בינה� מעלות את הסיכו� לנזק, ת ובעונה אחתבעודאיי� מסרטני� מזהמי� 

ער- שהעלה סיכו� 

לסרט� בחשיפה ארוכת 

   ]fg/m36] 80טווח 
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µg/mטווח ריכוזי הפורמאלדהיד בכל הדגימות נע בי� .  פורמאלדהיד–13גר& 
µg/m לבי� 1.516 3

3 

µg/m 0.8) פורמאלדהיד טווח זה עולה על התק� היממתי ל.4.94
3) .  

       נע בי�    �PAH'sטווח ריכוזי ה �2008 ו2007בדגימות בשני�  .PAH's ריכוזי – 14גר& 

ng/m
, שוב נמצאו ריכוזי� גבוהי� ביותר באופ� יחסי בסמיכות לאזורי� תעשייתיי� .30.34�20

 ). חוצות המפר/,  בנימי�ריתק(

בלטו  .גבוהי� ביותראזור מפר/ חיפה ה� בהדיוקסיני� ריכוזי  .פוראני�/דיוקסיני� –15גר& 

 ,למשל,  באחד מה� נמדדו.) חיי�ריתק,  אתאריתק(סמוכי� לאזורי תעשייה הבריכוזיה� אתרי� 

 20 סביב ונעהבבתי ספר אחרי� נמדדו ריכוזי�  .41פנטוגר� �70ל 60 בי� ונעהריכוזי דיוקסיני� 

ה� דיוקסיני�  כי חשוב לזכור אבל, הללו ה� נמוכי�נראה כי הריכוזי� , למראית עי�. פנטוגר�

  ).70, 9' עמלעיל  ובהקשר זה רא (ברמות נמוכות מאודבגו" ג�  פעילי�הכימיקלי� 

  

. כל מערכות הגו" של ילדי� רגישות יותר לנוכחות מזהמי�,  זהח" דובתחילת כפי שהוזכר ,לסיכו�

, כי במוסדות לימוד שוני� שנבדקובבירור  המעידות,  מדאיגות מאוד התוצאות המוצגותהעל רקע ז

הכימיקלי� . בה� ג� חומרי� רעילי�ו, ד בבדב מזהמי� למגוו�ילדי� היו חשופי� בימי הבדיקות 

שנמצאו רמות לנמצאו במקרי� אחרי� מעל או , ומיי� שלה�יהס" הערכי  מהרעילי� שנמדדו חרגו

כ� נצפו ). ה במערכת העצבי� ובהתפתחותפגיעולמעלות סיכו� לסרט� (בספרות העולמית כמסוכנות 

   .אחרי�אתרי�  בהשוואה ל החשיפה הייתה גבוהה יותר�בהשבבירור מוסדות 

ני� מפני סוגי התחלואה מזהמי� אינ� מִגחלק מההקודמי� כי תקני� שניתנו לבפרקי�  הוסברכבר 

 בחלק מ�תקני� ולכ� החריגות מה,  רגישות ילדי�בגי� לה� טווח ביטחו� וס"ג� א� נ, השוני�

,  בד בבד מזהמי�כמהחשיפה לבחשבו�  מביאהידוע כי התקינה אינה ג� . מזהמי� מדאיגה מאודה

ת משולבת למתכידוע כיו� כי חשיפה , לדוגמה. ה�יבינשי� סינרגיסטיהמשולבי� האפקטי� את הו

 כמהה פי  מעל– ג� ברמות שאינ� עולות על התקני�,  יחדמסוימות ע� תרכובות אורגניות מסוימת

כבר בריכוזי� כלומר (ומורידה את ספי הפעולה ,  את ההשפעה המזיקה שיש לכל חומר בנפרדוכמה

  .  ]8–7) [נמוכי� יותר יהיו השפעות מזיקות

להוות דגל אדו� עבור כל הגורמי� המעורבי� בהגנה אפוא צריכות שהובאו לעיל  הבדיקות תוצאות

את  צמצ� לכדיפליטה וטיפול בה� המקורות ידי של מיומחייבות איתור , על הבריאות והסביבה

,  להג� על אוכלוסיית הילדי� החשופי�כדיחייבי� להינקט כל האמצעי� הבטיחותיי� . יה�פליטות

סגירת את לשקול יש , לא יינקטו צעדי� אלהוא� , )שטר� נבדק(בחיפה כמו ג� בכל מקו� אחר 

  . קיימות חריגותאתרי� שבה�בתי ספר ב

על נתוני� הקשי�  הנוכחל. הלאומית להיות ברמה י� צריכפתרונותה, מניעה מקומיי� צעדי לצד

של מזהמי� קבוע לניטור שנתי אנו קוראי� ,  לעיללמזהמי� מסוכני� כמתואראודות חשיפת ילדי� 

 תחילההניטור צרי- להתקיי� . אשר נמצאו קשורי� לנזקי� בריאותיי�, שהוצגו כא�כגו� אלו 

, כזה ניטור .היאזורי תעשי בסמו- להנמצאי�, ילדי�של ובעיקר , י אוכלוסי�בתחנות של ריכוז

ממצאי ניטור חריגי� טעוני� כמוב� טיפול ". רשות"צו השעה ולא  הוא ,בנקודות בעייתיות באר/

  ).66�63' עמ, �6 ו5 פרקי� זה ראו להל�בהקשר  (מיידי

                                                             
 פנטוגר� אל"=פיקוגר�  41
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תחלואת ילדי� בנפת חיפה  : מקרה בוח�. 4  

 

 2006–1995 בנפת חיפה של ילדי� י�אשפוז מוגברה ותחלוא 4.1

. תחבורתיי�ו תעשייתיי�  אווירמקורות זיהו� של גבוה ריכוז יש מפר/ חיפה באזור, צוי�כבר כפי ש

 זיהו� בעיות את להחמיר העלולי� וטופוגרפיי�מטאורולוגיי�  תנאי� חיפה באזור קיימי� כ�

   .האוויר

  

 הבדלי� .מאליה ומובנת פשוטה אינה שונות במחלות ת ילדי�תחלוא נתוני של אובייקטיבית בדיקה

עישו�  ,תזונה הרגלי, גיל ,פרופיל גנטי, עדתי מוצאהמבוססי� על ,  ובהרגליהאוכלוסייההרכב הב

ע� . התחלואה על משפיעי� האל  כל–קרבה לצירי תחבורה ראשיי� ועוד , גופנית פעילות ,הורי�

עדיי� נמצא כי זיהו� ו, )קנו�ִתבאמצעות (ת כגו� זו שונ9עול� התחשבו בברחבי המחקרי� , זאת

  . י ילדי� רגישי� לו במיוחדוכ, משפיע על תחלואת ילדי�האוויר הוא גור� ה

   

חות של הלשכה " דוגו�כ, הנתוני� הרשמיי� הידועי� לנו עד כה .ניתוח מאגרי הנתוני� ארציי�

מעידי� על תחלואת ילדי� גבוהה אכ�  ,2002–1998שני� לו ,1995שנת ל המרכזית לסטטיסטיקה

 תחלואה גבוהה ,19–0 ני ב, בילדי� משני המיני�מצאה נ1995בשנת , לדוגמה]. 89–88[ה בנפ

 בנפת חיפה ילדי� הללושל ה האשפוזי� שיעור. ג� בנפת חיפה וג� בנפת צפו�, מהממוצע הארצי

  . מממוצע האשפוזי� הארצי30%–�10% בכהיה גבוה 

  

 2002–1998וג� בשני� , כ- לא הופקו לקחי�לפי.  מניחה את הדעתדר- לא נחקר בהנושא, לצערנו

נמצא כי תחלואת הילדי� בנפת חיפה היא עדיי� , )הנתוני� הרשמיי� העדכניי� ביותר הקיימי�(

 ורא. 14–5וה� לגילאי , 4–0 ה� לגילאי י� נכונממצאי� אלה]. 90[גבוהה יותר מהממוצע הארצי 

  . ל� בהקשר זה לה�17 ו16גרפי� 

  16גר& 

באזורי� גיאוגרפיי� ) מתחת לממוצע הארצי/באחוזי� מעל (4–0 נינתוני האשפוז של ילדי� ב 
  2002–1998לשני� ) 0+קו ה(נבחרי� בישראל ביחס לממוצע הארצי 
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  17גר& 

באזורי� גיאוגרפיי� ) מתחת לממוצע הארצי/באחוזי� מעל (14–5 ני נתוני האשפוז של ילדי� ב
  ]89 [2002–1998לשני� ) 0 +קו ה(רי� בישראל ביחס לממוצע הארצי נבח

  

  

  

  

  

  

היה שיעור  2002–1998 בשני� לעיל מעידי� כיהובאו  המוצגי� בגרפי� שהנתוני�: מסקנה

גבוה  י�  בקרית אתא ובקרית, בחיפה העיר, בנפת חיפה 14–0בני ) בני� ובנות(האשפוזי� של ילדי� 

   .וזי� הארצי מממוצע האשפ50%–�15%בכ

  

  יפה לפי ערי� של ילדי� בנפת חי�תחלואה ואשפוז מוגבר 4.2

ערי� בוכ� מקומות רבי� אחרי� באר/  בשיעור�גבוה מהיה  אשפוזי הילדי� בחיפה ובקריות שיעור

. גובה עלויות גבוהותו,  עומס כבד על מערכת הבריאות באזורמטיל ה ז מוגבר שיעור. בעול�אחרות 

 ].89 [2006 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת ל ידישהוצגו עעולה מנתוני�  ריבוי האשפוזי�

  :  ס"ח הלמ"בטבלה הבאה מוצגי� הנתוני� הרשמיי� מדו

   11טבלה 

  2002–1998בערי� שונות בנפת חיפה בשני�  5+14ובני  4–0 ניאשפוז בני� ובנות ב

    
  4–0אשפוז בני� ובנות בני 

  

  
  14–5אשפוז בני� ובנות בני 

  בנות  בני�  בנות  בני�  ירע
  אחוז מעל הממוצע הארצי  אחוז מעל הממוצע הארצי  

 42   56 134  36  טבעו� 
 42  24 21  16  חיפה העיר 

 50 30 27 22  קרית י�
 21  22 15 36  נשר

 70  28  50  55  טירה 
  �8%בקט�  19  32 10  קרית ביאליק 

 21 15 23 23  קרית אתא 
  

ביישובי� הנמצאי� בנפת חיפה קיימת תחלואת ילדי� גבוהה יותר כי  המהטבלאפוא נית� ללמוד 
  . מהממוצע הארצי
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  2006–2004בשני� ,  לפי סיבותבנפת חיפה של ילדי� י�ה ואשפוז מוגברתחלוא 4.3

הנתוני� העדכניי� ביותר הנוגעי� את אחרונה במשרד הבריאות מסר באג" מידע ומחשוב 

 מחלות כמהני� המוצגי� מתייחסי� לאשפוזי� בשל הנתו]. 90[לתחלואה ואשפוז של ילדי� 

   ).2.7–2.8 י�פרקלעיל  ורא(הנשימה מה וזיהומי� חריפי� בדרכי תאס: נשימה

  

  18גר& 

                                             ) 100,000כל ל(מה תבשל אס 4–0 נישל ילדי� באשפוזי� ההשוואת שיעורי 

  2006–2004 נפות בישראל בשני� כמהב

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  19גר& 

                                             ) 100,000 כלל(מה תבשל אס 14–5 נישל ילדי� באשפוזי� ההשוואת שיעורי  

  2006–2004 נפות בישראל בשני� כמהב
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נמצאו בנפת , 14–�5 ו4–0כי בשתי קבוצות הגיל  אפשר להיווכח 19–18מהנתוני� המוצגי� בגרפי� 

נפות בולטות . הנפות המוצגות 12 בגלל אסתמה בקרבחיפה שיעורי האשפוזי� הגבוהי� ביותר 

: ובה�מה ת גורמי� להחרפת התחלואה באסכמה ישנ�, כידוע. אר שבעאחרות ה� נפת כנרת ונפת ב

כי שיעור ע� זאת חשוב לציי� . מועדות גנטיתו שיו- אתני, � הורי�עישו, וירוסי�, חשיפה לאלרגני�

 בחשבו� מביאי�אנו . נמו- יותר מאשר בערי� גדולות אחרות בישראלבעבר היה העישו� בעיר חיפה 

ניתנת הוזו שאלה , חלק מההבדלי� בתוצאות נובעי� מהבדלי� בהרכב האתני בי� הנפותשיתכ� יש

  . לבירור

  

 הכרזת נוכחל. נדיפותמתכות ותרכובות אורגניות , בנפה רמות גבוהות של מזהמי אוויריש ידוע כי 

החמרה של בי� אוויר להיה ברמות זיהו� יאודות קשרי� סיבתיי� בי� עלעל ארגו� הבריאות העולמי 

 כי עודמתברר . אנו סבורי� שחומרת זיהו� האוויר באזור עשויה להסביר את ההבדל, מהתאס

המרביי� יכוזי� רד בהשוואה לו ה� גבוהי� מאPM2.5אב/ שנדגמו בחיפה בחומר חלקיקי הריכוזי 

ng/mנמדדו ריכוזי� יומיי� שנעו בי�  (לאומיתספרות הבינהידועי� מה
, בהקשר זה נזכיר). 376�284

ng/m ריכוז אב/ מעל ,2.8בפרק לעיל שהוזכר ] 42[כי במחקר מבוסטו� 
וכבר ,  נחשב לגבוה320

   .מהתעלייה באשפוזי� עקב אסבינו לבי� ברמות נמוכות יותר נצפה קשר 

בחומר החלקיקי נמצאי� ריכוזי� , ת"במזה בהשוואה לערי� אחרות ,בחיפהו� מעניי� הוא שעוד נת

     .]90a [הנובעי� ככל הנראה משריפת מזוט, גבוהי� במידה ניכרת של ניקל

  

  20גר& 

 כלל( זיהומי� חריפי� בדרכי הנשימהבשל  4–0 נישל ילדי� באשפוזי� ההשוואת שיעורי 
  :2006–2004אל בשני�  נפות בישרכמהב ) 100,000

  

  

  

  

  

  

  

  

  

נמצאו בנפות הצפוניות שיעורי האשפוזי� , 4–0קבוצת הגיל  ברואי� כי 20מהנתוני� המוצגי� בגר" 

ג� נפת באר שבע בלטה בשיעורי תחלואה . זיהומי� חריפי� בדרכי הנשימה בגי�הגבוהי� ביותר 

מפעלי� מועתקי� ו, ות תהליכי תיעושיש לציי� כי בנפות הצפוניות חלו בשני� האחרונ. גבוהי�

  . כ� מתבצעת מדי יו� שרפה של אשפה באתרי� פיראטיי� ברחבי הנפות האלו. לפריפריה
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  המלצות  .5

   על זיהו� אוויר ומדיניות ציבורית5.1
  

יטה של צעדי� מעשיי� לשיפור מצב זיהו� נקהעקרונות שהנחו את המלצותינו ה� קוד� כול 

  .מוכי זיהו�צעדי מניעה באזורי� נקיטת שורה של  והאוויר

  

החלטות ג� ברשויות וג� בכל ה של מקבלי נר לרגליה� חייב לשמש "הזהירות המונעת"עקרו� 

המאיי� לפגוע ,  אנו כחברה יצרנו נזק נרחב לסביבה שלנו.החברות והתאגידי� במשק כקו מנחה

יש לנו מחויבות .  וילדי�ופוגע בפועל בבריאות הציבור בכללותו ובייחוד בבריאות� של עוברי�

אנושית ראשונה במעלה לפעול במשנה זהירות במטרה לייצר סביבה בריאה יותר לילדי� שלנו 

  .ולדורות הבאי�

 " איש לנקוט אמצעי זהירות, כאשר פעילות מסוימת מהווה סיכו� לבריאות הסביבה או האד�" 

הצהרת " (מדעיתמבחינה ססי�  אינ� לגמרי מבו�ההשפעות או הקשרי� ביניה, א� חלק מהסיבות

  . על אחת כמה וכמה כאשר ידוע סיכו� אשר הוא מבוסס מדעית).Wingspreadכנס 

  

   פעילות חירו� להפחתת זיהו� האוויר 5.2

 רמות זיהו� האוויר להורדת בהילות ובמידיש לפעול , כדי להפחית מיד את רמת המזהמי�

42 מסוג חלקיקי� של µg/m312הממוצעות השנתיות לרמה של 
PM2.5 ,פליטות  מה90%להורדת ו

  .  מכל המפעלי�VOC'sשל השנתיות הלא מוקדיות 

  

  יישו� דרכי.5.3

  אכיפה. א

 טו� של תרכובות �1000 צרי- לחייב כל מפעל המחזיק ברשותו ס- של יותר מ, מלבד האמור לעיל

בשנה    VOC's טו� �100אורגניות נדיפות או מפעל בעל פוטנציאל לפלוט לסביבה נכו� להיו� יותר מ

ועל המשרד להגנת הסביבה לעקוב אחר היישו� של התוכנית , LDAR את תוכנית 1.1.2010לייש� עד 

 או, IRבמפעלי� בעזרת דרכי חישה מרחוק כגו� 
43

FTIR  . מפעל שבו כעבור חצי שנה מראשית

 אכיפה מנהליי�  ינקטו נגדו הליכי–) ויטופלו( מהצנרת לדליפות 75%תחילת היישו� לא ייבדקו עד 

שבה� רמת " מוכי הזיהו�"כ� אי� לאפשר כניסה של שו� מקור זיהו� נוס" לאזורי� . ופליליי�

א� לאחר ההפחתה יעלו דרישות מצד יזמי� . µg/m315 עולה כיו� על PM2.5החלקיקי� מסוג 

ה� יידרשו לעמוד בטכנולוגיות סביבתיות , ל"לתוספת של תהליכי� או מתקני� באזור הנ

  .קדמות ביותר כדי להפחית פליטות למינימו�מת

   בדיקות .ב

 פתע בלא בדיקותבאמצעות , יש להגביר את המדידות של מזהמי� הנפלטי� מארובות תעשייתיות

) 3 לעיל פרק(רי� המסוכני� אשר סקרנו  לחומ.תיאו� מראש וא" שלא בשעות העבודה המקובלות

                                                             
  .כיו�,  מחצית מרמת החלקיקי� הממוצעת השנתית בחיפה–למעשה  42
 .במפעלי�) (BAT Best Available Technologyיישו� למעשה מדובר ב 43
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לכ� צרי- לאכו" ביתר . ונמצאו חריגות מה�, כבר הותקנו תקני� ונקבעו ערכי ייחוס יממתיי�

יש ג� להגביר את . כדי לשפר את איכות האוויר, הצווי� והחוקי� הקיימי�, ת את התקנותקפדנו

לאתר פליטות של , יש לערו- סקרי�). למניעה של הטיית התוצאות( על תקינות המדידות הביקורת

  .   חומרי� מסוכני� ולמנע�

וויר בסביבת אוכלוסיות הסמוכות לאזורי תעשייה בכל עיר רבת אוכלוסי� יש להרחיב את ניטור הא

 סקרי� תקופתיי� לבצע ו,)PM2.5(יש לנטר ג� חלקיקי� עדיני� . לזה�אשר בה תעשיות העשויות 

   .דיוקסיני� ומתכות, עצמאיי� של תרכובות אורגניות נדיפות

י- לקיי� ניטור שנתי ג� של מזהמי� צר, כש� שנבדק גז הראדו� המסרט� במוסדות לימוד מדי שנה

בתי , כגו� גני ילדי�) בתוכו ומחו/ לו(בכל מבנה ציבורי , מסרטני� או חשודי� כמסרטני�, אחרי�

את הבדיקות יוסמכו לבצע ג� יחידות ברשויות . מרפאות ומבני� של רשויות מקומיות, ספר

יופעלו , רכי הס" הקבועי� לה�א� מזהמי� שנמדדו חורגי� מע). לש� ביזור הבדיקות(המקומיות 

יש לאסור המש- , א� לא הוסרה החשיפה. צוותי חירו� לזיהוי המקור ולהפסקת הפליטות ממנו

המדינה חייבת להג� על בריאות ילדיה ובריאות הציבור . פעילות באותו מבנה עד לפתרו� הבעיה

  .בכללותו

   טבעיגז. ג

את השימוש במזוט בלי הטכנולוגיה הדרושה ולאסור , בדחיפות לחיפהיש לזרז הבאת גז טבעי 

  . למניעת פליטות של מתכות וחלקיקי�

  תחבורה. ד

 זיהו� הפחתת בתחו� המקומיות הרשויות בידי שניתנו החדשות הסמכויות את ולהטמיע לייש� יש

   יותר חיי� בה�ש מקומיות לרשויות להורות הסביבה להגנת המשרד על: מתחבורה וירואה

 זיהו� להפחתת תחבורתית כניתות להכי�, גבוהות ירואו זיהו� רמות בה� ושיש ,י�תושב �100,000מ

 כגו� חלופיי� תחבורה ולאמצעי הציבורית לתחבורה העדפה לתת צריכה כניתוהת. 44ולבצעה ירואו

  . ]91-92 [ברגל והליכה אופניי�

 ברמות חריגות של בימי� חירו� הסדרי ולבצע התנועה את להגביל סמכות יש המקומיות לרשויות

 תחבורתיי� פרויקטי� לבצע חייבות המקומיות הרשויות.  ועליה� להשתמש בה�וירוהא זיהו�

 הציבורית בתחבורה בשימוש לעלייה שיגרו� באופ�, ציבורית לתחבורה משמעותית העדפה שנותני�

 ותוהסע ציבורית תחבורה הסדרי הדגישל יש. הציבורית לתחבורה הפרטי ברכב נוסעי� ולהסטת

  .מרכזיי� תעסוקה למקומות מאורגנות

 להתקי� או, בגז בשימוש ובדיזל בבנזי� ומוניות מטרוניות, אוטובוסי� של השימוש את להמיר יש

  .זיהו� תוספת למניעת טכנולוגיה

   .)STAGEI, STAGEII (יש לחייב תחנות דלק להתקי� מערכות לצמצו� פליטת אדי דלק , בנוס"

  ות וסביבה יחידה ממלכתית לבריא. ה

 אנשי שיכהנו בה, סביבההאיכות בנושא  סטנדרטי� ותקנות עצמאית שתקבע יחידה יש להקי�

בריאות  בי�ש בממשק היחידה תטפל). �USEPAכדוגמת ה(ותעשייה  חקלאות, בריאות, סביבה

אלא , דרג מזהמי� לא רק על פי הקשר שלה� למחלות ממאירות גו" זה י.וסביבה ברמה הלאומית

  . במערכת העצבי� השפעות לא סרטניות כגו� פגיעה בהתפתחות הילד או ג� לפי

                                                             
 ).'ג�' ב77סעי"  (2008 בשנת ק"לתו  שנכנסו'א84 התעבורה פקודת הוראות לתיקו� בהתא�  44
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  חקיקה בתחו� זיהו� האוויר  .6

   ואכיפתה חקיקה ותיקה6.1

 דברי חקיקה �30  מיותר. מדינת ישראל היא אחת המדינות המשופעות בחוקי� למניעת זיהו� אוויר

שר להתרש� שמדובר במדינה אפ, לכאורה. וירו אמורי� למנוע מפגעי� וזיהו� א45יו�כהקיימי� 

בפועל . שנושא איכות הסביבה בכלל ונושא איכות האוויר בפרט נמצאי� בראש סדר העדיפויות שלה

  .והמציאות מראה פער ניכר בי� החקיקה לבי� האכיפה, המצב רחוק מלהיות כזה

קנסות מהטלת ,  מזהמי�כלפירשויות מגוו� רחב של סמכויות לשורה ארוכה של דברי חקיקה מקנה 

  .ועד לסגירת מפעלי� והטלת עונשי מאסר על נושאי משרה בתאגידי�

רשויות האכיפה למיניה� נרתעו , קו� המדינהבימי  חוקקחלק� ש, ל"אול� על א" החוקי� הנ

. שימוש מלא ואפקטיבי בסמכויות המוקנות לה�להשתמש לאור- השני� ועד עצ� היו� הזה מ

פרנסת העובדי� יצר בעיה קשה של מפגעי� בכלל ובעיות החשש מפגיעה בהתפתחות התעשייתית וב

 גו�התעלמות משיקולי� חשובי� לא פחות ככ� יצר ו,  בפרטיר בחלקי� רבי� במדינהוזיהו� או

  .  בריאות הציבור ובטיחות העובדי�, הגנת הסביבה

  

   חקיקה חדשה6.2

ה למאגר הגדול של שהתווספ,  חקיקה סביבתית מהמתקדמות בעול�ית היתה שנה רווי2008שנת 

 במנגנוני� מתקדמי� ואפקטיביי� תאפיינתהיא מ, להבדיל מהחקיקה הקודמת. החקיקה הקיימת

להל� טר� יפורטו כל החוקי� ש, לצערנו. יה�סמכויותב השתמשאמורי� להוות תמרי/ לרשויות לה

פעיל לח/ על כי נצטר- לה,  ניסיו� העברפי ל,אנו חוששי�,  לתוק"וג� לאחר כניסת�, נכנסו לתוק"

  .ליישמ�ידאגו  או בה� שישתמשוהרשויות כדי 

  

  2008+ט"התשס, חוק אוויר נקי

החוק ייכנס . תית ע� זיהו� האוויר הקשה הקיי� באר/חוק מקי" ביותר שיאפשר התמודדות אִמ

  . 2011לתוק" רק בתחילת 

  

  2008+ח"התשס, )סמכויות פקחי� -אכיפה סביבתית (חוק הרשויות המקומיות 

ה סמכויות אכיפה של חוקי� סביבתיי� ג� לפקחי� של הרשויות המקומיות ואמור להוות מקנ

החוק ייכנס לתוק" . תמרי/ כלכלי יעיל מאוד עבור הרשויות המקומיות לבצע אכיפה יעילה בתחו�

  . 2009רק בסו" 

  

                                                             

45
תקנות  ;1992 +ב"תשנה, )תביעות אזרחיות(חוק מניעת מפגעי� סביבתיי�  ;1961+א"התשכ, חוק מניעת מפגעי� גו� כ 

תקנות  ;1962+ב"תשכה, )זיהו� אוויר מחצרי�(תקנות למניעת מפגעי�  ;1992+ב"תשנה, )איכות אוויר(מניעת מפגעי� 
תקנות רישוי עסקי�  ;1968+ח"תשכה, חוק רישוי עסקי� ;1972+ א"תשלה,)ומר חלקיקי לאווירפליטת ח(מניעת מפגעי� 

, תקנות התעבורה ;1963+ג"התשכ, )זיהו� אוויר מכלי רכב(תקנות מניעת מפגעי�  ;1995+ ה"התשנ, )עסקי� טעוני רישוי(
תקנות  ;1990+�"תשה, )ילוק פסולתלס זיהו� אוויר וריח בלתי סבירי� מאתרי�(תקנות מניעת מפגעי�  ;1961–א"תשכה

  .1998+ח"תשנה, )מניעת זיהו� אוויר ורעש ממחצבה(מניעת מפגעי� 
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  2008+ח"התשס, )תיקוני חקיקה) (המזה� משל�(חוק הגנת הסביבה 

זהו חוק רוחבי המעדכ� . נהלית ופלילית נגד מזהמי�ִמ�של ענישה כלכליתכולל מנגנוני� מתקדמי� 

לא רישיו� בגורמי� המזהמי� הל ש חוקי� סביבתיי� בישראל תו- החמרת הענישה 13ומתק� 

מנגנו� זה אמור לתמר/ מפעלי� לעבור . חוקפי הוקובע מנגנו� גבייה ג� מגורמי� המזהמי� ל

  . לטכנולוגיות נקיות יותר

  

   2009+ט"התשס, )העמדת מידע על איכות הסביבה לעיו� הציבור( חופש המידע תקנות

אחת הבעיות המרכזיות כיו� היא חוסר שקיפות בכל הנוגע למידע סביבתי ולהפרות חוק שנגרמות 

 . רשויות ציבוריותל ידיהתקנות מסדירות את עניי� פרסו� המידע הסביבתי ע.  המזהמי�ל ידיע

 רק שנה וחצי מאוחר - חלק מהרשויות המקומיותבנוגע ל ו2010באוגוסט התקנות ייכנסו לתוק" 

  .יותר

  

   פער בי� חקיקה לאכיפה6.3

 הדביק אתמער, האכיפה אינו מצליח ל, למרות ההישגי� המרשימי� בתחו� החקיקה

  .מאחורהרחק ההתקדמות הזאת ונשאר 

מיעוט פתיחת בטא בהמת, אכיפה מתמש, בתחו� העבריינות הסביבתית כשלהנתוני� מראי� 

שיהוי  , קנסות נמוכי�,יחסיתמזהמי� קטני�  שלהרשעות , מיעוט הרשעות, תיקי� נגד מזהמי�

 נושאי המשרה מאחריות הפוטרי�ריבוי הסדרי טיעו� , )שנתיי� בממוצע(רב בהגשת כתבי אישו� 

  . בפועל  של עונשי מאסרקט� ביותרפלילית ומספר 

ג� החוקי� החדשי� , תי במער, האכיפה הסביבתית בישראל לא יחול שינוי מהוא� !אי� ספק

  ."על הנייר"האלה יישארו 

  

   המלצות לייעול האכיפה הסביבתית6.4

 . עברייני� סביבתיי�כלפי, הקיימת והחדשה, מיצוי כל הסמכויות שמקנה החקיקה .1

ע� הגורמי� המזהמי� והגשת כתבי אישו� קרוב ככל " משא ומת�"קיצור תקופות ה .2

היזק ראייתי ,  לייעל את ההלי- הפלילי ולהימנע מסחבתכדי העבירה ביצועלמועד  האפשר

 . ופגיעה מתמשכת בסביבה

וה� בהטלת אחריות אישית על ,  הקנסות ושימוש בצווי סגירהשיעור ה� ב–החמרת הענישה  .3

  .נושאי משרה

רטי שינוי המצב הקיי� שבו המשרד להגנת הסביבה ממנה תובעי� חיצוניי� מ� השוק הפ .4

והחלפתו בהקמת אג" בפרקליטות המדינה המתמחה בנושא , לניהול תיקי התביעה שלו

 . האכיפה הסביבתית

 .יצירת כלי� אפקטיביי� בידי הרשויות לאכיפת פסקי הדי� .5
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  ©עודד גלעד : צילו�,  בוקר בתל אביב

   י� נספח. 7

  

  

  

  

   מזהמי האוויר 7.1

. אד� ידי ממקורות מעשהכ� ו ממקורות טבעיי�מפליטת מזהמי� לאטמוספרה יר נוצר ואו זיהו�

  : מקורותסוגי  נחלקות לשני אד� ידי ממקורות מעשההפליטות 

מפעלי התעשייה השוני� ותחנות הכוח מהווי� מקור גדול ). תעשייה (מקורות נייחי� .1

הפסדי� ואיבוד של חומרי גל� בתהלי- ,  שרפת דלקי�עקבויר שוני� ולפליטת מזהמי א

 .  השינוע ופליטת תוצרי לוואי

צפיפות , נסועה הולכת וגדלה, צי של מאות אלפי כלי רכב). תחבורה (מקורות ניידי� .2

איכות דלקי� ירודה ואכיפה לא מספקת הופכי� , תחזוקת רכב לקויה, ופקקי� בכבישי�

  .                             בעיקר באזורי� עירוניי�, מתחבורה לבעיה סביבתית קשהויר וא הזיהו�את  

 צפיפות גו�אבל גורמי� ייחודיי� לישראל כ, עולמית יא כיו� בעיה כללהפגיעה באיכות האוויר ה

תנאי� מטאורולוגיי� וטופוגרפיי� ייחודיי� , קרבה גיאוגרפית למפעלי תעשייה, אוכלוסייהה

מהווי� סכנה פוטנציאלית מזהמי האוויר . עבר מחמירי� את הבעיהבואזלת ידה של המדינה 

  .למערכת הנשימה ולגו" כולו

�חנק� דו, �חלקיקי): מזהמי קריטריוני� (שה מזהמי אוויר עיקריי�יהאמריקני הגדיר שהחוק 

 צות הברית במדינות מסוימות באר.*אוזו� ועופרת, חמצני� פחמ� חד, חמצנית� גפרית דו, חמצני

 ניטור מבוצעבישראל ).  ימי�שישהכל (ריכוזי תרכובות אורגניות נדיפות ג� נמדדי� באופ� קבוע 

מער- הניטור , )א"מנ(מער- ניטור האוויר של המשרד להגנת הסביבה :  גורמי� שוני�ידיל אוויר ע

  ]. 93�94[ותחנות ניטור של חברת החשמל , )חיפהאזור  זה של גו�כ(של איגודי ערי� 

  ). נמדדת רק לסירוגי�ה(מזהמי הקריטריו� מלבד עופרת  את כל מודדות חיפה באזור הניטור מערכות

  

  12טבלה 

  ]93+95[השפעות בריאותיות ומקורות :  הקריטריוני�מזהמי
  

מתכות , פחמ� אורגני, פחמ� יסודי, SO4 ,NH3 ,NO3  :אלהמורכב בעיקר מהחומרי� ה החומר החלקיקי  �חלקיקי
 �מ קטני� חלקיקי� :חשובי� של חלקיקי� גדלי� שני מוגדרי�). חול, אבק, אבקני�(ואבק טבעי 

  ).PM2.5( מיקרו� �2.5מ ני�קט וחלקיקי�) PM10( מיקרו��10
). יוצרות חלקיקי�הקיימות תגובות משניות באטמוספרה (גזי� וג� חלקיקי� : מקורות החלקיקי�

בעיקר אלה המונעי� , פליטות מכלי רכב, ג� פליטות מארובות ביתיות מהוות מקור עיקרי, במדינות קרות
  .  ושרפות סופות חולגו� כמקורות טבעיי�,  ובנייהכרייה, )אוטובוסי�, משאיות (בדיזל
 לירידה  וכ��יוהעיני  מערכת הנשימה שלגירוי הריריותל החלקיקי� גורמי�: ות בריאותיותהשפע

ה� שמאחר .  מחלות לב איסכמיותתמותה כללית ותמותה מבמבוגרי� ה� נקשרו ל. הריאה בתפקודי
  .  לגרו� לסרט� מסוגי� שוני�ה� עשויי�,  מתכות ותרכובות אורגניות מסרטנותלצד�מכילי� בתוכ� או 
לבי� השפעות , נמו- אפילו בריכוז, הקשר בי� חלקיקי�מדעית מבחינה הוכח בשני� האחרונות 
החלקיקי� : �ההשפעה המדאיגה ביותר של חומר חלקיקי היא על קבוצות סיכו .בריאותיות קשות

יש לזכור שהחלקיקי� . תמחלות נשימתיות כרוניות אחרווחולי , מחמירי� את מצב� של חולי אסטמה
  .בהרכב וה� מגוו� של חומרי� כימיי� וה� שוני� זה מזה בגודל 
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+גפרית דו
  SO2 חמצנית

 . ודלקמזוט, המקור העיקרי לגז זה הוא שרפת דלקי� פוסיליי� המכילי� גפרית כגו� פח� :מקורות
חמצנית נמצאת �ית דושרפת דלקי� אלה יוצרת ג� חומרי� מוצקי� אחרי� בצורת חלקיקי� ולכ� גפר

חל מעבר הדרגתי במהל- העשורי� האחרוני� של המאה העשרי� . רו" ע� חלקיקי�ילעתי� קרובות בצ
טכנולוגיות המצמצמות  זיהו� ובחלק מהתעשיות מיושמות ,  גז טבעיגו�כ, דלי גפריתדלקי� במוש ילש

הגורמי� בקרב  לאוויר SO2 של עד כה בישראל לא יישמו ציוד למניעת פליטות.  וא" מונעות אותואוויר
  .  לפליטתוהעיקריי�

  החמרה במצב� של חולי;�ימערכת הנשימה והעיני, הגרו�, גירוי הריריות של הא": השפעות בריאותיות
יר וליצור חומצה ובאושלחות ליכולה להתחבר הגפרית  ; הרס רקמות– ברמות גבוהות ;ברונכיטיס

� רוב האנשי� הבריאי� גופרית דו אצל.הריאה דה בתפקודיגורמת ליריהיא ; גופרתית ברקמות הגו"
  . חשיפה לאור- זמ� למזה� זה מהווה מטרד. חמצנית גורמת לגירוי זמני

. מטיי�תאסבקרב  כגו�, חמצנית על הבריאות היא בקרב קבוצות סיכו��ההשפעה העיקרית של גפרית דו
כיט בחשיפה לריכוזי� נמוכי� יחסית מחקרי� רבי� מראי� תגובה מיידית של התקפת אסתמה או ברונ

חמצנית � מחקרי� בקרב ילדי� מראי� שחשיפה לרמות מוגברות של גפרית דו.חמצנית�של גפרית דו
   .אותיבצירו" חלקיקי� יכולה לחולל הפרעות זמניות בתפקודי הר

+חנק� דו
  NO2חמצני

 חמצו� בעקבותתעשייה בתחבורה וב הוא )NO(תחמוצת החנק� �חדהמקור העיקרי לפליטת  :מקורות
 נפלט )2NO(תחמוצת החנק� �דו. חנק� אטמוספרי בטמפרטורות הגבוהות הקיימות במנועי� ובדודי שרפה

 )2NO(תחמוצת החנק� �דו   . בתהליכי� שוני�NO חמצו� נוצר עקב ווברוב, ללו מהמקורות הובחלק
חומצה ה לצד אשר ,)HNO3( לתוצרי חמצו� גבוהי� יותר כגו� חומצה חנקתית � ומתחמצ-ממשי

  .הגש� החומציגורמת לתופעת , גפרתיתה
 קשירת החמצ� להמוגלובי�המפריע ל, מוגלובי�ה�צירת מטהקשירת המוגלובי� וי :השפעות בריאותיות

;  והחרפת�גרימת מחלות של דרכי הנשימה ; הרס רקמת הריאה;כ- מעכב העברת חמצ� לרקמות ידי ועל
 �א גורווה, לעומק דרכי הנשימה תחמוצת החנק� חודר�דו .עלול להוות מאי/ מתו� לגידולי ריאה

  . עמידות הגו" בפני חיידקי�ב פגיעהנשימה וללסימפטומי� שוני� של מחלות בדרכי ה
 שילדי� ה� קבוצת וראה) 2 (גו� מקוררבי� כמחקרי� , בעבר: השפעות בריאותיות בקרב קבוצות סיכו�

 . תחלואה בדרכי הנשימה והריאותב בחריפותוה� מגיבי� , חמצני�ייה הרגישה ביותר לחנק� דוהאוכלוס
 גז זה מוריד את ס" הרגישות .מה מהווי� קבוצה רגישה במיוחדחולי אסת, חמצני�ג� במקרה של חנק� דו

  ). התקפי אסתמהול(שלה� לחומרי� הגורמי� להצרה של דרכי הנשימה 
לא ברור א� שמאחר ,  עדיי� שנויות במחלוקת בספרותחמצני�ההשפעות של חנק� דו,  למרות האמור לעיל

או שהוא מהווה רק סמ� , � אחרי� כגו� אוזו�חמצני עצמו הוא המזה� שמשפיע יחד ע� גורמי�החנק� הדו
  ].122' עמ, 10 [לרמות גבוהות של פליטות ממקורות שרפה כגו� פליטות תחבורה

+פחמ� חד
  CO חמצני

 ,שרפה בלתי מושלמת של דלק פוסילי לשתוצר לוואי , חמצני הוא גז חסר צבע וריח�פחמ� חד: מקורות
  . ת דלקי�הוא נוצר בתנאי חוסר חמצ� בעת שרפ כלומר

רכב כלי שיפור מערכת השרפה במנועי   עקבחמצני �בשני� האחרונות חל שיפור בריכוזי הפחמ� החד
חמצני מתרחשת �עיקר החשיפה לריכוזי� גבוהי� של פחמ� חד .כניסת� לשימוש של ממירי� קטליטיי�ו

ולאור- , סואנות במרכזי ערי� כלומר, בה� יש ריכוז צפו" של כלי תחבורה הנעי� באטיותשבאזורי� 
  .אליה�צירי הגישה 

הפחמ� .  הד�ל ידיחמצני מקטינה את יכולת נשיאת החמצ� ע�שאיפת פחמ� חד: השפעות בריאותיות
,  חשיפות לריכוזי� גבוהי�.וכ- מונע את העברת החמצ�, חמצני מתרכב כימית ע� ההמוגלובי��החד

יפה שתוצאותיה ה� אבד� הכרה וא" מוות עלולות לגרו� להרעלה חר, העשויות להתרחש באזורי� סגורי�
חמצני אינה סבירה למעט מקרי� נדירי� כגו� � מחו/ לבית האפשרות לחשיפה קטלנית לפחמ� חד.מחנק

  . חמצני בעת כיבוי שרפה�כבאי� הנחשפי� לרמות גבוהות של ריכוזי פחמ� חד
  . לעובר המתפתחעשויה להזיק חמצני �חדריו� לפחמ� יחשיפת נשי� בה

עלולות להחמיר ה, נוטי� לסבול ממחלות לב כרוניות שמי ייחודב ,י� רגישי� במיוחד למזה� זהקשיש
סובלות ממחלות כרוניות החמצני בקרב קבוצות אוכלוסייה �חשיפה לפחמ� חד .עקב חשיפה למזה� זה

עלולה להגביר את התופעות של ) אנמיה, כגו� ברונכיט כרונית(מעכבות אספקת חמצ� סדירה בגו" ה
  .מחלות אלו

, .U.V ומגינה עלינו מפני קרינת ור האר/מ מעל פני כד" ק25נמצאת הזו : קיימות שתי שכבות של אוזו�  (O3) אוזו�
  . בעייתיתההיא ו ור האר/נמצאת סמו- לפני כדהלעומתה השכבה ו

 להחרפת בעיות ;�ישל מערכת הנשימה והעיני גירוי הריריותל גור�האוזו� : השפעות בריאותיות
ג�  הוא .הריאה לירידה בתפקודיווואסקולריות קיימות �ובעיות קארדיו, מהתכגו� אס, נשימתיות קיימות
בחלקי� פיזית  גורמת לפגיעה חשיפה ארוכת טווח לאוזו�. פוגע בחומרי� אורגניי�הד ומחמצ� חזק מא

רות דרכי קי. עישו�ה השפעותד לונזק הדומה מא, דרכי הנשימה בכלל ובריאות בפרטשל העדיני� 
  . מצטלקי�לבסו" ו, י� ומודלקי� לנפוחי�הנשימה הופכ

מחקרי� חדשי� מראי� כי חשיפה מצטברת לרמות נמוכות של ריכוזי אוזו� יכולה להיות : מחקרי�
חשיפה לרמות גבוהות של אוזו� קשורה . פעמית לרמות ריכוזי� גבוהות יותר�מזיקה יותר מחשיפה חד

א- ג� , ביקור בחדרי מיו� של חולי אסתמה ומחלות נשימתיות אחרותה למספר ימי אשפוז ומישרי�ב
 . סובלי� מחשיפה זואנשי� בריאי� 
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אשר נחשפו לרמות גבוהות של , מעשני�שאינ� לס מראי� שאנשי� 'מחקרי� אשר בוצעו באזור לוס אנג
קי� בפעילות אנשי� העוס. )יו�ב החפיסשל (כבדי�  מעשני� מאפיינותהסבלו מהפרעות בנשימה , אוזו�

אות מופחת וזיהומי� י שעות לרמות נמוכות של אוזו� סובלי� מתפקוד ר7–6מתונה שנחשפו למש- 
 . לח/ בדרכי הנשימה ושיעול, המלווי� בתסמיני� של כאב בבית החזה
מחנות קי/ הראו כי חשיפה יומיומית לריכוזי חו/ בב ששהומחקרי� אשר בוצעו בקרב ילדי� ונערי� 

 .אותי ריתפקודירידה בי וא" נמו- ממנו גרמו לנהתק� האמריקאוזו� בגובה 
   .הגנה מפני זיהומי�לנזק ברור לתאי ד� לבני� האחראי� מחקרי מעבדה מראי� כי האוזו� גור� 

בי� היתר היא נפלטת משרפת דלקי�  . המהווה סמ� חשוב לזיהו� סביבתי,מתכת רעילההעופרת היא   )Pb(עופרת 
, שימוש בתוספי� על בסיס עופרתה משהופחתא- , בעבר נפלטה ממכוניות. ועודפוסיליי� כגו� מזוט 

ג� של עופרת  תרכובות כימיות נפוצות כמהנית� למצוא עופרת ו. כלי הרכבמהעופרת  פליטות הצטמצמו
 לכ� באוויר כשהיא צמודה לחלקיקי אבק ור- כללעופרת נמצאת בד. במי שתייה ובאדמה: בסביבה

  . גבוהי� מאודה�לעופרת  היחש"הסיכויי� ל
בנזי� שאליו  ; מתכותחזורִמפליטה ממפעלי תעשייה העוסקי� בעיבוד עופרת או ב :מקורות העופרת

.  שקעו חלקיקי עופרת מפליטות כלי רכב�בהש, ראשיי�קרקעות סמוכות לצירי תחבורה  ;עופרת הוספה
 התפוררות של צבעי קיר –יתי אבק באלא מ, בחלק גדול מהמקרי� החשיפה לעופרת איננה מ� האוויר

שימוש באדמה מזוהמת בעופרת או חשיפה תעסוקתית , יה שעברו בצינורות עופרתימי שת, שהכילו עופרת
חזור  שרפת מזוט וִמעקבאר/ יש  עדיי� רמה גבוהה של עופרת באוויר אזורי� אחדי� ב ב.במקו� העבודה

  .  גרוטאות ברזל ופלדה
במיוחד על מערכת ו, משפיעה על איברי� רבי� בגו"עופרת  )2.9 פרק ו לעילרא (:שפעות בריאותיותה

הצטברות של עודפי� של עופרת (נובעות מהרעלת עופרת הקיי� מגוו� רחב של תופעות . העצבי� המרכזית
תינוקות , )ריו�ינשי� בה(עוברי� .  וכלה בנזק מוחי חמור,  גלויות לעי�שאינ�תופעות בהחל ): בגו"

מערכת העצבי� של ילדי� רגישה יותר לרעילות . לוסייה הרגישה ביותר לחשיפה לעופרתה� האוכ וילדי�
ג� חשיפה לריכוזי� נמוכי� של עופרת עלולה לגרו� לעיכוב במערכת העצבי� . עופרת מזו של מבוגרי�

 בהכרח לאש, פגמי� מנטליי� ופיזיי� בהתפתחותעיכוב זה קשור ב .תינוקות וילדי�,  עוברי�אצל
לבי� ) I.Q. (מחקרי� מראי� קשר ברור בי� רמת האינטליגנציה של ילדי�. � מיד אלא לאור- זמ�מורגשי

רמות גבוהות של עופרת במערכת הד� . ריכוזי עופרת בקרב ילדי� אשר נחשפו לכמויות גבוהות של עופרת
 א� מתברר כי. פגמי� התפתחותיי� אצל התינוקידי  לביאהריו� או בתקופת ההנקה מישל נשי� בה

מערכת הד� של יכולה בזמ� ההיריו� להעביר לתינוק עופרת דר- , ריו�ישנחשפה לעופרת עוד לפני הה
  . דר- השליה או חלב הא�או, התינוק

  
  

  ]93 [תרכובות אורגניות :יר נוספי�ומזהמי או 7.2
  

  )PCB's(ביפנילי� מרובי כלורי� . א

  .  רעילות� בגללצות הברית אסרו את ייצור� באר�70בסו" שנות ה

   .חזור פלדה וברזלנוצרי� כיו� ג� בִמ: מקורות

 כי מי 2007 ועד 2000חות משנת "רס� בדוהמכו� לחקר ימי� ואגמי� ִפ: חיפהמפר� בהקשר של 

וכ� , מתכות כבדות בחומר מרח" רמות גבוהות של אליו מכילי�הזורמי� מפר/ חיפה ושפכי נחלי� 

' זואולוגי של פרופבמחקר ג� . PCB's [96]ות בינוניות של ה מכילות רמבאזור נמל חיפכי הבוצות 

  . ]65[ עמק עכוחיי� בה בעלי חיי� בגופ� של PCB'sנמצאה רמה גבוהה של  �80פישלזו� משנות ה

 

   )6H6C(בנז� . ב

 .תרכובת ארומטית נדיפה מאוד מקבוצת הפחמימני�

כלי , פולטת בנז�הלא תעשייה ב בערי� גדולות .אנתרופוגניותופליטות פליטות טבעיות  :מקורות

ריכוזי בנז� גבוהי� באזורי תעשייה קיימי� ג� כ� . פולטי� את מרב הכמותרכב המונעי� בבנזי� 

נית� להיחש" לבנז� ג� בעישו� . כבשני�תעשיות כימיות ו,  ליד בתי זיקוק של נפטכגו�יחסית 

חשופה האוכלוסייה נוספת ). סיגריה אחתמ מיקרוגר� למטר מעוקב 100–6(אקטיבי או פסיבי 

  . בנזי�בלבנז� בקביעות היא מתדלקי� של מכוניות מונעות 
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השפעות ארוכות טווח כוללות שינוי בכרומוזומי� והפחתה בייצור תאי ד� : השפעות בריאותיות

הסכנות הכרוכות בחשיפה לריכוזי� נמוכי� של בנז� ). סוג של סרט� הד�(העלולה לגרו� ללוקמיה 

חשיפה לריכוזי� גבוהי� של בנז� בנסיבות תעסוקתיות הוכחה כקשורה . ברורות לחלוטי�עדיי� אינ� 

 שג� רמות נמוכות של כ-הוכר הבנז� כחומר מסרט� והתעוררה מודעות ללכ� , ללוקמיהבאופ� ברור 

 .בנז� באוויר הפתוח עלולות להיות קשורות למקרי� של סרט� הד� בקרב כלל האוכלוסייה

עולה ממנו . חשיפה לבנז�ה בעקבותסה לכמת את הסיכו� לסרט� י נ�80 ו" שנות ה מסמחקר אמריקני

 איש 240,000,000אוכלוסייה של ל מקרי� של סרט� 150כי רמות הבנז� מחו/ לבית תורמות 

g/mוזאת בהנחה שאד� נוש� רק, ) אזצות הבריתאוכלוסיית אר(
  ].97 [ ביו� שעות17 במש- 3: 3

  ששגבוהות פי , בה� נמצאי� ילדי�שת הבנז� שנמדדו באתרי� רמו: בהקשר של מפר� חיפה

  . ל"מהריכוז הנ

 

 ]98[דיוקסיני�  . ג

, כימיתמבחינה  יציבי� ,אורגניי� ארומטיי�� קבוצה גדולה של חומרי� כלורו�וקסיני� הדי

דר- חודרי� לגו" ה� ו בעירה בטמפרטורה נמוכה עקבונפלטי� לסביבה מתהליכי� תעשייתיי� ה

הדיוקסיני� נמצאי� בכל . ש� ה� מצטברי� ברקמות שומניות. מה או דר- שרשרת המזו�ינשה

 תרכובות שהש� 419 קרבמ).  במוצרי� מ� החי והצומח(מזו� בבוצות וב, קרקעב, וויראב –המצעי� 

46.  מה� מיוחסות תכונות רעילות מובהקות�17רק לכ, הכולל שלה� הוא דיוקסי�
TCDDיא  ה

  . והיא סווגה על ידי הארגו� העולמי לחקר הסרט� כחומר מסרט�, ותרהתרכובת הרעילה בי

, תי כגו� התכהיי רצויי� של תהליכי חימו� וייצור תעשלאהדיוקסיני� ה� תוצרי לוואי : מקורות

. הבהרה של נייר וייצור קוטלי עשבי� וחומרי הדברה, חימו� חומרי� שבה� יש פחמ� וכלור

.  העיקרי לפליטה של דיוקסי� לסביבה בגלל בעירה לא שלמהרפות לפסולת מוצקה ה� המקורמש

אפשר למנוע את חדירתו �אי, אחרי פליטת הדיוקסי�. חומר צמחישל בטבע בשרפות   נוצרי� ג�ה�

לכ�  פיקוח ובקרה על פליטתו . אפשר לסלק אותו מתו- מאכלי� שוני��� איוכ, לשרשרת המזו�

  .ת למניעת זיהו� המזו�ו הכרחי�לסביבה ה

  

אחר ולא רק מלסביבה רעיל ביותר המשתחרר הדיוקסי� נחשב לחומר ה :השפעות בריאותיות

ריו� יבזמ� ה .. 47ו�מוגבר ביולוגית בשרשרת המזאלא שהוא ג� , שידוע כי הוא מסרט� ודאי

הרגישי� . ולאחר ההריו� הוא עובר לתינוק דר- חלב א�, ליהלעובר דר- השמהא�  מועבר וקסי�ידה

. ופגיעותמתפתחות רקמות מאחר ואצלה� קיימות עדיי� , קסיני� ה� עוברי� ותינוקותביותר לדיו

בעיות לגרו� ל,  עלולה לפגוע במערכת החיסו�י�לדיוקסינחשיפה ממושכת של תינוקות וילדי� 

עלולה בבת אחת יני� קסלרמה גבוהה של דיובוגר יפה של אד� חש .�IQולפגוע ב ,התנהגותיות

חשיפה ממושכת עלולה לגרו� להחלשה של המערכת .  ולשינוי בתפקודי הכבדלגרו� לפגיעות בעור

  . פוריותהת ותפקודי יהמערכת ההורמונל, החיסונית ולפגיעה בהתפתחות מערכת העצבי�

                                                             
46 2,3,7,8, tetrachlorodibenzodioxin  

  
ה� נכנסי� אל גופ� ונאגרי� , חשופי� לדיוקסיני� באווירבעלי חיי� וצמחי� כאשר  =ביו הצטברות  47

  ברקמות השומ� דיוקסיני�נית� למצוא יותר ,  המזו�כלל שעולי� בשרשרת. ברקמות שומניותאצל� 
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בשרשרת הוא  מקורה מחשיפת האד� לדיוקסיני� �90% היו� בעול� היא שכמקובלתה ערכההה

ידי מומחי ארגו�  על) TDI (רמת צריכה סבילה ליו� הנקבעבטיחות מזו� כדי להבטיח לכ� . המזו�

רמה זו מחושבת על בסיס חשיפה במש- כל החיי� . מוכרת במדינות העול�היא ו, הבריאות העולמי

טריליו� ( פיקוגר� 4–1ל טווח של  ע�TDIהנקבע  �1998ב.  בגו"י�ועל רמות מצטברות של דיוקסינ

 3–1ה במדינות התעשייתיות היא פשווית של חשיהרמה העכ. לקילוגר� משקל גו" ליו�) הגר�

א" גבוהה עדיי� חשיפה לדיוקסיני� היא השמכ- אפשר ללמוד . פיקוגר� לקילוגר� משקל גו" ליו�

ת ההתפתחות של דיוקסיני� מהמקורות העיקריי� בעול� המערבי ת להפחרבי� צעדי� שננקטו

לעומת זאת יש לציי� כי  .� רבי�ניייוקסדל חשופי� אנו ג� כיו� .שרפה של זבל ביתיצמצו� ה גו�כ

ר מקדי�  על סמ- מחק,בישראל. דיוקסי� בד� בארצות מתפתחותהיש ירידה מתמדת ברמת 

התגלו רמות גבוהות של דיוקסיני� בד� , ישראליחוקר שנעשה על ידי קבוצת חוקרי� אמריקני� ו

]99.[  

  

ני� מתרחשת אדיוקסיני� ופורווצרות הי: ורות הפליטה העיקריי� של דיוקסיני� בישראלקמ

רמי הפליטה העיקריי� של דיוקסיני� גו .נוכחות של תרכובות אורגניות וכלורובבחו� נמו- יחסית 

, PVCייצור , מחזור של אלומיניו� צבוע, חזור של גרוטאות ברזל ופלדהִמ: ופוראני� באר/ ה�

שרפת , ייצור מלט, בנזי�/דיזל/שמ�/שרפת פח�,  פסולת ביתית או תעשייתית של לא חוקיתהשרפ

  ].100. [ושרפה פנימית במטמנות פסולתחומרי הדברה 

  פליטה של דיוקסיני�במניעתמאמצי� רבי� מושקעי� בעול� : יעה של פליטת דיוקסיני�מנ

 תנאי תפעול של תבעזרת בקרהפחתת הפליטות אפשרית . בישראל הנושא בחיתוליו. לסביבה

   . פח� פעילבאמצעותת�  וספיחמתקני� הפולטי� דיוקסיני�

 ניסח המשרד להגנת הסביבה הנחיות 2001באוגוסט : ובקרה של פליטת דיוקסיני� בישראלטור ני

י המותר לפליטת בש� הוגדר הער- המר, תקני� השורפי� פסולתלמאוויר הבנושא זיהו� 

 יבה שלנקבע בדירקטש ער-, נטע� כי ער- זה נחשב למחמיר ביותר בעול�. ני�אדיוקסיני� ופור

חומרי� מסרטני� (דיוקסיני� �הער- מתייחס לפליטת דיבנזו. 2000קהילה האירופית משנת ה

טר מ(תי "מק/ ננוגר�0.1ועומד על ני� אפור�דיבנזו ו)הפוגעי� במערכת הרבייה ובהתפתחות העובר

 כל מתק� לרבות, סוגיהל- זה מחייב כל מתק� המיועד לטיפול תרמי בפסולת ער). קוב תקני יבש

  ].101[מנצל פסולת כלשהי כתחלי" לדלק התעשייתי או מתק� ייצור חשמל 

  

 שלעד היו� לא נעשה בישראל סקר ארצי מקי" לבדיקת ריכוזי� סביבתיי� : בהקשר של ישראל

 המשרד להגנת הסביבה ביצעבאזור חיפה  .ני� ולא נעשו בדיקות לאור- זמ�אפור/דיוקסיני�

ובעיקר , נחשבת לגבוהה בכל קנה מידהבה�  הרמה שנמדדה .�2008  ו2007 שני�בדיקות אוויר ב

כי , ידוע .הנושא דורש בירור .משריפות לפסולת ביתית באזורתמוהה א� לוקחי� בחשבו� שאי� 

המשרד להגנת ח זה "א- עד לפרסו� דו ,רמת חובבבכגו� , ג� באזורי� אחרי� באר/נעשו בדיקות 

, גועדת אלמו, ועדה לקביעת ערכי ייחוס למזהמי�ו ה.ללוהבדיקות ה את תוצאות לא פרס�הסביבה 

טוגר� למטר מעוקב  פנ�900 ו, טוגר� למטר מעוקב ממוצע שנתי פנ�300 כ: קבעה את ערכי הייחוס

ובעיקר במדינה , כי ערכי� אלו אינ� מקובלי�, בזאת י�מודיע ח"מחברי הדו]. 20[ממוצע יומי 

מחקרי� בעול� . ורי� ותעשייה קרובי� זה לזהמג, בה אתרי חקלאותש, קטנה וצפופה כמו ישראל

של )  טוגר� למטר מעוקב באוויר פנ1�6( נמוכות ביותר אבל קבועות יו� כי ג� רמותכמוכיחי� 

  ]. 81–80[מעלות את הסיכו� לחלות בסרט� דיוקסיני� 
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   אינדקס מונחי� 7.3

PM10 – עד �שקוטר �כשישית מחת- רוחב של שערה( מיקרו� 10 חלקיקי.(  

PM2.5 – עד �שקוטר �מיקרו�2.5 חלקיקי  . 

TSO4 –סולפאט .  

g/m3; – בחוברת זו נפו/ השימוש ביחידת .  נפחנמצאובמכנה ,  משקלנמצא יחידת ריכוז אשר במונה שלה  

  . הריכוז מיקרוגר� למטר מעוקב עבור מדידת ריכוזי מזהמי אוויר בסביבה                

        

   השנתית בערי� באירופה רמת זיהו� האוויר הממוצעת 7.4

  ]109–103[בהשוואה לישראל 

  

 ויתכ� וא"  בערי� באירופהרמות הזיהו� מלא נופלותרמות זיהו� האוויר בערי� מרכזיות בישראל 

 בי� ערי� שונות באירופה PM10 רמות החלקיקי� מסוג של להל� השוואה ורא. גבוהות יותר

והשוואות בי� ערי� , )2005_�2004 ו1998(אביב השוואות בי� ערי אירופה לתל , בתקופות שונות

  .2007שונות בישראל בשנת 

  

  21גר& 

µg/m +באירופה ב בערי� 2000 בממוצע שנתי בשנת PM10)(חלקיקי� רקע של ריכוז 
3] 103[  

  

  

  

 �PM10התק� ל

  :ירופיבאיחוד הא

 µg/m3 40 

 �PM10התק� ל

  בישראל

 של חלקיקי� בערי� השונות  הממוצע השנתי�בירוק
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  22גר& 

  ]105+104[ בערי� באירופה 2001ממוצע שנתי בשנת ב PM10)(חלקיקי� רקע של ריכוז 

  

  

הריכוזי� הממוצעי� השנתיי� של חלקיקי� אפשר להיווכח כי  22�21� המוצגי� בגרפי� מהנתוני

)(PM10 הגדולות באירופה כדוגמת �צירי-, פריז, לונדו�, הלסינקי, קופנהאג�, בריסל, ברלי� ברוב הערי ,

    העומד על  , 2005התק� של האיחוד האירופי לשנת אינ� עולי� על  –רומא ואחרות , מינכ�, פראג

µg/m
   ).מסומ� בקו אדו� (ממוצע שנתיב 40 3

.  באירופהר- כלל בדהשוררות הרמותרמות זיהו� האוויר בערי ישראל היו גבוהות יותר מ, עברובשני� 

תל אביב הובילה ,  ערי� משתתפות19 קרבבמחקר רב מוקדי� באירופה נמצא כי מ 1998בשנת , לדוגמה

  .  ]106 [הגבוהות ביותר) PM10(ע� בוקרשט ברמות זיהו� אוויר חלקיקי 

  

  23ר& ג

µg/m +באירופה ב ערי� 19+ ב1998 בממוצע שנתי בשנת PM10)(חלקיקי� רקע של ריכוז השוואת  
3 

]106[  
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  24גר& 

µg/m+ בישראל בבערי�  2007 הממוצע השנתי בשנת PM10)(חלקיקי� הריכוז 
3] 109.[  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

גבוהות  היו PM10)( �2007 הממוצעות השנתיות בערי� גדולות בישראל בשנת רמות החלקיקי

µg/m, 2005יותר מהתק� האירופי לשנת 
3 40 .  

שהרמה בתל אביב גבוהה ) 13ראו להל� טבלה (אפשר לראות , PM2.5)(בחלקיקי� נשימי� עדיני� 

  .  אבל ישנ� נתוני� מעטי� באר/, 48באירופהיותר מבערי� גדולות יותר 

  

  13טבלה 
   2005ערי� באירופה בשנת  בPM2.5)(חלקיקי�  השוואת רמות ממוצעות שנתיות של 

  ].108_107 [)2004+ב(תל אביב לאלו של 
  

  )PM2.5) 2005ריכוז חלקיקי� מסוג   עיר 
  24  לונדו�
  20  פריז

  25  ברלי� 
  30  ליסבו� 

  
  ) PM2.5) 2004ריכוז חלקיקי� מסוג    עיר

  33  תל אביב
  
  

   .ולכ� צרי- להתייחס למידע זה בעירבו� מוגבל, PM2.5ר/ קיי� מיעוט תחנות ניטור של בא* 

  

  

  

  

                                                             
 .  ולכ� לא זו הסיבה להבדלי� שנמצאו, התקני� למיקו� תחנות ניטור האוויר ה� דומי� 48

 PM10 התק� ל

  בישראל 

 PM10  להתק�

  באיחוד האירופי 
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  ]102[תקני� באוויר של מזהמי האוויר השוני�  7.5

  

  

  

  

  

  

  

  : חלקיקי�ל יעד חדשי� תקנילהגנת הסביבה הישראלי המשרד הגדיר אחרונה ב

 מיקרוגר� �65ור� למטר מעוקב לשנה  מיקרוג15 הוא )PM2.5 (לחומר חלקיקי נשי�תק� היעד 

 מיקרוגר� למטר מעוקב לשנה 60 הוא )PM10( לקיקי� נשימי�לחתק� היעד . למטר מעוקב ליממה

  ]. 94 [ מיקרוגר� למטר מעוקב ליממה�150 ו
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