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ץלמומ טוטיצ 

.נ 2019. ץיבודיודו ' בגנ מ  זפ ש ,
תואירב לע  םילקאה  יוניש  תועפשה 

.תוינידמו עדמ  לארשיב –  רוביצה 
.78–72 הביבסו 10(4 :) היגולוקא 

םילקאהתוריקס רבשמל  תוכרעיה  ךרכ 10(4 / ) ףרוח 2019 /  2020ןויליג  ראוניב ,  5

תא תרשפאמ  תוממחתהה  תמגמ  .םישדח  םירוזאל  ןתוטשפתה  לעו  םיקרח  ידי  - לע תורבעומה  תולחמ  לש  ןתוצרפתה  לע  העיפשמ  הביבסה  תרוטרפמט  תיילע 
רבעב םרובעב  ידמ  םירק  ויהש  םישדח  םירוזאל  םינוש  םישותי  לש  םתוטשפתה 

רוביצה תואירב  לע  םילקאה  יוניש  תועפשה 
תוינידמו עדמ  לארשיב – 

גלזמה הצק  לע 

ילג בקע  האולחתו  התומת  ריווא , םוהיז  ךרד  תונוש  תורוצב  רוביצה  תואירבב  עוגפל  םייאמ  םילקאה  יוניש 
, תיתמישנ האולחת  תוחיכש , ןניא  םויכש  תולחמ  תוצרפתה  הייתש , ימ  םוהיז  םיינוציק , רוק  וא  םוח 

.ןוזמה תקפסאב  העיגפו  םייעמ  תאולחת 
תא םיאתהל  ןכו  םיימילקא  םוריח  יבצמל  הליעיו  הריהמ  הבוגתל  ךרעיהל  הכירצ  תואירבה  תכרעמ 

.ךשמתמו יתגרדה  ןפואב  ףירחהל  םייופצש  םיאנתל  היתולוכי 
תואירבה יתורישב  םילוחה , יתבב  ירזגמ  - ברו ימוחת  - בר ןפואב  תושעיהל  הכירצ  תואירבה  תכרעמ  תוכרעיה 

.תוימוקמה תויושרבו  הליהקב 
חרוא דודיע  םייתואירב , םימויא  םע  תודדומתהל  רוביצה  תועדומ  לש  האלעה  לולכל  הכירצ  תוכרעיהה 

.ןוכיסב תויסולכוא  לע  שגד  ךות  תואירב  יתוריש  תשגנהו  תואירב  ירעפ  םוצמצ  םייקמו , אירב  םייח 

תכרעמה

ריצקת
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תואירב לש  םיטביהה  לכ  לע  עיפשמ  אוה  ןכש  תיחכונה , האמב  תואירבל  רתויב  לודגה  רגתאכ  רדגומ  םילקאה  יוניש 
רועישבו הייסולכואה  לדוגב  היילעה  םע  םירבוגו  םיכלוה  םינוכיסה  .הייסולכואה  תמרבו  תישיאה  המרב  םדאה 

םע דבב  דב  תאזו  םיפופצ , םיינוריע  םירוזאב  םייחה  םיבשותה  לש  םרפסמב  היילעה  םע  ןכו  הבש , תושיגרה  תויסולכואה 
.םיאירב םייח  לש  םמויקל  תוינויחש  תויסיסב  תויתשת  לע  ךלוהו  רבוג  ץחל 

תולחמ תוצרפתה  םיינוציק , םוח  ילג  לשב  התומתו  האולחת  ןהבו  תונווגמו , תובר  תואירבה  לע  םילקאה  יוניש  תועפשה 
רקחמב םירעפ  םימייקו  םוחתב , םירופס  םירקחמ  קר  םימייק  לארשיב  תאז , תורמל  .דועו  םיקרח  ידי  - לע תורבעומה 
םילקאה יונישש  תויה  ימוחת , - ןיב רקחמ  רסח  רקיעב  .תואירב  תוכרעמ  לוהינו  הרבחה  יעדמ  היגולוימדיפאה , ימוחתב 

תואירבה תכרעמ  לש  תודדומתהה  תא  םדקל  ידכ  תורורב  תוצלמה  רפסמ  תומייק  .ידממ  - בר ןפואב  תואירבה  לע  עיפשמ 
ןכו רקחמ  עוצקמה , ישנא  ךוניח  קוחרהו , בורקה  חווטל  תואירבה  תכרעמ  תוכרעיה  ןהבו –  לארשיב , םילקאה  יוניש  םע 

הסיפת תמדקמה  תוינידמ ,' לכב  תואירב   ' לש הסיפת  .םילקאה   יונישל  תוכרעיהל  תימואלה  תינכותה  לש  בוצקתו  םושיי 
תורמל .תואירבה  לע  םילקאה  יוניש  תועפשה  םע  תודדומתהל  םג  רתויב  המיאתמ  תירזגמ , - ברו תימוחת  - בר תינללוכ ,

רבכש יזכרמ  הכ  אשונ  םע  דדומתהל  ידכ  לועפל  לארשי  תנידמ  לע  רומאכ , .המושייל   םיבר  םימסח  םנשי  ןיידע  תאז ,
האמב ה-21. רוביצה  תואירב  לע  רתויב  עיפשמה  םרוגה  תויהל  דיתעו  םיבר , םידממב  ונתואירב  לע  עיפשמ  םויכ 

תואירבה לע  םילקאה  יוניש  תועפשה 

לכ לע  עיפשמ  אוה  ןכש  תיחכונה , האמב  תואירבל  רתויב  לודגה  רגתאכ  םילקאה  יוניש  תא  רידגה  ימלועה  תואירבה  ןוגרא 
, םוקימב היולת  ןתרמוח  תדימו  תונווגמו  תובר  תועפשהה  .הייסולכואה  תמרבו  תישיאה  המרב  םדאה  תואירב  לש  םיטביהה 

םילקא יאנתל  םיבשותה  לש  תיגולויזיפה  םתמאתה   ) הלש םולקִאה  תדימב  הייסולכואה , לש  ילכלכ  - יתרבחה הבצמב  היפרגומדב ,
תועבונה תופיקעו  תורישי  תוכלשה  תוללוכ  רוביצה  תואירב  לע  תועפשהה  תונושה  . תועפותל  התוכרעיה  תדימבו  םינוש )

גזמב םייונישמ  תועפשומה  תוימוהיז  תולחמ  תוצרפתהל  תורושקה  תועפות  ןכו  רוק ) ילג  וא  םוח  ילג   ) ינוציק ריווא  גזמ  יאנתמ 
םרוג םילקאה  יוניש  ךכ , לע  ףסונ  סולינה .) ברעמ  תחדק  וא  הירלמ  לשמל   ) םיקרח ידי  - לע תורבעומה  תולחמ  תמגודכ  ריוואה ,

קבא תופוסמ  תועבונה  הלאכ  לשמל   ) ריווא םוהיזל  תורושקה  תועפשהל  ןכו  יתנוזתה , ןוחטיבהו  ןוזמה  םימה , תוכיא  לע  תועפשהל 
ומכ  ) םדאה ןוחטיב  לע  תועיפשמה  הלאכ  לשמל  ןה  רוביצה  לע  העפשה  תולעב  תופסונ  תועפות  ןפקיהבו .) ןתמצועב  תורבגתמה 

םיכלוה םינוכיסה  רויא 1 .)  ) םוח ) ילגמ  תועבונה  תופרש  וא  םשגה  תומצועב  היילע  ללגב  םיימואתפ  תונופטישו  תופצה 
היילעה םע  ןכו  םירגהמו ) םישישק  תוקונית , ןוגכ   ) הבש תושיגרה  תויסולכואה  רועישבו  הייסולכואה  לדוגב  היילעה  םע  םירבוגו 

רבוג ץחל  םע  דבב  דב  תאזו  ינוריעה , םוחה  יא  תעפות  םהב  תמייקש  םיפופצ  םיינוריע  םירוזאב  םייחה  םיבשותה  לש  םרפסמב 
יפ לע  םייואר .) ןוזמו  םימ  תקפסא  וא  יקנ  ריווא  ומכ   ) םיאירב םייח  לש  םויק  תורשפאמה  תויסיסב  תוינוריע  תויתשת  לע  ךלוהו 

יוניש תועפשה  לשב  הנש  ידמ  םלועב  םיפסונ  התומת  ירקמ  םייופצ 250,000  דע 2050  םינשה 2030  ןיב  ימלועה , תואירבה  ןוגרא 
. ןוכיסל  רתוי  םיפושח  ויהי  הכומנ  תילכלכ  - תיתרבח המר  תולעב  תונידמ  יבשותו  םילקאה ,

רויא 1
תואירבה  לע  םילקאה  יוניש  תועפשה 

[32]
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[31]
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תורוטרפמטה תיילע  תועפשה 

( דחוימב תוהובג  תורוטרפמט  םהב  תודדמנש  םימי  ףצר   ) םוח ילג  בקע  תואירבל  ןוכיסה  תדימל  תועדומה  התלע  תונורחאה  םינשב 
איה ינוציק  םוח  לש  רתויב  החיכשה  העפשהה  ההובג .) תיסחי  תוחל  םע  תוהובג  תורוטרפמט  לש  בוליש   ) םיינוציק םוח  יסמוע  וא 

תועיגפה תויסולכואה  .םייח  תנכס  ידכ  דע  םיבצעה  תכרעמ  וא  בלה  דוקפת  לע  תורומח  תוכלשהל  םורגל  הלולעש  םוח ,' תכמ  '
תצובקב .תושבייתה  תנכסל  ליבוהל  תולולע  תוינוציק  תורוטרפמט  ךכ , לע  ףסונ  .תוינורכ  תולחמב  םילוחו  םישישק  ןה  דחוימב 

יביטקפסורטר רקחמ  הובג  . םד  ץחל  ילעבו  םישישק  םתדובעב , םוח  יאנתל  םיפושחש  הלא  םיאצמנ  תושבייתהל  ןוכיסה 
תאזו םדא , ינב  לע כ-70,000  דמע  םיתמה  רפסמ  יכ  הארה  תנשב 2003 , הפוריא  תא  דקפש  דבכה  םוחה  לג  תובקעב  עצובש 

םייח ינכסמ  םוח  ילג  לש  םתמצועבו  םתוחיכשב  היילע  לש  וז  המגמ  היגלב  . וא  דרפס  תפרצ , ומכ  תילכלכ  תוססובמ  תונידמב 
הרוטרפמט יכרעב  ונייפואש  םוח  ילג  הנורחאל  ועריא  לארשיב  םג  ןוכיתה  . םיה  תונידמב  תונורחאה  םינשב  המצע  לע  תרזוח 

. םיאיש  ירבוש 

[10]
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בגנ הימ  םוליצ :  | רתוי םיכוראו  םיקזח  םיפוכת , תויהל  םייופצ  םוחה  ילג  .תרניכב  םוח  לג 

םיקרח ידי  - לע תורבעומה  תולחמ 

.םישדח םירוזאל  ןתוטשפתה  לעו  םיקרח  ידי  - לע תורבעומה  תולחמ  לש  ןתוצרפתה  לע  העיפשמ  הביבסה  תרוטרפמט  תיילע 
תא תרשפאמ  תוממחתהה  תמגמ  םתוטשפתה  . לעו  םיפיגנה  תוצרפתה  לע  תקהבומ  העפשה  םיימילקא  םימרוגל  יכ  חכוה 

תימלועה תוממחתהה  ןיב  רשק  הפצנ  .רבעב  םרובעב  ידמ  םירק  ויהש  םישדח  םירוזאל  םינוש  םישותי  לש  םתוטשפתה 
םיבר םירוזאב  ץופנ  שלופ  ןימ  ( – Aedes albopictus  ) ינייסאה סירגיטה  שותי  םהבו  ( Aedes  ) סדאה ישותי  לש  םתוטשפתהל 
הרבעה ץראב  תמייק  אל  םויכ  .םירכומה  םייפרגואגה  םהיתולובגל  רבעמ  לא  הינוגנוקי  ' צהו הגנדה  יפיגנ  תא  םיריבעמה  לארשיב ,
איה תרחא  המגוד  תפרצבו  . הילטיאב  הינוגנוקי  לש צ' תויוצרפתה  ועריא  תונורחאה  םינשב  ךא  הלא , תולחמ  לש  תימוקמ 

Culex  ) יוצמה תיבה  שותי  םהבו  םיעוגנ , תופוע  לש  םמדמ  םינוזינש   Culex-ישותי ה ידי  - לע רקיעב  תרבעומה  סולינה  ברעמ  תחדק 
תונש ה-50 זאמ  הגופה  רחאל  ץראב  התוצרפתה  תנש 2000 . זאמ  הנש  ידמ  םדא  ינב  לצא  לארשיב  העיפומ  הלחמה  (. pipiens

. תוצרפתהל  המדקש  הפוקתב  םיינוציק  הרוטרפמט  יאנת  לש  םתעפשהל  הרשקנ  תמדוקה  האמה  לש 

הנש התואב  ץיקה  .םישדח  םירוזאב  הנושארל  העיפוהו  החרזמבו , הפוריא  םורדב  סולינה  ברעמ  תחדק  הצרפתה  תנשב 2010 
רבע זאמ  םישדח  . םירוזאל  תוטשפתהה  תא  םגו  תוצרפתהה  תא  ץיאהש  יתועמשמ  םרוג  וויהש  תוינוציק  תורוטרפמטב  ןייפוא 

לש התוחיכש  המחה  . הנועב  הנש  ידמ  הב  העיפומ  הלחמהו  תשביה , לש  לודג  קלחב  תוססבתהו  המאתה  ךילהת  ףיגנה 
ליפטה .תונכש  תונידמבו  לארשיב  היילע  תמגמב  תאצמנ  הינמשיל  גוסמ  ליפטמ  תמרגנה  ( Leishmaniasis  ) וחירי תנשוש  תלחמ 

איה ונרוזאב  ולש  תירקיעה  תנסכאמה  היחה  .עוגנ  םייח  לעב  הצקעש  רחאל  וב  תקבדנש  לוחה , בובז  תבקנ  ידי  - לע םדאל  רבעומ 
אוה םימודא , הלעמו  םילשורי  יחרזמה , לילגה  רוזאב  ראשה  ןיב  ץראב , םימייקש  םינזה  דחא  (. Procavia capensis  ) עלסה ןפש 

קהבומ יבויח  רשק  אצמנ  יחרזמה  לילגה  רוזאב  הנורחאל  עצובש  רקחמב  .תונורחאה  םינשב  הלוע  ותצופתש  הקיפורט , הינמשיל 
לככ תוציקעב ;) תאטבתמ  רתיה  ןיבש  תוליעפ   ) םיליעפה םירגובה  לוחה  יבובז  תומכ  ןיבל  הלילה  תליחתב  ריוואה  תרוטרפמט  ןיב 

הקבדהל יוכיסה  תא  הלעמש  רבד  םיליעפ  , םירגוב  לוח  יבובז  רתוי  ויה  ךכ  רתוי –  תוהובג  ויה  הלא  תועשב  תורוטרפמטהש 
.םדאה ינב  רובע 

תואירבה לע  תופסונ  תועפשה 

קדייחה ידי  - לע תמרגנ  הלחמה  .לארשי  חרזמ  - ןופצ ילחנב  סיזוריפסוטפל ) תרבכעה ) תלחמ  לש  תוצרפתה  השחרתה  ץיקב 2018 
קבדיהל םילולע  םדא  ינב  .ומהוזש  עקרקבו  םימב  םישדוח  ףאו  תועובש  דרושו  םילוח , םייח  ילעב  לש  ןתשב  שרפומה   Leptospira
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סלפמ תדירי  ומרת  וז  תוצרפתהל  .ףוגה  תויריר  וא  םיעצפ  ךרד  ןתשב , םימהוזמה  םימ  םע  עגמב  תושרפהל  הפישחב  קדייחב 
קדייח לע  רקחמב  הל  . ומדקש  םינשבו  הנשה  התואב  תכשוממו  השק  תרוצב  לשב  םהימימ  תוכיאב  העיגפהו  םילחנה 
תוהובג תורוטרפמט  יכ  אצמנ  לארשיב  םינשב 1999–2000  םייעמ ) תוקלדב  האולחתל  םרוגו  ןוזמב  רבעומה   ) רטקבוליפמקה

. תוטועפ  לצא  טרפבו  םיליגה , לכ  ינב  ברקב  האולחתל  ןוכיסה  תא  תולעמ  הנשה  ךלהמב  רתוי 

רקיעב קבא , תופוס  ךלהמב  ריוואב   PM יכרע ה- זוכירב  היילע  האצמנ  םינשה 2001–2015  ינותנ  לע  לארשיב  עצובש  רקחמב 
יוניש ןיב  רשקל  רשאב  תואדו  - יא תמייקש  תורמל  .עבש  ראבב  ודעות  רתויב  םיהובגה  םיכרעה  .תונורחאה  רקחמה  תונש  שמחב 

. רוזאב  םייטפוניס  םייונישל  רושק   PM יזוכירב ה- יונישהש  ןכתיי  ריוואב , םיקיקלחה  רועישב  היילעל  םילקאה 

תוחונה תועשה  םוצמצ  לשמל , .םיבר  םייח  ימוחתב  םדאה  תואירב  לע  לארשיב  יופצה  םילקאה  יוניש  עיפשי  ךוראה  חווטב 
, ךכ לע  ףסונ  .םירגובמ  לשו  םידלי  לש  תינפוגה  תוליעפה  תומר  לע  עיפשהל  יושע  ץוחב  תינפוג  תוליעפלו  קחשמל  לויטל , הכילהל ,

עוגפל ךכו  תיתרבח , תודיכלב  עוגפלו  םייתרבח  םישגפמ  תיחפהל  יושע  ץוחב  ירוביצה  בחרמב  הייהשל  תוחונה  תועשה  םוצמצ 
עוגפל איה  ףא  היושע  עבט , יבאשמו  תואלקח  ןוגכ  םיפסונ , םימוחתב  םילקאה  יוניש  לש  העפשהה  .תיתרבחהו  תישפנה  תואירבב 

יוניש תעפשה  לשב  םתנידמ  תא  םיבזועש  םילקא ," ירגהמ   " לש העפותה  תבחרתמ  תימואל  - ןיבה המרב  .ותחוורבו  םדאה  תואירבב 
לש תישפנהו  תיזיפה  תואירבה  לע  תוכלשה  םילקאה  תריגהל  .םימהו  ןוזמה  לש  תוכיאבו  תומכב  הדירי  ןוגכ  הביבסה , לע  םילקאה 

ועיפשה הלא  תועפות  לארשי  . ןהבו  םירגהמ , תוטלוקה  תונידמב  תואירבה  תכרעמ  תרגסמב  לופיט  הכירצמ  איהו  םירגהמה ,
.טרפב לארשי  תנידמ  לעו  ונרוזא  לע  םג  תאש  רתיב  ףא  עיפשהל  וכישמיו 

היילע תמגמב  תאצמנ  הינמשיל , גוסמ  ליפטמ  תמרגנה  וחירי , תנשוש  תלחמ  לש  התוחיכש  (. Procavia capensis  ) עלס ןפש 
היחה .עוגנ  םייח  לעב  הצקעש  רחאל  וב  תקבדנש  לוחה , בובז  תבקנ  ידי  - לע םדאל  רבעומ  ליפטה  .תונכש  תונידמבו  לארשיב 

Wikimedia ךותמ םוליצ  עלסה |  ןפש  איה  ונרוזאב  ותוא  הריבעמה  תירקיעה 

תוכרעיהו עדי  ירעפ 

םירקחמ לארשיב  םימייק  תאז , תורמל  .התומתבו  האולחתב  היילעל  םרוג  םילקאה  יונישש  הלוע  תיעדמה  תורפסה  תריקסמ 
רסח רקיעב  .תואירב  תוכרעמ  לוהינו  הרבחה  יעדמ  היגולוימדיפאה , ימוחתב  רקחמב  םירעפ  םימייקו  םוחתב  , דבלב  םירופס 

העפשהה יבגל  םייגולוימדיפא  םירקחמב  ךרוצ  שי  .ידממ  - בר ןפואב  תואירבה  לע  עיפשמ  םילקאה  יונישש  תויה  ימוחת , - ןיב רקחמ 
התומת לעו  האולחת  לע  םולקִא , לע  םוח  ילג  לש  ךשמבו  המצועב  תורידתבו , הרוטרפמטב  היילעה  לש  רקיעבו  םילקאה , יוניש  לש 

ומכ ןגזמל .) השיג  ןהל  ןיאש  תויסולכוא  ןיינבו , תואלקח  ידבוע  םיינורכ , םילוח  םישישק , לשמל   ) לארשיב תונוש  תויסולכוא  לצא 
ןוזמ םיקרח , ידי  - לע תורבעומש  תולחמב  תוקבדיהה  יסופדב  םייוניש  ןיבל  םילקאה  יוניש  ןיב  רשקה  יבגל  עדי  ירעפ  םימייק  ןכ ,

.םימו

יסופד תינפוג , תוליעפ  ןוגכ  תואירב , תמדקמ  תוגהנתה  ןיבל  םילקאה  יוניש  ןיב  רשקל  רשאב  עדי  ירעפ  םימייק  הרבחה  יעדמב 
הליעפ תוהש  לשמל   ) ץוחב תוהשו  תירוביצ ) הרובחתו  םיינפוא  הכילה , ןוגכ  הליעפ  הרובחת  תמועל  יטרפ  בכר   ) הרובחתב שומיש 
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ןסוח הז .) ןויליגב  דוע  ואר   ) תיתליהקהו תינוריעה  המרב  ןסוח  אוה  םילקאה  יונישל  תוכרעיהב  ףסונ  בושח  ביכרמ  םידלי .) לש  ץוחב 
תונוש תויסולכוא  לש  ןסוחה  יבגל  עדי  ירעפ  םימייקו  םילקאה , יוניש  לש  רשקהב  טעמו  יתמחלמה , רשקהב  תובר  לארשיב  רקחנ 

: םיאבה םיאשונה  לע  םילקאה  יוניש  תעפשה  לע  םירקחמ  לארשיב  םירסח  ןכ , ומכ  .ךוראה  חווטב  םילקאה  יונישלו  ןוציק  יעוריאל 
תכרעמ לש  תוכרעיהה  תדימ  תדו ;) הקוסעת  הסנכה , םירוגמ , רוזא  ןוגכ  םיכתחב   ) תואירב יתורישל  תושיגנו  תואירבב  םירעפ 

(; למשחה תכרעמ  תסירק  ןוגכ  םישיחרתלו  הייסולכואה  תונקדזהל  תוסחייתה  ךות   ) הרופישל םיכרדו  םילקאה  יונישל  תואירבה 
שדח םוחת  הדובע .) תקופתבו  תואירב  לע  תואצוהב  םייוניש  ןוגכ   ) תואירבה לע  םילקאה  יוניש  תועפשה  לש  םיילכלכ  םיטביה 

םיכרדב קוסעיש  רקחמ  אוה  לארשיב , חתופ  םרטש  תואירבו , םילקאה  יוניש  ןיב  רשקה  תודוא  לע  ימלועה  רקחמב  חתפתמו 
ימוחת - ןיב עדי  בלשל  הז  םוחת  לע  .רתוי  ינוציק  םילקאבו  רתוי  תוהובג  תורוטרפמטב  יאנפה  תועש  יוליבו  הדובעה  םייחה , רופישל 

יונישל תמייקמו  תיבטימ  תוכרעיהל  ינויח  אוהו  תוברת , ידומילו  םירע  ןונכת  היגולויזיפ , היגולוימדיפא , האופר , ןוגכ  םימוחתמ 
. תואירבה  םוחתב  םילקאה 

םידבכ םוח  ילג  בקע  התומתלו  האולחתל  הובג  ןוכיסב  םיאצמנ  םישישק 

תואירבה תכרעמב  םילקאה  יונישל  תוכרעיה  תוינידמ 

עיפומ אשונהש  יפ  לע  ףא  םינוש , םירקס  יפל  .םירזגמ  ןיבו  םימוחת  ןיב  הלועפ  םיבייחמ  תואירבה  לע  ותעפשהו  םילקאה  יוניש 
.ותובישחל קיפסמ  םיעדומ  םניא  תואירבה  םוחתב  תוינידמה  יעבוקו  עוצקמה  ישנא  ןיידע  םיירוביצ , םינוידבו  תרושקתב  רתויו  רתוי 

- םויה המרב  םתדובעל  םילקאה  יוניש  אשונ  לש  רשקהה  תא  חרכהב  םיאור  אל  תואירבה  תכרעמב  תוינידמ  יעבוקו  תואירב  ישנא 
.תואירבה תכרעמב  תוינידמ  תעיבקב  אל  םגו  תימוי 

תא םדקל  ידכ  יטירק  םוחַתּב  תואירב  ישנא  לש  םלוק  , Lancet יתרקויה תעה  בתכ  לש  םילקאה  יוניש  אשונב  הדעווה  יפ  לע 
םייק אלו  טעמכ  תואירבה  לע  םילקאה  יוניש  תועפשה  אשונ  םויכ  .תויתואירבה  תועפשהה  םע  תודדומתהה  לע  שגדב  אשונה ,

אל ןפואב  עיפומ  אשונה  רוביצה  תואירבל  רפס  יתבב  םג  .םינושה  תואירבה  תועוצקמו  האופרל  רפס  יתב  לש  דומילה  תוינכותב 
אשונה תא  םדקל  ידכ  םינושה  םירזגמב  רוביצה  תואירב  ישנא  לש  המורתה  תויהל  הכירצ  המ  הרורב  הרימא  אלל  קיפסמ , רדוסמ 

םיבאשמ רדעיה  בקע  םלוא  םילקאה , יונישל  תוכרעיהל  תימואלה  תינכותה  תנכהב  ףתוש  היה  תואירבה  דרשמ  לארשיב  . 
. םח  ריווא  גזמ  םע  תודדומתהל  תויחנה  איצוה  תואירבה  דרשמ  תאז , םע  .תואירבה  תכרעמב  תינכותה  םושיי  בכעתמ 

: הלבט 1 ) םג ב ואר   ) םילקאה יוניש  םע  תילארשיה  תואירבה  תכרעמ  לש  תודדומתהה  םודיקל  תוצלמה  ןלהל 

םילוחה יתב  תמרב  תואירבה  תכרעמב  םימוחתה  לכ  לש  תוכרעיהב  העקשהה  תרבגה  תואירבה : תכרעמ  תוכרעיה 
תמרב העינמו , שפנה  תואירב  לש  םיאשונל  דעו  תויטנוולר  הדבעמ  תוקידב  ךרד  ןוימה , ירדחב  לחה  הליהקהו ,

(. דחוימב ינוציק  םוח  לג  ומכ   ) םיימילקא םוריח  יבצמל  תונכומל  רושקה  לכבו  תימוי  - םויה תוליעפה 
, םילקאה ימוחתמ  םינותנ  רוביח  ךות  תויטנוולר  רוטינו  עדימ  תוכרעמ  לש  השגנהבו  הריציב  ךרוצ  שי  הערתהו : רוטינ 

.תמדקומ הערתה  תכרעמ  תללוכה  םוח  ילגל  תוכרעיה  תינכות  ץומיאו  תואירבהו , הביבסה 
רשפאמה הנבומ , ןפואב  רוביצה  תואירבבו  דועיסב  האופרב , דומילה  תוינכותל  אשונה  תסנכה  עוצקמה : ישנא  ךוניח 
תואירב ישנא  לש  שדח  רוד  רוציל  בושח  (. one health ' ) תחא תואירב   ' לש הסיפתל  םאתהב  תיתכרעמ  - בר הייאר 

ירחא בוקעל  ולכויש  םינושה , םידממב  תואירבה  לע  ותעפשה  תאו  םילקאה  יוניש  לש  םוחתה  תא  םיניבמש 
.תונושה תוכרעמה  ךותב  םישרדנה  םייונישה 

תואירבו םילקאה  יוניש  ןיבש  רשקה  םוחתב  רקחמל  םיידועיי  םיבאשמ  תעקשה  ךות  אשונב  רקחמה  םודיק  רקחמ :
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.תודדומתהה יכרדו 
לש תוכרעיה  תללוכה  םילקאה , יונישל  תוכרעיהל  תימואלה  תינכותה  בוצקת  תימואלה : תינכותה  בוצקתו  םושיי 

. הבצקות  אל  ךא  תנשב 2018  הלשממ  תטלחהב  הרשוא  תינכותה  תואירבה  . תכרעמ 
םיפסונ לשממ  יפוג  םע  הלועפ  ףותישב  דובעל  תואירבה  תכרעמ  לע  לשממ : תומר  ןיבו  ירזגמ  - ןיב הלועפ  ףותיש 
תינוריע הביבס  םדקל  ידכ  תוימוקמה  תויושרה  םעו  ןונכתה ) להנִמו  ןוכישהו  יוניבה  דרשמ  החוורה , דרשמ  ןוגכ  )

.תינוריעהו תיתליהקה  המרב  ןסוחו  םיירוביצ ) םיבחרמ  תללצה  םינבמ , דודיב  לשמל   ) הנתשמ םילקאב  האירב 
וחסונש לארשיל 2050  םידעיה  ץומיאו    IPCC-ישיחרת ה סיסב  לע  תוכרעיה  ךורא : חווטל  תוכרעיה 

הטלחה לכב  םילקאה  יונישל  תוכרעיהו  תואירב  ילוקיש  תעמטה  םיללוכו  תילארשיה ב-2018 , םילקאה  תדיעווב 
יתב לש  רבעמ  הנתשמה , םילקאל  םאתומה  םייקמו  אירב  םייח  חרוא  םיחרזאה  ללכל  תרשפאמש  הביבס  תימואל ,

תואירב םודיקל  היתונכשל  לארשי  ןיב  הלועפ  ףותישו  קוריו " אירב  תואירב  דסומ   " לש לדומל  םילוח  תופוקו  םילוח 
. הנתשמ  םילקאב 

הלבט 1
[21  ] תואירב תוכרעמב  םילקאה  יונישל  ןסוח  תיינבב  םיביכרמה 

, תירזגמ - ברו תימוחת  - בר תינללוכ , הסיפת  תמדקמה  (, health in all policies  ) תוינידמ לכב  תואירב  לש  הסיפתש  רמול  ןתינ 
םדקל רצואה  דרשמב  ןונכתה  להנִמ  לע  לשמל , .תואירבה  לע  םילקאה  יוניש  תועפשה  אשונ  םע  תודדומתהל  םג  רתויב  המיאתמ 

בר ןמז  רבכש  יפ  לע  ףא  .הקורי  היינבו  ינוריעה  םוחה  יא  תתחפהל  םיעצמא  הללצה , ללוכ  םילקאה , יונישל  םאתומ  ינוריע  ןונכת 
םימסח םנשי  ןיידע  לארשי , תנידמב  םג  תלבוקמ  וז  הסיפתו  תוינידמ , לכב  תואירב  לש  הסיפת  םדקמ  ימלועה  תואירבה  ןוגרא 
ידרשמ לומו  תואירבה  דרשמ  ךותב  םינוש  םימרוג  ןיב  תורכיה  רסוחו  תונשדח  עדימ , תרבעהב  םיישק  ץראב –  המושייל  םיבר 

רשאכ םג  .םילקאה  יוניש  םוחתב  תובר  םינש  םיקסועש  הלא  ללוכ  תיחרזאה , הרבחב  םימרוגל  רוביחה  םג  ומכ  םירחא , הלשממ 
לארשי ומכ  הנטק  הנידמש  השוחתה  תחוורו  אשונה , םודיק  ךרוצל  תיטילופה  הכימתה  םעפ  אל  הרסח  תועדומב , היילע  הנשי 

.םילקאה יוניש  לש  הריזב  יתועמשמ  םרוג  תמאב  הנניא 
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יזכרמ הכ  אשונ  םע  דדומתהל  ידכ  םילקאה  יונישל  תוכרעיהל  תימואלה  תינכותה  לש  םושיילו  בוצקתל  לועפל  לארשי  תנידמ  לע 
. האמב ה-21  םלועב  רוביצה  תואירב  לע  רתויב  עיפשמה  םרוגה  תויהל  דיתעו  םיבר , םידממב  ונתואירב  לע  םויכ  רבכ  עיפשמש 

השעמל הכלה 

: תואירבה דרשמ 

ךמס לע  עבקנש  ךילהתב  אלמ  ףתוש  אוה  תואירבה  דרשמ  םילקאה , יונישל  תוכרעיהל  תיתלשממה  תינכותהמ  קלחכ 
ךרוצל תימואל  היגטרטסא  שבגל  ותרטמש  יתלשממה  תוצלמהה  ךמסמ  תרגסמב  .המקוהש  תלהנמהו  הלשממ  תטלחה 

דעומ - רצק הנעמ  . 1 םיאבה : תונורקעה  ינש  תא  תואירבה  דרשמ  ללכ  םילקאה  יונישל  תולגתסהל  הנידמה  תוכרעיה 
תואירבה תכרעמ  תוכרעיה  לע  ןומאה  ףוגה  אוהש  םוריח , תעשל  ףגאה  ידי  - לע ןתניי  םיינוציק  םיימילקא  םיעוריאל 

השולש לע  ססבתת  יתגרדה  םילקא  יוניש  םע  תודדומתהל  חווט  - תכורא תונכומ  .םיעגפנ 2 . - יבר םוריח  יבצמב  לופיטל 
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