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 מבוא .1

משנה את הרכב הגזים של האטמוספרה התיכונה והתחתונה; בכל היבשות ישנו  האנושותכיום, 

ג ימיים ואקוויפרים רבים וגדולים המשמשים הפסד של קרקעות פרודוקטיביות , ניצול שטחי די

להשקיית שדות חקלאים; והפסד חסר תקדים של ]...[ מינים שלמים ואוכלוסיות מקומיות רבות. 

בתהליכים הבסיסים אשר תומכים ומקיימי חיים בכדור הארץ, מהווים סיכון לבריאות  השינויים

 .(McMichael & Beaglehole 2000: 497) האוכלוסיות לטווח הארוך

זה נועד להוות  על בריאות האדם. פרק גישות הנוכחיות להשפעת המערכת האקולוגיתהמבוא לפרק זה מציג את ה

, ן, שטחים עירונים וכפריים פתוחיםאוויר, מים, שינוי אקלים, מזו :השונים בסיס קונספטואלי עבור חלקי הפרק

ת שונוהאקולוגיות המערכות השל שירותי הציבור יאות ברהשלכות על את הלאחר מכן, חלקי הפרק מציגים ומנתחים 

 . אשר הוצגו בפרקים הקודמים

  בריאות והגדרת אקולוגיות מערכות הגדרת  .1.1

 כמערכת התומכת מערכת האקולוגיתתארת את ה( מMillennium Ecosystem Assessmentהערכת המילניום )

מכילה סט מערכות  מערכת האקולוגיתחיים. "הבכל צורות ה ר מספקת טווח רחב של שירותים, אשהאדם קיוםב

שונים, משאבים )הכוללים צמחים, בע"ח, דגים, ציפורים ומיקרואורגניזמים, מקורות מים,  אורגניזמיםיחסים בין 

.Barton et al ,) קרקע, סלעים, מינרלים ואטמוספרה מקומית( ובתי גידול המתפקדים יחד כיחידה אחת"

רכים בסיסים כגון מזון, מים ואוויר נקי, מחסה ואקלים יציב אשר עליהם לא ניתן לאדם, ישנם צ (.2011:1156

המערכת אדם. התורמים רבות לבריאות ומקורות מים זמינים יתר על כן, המגוון הביולוגי, ויסות האקלים להתפשר. 

ארגון הבריאות פי ההגדרה של בריאות על . ובריאותקיום האדם ובכדור הארץ הכרחית ומהווה יסוד ל קולוגיתהא

האדם להתמודד עם  ולא רק העדר מחלה, ומסוגלות של, תכולל תוחברתית, נפשית ריאות פיזיב של מצבהיא העולמי 

בדומה לכך,  .).Nielsen ,Barton et al ;2011, 2001) השינויים הסביבתיים באופן התואם את צרכיו הבסיסיים

תומכת, ביטחון אישי, חירות וחופש הבחירה, יחסים חברתיים,  בריאות ורווחת האדם מוגדרת לרוב על פי סביבה

 (..Sandifer et al, 2015גישה לחינוך וזהות תרבותית )

 ?אקולוגיות למערכות בריאות בין מה  .1.1

ישנה השפעה חיובית  ולוגיתלמערכת האק(. .Romanelli et al ,2015הזכות לבריאות הינה זכות בסיסית לכל אדם )

וויר נקי, מים, מקורות גנטיים מספקת לאדם משאבים הישרדותיים בסיסיים )כגון אשהיא בכך על בריאות האדם 

מחקרים אפידמיולוגים בנוסף לכך,  .).Barton et al, (2011פות(, כמו גם חומרים טבעיים לתעשייה וחקלאות ורלת

הטבעית וניצול שעות הפנאי הראו כי שירותי המערכת תורמים למצב המנטלי והפיזי משום הקרבה והגישה לסביבה 

 (..2011Barton et al ,) בדרך זו

כאמור, העולם הטבעי מספק לאנושות את רוב המשאבים הדרושים על מנת לקיים חיים בריאים. בשנים האחרונות, 

מודלים רבים אשר עסקו בשירותי המערכת האקולוגית, הציבו את המגוון ביולוגי כגורם מרכזי לתהליכים המקשרים 

(. מגוון רחב של בע"ח וצומח מסוגלים לספק בין היתר מזון, et al. Lovell, 2014הסביבה הטבעית לבריאות ) בין

מעבר לכך, המגוון הביולוגי מסוגל להשפיע על מערכות טבעיות שונות ואיכותן, (. Hough, 2014ת )ותרופו דלק

ישנן עדויות המצביעות על כך שסביבות טבעיות  ות הגלובלית ואיכות המים. בנוסף לכך,מההתחמ, כגון איכות האוויר
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עם מגוון ביולוגי גדול מסוגלות לקדם באופן ישיר ועקיף בריאות טובה יותר באמצעות חשיפה לסביבה נעימה ועידוד 

תורם  התנהגויות מקדמות בריאות ובכך למעשה לחזק את הבריאות הפיזית והרגשית. כך, בעוד שהמגוון הביולוגי

כת האקולוגית, המגוון הרחב מאפשר את קיומם של התהליכים הביולוגים הנחוצים להישרדות ליציבות המער

  .(Romanelli et al., 2015) האנושות

רוב, קשרים אלו אינם ישירים. לרבות, הקשרים הנעשים בין השתנות הסביבה לבריאות האדם מורכבים.  פעמים

 בזמן ונשענים על משתנים רבים. במרחב ו ,משתנים בין אזורים גיאוגרפיםקשרים אלו 

משאבי כדור הארץ מתכלים עם הזמן ומתעצבים הן בתהליכים טבעיים ואבולוציוניים והן על ידי פעולות 

רופוגניות, לחץ סלקטיבי ונטיות גלובליות. אותן פעולות המתבצעות על ידי האדם מאיימות על קיום ותפקוד תאנ

( שינויים במערכת האקולוגית יכולים .Romanelli et al, 2015לל )המשאבים בפרט ועל המערכת האקולוגית ככ

להתבטא בשינוי האקלים, החמצת אוקיינוסים, ירידה בפוריות הקרקע, מחסור במים ואובדן המגוון הביולוגי 

(2015 ,Whitmee et al.אלו, צפויים להתעצם .) פוך לאיומים העיקריים עבור ולה במחצית הבאה של המאה

. נראה באופן יחסית ברור כי השינויים העכשוויים במערכת אקולוגית (.Romanelli et al, 2015)הבריאות 

משפיעים על הביטחון הכלכלי והפיזי )רמת הכנסה ופרנסה, הגירה מקומית, סכסוכים פוליטיים/ יחסים חברתיים( 

 (.Millennium Ecosystem Assessment (MA), 2005ובכך משפיעים לרעה על בריאות האדם ורווחתו )

שירותי וויסות המערכת האקולוגית )כגון טיהור מים( בעלי יתרונות ותרומות סביבתיות )כלומר, טיהור מים לשתייה( 

יחד עם מניעת נזקים )כלומר, התפשטות פתוגנים בסביבה(. על פי רוב, שירותי המערכת האקולוגית "מתנהגים" 

בהנחה כי המשאבים  .).Barton et al, (2011 מגנים עליו מפני פגיעהבאופן בו הם תורמים לבריאות האדם ובמקביל 

הטבעיים ומגוון המינים הם יסוד ובסיס התקיימות האדם ביקום זה, סביר להניח כי לחצים גדולים או הרס גורמים 

ארגון אלו יובילו לעליה עולמית ברמת התחלואה והתמותה יחד עם הפרעות בריאותיות קשות, כפי שהוגדר על ידי 

(. מתוך כך, הבנה טובה יותר בקשרים שבין מניעת נזק למערכת אקולוגית ותפקודה לבין WHOהבריאות העולמי )

יכולה לסייע בפיתוח תכניות ניהול ומדיניות סביבתית אשר ישפרו את בריאות הציבור  ,התרומה/נזק לבריאות האדם

(Nielsen, 2001מטרת פרק זה היא חקירת היחסים המסובכ .) ים שבין שירותי המערכת האקולוגית לבין מצב

 בריאות האדם אשר תלוי בהם.

 תחומים-וחוצת תחומית-רב גישה  .1.1

לוגיות הנוגעת לבריאות האדם, בוחנת את היחסים בין המרכיבים השונים של המערכת והגישה של המערכות האק

 & Forget) יבות המערכת האקולוגיתדם והן ליצדיר ולהעריך את עדיפותם הן לבריאות האהאקולוגית, בכדי להג

Lebel 2001: S16) . הוליסטית אשר נתמכת על ידי פרספקטיבות רב תחומיות  -ו ישנה ראיה גלובלית זבגישה

תפיסה חדשה אשר שמה את הבריאות במרכז המערך הכולל ואת מגוון המינים כדרישה בסיסית לגמישות ויוצרת 

בחשיבות  לוגית( מכירמערכת אקו–" )בריאות Eco-Health" נספט שלקוה .(Nielsen, 2001) מערכת אקולוגית

, פיזיקליים-ביו מחדש תפיסות מדעיות באמצעות שילוב היבטים ע ומגדירהיחסים בין החברה האנושית לטב

למעשה, גישה זו צופה בעיות ויוצרת  (.Rapport, 2002ושיקולים אתים הקשורים לבריאות ) סוציואקונומיים

בכדי להבין את  רב תחומיות, שוויון ושיתוף ציבורישים אשר מבוססים על שלושת עמודי התווך של פתרונות גמ

 Lawinsky etההתרחשויות באופן דמוקרטי ולעודד את ההרמוניה בין סביבה בריאה ומגזרים נוספים של החברה )
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al., 2012 .)ריאות, איכות סביבה וקיימות ב ופעולות מחקריות המשלבותרב תחומיות "הבריאות העולמית תלויה ב

 .(Charron, 2012: 264)בהתפתחות סדר היום" 

 בבריאות פערים  .1.1

בריאות מנטלית  שווין בריאותי מושתת על מספר תנאים סביבתיים כגון שווין חברתי, גישה למוצרים בסיסיים, קידום

תנאים לרוב,  (.Commission on Social Determinants of Health (CSDH), 2008) ופיזית והגנה על הסביבה

שחיתות כליים לא הוגנים, מדיניות חסרה וממבנה חברתי לקוי כגון הסדרים כל נובעים סביבתיים לא שוויוניים,

יותר, אשר מחריף עקב פגיעה  גדולבריאותי . בחלקים חלשים של העולם ישנו אי שווין (CSDH, 2008) פוליטית

 –ים פגיעה זו לבדה מהווה גורם עיקרי לעוני וגדילת פערים חברתיים במערכת האקולוגית ושירותיה, אשר לעית

' )אשר מחזיקה בדעה כי EcoHealth(. בתור אחד מעמודי התווך של הגישה ההוליסטית 'MA, 2005כלכליים )

ת בריאות האדם ורווחתו תלויה ביחסים הדינאמיים שבין המערכת האקולוגית והחברה(, ההכרה בשווין בריאותי חיוני

 ,Charronלמתכנני מדיניות, בכדי לספק גישה שווה ו/או שימוש שווה במשאבי ושירותי המערכת האקולוגית )

2012; Lawinsky et al., 2012 גישת 'מוצלח של (. יישוםEcoHealth משקפת את הפוטנציאל שלה "להיות '

, חוסר שוויון עולמי, שינוי אקלים המשפיעים על הבריאות חברתייםמשולבת במחקר ושיח מדיניות בנוגע לגורמים 

(. בעוד שנזקים סביבתיים ובריאותיים משותפים לעתים Webb et al., 2010: 441וניהול משאבי מים ומזון" )

שכבות החלשות, היתרונות והתועלות מופצות לעתים קרובות בצורה לא הוגנת בין השכבות המיוחסות לקרובות 

 ורגישות/פגיעותשל ריבוד חברתי, פערים בחשיפה לסיכון, לשאלות שומת לב צריך להסב ת יבריאות שוויוןיותר. 

(. כל חלק בפרק זה יבצע הערכה לקשרים בין קטגוריות Lawinsky et al., 2012) בתנאים מסוימים של קבוצות

 שירותי המערכת האקולוגית ואי שווין בריאותי השייכים למציאות הישראלית העכשווית.

 סיכום  .1.1

אקלים, הידלדלות האוזון מתבטא במגוון היבטים כגון שינוי  ול בעושר המערכות האקולוגיות הטבעיותההפסד הגד

הפחתה במערכות ייצור המזון ומקורות אספקת מים, פגיעה במגוון המינים והפצת מינים פולשים. בסטרטוספרה, 

 & McMichael) דם בריאיםספרה לתמוך בקיום חיי אאלו, עלולים להוביל לפגיעה ארוכת טווח בכושר הביו

Beaglehole, 2000: 498 מתוך כך, ישנו הצורך ביצירת הבנה שלמה יותר באינספור הדרכים בהן שירותי .)

איכות  ו כן עולה הצורך בהערכתהמערכות האקולוגיות קשורות )בקשר בל יינתק( לבריאות האדם ולרווחתם. כמ

, ממוקמות הןהיכן  והתועלות הבריאותיות אשר הן מקנות,ותים שירה םמה ;וכימות המערכות האקולוגיות של ישראל

פערי הידע המערכת האקולוגית וכן מהי מידת  זמינותו על איכות מידת ההשפעה האנושיתמהי , מה מידת זמינותם

 באמצעות מחקר נוסף. להוביל לשינוי וטיפולכדי באוכלוסייה, ב

בישראל להערכת יתרונות שירותי המערכת האקולוגית פרק זה היא להביא לממצאים מדעיים הקשורים  מטרת

, בכדי לנהל את הסביבה והשירותים האקולוגים שלה טוב בקבלת החלטות מדיניות לבריאות האדם וכן לסייע בקובעי

 יותר ובכך להבטיח עתיד משגשג יותר עבור כל יושבי הארץ.
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 אוויר .1

וויסות איכות האוויר. התועלת משירותי המערכת היא  שירותי המערכת האקולוגית כוללים וויסות אקלים מקומי

וויסות טמפרטורה ולחות האוויר ומיתון זיהום האוויר. בפרק זה נעסוק בשירותי המערכת האקולוגיות בהקשר למיתון 

זיהום האוויר והשפעתם על קיום האדם ורווחתו. יערות ומערכות אקולוגיות אורבניות הכוללות עצים וצמחיה 

, לקלוט פחמן דו חמצני ולפלוט חמצן (Haim, 2013) ת המזהמים באוויר. צמחים יכולים לספוח מזהמיםמקטינות א

ובכך תורמים למיתון זיהום האוויר וגזי החממה וריכוז החמצן. לאיכות האוויר, על מרכיביה השונים השפעה מכרעת 

י לצורך קיום האדם, בריאותו והשלומות קצרת טווח וארוכת טווח על קיום האדם ורווחתו. האוויר הוא משאב חיונ

. ירידה באיכות האוויר בשל המצאות (World Health Organization (WHO), 2013) (well beingשלו )

 Environmental Protection) מזהמי אוויר ממקור אנתרופוגני או טבעי משפיעה באופן ישיר על בריאות הציבור

Agency (EPA), 2014:) וסקולריות, -ים וביקורים במיון, מחלות כרוניות ממאירות, קרדיותמותה, אשפוז

נשימתיות, אימוניות ונפשיות, תסמינים נשימתיים, נוירולוגיים ונפשיים, גורמי סיכון כדוגמת השמנה ויתר לחץ דם 

: תוצאי ואף תפקוד קוגניטיבי, נפשי ואושר. בנוסף לזיהום אוויר השפעות על הפוריות ועל בריאות העובר המתפתח

 ,.Raz et al) אוטיזם, משקל לידה נמוך וסיכון מוגבר לבעיות מוחיות כדוגמת (Agay-Shay et al., 2013) לידה

 .(Peled, 2011) אוכלוסיות במדינות עם הכנסה בינונית או נמוכה מושפעות במיוחד(. 2015

משמש כתווך. הרכב האטמוספירה  שאר המערכות גם תלויות בטיבו של האוויר בין אם הוא סובב סביבן ובין אם

והגזים הנמצאים בה מאפשרים את החיים על פני כדור הארץ כפי שאנו מכירים אותם כיום. מלבד זאת, כמו שאר 

המדיות האוויר קולט ומטפל במזהמים, כך שוויסות איכות האוויר משפיעה על וויסות איכות המים והקרקע. האוויר 

  ניים וביולוגיים.מהווה מדיום למעבר חומרים אלרג

 ויסות שירותי  .1.1

 ופיזיקלי( )כימי אוויר איכות ויסות .1.1..

בראשית האבולוציה של כדור הארץ לא היה חמצן כחלק מהאטמוספירה. עם התפתחות סוגי אצות, שגשוגם בסביבה 

 ודרך התהליכים המטבוליים שלהם, נוצרה בכדור הארץ סביבה עשירה בחמצן.

התפתח בהתאמה, ובני האדם מסוגלים להתקיים רק בסביבה עם אחוזי חמצן מסוימים. המין האנושי כמו שאר המינים, 

ארגון, ושאר גזים אחרים. ריכוזו  1%חמצן,  1%.חנקן,  78%כיום האטמוספירה שמקיפה את כדור הארץ כוללת 

לפי מיקומם  של החמצן יורד עם המרחק מפני כדור הארץ אוכלוסיות שונות מתאימות עצמן לריכוזי החמצן השונים

 הגיאוגרפי. 

לקליטת מזהמים ומחזורי גזים. באוויר נמצאים גזים שחיוניים לאדם בצורה ישירה ( Buffer)פר אכבהאוויר משמש 

כמו חמצן לנשימה, או עקיפה כמו חנקן ופחמן דו חמצני לויסות תהליכים. המערכת האקולוגית יכולה מחד לתרום 

, לדוגמא על ידי ניטרול באווירת אבק, ומאידך יכולה להפחית נוכחות מזהמים , לדוגמא על ידי סופולאווירמזהמים 

 י רדיקל ההידרוקסיד(, ספיחת מזהמים על ידי צמחיה ופיזורם באמצעות רוחות. "מזהמים )למשל ע

קיימים חמישה מזהמי אוויר עיקריים שמהווים גם אינדיקטורים להמצאות מזהמים נוספים. הסוכנות להגנת הסביבה 

( מגדירה מזהמי אוויר עיקריים אלו כ"מזהמי אוויר קריטריונים" מכיוון שערכי הסף שלהם EPAהאמריקאית )
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(. חמשת מזהמי האוויר הם: human health based criteriaמבוססים על ערכים המשפיעים על בריאות האדם )

 . (EPA, 2014) יחלקיקים נשימים, אוזון, תחמוצות חנקן, גופרית דו חמצנית ופחמן חד חמצנ

בוטאדיאן המוגדרים על ידי -1,2 -ישנם מזהמי אוויר נוספים תוצרי האדם, כמו בנזן, פחמימנים ארומטים טבעתיים, ו

 Hazardous Air Pollutants (HAP`s .) -כ EPA-ה

חדור ( הינם חלקיקים מוצקים קטנים מאוד בגודלם ולכן יכולים לPM) Particulate Matter –חלקיקים נשימים 

עמוק למערכת הנשימה ולהפריע לחילוף הגזים התקין. החלקיקים נחשבים למזהם האוויר המזיק ביותר לאדם. 

לחשיפה לחלקיקים אין סף בטוח להשפעות בריאותיות וכל חשיפה אפילו לרמות נמוכות ביותר גורמת להשפעה 

כמו אוטם שריר הלב, האצת תהליך של  בריאותית. זיהום אוויר מחלקיקים נמצא כגורם למחלות קרדיווסקולריות

 ;Delfino & Malik, 2005) טרשת עורקים ושל תופעות דלקתיות, ירידה בקוטר וגמישות העורקים הקטנים

Abelsohn & Stieb, 2011; Pope et al., 2004; Atkinson et al., 2001; Kampa & Castanas, 2008; 

Halonen et al., 2009), מחלות לב ריאה (Villeneuve et al., 2007) ולמחלות ממאירות (Pope et al. 2002; 

2010 ,Eitan et al. ;, 2012International Agency for Research on Cancer; 2010 ,Brenner et al.) .

עם רמה  יותר מהתמותה בעיר 1%.-15 -התמותה באזור בעל רמות גבוהות של זיהום אוויר מחלקיקים עולה ב

 -חודשים בתוחלת חיים כתוצאה מחשיפה ל 8.6נמוכה של זיהום אוויר מחלקיקים. באיחוד האירופי, ישנו הבדל של 

2.5PM (2014 ,WHO ;WHO, 2016)בירידת תפקודי  %21-. ניתן להעריך שהחשיפות הסביבתיות מסבירות כ

ממחקרים  .(Mariani et al., 2010) מגורמי ההחמרה של התקפי אסטמה 5%. -הריאה של הנחשפים ומהוות כ

דבר )מתוך המערכות המדבריות( תורמים בארץ ובעולם נמצא כי עצי היער והחורש וכן הקרומים הביוגניים במ

 . (Singer, et al., 1996) להפחתת מספר מזהמים ובעיקרם חלקיקים מרחפים

היפוקסמיה מוגדרת באדם כמצב של ריכוז חמצן נמוך בדם )הכוונה בדרך  ,ותרומתה לבריאות חמצן אספקתלגבי 

רמת החמצן בדם מושפעת מרמת החמצן בסביבה כלל לדם עורקי( ובסביבה כמצב של מחזור בחמצן בסביבה ביוטית. 

ולמעשה מהלחץ החלקי של החמצן התלוי גם בלחץ האוויר, ומשתנה עם הגובה. רמת החמצן בדם מושפעת גם 

מגורמים אישיים הקשורים בונטילציה ובפרפוזיה וההשפעה הכוללת על בריאות האדם תלוי בסטורציה של 

ידה בריכוזי החמצן בסביבה הקרובה לאדם יכולה לגרום לתחלואה הפיכה ההמוגלובין התלויה במשתנים נוספים. יר

שלמה. כתוצאה מכך יכול להיגרם מוות לאורגניזם כולו, בין אם  רקמהאו בלתי הפיכה, כמו מוות חלקי של תאים או 

 מדובר בחיה או בבן אדם.

  תרבות שירותי ...1..

פרט על פעילויות בחוץ: פעילות ספורט, תנועה, לאיכות האוויר הנתפסת השפעה מכרעת על הפעילות האנושית וב

עבודה, חינוך ותרבות כמו גם על האושר, שלומות ושביעות הרצון מהחיים )ישירות וללא תלות בהשפעות 

. איכות האוויר הנתפסת תלויה בתפיסת הסיכון הקשורה מעבר (MacKerron. & Mourato, 2009) הבריאותיות(

כיום גדלים בעולם ילדים אשר מעולם  (.Clear airניות, דיווחי התקשורת ונראות )לאיכות האוויר גם בתחושות גופ

לא ראו כוכבים עקב זיהום אוויר חמור ומתמשך. לנראות השפעה לא רק על איכות האוויר הנתפסת אלא גם על 

האוויר בישראל  . ירידה בנראות יכולה לגרום לעליה בתאונות דרכים.(Cooter, et al., 2013) היכולת לחיות בחוץ

נתפס באופן היסטורי כאוויר נקי, היווה מקור משיכה לתיירים והופיע באמנות: "אוויר הרים צלול כיין". השפעת 

איכות האוויר על נראות באה לידי ביטוי באמנות ישראלית ובינלאומית. באירועים חריגים, כדוגמת אירועי סופות 

 ולא ניתן לקיים את שגרת החיים.  , נפגע הסדר החברתי115.האבק בישראל בשנת 
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 בבריאות פערים .1.2..

קיימים הבדלים בין אוכלוסיות בחשיפה לזיהום אוויר וביכולת להתמודד עם אירועי זיהום אוויר אקוטיים וכרוניים. 

בהם איכות האוויר טובה יותר, לדוגמא מגורים ליד  באזוריםאוכלוסיות מבוססות כלכלית יכולות לבחור להתגורר 

פתוחים ולא ליד אזור תעשייה. יתר על כן, לאוכלוסיות מבוססות כלכלית יכולת להגן על עצמן מזיהום האוויר שטחים 

באמצעות מערכות מיזוג אוויר וחלונות שאינם קיימים לדוגמא באוהלים )כמו אצל האוכלוסייה המתגוררת בדרום(. 

צד אחד ומצד שני בגלל המערכת האקולוגית הבדלים בחשיפה קיימים גם בגלל מגמות הזיהום מתחבורה ותעשיה מ

והאנושית המשפיעה על מיתון זיהום האוויר. ישנן אוכלוסיות שנמצאות בסיכון רב יותר למפגעי זיהום אוויר בגלל 

וסקולריות או מחלות -גיל, מצב בריאותי ומחלה קיימת או חשיפה מוגברת. בעיקר, ילדים, חולים במחלות קרדיו

. נשים הרות (Abelsohn & Stieb, 2011; Peled, 2011) אקונומי נמוך-אנשים במצב סוציונשימתיות, קשישים ו

רגישות להשפעות של זיהום אוויר וחשיפה במהלך הריון משפיעה על התפתחות העובר ולמעשה על בריאותו לאורך 

הבדלים פיזיולוגים בין כל ימי חייו. הבדלים נוספים בחשיפה והשפעת זיהום האוויר על הבריאות נובעים גם בגלל 

המינים )פעילות ומחזוריות הורמונלית, גודל כלי הדם והריאות( והבדלים מגדריים )התנהגות, עיסוק(. פגיעות ילדים 

בעיקר בגלל היותם בשלבי התפתחות מוקדמים של מערכות בגוף )מערכת   ותינוקות גבוהה יותר משאר האוכלוסייה

מוח וכו'( או ההתנהגות האופיינית של ילדים שמעמידה אותם בפני -מחסום דם הנשימה, מערכת החיסון, מטבוליזם,

 .(WHO, 2005) חשיפות מיוחדות

אוכלוסיות שונות נבדלות הן ברמות הזיהום בסביבתן והן ביכולת להימנע מחשיפה. קיימים גם הבדלים בנגישות 

גמת אסטמה. בנוסף, יש חשיפות תעסוקתיות לשירותי רפואה לטיפול במצבים רפואיים הקשורים לזיהום אוויר, כדו

 לאיכות אוויר נמוכה ולמזהמים באוויר, שאוכלוסיות בעלות יותר אפשרויות בחירה תעסוקתיות יכולות להימנע מהם.

 בישראל הידע פערי .1.4..

עים קיימים פערי ידע בישראל לגבי איכות האוויר ותרומת המערכת האקולוגית למיתון זיהום האוויר. פערי הידע נוב

מכך שלגבי חלק מהמזהמים לא נעשה ניטור, או שנעשה ניטור באופן לא קבוע. בנוסף, ניטור האוויר בארץ מתבסס 

הערכה של חשיפה אישית  . אין(115.המשרד להגנת הסביבה, ) אחידהתחנות ניטור ופריסתן בארץ איננה  115-על כ

ערכת האקולוגית אל מול הפליטות והערכה של תרומת או של איכות אוויר תוך מבנית. חסר חיבור של נתונים על המ

המערכת האקולוגית למיתון זיהום האוויר. חסרים מודלים שיאפשרו בתהליכי התכנון התחשבות בתרומת המערכת 

 האקולוגית לדוגמא צמחיה או תסכית השטח ומשטר האקלים, לוויסות האוויר. 

 שיווי שקיים להיות יכול מופר. שהוא עד משקל, בשיווי ימיםמתקי כימיים ושינויים תמורות טווח, ארוכת בראייה

 ויכולים וקרחונים( )משקעים שנים עשרות של זמן בטווח מתרחשים מהשינויים חלק יותר. גדולה בסקלה משקל

 קפואות, קרקע )שכבות שנים מאות של בסקלה בכלל( )אם יקרו חלק מאידך, הקרוב. בטווח חיינו על להשפיע

 כדור של חייו שנות מיליוני במהלך באטמוספירה כימיים שינויים של הערכות על מתבסס מהמידע חלק אוקיאנוסים(.

 שאיננו בצורות האוויר וויסות על רבה השפעה האקולוגית שלמערכת ייתכן בניסוי. נבדק לא מעולם אך הארץ,

 שקשה בצורות האדם ורווחת אווירה איכות על להשפיע יכולים האקולוגיות במערכת ושינויים כיום, להבין מיטיבים

  לחזותן.
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 מדיניות המלצות .1.5..

יש לקחת בחשבון את תרומת המערכת האקולוגית למיתון זיהום האוויר בתהליכי התכנון. כיום מושם דגש על "צמצום 

פליטות" אך במקביל תכנון נכון הכולל שימוש מושכל בצמחיה ותכנון שימושי קרקע בהתאם למערכת האקולוגיות 

 בות האקלים יוכל לאפשר שיפור של איכות האוויר, לרווחת האדם. לר

גישות תכנון צריכות לקחת בחשבון את היחסים בין הסביבה הבנויה והבריאות. לתכנון המתחשב בגורמים המזהמים 

 –והתפזרותם בסביבה תפקיד חשוב במניעת אותן מחלות. תכנון עירוני צריך להיעשות בשילוב כל גורמי העניין 

אנשי תכנון, אנשי בריאות הציבור, אנשי זיהום אוויר, אנשי תחבורה ועוד. תכנון מעודד הליכה, יוביל להפחתת 

(, תתרום walkabilityהפגיעות מזיהום אוויר משני הכיוונים. יישום שימושי קרקע מעורבים וערים הליכות יותר )

הפחתת הסיכון למחלות ברמת הקהילה. לשם כך  להפחתה זיהום אוויר גם בשל צמצום פליטות מהפחתת נסועה וגם

צריך תשתית טובה ונוחה להולכי רגל ורוכבי אופניים, תחבורה ציבורית נגישה, נוחה ואמינה, ועירוב שימושי קרקע 

במקום פרבור שגורם לנסועה עודפת, ערים ושכונות שמאפשרים תנועה לא מוטורית מבלי להיות חשופים לרמות 

 .(Nosal, 2009) ווירגבוהות של זיהום א

כאשר מדברים על צמצום חשיפה של אוכלוסייה רגישה, ובמיוחד ילדים, בעזרת תכנון מתאים משתמשים במונח 

ילדים חולים  –התכנון מתחשב במיקום הרצפטורים הרגישים  (.sensitive land uses)רגישים" "שימושי קרקע 

עשייה, תחנות דלק ועוד(. שימושי קרקע רגישים יכולים להיות ביחס למקורות הפליטה )כבישים, אזורי ת –וקשישים 

מגורים, בתי ספר, גני משחקים, בתי חולים ובתי הבראה. ילדים מבלים את רוב זמנם בגני ילדים או בבתי הספר, גני 

 משחקים ובבית. לכן, כל אחד מאלו מוגדר בשפת התכנון כשימוש קרקע רגיש.

ויר ברמה העירונית, ברחובות העיר, גגות וקירות ירוקים, וגם לצמצום זיהום שימוש בצמחייה לסילוק מזהמי או

 Sacramento Metropolitan Air Quality ) אוויר תוך מבני. תחום שנמצא עדיין במחקר, על פי המחקרים

Management District, 2011) ( ( של סילוק מזהמים )65-85%שנמצאו כולם מוצאים אחוז כזה או אחרPM .)

 ייחסים לקירות מכוסים בצמחייה למטרה אקוסטית גם יכולת הפחתת זיהום אוויר.מ

בדבר תכנון המבנה: ביטול חלונות ומרפסות שפונות לצירי תנועה עמוסים, או מניעת תכנון צירי תנועה עמוסים 

נת מערכות בין מגורים למקור זיהום, התק באפרבמקום ללא יכולת אוורור טבעית. ישנה המלצה על שמירת שטח 

 אוורור ומערכות ניטור.

במקביל יש להרחיב את מערך הניטור ולבנות מערכות מידע משולבות שיאפשרו לנתח באופן רציף את השפעות 

ה יהמערכת האקולוגית על איכות האוויר ועל בריאות האדם. בנוסף יש צורך בצעדים לצמצום חשיפת האוכלוסי

  ולוגיים, לרבות הערכת תרומת המערכת האקולוגית.ובהנגשת מידע לציבור באמצעות כלים טכנ
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 אקלים  .1

. 1האטמוספרה והאקלים מספקים שירותי מערכת חיוניים מגוונים. השירותים הרלוונטיים לבריאות האדם הם: 

. קיומו של אפקט חממה השומר על טמפרטורת 2. הגנה מפני קרינה מסוכנת ומטאורים, .האוויר שאנו נושמים, 

. שירותים 6. תרומה למחזור ההידרולוגי, 5. קיבול ופירוק של מזהמי אוויר, 4סביבה המאפשרת את קיום החיים, 

 למערכות אקולוגיות ולחקלאות )אספקת חמצן, פחמן דו חמצני ומים(. 

ף במקביל, הביוספרה והמערכות הביולוגיות שבתוכה תורמות לוויסות האקלים עצמו ובכך משפיעות )באופן עקי

וישיר( על בריאות האדם. ראוי לציין כי מסקירת ספרות בנושא עולה כי קיים ערבוב בין שרותי מערכת המסופקים 

ע"י האטמוספרה והתהליכים הנוצרים בה, לבין וויסות האקלים עצמו ע"י מערכות ביוספריות. שתי המערכות הללו 

 (.Cooter, 2013קשורות אחת לשנייה ולכן יש להתיחס לשתיהן יחד )

 האטמוספירה הרכב  .1.1

 חמצן .2.1.1

ארגון, ושאר גזים אחרים. ריכוזו של  1%חמצן,  1%.חנקן,  78%האטמוספירה שמקיפה את כדור הארץ כוללת 

החמצן יורד עם המרחק מפני כדור הארץ. בני האדם מסוגלים להתקיים רק בסביבה עם אחוזי חמצן מסוימים. 

ן להבחין באוכלוסיות אנושיות שמותאמות לריכוזי חמצן שונים, מהתבוננות בתפרוסת הטופוגרפיה העולמית, נית

 למשל אלה שחיים בגובה פני הים מול אלה שבהרי ההימלאיה.

מסוגלת להפיק הרבה  חמצן, אם כי ריאקטיבי מאוד, הוא מרכיב חשוב בנשימה. נשימה בנוכחות חמצן –מעגל החמצן 

ורכב מייצור חמצן כתוצר לוואי של תהליכי פוטוסינתזה יותר אנרגיה מנשימה ללא חמצן. מעגל החמצן בטבע מ

 )אצות( ומצריכת חמצן לנשימה על ידי בעלי חיים.  ובאוקיאנוסיםביבשות 

( מניחים Butterfield, 2009אקלימי של כדור הארץ חלו שינויים בריכוזי החמצן. מחקרים )-במהלך העבר הפליאו

( ייתכן שזה גרם לעלייה בכמות החרקים והדו חיים. מאידך ידועה 21%כי כאשר ריכוזי החמצן היו גבוהים )סביב 

תקופה של "הרעלת חמצן" בה עודף חמצן באטמוספרה ללא בעלי חיים שיצרכו אותו בשיעור הנדרש לאיזון, הובילה 

 להכחדת מינים. 

מוות חלקי של  ירידה בריכוזי החמצן בסביבה הקרובה לאדם יכולה לגרום לתחלואה הפיכה או בלתי הפיכה, כמו

 שלמה. כתוצאה מכך יכול להיגרם מוות לאורגניזם כולו, בין אם מדובר בבעל חיים או באדם. רקמהתאים או 

 חמצן מופק מהאוויר לצורכי תעשייה, רפואה ופנאי.

 מלבד אספקת החמצן הבסיסית שהאטמוספירה מעמידה לרשותנו, חלקים אחרים שלה מספקים לנו "תועלות" נוספות.

 ריכוזי חומרים שונים.וב שונה טמפרטורה מפללחלק את האטמוספירה למספר אזורים המאופיינים ב נהוג

מהמסה של  81%החלק הקרוב לפני השטח, בו בני האדם חיים, נקרא שכבת הטרופוספירה. הטרופוספירה מהווה 

שכבה זו. חימום הקרקע מאדי המים נמצאים בשכבה זו. רובו המוחלט של החמצן נמצא ב 99% -וכלל האטמוספירה 

 והאוויר שמעליה הוא הגורם הראשוני המניע את תהליכי מזג האוויר.

 



12 
 

 )לחות( מים אדי ...2.1

( ע"י צמחים transpiration( מפני הקרקע ודיות )Evaporationאדי המים מגיעים לאטמוספירה מאידוי פיזיקלי )

ידוי והדיות יעודדו את תהליכי ההתעבות באוויר ומשפיעים גם על היקפן של תופעות ערפל ועננות. עליה בשיעורי הא

ובכך יתרמו להפחתת שיעורי הקרינה המגיעים אל פני הקרקע ולהורדת הטמפרטורה. ירידה בלחות ומעבר קרינה 

 (.Ko, 2000יכולה לפגוע בפתוגנים ולהשפיע לטובה על "ניקיון" האוויר )

 אוזון .2.1.2

מהאוזון. ההרכב הכימי של האוזון  91%ה. באזור זה מצוי השכבה שנמצאת מעל הטרופוספירה נקראת סטרטוספיר

( ולכן סוג קרינה זו לא מגיע UVA, UVC, UVBגורם לו "לספוג" קרינה אולטרה סגולה מזיקה שמגיעה מהשמש )

לפני הקרקע. הריאקציות הכימיות היוצרות/מפרקות את האוזון אינן קשורות למערכות ביולוגיות כמו מחזורי הגזים 

 .האחרים

, הוביל להתדלדלות שכבת האוזון וליצירת תופעה הידועה בשם "החור CFC`sשימוש נרחב בתרכובות מסוג 

באוזון". תופעה זו מתרחשת מעל הקוטב הדרומי במהלך האביב, ולכן פחות רלוונטית למדינת ישראל בשל מיקומה 

ראה כי חל תהליך של בלימה בהרס הגיאוגרפי אך בעלת השפעה על בריאות הציבור בסקלה הגלובלית. למרות שנ

 שכבת האוזון בסטרטוספרה האנטרקטית, בשנים האחרונות נתגלה חור באוזון גם באזור הקוטב הצפוני.

מזיקה, קרינה מסוג זה עוצמה רבה שיכולה להזיק להרכב הגנטי, לגרום  –אולטרה סגולה היא קרינה מייננת ההקרינה 

 UV המערכת החיסונית. נצפתה פגיעה גם בחברות חי וצומח )למשל קרינת לסרטן העור, פגיעה בעיניים ובעמידות

גורמת לתחלואה בבעלי חיים ופוגמת בתהליכי הפוטוסינתזה(, ובכך עולה חשיבותן של מערכות אקולוגיות שיספקו 

(. mitigation( וצעדי מדיניות שיקטינו את הנזק הסביבתי מאידך )adaptationצל ומחסה מפני קרינת השמש מחד )

 CFC`sחתמה ישראל על פרוטוקול מונטריאול, אשר מחייב את המדינות החתומות להוציא משימוש גזי  1987בשנת 

 הפוגעים בשכבת האוזון.

 חממה גזי .2.1.4

תרומה נוספת של האטמוספירה לרווחת האדם היא הימצאותם של גזי החממה. גזי החממה העיקריים באטמוספרה 

 (.3Oואוזון ) (, אדי מים,O2N(, חמצן דו חנקני )4CHן )(, מתא2COהם פחמן דו חמצני )

אפקט החממה חיוני לקיומם של החיים בכדור הארץ בשל יכולתם של גזי החממה לבלוע קרינה ארוכת גל הנפלטת 

מ"צ  18-כ הייתהמכדור הארץ ולכלוא חום באטמוספרה התחתונה. ללא אפקט החממה, טמפרטורת האוויר הממוצעת 

 בר שהיה מונע את קיומן של מערכות החיים.מתחת לאפס, ד

המונח "גזי חממה" עלה לתודעת הציבור בעשורים האחרונים בשל מגמת הגברה של אפקט החממה בגלל פליטת גזי 

 חממה )פחמן דו חמצני, מתאן, חנקן תת חמצני ועוד( ע"י האדם. 

לתופעה הידועה בשם "ההתחממות ו אויר מזג תופעות של להקצנהתהליך זה מוביל לשינויי אקלים מגוונים, 

הגלובלית". לשינוי האקלים השפעות משמעותיות על בריאות האדם והסביבה והם הוגדרו ע"י ארגון הבריאות העולמי 

(WHOכבעיה הבריאותית הקשה ביותר של המאה ה )-.בשל הגברת מגמת הקצנת תופעות מזג אוויר שהיא חלק 1 .
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חשופות כיום יותר לפגיעה מגלי חום )שעולים בתדירותם, באורכם ובעוצמתם(  משינויים אלה, אוכלוסיות אנושיות

 טפונות נרחבים מחד ולתופעות של התייבשות ומדבור מאידך.יוגלי קור, לסערות קשות וש

 מעגל הפחמן  .1.3.1.3

( בכמות 4CH( או מתאן )2COפחמן הוא אבן יסוד חיוני בכל צורת חיים. נמצא באוויר בצורת פחמן דו חמצני )

, בקרקעות ובמחצבים כמו דלקים מאובנים )פחם(. באוקיאנוסיםקטנה, שאר כמות הפחמן על כדור הארץ נמצאת 

אטמוספירה,  –מעגל הפחמן הוא העברת הפחמן על צורותיו השונות )אורגני ולא אורגני( בין ה"ספרות" האחרות 

 . והידרוספרהביוספירה, ליתוספירה 

של בעלי חיים )נשימה תאית(, פירוק חומר אורגני, שריפת דלקים מאובנים.  פחמן מגיע לאטמוספירה דרך נשימה

. צמחים באוקיאנוסיםלעומת המקורות הרבים קיבוע פחמן נעשה רק על ידי פוטוסינתזה של צמחים וכן הטמעתו 

פליטות הם מאגר גדול של פחמן אך הם מאגר סופי. דלדול צמחייה )כריתת יערות, מדבור( ועלייה ב ואוקיאנוסים

לאטמוספירה )תעשייה תחבורה וייצור אנרגיה( מפרים את האיזון במעגל הפחמן. תצפיות מהשנים האחרונות מראות 

הגיעו לקצה גבול יכולת הקיבול של פחמן. בנוסף, עלייה בריכוזים האטמוספריים גורמת להחמצת  האוקיאנוסיםכי 

 האוקיינוסים )ערך הגבה קטן(.

( בסביבה הקרובה לאדם: החומר נקשר להמוגלובין ומונע קשירת חמצן. עלייה COחמצני ) שינוי ריכוזי הפחמן החד

 בריכוז החומר יכולה לגרום למוות /חנק בגלל חוסר חמצן.

 מעגל החנקן  .1.3.1.3

(. 78%מרכיב חיוני באבני הבניין של הגוף )חומצות גרעין, חלבונים(. המקור העיקרי של חנקן הוא באטמוספירה )

הגבוה באטמוספירה הוא לא זמין לניצול על ידי צמחים ובעליי חיים. הפיכתו לזמינה מתבצעת בטבע למרות ריכוזו 

בעזרת חיידקים. תעשיות רבות משתמשות אף הן בחנקן באוויר ליצירת דשנים שמשמשים חקלאות בכל העולם. 

 חזרתו לאטמוספירה מתבצעת אף היא על ידי חיידקים.

ר על ריכוז חמצן שלא מספיק ליצירת בעירה ספונטנית )מונע בעירה(. לא ידוע כיום נוסף על כך, החנקן באוויר שומ

 באיזה ריכוז יהיה החמצן מסוכן ומזיק.

( מגיב והורס מזהמי אוויר. המולקולה "מתקיימת" לשבריר שנייה ועם זאת מצליחה לפרק OH*רדיקל ההידרוקסיל )

 תרכובות מזהמים אחרים בשל היותה מאוד ריאקטיבית.

 

 ויסות שירותי  .1.1

תדירותן של מחלות לב, כלי דם, ונשימה שנגרמות בין השאר מעומסי חום גבוהים, פוחתת באמצעות שרות ויסות 

תכסית הצומח, בעיקר צומח עצי מורידה את הטמפרטורה  .האקלים המקומי של המערכות היבשתיות של ישראל

יסות אקלים זה חשיבות מיוחדת בשעות היום בעונת בסביבה הקרובה, באמצעות הצללה והפחתת קרינה. לשירות ו

צמחיית המערכות האקולוגיות  (.urban heat islandהקיץ בעיר, וזאת בעיקר באמצעות מיתון "אי החום העירוני" )

 .היבשתיות מווסתת את הלחות, שיעורי הקרינה הנקלטים ועוצמות הרוח בסביבתו של האדם הנמצא בשטחן
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 אקלימית נוחות .1...2

אקולוגיות של צומח עצי )חורש, יער( מסייעות במתן צל ומחסה המפחיתים את שיעור הקרינה הנכנסת  מערכות

ותורמות להורדת הטמפרטורה וליצירת מיקרו אקלים קריר יותר. למשל, שדרת עצים באזור עירוני ים תיכוני תתרום 

 להצללה ולהורדת עומסי החום )הפחתת אי החום העירוני(.

ת קולטות מזהמים )למשל ספיחה של פליטות מכלי רכב ע"י עצים, פירוק מזהמים ע"י חיידקים מערכות אקולוגיו

 בביצות טבעיות( ובכך מפחיתות את שיעורם באטמוספרה, אך במקביל הן מהוות מקור ליצירת אלרגנים )אבקנים(.

להגביר את כמות  פחית אושינויים בפני השטח )למשל שינוי בכיסוי הצומח( תורמים לתנודות באלבדו ועשויים לה

הקרינה הנקלטת. למשל תהליכי ייעור נרחבים יובילו להפחתת הקרינה המגיעה לפני הקרקע לעומת בירוא יערות 

בהיקף משמעותי שיגרום לעליה בשיעור הקרינה הנקלטת. שינויים שכאלה משפיעים ברמה הגלובלית אך בעלי 

 חשיבות רבה גם ברמה המקומית.

יא מושג סובייקטיבי המעוגן בפרמטרים אקלימיים. תחושת נוחות אקלימית מאפשרת קיום תקין נוחות אקלימית ה

מבחינה פיזיולוגית. לכך קשר לביוספרה בכך שהיא תורמת לוויסות הטמפרטורה, הלחות, הרוח ושיעורי הקרינה 

 אות על טיפול רפואי.עלייה בהוצלהנקלטים בסביבה. חוסר נוחות אקלימית יכול לגרום לעלייה בתחלואה ועמה 

במזג אוויר לח וחם מידי, היכולת של הגוף לקרר את עצמו מוגבלת. כאשר חום הגוף עולה יותר מידי או  חום ולחות:

 heat exhaustion, heat strokeבעת איבוד נוזלים ומלחים כתוצאה מהזעה והתייבשות עולה הסיכוי לתחלואה )

heat cramps,.ותמותה ) 

ותמותה  MI ,COPDים קיצוניים בטמפרטורה יכולים גם הם לגרום למחלות לבביות ונשימתיות, מלבד זאת שינוי

(De Sario et al., 2013.) 

מצב סוציו ב אנשים(: חולים, מבוגרים, פעוטות, ילדים ובעלי צרכים מיוחדים. CDCP, 2015אוכלוסיות בסיכון )

, חוסן חברתי נמוך )ללא כיסוי בריאותי, קשר עם חברים חסרי אמצעי קירור כמו מזגן ומאווררים -אקונומי נמוך 

 סכנה לעובר ולאישה, והשפעה על תוצאי לידה. –ושכנים, עובדים בעבודות פיזיות(. נשים בהריון 

רוחות חזקות יכולות לגרום לחבלות גופניות חמורות ותמותה, בצורה עקיפה עקב התעופפות עצמים באוויר רוח: 

 וסיות הסיכון הם אלה המתגוררים באזורים בעלי רוחות עזות או במבנים ארעיים.ופגיעה בתשתיות. אוכל

 קיצוני אוויר מזג ויסות .....2

באופן טבעי, כמות גזי החממה באטמוספרה מאוזנת ע"י מערכות אקולוגיות יבשתיות וימיות. הפחמן הדו חמצני 

ינתזה המתקיימים ע"י צמחים ביבשה שבאוויר )שהינו גז החממה העיקרי באטמוספרה( ממותן ע"י תהליכי פוטוס

אורגני מומס ע"י מי הימים והאוקיינוסים )המהווים את מאגר הפחמן הגדול ביותר -ובים )אצות(. בנוסף, פחמן א

בכדור הארץ(. חשיבותם של שירותי ויסות אלה עולה משמעותית עם התגברותו של אפקט החממה, שכן העלייה 

ר, )כאמור לעיל( לפגיעה בבריאות הציבור. בשנים עברו הייתה קיימת סברה כי בשיעור גזי החממה תורמת, בין הית

ומערכות אקולוגיות ימיות ויבשתיות  שהאוקיאנוסיםגם אם כמות הפחמן הדו חמצני הנפלט ע"י האדם תעלה, הרי 

 קיאנוסיםהאויטמיעו אותו. כיום ידוע כי נוצרו קליטה מוגברת בקרב צמחים וקליטה ושחרור לא מאוזנים ע"י 

  )ההופכים לחומציים יותר(.
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מערכות אקולוגיות עשויות לתרום למיתון תופעות הנגרמות בשל אירועי מזג אוויר קיצוניים העשויים להשפיע על 

בריאות האדם ובטחונו. למשל, יער צפוף יפחית את עוצמתם של שיטפונות וסחף הקרקע הנגרם מהם, צמחיה ירוקה 

 באזור שריפה התפשטות תעכב נמוכה שלה הדליקותלט בתהליכי שריפה, צמחיה שרמת תטמיע פחמן דו חמצני הנפ

 .ועוד יותר דליק

( המתבצע בעיקר ע"י צמחים משפיעים על כמות transpiration( מפני השטח ודיות )Evaporationאידוי פיזיקלי )

חשיבות רבה  האידוי לתהליכיץ. אדי המים באטמוספרה ועל העננות ובכך על שיעורי הקרינה המגיעים לכדור האר

גם ברמה הגלובלית מבחינת המחזור ההידרולוגי ויצירת הבדלים בשיעורי הקרינה בין קווי רוחב שונים. גם שירותי 

 מערכת אלה ממתנים טמפרטורות קיצוניות.

לשנה, מתוכם טריליון דולר  .על פי דו"ח המילניום, הערך הגלובלי של שירותי ויסות האקלים הוערך בשיעור של 

ביליון דולר יוחסו לתפקיד הביולוגי של אקוסיסטמות, לאחסון פחמן ביערות ולשינויים בשיעור גזי החממה  811

ובאלבדו בשל המרת שטחי מרעה לשטחים חקלאיים. כמו כן, מציין הדו"ח כי ירידה בשירותי ויסות האקלים עשויה 

( ותוביל לעליה בתחלואה stressזו תגביר את התעוקה )להיות בעלת השפעה בעיקר באזורים עירוניים. מגמה 

 (.al. et Fioreet al. 2005;  House 2012ובתמותה )למשל ע"י טמפרטורות קיצוניות וזיהום אויר( )

 הבריאות על השפעה .2...2

 (:al. et Portier, 2017) למשלמגוונות על הבריאות.  השפעותאקלים השינויי ל

 ואה ותמותה בשל תנאי מזג אויר קיצוניים.השפעות ישירות על הבריאות: תחל .1

 כימיות: יצירה והסעה של מזהמי אוויר, מחוללי מחלה, רעלנים.-השפעות פיזיקו ..

השלכות בריאותיות/ביולוגיות: מחלות הנישאות ע"י וקטורים או מועברות על ידי מים, או השלכות על ייצור  .2

 מזון.

 תדמוגרפיות: הגירה, התקת אוכלוסיו-השפעות סוציו .4

 

 אספקה שירותי  .1.1

  וזמינותו המזון יצור איכות על השפעה .2.2.1

)פגיעה בביטחון התזונתי( בשל שיטפונות, הגברה או דילול משקעים, עלייה בפגיעות של צמחים למחלות, הגירה, 

 מעבר מינים ומזיקים.

 ביומסה ומגוון כמות ...2.2

האוויר, משקעים, לחות, רוח וקרינה האקלים מהווה מתווך בין שירותי מערכת אחרים. הוא משפיע על טמפרטורת 

ועימם על תזמון תהליכים בביוספרה להם השפעה עקיפה על בריאות האדם )למשל, הקדמת העונה החמה תוביל 

האבקה(. משפיע על התפוצה ועל משך עונת ההעברה של מחלות ב פגיעהלהקדמת נדידת עופות המעבירים מחלות, 
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ת הטמפרטורה של גופי מים בהם משגשגים יתושים( ועל שינוי בתפוצתן המועברות ע"י וקטורים )למשל ע"י עליי

 של מערכות אקולוגיות פרודוקטיביות.

שיגרמו לסחף קרקע או אידוי מוגבר  שיטפונותלאקלים השפעה גם על איכות הקרקע )למשל פגיעה בקרקע ע"י 

 שיוביל להמלחה(.

 בבריאות פערים .2.2.2

תזונתי, זמינות ואיכות המזון והמים ומהווים גורמי לחץ להגירה של שינויים בפני השטח משפיעים על ביטחון 

אוכלוסיות למקומות אחרים. אוכלוסיות מהגרים נמצאות בסיכון מוגבר להידבקות במחלות זיהומיות בגלל העדר 

 גישה למערכות בריאות מסודרת, פגיעה בבריאות הגופנית והנפשית בשל חוסר נגישות לחינוך, תעסוקה, שירותים

 ומזון, מלחמות ופגיעה בזכויות אדם )בעיקר של נשים וילדות(, ועוד.

שינויי מזג אוויר קיצונים יכולים להשפיע לרעה במיוחד על מדינות מתפתחות ואוכלוסיות מוחלשות שכבר בסיכון. 

בכל אזור  השפעת שינויי האקלים על אזורים כאלו עשויה להיות שונה בין אזור ואזור כתלות בפגיעות האוכלוסיות

 ובתנאי האקלים המאפיינים אותו.

-לגבי נוחות אקלימית, לא ידוע על נתונים בישראל לגבי הבדלים בכיסוי הצמחייה בין יישובים ברמות סוציו

 (.McMichael & Anthony, 2013אקונומיות שונות )

 בישראל ידע פערי .2.2.4

להפחית טמפרטורה הן על ידי דיות  המשווים בין מיני עצים ושיחים שונים לבין יכולתם חסרים מחקרים

(transpiration והן על ידי הצללה. כמו כן חסרים מחקרים אפידמיולוגים המשווים בין )שונים מבחינת  אזורים

קרקע לבין תרומת הצמחייה לוויסות האקלים ובריאות הבנייה וכיסויי האקלים, חומרי האוכלוסייה, משטר הצפיפות 

 ורווחת האוכלוסייה. 

ף לכך, קיימים פערי ידע באשר להשפעה הבריאותית של שינויי האקלים, ובעיקר למגמות העלייה בגלי החום בנוס

ובעוצמתם, על אוכלוסיית ישראל הנחשבת למאוקלמת לעומסי חום. פער ידע נוסף קשור למידת התרומה של סופות 

 בשל הפעילות האנושית. אבק לזיהום האוויר הנובע ממזהמי אוויר הנפלטים לאטמוספרה באופן קבוע

 מדיניות המלצות .2.2.5

 ערכות לשינוי אקלים בישראל.יאימוץ תוכנית לאומית לה

הגברת הנוחות האקלימית ביישובים בישראל, על ידי הוספת עצים מתאימים במערכות אקולוגיות עירוניות או ע"י 

אקונומיות שונות, -ברמות סוציו הצללת המרחב הציבורי באמצעים מתאימים אחרים. זאת, באופן שוויוני ביישובים

 ובדגש על מרחבים ציבוריים מעוטי הצללה.

 

 

  



17 
 

 מזון .1

תזונה היא הבסיס הקיומי לאדם, ומעבר לחיוניות המזון לעצם קיום החיים, רכיבים תזונתיים מסויימים חיוניים גם 

א את המזון המתאים לבריאות האדם במהלך חייו. משחר האנושות האדם ליקט וצד מזון למחייתו, והדרך למצו

רובו של המזון הנצרך בישראל מתועש, ומקור חומרי הגלם -התבססה על המצאי הקיים ועל ניסוי וטעייה. כיום רוב

של חלק גדול ממנו הוא ממערכות אקולוגיות שאינן בישראל. אנו ניזונים ממוצרים של מיני תרבות צמחיים )גידולים 

מוצרים אלה מסופקים ישירות )גידולים( או בעקיפין )מקנה( ע"י המערכות  חקלאיים( וכן מבעלי חיים )מקנה ובר(.

החקלאיות, וכן ממערכות הים הטבעיות המספקות מיני דגה. בחירת המזון נעשית על בסיס העדפות שונות של 

רמת  האוכלוסייה הנובעות מהרגלים, תרבות, טעם, מחיר, שיווק אגרסיבי ופיתוי, והגבלות תזונתיות אישיות לפי

תחלואה ובריאות. בשל חוסר יכולת לספק את כל צרכי האוכלוסייה בישראל ממערכות מקומיות, חלק גדול מהצריכה 

 המקומית מיובא ממערכות אקולוגיות, יבשתיות וימיות הנמצאות מחוץ לישראל. 

י, מבחר ושפע והיא אור הראו כי הבחירה של מזון מבוססת על מצא-שנה ע"י לויד בויד 111-מחקרים שהחלו לפני כ

. במחקרים מאוחרים יותר נמצא כי מזון שהוא (Pemberton et al, 2000) איננה אינטואיטיבית לטובת הבריאות

בטוח תזונתית הוא גם מזון מקיים שגידולו וייצורו פוגעים פחות במערכות האקולוגיות השונות תוך זיהום נמוך יותר 

ן הביולוגי וערכי הנוף, הקטנת פליטת גזי חממה וכדומה. ניסיון למצוא דפוס של קרקע ומים, תמיכה גדולה יותר במגוו

אכילה מתאים לשמירה על הסביבה ועל הביטחון התזונתי מוביל למספר עקרונות יסוד בבסיס התזונה התורמת 

א פחות מדי( לבריאות, וביניהם: הרכב תזונתי, דפוסי אכילה והתנהגות, וצריכה של כמויות מספקות )לא יותר מדי ול

 . (Berry et al., 2015) ליצירת ביטחון תזונתי מלא ושמירה על הקיימות

ההגדרה המקובלת של ביטחון תזונתי היא מצב בו לכל האנשים יש כל הזמן נגישות פיזית וכלכלית לכמות מספקת 

ובריאים. זכות האדם  םשל מזון בריא ומזין המתאים להעדפותיהם ולצורכיהם התזונתיים, ומאפשר קיום חיים פעילי

 1948-לביטחון תזונתי מינימלי הוכרה גם בהסכמים ובאמנות בינלאומיים. היא הוכרה בהכרזה בדבר זכויות האדם מ

( ובאמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות 7.)סעיף  1989-(, באמנה לזכויות הילד מ5.)סעיף 

של האו"ם עוסקות בזכות למזון, ומקדמות את מימושה באזורים שונים (. ועדות שונות 11)סעיף  1966-ותרבותיות מ

של העולם. ישראל אשררה אמנות בינלאומיות אלה, ובכך נתנה הכרה הצהרתית וחברתית למחויבותה הבינלאומית 

 בתחום זה.

ת במערכת בשנים האחרונות מתרבים המחקרים הקושרים בין תזונת האדם למיקרוביום )אוכלוסיית החיידקים הנמצא

 ,Flint) מיקרוביום כוללת בתוכה את הפוטנציאל לבריאות שלמה יותר-העיכול( ומציגים כיצד האינטראקציה אדם

. קידום מגוון תזונתי תוך קיום חקלאות ענפה ומגוונת מאפשרים שילוב של מגוון אבות מזון החיוניים לתפקוד (2012

. השכיחות (Shapira, 2011) וביים במערכת העיכול של האדםהאדם בתזונה וגם מעודדים הימצאות של חיידקים חי

העולה של ההשמנה והתחלואה הכרונית הנלווית מושפעים מבחירת המזונות ומזמינותם של מזונות בעלי ערך תזונתי 

 מיקרוביום-נמוך הפוגעים בביטחון התזונתי, בקיימות הסביבתית ובמבנה הגופני של האדם כולל האינטראקציה אדם

(WHO, 2015) ,ועל כן יש חשיבות רבה להגדלת הזמינות והמגוון של מזונות בעלי ערך תזונתי גבוה. בהתאם לכך ,

הפעילות הענפה במדינות שונות בתחום החקלאות של צמצום מגוון הזנים בענפי החקלאות השונים, ובעיקר ההישענות 

מביאה סכנה להמשך התזונה המאוזנת והקיום  תירס או חיטה, הבלעדית על גידולי שדה מבוססי מונוקולטורה כמו

 . (Nevo et al., 2012) האנושי
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בהתחשב בהמלצות תזונתיות מוכרות בעולם ותנאי הסביבה בישראל, המלצת המומחים לתושבי ישראל היא תזונה 

ים תיכונית. ים תיכונית המתבססת על פירות, ירקות, דגנים מלאים, קטניות, אגוזים ומעט מזון מהחי שהיא הדיאטה ה

סל תזונה כזה מפחית את התחלואה הכרונית ובמקביל צורך שטחים קטנים יותר של מערכות אקולוגיות חקלאיות על 

. צריכה (Sáez-Almendros et al., 2013) חשבון מערכות אקולוגיות טבעיות ושירותיהן, ומקטין את זיהום הסביבה

כון של שרות אספקה זה, מהווה מקור עשיר לרכיבים תזונתיים ממשק נ של דגים ממערכת הים התיכון, תוך מושכלת

. במקביל, העלייה בדפוסי האכילה (Lloret, 2010) ואחרים שנמצאו בעלי ערך בריאותי גבוה 2חיוניים כאומגה 

 ,( Wood & Ehui, 2005) המרובה של מזון מהחי מקדמת שיטות גידול אינטנסיביות, לא טבעיות, של חיות המקנה

 רות את הפגיעה בסביבה, ואת סכנות הזיהום החיידקי וזיהומים נוספים במוצרים המיועדים למאכל אדם. המגבי

כאמור, לדיאטה ים תיכונית סגולות רפואיות ותועלות בריאותיות והיא נמצאה כמאריכת חיים תוך הפחתת התרחשותן 

ינות בהם יש הקפדה על דיאטה ים תיכונית של מחלות לב וכלי דם, השמנה, סינדרום מטבולי, סרטן ואלצהיימר. במד

 בתחלואה ותמותה 21%נמצא כי ככל שהקפידו יותר על מרכיבי הדיאטה, ועליהם בלבד, כן חלה ירידה של עד 

(Gotsis, 2015). 

מטרת הפרק לדון בשרותי אספקת המזון למערכות האקולוגיות בישראל ותרומתם לתזונה הים תיכונית המומלצת 

 לאוכלוסייה. 

 

 האספק שירות  .1.1

 שרות אספקת המזון של המערכות האקולוגיות של ישראל ותרומתו לדיאטה הים תיכונית: 

חלק משמעותי ממזונם של תושבי ישראל מסופק ע"י מערכות אקולוגיות מקומיות, ובעיקר ע"י המערכת החקלאית, 

ץ אינן מאפשרות אספקה מלאה של אם כי תפוקותיה התלויות במגבלות השטח ובכמויות הגשם המשתנות באזורי האר

הצרכים בכל ענפי החקלאות ובחלקם עיקר הצריכה הוא מיבוא. עפ"י נתוני הלמ"ס, אחוז האספקה העצמית של מזון 

 :(114.הלמ"ס, ) בישראל הוא עפ"י הפירוט הבא

 1% –סוכר וממתקים  .1

 7% -דגנים  ..

 15% –דגים  .2

 41% –בשר בקר  .4

 41% –קטניות, אגוזים ובוטנים  .5

 65% –ים ושומנים שמנ .6

 71% –"א וירקות, פירות ותפ .7

 75% –דבש  .8

 95% –חלב ומוצריו  .9

 111% –עוף והודו  .11
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חשוב לציין כי מאחר שעיקר תזונת הבקר והעופות בישראל מבוססת על דגנים מיובאים, יש לקחת בחשבון בבחינת 

למעשה מוצרים מבוססי יבוא.  השפעתם התזונתית כי גם מוצרי תעשיה זו )בשר בקר ועופות, חלב וביצים( הינם

 מקורות המזון בישראל לארבע קבוצות מרכזיות: בהתאם לאמור, ניתן לחלק את

ברובם גדלים בארץ וניתן אף להגדיל את אחוז אספקתם מישראל בשטחים המשמשים  –"א וירקות פירות ותפ .1

 כיום לגידולי שדה אחרים בהתאם לשיקולים כלכליים של מחירי השוק.

אחוז ניכר גדל בארץ עם אפשרות להגדלה נוספת בחלק מהם בשטחים  –גוזים, בוטנים ושמנים קטניות, א ..

המשמשים כיום לגידולים אחרים בהתאם לשיקולים כלכליים של מחירי השוק, לא כולל סויה שגידולה בישראל 

 אינו משתלם כלכלית ומוצריה שהם ברובם המכריע מבוססי יבוא.

ורם בעיקר בארץ, אך בפועל תלויים באופן משמעותי ביותר ביבוא מזון לבע"ח. אמנם מק –בשר, חלב וביצים  .2

( על מרעה ומספוא מקומי, אך יכולת הרחבתו ללא יבוא מוגבלת בשל 1%.-ענף הצאן אמנם מבוסס בחלקו )כ

 מחסור בשטחי מרעה נוספים.

 ל נראה שמגמה זו תמשך.מבוסס באופן כמעט מלא על יבוא, ובשל מחסור בשטחים מתאימים לגידו – דגנים .4

המזון הגדל במערכת החקלאית של ישראל הוא בעל תרומה משמעותית לתזונה הים תיכונית המאוזנת. בהמשך יפורטו 

 הרכיבים של הדיאטה הים תיכונית תוך פירוט ערכם הבריאותי ותרומת המערכת החקלאית בישראל לאספקתם.

 ופירות ירקות .4.1.1

ויה להפחית את הסיכון לפתח חלק ממחלות הסרטן ומחלות כרוניות אחרות, צריכה קבועה של פירות וירקות עש

תכולת  .ונמצא שצריכת ירקות סדירה תורמת לירידה בסיכון להתפתחות מחלות כרוניות ולשמירה על משקל תקין

רה של השומן והקלוריות בפירות וירקות נמוכה, הם מכילים כמות גבוהה של סיבים תזונתיים התורמים לפעילות סדי

מערכת העיכול ומעודדים את פעילות החיידקים הטובים במעי, וכמו כן הם מעניקים תחושת שובע הנשמרת לאורך 

 זמן. 

פירות וירקות מכילים כמות גדולה יחסית של וויטמינים, מינרלים, ונוגדי חמצון החיוניים לתפקוד המערכות השונות 

ד נוגדי החמצון פועלים, אך ההנחה הרווחת בקרב ארגוני בריאות בגוף ולמניעת מחלות. עדיין לא ברור בדיוק כיצ

שונים היא שהם מנטרלים את הפעילות של הרדיקלים החופשיים )מולקולות שהצטברותן בגוף עשויה לעודד הזדקנות 

 מואצת והתפתחות מחלות( בתאי הגוף, ובכך נלחמים בהזדקנות התאים, מחזקים את המערכת החיסונית, ומגבירים

ההגנה מפני מחלות. הוויטמינים הם תרכובות אורגניות החיוניות לתהליכים המטבוליים השונים של הגוף, ביניהם  את

גדילה, רבייה, עמידות לזיהומים ובריאות תקינה. למרות שהגוף זקוק לכמויות קטנות בלבד של ויטמינים, הם חייבים 

נוסף על הוויטמינים, בפירות וירקות יש גם מינרלים  בעצמו.להיכלל בתזונה שלנו מפני שהגוף אינו יכול לייצר אותם 

רבים, כשמרבית הירקות מכילים כמויות גבוהות של אשלגן, שהוא מינרל חשוב הנמצא כמעט בכל תא בגוף האדם, 

וכן מינרלים חיוניים נוספים. כך, למשל, ירקות עליים ירוקים מכילים גם סידן ומגנזיום, החשובים לתפקוד העצם, 

 שיניים ושרירי הגוף. ה

רשימת היתרונות של הפירות והירקות ארוכה מאד, אבל חשוב לזכור גם כי בניגוד לירקות, בהם כמות הסוכר נמוכה 

יחסית, בפירות נמצאות כמויות גבוהות של סוכרים שונים. לכן ההמלצה היא לצרוך ירקות בכמות גדולה יותר מאשר 

מנות פרי וירק בצבעים שונים מדי יום. חשוב לציין כי ירקות הם גם מוצר דל  5פירות. ככלל, מומלץ לצרוך לפחות 
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קלוריות ובעל יכולת השבעה גבוהה, ועל כן בעידן של השמנה ותחלואה כרונית חשוב מאד לעודד צריכה שלהם. 

 . (116.משרד הבריאות, ) פירות לעומתם עשירים גם בסוכר ועל כן יש לצרוך אותם במידה

כות החקלאיות של ישראל מספקות לכל אוכלוסייתה את מרבית התצרוכת התזונתית של ירקות ופירות ואמנם, המער

טריים לכל אורך השנה, המבוססת על כמות מספקת של שטחים במגוון אזורים אקלימיים ומגוון קרקעות בארץ, וכן 

ר גידול ירקות לכל אורך השנה, קיום מאביקים שהם חיוניים לתהליך הגידול. השימוש במבני צמיחה )חממות( מאפש

הדרים בחורף ופירות נשירים ותמרים בקיץ. עם  –ובמקרה של פירות מבחר המינים והזנים הינו בפועל בעיקר עונתי 

זאת, ניתן לשמור חלק מהפירות בקירור לתקופות ארוכות או להפיק מהם מיצים ויין לשימוש לכל אורך השנה. 

ות גמישות במגוון המינים ויכולת הגדלה של השטח והיבולים עפ"י הצורך, המערכות החקלאיות בישראל מאפשר

ומעבר לחסרים עונתיים בחלק מהפירות המכשול היחיד בפני מימוש פוטנציאל זה של המערכות החקלאיות הוא 

לציבור גידולים בעלי תרומה תזונתית גבוהה עפ"י הצורך, הורדת פערי תיווך והסברה נרחבת יותר  כלכלי. סבסוד של

לגבי החשיבות של מוצרי מזון שתגדיל את נכונותם לשלם עבורם עשויים לאפשר הגדלה של הזמינות והתרומה 

 ה כולה. יהבריאותית של פירות וירקות לאוכלוסי

 וקטניות מלאים דגנים ...4.1

ת עם דגנים לקטניות תרומה משמעותית לצריכת החלבון, הסיבים התזונתיים, הויטמינים והמינרלים. שילוב של קטניו

הקטניות  מלאים יוצר חלבון בעל ערך תזונתי גבוה, וצמחונים וטבעונים יכולים ליהנות משילוב זה לקבלת חלבון מלא.

ובסיבים תזונתיים מסיסים התורמים להורדת שומנים בדם, איזון סוכר, פעילות מעיים  עשירות בחלבון, במינרלים

מות מאוזנת מבחינת קלוריות מהווים רכיב מרכזי באספקת החלבון. ועוד. דגנים הם מרכיב משמעותי בתזונה, ובכ

דגנים מלאים חשובים מאד לתזונה היומית מאחר והם מכילים פחמימות מורכבות, חלבון, וויטמינים רבים ומינרלים 

נים חשובים וכן סיבים לא מסיסים החשובים לפעילות עיכול המזון. מחקרים מהארץ והעולם מראים כי צריכה של דג

 את מחלות הלב וכלי הדם וסוכרת.  %21-מלאים מורידה ב

הקטניות הגדלות בישראל מספקות כיום פחות ממחצית הצריכה והעיקריות ביניהן הן עדשים, חימצה )חומוס(, פול, 

לוביה, תורמוס, שעועית ואפונה. ישראל מייבאת את עיקר תצרוכת הדגנים שלה מאחר שהמערכת המקומית מספקת 

אחוזים מהצריכה בשל מגבלות שטח ומשקעים, אך המערכת החקלאית מספקת את הכמות הדרושה למחסני  רק כמה

חירום, ובכך מחזקת את הביטחון התזונתי עם אספקה בשעת חירום. כמו כן ניתן להשתמש בתוצרת המקומית ליצור 

לשות שכיום צורכות בעיקר דגנים לחם מדגן מלא ואף לשלבו במסגרת פיקוח מחירים כך שיהיה זמין לאוכלוסיות מוח

 לא מלאים החסרים רכיבים תזונתיים חיוניים.

 בריאים שמנים .4.1.2

בלתי רווי המצוי בשמן זית ובאבוקדו משתייך לסוג הלחלק מהשומנים הלא רווים תרומה משמעותית לתזונה. השומן 

היומיות משמן זית ואבוקדו מהקלוריות  11%-השומן הבריא, ומחקרים רבים מראים כי צריכה יומית מספקת של כ

תורמים להפחתת מחלות לב וכלי דם. גם אגוזים יכולים לספק חומצות שומן חיוניות חד ורב בלתי רוויות התורמות 

 אף הן להורדת תחלואת לב וכלי דם. 
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את זית ואבוקדו גדלים בארץ בכמות שיכולה לענות על מירב הצריכה המקומית, כאשר בענף שמן הזית ניתן להרחיב 

היצור גם בשטחים הקיימים בהגדלת האינטנסיביות של הגידול. אגוזים הגדלים בארץ כגון שקדים, אגוזי פקאן ובוטנים 

 מספקים חלק מהצריכה המקומית.

 מהחי חלבון מקורות .4.1.4

. מרביתם דלים (Holmlund & Hammer, 1999) דגים הם בעלי תרומה משמעותית לחלבון בעל ערך ביולוגי גבוה

; לוי 115.)גולדשטיין,  2השומן המצוי בהם הוא בעל ערך תזונתי חשוב כגון חומצות שומן מסוג אומגה בשומן ו

. רוב צריכת הדגים בישראל מבוססת על יבוא, מאחר ששטחן של בריכות הדגים בארץ הולך וקטן (117.וחוב', 

סיבות של דיג לא מבוקר ומגמות מסיבות כלכליות, ובמקביל גם כמות הדגים בכנרת ובים הולכת וקטנה, בעיקר מ

הפחתה כלליות של דגה בים התיכון ובעיקר במזרחו. יש חשיבות להרחבת המאמצים להסדרת הדיג ולניסיונות 

למציאת פתרונות נטולי פגיעה סביבתית בתחום כלובי הדגים כדי לתרום לשיפור התזונה באספקת דגים טריים 

  .ואיכותיים

וביצים( תורמים גם הם לתזונה היומית אם כי יש לצרוך אותם בכמות מתונה. בפועל  מוצרי חלבון מהחי )בשר, חלב

)מספוא( ועל המערכות הטבעיות )מרעה(  בישראל אספקתם מבוססת במידה נמוכה מאד על המערכות החקלאיות

שיית למעט מערכות חקלאיות המגדלות מספוא ושאריות תע מאחר שמרבית המזון של הבקר והעופות מיובא, פרט

המזון המקומית כמו קליפות תפוזים )שמקורם במערכות החקלאיות של ישראל( מתעשיית המיץ. עם זאת, חלק מהבקר 

מבוסס  1%.-)בעיקר לבשר( רועה חלק מהשנה במערכות האקולוגיות הטבעיות המיועדות למרעה ובהזנת הצאן כ

של בתה ויער וגם על גידול מספוא במערכות על רעית שלפים במערכות החקלאיות אחרי קציר ובמערכות הטבעיות 

חקלאיות(, ומוצרי חלב ובשר שלהם הם בעלי ערך תזונתי לצריכת חלבון. ציד מהווה מקור לצריכה שולית של בשר 

גלות ויונים ע"י אוכלוסיות ייחודיות, ואינו מהווה תרומה משמעותית לצריכת החלבון וחיות בר כחזירי בר, דורבנים, ח

  .וכלוסייה בארץהיומי של הא

 מאכל ועשבי תבלין צמחי .4.1.5

הפוטנציאל הבריאותי הגלום בעשבי תיבול המהווים חלק מהדיאטה הים תיכונית הוא גבוה, ויש חשיבות להגברת 

היצור של צמחים אלו מעבר לצריכה הנוכחית ע"י הגברת ההדרכה והעלאת הצריכה שלהם למאכל. כיום המערכת 

הצריכה המקומית עם יכולת להרחבה עפ"י הצורך, ובמגבלות הגנת מיני בר גם החקלאית בישראל מספקת את כל 

המערכת הטבעית מספקת הרחבה לסל התבלינים במגוון של צמחים שאינם גדלים במערכת החקלאית. צמחי תבלין 

בצמחים מהווים חלק מהצריכה היומית, ובמיוחד בקרב אוכלוסיות מיעוטים, כמו ערבים, דרוזים ובדואים המשתמשים 

מהמערכות הטבעיות דוגמת אזוב, חוביזה, עולש, עכובית הגלגל ומרווה, ומהמערכות החקלאיות עלי גפן, לואיזה, 

צמחי הבר אותם מלקטים בישראל נחשבים כתורמים לבריאות בגלל פיטוכימיקלים שונים  נענע, פטרוזיליה וכוסברה.

חומצות שומן חיוניות וכד'. בראיה כמותית, ליקוט צמחי בר סוכרים, -שהם מכילים, כמו פוליפנולים, ויטמינים, רב

למאכל הינה פעולה עונתית הנהוגה רק בקרב חלק קטן מהאוכלוסיה כמו מיעוטים כתוספת לסל המזון הרגיל, ולכן 

תרומתם הישירה לבריאות היא כנראה נמוכה יחסית, אך נדרש מחקר נוסף לבחינת דפוסי וכמויות הליקוט כדי לכמת 

יותר את תרומתם. עם זאת, בראיה רחבה יותר יש לליקוט ואכילת צמחי בר תרומה לבריאות גם בראיה תרבותית  טוב

וחינוכית, עקב הרחבתה של הבנת חשיבות המגוון בסל המזון הצמחי בקרב הציבור, כולל בקרב אלה הנחשפים 

ור המסורת וההיכרות עם צמחית הבר לצמחים אלה רק באופן מזדמן בסיורים, מסעדות ובתקשורת. מעבר לכך, שימ
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כמקור למזון ורפואה עממית משמר את המגוון הביולוגי של מקורות עתידיים למזונות ותרופות חדשים או שיפור 

גידולים קיימים באמצעות הכלאות )כפי שנעשה למשל בין חיטת בר לחיטה תרבותית( נוכח שינויים בתנאי האקלים 

צמחי תבלין וגם צמחי מרפא ולכן יש להם שימושים שונים בתרבויות השונות  ובכלל חלק גדול מצמחי הבר הם

בישראל. כמו כן לחלקם יש תפקיד משתן )מאחר ועשירים באשלגן( כגון פטרוזיליה וכוסברה. חלקם מגודל סמוך 

רבים על יש מחקרים  לבתים ועל כן עלול לספוג זיהום אוויר מרכבים, מה שעלול לפגוע באיכות התזונתית שלהם.

תזונה ים תיכונית במדינות כמו יוון שם השימוש בצמחי בר היה נפוץ מאוד ועל הסגולות הבריאותיות של חלק גדול 

בחלק מהתרבויות גם בישראל כמו למשל בקרב הדרוזים והמוסלמים יש שימוש בצמחי בר לא רק  .מצמחים אלו

ות ממולאים )בשל האיסור לקטוף הפסיק מנהג זה( סלטי בתבלין אלא כמזון בסיסי, כגון עלי גפן ממולאים, עלי רקפ

 עלי בר, כגון סלט עלי חובזה ועוד.

 המקומיות האקולוגיות המערכות ותרומת בישראל המזון צריכת דפוסי .1.1

 בריאה לתזונה

ק"ג  186 -, תזונה שנתית ממוצעת של אדם בישראל, כולל בזבוז מזון ברמה הביתית, כוללת(114.) עפ"י הלמ"ס

 71%ק"ג בשר )מעל  78ק"ג לחם ודגנים,  116ק"ג תפוחי אדמה ועמילנים,  41ק"ג ירקות ומקשה,  11.ת, פירו

ק"ג סוכר, ממתקים ודבש. נתוני הלמ"ס  .4-ביצים ו 46.ליטר חלב ומוצריו,  .18עוף( ודגים ללא עצמות,  -מהכמות 

 מתייחסים לנתוני קניה.

, המבוססים על נתוני צריכה, קבוצת (116.)משרד הבריאות,  ותזונה(לעומת זאת, על פי סקרי מב"ת )מצב בריאות 

הדגנים, הפחמימות והמאפים היא החלק הגדול ביותר בתזונת האוכלוסייה בישראל, אחריה ממתקים וחלבונים, 

 .ואחריהם פירות וירקות ומעט שומן

תזונה הים תיכונית המקורית מנתונים אלו ניתן לראות כי התזונה של האוכלוסייה בישראל התרחקה מאוד מה

והמומלצת הנשענת בעיקר על מקורות מזון מקומיים. התזונה הים תיכונית דוגלת בריבוי של ירוקות ופירות ודגנים 

מלאים וקטניות ומיעוט של מזון מן החי בעוד התזונה העכשווית מכילה לא מעט מזון מהחי ומזון מעובד ריבוי של 

 ל קטניות. פחמימות דלות סיבים ומיעוט ש

בבדיקה של אחוז האספקה התזונתית מהקבוצות השונות על ידי המערכות האקולוגיות של ישראל, עולה עפ"י הלמ"ס 

 :.11.-בהתמונה הבאה בישראל נכון לעדכון האחרון 

 

ירקות, פירות  מקור

 "אוותפ

בשר, דגים, 

 וחלב ביצים

קטניות 

 ואגוזים

סוכר, ממתקים 

 ודבש

שמנים 

 ושומנים

סה"כ אספקה  דגנים

ממערכת 

 מקומית

 5%.-1. 21% 16.5% 12.5% 5.5% 1%. 12% קלוריות

 15% 21%   8% 54% 7% חלבונים

 A 72% .7%     71-75%ויטמין 
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ירקות, פירות  מקור

 "אוותפ

בשר, דגים, 

 וחלב ביצים

קטניות 

 ואגוזים

סוכר, ממתקים 

 ודבש

שמנים 

 ושומנים

סה"כ אספקה  דגנים

ממערכת 

 מקומית

 1Bויטמין 

 )תיאמין(

.1% 11% 15%   55% 21% 

 B.ויטמין 

 )ריבופלבין(

11% 71% 5%   15% .1% 

 2Bויטמין 

 )ניאצין(

15% 25% 5%   45% .1% 

 C 97% 2%     91-95%ויטמין 

 1%. 12%   5% 61% 15% סידן

 1%. %.6   11% 12% 12% ברזל

 

 בבריאות פערים  .1.1

יהודים )חרדים, יוצאי מדינות שונות( ערבים  -בישראל מגוון של אוכלוסיות מקבוצות מוצא ותרבויות שונות 

וסייה המגוונת קיימים הרגלי אכילה שונים )מוסלמים ונוצרים(, דרוזים, בדואים, צ'רקסים ועוד. בקרב האוכל

נמצא כי  111.ומגוונים, וחלקים ניכרים מאוכלוסיות אלו סובלות מחוסר ביטחון תזונתי. מסקר משקי הבית של שנת 

המשפחה כמעט ואינם צורכים פירות ירקות, וכן ההוצאה למשפחה על מזון באחוזונים -באחוזון הראשון והשני בני

באחוזונים הגבוהים. עם זאת, ההשקעה בפירות וירקות באחוזונים הגבוהים  12%לעומת  %.. הנמוכים היא סביב

גבוהה כמעט פי שניים מאשר באחוזונים הנמוכים. פערים אלו באים לידי ביטוי גם במפת התחלואה, ונמצא בתוכנית 

(. גם בקרב 1%.לעומת  41%)המדדים הלאומית כי האוכלוסייה הענייה ובעיקר נשים סובלת פי שניים מהשמנת יתר 

 האוכלוסייה הערבית נשים סובלות הרבה יותר מהשמנת יתר ותחלואה כרונית כמו סוכרת מחלות לב ועוד. 

 בישראל הידע פערי  .1.1

הנתונים שהועברו מתאימים לתמונת המצב הנוכחית, אך בהיות החקלאות והתזונה מערכות דינמיות קיימים עדיין 

 ידיות אפשריות של התפתחויות מגוונות:פערי ידע לגבי השפעות עת

והתפלגותה העתידית מבחינת מסורות תזונתיות של עדות שונות , העדפות תזונתיות  האוכלוסייהרמת גידול  .1

 .האוכלוסייהושינויים בהרגלי התזונה בכלל 

 .שינויי אקלים בעלי השפעה על פריסת הגידולים ורמות היבול ..

ירי המזון מחקלאות מקומית והדרישה להם מהציבור כמו עליית מחירי התפתחויות כלכליות שישפיעו על מח .2

 .תשומות, שינויי מדיניות יבוא, שינויים בפערי השיווק וכדומה
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 מדיניות המלצות  .1.1

( ופיקוח עליו כפי רי מזון ייסוד בריאים )"סל בריא"אחד האמצעים להנגשת מזון בריא לאוכלוסייה הוא בניית סל מוצ

ות העולם. הסל הבריא מכיל את כל הרכיבים של תזונה ים תיכונית ושמרביתו מבוסס על מזון שנעשה בחלק ממדינ

מקומי. מעבר לכך יש חשיבות רבה בעבודת הדרכה הנדרשת לשם הגברת צריכת הירקות והפירות המקומיים ואימוץ 

ם גורם לייצור מוגבר של מזון הדיאטה הים תיכונית, ולהקטנת אובדן ובזבוז מזון המהווים איום חברתי וכלכלי בהיות

 -ולחוסר יעילות כלכלית. חינוך לצריכה מושכלת של מזון )הימנעות מרכישה עודפת בכל גזרות הצריכה התזונתית

 פרטי ומוסדי( יוכל בדרך זו גם לסייע בשימור המערכת האקולוגית. 

מערכות טבעיות למערכות  דרך נוספת המאפשרת להרחיב את המערכת החקלאית לשטחים חדשים ללא התמרה של

חקלאיות וגם לסייע בחינוך היא החקלאות העירונית, הכוללת בין היתר חקלאות גגות, חקלאות ורטיקאלית, חקלאות 

בתוך מבנים וחקלאות קהילתית, תוך שילוב שיטות חקלאות מתקדמת כמו הידרופוניקה, אקוופוניקה, ומצעים 

לאות עירונית וגינון קהילתי שלה מטרות חברתיות מעבר למטרות חק מנותקים. בישראל קיימת כבר פעילות של

התזונתיות, תוך קידום היכרות עם עולם המזון, התנסות בגידולו וחיזוק החוסן החברתי של הקהילה. מחקרית נמצא 

אורח כי ילדים שגידלו בעצמם ירקות נטו לאכול יותר ירקות, ובאוכלוסיות הגירה בהם גידולים חקלאיים היוו חלק מ

החיים בארצות המוצא, שימור פעילות זאת משפר את איכות החיים והבריאות של האוכלוסייה ומוסיף לפעילות 

 הגופנית והחברתית, כמו בקרב עולים מאתיופיה. 

לסיכום, מעבר לפתרונות אלה, כפי שפורט בפרק זה למערכות החקלאיות בישראל תרומה משמעותית ביכולת לתמוך 

יאה ומקיימת בהתחשב ביכולתה לספק חלקים חשובים מהסל המומלץ של דיאטה ים תיכונית. בקידום תזונה בר

בהתחשב בכך, יש חשיבות בריאותית רבה לשמירה על מערכת זו וכן לשמירה על המערכת הטבעית המספקת לה 

ה. כמו כן, יש שירותי מערכת חיוניים לתמיכה, כמו: מאביקים ואויבים טבעיים, שימור קרקע, קיבוע פחמן וכדומ

חשיבות בהמשך שימור ופיתוח מגוון רחב ככל האפשר של מיני וזני צמחים למאכל כדי לאפשר תזונה מגוונת ויכולת 

  תגובה מתאימה לשינוי אקלימי שהינם חיוניים באבטחת ביטחון תזונתי לתושבים.

 : משרד הבריאות הישראלי מקדם מספר תכניות לשיפור הביטחון התזונתי והקיימות

בריא: תכנית בין משרדית של משרדי הבריאות, החינוך והספורט לקידום אורח חיים בריא, תזונה -אפשרי .1

בריאה ופעילות גופנית באמצעות שינוי הסביבה, חקיקה ומדיניות. התוכנית כוללת, בין היתר, פעילות משותפת 

מו כן התכנית מקדמת חקיקה עם משרד החקלאות להנגשה ועידוד של צריכת פירות וירקות בבתי הספר. כ

לתזונה בריאה כולל חקיקה לתזונה בריאה בבתי ספר שאינה מאפשרת להכניס שתיה מתוקה ומזון מהיר ומעובד 

 בין קוטלי בתי הספר , כתיבת הנחיות תזונתיות לתזונה המקדמת תזונה ים תיכונית ועוד. 

נועדה לאתר ולטפל במצבי סיכון תזונתיים התוכנית הלאומית לביטחון תזונתי לכל: תכנית פן אירופאית ש ..

בקהילה ובמערכות האשפוז. התכנית כוללת כלי סיקור שנכנסו לבתי החולים ולקהילה שמטרתם לאתר אנשים 

לאיתור אוכלוסיות בסיכון תזונתי ועוד בכדי למנוע רעב נסתר  ולאוכלוסייהבסיכון תזונתי. הכשרה לצוותים 

 ספקת את כל הרכיבים התזונתיים החיוניים. הקיים כאשר התזונה הנאכלת לא מ
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  מים .1

היבטים רבים במחזור המים בטבע מושפעים מתהליכים טבעיים במערכת האקולוגית כגון אידוי פיזיקלי )אוופורציה( 

 .(et al. Corvalan, 2005) מפני הקרקע, דיות )טרנספירציה( וכן שינויים במערכת האקלימית

ובכך למעשה, מהווים תשתית לקיום  בסיס למגוון תהליכים כימים, ביולוגים ופיזיקליים המים ומחזורם בטבע מהווים

האדם, החי והצומח. יחד עם זאת, משום שמחזור המים קשור למגוון כה רחב של תהליכים, ישנו קושי באבחנת סוג 

. בישראל, (et al. Vörösmarty, 2005) שירות המערכת ההידראולית )שירות וויסות, שירות תרבות או שירות אספקה(

מים שפירים משמשים אותנו לשלושה שימושים עיקריים: שימוש ביתי, שימוש תעשייתי, וחקלאות. במשך שנים רבות 

נחקרו השפעות המערכות האקולוגיות המימיות על בריאות האדם. הבעיות הבריאותיות נובעות משני מרכיבים: כמות 

לה לנבוע ממגוון סיבות כגון נגיעות פתוגניים, נוכחות מתכות כבדות ומיקרו מזהמים, איכות מים ירודה יכו. המים ואיכותם

 חדירה של חומרים כימיים וחומרים אורגניים קשי פירוק למערכת וכן מאופי זרימת המים והסביבה בה הם נמצאים

(WHO, 2011)האדם ורווחתו.  . מחסור במים זמינים נקיים ואיכותיים משפיע באופן ישיר ועקיף על בריאות 

בישראל, מקורות המים הטבעיים העיקריים כוללים את אקוויפר החוף, אקוויפר ההר ואגן הכנרת. לאלו מצטרפים מספר 

עבור שימוש ם קולחימעיינות ומקורות מי תהום. יחד עם המקורות הטבעיים, ישנם מכונים לטיהור מי שפכים ליצירת מי 

 שתייה והן לשימוש חקלאי. חקלאי וכן מתקני התפלה הן לצורכי 

גופי המים השונים בתחום הביולוגי הפיזי והכימי נמצאת תחת אחריות משרד הבריאות. בד בבד,  בישראל, ניטור ובדיקת

 גופים פרטיים מנטרים חומרים כימיים שונים לפי ייעוד המים וצורכם. 

 

 ויסות שירותי  .1.1

 איכות מים

תהליכים אשר משפיעים על איכות המים. בין התהליכים העיקריים נמצאים  ןמגוובמערכות אקולוגיות מימיות מתרחשים 

תהליכי ספיחה וקליטה של מזהמים ונוטריינטים באמצעות מיקרואורגניזמים. במים, מתקיימת מערכת המורכבת 

 White) ממיקרואורגניזמים רבים אשר מסוגלים לנצל ולסלק מתכות, פסולת ומזהמים שונים כחלק מתהליך המטבוליזם

1997 ,et al.) סוגי המיקרואורגניזמים ותפקודם, ישתנו בהתאם לרמת החמצן במים כאשר במקביל רמת החמצן במים .

מזהמים  תשפיע על תנועתם )תנועה במובן של שקיעה של מזהמים או לחילופין הימצאות במצב מרחף( או קיבועם של

. יחד עם אלו, איכות (McMahon & Chapelle, 2008) בתהליכי החמצון והחיזור המתרחשים במיםומתכות כבדות 

האוכלוסייה והתפתחות הטכנולוגיה חל גידול המים מושפעת גם כן מתהליכים אנתרופוגניים. בחצי המאה האחרונה, עם 

. עיקר המזהמים אשר משתחררים למים מקורם בעיקר (Shiklomanov, 1998) שחרור מואץ של מזהמים לקרקע ולמים

מושם הולך וגובר עם התפתחות החקלאות והירידה באיכות הקרקעות. בנוסף לאלו ישנם מזהמים אורגנים בדשנים ששי

ואנאורגניים המשתחררים מהתעשייה וממערכת ביוב לא מוסדרת אשר מהווים בעיה בעיקר בשל היותם קשיי פירוק 

 ובעלי אופי שאיירתי. 

יעילות בשיפור איכות המים והפחתת המזהמים. הצמחייה לרוב כיסוי קרקע ומערכות שורשים של צמחייה נמצאו כ

מסלקים מזהמים מהמים שמעל ומתחת לקרקע בעזרת מגוון תהליכים כגון: הורדת מהירות  והקרקע במערכת האקולוגית

זרימת המים ושיפור סינונם, ספיחת מזהמים ושאר תהליכים ביוכימיים של חומרי הזנה ומזהמים בבית השורשים )יחד 
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למשל, סוגים שונים של אגנים ירוקים )אנכים ואופקיים( נמצאו  .(.Brauman et al, 2007) יקרואורגניזמים(עם המ

 ;Galletti et al., 2010) כמועילים בסילוק מוצקים מרחפים, זרחן, חנקן ושאר מתכות רעילות באופן יעיל מהמים

2Ranieri & Young, 201 .)ים ככיסוי קרקע משפיעים על ייצוב הקרקע וכן בדומה לכך, יערות וחורשות אשר מתפקד

התערבות האדם במערכות המים טבעיות כגון: כריתת יערות,  .(et al. Brogna, 2017) על אופי זרימת המים ואיכותם

חקלאות, השקיה, סכירת נהרות, ושאיבה, משפיעים על מרכיבי המערכת האקולוגית וביכולתם לפגוע בתהליכים 

יכך, ניהול ,תכנון ושימוש קרקע לא מוסדר וכמו כן, שחרור מזהמים באופן עקבי למקורות המים המוזכרים לעיל. לפ

 .(.Janvier et al ,2007) עלולים לפגוע בשירותי ויסות הפסולת והמזהמים

 

 איכות המים נמדדת בעזרת ניטור ריכוזי כימיקלים, פתוגנים, נוטריינטים, מלחים וסדימנטים במים עיליים ומי תהום

(2007 ,Brauman et al.) .ישנו קשר ישיר בין בריאות האוכלוסייה לבין איכות המים ממנה האוכלוסייה מתקיימת .

מיליון מקרי מוות כתוצאה מצריכת מים מתוקים באיכות ירודה )הכוללים תנאים סניטריים  1.7בעולם, ישנם יותר מ 

ים רבים מצביעים על התפתחות מחלות כתוצאה מנוכחות . בנוסף לכך, מחקר(.Vörösmarty et al, 2005)והיגיינה( 

שמקורם בעיקר בדשנים, עלולים בטווח הקצר להוביל  (3NO) ( וניטראטים2NOמזהמים במים. מזהמים כגון ניטריטים )

בדם אשר מתבטאת  (metHb)למחלת הכחלת בתינוקות בני פחות משנה, הנגרמת בשל עלייה באחוזי מטהמוגלובין 

-N, חולשה, סחרחורות, איבוד הכרה ומוות. בטווח הארוך החנקות יוצרת עם חומצות אמיניות תרכובות בקוצר נשימה

nirtoso  שנמצאו כמסרטנות בניסויים שנערכו על בע"ח במעבדה. כמו כן מחקרים הראו כי ריכוזי חנקות גבוהים במי

 WHO, 2011; Sadler) מערכת העיכולשתייה מגדילים את שיעור הפלות אצל נשים, ומעלים את השכיחות לסרטן ב

2016 ,et al.) מזהמים נפוצים נוספים במי השתייה כגון מתכות כבדות עלולות לגרום למחלות לב, עלייה בלחץ הדם .

. הפגיעה בבריאות הציבור יכולה (Jiang et al. 2015Järup, 2003 ;) ולעלייה בשיעורי תחלואה בסוגי סרטן שונים

משהייה ופעילות במים שאיכותם ירודה. למשל, נראה כי שחייה במים מזוהמים עקב כניסה של  להתרחש גם כן כתוצאה

 . (Haile, 1999) נגר עילי עירוני לא מטופל עלולה לגרום לבעיות במערכת הנשימה ובמערכת העיכול

  אספקה שירותי  .1.1

י שתיה, רחצה, ניקיון תעשייה, שירותי האספקה של מקורות המים נובעים מעצם שימוש האדם במקורות המים לצורכ

. אספקת מים באיכות גבוהה יכולה להביא לכדי שמירה על תנאי (Shiklomanov, 1998) מסחר, חקלאות ותיירות

(, תולעים טפיליות Trachomaכגון גרענת ) היגיינה וסניטציה ובכך מונעת יצירה ומעבר של זיהומים ומחלות מדבקות

helminths transmitted-Soil (STHומחלות מעיים זיהומיות ) (Freeman et al. 2013) שלשול הנגרם עקב מחלות .

 ,Bartram & Cairncross) מעיים זיהומיות למשל, מביא למותם של יותר ילדים מאשר איידס שחפת ומלריה יחד

שינויי האקלים . שירותי האספקה תלויים בין היתר בגידול האוכלוסייה, התפתחות הכלכלה התעשייה והתרבות, (2010

. בישראל, שינוי האקלים בא לידי ביטוי בין היתר בירידת גשמים (.Lovell et al, 2014) וביעילות השימוש במים

, עלייה במספר הימים המוגדרים כ"חמים" ומרווח גדול בין אירועי הגשמים אשר עוצמתם עולה. כך למעשה ישנה המעט

ר מפחית את המים הזמינים. אלו, מובילים לבעיית מליחות, ירידה באינדקס ירידה במשק המים הנכנסים ואידוי מוגבר אש

האקולוגי, עלייה בחיידקי ציאנובקטריה ועוד. בעיות אלו עלולות לגרום לעלייה ברמת אוכלוסיות היתושים המהווים 

ת מים ירודה שהוזכרו וקטורים למחלות זיהומיות שונות כגון קדחת מערב הנילוס, מלריה וכן שאר מחלות הנובעות מאיכו

באיכות המים ואפשרות שימוש בהם כפי שהתרחש בעבר, ישנו  . מתוך שכך ובכדי למנוע ירידה(O, 2014HW) לעיל
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 בכל עשור 1.%-, השימוש במים הקיימים גדל ב1961מאמץ לניהול מושכל ומוקפד לניצול מקורות המים. מאז 

(Corvalan et al, 2005) . 

וקים מציבה את האנושות כיום בפני מציאת פתרונות חלופיים לניצול אותם מאגרי מים קיימים. הגדלת הביקוש למים מת

אחד מהפתרונות העיקריים אשר קיימים בישראל הינו התפלת מים. ההתפלה הינה שיטה חלופית לטיפול במי ים )ריכוז 

בת שימוש ביתי כגון שתייה ורחצה מג"ל( לטו 11,111מג"ל( ומים מליחים ) ריכוז מלחים מתחת  41,111מלחים מעל 

בתהליך ההתפלה מסולקים מהמים המלחים, וכך הם  .(et al., 2015  Suss) לטובת השקיה םקולחיוכן שימוש במי 

 Shlezinger et) מצריכת מי הברז נה(ש/3mמיליון  611) %75-הופכים לראויים לשתייה. ההתפלה מספקת קרוב ל

2016 ,al.)ות הפרמטרים הנמדדים במים אלו ישנה חשיבות והשפעה גדולה על בריאות האדם. . לסוג המינרלים ואיכ

לאחרונה מחקר ראשוני הציע כי באותם אזורים שבהם משתמשים במים מותפלים ישנה תמותה מוגברת מאוטם שריר 

ניתן לייחס  הלב )התקף לב(, בהשוואה לאזורים שבהם מי השתייה אינם מכילים מים מותפלים. המחקר העלה השערה כי

. (.Shlezinger et al, 2016) תופעה זו לסילוק מרכיבים חיוניים לבריאות האדם, כמו סידן ומגנזיום בתהליך ההתפלה

 חומרים נוספים אשר עלו לדיון לאחרונה הינם יוד החיוני לתפקוד בלוטת התריס ופלואוריד הקשור למניעת עששת.

 תרבות שירותי  .1.1

 ם המעשירים את חייהם של בני אדם בדרכים לא חומריות, דוגמת חינוך, אסתטיקה ותיירותשירותי התרבות הינם שירותי

 blue. מערכות אקולוגיות מימיות כגון נחלים, אגמים וימים הנקראות לעיתים "שטחים כחולים" )(2015, שגיא וחוב')

space מאוכלוסיית העולם  54%, 114.( נמצאו לעיתים רבות כתורמות לבריאות ורווחת האדם. לפי דוח האו"ם לשנת

. שטחים כחולים בתוך ערים הראו הפחתה בסיכון (UN, 2014) מתגוררת בערים והאחוז ימשיך לעלות במהלך השנים

בנוסף לכך, מספר מחקרים השוו את  .(Völker & Kistemann, 2015) לדיכאון ומצוקה, ועלייה בבריאות הפיזית

וסביבות בנויות מצאו כי לעומת תמונות הסביבות הבנויות, תמונות הטבע  הרווחה הנפשית לאחר הצגת תמונות טבע

ובייחוד אלו המציגות מאגרי מים שונים משפיעות באופן חיובי על רמת השמחה והרווחה הנפשית והצליחו להפחית 

 . (.White et al ,2010) רגשות עצב

 בבריאות פערים  .1.1

ישה למים מתוקים באיכות גבוהה, חיונית לבריאות ומהווה זכות מחסור במים הינו גורם מכריע בבריאות האדם. הג

ביליון איש )בקירוב( אין גישה לאספקת מים  1.1-. ל(Bourquain, 2008) בסיסית של האדם להגנה על בריאותו

. חשיבותם של המים הנקיים, סנטריה והיגיינה לבריאות באה לידי ביטוי בשלל (.Corvalan et al, 2005) איכותיים

מאוכלוסיית העולם ישנה גישה למים נקיים ומערכות סנטריה  %61-ל( et al., 2011 Barton) ועדות, מסמכים והחלטות

לעומת זאת לאחוזים נכבדים בעולם אין גישה למים נקיים ומכך הם נמצאים בתנאים ירודים.  כגון אפשרות להדחת אסלה.

ים ממחלות הקשורות לאי השוויון בגישה ובאספקה למים כך, חצי מתושבי אסיה, אפריקה ואמריקה הלטינית סובל

נפוץ בעיקר בקרב אוכלוסיות במצב סוציואקונומי נמוך  STH-. למשל, זיהום ה.Corvalan et al), 2005( איכותיים

אשר הגישה שלהן למים נקיים מוגבלת. אם לכל אוכלוסיית העולם הייתה היגיינה, תברואה ובייחוד מי שתייה נקיים 

 & Bartram) מכלל מקרי המוות( מדי שנה ..%4מיליון מקרי מוות בעולם ) 4..ותיים ניתן היה למנוע בערך ואיכ

Cairncross, 2010) במקומות מסוימים בעולם נראה היה כי התערבות ושיפור אספקת המים ואיכותם הובילו לצמיחה .

. כמו כן, נראה היה כי שיפור איכות המים הועילה כלכלית מאחר ולא היה עוד צורך בטיפול בבעיות בריאותיות מסוג זה

 ,WHO) בעיקר לשכבות החלשות באוכלוסייה שלא עלה בידן להשיג מים מתוקים באיכות טובה דיה ממקורות אחרים
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. באופן כללי, ישנן אוכלוסיות שנמצאות בסיכון גבוה יותר עקב גילם, מינם ומצבם הבריאותי הקיים. למשל, רוב (2004

. בישראל, ישנן (.Clasen et al, 2014) המדבקות במדינות מתפתחות נפוצות בילדים צעירים מתחת גיל חמשהמחלות 

מתושבי הכפרים הבלתי  61,111-תשתיות מים וחברות שונות המספקות מים מתוקים לכל אזורי הארץ. עם זאת, קרוב ל

הבלתי מוכרים הוא מנקודת האספקה של חברת  מוכרים בנגב חיים ללא נגישות למים. לרוב, מקור מי השתייה בכפרים

"מקורות" כך שאספקת המים למקום מושבם מתבצעת ע"י הובלתם במכלים. הובלת המים בדרכים פרטיות ואגירתם 

  .( 115., סבירסקי וחסון) התושביםבמכלים מביאה לכדי פגיעה קשה באיכותם ולמעשה מציבה סיכון ממשי לבריאות 

 בישראל ידע פערי  .1.1

ראל, קיימים פערי מידע לגבי השפעת צליל המים, שהייה וטיול במים ו"סביבה כחולה" על בריאות האדם. כמו כן ביש

קיימים פערי מידע בנוגע למי ההתפלה והשפעתם על הבריאות הן משום מחסור מידע אודות כמות המים המותפלים 

משום מחסור מידע אודות השפעות צריכת מים  המגיעה לכל אזור )כמה מים מותפלים מגיעים לבסוף לברז ביתי( והן

 אלו על הבריאות בטווח הקצר והארוך. 

בנוסף לאלו, נדרשים מחקרים לגבי בדיקת הקשר בין צריכת מים שאיכותם ירודה בקרב אוכלוסיות המנותקות מאספקה 

 ישירה לביתם לבין מצבם הבריאותי.

ם מבחינת איכות המים, סיכונים סניטריים ותנאי הסביבה אשר באופן כללי ישנו צורך למדוד ולהעריך את מערכות המי

יכולים להשפיע באופן ישיר ועקיף על איכות המים. מתוך אלו, את הנתונים יש לנתח לפי מגדרים )זכר/נקבה(, גילאים, 

 מגזרים, מצב סוציואקונומי ומצב בריאותי.

 מדיניות המלצות  .1.5

שובים מבודדים ובפזורה הבדואית וצרכים בנושא זה. ישנה אפשרות ישנו צורך לבחון את זמינות ואספקת המים בי

 ליצירת פתרון חלופי לאספקת מים סדירה בהקמת "מרכזי מים" בכפרים הבלתי מוכרים במדינה.

אקונומי -ישנה חשיבות בהבנת ההשפעה של חשיפה לאיכות מים ירודה באזורים בהם מתגוררת אוכלוסייה במעמד סוציו

 הציבור. נמוך על בריאות

מומלץ לבחון מהי כמות המים המותפלים אשר מגיעים לכל בית אב בפרט ולאזור מסוים ככלל. כאמור, המים אשר 

מגיעים לברזים לא מורכבים במאת האחוזים ממים מותפלים בלבד אלא ישנה תערובת של מים ממקורות אחרים. 

תחלואת האוכלוסייה והאם יש צורך להוסיף בהקשר זה, יש לבחון אם להרכב המים המותפלים ישנה השפעה על 

 למים מותפלים מינרלים כגון מגנזיום. 

בנוגע להשפעות בריאותיות של שטחים כחולים והחשיפה להם, יש לדאוג למדיניות וחקיקה שתדאג ותאפשר לכלל 

 הציבור להיחשף לשטחים אלו או מרביתם ולהשתמש בהם באופן חופשי.
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 בעיר לבריאות  תרומת מערכות אקולוגיות .5

הם:  המונחים המדעיתעצים ושטחי בור. בספרות  שדרות, גינות, ציבוריים פארקים כוללים בעיר ירוקים שטחים

green spaces ,residential greenness ,natural spaces.שטחים אלו כוללים גם מערכות אקולוגיות בעיר . 

 :לבין בעיר ירוקים םלשטחי חשיפה בין קושרים אפידמיולוגים מחקרים מגוון

 תמותה כולל -בריאות במבוגרים (Takano, Nakamura, & Watanabe, 2002; Mitchell, & Popham, 

et al., 2013 2008; Villeneuve et al., 2012; Donovan) , נשימה )מחלות et al., 2009; Maas

Villeneuve et al., 2012) לב מחלות (as et al., 2014; Wilker et Pereira et al., 2012; Tamosiun

al., 2014 ,)יתר והשמנת 2 מסוג סכרת (James, Banay, Hart, & Laden, 2015), רווחה (being-well) 

(Maas, Verheij, Groenewegen,et al., 2009 , 2006;Groenewegen et al.ובריאות ) נפשית 

(sonet al., 2012; Van Dillen et al, Sugiyama et al., 2008; Van den Berg et al., 2010; Thomp

 ,Ulrich) לחצים והפחתת ממחלות התאוששות על ירוקה סביבה להשפעת גם רבות עדויות קיימות. (;2012

)1984; Van den Berg et al., 2010; Fan, Das, & Chen, 2011 ) מחקרים ניסויים מצביעים על כך

 & Bowler et al., 2010; Lee) ועצבות פותעיי, כעסים, שחשיפה לסביבה ירוקה מפחיתה חרדות

Maheswaran, 2011 .) 

 מחקרים אפידמיולוגים רבים בעולם ומטה אנליזה מצאו קשר מיטיב בין חשיפה לסביבה  -בריאות בילודים

שהנה גורם )ועלייה במשקל לידה או ירידה בסיכון ללידת תינוקות במשקל לידה נמוך ההיריוןירוקה במהלך 

 (. ה ותמותה בילדות ובהמשך החייםסיכון לתחלוא

 מחקרים אפידמיולוגים וסקירות ספרותיות רבות מסכמות את ההשפעה המטיבה -בריאות בילדים ובני נוער ,

קוגניטיבית ופיזית , בריאות נפשית, החשובה והקריטית של נגישות לסביבה הירוקה בעיר להתפתחות תקינה

וירידה בסימפטומים של  ADHADהקטנת סימפטומים של , השמנהכולל ירידה בסיכון ל)של ילדים ובני נוער 

 (.Chawla, 2015; Gascon et al., 2015; Seltenrich, 2015( )דכאון

 אינדיקציה נותנת, NDVIההיפותזה היא שסביבת מגורים ירוקה יותר באופן כללי, הנמדדת ע"י  ,מבוגרים לגביי

 עקב הטמפרטורות ועליית רעש, אוויר זיהום של המזיקה השפעהה ולשינויפיסיולוגיים -פסיכו לחצים של להפחתה

 פארקים כגון ירוקים לשטחים גישה(. Fan, Das, & Chen, 2011; Hystad et al., 2014) עירוניים חום איי

 ,Maas, Verheij, Groenewegen) חברתיים קשרים על לטובה משפיעים העיר בתוך קרקע שימושי ועירוב וגינות

& Spreeuwenberg, 2006; Fan, Das, & Chen, 2011De Vries,  ) ומגבירים פעילות גופנית(Kaczynski, 

Dadvand 2008; Humpel, Owen, & Leslie, , 2008; rka, & Saelens, 2008; Sugiyama et al.Potwa

et al., 2011) .ההשפעות החיוביות הן בעיקר בקרב אנשים בסטטוס סוציו-( 2 ,013אקונומי נמוךRook .)בקרב 

 (.et al., 2013 Talantikite-Kihal) דומים המתווכים שהמנגנונים ההשערה בהריון נשים

מחקרים רבים המצביעים על השפעה פסיכולוגית חיובית של סביבה ירוקה אך יש אי וודאות בממצאים אלו  קיימים

ת השוואה מתאימה. המחקר במחקרים פסיכולוגים רבים לא קיימת קבוצ –. סגוליות התוצאות 1הנובעת מ: 

האפידמיולוגי בנושא בתחילת דרכו ולכן לא ניתן להוכיח כי ההשפעה היא השפעה של סביבה ירוקה או של מרכיבים 

אחרים של הסביבה העירונית, כגון אזור עירוני שקט ונעים של בתי קפה, בתי קולנוע ועוד לעומת רחוב סואן ורועש. 

דע המדעי הקיים היום שפעילות גופנית בסביבה ירוקה מועילה יותר לבריאות מאשר בנוסף, לא ניתן לקבוע בעזרת הי

. לא ניתן להגיד בוודאות שהשינויים הפיסיולוגים קצרי הטווח שרואים במחקרים .פעילות גופנית דומה בחדר כושר. 
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דיכאון ומחלות  הניסויים מיתרגמים להשפעות בריאותיות ארוכות טווח על לדוגמא הפחתת תמותה, מחלות לב,

 דלקתיות כרוניות. 

 חיובי לקשר מוגבלות עדויות קיימות כי נאמר המילניום הערכת של בסיכום, המדעיות העדויות רמת מבחינתזאת,  עם

, התנהגות הפרעות, לסמים התמכרות, בו וטיפול דיכאון מניעת לבין( גינות, אקולוגיות)מערכות  ירוקים שטחים בין

 וישנה פיסי בהכרח להיות צריך לא הטבע עם המגע. (et al., Corvalan 2005) מניתוח או ממחלה התאוששות

מאז הערכת המילניום (. et al., Corvalan 2005י )טבע שטח מלדמיין ואפילו בלבד טבעי בשטח מצפייה תועלת

רמת העדויות בנושא הקשר בין חשיפה לשטחים ירוקים לבין מגוון תוצאים בריאותיים, ובעיקר בריאות נפשית, 

 עלתה.

)בעיקר  חלקיקי אוויר לזיהום חשיפה הפחתת"י ע האדם לבריאות ויסות שירות מספקים עירוניים ירוקים שטחים

. שטחים אלו גם בריאותיים תוצאים של רחב מגוון על השפעה להם אקלים וויסות( הזיהום מקורות הפחתת"י ע

 נוספותומערכות  החיסון מערכת של תקינה לפעילות הדרוש המיקרוביאלי המגוון אספקתמספקים שרותי תמיכה של 

 לבריאות הם גם תורמים האורבניים הירוקים השטחים של ונופש פנאי ופעילות אסתטי נוף. שירותי התרבות בגוף

 . והפיסית פשיתהנ

  ויסות שירותי  .5.1

שרותי הוויסות של הגינות והפארקים, באמצעות תכסית הצומח שלהם, הכוללים שרותי וויסות איכות האוויר, 

העשרת חמצן, קליטת מזהמים, וויסות האקלים המקומי הממתנים את אפקט החום העירוני ואת ממידי זיהום האוויר 

  משפרים את הבריאות.

עצים, ידועים כמפחיתים את רמות זיהום האוויר, כולל זיהום אוויר חלקיקי )מתוך פרק מערכות  צמחיה ובעיקר

עירוניות(. בנוסף, צמחיה וגופי מים ידועים כמפחיתים את הטמפרטורה בשעות היום בשל האוופוטרנספירציה )מתוך 

כמורידים את הטמפרטורה בשיעור  פרק מערכות עירוניות(. פארקים ושטחי צמחיה בעיר, כולל שדרות עצים, נמצאו

, כאשר ההפחתה בולטת דווקא בעונה החמה )מתוך פרק מערכות עירוניות(. אפקט הקירור של שטחים C°4של עד 

ירוקים בשילוב מידת החשיפה לקרינה ישירה הם הדומיננטיים בהשפעה על נוחות האדם בעונה החמה, בשיעורים 

ם. עלייה בטמפרטורת הסביבה ו"גלי חום" קשורים לתמותה ממכת חום, דרגות בעומס החו .שיכולים להיות מעל 

, מחלות נשימה ושבץ מוחי. גלי חום גם נמצאו קשורים לעלייה באשפוזים עקב מחלות לב קרדיוווסקולריותמחלות 

עם  דם, מחלות כליה, ומחלות נשימה. השילוב של אורבניזציה מואצת והיווצרות של איי חום עירוניים, יחד-וכלי

הזדקנות האוכלוסייה, צפויים להעלות את רגישות האוכלוסייה העירונית להשפעות הבריאותיות של חשיפה לחום 

(CDC, 2018 שטחים ירוקים בעיר מפחיתים זיהום אוויר ורעש, שניהם גורמים אפשריים למחלות לב וכלי דם .)

(Gan et al., 2012 .) 

 תרבות שירותי  .5.1

 אסתטי נוף תרבות שירות .1...6

 לאדפטציה תרמה טבעית בסביבה חי האדם בה הארוכה התקופה כי טוענת אולריך שלאבולוציונית -הפסיכו יאוריההת

 טבעית לסביבה שחשיפה היא הטענה. אורבניות לסביבות מאשר טבעית לסביבה יותר טובה ופסיכולוגית פיסיולוגית

 דם ולחץ, קורטיזולקצב הלב, רמות  מערכת העצבים הסימפתטית ומפחיתה את על פיסיולוגית להשפעה גורמת
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(, 2003Hartig et al.1998;  Parsons et al., et al., 1991; Ulrich.) מריכוז מעייפות ההתאוששות תיאוריית 

(attention restoration theory ,)נגרמת אשר נפשית מתשישות להתאוששות תורמת ירוקה שסביבה טוענת 

 (.1989, Kaplan & Kaplan) (ndirected attentio) מוכוון מריכוז

 ותיירות נופש פנאי תרבות שירות .....6

 בסביבה גופנית לפעילות כי ונמצא גופנית פעילות לעשיית ואטרקטיבי נגיש, בטוח אזור לספק יכולה ירוקה סביבה

 לכך עדויות קיימות, במבוגרים. אחרות בסביבות מאשר יותר גדולה ופיסיולוגית פסיכולוגית תועלת יש ירוקה

 & Fan, Das, & Chen, 2011; Lee) גופנית בפעילות לעלייה תורמתלשטחים ירוקים בשכונה  שנגישות

Maheswaran, 2011; Sadeh et al. 2018)  אך הימצאות סביבה ירוקה באזור המגורים אינה מבטיחה שימוש

ישנם מחקרים המצביעים על בסביבה הירוקה לצורך פעילות גופנית ולא כל סביבה ירוקה מתאימה לפעילות גופנית. 

-תורמת יותר לבריאות הנפשית מאשר פעילות גופנית בסביבות אחרות. אפקט זה נקרא כך שפעילות גופנית בטבע

" Green Exercise" (World Health Organization, 2016 .) 

et  Maas) ייםחברת קשרים יצירת עידוד"י ע הנפשיתהכללית ולבריאות  לבריאות גם לתרום יכולה בטבע שהות

al., 2009.) ,"קישוריות"Cohesion- של המיטיבה ההשפעה את כמטווחים המשוערים מהמנגנונים אחד הנה 

 שהודגם כפי והנפשית הגופנית לבריאות כתורמת ידועהאינדיבידואלים -בין קשרים יצירת. בעיר הירוקה הסביבה

 (. 2014Bruhn ,) רבים וסוציולוגים אפידמיולוגים במחקרים

 יכולת בלי ילדים בקרב גופנית פעילות יותר יש ירוקה בסביבה האם שבוחנים)מחקרים  חתך במחקרי נמצא, בילדים

 מפארקים הליכה במרחק החיים ילדים בקרב יותר גבוה גופנית פעילות שיעור כי( התוצאה ומה הסיבה מה לדעת

ר סקירה נוסף מחזקים טענה זו, שכן נמצא ממצאי מחק(. World Health Organization, 2016) ציבוריות וגינות

 (Hunter et al.,2015רמת הפעילות הגופנית של האוכלוסיה )של  קשורים בעלייהכי שטחים ירוקים בעיר 

 עשויה שלהם הגופנית הפעילות ולכן רכב בכלי יותר משתמשים לעיתים ירוקים בפרברים חיים אשר אנשים, זאת עם

 (.Richardson et al., 2011, 2007; h, & SchmitzOakes, Forsyt) מופחתת להיות

  תמיכה שירותי  .5.1

 לבריאות חיוני מיקרוביאלי למגוון גידול בית אספקת - תמיכה שירות .6.2.1

 .האדם לבריאות חשוב אשר מיקרוביאלי ביולוגי למגוון גידול בית לספק יכולים בעיר ירוקים שטחים

 מערכת של ברגולציה בכישלון קשורות אשר מחלות הן תמפותחו במדינות מתמדת בעליה נמצאות אשר המחלות

-C( ותגובה דלקתית לא מווסתת של הגוף המתבטאת ברמות גבוהות כרוניות של immunoregulation) החיסון

reactive protein דלקתיים. למצב זה יש סיבות רבות הקשורות לאורח החיים המערבי )כגון -פרו וציטוקינים

 חשיפה העדר כי הטוענת נוספת מוצעת תיאוריה ישנה, השמנה ועלייה במחלת הסוכרת(. פעילות גופנית מופחתת

 של ברגולציהעלולה לגרום לכישלון  האדם בני של האבולוציוני מהעבר חלק שהם לאורגניזמים האורבנית בסביבה

מערכת העיכול כגון  מחלות אוטואימוניות, אלרגיות, ודלקות של גוןלמחלות כרוניות כ לגרום ובכך החיסון מערכת

. בלחצים בעמידה וקושי, סרטנים שונים, דיכאון, .מחלת קרון, השמנת יתר, התסמונת המטבולית וסוכרת מסוג 

הבדלים משמעותיים בפלורה החיידקית במעיים  קיימים, לדוגמאהספרות המדעית מצביעה על עדויות לתיאוריה זו. 

תיות, ואוכלוסייה עירונית. חשיפה לסביבה החיצונית העלתה את ציידים, חברות כפריות מסור-בין חברות לקטים
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 העלתהביתית -התוך לסביבה חשיפה זאת ולעומתדלקתיות, -אנטי תכונות להם אשר ידידותייםלחיידקים  החשיפה

 (.,WHO 2015) בגוף הדלקתיים הסמנים רמת את

 ובריאות בישראל פתוחים לשטחים חשיפה ...6.2

 תפחת לא הנדרש/היישובי העירוני הפתוח השטח מכסת כך סך(, 118.) הסביבה תלהגנ המשרד"ח מדו הנחיות"פ ע

מ"ר לנפש.  2מ"ר לנפש, וברמה העירונית  ., הרובעיתמ"ר לנפש, ברמה  5. ברמה השכונתית לנפש"ר מ 11.1-מ

אשר  תהרובעיתושבים, יוקצה שטח לפארקים ברמה  21,111עירוניים גדולים, שגודל אוכלוסייתם מעל  ביישובים

 . הרובעידונם והוא יוקצה בצמוד למרכז החינוך והקהילה  51-111גודלו הוא בין 

הטוענת כי אין מספיק שטחים פתוחים בערים  הרווחת להנחה, ממחקר שנערך בישראל עולה כי בניגוד בפועל

( מסחר לשטחי הצמודים מרוצפים ושטחים הירוקים השטחים נכללים בתוכם)אשר  הפתוחים השטחים כמותבישראל, 

 פתוח משטח' מ 151-מ פחות של במרחק גרה האוכלוסייה רוב. (Rofè et al., 2011) גדולה ישראל בערי בשכונות

 גרה שנדגמה מהאוכלוסייה 111% כמעט. כזה משטח' מ 211-מ פחות של במרחק גרה שנדגמה האוכלוסייה וכל

 של במרחק גרה זו מאוכלוסייה 51% -מ פחות, זאת עם. ירוק פתוח משטח הליכה דקות מחמש פחות של במרחק

" נמצא כי ככל שהאזור well being" תחושת מבחינת. בו לשהות נהנית שהיא מפארק הליכה דקות מעשר פחות

ירוק יותר כך תחושה זו משתפרת. למרות זאת, נמצא גם כי לרוב אנשים מעדיפים ללכת ברחובות, ולא משתמשים 

רון אפשרי לדילמה זו היא הגדלה של הירק ברחוב, יצירת שדרות ירוקות, בשטחים ירוקים פתוחים באופן רוטיני. פת

 ,.Rofè et al) ירוקות גינות חשבון על לבוא יכול זה דבר. ירוקים שכונתיים מפגש אזורי או כיכרות של ותכנון

. הירקו התחזוקה רמת היו פתוחים בשטחים האוכלוסייה של הרווחה תחושת מבחינת המשמעותיים המדדים(. 2011

 מפתיע אינו זה דבר. נמוכה יותר התחזוקה ורמת הירוקים השטחים איכות הארץ בדרום בערים כי נמצא כללי באופן

הקיימים לגבי  הכמות שתקני כך על מצביעים חוקרים. ככלל, המדברית בסביבה ירוק שטח לתחזק הקושי לאור

גם אם  אותה ולשפר, איכותם פי על גם אלו יםשטח לבחון צורך ויששטחים פתוחים בערים בישראל אינם מספקים 

 על חשבון הכמות. 

( residence) דיור ליחידת"ר מ 75 היא ההמלצה. שונה לנפש הפתוחים השטחים הקצאת חישוב, לדוגמא בהולנד

מ' מיחידת הדיור. במחקר שנערך בארבע ערים הולנדיות והשווה בין חמש קטגוריות של חשיפה  511עד  של במרחק

מ"ר של שטח  151-מ יותרמ"ר והמקסימלית  27.5-מ פחותהממוצעת של  כמות הייתההחשיפה המינימלית כאשר 

 Vanמ' נמצא כי הבריאות הכללית של התושבים השתפרה עם העלייה בכמות השטח הירוק ) 511ירוק במרחק של 

2012, et al. Dillenוק ברחוב המגורים. הקשר היה (. המחקר בדק גם את איכות השטח הירוק וכמות ואיכות נוף יר

. היו פחות תלונות בריאותיות אקוטיות בקרב תושבים לאיכות של נוף ירוק ברחוב וכמות של שטח ירוקחזק יותר 

הנוף יותר טובה, בעיקר בהקשר לכמות  הייתהבסביבות עם שטח ירוק יותר גדול או יותר איכותי. הבריאות הנפשית 

לא היה קשור לבריאות נפשית. השטחים הירוקים ממוקמים בד"כ רחוק יותר  . איכות השטח הירוקהירוק ברחוב

מבתי המגורים ומבקרים בהם לצרכי ספורט ונופש והחשיפה להם עלולה להיות נמוכה יותר מאשר החשיפה לנוף 

 ירוק ברחוב. בנוסף, איכות הנוף הירוק ברחוב עשויה להצביע על איכות סביבת המגורים ככלל. 

 ואיכות ברחוב הירוק הנוף איכות לבין בריאות בין הקשר את לבחון מומלץ בריאותית מבחינהההולנדי, "פ המחקר ע

 שתוארו ההולנדי המחקר וגם הישראלי המחקר גם)רמת שביעות הרצון של התושבים משכונתם(.  המגורים שכונת

 רק הירוקים האזורים הישראלי במחקר בעוד. התחזוקה רמת וחשיבות ברחוב הירוק הנוף של החשיבות את מציינים

 .זו רווחה תחושת של הבריאותיות ההשפעות כומתו ההולנדי במחקר, הרווחה תחושת את כמעלים תוארו



11 
 

לקבל מידע מדויק יותר על השפעת השטחים הירוקים האורבניים על הבריאות בישראל, יש צורך לבחון את  כדי

ות וכמות הנוף הירוק ברחוב. מבחינת השפעה של שטחים איכות השטחים הירוקים בנוסף לכמות שלהם ואת איכ

מדד  הוא NDVI -כמדד חשיפה. ה NDVI -ירוקים בעיר על בריאות נפשית, ניתן לחקור זאת באמצעות שימוש ב

 .נפשית בריאות של הבריאותי לתוצא טוב מנבא

פר תושב ברמת השכונה,  של שטח ירוק ממוצע, המדד לשטח פתוח/ירוק בישראל הינו מדד המשקף חישוב בנוסף

בניגוד להולנד לדוגמא בה המדד משקף את השטח הירוק  זאתמדד מקובל בערים רבות בעולם.  זהוהרובע והעיר. 

בסביבת המגורים. מבחינת נקודת המבט הבריאותי המשתקפת ע"י המחקרים האפידמיולוגים, המדד ההולנדי הינו 

 המחקריםל לשטחים ירוקים/פתוחים באזור המגורים. מדד מתאים יותר כי הוא מודד את החשיפה בפוע

האפידמיולוגים מכמתים את החשיפה אשר יש לה פוטנציאל השפעה על הבריאות ולכן נמדד שטח ירוק במרחק מסוים 

בריאותית המדד הישראלי בעייתי כי לא קיימת בו  מבחינהמאזור המגורים או מרחק מגורים משטח ירוק. על כן, 

 . ממוצעת להקצאהירוקים אלא  לשטחיםכל אדם  שלה הספציפית התייחסות לחשיפ

 בבריאות פערים  .5.1

 היתרונות, זאת עם. הכפרית האוכלוסייה לעומת, בממוצע יותר טובה מבריאות נהנית העירונית האוכלוסייה, ככלל

קשר של סביבה הסיבות המוצעות לכך בה אחת. העניים לעומת העשירים בקרב יותר גדולים בעיר לחיים הבריאותיים

ירוקה היא שלעשירים יש אפשרות לצאת לחופשות בטבע ומחוץ לעיר. אפשרות נוספת היא שהעשירים מתגוררים 

של השפעת סביבה ירוקה על הבריאות, מספר  בהקשרבאזורים יותר מטופחים וירוקים מבחינת נוף ירוק ברחוב. 

ם משפרת את הבריאות של אוכלוסייה עירונית מחקרים מצביעים על כך שחשיפה לסביבה ירוקה באזור המגורי

 אקונומי יותר נמוך יותר בהשוואה לשיפור שחל בבריאותן של שכבות האוכלוסייה המבוססות יותר-במצב סוציו

(et al., 2012 Humpel, Owen, & Leslie, 2002 ;Dadvand לדוגמא במחקר שבדק את הקשר בין משקל .)

ו ליד שטח ירוק גדול, נמצא שיפור מובהק סטטיסטית רק בקרב האוכלוסייה עם לידה לבין מגורים בסביבה ירוקה א

רמת ההשכלה הנמוכה ביותר. ממצא זה חשוב במיוחד בהקשר הישראלי כי קצב הגידול של האזורים הבנויים בישראל 

-סוציו סבסטטו בממוצע היאהוא גדול יותר באזורי הפריפריה בדרום הארץ ובצפונה, אזורים בהם האוכלוסייה 

 באזור איכותית ירוקה לסביבה החשיפה רמת את להבין חשוב אלו באזורים.  הארץ למרכז ביחס יותר נמוךאקונומי 

 . המגורים

 ביצוע וחשיבות בבריאות שוויון-אי להקטנת כלי להוות יכולה עצים שתילת כיצד מדגימה המדעית הספרות, לאחרונה

den Bosch & Van , 2016; Gilbert) הבריאות רלשיפו יותר ירוקות ערים ליצירת התערבות

 Nieuwenhuijsen, 2017.) 

 –)שצ"פ( ( נמצא כי לגביי שטחים ציבוריים פתוחים116.במחקר שנעשה במסגרת האגודה לצדק סביבתי )לובנוב, 

"פ שצ 24.1הפערים בתחום השצ"פ לנפש בין ישובים יהודים לערבים דרמטיים. בממוצע משוקלל בישובים ערבים 

ישובים שבהם לא  54-שצ"פ לנפש. מבין ה 1ישובים מוגדר  54-על פי הנתונים ב. 26.7לנפש, בישובים יהודים 

ורוב גדול של  (,)אלקנה וקרני שומרון 11-6כלכליים -מוגדר שצ"פ, רק שני ישובים נמצאים באשכולות חברתיים

ללא שטחים ציבוריים פתוחים הם ישובים הישובים  54מבין  51.יתרה מכך,  .-2הישובים נמצאים באשכולות 

סובלים מחוסר צדק סביבתי. ישובים  )4-2ובינוני נמוך )אשכולות  )1-.ערבים. גם ישובים ממעמד נמוך )אשכולות 

כלכלי העשירי, וישובים פריפריאליים מאד נהנים משצ"פ לנפש גבוה במיוחד ביחס לממוצע -באשכול החברתי

 הארצי.
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את ההשפעה של מגורים בסביבה ירוקה על ירידה בסיכון ללידת תינוקות במשל לידה נמוך , במחקר שבחן בישראל

שנראה  1%.-בבקרב המעמד הסוציואקונומי הנמוך בהשוואה לאפקט של ירידה  41%-בנמצא אפקט של ירידה 

ר בריאות בעבור כלל האוכלוסייה. ממצא זה מצביע שגם בישראל מגורים בסביבה ירוקה יכול להוות כלי לשיפו

. מחקר אחר, שבחן את הקשר בין סביבת (Agay-Shay et al., 2014)האוכלוסייה שבמעמד הסוציואקונומי הנמוך. 

בסיכוי להיות  45%מגורים ירוקה לבין פעילות גופנית בקרב חולי מחלת לב כלילית מנותחי מעקפים, מצא עליה של 

 לאחר לב לשיקום בתוכנית השתתפו לא אשרה ירוקה פעיל גופנית לעומת לא פעיל בקרב החולים שגרו בסביב

 שיעור. לב בשיקום שהשתתפו חולים בקרב גופנית לפעילות ירוקה בסביבה מגורים בין קשר נמצא לא. הניתוח

 יותר גבוהאקונומי -סוציו במצב חולים ככלל הם והמשתתפים 1%.-כ הוא באוכלוסייה לב בשיקום ההשתתפות

(. בניסוי שבחן שינוי במדד קצב Sadeh et al., 2018) הניתוח לאחר לב בשיקום פיםמשתת לא אשר החולים מאשר

נשים יהודיות כי פארקים הם בעלי השפעה חזקה ביותר  4.-נשים מוסלמיות ו 48, נמצא בקרב בישראל( HRVלב )

 ת באזור הגלילעל התרגעות הנסייניות ללא הבדלים אתניים, בהשוואה למרכז העיר ולשכונת מגורים בערים קטנו

 ,'וחוב( )סעדי CO-)נצרת ועפולה(. יהודיות נמצאו רגישות יותר ממוסלמיות. לעקות סביבתיות )רעש, עומס חום ו

.117 .) 

  בישראל הידע פערי  .5.1

פרוספקטיבי שיבחנו יותר לעומק את הקשרים  קוהורטבמחקרים אפידמיולוגים נוספים, בעיקר מחקרי  צורך יש

 ה ירוקה לבריאות.בין סביב האתיולוגים

 בעיר ירוקה סביבה בין הקשר על אפידמיולוגי מחקר קיים, כאמור. בנושא בישראל שנעשו מחקרים של מיעוט יש

מחקרים  איןלהיום  נכון. בישראל הבריאות על ירוקים שטחים של דומה השפעה על המצביע לידה תוצאי לבין

ם אפידמיולוגים מסוג פאנל שמצאו קשר בין שהות בפארק מחקרי ישנםנוספים.  אוכלוסייהאפידמיולוגים מבוססי 

Heart rate variability (Schnell, Potchter,  et al., 2013; Schnellבמדדי  ירידה -וירידה במדדי לחץ

, 2016Yaakov, & Epstein.) 

 להיות עשויה שלהם הגופנית הפעילות ולכן רכב בכלי יותר משתמשים לעיתים ירוקים בפרברים חיים אשר אנשים

 בין הקשריםבוחנים את  כאשר(. Richardson et al., 2011, 2007; Oakes, Forsyth, & Schmitz) מופחתת

 להשתמש גם בשאלונים.  ומומלץ מגורים צפיפות לפי המחקר אתלרבד  צורך יש לבריאות ירוקים שטחים

 מדיניות המלצות  .5.5

 בים וצרכים בנושא זה. יש צורך לבחון זמינות שטחים ירוקים ביישובים הער

 אקונומי נמוך.-יש חשיבות בהבנת החשיפה לשטחים ירוקים באזורים בהם מתגוררת אוכלוסייה במעמד סוציו

יש צורך לבחון את מדד השטחים הפתוחים לאוכלוסייה לאור הממצאים הבריאותיים. האם מ"ר שטח פתוח לאדם 

 נוף ירוק ברחוב וכו'. הוא מדד מתאים או מדד של שטח ירוק בקרבת המגורים,

מומלץ לבחון הגדלה של הירק ברחוב, יצירת שדרות ירוקות, ותכנון של כיכרות או אזורי מפגש שכונתיים ירוקים. 

דבר זה יכול לבוא על חשבון גינות ירוקות. בנוסף, יש לערוך מחקרים נוספים הבודקים שימוש בפועל של שטחים 

 והשפעה על תוצאים בריאותיים. ירוקים בעיר, העדפות של האוכלוסייה,
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בנוגע להשפעות בריאותיות של גלי חום, ובאופן ספציפי בהקשר אל איי חום עירוניים, ישנה חשיבות ביצירת שטחים 

 ירוקים וחומים בעיר אשר לא מרוצפים באספלט או בטון.
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 תרומת מערכות אקולוגיות טבעיות לבריאות  .7

 תיכוני של ישראל שתועלותיהם תורמות לבריאות האדם:-מערכות החבל היםפרק זה מזהה את השירותים המופקים מ

על ידי התנסות  תיכוני מייצרות תועלות לאדם המופקות-קבוצת שרותי התרבות שמספקות מערכות החבל הים .1

וספורט בתוך , נופש, תיירות, בעיקר התנסות פיזית המתבטאת בפעילויות טיול, אקטיבית עם המערכות

תורמת , כשנעשות בתוך שטחי המערכת, מקובל שפעילויות אלה. תיכוני-ולוגיות של החבל היםהמערכות האק

ועל , בפרק זה נבדוק את הידע על תרומתן של פעילויות אלה לרכיבים ספציפיים של הבריאות. לבריאות

 . המנגנונים המעורבים בתרומה זו של התועלות לבריאות

, מייצרות תועלות המופקות על ידי התנסות פאסיבית עם המערכותקבוצת שרותי התרבות שמספקות המערכות  .2

מה שמביא להשפעה על הרגשות כתוצאה , בעיקר התנסויות מופשטות שמביאות להשראה ולהנאה אסתטית

כמו , מהתפעלות מהטבע שבמערכות הכוללת מראה הנוף או רכיבים ספציפיים של מגוון הביולוגי של המערכות

מה של תועלות אלה לבריאות היא בהורדה ברגשות שליליים ובעיקר בלחץ או במנגנון התרו. גם צלילי הטבע

תאוריית שיקום יכולות , Attention Restoration Theory (ART) -פסיכופיזיולוגי של רסטורציה

ישנם מספר מחקרים אפידמיולוגים שבחנו השפעה של  (.שרותי תרבות פרקב הרחבה ראה) (קוגניטיביות

בעוד שמרבית הספרות האפידמיולוגית מתרכזת בהשפעות )שהות במערכות אקולוגיות טבעיות  מגורים או

מרכיבים "הוצעו מספר Kuo (Kuo, 2015 )בסקירה נרחבת של (. המיטיבות של סביבה ירוקה בתוך העיר

 (.1 איור)לשיפור הבריאות " פעילים

יערות במדינות שונות כגון יפן ופינלנד, בהן השטחים הפתוחים  שנסקרו בפרק זה בחנו השפעתים המחקרים הקיימ

תיכונית. לא נמצאו מחקרים מדעיים על התרומה לבריאות של שירותים אלה -שונים מהמערכת האקולוגית הים

כנראה בגלל החשיפה )לגביי מערכות חקלאיות יש מידע על השפעה שלילית  תיכוניות-במערכות מדבריות או ים

 לחומרי הדברה(. לכן ניתן להקיש ממחקרים אלה מסקנות מוגבלות לישראל.

 

 

 האדם לבריאות ובתות חורשים, יערות של הטבעית במערכת וצפייה שהייה של התרבות שרות תועלת תרומת מנגנון: 1 איור

(2015 ,al.Hartig et al., 2014; Kuo, 2015; James et .)  
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מספר שרותי מערכות אקולוגיים שיכולים לתרום לאפקט המיטיב של שהות בקרבת מערכות אקולוגיות  קיימים

 בעיר: ןשאינ

 שרות וויסות: .1

 ירידה בזיהום אוויר .א

 (pollution Noiseירידה בזיהום רעש ) .ב

 שרותי תרבות: ..

 פעילות גופנית .א

 צלילי הטבע .ב

 התפעלות -מראה הטבע .ג

 כה:שרות אספקה/תמי .2

 חומרים אורגנים נדיפים -חשיפה לפיתוניצידים .א

 (biodiversity) מגוון מינים .ב

 מגוון מיקרוביאלי .ג

 negative air ions) ) חשיפה ליונים שליליים באוויר .ד

  ויסות ישירות  .7.1

 .בפרק הבריאות פרקים קודמים-תתמים ורעש ראו  לגבי זיהום אוויר,

  תרבות שירותי  .7.1

  ותיירות נופש פנאי .1...7

 גופניתפעילות  .1.3.3.3

כידוע, פעילות גופנית חשובה לבריאות ומפחיתה סיכון לתחלואה ולתמותה. במאמר סקירה, הוצג כי למערכות 

יש ( Green Exercise) אקולוגיות יש אפקט של עידוד פעילות גופנית ובנוסף לפעילות גופנית במערכות אקולוגיות

ופנית בלבד )בחדר כושר או בסביבה עירונית ללא אפקט סינרגיסטי שהנו אפקט מיטיב בנוסף לתועלת מפעילות ג

(. כאמור, רק חלק מההשפעה המיטיבה של הטבע על הבריאות מתווך Gladwell et al., 2013מערכות אקולוגיות( )

(. Triguero-Mas et al., 2015; Richardson et al., 2013; Rogerson et al., 2015על ידי פעילות גופנית. )

( cohesion-במעבדה כמקדם אינטרקציה חברתית)שהנה גורם התורם לבריאות בפניי עצמו מראה הטבע הודגם

 (.Rogerson et al., 2016במהלך פעילות גופנית בהשוואה לפעילות גופנית תוך מבנית )

במחקרים רבים לא הוסבר מה שירות המערכת שגרם לאפקט המיטיב וניתן לשער שמדובר בשירות תרבות של 

)אוכלוסיית  ת או אסתטיקה של היער )צליל ומראה( או בשירות אספקה של פיתוניצידים ומיקרוביוםפעילות גופני

ייתכן וישנה חשיבות לסוגי יערות בעלי חשוב לציין ש .החיידקים הנמצאת במערכת העיכול, ראו פרק המזון לעיל(

חסו למערכת אקולוגית של יער. מרבית המחקרים נעשו ביפן והתיימיני עצים וצפיפות שונה על האפקט המיטיב. 

 לדוגמא:

 , נבדקו רמות של העמילז ברוק כמדד ביולוגי לעקה(Yamaguchi et al., 2006) ועמיתיו Yamaguchiבמחקר של 

(stress לפני ולאחר הליכה בת ).גברים צעירים  11דקות הליכה בעיר במהלך יומיים בקרב  1.-ודקות ביער  1
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בסדר הפוך ובכל  -ה קודם נבדקה שהות והליכה בעיר ואח"כ ביער, ובקבוצה השנייהבשתי קבוצות )בקבוצה הראשונ

דקות. לא נמצאה השפעה של צפייה וישיבה  1.כן נבדקה ישיבה וצפייה ביער ובעיר במשך -יום היה שינוי(. כמו

עיר. החוקרים באף אחת מהסביבות. נמצא כי חלה ירידה ברמות עמילז ברוק לאחר הליכה ביער בהשוואה להליכה ב

גורמי עקה סביבתיים נמוכים יותר. מדדי עקה כשלעצמם אינם מצב בריאותי אך -שיערו שביער בהשוואה לעיר

 (.Yamaguchi et al., 2006נקשרו בספרות למחלות כרוניות רבות )

 heart, נבחנו לחץ דם, קצב לב, שינוי בקצב לב )(Tsunetsugu et al., 2007)וחוב'  Tsunetsuguבמחקר של 

rate variability (HRV)רמות קורטיזול ונוגדן ,) Aברוק (IgA בקרב )סטודנטים, לפני ואחרי הליכה וגם  .1

נמצא כי ביער בהשוואה לעיר רמות הקורטיזול, לחץ הדם והדופק  דקות בעיר וביער. 15 שהות/צפייה בנוף במהלך

-תגובת "לחץ"(, ופעילות מערכת העצבים הפרה)מערכת האחראית על  ופעילות מערכת העצבים הסימפטתית ירדו

כן דיווח עצמי של הנבדקים ביער היה על "רוגע" -ראית על תגובת "רוגע"( עלתה. כמוח)מערכת הא סימפטתית

 סובייקטיבייםשלווה" וריענון. החוקרים ציינו שמדובר במחקר שתומך בממצאים של מחקרים שכללו מדדים 

( לגביי השפעה המרגיעה ומפחיתת הלחץ Morita et al., 2007חושותיו כגון )מחקרים שבהם הנחקר מדווח על ת

( בחנו ההשפעה של צפייה וגם הליכה ביער ובעיר Park et al., 2007b, )וחוב' Parkשל היער. במערך מחקר דומה,

ההליכה  על פעילות המוח. צפייה והליכה ביער גרמה לתיאור תחושת רוגע במובהק יותר משהות או צפייה בעיר.

ביער בהשוואה לעיר גרמה לירידה ברמות הורמון הדחק/עקה )קורטיזול(. מעניין לציין שבעבור הקבוצה שצוותה 

להליכה ביער, חלה ירידה בפעילות המוח עוד לפני ההליכה והצפייה בנוף למרות שלא חל שינוי בתחושה שתיארו. 

 יכולוגית ומדגים שהיער מהווה סביבה רסטורטיביתמחקר זה מדגים אפקט של תחושת ההירגעות פיזיולוגית ופס

סטודנטים אחרים  .1בחנו בקרב  (Park et al., 2008) חוב'ו Park, )שיחזור מאגרים נפשיים(. במערך מחקר זהה

שינוי בקצב לב, דופק וקורטיזול לפני ואחרי הליכה וצפייה ביער ובעיר. קצב הלב ורמות הקורטיזול היו נמוכים 

 ער מבעיר. תוצאות השאלון הפסיכולוגי הדגימו רוגע לאחר השהות וההליכה ביער. משמעותית בי

 81. ( בחנו השפעה של הליכה בת כרבע שעה ביער ובעיר בקרבPark et al., 2010) וחוב' פארקבמחקר אחר 

ליכה קודם הליכה בעיר ואח"כ ה הנבדקים עשו .1יערות. בכל אחד מהיערות, שישה מתוך  4.-צעירים ב גברים

בטבע וששת הנבדקים האחרים התחילו בהליכה בעיר ואח"כ הליכה ביער. נבחן האפקט גם של ישיבה וצפייה )במהלך 

רבע שעה( בנוף הרלוונטי במהלך כרבע שעה לפני ההליכה. התוצאות הדגימו שצפייה והליכה ביער הורידה יותר 

-הסימפטתית והעלתה פעילות מערכת העצבים הפרהאת רמות הקורטיזול, קצב לב, לחץ דם ופעילות מערכת העצבים 

פארק וחוב'  סימפטתית בהשוואה לסביבה העירונית. ארבעה מחקרים נוספים בנושא שפורסמו ביפנית ונסקרו על ידי

(Park et al., 2010)דקות בהשוואה להליכה וישיבה  1.-: מצאו במערכי מחקר דומים כי הליכה וישיבה ביער בת כ

( ושינויי בקצב הלב IgA) A ידה בקצב לב, בלחץ דם סיסטולי ודיאסטולי, ברמות קורטיזול ובנוגדןבעיר הדגימו יר

 Park et al., 2006a; Park) סימפטתית-שמעיד על ירידה במערכת הסימפטתית ועלייה בפעילות המערכת הפרה

et al., 2006b; Park et al., 2007a.) 

י שאלות, האם ההשפעה של טיול בטבע דומה להשפעה של טיול בעיר (, נבחנו שתLi et al., 2008aבמחקר אחר )

כן -גברים שביצעו טיול במהלך יומיים במסלול תיירים בעיר וביער. כמו .1וכמה זמן נמשך האפקט המיטיב. נבחנו 

 רידהויפעילות מערכת העצבים לשיפור בבאופן מובהק  היה קשורהטיול ביער  נמדדו רמות פיתוניצידים ביער ובעיר.

ימים לאחר הטיול. לעומת זאת, טיול  7 מות האדרנלין )הורמון המופרש בשעת דחק( בשתן. האפקט הודגם לפחותבר

נמצאו כמעט לא ואלו  alpha-pinene , beta-pineneנמצאו פיתוניצידים כגון למשל, ביער בעיר לא נמצא כמיטיב. 

 בעיר. 
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 71בעיר בהשוואה ליער על תפקודי ריאות ולחץ דם בקרב  בניסוי עם הקצאה רנדומלית שבחן השפעה של הליכה

. דווח על שיפור בתפקודי הריאה בקרב הקבוצה שהלכה ביער לפני ואחרי הפעילות )שינוי שלא 61גיל  נשים מעל

 (.Lee et al., 2014דווח בקבוצה שהלכה בעיר( וכן נמצא הבדל בין הקבוצות. )

מבוגרים  1.1( על רסטורציה ומצב רוח בקרב rural areaבסקוטלנד) במחקר שבחן השפעה של הליכה מחוץ לעיר

נמצאה השפעה חיובית על מבוגרים במצב נפשי טוב ומצב נפשי לא טוב. נמצא שיפור במצב הרוח )כולל תחושת 

 poor mentalבקרב אנשים עם מצב נפשי טוב ולא טוב ) הליכה של שעה עקה( וביכולות קוגניטיביות לאחר

healthמבוגרים של השפעה על הליכה בעיר לעומת הליכה מחוץ לעיר, בקרב  4.אשר בוצעה השוואה בקרב (. כ

אנשים עם מצב נפשי טוב ומצב נפשי לא טוב. נמצא כי בעבור אנשים עם מצב נפשי טוב, לא חל שיפור לאחר הליכה 

נמצא שיפור  פשי לא טוב,לעומת זאת, בקרב אנשים עם מצב נ בעיר ונמצא שיפור רק לאחר הליכה מחוץ לעיר.

במצב הנפשי וביכולות הקוגניציה לאחר הליכה מחוץ לעיר ולאחר הליכה בעיר. יחד עם זאת האפקט המיטיב מחוץ 

 (.Roe & Aspinall, 2011לעיר היה יותר חזק. )

ר מה או פעילות בעיר. גם במחקרים אלה כאמור, לא הוסב ישנם מחקרים נוספים, שבהם לא נערכה השוואה לשהות

שירות המערכת שגרם לאפקט המיטיב וניתן לשער שמדובר בשילוב של שירות תרבות של פעילות גופנית או 

 )ראה הסבר לעיל(. לדוגמא: אסתטיקה של היער )צליל ומראה( או בשירות אספקה של פיתוניצידים ומיקרוביום

חולי סכרת  משתתפים 81בקרב קוז בדם על רמות גלו (Ohtsuka et al., 1998ביפן נבחנה השפעה של שהות ביער )

(. נבחנו רמות גלוקוז והמוגלובין בדם לפני ואחרי ההליכה. נמצא כי חלה ירידה בממוצע רמות type 2מבוגרים )

בסדרת מחקרים אחרים החוקרים בדקו  הגלוקוז בדם וירידה ברמות המוגלובין המסוכרר )בלי קשר לאורך הטיול(.

ר תאי מערכת החיסון ובפעילות התאים במהלך יומיים לאחר ביקור בן שעתיים ביער גברים שינוי במספ .1בקרב 

( Li et al., 2007המשתתפים במדדים שנבדקו ) .1מתוך  11בקרב  51%-כבכל יום. נמצאה עלייה מיטיבה של 

דומה נבחנה  (. במחקרLi et al., 2009aסרטניים נוספים )-במחקר אחר פורסמו ממצאים דומים לגביי חלבונים אנטי

בנוסף  אחיות בריאות עברו ניסוי זהה לניסוי שתואר לעיל. 12(. Li et al., 2008bהשפעת טיול ביער בקרב נשים )

אדרנלין. נמצא אפקט בכיוון דומה לאפקט שתואר -גם רמות אסטרדיול, פרוגרסטרון, ונור בשתן בנשים נבדקו

במחקר התערבות שהתפרסם  גבוהה מהאפקט בגברים .בגברים. לגביי אדרנלין, עוצמת האפקט בנשים הייתה 

לפני ההתערבות,  חולות סרטן שדנשים  11לאחרונה נבחנה השפעה של הליכה ביער על מדדי מערכת החיסון בקרב 

שבוע לאחר -לאחר תחילת המחקר 1.-ימים וביום ה 14מיד לאחר התערבות של שהות בת שעתיים ביער, במהלך 

ימים ועוד  14סרטנים לאחר -וייצור חלבונים אנטי שנה עלייה בפעילות תאי מערכת החיסוןחזרתן לעיר. הודגם כי י

ימים. יש להדגיש שבמחקר זה לא הייתה קבוצת השוואה שבה נבחנה השפעה של טיול ושהות מרגיעה  1.יותר לאחר 

 (.Kim et al., 2015) בסביבה עירונית

 

 אסתטי נוף תרבות שירות .....7

 של מערכות אקולוגיות חוץ עירוניותהשפעה של צליל ומראה  .1.3.3.3

התפעלות מהטבע, הנו חוויה סוביקטיבית של התפעלות האינדיבידואל מהטבע. חוויה זו יכולה להיות ממראה הטבע 

  (.Stellar et al., 2015ונקשרה לרמות נורמאליות של ציטוקינים )חלבוני התקשורת במערכת החיסון( )
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וך מים, רשרוש עלים וכדומה( והתבוננות במערכות אקולוגיות מורידה פעילות )ציוץ ציפורים, פכפ האזנה לצלילים

מערכת סימפטתית ומעלה פעילות מערכת פרה סימפטתית )תגובה זו של שתי המערכות במקביל מהווה מדד לירידה 

 ת(, משקמת יכולות קוגניטיביוKenney & Ganta, 2014פעילות מערכת החיסון ) ומשפרת בסטרס ולהירגעות(

(restore attentionואף מזרזת ) החלמה מניתוח (Ulrich, 1984) כן, גם חשיפה לתמונות של טבע משפרת -. כמו

מדדי בריאות ואף חשיפה קצרה של כחמש דקות במעבדה לתמונות של עצים, דשא ושדות הדגימו עלייה בפעילות 

נוסף, חשיפה לצלילי טבע במעבדה לאחר ב (Browen et al., 2013סימפתטית וירידה בקצב הלב. )-המערכת הפרה

פעילות מנטלית חישובית מלחיצה הדגימה התאוששות מהירה. חשיפה לצליל מים ממפלים וציוץ ציפורים הדגימה 

 .(Kuo, 2015) (HRV-דה בחלק מהפעילות הפרהסימפתטית אך לא בכל הפרמטרים )לא נמצא הבדל ב1ירי

י מרחבים ירוקים הוכחו כמפחתיי לחץ, פשיעה ואלימות וכן משפרים נוסף על כך, בסקירה ספרותית רחבה נמצא כ

(. בדומה Roe et al., 2013; Ward Thompson et al., 2012 ;Garvin et al., 2013בריאות נפשית וקוגנטיבית )

 (. (Beyer et al., 2014גם לנוף העצים עצמם נמצאה במתאם חיובי להפחתת לחץ, דיכאון ומתח  ,לכך

 אספקה שירותי  .7.1

 נדיפים אורגנים חומרים -לפיתוניצידים חשיפה .7.2.1

קרוביאלים ימ-חומרים אורגנים נדיפים אנטי-מספר מחקרים הדגימו כי צמחים "פולטים"/משחררים פיתוניצידים

 דם, משפרי תפקוד של מערכת החיסון, מווסתי מערכת העצבים.-שבין היתר הודגמו כמורידי לחץ

חולים עם דיכאון נמצא כי ההשפעה של הריח גרמה לשינוי  .1ח הדרים על במחקר שבו נבדקה השפעה של ניחו

-הורמונים לרמות הנורמואליות ושינוי בתפקודי מערכת החיסון שאף הייתה יעילה יותר מתרופות אנטי-ברמות הניורו

בחנו  (Dayawansa et al., 2003וחוב' ) Dayawansa(. במחקר קליני אחר, Komori et al., 1995דיכאוניות )

מבודד )אשר מופק משמן עץ ארז( נמצאו שינוים מובהקים במדדי מערכת העצבים  Cedrol-חשיפה נשימתית ל

וירידה בפעילות הסימפטתית שיחד הנם מדד לירידה בסטרס  סימפתטית-המרכזית )עלייה בפעילות הפרה

 ולהירגעות(.

 תאי מערכת החיסון שאינם ספציפים, ( בתאי אדם, נבחנה השפעה של חשיפת שלin-vitroבמחקר במעבדה )

Natural Killer- ( למגוון פיתוניצידים מעצים שונים כגון ארז יפניCryptomeria( וברוש יפני )Chamaecyparis 

obtuseנמצאה עלייה בפעילות התאים שהקטינה את התגובה המזיקה של חשיפה לחומר הדברה אורגנופוספטי .) 

Li et al., 2006) .) 

טרתו לבחון האם האפקט המיטיב של טיול ביער הנו כתוצאה מחשיפה לפיתוניצידים. נבחנה ההשפעה במחקר שמ

של שמנים ארומתים שמקורם בברוש יפני שאודו במהלך הלילות. נדגמו דם ושתן בנבדקים ונבחנו רמות תאי מערכת 

, הורמוני granulysin, perforin, granzyme A/B, לימפוציטים(,חלבונים נוספים )Tותאי  NKהחיסון )תאי 

אדרנלין( בשתן ורמות הפיתוניצידים בחדר. הודגם כי האפקטים שדווחו לגביי הליכה ביער -סטרס )אדרנלין ונור

 (.Li et al., 2009b) מתווכים גם על ידי שירות אספקה של חשיפה לפיתוניצידים.

בהשוואה לטיול בעיר על מדדי מערכת  גברים בריאים השפעה של טיול בן שעתיים ביער 16במחקר שבחן בקרב 

הלב והדם ומדדי חילוף חומרים. נלקחו דוגמאות שתן ודם בבוקר ובצהריים לפני הטיול, במהלך הטיול ולמחרת 

)נוראדרנלין,  הטיול. נמצא כי טיול ביער באותו היום הוריד את לחץ הדם ורמות של הורמונים שקשורים בעקה ולחץ
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רמתו מצויה ביחס הפוך למסת  הורמון שמשפיע על מטבוליזם של גלוקוז וחומצות שומןאדרנלין( והעלה רמות של 

כן, נמצא אפקט כללי של פעילות גופנית ללא הבדל בין -רקמת השומן )אדיפונקטין( בהשוואה לטיול בעיר. כמו

ם המעורבים הליכה בעיר וביער בהקשר של עלייה בצריכת קלוריות, ירידה ברמות דופאמין ורמות של חלבוני

החוקרים הציעו שמעבר להשפעת הפעילות הגופנית, העובדה כי קיים אפקט  .(Li et al., 2011בוויסות לחץ הדם )

 נוסף להליכה ביער הנו כתוצאה מחשיפה לפיתוניצידים, אך השערה זו לא נבדקה.

 המיקרוביום על והשפעתו מיקרוביאלי ומגוון yoisoevidoib-מינים מגוון ...7.2

 האדם( בגוף החיים המיקרואורניזמים כלל של מצרפי ום)גנ האנושי

בחנה את השאלה האם יש קשר בין מגוון ביולוגי ובריאות  (Lovell et al., 2014 )סקירה ספרותית שיטתית כמו כן, 

מחקרים  15מחקרים שבחנו שאלה זו ותאמו את קריטריוני ההכללה של המחקר,  17ומיטביות. בסקירה נמצאו 

ם. מתוך המחקרים שנסקרו, ישנן עדויות שמגוון ביולוגי מקדם בריאות דרך מגע עם סביבה ים איכותנייניכמותניים וש

ברמה הגלובאלית נמצאה קורלציה הפוכה.  בריאה או קידום התנהגות בריאותית )פעילות גופנית וטיול(. יחד עם זאת,

קשר חד משמעי בין מגוון ביולוגי ובריאות החוקרים סיכמו שבאופן כללי, הממצאים אינם חד משמעיים ולא נמצא 

 במחקרים שנסקרו ונדרש מחקר בינתחומי ליצירת ידע מהימן.

מיקרוביוטה הנה אוכלוסיית החיידקים בגוף שמקיימת עמו סימביוזה. שינויים במיקרוביוטה ובמיקרוביום )כלל הגנום 

כרוניות. במאמרי סקירה שהתפרסמו  של המיקרוביוטה( נקשרו במחקרים רבים בעשור האחרון למגוון מחלות

לאחרונה הועלו השערות לגביי השפעה אפשרית של שינויים בסביבה, ירידה במגוון המיקרוביאלי החיצני והחשיפה 

יחד עם זאת, עד כה  (.Haahtela et al., 2013; Craig et al., 2016האפשרית על המיקורביום. ) למגוון והשפעה

הדגים הבדלים בין מגורים באזור עירוני ולא עירוני על המיקרוביום של המעי והעור רק מספר מצומצם של מחקרים 

(Ying et al., 2015.)  

 באוויר (evitioev toi oied) שליליים ליונים חשיפה .7.2.2

ועמיתיו דיווחו שריכוזי יונים שלילים  Maoבאוויר ישנם חלקיקים בעלי מטען חיובי וחלקיקים בעלי מטען שלילי. 

. ריכוזי יונים שליליים באוויר נמצאו (Mao et al., 2012)( 4הים באופן משמעותי מריכוזיהם בעיר )פי ביער גבו

ריכוזי  בעלי השפעה על רגולציה של סרוטנין, דופמין, ולחץ דם דיסטולי וכן בניסויים קליניים הודגמה השפעה של

 ,.Goel et al., 2005; Kuo et al) ונתיתיונים שליליים כטיפול לסימפתומים של דיכאון קליני ולמלנכוליה ע

(. בניסוי עם הקצאה רנדומלית שבחן השפעה של שהות של שבוע ביער בהשוואה לשהות שבוע בעיר בקרב 2015

קשישים עם לחץ דם גבוה. לקבוצה שבעיר חלה החמרה קלה אך עיקר הממצאים הצביעו על שיפור משמעותי  4.

ומדדים ביולוגים של לחץ דם ושיפור במצב הרוח(. ביער נמצא כי רמות זיהום  לקבוצה ביער )חלה ירידה בלחץ הדם,

 .(Mao et al., 2012)אוויר חלקיקי גבוהים יותר ורמות יונים שליליים היה נמוך יותר 

כי  מחקרים של השפעת חשיפה של יונים שליליים וחיובים על מצב הרוח, נמצא 22במטה אנליזה שפורסמה ובחנה 

(. ייתכן והריכוזים הגבוהים Perez et al., 2013והים של יונים שלילים השפיעו על ירידה בדיכאון )ריכוזים גב

שנמצאו יכולים להסביר בחלקית את האפקט המיטיב של השפעת היער על הבריאות כפי שהודגם במחקר שבחן 

 . (Mao et al., 2010) השפעה של היער על לחץ דם
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 בבריאות פערים  .7.1

, הבדלים בהשפעה הבריאותית שוויון-פרק זה לא נמצאה התייחסות ספציפית לאי-אמרים שנסרקו בתתשוויון :במ-אי

האינדיבידואלים שבמחקרים. יחד עם זאת, כפי שנאמר בפרקים  לפי המעמד הסוציואקונומי של הישובים או של

וך לאזורים בתוך העיר. נמ סוציואקונומינמצא שישנה נגישות מוגבלת לפארקים בעבור אנשים ממעמד  -הקודמים

בישראל למחוסרי רכב פרטי )המשתייכים בדרך כלל למעמד סוציו אקונומי נמוך( ישנה נגישות נמוכה יותר לשטחים 

 יום המנוחה. -פתוחים מחוץ לעיר, מכיוון שיש מעט תחבורה ציבורית לאתרי טבע, ואין תחבורה ציבורית בשבת 

 בישראל הידע פערי  .7.1

 וכיצד הוא מתפקד באספקת השרות, ים פערי ידע בחקר המגוון המיקרוביאליבעולם ובישראל קיימ. 

 ( קיים צורך לערוך מחקרים אפידמיולוגים נוספים, בעיקר מחקרי עוקבהcohort פרוספקטיביים ברמת )

האוכלוסייה שייבחנו את תרומת המערכות האקולוגיות והרכיבים הספציפיים של הצומח המעורבים בהפקת 

רכות אשר ידועים ברחבי העולם כבעלי השפעה חיובית על בריאות האדם. בישראל, מעט שירותי המע

 מחקרים נעשו בנושא.

  חסרים מחקרים נפרדים לבדיקת התועלת לבריאות משהות ופעילות פיזית במערכות אקולוגיות עירוניות

 וחוץ עירוניות וכן יערות מסוגים שונים.

 ות לשהות אקטיבית ופאסיבית בקרבת מערכות אקולוגיות ים חסרים מחקרים אודות התועלות הבריאותי

בריות )המחקרים הקיימים נעשו עבור יערות במדינות שונות כגון יפן ולפינלנד, בהן השטחים תיכוניות ומד

 תיכונית(.-הפתוחים שונים מהמערכת האקולוגית הים

 בישראל קיים מחקר העוקב אחר פעילות אנושית באמצעותGPS ם בריאותיים. הידע בתחום , גם בהקשרי

יכול להוות בסיס למחקרים אשר לא נחקרו בישראל, הקושרים בין פעילות אנושית, בריאות ומערכות 

 אקולוגיות. 

  ת של הפיתוניצידים ביערות בישראל.האם יש עונתיות בפליטוקיים צורך לבדוק 

 מדיניות המלצות  .7.5

בתחבורה ציבורית של הטבע לכלל הציבור ולמחוסרי רכב  פערים בבריאות: יש לשקול לאפשר נגישות גבוהה יותר

 בפרט.

ביצוע תסקיר השפעה על הבריאות במקרה של תכנון שעלול לפגוע במערות אקולוגיות. תסקיר השפעה על הבריאות 

Health Impact Assessment (Lock, 2000הנו תהליך מורכב ומהווה כלי לקביעת מדיניות לגביי )  ביצוע פרויקט

התועלות לבריאות מאותו הפרויקט.  גם של ( תכלולrisk assessment) ם. כלי זה כולל בנוסף להערכת סיכוניםימסו

במידה ובפרויקט מסוים, לדוגמא לפני בניית מפעל/כביש משמעותי, בנוסף להערכת סיכונים כתוצאה מחשיפה 

העבודה או קיצור זמן הנסיעה. לכימיקלים, מתבצעת הערכה של ההשפעה הבריאותית כתוצאה מתוספת מקומות 

 בנוסף לשיקולים אלה יש לכלול את הפגיעה בטבע שבאופן עקיף הנה בעלת פוטנציאל לפגיעה גם בבריאות. 
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 ביולוגי מגוון .8

מיקרואורגניזמים בכל ומתייחס למגוון החיים בכדור הארץ כולל בעל חיים, צמחים,  (Biodiversity) מגוון ביולוגי

ות וכן למגוון הגנטי בתוך המינים עצמם במערכות אקולוגיות שונות )יערות, ביצות, מדבריות המערכות האקולוגי

. פעמים רבות (World Health Organization & Convention on Biological Diversity, 2015)ועוד( 

סופו של דבר, ההשפעה של המגוון הביולוגי והתלות בו אינה ניתנת להערכה. עם זאת, בריאות האדם תלויה, ב

במוצרים ובשירותים של המערכת האקולוגית )כגון זמינות מים מתוקים, מזון ואנרגיה( הנחוצים לקיום החיים. מלבד 

ההשפעה של המגוון הביולוגי על פרנסה, הכנסה, הגירה מקומית, למגוון הביולוגי ישנה השפעה משמעותית על 

 בריאות האדם. 

וש וניצול קרקעות, ניצול יתר של משאבי טבע , זיהומים ושינוי אקלים. אלו אובדן המגוון הביולוגי כולל שימ

 World Health Organization) משפיעים על בריאות האדם הן באופן ישיר והן באופן עקיף דרך המגוון הביולוגי

& Convention on Biological Diversity, 2015). 

במגוון הבריאות המנטלית והפיזית המצב  וון הביולוגי עלמגבמהלך השנים מחקרים רבים הצביעו על השפעת ה

דרכים. כך למשל המגוון הביופיזי של מיקרואורגניזמים, החי והצומח מספק ידע נרחב ומאפשר גילויים רפואיים 

בדומה לכך, , אשר נעשים באמצעות הבנה טובה יותר של המגוון הביולוגי בכדור הארץ. ופרמקולוגיים משמעותיים

בתוך גוף האדם ) בעיקר במעיים( מספק הגנה ושליטה רבה יותר בדלקות  מראים כי מגוון ביולוגי גדול יותר מחקרים

 (.Rehman et al.,2010; Hildebrand et al., 2013) שונות ומגן בפני השמנת יתר

ותית במגוון בעשרות השנים האחרונות חלה עליה מתמשכת בייצור המזון. עלייה זו מלווה בירידה משמעכמו כן, 

המזון המתקבל  דרך הביולוגי החקלאי, הטבעי והחי. ירידה זו במגוון המינים בעלת השפעת שליליות על בריאות האדם

(. למעשה, World Health Organization & Convention on Biological Diversity, 2015ואיכותו. )

תים השפעת גודל המגוון יכולה להשפיע על בריאות לעיתים הפרטים בתוך המגוון הם אלו המשמעותיים ואילו לעי

האדם, דוגמא מעין זו נראתה בבריטניה שם נמצא כי לא רק הסביבה הירוקה משפיעה על רווחתו של האדם אלא ככל 

 (.Adjei & Agyei, 2015שמגוון המינים בה גדל רמות האושר שנמדדו היו גבוהות יותר )

 

  



44 
 

 מקורות .9

 מבוא

Charron, D. F. (2012). Ecosystem approaches to health for a global sustainability agenda. 

EcoHealth, 9, 256-266. 

Commission on Social Determinants of Health (CSDH) (2008). Closing the Gap in a 

Generation: Health Equity Through Action on the Social Determinants of Health. Final 

Report of the Commission on Social Determinants of Health. World Health Organization, 

Geneva. 

Forget, G, & Lebel, J. (2001). An ecosystem approach to human health. International Journal 

of Occupational and Environmental Health, 7(2): S3-S36. 

Hough, R. L. (2014). Biodiversity and human health: evidence for causality? Biodiversity and 

Conservation, 23(2), 267-288. 

Lawinsky, M. L. de J., Mertens, F., Passo, C. J. S., & Tavora, R. (2012). An ecosystem 

approach to health: the integration of work and environment. Social Medicine 7(1): 31-41. 

Lovell, R., Wheeler, B. W., Higgins, S. L., Irvine, K. N., & Depledge, M. H. (2014). A 

systematic review of the health and well-being benefits of biodiverse environments. 

Journal of Toxicology and Environmental Health, Part B, 17(1), 1-20. 

McMichael, A. J., & Beaglehole, R. (2000). The changing global context of public health. 

Lancet, 356(9228), 495-499. 

Millennium Ecosystem Assessment (MA) (2005). Ecosystems and Human Well-Being: 

Health Synthesis. World Health Organization, Geneva. 

Nielsen, N. O. (2001). Ecosystem approaches to human health. Cadernos de Saúde Pública, 

17, S69-S75. 

Rapport, D. J. (2002). The health of ecology and the ecology of health. Human and 

Ecological Risk Assessment, 8(1), 205-213. 

Romanelli, C., Cooper, D., Campbell-Lendrum, D., Maiero, M., Karesh, W. B., Hunter, D., & 

Golden, C. D. (2015). Connecting Global Priorities: Biodiversity and Human Health: A 

State of Knowledge Review. World Health Organistion/Secretariat of the UN Convention 

on Biological Diversity. 

Sandifer, P. A., Sutton-Grier, A. E., & Ward, B. P. (2015). Exploring connections among 

nature, biodiversity, ecosystem services, and human health and well-being: Opportunities 

to enhance health and biodiversity conservation. Ecosystem Services, 12, 1-15. 

Barton, I., Colbeck, I., Hine, R., Mourato, S., MacKerron, G., & Wood. C. (2011). Health 

values from ecosystems. In The UK National Ecosystem Assessment Technical Report. 

UK National Ecosystem Assessment, UNEP-WCMC, Cambridge. 

Webb, J. C., Mergler, D., Parkes, M. W., Saint-Charles, J., Spiegel, J., Waltner-Toews, D., . . 

. Woollard, R. F. (2010). Tools for thoughtful action: the role of ecosystem approaches to 

health in enhancing public health. Canadian Journal of Public Health 101(6), 439-441. 

Whitmee, S., Haines, A., Beyrer, C., Boltz, F., Capon, A. G., de Souza Dias, B. F., . . . Horton, 

R. (2015). Safeguarding human health in the Anthropocene epoch: report of The Rockefeller 

Foundation–Lancet Commission on planetary health. Lancet, 386, 1973-2028. 

 



41 
 

 אוויר

 .5102מצב איכות האוויר בישראל לשנת  –דו"ח שנתי (. 115.המשרד להגנת הסביבה. )

 באוגוסט 16-. נדלה בהקואליציה לבריאות הציבור ?מה ידוע על זיהום סביבתי ותחלואת נשים(. .11.א. ), נווה

.118. 

 . 176-.18(, .)4אקולוגיה וסביבה, (. עצים כמפחיתי זיהום אוויר בערים. 112.חיים, מ. )

Agay-Shay, K., Friger, M., Linn, S., Peled, A., Amitai, Y., & Peretz, C. (2013). Air pollution 

and congenital heart defects. Environmental Research, 124, 28-34. 

Abelsohn, A., & Stieb, D. M. (2011). Health effects of outdoor air pollution, Approach to 

counseling patients using the Air Quality Health Index. Canadian Family Physician, 57, 

881-887. 

Atkinson, R. W., Anderson, H. R., Sunyer, J., Ayres, J., Baccini, M., Vonk, J. M., . . . 

Katsouyanni, K. (2001). Acute effects of particulate air pollution on respiratory 

admissions. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 164(10 Pt 1), 

1860-1866. 

Brenner, D. R., Hung, R. J., Tsao, M., Shepherd, F. A., Johnston, M. R., Narod, S., . . . 

McLaughlin J. R. (2010). Lung cancer risk in never-smokers: a population-based case-

control study of epidemiologic risk factors. BMC Cancer, 10(285). 

Delfino, R. J., Sioutas, C., & Malik S. (2005). Potential role of ultrafine particles in 

associations between airborne particle mass and cardiovascular health. Environmental 

Health Perspect, 113(8), 934-946. 

World Health Organization (WHO). (2005). Effects of Air Pollution on Children`s Health and 

Development, A Review of the Evidence. WHO Europe.  

Eitan, O., Barchana, M., Dubnov, J., Linn, S., Carmel, Y., Broday, D. M. (2010). Spatial 

analysis of air pollution and cancer incidence rates in Haifa Bay, Israel. Science of the 

Total Environment, 408(20), 4429-4439. 

Cooter, E. J., Rea, A., Bruins, R., Schwede, D., & Dennis, R. (2013). The role of the 

atmosphere in the provision of ecosystem services. Science of the Total Environment, 448, 

197-208.  

Environmental Protection Agency (2014). Six Common Air Pollutants. Accessed December 

2018. 

Halonen, J. I., Lanki, T., Yli-Tuomi, T., Tiittanen, P., Kulmala, M., & Pekkanen, J. (2009). 

Particulate air pollution and acute cardiorespiratory hospital admissions and mortality 

among the elderly. Epidemiology, 20(1), 143-153. 

Halton Region Health Department (2009). Protecting Health: Air Quality and Land Use 

Compatibility. Oakville, Ontario. 

International Agency for Research on Cancer. (2012). IARC: Diesel Engine Exhaust 

Carcinogenic. Press release, 213. 

Kampa, M., & Castanas, E. (2008). Human health effects of air pollution. Environmental 

Pollution, 151(2), 362-367. 

MacKerron, G., & Mourato, S. (2009). Life satisfaction and air quality in London. Ecological 

Economics, 68(5), 1441-1453. 

Mariani, E., Veronesi, L., Colucci, M. E., Zanelli, R., Sansebastiano, G. (2010). Hospital 

admission of subjects with chronic obstructive bronchopulmonary disease (COPD) and air 

pollution in the city of Parma (Italy). A preliminary analysis. Igiene e Sanita Pubblica, 

66(2), 155-165. 

https://www.slideshare.net/eliyahoo/ss-11800025
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/74728/E86575.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/74728/E86575.pdf
http://www.epa.gov/airquality/urbanair/


42 
 

Peled, R. (2011). Air Pollution Exposure: Who Is at Risk?. Atmospheric Environment, 45(10), 

1781-1785. 

Pope, C. A. 3rd., Burnett, R. T., Thun, M. J., Calle, E. E., Krewski, D., Ito, K., & Thurston, 

G. D. (2002). Lung cancer, cardiopulmonary mortality and long term exposure to fine 

particulate air pollution. American Medical Association, 287(9), 1132-1141. 

Pope, C. A. 3rd., Hansen, M. L., Long, R. W., Nielsen, K. R., Eatough, N. L., Wilson W. E., 

& Eatough, D. J. (2004). Ambient particulate air pollution, heart rate variability, and blood 

markers of inflammation in a panel of elderly subjects. Environmental Health 

Perspectives, 112(3), 339-345. 

Raz, R., Roberts, A. L., Lyall, K., Hart, E. J., Just, C. A., Laden, F., & Weisskopf, G. M. 

(2015). Autism spectrum disorder and particulate matter air pollution before, during, and 

after pregnancy: a nested case-control analysis within the nurses’ health study II cohort. 

Environmental Health Perspectives, 123(3), 264-270. 

Sacramento Metropolitan Air Quality Management District. (2011). Recommended Protocol 

for Evaluating the Location of Sensitive Land Uses Adjacent to Major Roadways. March 

2011, V. 2.4.  

Singer, A., Ganor, E., Fried, M., & Shamay, Y. (1996). Throughfall deposition of sulfur to a 

mixed oak and pine forest in. Atmospheric Environment, 30(22), 3881-3889.  

Villeneuve, P. J., Chen, L., Rowe, B. H., & Coates, F. (2007). Outdoor air pollution and 

emergency department visits for asthma among children and adults: a case-crossover study 

in northern Alberta, Canada. Environmental Health, 6(40). 

World Health Organization (2013). Review of Evidence on Health Aspects of Air Pollution – 

Project Technical Report, Regional Report for Europe. 

World Health Organization (WHO). (2014). Air Quality and Health. Accessed December 

2018. 

World Health Organization (WHO). (2016). Global Health Observatory. Ambient air 

Pollution. Accessed December 2018. 

 

 אקלים 

Butterfield, N. J. (2009). Oxygen, animals and oceanic ventilation: an alternative view. 

Geobiology, 7(1), 1-7. 

Cooter, E. J., Rea, A., Bruins, R., Schwede, D., & Dennis, R. (2013). The role of the 

atmosphere in the provision of ecosystem services. Science of the Total Environment, 448, 

197-208. 

De Sario, M., Katsouyanni, K., & Michelozzi, P. (2013). Climate change, extreme weather 

events, air pollution and respiratory health in Europe. European Respiratory Journal, 

erj00747-2012. 

Fiore, A. M., Naik, V., Spracklen, D. V., Steiner, A., Unger, N., Prather, M., . . . Dalsøren, S. 

(2012). Global air quality and climate. Chemical Society Reviews, 41(19), 6663-6683. 

House, J., Betts, R., & Arneth, A. (2005). Climate and air quality. Ecosystems and Human 

Well-Being: Current State and Trends. Findings of the Condition and Trends. Working 

Group 1, pp. 355. Millennium Ecosystem Assessment. 

Ko, G. (2000). Influence of relative humidity on particle size and UV sensitivity of Serratia 

marcescens and Mycobacterium bovis BCG aerosols. Tubercle and Lung Disease 80(4-5), 

217-228. 

http://www.airquality.org/LandUseTransportation/Documents/Final%202011%20Recommended%20Roadway%20Protocol.pdf
http://www.airquality.org/LandUseTransportation/Documents/Final%202011%20Recommended%20Roadway%20Protocol.pdf
http://www.airquality.org/LandUseTransportation/Documents/Final%202011%20Recommended%20Roadway%20Protocol.pdf
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/en/
http://www.who.int/gho/phe/outdoor_air_pollution/en/
http://www.who.int/gho/phe/outdoor_air_pollution/en/


47 
 

McMichael, A. J. (2013). Globalization, climate change, and human health. New England 

Journal of Medicine, 368(14), 1335-1343.  

Portier, C. J., Thigpen, T. K., Carter, S. R., Dilworth, C. H., Grambsch, A. E., Gohlke, J., . . . 

Maslak, T. (2017). A Human Health Perspective on Climate Change: A Report Outlining 

the Research Needs on the Human Health Effects of Climate Change. Environmental 

Health Perspectives/National Institute of Environmental Health Sciences. 

 

 מזון

מתוך אתר ארגון מגדלי  מצגת. ממשק דגי הבריכות בישראל ותרומתם לבריאות האדם(. 2112. )ת, גולדשטיין

  .117. בדצמבר 4.-נדלה ב. הדגים

 . .156. פרסום מס' 2112מאזן אספקת המזון (. 114.הלמ"ס )

איסוף דגיגי קיפון משפכי (. 117.רז, י. )ולוי, ע., בלמקר, י., הייניש, ג., מוזס, נ., מילשטיין, ד., פרוימן, נ., . . . 

  האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. סיכום ותובנות של ועדת מומחים. -נחלים 

  .בישראל 01-44סקר לאומי שני בנושא מצב הבריאות והתזונה בבני (. 116.משרד הבריאות. )

Berry, E. M., Dernini, S., Burlingame, B., Meybeck, A., & Conforti, P. (2015). Food security 

and sustainability: can one exist without the other?. Public Health Nutrition, 18(13), 2293-

2302. 

World Health Organization. (2015). Connecting Global Priorities: Biodiversity and Human 

Health. A State of Knowledge Review. 

Flint, H. J. (2012). The impact of nutrition on the human microbiome. Nutrition 

Reviews, 70(suppl_1), S10-S13. 

Gotsis, E., Anagnostis, P., Mariolis, A., Vlachou, A., Katsiki, N., & Karagiannis, A. (2015). 

Health benefits of the Mediterranean diet: an update of research over the last 5 

years. Angiology, 66(4), 304-318. 

Holmlund, C. M., & Hammer, M. (1999). Ecosystem services generated by fish populations. 

Ecological Economics, 29(2), 253-268 . 

Lloret, J. (2010). Human health benefits supplied by Mediterranean marine 

biodiversity. Marine Pollution Bulletin, 60(10), 1640-1646. 

Nevo, E., Fu, Y. B., Pavlicek, T., Khalifa, S., Tavasi, M., & Beiles, A. (2012). Evolution of 

wild cereals during 28 years of global warming in Israel. Proceedings of the National 

Academy of Sciences, 109(9), 3412-3415. 

Pemberton, J., Pemberton, G., & White, J. (2000). The Boyd Orr Survey of the nutrition of 

children in Great Britain 1937-9. In History Workshop Journal (pp. 205-207). Oxford 

University Press. 

Sáez-Almendros, S., Obrador, B., Bach-Faig, A., & Serra-Majem, L. (2013). Environmental 

footprints of Mediterranean versus Western dietary patterns: beyond the health benefits of 

the Mediterranean diet. Environmental Health, 12(118). 

Shapira, N. (2011). ‘Health-oriented agriculture’ for nutritional security versus climate 

change risks in the Mediterranean basin. In Healthy Agriculture, Healthy Nutrition, 

Healthy People (Vol. 102, pp. 201-211). Karger Publishers. 

Wood, S., & Ehui, S. (2005). Food ecosystem services. Ecosystems and Human Well-Being. 

Millennium Ecosystem Assessment. 1(8), 209-240. 

https://aquacultureinisrael.com/he/showpub?i=dietician-2015-1
https://aquacultureinisrael.com/he/showpub?i=dietician-2015-1
http://www.cbs.gov.il/publications14/1562/pdf/h_print.pdf
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/mabat_elder18-64_2014_2016.pdf


41 
 

 מים 

 . מרכז אדווה.מדיניות הממשלה כלפי הבדואים בנגב -אזרחים שקופים (. 115.סבירסקי, ש. וחסון, י. )

Bartram, J., & Cairncross, S. (2010). Hygiene, sanitation, and water: forgotten foundations of 

health. PLoS Med, 7(11), e1000367. 

Bourquain, K. (2008). Freshwater Access from a Human Rights Perspective: A Challenge to 

International Water and Human Rights Law (Vol. 97). Martinus Nijhoff Publishers. 

Brauman, K. A., Daily, G. C., Duarte, T. K. E., & Mooney, H. A. (2007). The nature and 

value of ecosystem services: an overview highlighting hydrologic services. Annual Review 

of Environment and Resources, 32, 67-98. 

Brogna, D., Vincke, C., Brostaux, Y., Soyeurt, H., Dufrêne, M., & Dendoncker, N. (2017). 

How does forest cover impact water flows and ecosystem services? Insights from “real-

life” catchments in Wallonia (Belgium). Ecological Indicators, 72, 675-685. 

Clasen, T., Pruss‐Ustun, A., Mathers, C. D., Cumming, O., Cairncross, S., & Colford, J. M. 

(2014). Estimating the impact of unsafe water, sanitation and hygiene on the global burden 

of disease: evolving and alternative methods. Tropical Medicine & International 

Health, 19(8), 884-893. 

Corvalan, C., Hales, S., & McMichael, A. J. (2005). Ecosystems and Human Well-being: 

Health Synthesis. World health organization 

Freeman, M. C., Ogden, S., Jacobson, J., Abbott, D., Addiss, D. G., Amnie, A. G., . . . 

Emerson, P. M. (2013). Integration of water, sanitation, and hygiene for the prevention and 

control of neglected tropical diseases: a rationale for inter-sectoral collaboration. PLoS 

Neglected Tropical Diseases, 7(9), e2439. 

Galletti, A., Verlicchi, P., & Ranieri, E. (2010). Removal and accumulation of Cu, Ni and Zn 

in horizontal subsurface flow constructed wetlands: contribution of vegetation and filling 

medium. Science of the Total Environment, 408, 5097-5105. 

Haile, R. W., Witte, J. S., Gold, M., Cressey, R., McGee, C., Millikan, R. C., . . . Harper, J. 

(1999). The health effects of swimming in ocean water contaminated by storm drain 

runoff. Epidemiology, 10(4), 355-363. 

Janvier, C., Villeneuve, F., Alabouvette, C., Edel-Hermann, V., Mateille, T., & Steinberg, C. 

(2007). Soil health through soil disease suppression: which strategy from descriptors to 

indicators?. Soil Biology and Biochemistry, 39(1), 1-23. 

Jiang, J., Liu, M., Parvez, F., Wang, B., Wu, F., Eunus, M., . . . Rakibuz-Zaman, M. (2015). 

Association between arsenic exposure from drinking water and longitudinal change in 

blood pressure among HEALS cohort participants. Environmental Health 

Perspectives, 123, 806-812. 

Järup, L. (2003). Hazards of heavy metal contamination. British Medical Bulletin, 68(1), 167-

212. 

Barton, I., Colbeck, I., Hine, R., Mourato, S., MacKerron, G., & Wood. C. (2011). Health 

values from ecosystems. In The UK National Ecosystem Assessment Technical Report. UK 

National Ecosystem Assessment, UNEP-WCMC, Cambridge. 

Lovell, R., Wheeler, B. W., Higgins, S. L., Irvine, K. N., & Depledge, M. H. (2014). A 

systematic review of the health and well-being benefits of biodiverse 

environments. Journal of Toxicology and Environmental Health, Part B, 17(1), 1-20. 

McMahon, P. B., & Chapelle, F. H. (2008). Redox processes and water quality of selected 

principal aquifer systems. Ground Water, 46(2), 259-271. 



49 
 

Ranieri, E., & Young, T. M. (2012). Clogging influence on metals migration and removal in 

sub-surface flow constructed wetlands. Journal of Contaminant Hydrology, 129, 38-45. 

Sadler, R., Maetam, B., Edokpolo, B., Connell, D., Yu, J., Stewart, D., . . . Laksono, B. 

(2016). Health risk assessment for exposure to nitrate in drinking water from village wells 

in Semarang, Indonesia. Environmental Pollution, 216, 738-745. 

Shiklomanov, I. A. (1998). World water resources: A new appraisal and assessment for the 

21st century.United Nations. 

Shlezinger, M., Amitai, Y., Goldenberg, I., & Shechter, M. (2016). Desalinated seawater 

supply and all-cause mortality in hospitalized acute myocardial infarction patients from the 

Acute Coronary Syndrome Israeli Survey 2002–2013. International Journal of 

Cardiology, 220, 544-550. 

Suss, M. E., Porada, S., Sun, X., Biesheuvel, P. M., Yoon, J., & Presser, V. (2015). Water 

desalination via capacitive deionization: what is it and what can we expect from it?. 

Energy & Environmental Science, 8(8), 2296-2319. 

UN. (2014). World Urbanization Prospects, the 2011 revision. Population Division, 

Department of Economic and Social Affairs, United Nations Secretariat.  

Völker, S., & Kistemann, T. (2015). Developing the urban blue: comparative health responses 

to blue and green urban open spaces in Germany. Health & Place, 35, 196-205 

Vörösmarty, C. J., Bos, R., & Balvanera, P. (2005). Fresh Water. Ecosystems and Human 

Well-Being: Current State and Trends. Findings of the Condition and Trends Working 

Group 1, pp. 165. Millennium Ecosystem Assessment. 

White, C., Sayer, J. A., & Gadd, G. M. (1997). Microbial solubilization and immobilization of 

toxic metals: key biogeochemical processes for treatment of contamination. FEMS 

Microbiology Reviews, 20(3-4), 503-516. 

White, M., Smith, A., Humphryes, K., Pahl, S., Snelling, D., & Depledge, M. (2010). Blue 

space: The importance of water for preference, affect, and restorativeness ratings of 

natural and built scenes. Journal of Environmental Psychology, 30(4), 482-493. 

World Health Organization. (2004). Guidelines for Drinking-Water Quality: 

Recommendations (Vol. 1).  

World Health Organization. (2011). Guidelines for Drinking-Water Quality. Geneva. 

World Health Organization. (2014). A Global Brief on Vector-Borne Diseases. 

 

  תרומת מערכות אקולוגיות בעיר לבריאות

 . תקציר דו"ח. האגודה לצדק סביבתי בישראל. מדדים לצדק סביבתי בישראל(. 116.לובנוב, כ. )

הבדלים אתניים בתגובה לחשיפה לעקות סביבתיות בערים (. 117.שנל, י. )ושי, ק., תירוש, ע. -סעדי, ד., אגא

 ה וסביבה. אגודה הישראלית לאקולוגיה של 42-כנס הלתקציר  קטנות בישראל.

Agay-Shay, K., Peled, A., Crespo, A. V., Peretz, C., Amitai, Y., Linn, S., ... & 

Nieuwenhuijsen, M. J. (2014). Green spaces and adverse pregnancy 

outcomes. Occupational and Environmental Medicine, 71(8), 562-569. 

Bowler, D. E., Buyung-Ali, L. M., Knight, T. M., & Pullin, A. S. (2010). A systematic review 

of evidence for the added benefits to health of exposure to natural environments. BMC 

Public Health, 10(1), 456. 

Bruhn, J. (2014). Group Effect. Springer. 

CDC. (2018). Climate Effects of Health. Accessed August 2018.  

https://esa.un.org/unpd/wup/Publications/Files/WUP2014-Highlights.pdf
http://www.aeji.org.il/sites/default/files/2018_story_files/dvkh_mddym_tsdq_sbybty_rshvyvt_mqvmyvt_byshrl_2016_tqtsyr.pdf
http://www.aeji.org.il/sites/default/files/2018_story_files/dvkh_mddym_tsdq_sbybty_rshvyvt_mqvmyvt_byshrl_2016_tqtsyr.pdf
https://www.cdc.gov/climateandhealth/effects/default.htm


13 
 

Chawla, L. (2015). Benefits of nature contact for children. Journal of Planning 

Literature, 30(4), 433-452. 

Corvalan, C., Hales, S., McMichael, A. J., & Butler, C. (2005). Ecosystems and Human Well-

being: Health Synthesis. World health organization. 

Dadvand, P., de Nazelle, A., Figueras, F., Basagaña, X., Su, J., Amoly, E., . . . 

Nieuwenhuijsen, M. J. (2012). Green space, health inequality and pregnancy. Environment 

International, 40, 110-115. 

Donovan, G. H., Butry, D. T., Michael, Y. L., Prestemon, J. P., Liebhold, A. M., Gatziolis, 

D., & Mao, M. Y. (2013). The relationship between trees and human health: evidence 

from the spread of the emerald ash borer. American Journal of Preventive Medicine, 44(2), 

139-145. 

Fan, Y., Das, K. V., & Chen, Q. (2011). Neighborhood green, social support, physical 

activity, and stress: assessing the cumulative impact. Health & Place, 17(6), 1202-1211. 

Gan, W. Q., Davies, H. W., Koehoorn, M., & Brauer, M. (2012). Association of long-term 

exposure to community noise and traffic-related air pollution with coronary heart disease 

mortality. American Journal of Epidemiology, 175(9), 898-906. 

Gascon, M., Triguero-Mas, M., Martínez, D., Dadvand, P., Forns, J., Plasència, A., & 

Nieuwenhuijsen, M. J. (2015). Mental health benefits of long-term exposure to residential 

green and blue spaces: a systematic review. International Journal of Environmental 

Research and Public Health, 12(4), 4354-4379. 

Gilbert, N. (2016). A natural high. Nature, 531, S56-S57. 

Groenewegen, P. P., Van den Berg, A. E., De Vries, S., & Verheij, R. A. (2006). Vitamin G: 

effects of green space on health, well-being, and social safety. BMC Public Health, 6(1), 

149. 

Hartig, T., Evans, G. W., Jamner, L. D., Davis, D. S., & Gärling, T. (2003). Tracking 

restoration in natural and urban field settings. Journal of Environmental 

Psychology, 23(2), 109-123. 

Humpel, N., Owen, N., & Leslie, E. (2002). Environmental factors associated with adults’ 

participation in physical activity: a review. American Journal of Preventive 

Medicine, 22(3), 188-199. 

Hunter, R. F., Christian, H., Veitch, J., Astell-Burt, T., Hipp, J. A., & Schipperijn, J. (2015). 

The impact of interventions to promote physical activity in urban green space: a systematic 

review and recommendations for future research. Social Science & Medicine, 124, 246-

256.  

Hystad, P., Davies, H. W., Frank, L., Van Loon, J., Gehring, U., Tamburic, L., & Brauer, M. 

(2014). Residential greenness and birth outcomes: evaluating the influence of spatially 

correlated built-environment factors. Environmental health perspectives, 122(10), 1095. 

James, P., Banay, R. F., Hart, J. E., & Laden, F. (2015). A review of the health benefits of 

greenness. Current Epidemiology Reports, 2(2), 131-142. 

Kaplan, R., & Kaplan, S. (1989). The Experience of Nature: A Psychological Perspective. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Kaczynski, A. T., Potwarka, L. R., & Saelens, B. E. (2008). Association of park size, 

distance, and features with physical activity in neighborhood parks. American Journal of 

Public Health, 98(8), 1451-1456. 

Kihal-Talantikite, W., Padilla, C. M., Lalloué, B., Gelormini, M., Zmirou-Navier, D., & 

Deguen, S. (2013). Green space, social inequalities and neonatal mortality in France. BMC 

Pregnancy and Childbirth, 13(1), 191. 



11 
 

Lafortezza, R., Carrus, G., Sanesi, G., & Davies, C. (2009). Benefits and well-being perceived 

by people visiting green spaces in periods of heat stress. Urban Forestry & Urban 

Greening, 8(2), 97-108.  

Lee, A. C., & Maheswaran, R. (2011). The health benefits of urban green spaces: a review of 

the evidence. Journal of Public Health, 33(2), 212-222. 

Maas, J., Verheij, R. A., Groenewegen, P. P., De Vries, S., & Spreeuwenberg, P. (2006). 

Green space, urbanity, and health: how strong is the relation?. Journal of Epidemiology & 

Community Health, 60(7), 587-592. 

Maas, J., Verheij, R. A., de Vries, S., Spreeuwenberg, P., Schellevis, F. G., & Groenewegen, 

P. P. (2009). Morbidity is related to a green living environment. Journal of Epidemiology 

& Community Health, 10.1136/jech.2008.079038. 

Mitchell, R., & Popham, F. (2008). Effect of exposure to natural environment on health 

inequalities: an observational population study. The Lancet, 372(9650), 1655-1660. 

Oakes, J. M., Forsyth, A., & Schmitz, K. H. (2007). The effects of neighborhood density and 

street connectivity on walking behavior: the Twin Cities walking study. Epidemiologic 

Perspectives & Innovations, 4(1), 16. 

Parsons, R., Tassinary, L. G., Ulrich, R. S., Hebl, M. R., & Grossman-Alexander, M. (1998). 

The view from the road: implications for stress recovery and immunization. Journal of 

Environmental  

Psychology, 18(2), 113-140. 

Pereira, G., Foster, S., Martin, K., Christian, H., Boruff, B. J., Knuiman, M., & Giles-Corti, B. 

(2012). The association between neighborhood greenness and cardiovascular disease: an 

observational study. BMC Public Health, 12( 466). 

Richardson, E. A., Mitchell, R., Hartig, T., De Vries, S., Astell-Burt, T., & Frumkin, H. 

(2011). Green cities and health: a question of scale?. Journal of Epidemiology and 

Community Health, 66(2), 160-165. 

Rofè, Y., Arch, M., Feierstein, G., Arch, B., Zarchin, I., & Arch, B. L. (2011). Quantity and 

Quality of Neighbourhood Public Open Spaces in Israel. 

Rook, G. A. (2013). Regulation of the immune system by biodiversity from the natural 

environment: an ecosystem service essential to health. Proceedings of the National 

Academy of Sciences, 110(46), 18360-18367. 

Sadeh, M. (2018). Residential greenness and physical activity in coronary artery bypass graft 

(CABG) patients. Transdisciplinary Professionalism in Public Health, The fifth 

Conference of the Israeli Association of Public Health Physicians and The Schools of 

Public Health, Ramat Gan, Israel, 4 June 2018. 

Seltenrich, N. (2015). Just what the doctor ordered: using parks to improve children’s 

health. Environmental Health Perspectives, 123(10), A254. 

Schnell, I., Potchter, O., Epstein, Y., Yaakov, Y., Hermesh, H., Brenner, S., & Tirosh, E. 

(2013). The effects of exposure to environmental factors on heart rate variability: an 

ecological perspective. Environmental Pollution, 183, 7-13. 

Schnell, I., Potchter, O., Yaakov, Y., & Epstein, Y. (2016). Human exposure to environmental 

health concern by types of urban environment: the case of Tel Aviv. Environmental 

Pollution, 208, 58-65. 

Sugiyama, T., Leslie, E., Giles-Corti, B., & Owen, N. (2008). Associations of neighbourhood 

greenness with physical and mental health: do walking, social coherence and local social 

interaction explain the relationships?. Journal of Epidemiology & Community 

Health, 62(5), e9-e9. 



12 
 

Takano, T., Nakamura, K., & Watanabe, M. (2002). Urban residential environments and 

senior citizens’ longevity in megacity areas: the importance of walkable green 

spaces. Journal of Epidemiology & Community Health, 56(12), 913-918. 

Tamosiunas, A., Grazuleviciene, R., Luksiene, D., Dedele, A., Reklaitiene, R., Baceviciene, 

M., . . . Milinaviciene, E. (2014). Accessibility and use of urban green spaces, and 

cardiovascular health: findings from a Kaunas cohort study. Environmental 

Health, 13(20). 

Thompson, C. W., Roe, J., Aspinall, P., Mitchell, R., Clow, A., & Miller, D. (2012). More 

green space is linked to less stress in deprived communities: Evidence from salivary 

cortisol patterns. Landscape and Urban Planning, 105(3), 221-229. 

Ulrich, R. S. (1984). View through a window may influence recovery from 

surgery. Science, 224(4647), 420-421. 

Ulrich, R. S., Simons, R. F., Losito, B. D., Fiorito, E., Miles, M. A., & Zelson, M. (1991). 

Stress recovery during exposure to natural and urban environments. Journal of 

Environmental Psychology, 11(3), 201-230. 

Van den Berg, A. E., Maas, J., Verheij, R. A., & Groenewegen, P. P. (2010). Green space as a 

buffer between stressful life events and health. Social Science & Medicine, 70(8), 1203-

1210. 

van den Bosch, M., & Nieuwenhuijsen, M. (2017). No time to lose-Green the cities 

now. Environment International, 99, 343-350. 

Van Dillen, S. M., de Vries, S., Groenewegen, P. P., & Spreeuwenberg, P. (2012). 

Greenspace in urban neighbourhoods and residents' health: adding quality to 

quantity. Journal of Epidemiology and Community Health, 66(6), e8-e8. 

Villeneuve, P. J., Jerrett, M., Su, J. G., Burnett, R. T., Chen, H., Wheeler, A. J., & Goldberg, 

M. S. (2012). A cohort study relating urban green space with mortality in Ontario, 

Canada. Environmental Research, 115, 51-58. 

World Health Organization (WHO). (2015). Connecting global priorities: biodiversity and 

human health: a state of knowledge review. World Health Organization and Secretariat of 

the Convention on Biological Diversity, Geneva, Switzerland. 

World Health Organization (WHO). (2016). Urban Green Spaces and Health - A Review of 

Evidence. Accessed August 2018. 

Wilker, E. H., Wu, C. D., McNeely, E., Mostofsky, E., Spengler, J., Wellenius, G. A., & 

Mittleman, M. A. (2014). Green space and mortality following ischemic 

stroke. Environmental Research, 133, 42-48. 

 

 תרומת מערכות אקולוגיות טבעיות לבריאות

Beyer, K. M., Kaltenbach, A., Szabo, A., Bogar, S., Nieto, F. J., & Malecki, K. M. (2014). 

Exposure to neighborhood green space and mental health: evidence from the survey of the 

health of Wisconsin. International Journal of Environmental Research and Public 

Health, 11(3), 3453-3472.  

Brown, D. K., Barton, J. L., & Gladwell, V. F. (2013). Viewing nature scenes positively 

affects recovery of autonomic function following acute-mental stress. Environmental 

Science & Technology, 47(11), 5562-5569. 

Craig, J. M., Logan, A. C., & Prescott, S. L. (2016). Natural environments, nature relatedness 

and the ecological theater: connecting satellites and sequencing to shinrin-yoku. Journal of 

Physiological Anthropology, 35(1). 

file:///C:/Users/Alon%20Lotan/Google%20Drive/Public/שרותי%20מערכת/עבודה%20בפרקים/עבודה%20בשוטף%20בכל%20פרק/תרומות%20לרווחת%20האדם/בריאות/לדוח%20הסופי%202018/פרק%20מלא%20נוסח%20סופי/from%20http:/www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/321971/Urban-green-spaces-and-health-review-evidence.pdf?ua=1
file:///C:/Users/Alon%20Lotan/Google%20Drive/Public/שרותי%20מערכת/עבודה%20בפרקים/עבודה%20בשוטף%20בכל%20פרק/תרומות%20לרווחת%20האדם/בריאות/לדוח%20הסופי%202018/פרק%20מלא%20נוסח%20סופי/from%20http:/www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/321971/Urban-green-spaces-and-health-review-evidence.pdf?ua=1


11 
 

Dayawansa, S., Umeno, K., Takakura, H., Hori, E., Tabuchi, E., Nagashima, Y., . . . Nishijo, 

H. (2003). Autonomic responses during inhalation of natural fragrance of “Cedrol” in 

humans. Autonomic Neuroscience, 108(1-2), 79-86. 

Garvin, E. C., Cannuscio, C. C., & Branas, C. C. (2013). Greening vacant lots to reduce 

violent crime: a randomised controlled trial. Injury Prevention, 19(3), 198-203.  

Gladwell, V. F., Brown, D. K., Wood, C., Sandercock, G. R., & Barton, J. L. (2013). The 

great outdoors: how a green exercise environment can benefit all. Extreme Physiology & 

Medicine, 2(1). 

Goel, N., Terman, M., Su Terman, J., Macchi, M. M., & Stewart, J. W. (2005). Controlled 

trial of bright light and negative air ions for chronic depression. Psychological Medicine, 

35(7), 945-955. 

Haahtela, T., Holgate, S., Pawankar, R., Akdis, C. A., Benjaponpitak, S., Caraballo, L., . . . 

von Hertzen, L. (2013). The biodiversity hypothesis and allergic disease: world allergy 

organization position statement. World Allergy Organization Journal, 6(1). 

Hartig, T., Mitchell, R., De Vries, S., & Frumkin, H. (2014). Nature and health. Annual 

Review of Public Health, 35, 207-228.  

James, P., Banay, R. F., Hart, J. E., & Laden, F. (2015). A review of the health benefits of 

greenness. Current Epidemiology Reports, 2(2), 131-142. 

Kenney, M. J., & Ganta, C. K. (2011). Autonomic nervous system and immune system 

interactions. Comprehensive Physiology, 4(3), 1177-1200. 

Kim, B. J., Jeong, H., Park, S., & Lee, S. (2015). Forest adjuvant anti-cancer therapy to 

enhance natural cytotoxicity in urban women with breast cancer: a preliminary prospective 

interventional study. European Journal of Integrative Medicine, 7(5), 474-478. 

Komori, T., Fujiwara, R., Tanida, M., Nomura, J., & Yokoyama, M. M. (1995). Effects of 

citrus fragrance on immune function and depressive states. Neuroimmunomodulation, 2(3), 

174-180. 

Kuo, M. (2015). How might contact with nature promote human health? Promising 

mechanisms and a possible central pathway. Frontiers in Psychology, 6, 1093. 

Lee, J., Park, B. J., Tsunetsugu, Y., Ohira, T., Kagawa, T., & Miyazaki, Y. (2011). Effect of 

forest bathing on physiological and psychological responses in young Japanese male 

subjects. Public Health, 125(2), 93-100.  

Lee, J. Y., & Lee, D. C. (2014). Cardiac and pulmonary benefits of forest walking versus city 

walking in elderly women: a randomised, controlled, open-label trial. European Journal of 

Integrative Medicine, 6(1), 5-11. 

Li, Q. (2010). Effect of forest bathing trips on human immune function. Environmental 

Health and Preventive Medicine, 15(1), 9. 

Li, Q., Kobayashi, M., Inagaki, H., Hirata, Y., Li, Y. J., Hirata, K., . . . Kawada, T. (2010). A 

day trip to a forest park increases human natural killer activity and the expression of anti-

cancer proteins in male subjects. Journal of Biological Regulators and Homeostatic 

Agents, 24(2), 157-165. 

Li, Q., Kobayashi, M., Wakayama, Y., Inagaki, H., Katsumata, M., Hirata, Y., . . . Ohira, T. 

(2009). Effect of phytoncide from trees on human natural killer cell function. International 

Journal of Immunopathology and Pharmacology, 22(4), 951-959. 

Li, Q., Morimoto, K., Kobayashi, M., Inagaki, H., Katsumata, M., Hirata, Y., . . . Kawada, T. 

(2008). A forest bathing trip increases human natural killer activity and expression of anti-

cancer proteins in female subjects. Journal of Biological Regulators and Homeostatic 

Agents, 22(1), 45-55. 



14 
 

Li, Q., Morimoto, K., Nakadai, A., Inagaki, H., Katsumata, M., Shimizu, T., . . . Kagawa, T. 

(2007). Forest bathing enhances human natural killer activity and expression of anti-cancer 

proteins. International Journal of Immunopathology and Pharmacology, 20(2_suppl), 3-8. 

Li, Q., Nakadai, A., Matsushima, H., Miyazaki, Y., Krensky, A. M., Kawada, T., & 

Morimoto, K. (2006). Phytoncides (wood essential oils) induce human natural killer cell 

activity. Immunopharmacology and Immunotoxicology, 28(2), 319-333. 

Li, Q., Otsuka, T., Kobayashi, M., Wakayama, Y., Inagaki, H., Katsumata, M., . . . Suzuki, H. 

(2011). Acute effects of walking in forest environments on cardiovascular and metabolic 

parameters. European Journal of Applied Physiology, 111(11), 2845-2853. 

Lock, K. (2000). Health impact assessment. British Medical Journal, 320(7246), 1395-1398. 

Lovell, R., Wheeler, B. W., Higgins, S. L., Irvine, K. N., & Depledge, M. H. (2014). A 

systematic review of the health and well-being benefits of biodiverse 

environments. Journal of Toxicology and Environmental Health, Part B, 17(1), 1-20. 

Mao, G. X., Cao, Y. B., Lan, X. G., He, Z. H., Chen, Z. M., Wang, Y. Z., . . . Yan, J. (2012). 

Therapeutic effect of forest bathing on human hypertension in the elderly. Journal of 

Cardiology, 60(6), 495-502. 

Morita, E., Fukuda, S., Nagano, J., Hamajima, N., Yamamoto, H., Iwai, Y., . . . Shirakawa, T. 

(2007). Psychological effects of forest environments on healthy adults: Shinrin-yoku 

(forest-air bathing, walking) as a possible method of stress reduction. Public 

Health, 121(1), 54-63.  

Ohtsuka, Y., Yabunaka, N., & Takayama, S. (1998). Shinrin-yoku (forest-air bathing and 

walking) effectively decreases blood glucose levels in diabetic patients. International 

Journal of Biometeorology, 41(3), 125-127.  

Park, B. J., Ishii, H., Furuhashi, S., Lee, Y. S., Tsunetsugu, Y., & Morikawa, T. (2006). 

Physiological effects of Shinrin-yoku (taking in the atmosphere of the forest): (1) 1) using 

HRV as indicator (in Japanese). Kanto Journal of Forest Research, 57, 33-34. 

Park, B. J., Lee, Y. S., Ishii, H., Kasetani, T., Toko, A., & Morikawa, T. (2006). Physiological 

effects of Shinrin-yoku (taking in the atmosphere of the forest): (2) using salivary cortisol 

and s-IgA as indicators (in Japanese). Kanto Journal of Forest Research, 57, 37-38. 

Park, B. J., Tsunetsugu, Y., Hirano, H., Kagawa, T., & Miyazaki, Y. (2007a). Physiological 

evaluation of the effects of Shinrinyoku (taking in the atmosphere of the forest) in 

Kayanodaira Highland, Kijimadaira Village, Nagano Prefecture (in Japanese). Kanto 

Journal of Forest Research, 58, 219-222. 

Park, B. J., Tsunetsugu, Y., Kasetani, T., Hirano, H., Kagawa, T., Sato, M., & Miyazaki, Y. 

(2007b). Physiological effects of shinrin-yoku (taking in the atmosphere of the forest) – 

using salivary cortisol and cerebral activity as indicators. Journal of Physiological 

Anthropology, 26(2), 123-128.  

Park, B. J., Tsunetsugu, Y., Ishii, H., Furuhashi, S., Hirano, H., Kagawa, T., & Miyazaki, Y. 

(2008). Physiological effects of Shinrin-yoku (taking in the atmosphere of the forest) in a 

mixed forest in Shinano Town, Japan. Scandinavian Journal of Forest Research, 23(3), 

278-283.  

Park, B. J., Tsunetsugu, Y., Kasetani, T., Kagawa, T., & Miyazaki, Y. (2010). The 

physiological effects of Shinrin-yoku (taking in the forest atmosphere or forest bathing): 

evidence from field experiments in 24 forests across Japan. Environmental Health and 

Preventive Medicine, 15(18).  

Perez, V., Alexander, D. D., & Bailey, W. H. (2013). Air ions and mood outcomes: a review 

and meta-analysis. BMC Psychiatry, 13(1). 



11 
 

Richardson, E. A., Pearce, J., Mitchell, R., & Kingham, S. (2013). Role of physical activity in 

the relationship between urban green space and health. Public Health, 127(4), 318-324. 

Rogerson, M., Brown, D. K., Sandercock, G., Wooller, J. J., & Barton, J. (2016). A 

comparison of four typical green exercise environments and prediction of psychological 

health outcomes. Perspectives in Public Health, 136(3), 171-180. 

Rogerson, M., Gladwell, V. F., Gallagher, D. J., & Barton, J. L. (2016). Influences of green 

outdoors versus indoors environmental settings on psychological and social outcomes of 

controlled exercise. International Journal of Environmental Research and Public Health, 

13(4), 363. 

Roe, J., & Aspinall, P. (2011). The restorative benefits of walking in urban and rural settings 

in adults with good and poor mental health. Health & Place, 17(1), 103-113. 

Roe, J. J., Thompson, C. W., Aspinall, P. A., Brewer, M. J., Duff, E. I., Miller, D., ... & Clow, 

A. (2013). Green space and stress: evidence from cortisol measures in deprived urban 

communities. International Journal of Environmental Research and Public Health, 10(9), 

4086-4103. 

Stellar, J. E., John-Henderson, N., Anderson, C. L., Gordon, A. M., McNeil, G. D., & Keltner, 

D. (2015). Positive affect and markers of inflammation: discrete positive emotions predict 

lower levels of inflammatory cytokines. Emotion, 15(2), 129-133. 

Tsunetsugu, Y., Park, B. J., Ishii, H., Hirano, H., Kagawa, T., & Miyazaki, Y. (2007). 

Physiological effects of Shinrin-yoku (taking in the atmosphere of the forest) in an old-

growth broadleaf forest in Yamagata Prefecture, Japan. Journal of Physiological 

Anthropology, 26(2), 135-142.  

Triguero-Mas, M., Dadvand, P., Cirach, M., Martínez, D., Medina, A., Mompart, A., . . . 

Nieuwenhuijsen, M. J. (2015). Natural outdoor environments and mental and physical 

health: relationships and mechanisms. Environment International, 77, 35-41. 

Yamaguchi, M., Deguchi, M., & Miyazaki, Y. (2006). The effects of exercise in forest and 

urban environments on sympathetic nervous activity of normal young adults. Journal of 

International Medical Research, 34(2), 152-159. 

Ying, S., Zeng, D. N., Chi, L., Tan, Y., Galzote, C., Cardona, C., . . . Quan, Z. X. (2015). The 

influence of age and gender on skin-associated microbial communities in urban and rural 

human populations. PloS ONE, 10(10), e0141842. 

Ulrich, R. (1984). View through a window may influence recovery. Science, 224(4647), 224-

225. 

Ward Thompson, C., Roe, J., Aspinall, P., Mitchell, R., Clow, A., & Miller, D. (2012). More 

green space is linked to less stress in deprived communities: evidence from salivary 

cortisol patterns. Landscape and Urban Planning, 105(3), 221–229. 

 

 מגוון ביולוגי

Adjei, P. O. W., & Agyei, F. K. (2015). Biodiversity, environmental health and human well-

being: analysis of linkages and pathways. Environment, Development and 

Sustainability, 17(5), 1085-1102. 

Hildebrand, F., Nguyen, T. L. A., Brinkman, B., Yunta, R. G., Cauwe, B., Vandenabeele, P., . 

. . Raes, J. (2013). Inflammation-associated enterotypes, host genotype, cage and inter-

individual effects drive gut microbiota variation in common laboratory mice. Genome 

Biology, 14(1), R4. 



12 
 

Rehman, A., Lepage, P., Nolte, A., Hellmig, S., Schreiber, S., & Ott, S. J. (2010). 

Transcriptional activity of the dominant gut mucosal microbiota in chronic inflammatory 

bowel disease patients. Journal of Medical Microbiology, 59(9), 1114-1122. 

World Health Organization. (2015). Connecting Global Priorities: Biodiversity and Human 

Health. World Health Organization and Secretariat of the Convention on Biological 

Diversity. 

 

 

 


