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םינידע םימישנ  םיקיקלחל  הפישח  תעפשה 
המלחה האולחת , לע  תואירבה  תכרעמ  ינייפאמו 

םלועב  COVID-19-התומתו מ

ריצקת

תולולעו המישנה  יכרדב  תינורכ  האולחת  חתפל  רתי  ןוכיס  תולעב  ןה  ךשמתמ  הובג  ריווא  םוהיזל  תופשחנה  תויסולכוא 
יכ אצמנ  הנורחאל  ןכאו , (. SARS-CoV-2  ) שדחה הנורוקה  ףיגנ  ןוגכ  המישנה , יכרד  לש  םינגותפל  רתוי  תושיגר  תויהל 
.הובג ריווא  םוהיז  םהב  ררושש  םירוזאב  תוררוגתמה  תויסולכוא  ברקב  רתוי  ההובג  ףיגנהמ  התומתהו  האולחתה  תוחיכש 

הפושחה הייסולכואהמ  זוחאהו  (PM  ) םינידע םימישנ  םיקיקלח  לש  עצוממה  זוכירה  ןיב  רשקה  תא  ןחוב  הז  רקחמ 
COVID--המלחהו מ התומת , האולחת , לש  םיימוי  םינותנ  ןיבל  ימלועה , תואירבה  ןוגרא  לש  ףסל  סחיב  םזוכירב  תוגירחל 

תגרוחה ל- הפישחה  זוחא  ןיב  קהבומ  ךופה  סחי  אצמנ  הז  ינושאר  רקחמב  .תונידמ  ב-76  הנורוקה ) תלחמ  ןלהל :  ) 19
הפישח יכ  תושיגדמ  רקחמה  תואצות  .הלחמהמ  המלחהה  יזוחא  ןיבל  ימלועה  תואירבה  ןוגרא  עבקש  ףסל  לעמ   PM

, הנורוקה תלחממ  המלחהה  ייוכיס  תא  ןיטקהלו  האולחתה  תא  רימחהל  הלולע  ריווא  ימהזמ  לש  םיהובג  םיזוכירל  תינורכ 
תדמוע ימלועה , םילקאה  יוניש  חכונלו  הנורוקה  תפגמ  לצב  .תוטלחהה  ילבקמ  ברקב  המודא  הרונ  קילדהל  תוכירצו 

םרטב תוומ  ירקמ  ול 1,908  וסחוי  תנשבש 2015  טרפב – PM זוכירו ה- ללכב  ריוואה  םוהיז  תתחפהל  תונמדזה  ונינפל 
, הרגשב םדה  ילכו  בלה  תוכרעמב  האולחתהו  תיתמישנה  האולחתה  יפקיה  םוצמצל  ליבוהל  היהי  ןתינ  ךכ  .לארשיב  תע 

.המלחהה ירועיש  לש  ירשפא  רופיש  דצל  דיתעב  הנורוקמ  התומתהו  האולחתה  תתחפהלו 
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ההז םיבתוכה  לש  םתמורת  # 

אובמ

תררוגתמ םלועה  תייסולכואמ  .ינוציח 91%  ריווא  םוהיז  תועפשה  בקע  תע  םרטב  םדא  ינב  ןוילימ  םלועב כ-4.2  םיתמ  הנש  ידמ 
תימואל - ןיבה תונכוסה  העבק  תנשב 2013  . WHO)  ) ימלועה תואירבה  ןוגרא  תויחנהמ  גרוח  םהב  ריוואה  םוהיזש  םירוזאב 

ריוואה ימהזמ  יכ  םיארמ  םירקחמ  הצובקמ 1) . ןטרסמ   ) םדא ינב  לצא  יאדו  ןטרסמ  אוה  ריווא  םוהיז  יכ  ( IARC  ) ןטרסה רקחל 
רטמורקימ ןטקה מ-10  רטוקב  םינידע  םימישנ  םיקיקלחו  םימישנ  םיקיקלח  םה  םיילילש  תואירב  יאצותל  םירשקנש  םיחיכשה 

תופידנ תוינגרוא  תובוכרת  ןכו  ןוזוא  (, SOx  ) תירפוגו ( NOx  ) ןקנח תוצומחת  (, PM PM ו-  ) המאתהב רטמורקימ   2.5- מו
. VOCs) )

קלחו רעי ) תופרשו  קבא  תופוס  ןוגכ   ) םייעבט םהמ  קלח  תורוקמ , ןווגממ  םיטלפנ  ( PM  ) םינידע םימישנ  םיקיקלח 
תואירבה ןוגרא  יפל  היינבו ) . הביצח  תוליעפו  הרובחתבו  חוכ  תונחתב  היישעתב , םיבצחמ  יקלד  תפרש  ןוגכ   ) םיינגופורתנא

"ג קמ לע 10  דמועשו  ןוגראה , עבקש  יתנשה  הפישחה  ףסמ  םיגרוחה   PM יזוכירל  הפושח  םלועה  תייסולכואמ   92% ימלועה ,
איבהל הלולע  םדה , םרזלו  תונותחתה  המישנה  יכרדל  רודחל  םילגוסמש   PM לש  םיהובג  םיזוכירל  תינורכ  הפישח  .ריווא  "ק  מל

ןיבו  PM הפישח ל- ןיב  רשקה  חתונ  רקחמב מ-2016  חומלו  . בלל  םד  םיקפסמה  םדה  ילכבו  המישנה  תכרעמב  העיגפל 
לקשמ םע  םידולי  לע  חווידב  היילעלו  תרכוסל  ןטרסל , םדה , ילכו  בלה  תוכרעמ  לש  האולחתל  המישנה , יכרדב  האולחתל  ןוכיסה 

ל- תע , םרטב  תוומ  ירקמ  הליבוה ל-1,908  לארשיב  תנשב 2015   PM הפישחה ל- יכ  וכירעה  םירקוחה  .לארשיב  ךומנ  הדיל 
. רלוד  דראילימ  לש 1.3  קשמל  תללוכ  תולעלו  זופשא  ימי   348,039

םימהזמ דגנכ  תונוילעה  המישנה  יכרד  לש  ןושארה  הנגהה  וק  םיינסירה , לתיפאה  יאתב  עגופ  ריווא  םוהיז  יכ  אצמנ  הנורחאל 
םירוזאב םיררוגתמה  םדא  ינב  ןכל , המישנה  . יכרדל  ץוחמ  לא  םימהזמ  ליכמה  ריר  קלסל  םילגוסמ  וללה  םיאתה  .םינגותפו 
רתוי םישיגר  תויהל  םילולעו  המישנה  יכרדב  תינורכ  האולחת  חתפל  רתוי  םידעומ  ךשמתמ , הובג  ריווא  םוהיז  םע 

לק םיאירב , םיריעצ  לצא  םג  המישנה  יכרד  לש  ינורכ  יתקלד  יוריגל  ליבוהל  הלוכי  וז  הפישח  המישנה . יכרד  לש  םינגותפל 
הנורוקה ףיגנמ  ההובגה  התומתהו  האולחתה  תוחיכש  תא  ריבסהל  תולוכי  הלא  תועפשה  .תושיגר  תויסולכוא  לצא  רמוחו 

ןופצב תוזוחמ  רפסמב  הובג  ריווא  םוהיז  םהב  ררושש  םירוזאב  תררוגתמה  הייסולכוא  ברקב  ( SARS-CoV-2  ) שדחה
היילע יכ  אצמנ  ליג 65  לעמ  םיאקירמא  ןוילימ  וב 60  וקדבנש  רקחמב  הייסולכוא  . התוא  לש  רגובמה  ליגה  דצל  תאז  הילטיא ,

התוא לש  תללוכה  התומתב  זוחא  לש 0.73  היילעל  הרשקנ   PM לש  יתביבסה  זוכירב  דבלב  "ק  מל "ג  קמ לש 1  חווט  תכורא 
םיסחייתמה ל-98% םינותנ  וחתינש  םירקוחה  וחוויד  םיתימע , תרוקיב  רבע  םרטש  לירפא 2020  תליחתמ  רקחמבו  הייסולכוא  ,

הנורוקה הלחממ  התומתב  לש 15%  היילעל  הרשקנ   PM זוכירב  "ק  מל "ג  קמ לש 1  היילע  יכ  תיאקירמאה , הייסולכואהמ 
. COVID-19) )
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יקיקלח ריווא  םוהיז  ןהב  ררושש  תונידמב  תוררוגתמה  תויסולכוא  ברקב  התומתהו  האולחתה  יזוחא  יכ  התייה  רקחמה  תרעשה  "
.ךומנ יקיקלח  ריווא  םוהיז  ןהב  ררושש  תונידמל  האוושהב  תיסחי , םיכומנ  ויהי  המלחהה  יזוחא  וליאו  תיסחי , םיהובג  ויהי  הובג ,

הפושחה הייסולכואה  זוחאו  םיעצוממ   PM יזוכיר  ןיב  רשקה  תא  תונידמ  לש  בר  רפסמב  ןוחבל  התייה  ןלהלש  רקחמה  תרטמ 
ןתואב הנורוקה  תלחממ  המלחהו  התומת  האולחת , לש  םיימוי  םינותנ  ןיבל  ימלועה , תואירבה  ןוגרא  עבקש  יתנשה  ףסהמ  תוגירחל 

ריווא םוהיז  ןהב  ררושש  תונידמב  תוררוגתמה  תויסולכוא  ברקב  התומתהו  האולחתה  יזוחא  יכ  התייה  רקחמה  תרעשה  .תונידמ 
יקיקלח ריווא  םוהיז  ןהב  ררושש  תונידמל  האוושהב  תיסחי  םיכומנ  ויהי  המלחהה  יזוחא  וליאו  תיסחי , םיהובג  ויהי  הובג , יקיקלח 

.ךומנ

תוטיש

תואירבה ןוגרא  רתאמ  ופסאנ  דע ל-7.4.2020  תונידמ  הנורוקה ב-76  תלחממ  המלחהו  התומת  האולחת , לע  םיימוי  םינותנ 
ןושארה הלוחה  רותיא  םוימ  וכו )' ירישעה  ישימחה , םימיב   ) םימי השימח  לכ  םילוחה  ירפסמ  ובשוח : הנידמ  לכ  רובע  ימלועה  .

ללכמ םיתמה  יזוחאו  םימילחמה  יזוחא  ןכו  םימי  השימח  לכ  םימילחמה  ירפסמ  םימי , השימח  לכ  םיתמה  ירפסמ  הנידמב ,
.ןושארה הלוחה  רותיא  םוימ   30- הו ה-20  ירישעה , םימיב  הנידמב  םילוחה 

שפנ םילוחה ל-100,000  יתבב  תוטימה  רפסמו  םינשב 2015–2017   שפנ  םיאפורה ל-100,000  רפסמ  תודוא  לע  םינותנ 
םיאפורה רפסמ  לע  םינותנ  ןרובע  םירסח  ויהש  תונידמב  .ימלועה  קנבה  רתאמ  ופסאנ  תונידמ  ןתואב  םינשב 2012–2015  

ןהב םירסח  ויהש  תונידמב  םינשה 2015–2016 . ןיבמ  לודגה  ןותנב  שומיש  השענ  וקדבנש ,) תונידמ  ךותמ 76   58  ) תנשב 2017
תנשב 2014 תוטימה  רפסמב  שומיש  השענ  וקדבנש ,) תונידמ  ךותמ 76   63  ) תנשב 2015 םילוחה  יתבב  תוטימה  רפסמ  לע  םינותנ 

יתבב תוטימה  וא  םיאפורה  רפסמ  יבגל  םינותנ  ואצמנ  אל  תונידמ  רובע 12  םינשה 2012–2013 . ןיבמ  לודגה  ןותנב  וא  םייק , םא 
.שפנ םילוחה ל-100,000 

זוחא לע  םינותנ  ימלועה  . תואירבה  ןוגרא  רתאמ  ופסאנ  תנשב 2016  תונידמ  ןתואב   PM יזוכיר ה- תודוא  לע  םינותנ 
"ק) מל "ג  קמ  10  ) ימלועה תואירבה  ןוגרא  ידי  לע  עבקנש  יתנשה  ףסהמ  םיגרוחה   PM יזוכירל  הפושחה  הנידמ  לכב  הייסולכואה 

זוחא וא   PM יזוכיר ה- יבגל  םינותנ  ואצמנ  אל  תונידמ  רובע 15  ימלועה  . קנבה  רתאמ  ופסאנ  םינשב 2015–2017 
.תונידמה לכב  "ר ) מקל הייסולכואה  לדוג   ) הייסולכואה תופיפצ  הבשוח  ןכ , ומכ  .ףסהמ  םיגרוחה  םיכרעל  הפושחה  הייסולכואה 

ןוחבאל םילד  םיבאשמ  לשבו  היסור ,) וא  ןיס  ןוגכ   ) תומיוסמ תונידמב  תקולחמב  היונש  תונמיהמ  ילעב  וא  םייקלח  םיחוויד  חכונל 
, ךכיפל .ההובג  חוויד  תונמיהמ  םע  תונידמב  דקמתהל  הז  רקחמב  ונטלחה  הקירפאב ,) ןוגכ   ) תורחא תונידמב  ףיגנב  האולחתה 
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תויזכרמ תונידמב  הפוריא , תונידמ  תיברמב  ( OECD  ) םיילכלכ חותיפלו  הלועפ  ףותישל  ןוגראה  תונידמ  תיברמב  קסוע  רקחמה 
.תונידמ לוכה 76  ךסב  ןוכיתה –  חרזמה  ןופצב  תונידמבו  תימורדהו  תינופצה  הקירמאב 

לש ( p-values  ) תיטסיטטסה תוקהבומה  יכרע  ללוכ  ןוסריפ , םאתִמ  ימדקמ  ובשוח  םינושה  םינתשמה  ןיב  םירשק  אוצמל  הרטמב 
תוטימו ל- םיאפור  רפסמ   ) תואירבה תכרעמ  ינייפאמ  ןיב  המאתהל  םינתשמ  תובורמ  תויראיניל  תויסרגר  ובשוח  .םימאתמה 

ירפסמ תוברל  הנורוקה , תלחמב  האולחתה  לש  םייתואירב  םיאצות  ןיבל   PM הפישחהו ל- םיזוכירה  ינותנ  שפנ ,)  100,000
ןושארה הלוחה  רותיא  רחאל  םימי  וא 30   20 הרשע , םירטפנהו  םימילחמה  יזוחאו  הנידמב  ןושארה  הלוחה  רותיא  םוימ  םילוחה 

תועצמאב ושענ  םיחותינהו  םיבושיחה  םינותנה , תבלצה  .תויפצתה  לש  םתירגולה  יכרעב  שומיש  השענ  היסרגרב  .הנידמב 
.R2019b הסרג © matlab

םילולעו המישנה  יכרדב  תינורכ  האולחת  חתפל  רתוי  םידעומ  ךשמתמ , הובג  ריווא  םוהיז  םע  םירוזאב  םיררוגתמה  םדא  ינב  "
" .המישנה יכרד  לש  םינגותפל  רתוי  םישיגר  תויהל 

תואצות

תכרעמ ינייפאמל  סחיב  התומתו  האולחת  יסופד  חותינ 
תואירבה

תוטימה ל- רפסמו  םיאפורה  רפסמ   ) הנידמב האופרה  תויתשתל  רשאב  עדימ  ןרובע  ףסאנש  תונידמ , לש 64  םינותנ  חותינמ 
םויב םילוחה  ללכ  ךותמ  הלחמהמ  םירטפנה  זוחא  ןיבל  הנידמב  םיאפורה  רפסמ  ןיב  ילילש  םאתמ  םייק  יכ  הלוע  שפנ ,)  100,000
ןהב לודג  שפנ  םיאפורה ל-100,000  רפסמש  תונידמב  רמולכ , (, r=-0.35, p=0.008  ) םויבו ה-30 ( r=-0.4, p=0.001  ) ה-20

. הלחמהמ רתוי  םיכומנ  התומת  יזוחא  ומשרנ  רתוי ,

הפישחל ל- סחיב  המלחהו  התומת  האולחת , יסופד  חותינ 
PM

םיפושחה הייסולכואה  יזוחאלו  םיעצוממה   PM יזוכירל ה- רשאב  עדימ  ןרובע  ףסאנש  תונידמ , ינותנ 61  לע  ססבתמ  חותינה 
יזוכיר ה- ןיב  יבויח  םאתמ  םייק  יכ  יופצכ , הלוע  םינותנה  חותינמ  .ימלועה  תואירבה  ןוגרא  עבקש  ףסה  לעמש   PM לש  תומרל 

ןוגרא לש  ףסה  יכרעמ  םיגרוחה  םיזוכירל  ףשחנה  הייסולכואה  זוחא  ןיבל  תונושה  תונידמב  תנשב 2016  םיעצוממה   PM
הלחמהמ םימילחמה  זוחא  ןיב  יבויח  םאתמ  םייק  יכ  יופצכ , הלוע , דוע  םינשב 2015–2017 . הז  םהזמ  זוכירב  ימלועה  תואירבה 

(. רויא 1  ) םויב ה-30 הז  זוחא  ןיבל  םויב ה-20  הלחמהמ  םירטפנה  זוחא  ןיב  יבויח  םאתמ  ןכו  םויב ה-30 , הז  זוחא  ןיבל  םויב ה-20 

תלחממ םימילחמה  זוחא  ןיבל   2017 , 2016 םינשב 2015 ,  PM יזוכירב  תוגירחל  םיפשחנה  זוחא  ןיב  קהבומ  ךופה  סחי  אצמנ 
זוחאש לככ  ונייהד , (. p=0.038, r=-0.27; 2016: p=0.044, r=-0.26 ; 2017: p=0.043, r=-0.26 : 2015  ) םויב ה-20 הנורוקה 

ךופה סחי  אצמנ  ןכ , ומכ  .רתוי  םיכומנ  ויה  ףיגנהמ  המלחהה  יזוחא  ךכ  רתוי , הובג  היה  ףסה  לעמ   PM ףשחנש ל- הייסולכואה 
קהבומ וניאש   ) רשי סחי  ןכו  םויב ה-30 , המלחהה  יזוחא  ןיבל   PM ףסה ל- לעמ  הפישחה  זוחא  ןיב  תיטסיטטס ) קהבומ  אל  )

(. רויא 1  ) םויב ה-30 התומתה  יזוחא  ןיבל  תנשב 2015 ,  PM ףסה ל- לעמ  הפישחה  זוחא  ןיב  ( r=0.24, p=0.07 תיטסיטטס
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רויא 1
הלחמהמ התומתו  המלחה  יזוחא  ןיבל   PM ידדמ  ןיב  ןוסריפ  לש  םאתִמה  ימדקמ 

הנידמ לכב  ןושארה  הלוחה  רותיא  עגרמ   30- הו םימיב ה-20 
.בכוכב םינמוסמ  תיטסיטטס  םיקהבומה  םימאתִמה 

לש םילדומ  ונבנ  המלחהה ) זוחאו  התומתה  זוחא  םינוש , םימיב  הנידמב  םירקמ  רפסמ   ) םינושה הלחמה  יאצות  תא  אבנל  הרטמב 
לש םינתשמה  לע  םיססבתמ  םילדומה  תויפצתה .) יכרעל  םתירגול  תייצמרופסנרט  םע   ) םינתשמ תבורמ  תיראיניל  היסרגר 

זוחאו םיעצוממ  םיזוכיר   ) PM םיעגונה ל- םינתשמ  לע  ןכו  תוטימה ) רפסמו  םיאפורה  רפסמ   ) האופרה תכרעמ  ינייפאמ 
: םיאנת ינש  םימייקמה  םילדומ  ורחבנ  ונרציש  םילדומה  ןיבמ  ימלועה .) תואירבה  ןוגרא  לש  ףסהמ  תוגירחל  הפשחנש  הייסולכואה 

( היסרגרה לש  הקויד  לע  עיבצמה  הנתשמ  ( ) RMSE  ) תעצוממה תיעובירה  תועטה  שרוש  ב) (, ) p<0.05  ) תיטסיטטס תוקהבומ  (א )
אוה שפנ  םיאפורה ל-100,000  רפסמ  יכ  הלוע  םילדומהמ  הלבט 1 .)  ) אבונמה הנתשמה  לש  ןקתה  תייטסמ  ןטק  םילדומה  לש 

, ףסה לעמש   PM לש  םיזוכירל  ףשחנה  הייסולכואה  זוחא  ךכ , לע  ףסונ  םויב ה-30 . םירטפנה  זוחא  יובינב  יתועמשמ  הנתשמ 
לש 10 תפסות  יכ  הלוע  םינותנה  חותינמ  . 30- הו ה-25  םימיב ה-20 , הנורוקה  תלחמב  האולחתה  יובינב  יזכרמ  הנתשמ  אוה 
ינתשמ - ברה לדומהמ  הלוע  דוע  םויב ה-30 . ףיגנהמ  התומתה  ירועישב  הלעמל מ-6%  לש  הדירי  תררוג  שפנ  םיאפור ל-100,000 

.הלחמב האולחתב  תפסותל  איבת   PM ףסה ל- יכרעמ  תוגירחל  הפישחב  היילע  יכ 
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הלבט 1
לש היצקנופכ  הנורוקה  תלחממ  התומתו  האולחת  יובינל  םילדומה  יעוציבו  תואצות 

םייתביבס םידדמו  תואירבה  תכרעמ  ינייפאמ 

תונקסמו ןויד 

, תאז דצל  הנורוקה . תלחמב  רתוי  השק  האולחת  ןיבל   PM הפישחה ל- תומר  ןיב  רשק  םיארמ  ונא  הז  ינושאר  רקחמב 
: יחכונה רקחמה  תולבגמ  לע  עיבצהל  בושח 

ועצבתה ןוכנ ל-12.4.2020  המגודל : תונוש , תונידמ  ןיב  שיא  תוקידבה ל-1,000  רפסמב  יתועמשמ  ינוש  םייק   .1
תוקידב רפסמ  הינטירבב  . הידוושב ו-4.2   7.4 לארשיב , תמועל 18.7  םיבשות  לכל 1,000  תוקידב  הינמרגב 20.9 
והוז אלש  םילוח  ןכש   ) המלחהה יזוחא  לע  םג  עיפשמש  המ  םילוח , לש  הנוש  רפסמ  רותיאל  חרכהב  איבמ  הנוש 

התומתה יזוחא  לע  םגו  הנורוקה ) תלחמב  רבודמש  תעדל  ילבמ  הלק  הלחמ  תווחל  וא  םינימסת  ירסח  תויהל  םילוכי 
.הנידמ לכב  םיחוודמה 

תונידמב הפגמה  תוטשפתהל  הבוגתב  וטקננש  תונושה  רגסההו  דודיבה  תולועפבו  הלכהה  תוינידמב  םילדבהה   .2
האולחתה יזוחא  לע  םיעיפשמ  הפגמה , תוטשפתה  תנטקהל  וטקננש  םידעצל  הייסולכואה  לש  תונעיהב  ןכו  תונוש ,
קוחיר לש  תוינידמ  לעו  יתשביו  יריווא  רגס  לע  ודיפקה  לארשי , תמגודכ  תונידמהמ , קלחש  דועב  .ןהב  התומתהו 
תוינידמ המשויו  השבוגש  וא  תיעמשמ , - דח תוינידמ  הליחתכלמ  השבוג  אל  "ב , הרא ןוגכ  תורחא , תונידמב  יתרבח ,

תעפשה תונידמהמ  קלחב  יכ  ןכתיי  ךכיפל , .הינטירבב  שחרתהש  יפכ  ןיטולחל , תועובש  רפסמ  רובעכ  התנושש 
.הנורוקה תלחממ  המלחההו  האולחתה  יזוחאב  האולמב  ףקתשהל  החילצמ  אל  ריווא  םוהיזל  הפישחה 

תולבגמהמ קלח  לע  רבגתהל  ידכ  .דבלב  םינשל 2015–2017  ןכדועמ   PM תגרוחה ל- הפישחה  לע  עדימה   .3
תשביו הילרטסוא  ןוכיתה , חרזמה  הפוריא , תונידמ  , OECD-תונידמ ה בור   ) תונידמה ל-76 רפסמ  םוצמצ  לע  טלחוה 

(. הקירמא

ןיבש רשקל  רשאב  תיטסיטטס  תוקהבומ  תואצות  ולבקתה  םינותנב , שערל  תומרוג  רשא  וללה  תולבגמה  תורמל  יכ  ןייצל  שי 
.הלחמהמ המלחהה  ייוכיס  ןיבל   PM תוגירחל ב- הייסולכואה  לש  תמדקומ  תינורכ  הפישח 

תוטילפ ןיב  בוליש  לשב  םג  תאז  םלועב , תובר  תונידמל  האוושהב  יסחי  ןפואב  הובג  יקיקלחה  ריוואה  םוהיז  לארשיב 
לארשיב ודדמנ  תנשב 2016  הל  . ךומסו  לארשיב  תוירבדמב  ילרנימ  קבא  תופוס  בקע  םייעבט , עקר  יזוכירל  תוינגופורתנא 
תואירבה ןוגרא  עבקש  ףסה  לעמש  זוכירל  הייסולכואהמ  לש 100%  הפישחו  "ק  מל "ג  קמ לש 19.5  םיעצוממ   PM יזוכיר 

הארנה לככ  יסחי , ןפואב  םיהובג  םניא  הייסולכואה  לדוגל  סחיב  לארשיב  התומתהו  האולחתה  יפקיה  אסיג , ךדיאמ  ימלועה  .
םיהובג הנורוקה  תלחממ  התומתה  ייוכיס   ) לארשיב תיסחי  ריעצה  הייסולכואה  בכרה  םהבו : םימרוג  רפסמ  בולישל  תודוה 

לש 3.2% תעצוממ  התומת  הדדמנ  ץרמב  דע ה-21  ןיסב  המגודל : םידליו –  םיריעצל  האוושהב  םישישק  ברקב  תיתועמשמ 
תונימזה ליג 80  ;) לעמ  םיאליגב 70–79 ו-14.8%  התומת  תמועל 8%  יאליגב 10–19  םילוחהמ  לש 0.18%  קר  ךא  םילוחהמ 

; תולובגה תריגסב  וטקננש  םיגרודמה  העינמהו  תוכרעיהה  ידעצ  הנידמה ; יבשותל  םייתוכיאו  םיירוביצ  תואירב  יתוריש  לש  ההובגה 
הז רקחמב  וקדבנש  תונידמה  בור  לארשיל , דוגינבש  ןוויכמ  ךכ , לע  ףסונ  .תורחא  תונידמל  סחיב  םיליעפה  לובגה  ירבעמ  טועימו 

.ןהילא האוושהב  לארשיב  הנוש   PM לש  רוקמהו  בכרההש  ריבס  תימלועה , תוירבדמה  תעוצרמ  םיקחורמה  םירוזאב  תואצמנ 
PM הפישח ל- יכ  הנקסמה  תאז , תורמל  .לארשיב  בצמה  תא  בטיה  םיפקשמ  םניא  הז  רקחמב  וחתופש  םילדומה  ךכיפל ,

רעשל ןתינ  .הז  םהזמ  לש  תיסחי  םיהובג  םיזוכירמ  תלבוסה  לארשיל , םג  תיטנוולר  הנורוקה  תלחמב  האולחתל  םורתל  הלולע 
תיתמישנ האולחתב  הדיריל  תעייסמ  התייה  לארשיב  ינגופורתנא  רוקממ   PM םוהיזה ב- זוכיר  לש  תיתועמשמ  התחפהש 

.הפגמה ךלהמב  הנורוקה  תלחמב  האולחתה  םוצמצב  םג  יכ  ןכתייו  הרגשב , םדה  ילכו  בלה  תוכרעמב  האולחתבו 
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תניחב ךות  תופסונ , תונידמב  הנורוקה  תלחממ  התומתלו  המלחהל  האולחתל , ריוואה  םוהיז  ןיב  רשקה  תא  רוקחלו  ךישמהל  שי 
סוסיב רשפאתי  ךכ  .תאז  ורשפאיש  םינותנ  ורבטצי  רשאכ  םירע ) וא  תוזוחמ   ) רתוי ההובג  היצולוזרב  שומישו  םיפסונ  ריווא  ימהזמ 

.הלחמב האולחתה  ינייפאמל  ריווא  ימהזמ  ןיב  םיפסונ   םירקחמבו  הז  רקחמב  אצמנש  ינושארה  רשקה 

ילבקמלו תיעדמה  הליהקל  רבכמ  הז  םיעודי  םינוש  ריווא  ימהזמל  הפישח  תובקעב  םרגיהל  םילולעש  םייתואירבה  םיקזנה 
ידמ םלועל  ביבסמ  םדא  ינב  ןוילימ  לש כ-4.2  תע  םרטב  םתומל  יארחא  ןיידע  הז  םוהיז  תאז , תורמל  .םלועה  יבחרב  תוטלחהה 
תא רימחהל  הלולע  ריווא  ימהזמל  הפישח  יכ  הארנ  הנורחאל , ומסרפתהש  םיפסונ  םירקחמו  הז  רקחמ  יפ  לע  הנש  .

תוטלחהה ילבקמ  ברקב  המודא  הרונ  קילדהל  תוכירצ  הלא  תואצות  הלחמהמ  . המלחהה  ייוכיס  תא  ןיטקהלו  האולחתה 
.תוקיזמה ויתועפשהו  ריוואה  םוהיז  םוצמצב  םיקסועה  םהמ  הלא  ברקב  תיבג  חור  רוצילו  םלועב 

תויגרנאה חתנ  לש  תיתועמשמ  הלדגה  ורשפאיש  םיינתפאש  םידעי  םשארבו  תואיצמ , ינַשמ  םידעצ  טוקנל  תעה  העיגה 
ךילהת תבחרה  תיטרפהו , תירוביצה  הרובחתה  לומשח  בצקב  תיתועמשמ  הצאה  למשחה , רוציי  ליהמת  ךותמ  תושדחתמה 

השוחנ הפיכא  דצל  תאז  עצבל  שי  .םירעה  יזכרמל  םייטרפ  בכר  ילכ  לש  םתסינכ  תלבגהו  םימהזמ  בכר  ילכ  לש  שיבכהמ  הדרוהה 
.טרפב היישעתהמו  ללכב  ריווא  ימהזמ  תוטילפ  לע  תולבגהה  לשו  "ח-2008 )  סשת  ) יקנ ריווא  קוח  לש 

הארנה לככ  הלוכיש  ריוואה , םוהיז  תתחפהל  וז  תונמדזה  ץימחהל  ונל  לא  ימלועה , םילקאה  יוניש  חכונלו  הנורוקה  תפגמ  לצב 
רופישל םג  ליבות  וז  התחפה  .הנממ  המלחהה  ירועיש  תאלעהל  ףאש  ןכתייו  הנורוקה  תלחממ  האולחתה  םוצמצל  ליבוהל 

.םדה ילכו  בלה  תוכרעמב  האולחתהו  תיתמישנה  האולחתה  ףקיה  םוצמצ  ךות  הרגשב , רוביצה  תואירבב  יתועמשמ 
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