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פרק 11

שינויי אקלים קיצוניים עלולים לגרום לתוצאי בריאות אקוטיים בבני אדם, למשל נזקים גופניים ונפשיים עקב תנאים 

וגלי חום או קור. שינויי אקלים מתונים צפויים גם הם להשפיע על דפוסי  קיצוניים, כגון בצורת, שיטפונות, שרפות 

תחלואה ותמותה. לדוגמה, הם עשויים לחולל שינויים בדפוסי מחלות כרוניות, כגון מחלות לב וכלי דם, מחלות נשימה 

הסיכון  את  להגדיל  עלולה  גבוהות,  מטמפרטורות  הנגרמת  הקרקע,  פני  בגובה  האוזון  ברמת  עלייה  סרטן.  ואפילו 

 - מידבקות  בעונתיות של מחלות  שינויים  לחולל  שינויים מתונים, עשויים  ואפילו  שינויי אקלים,  בילדים.  לאסתמה 

נגיפיות, חיידקיות וטפיליות - בייחוד אלה המועברות בין בני אדם )למשל שלשול, חזרת, חצבת ואדמת(. שינויי אקלים 

ולישמניאזיס  )קדחת מערב הנילוס, מלריה  וקטורים, שהם חרקים  ידי  גם על מחלות המועברות על  צפויים להשפיע 

גם  אלה.  בווקטורים  טיפול  לשם  הדברה  בחומרי  שימוש  על  וכן  ולפטוספירוזיס(,  טיפוס  )דבר,  מכרסמים  או  עורי( 

שכיחות תחלואה הקשורה לתברואה ירודה, כגון מחלות המועברות במזון, עלולה להיות מושפעת משינויי אקלים.

רגולציה עדכנית

תרומה למאמץ העולמי נגד ההתחממות העולמית
פליטת גזי חממה ומזהמים מתחבורה ומתעשייה היא אחת הסיבות העיקריות להתחממות הגלובלית ולשינויי אקלים. 

מכיוון שישראל לא הייתה צד בנספח הראשון של ועידת האו"ם בנוגע לשינויי האקלים, היא לא התחייבה להפחית את 

פליטת גזי החממה בשנים 2012-2008. עם זאת, בעקבות החלטת ממשלה, נכנסה לתוקף התכנית להתייעלות אנרגטית 

ב�2010. התכנית הציבה יעד התייעלות )הפחתת עלויות אנרגיה ושימוש יעיל יותר באנרגיה( של 20% עד 2020. חוק 

אוויר נקי, שנכנס לתוקף ב�2011, ומיסוי ירוק על כלי רכב )הטבות מס לכלי רכב מזהמים פחות( צפויים גם הם להביא 

לידי הפחתה בזיהום האוויר ובפליטת גזי חממה.
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היערכות והסתגלות לשינויי האקלים
להיערכות  לאומית  פעולה  לתכנית  המלצות  לגבש  שבסמכותה  מנכ"לים  ועדת  להקים  הממשלה  החליטה   2009 ביוני 

ולהסתגלות לשינויי האקלים. אחד מרכיבי התכנית היה ניסוח הנחיות למשרדי הממשלה הנוגעים בדבר לצורך הטמעת 

הכלים והאמצעים הנדרשים למזעור נזקים משינוי תנאי האקלים. במרס 2011 הקים המשרד להגנת הסביבה באוניברסיטת 

חיפה את מרכז הידע להיערכות לשינויי אקלים בישראל. עד כה פרסם המרכז שני דוחות על שינויי אקלים ב�2012 ודוח 

נוסף ב�2013.

פיקוד העורף אמון על טיפול באוכלוסייה הכללית באסונות טבע, ובכלל זה באירועי אקלים קיצוניים, כגון רעידות 

אירועי  לניהול  ולוגיסטית  ארגונית  תשתית  לשמש  ערוך  הבריאות  במשרד  חירום  לשעת  האגף  והצפות.  אדמה 

חירום ובכלל זה אסונות טבע. היום אין בישראל גוף שמוטלת עליו האחריות לטפל באירועים הדרגתיים של שינויי 

אקלים שאינם מוגדרים אירועי קיצון. אין בישראל חקיקה העוסקת בהיערכות לשינוי אקלים הקשור בהתחממות 

הגלובלית. 

נתונים על שינויי אקלים בישראל ועל תוצאי בריאות הנגרמים מהם

מאז שנות השישים נרשמו במזרח התיכון טמפרטורות גבוהות יותר ועלייה בתדירות גלי החום, בעצמתם ובמשכם. בד 

בבד חלה ירידה בכמות המשקעים הכללית וכן חלו שינויים בדפוסי פיזור המשקעים בעונה הגשומה. בעשורים האחרונים 

נרשמה עלייה תלולה במספרן של שרפות יער במזרח התיכון ובהיקפן. במהלך אירועי אקלים קיצוניים בישראל בינואר 

ובדצמבר 2013, נרשמו שיאים חדשים של משקעים ושל זרימת מים. הנתונים האלה מלמדים שאירועי אקלים הדרגתיים 

וקיצוניים כבר מתרחשים בישראל. הקשר בין אירועי אקלים אקוטיים לבין בריאות הציבור ברור מאליו, ואילו הקשר בין 

שינויים הדרגתיים בתנאי מזג האוויר לבין בריאות הציבור קשה יותר להוכחה.

בישראל.  תמותה  על  חום  עומסי  של  השפעתם  של  הערכה  נדרשת  קשים,  חום  לגלי  נוטה  בישראל  שהאקלים  מאחר 

בתל�אביב  בתמותה   3.7% של  עלייה  על  דווח   ,2005-2000 מהשנים  נתונים  על  והתבסס  ב�2014,  שפורסם  במחקר 

)שילוב של  יחידה אחת במדד האי�נוחות התרמית  עלייה של  כל  נשימה עם  וממחלות  דם  כלי  לב, ממחלות  ממחלות 

טמפרטורה ולחות יחסית( מעבר לערך הסף שנקבע. מן המחקר עולה שאפילו יום אחד שבו עומס החום עולה מעל סף 

זה, די בו לגרום לעלייה בשיעור התמותה. המחקר לא בחן את השלכות שינויי האקלים על שיעורי תחלואה שאינה גורמת 

לתמותה. מחקר אחר שנעשה בישראל דיווח על עלייה של 1.47% במספר הפניות לחדר מיון עם כל עלייה של מעלה אחת 

בטמפרטורת הסביבה בעת גל חום.

היתושים.  אוכלוסיית  לגודל  חיובי  מנבא  היא  בטמפרטורה  שעלייה  מצא  אחדות  שנים  לפני  בישראל  שנעשה  מחקר 

במחקר נמצא שעלייה במספר היתושים, שהם מעבירי קדחת מערב הנילוס ומחלות אחרות, היא גורם סיכון להעברת 

מחלות. מחקר אחר שנעשה בישראל מצא קשר בין עליית טמפרטורת המים בברכות דגים בעקבות גל חום לבין עלייה 

 .)Vibrio vulnificus( בתחלואה מחיידקי ויבריו וולניפיקוס

קדחת  המדווחים של  בין מספר המקרים  ב�2013, מתאר את הקשר  ופורסם  הבריאות,  בשיתוף משרד  מחקר שנעשה 

מערב הנילוס, המועברת על ידי יתושים, לבין טמפרטורת הסביבה. המחקר, שבחן את ההשפעה של כמה גורמי אקלים 

על התפרצות קדחת מערב הנילוס באירופה ב�2010, מצא שהתחלואה בצפון אירופה עולה 4-2 שבועות לאחר העלייה 

בטמפרטורה. לעומת זאת במדינות בדרום אירופה ובישראל, עובר פרק זמן קצר בין תחילת העלייה בטמפרטורה לבין 

התפרצות המחלה. המידע הזה מלמד שבאירופה עלייה בטמפרטורה יכולה אולי לשמש גורם התרעה המאפשר לנקוט 

צעדי מניעה, ואילו בישראל ההתרעה עלולה להיות קצרה ומאוחרת מכדי לנקוט צעדים מתאימים.
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תרשים 1
מקור: משרד הבריאות 

)8(

בשנים האחרונות חלה בישראל עלייה בתחלואה מחיידק הקמפילובקטר )Campylobacter(, חיידק פתוגני לבני אדם 

הגורם למגוון תסמינים במערכת העיכול. מחקר, שבדק את השפעת הטמפרטורה בישראל על תחלואה מקמפילובקטר 

באשר  מהחיידק.  בתחלואה  לעלייה  קשורות  כולה  השנה  במהלך  גבוהות  שטמפרטורות  מלמד   ,2010-1999 בשנים 

צלזיוס מעלה את התחלואה  25 מעלות  צלזיוס מתחת לסף של  כי עלייה של מעלה אחת  נמצא  לאוכלוסייה הכללית, 

מקמפילובקטר ב�3.8%. עלייה של מעלה אחת מעל סף זה מעלה את התחלואה מקמפילובקטר ב�15.4%. המחקר גם מצא 

שקבוצות גיל שונות מתאפיינות בסף רגישות תרמית שונה לתחלואה מקמפילובקטר, ומסקנת החוקרים הייתה שהממצא 

הזה שייך להשפעות בריאותיות פוטנציאליות של ההתחממות הגלובלית.

משרד הבריאות אוסף נתונים על תחלואה במחלות שונות, ובהן מלריה, קדחת מערב הנילוס ולישמניאזיס עורי, ומפרסם 

אותם בדוח אפידמיולוגי שבועי הזמין באתר האינטרנט של המשרד. הדוחות האלה מספקים נתוני תחלואה שמקורם 

שינויים  בעקבות  מחלות  בהיארעות  מגמות  על  ללמד  כדי  האלה  בנתונים  יש  בישראל.  האוכלוסייה  של  רצוף  בניטור 

קיצוניים או הדרגתיים בתנאי האקלים.

מערב  קדחת  של  וקצרות  מצומצמות  התפרצויות  של  עשורים  שלאחר  הבריאות  ממשרד  חוקרים  דיווחו   2014 בשנת 

הנילוס בישראל, דווחו קרוב ל�1,400 מקרים של המחלה בשנים 2012-2000 )תרשים 1(. העליות החדות במספר מקרי 

התחלואה התרחשו במקביל לזיהוי גנוטיפים וירליים חדשים באוכלוסיית היתושים. 

קדחת מערב הנילוס בישראל, 2012-2000

מחקרים על תוצאי בריאות הנגרמים משינויי אקלים בישראל

מצאו  בר�אילן  ומאוניברסיטת  תל�אביב  מאוניברסיטת  בנגב,  בן�גוריון  מאוניברסיטת  חיפה,  מאוניברסיטת  חוקרים  	

שעלייה בטמפרטורת הסביבה מגדילה את הסיכון למומי לב בקרב תינוקות שנולדו באזור תל�אביב בשנים 2006-2000.

מחקר משותף של חוקרים מאוניברסיטת תל�אביב, מהאוניברסיטה העברית בירושלים ומהמרכז הרפואי שיבא )מכון  	

הלר( בוחן את השפעת האקלים בישראל על תאונות דרכים.
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את  יחד  בוחנים  תל�אביב  באוניברסיטת  הציבור  לבריאות  הספר  ובית  הבריאות  במשרד  הציבור  בריאות  מעבדות  	

תנודות האקלים בישראל ואת הקשר שלהן להיארעות מחלות זואונוטיות המועברות במזון )סלמונלה וקמפילובקטר( 

בשנים 2010-1995. במסגרת המחקר יחזו החוקרים השפעות אפשריות של שינויי מזג האוויר על תחלואה ממזהמי 

המזון האלה ב�2030.

כך  יתושים. לצורך  נגיעּות של  ועל  דוח שנתי על היארעות קדחת מערב הנילוס בבני אדם  משרד הבריאות מפרסם  	

המשרד מבצע ניטור רצוף של מידע על פיזור גאוגרפי של תחלואה חשודה ומאומתת שמקורה בנגיף הזה.

כדי  הדיווח של השירות המטאורולוגי  ובמערכת  זואונוטיות  הניטור של מחלות  במערכת  הבריאות משתמש  משרד  	

כה  עד  עורי.  לישמניאזיס  היארעות של  לבין  לשינויי אקלים,  תנודות בטמפרטורות, שהן סמן  בין  על הקשר  ללמוד 

התמקד המחקר בשלושה אזורים בישראל הנחשבים לבעלי פוטנציאל הדבקה גבוה. מן המחקר עולה כי עלייה במספר 

המקרים החדשים מתרחשת כ�12 שבועות בממוצע לאחר עלייה ניכרת בטמפרטורות. בהמשך הדרך יתמקד המחקר 

בניסיון להבין את ההשפעה של לחות מוחלטת על התחלואה.

התקדמות ואתגרים

עם  להתמודדות  לאומית  תכנית  גיבשה  טרם  ישראל  אקלים,  לשינויי  להיערכות  הידע  מרכז  של  דוחות  על�פי  	

שינויי אקלים.

בוועדת המנכ"לים לענייני שינוי אקלים נוסחו בעבור משרד הבריאות קווים מנחים להתמודדות עם שינויי אקלים,  	

ובהם המלצה לחזק את שיתוף הפעולה בין השירות המטאורולוגי למשרד הבריאות. שיתוף פעולה כזה יאפשר למערכת 

כן  כמו  הציבור.  בבריאות  הפגיעה  את  האפשר  ככל  למזער  וכך  קיצוניים,  אקלים  לאירועי  מראש  להיערך  הבריאות 

דרוש שיתוף פעולה כדי להתחקות אחר דפוסי מחלות ודפוסי תחלואה העשויים להיות מושפעים משינויים הדרגתיים 

באקלים. האתגר המרכזי בניטור ההשפעות הבריאותיות של שינויי האקלים בישראל הוא היעדר מאגר נתונים לאומי 

ממוחשב ומעודכן המכיל מדדי חשיפה ותוצאי בריאות מבתי החולים ומקופות החולים. 

בשנים האחרונות חלה עלייה במספר מקרי הלישמניאזיס בכמה אזורים בישראל. טפיל הלישמניה גורם למחלת עור  	

חריפה המתאפיינת בכיבים ובזיהומים. לנוכח העלייה הזאת, ב�2012 החליטה הממשלה על תכנית לאומית להפחתת 

מפגעי טפיל הלישמניה בישראל. את התכנית מממנים משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה.
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מקורות

החברה להגנת הטבע, המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים )2013(. פיתוח ממשק בר-קיימה לפעולות להדברת יתושים   )1(

 ולהגנה על המגוון הביולוגי במקווי מים בישראל, המלצות למדיניות. 
http://www.teva.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Mimshak_yatushim.pdf )אוחזר ביולי 2014(.

משרד הבריאות. דוחות אפידמיולוגיים שבועיים ותקופתיים.   )2( 

http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/epidemiology/Pages/epidemiology_report.aspx )אוחזר ביולי 2014(.

משרד הבריאות. המלצות להתמודדות עם מזג אוויר חם בגיל המבוגר.  )3( 

http://www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/HealthPromotionAndPreventiveMedicine/Pages/heat_injuries.aspx 
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