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תודות

מחקר זה נכתב על ידי ברק חרמש, בית הספר לבריאות הציבור אוניברסיטת בן גוריון בנגב, מעיין 

מאיה, בית הספר לבריאות הציבור אוניברסיטת תל אביב ופרופ’ נדב דוידוביץ’, בית הספר לבריאות 

הציבור אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

המימון לדו”ח זה ניתן על ידי ממשלת קנדה. 

הדעות המובאות בדו”ח זה הן של המחברים ואנשי אקופיס המזרח התיכון  ואינן מייצגות בהכרח 

את חוות דעתה של ממשלת קנדה.

אקופיס המזרח התיכון ECOPEACE MIDDLE EAST  הוא ארגון ייחודי אזורי ישראלי, ירדני ופלסטיני 

הפועל לקדם שיתוף פעולה אזורי בסוגיות מים, סביבה ואנרגיה תוך דגש על השלכות והשפעות של 

נושאים אלו לסוגיות בטחון לאומי ואזורי. 

 לקבלת מידע נוסף על אקופיס ולהורדת כל אחד מהפרסומים שלנו, בקרו בכתובת:

www.ecopeaceme.org

ההפניה לדוח זה: 

 Hermesh, B., Maya, M., Davidovitch, N. (2019). Health Risk Assessment for the Israeli
Population Following the Sanitary Crisis in Gaza

 © כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט 

בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר – כל חלק שהוא מן החומר בפרסום זה למטרות 

שימוש מסחרי, אלא לאחר קבלת רשות מפורשת מראש של ארגון אקופיס-המזרח התיכון. שימוש 

בפרסום זה למטרות חינוכיות, לימודיות ומחקריות מותר ומותנה בציון מלא ומפורש של אקופיס-

המזרח התיכון כיוצרי ובעלי הזכויות בפרסום זה או כל חלק ממנו.

http://www.ecopeaceme.org
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1. תקציר מנהלים 

תשתיות החשמל, המים והסניטציה ברצועת עזה עומדות בפני קריסה שתפגע בבריאות הציבור של 

תושבי עזה, וגם תשפיע בדרכים רבות על האוכלוסייה בישראל. בדו"ח זה, אשר הוזמן ביוזמת ארגון 

סיכונים, במטרה לאמוד את ההשפעות  עיקריים מתוך הערכת  אקופיס מזה"ת, מוצגים ממצאים 

עזה,  עוטף  ביישובי  ובמיוחד  בישראל  האוכלוסייה  על  והרחוק  המיידי  הזמן  בטווח  הבריאותיות 

כתוצאה מהמצב הסניטרי-בריאותי-סביבתי ברצועת עזה.

הערכת הסיכונים שהתבצעה כללה מיפוי של חשיפות שונות להשפעות בריאותיות שליליות, כגון 

הוגדרו  הנפש.  בבריאות  ופגיעה  זיהומיות  מחלות  התפשטות  האוויר,  זיהום  מים,  מקורות  זיהום 

ולאחר מכן נעשתה סקירת ספרות  האוכלוסיות השונות בישראל בסיכון לפגיעה מחשיפות אלה, 

מדעית שיטתית, עיון בדו"חות של גופים ישראליים ובינלאומיים וראיונות עם מומחים בכדי להעריך 

את הסיכון הבריאותי. 

הדו"ח מציג תחילה סקירה של מצב תשתיות החשמל, המים ומערכת הבריאות ברצועת עזה, בכדי 

להבין את הסוגיות העומדות על הפרק ובכדי להכיר את הערכות הגופים הבינלאומיים בנוגע למגמות 

העתידיות. 

לאור מצב זה, הדו"ח מציג ארבע השפעות שונות על בריאות הציבור בישראל:

בעזה . 1 בשפכים  בטיפול  ליקויים  בישראל.   השתייה  ומאגרי  החופים  הנחלים,  הים,  מי  זיהום 

הרחצה  חוף  ושל  באשקלון  ההתפלה  מתקן  של  בפעילותו  להפרעות  האחרונות  בשנים  גרמו 

זיקים, כמו גם של מתקן החדרת מי התהום שקמה. מחקרים על זיהום מי הים הראו כי פתוגנים 

צואתיים הנישאים מכיוון עזה בזרמים צפוניים לכיוון ישראל, עלולים להשפיע על איכות המים 

אפילו עד אזור אשדוד. כמו כן, הזיהום באזור נחל שקמה עלול להביא לעלייה בשעורי התחלואה 

בקדחת הנילוס המערבי המועברת לבני אדם באמצעות יתושים הדוגרים בנחלים.

זיהום האוויר. הלחימה בשנה האחרונה בגבול עם רצועת עזה התאפיינה בהבערה של צמיגים . 2

ואף בשליחתם של עפיפוני תבערה, שהציתו שטחים חקלאיים רבים באזור עוטף עזה. לפי נתוני 

המשרד להגנת הסביבה ההצתות גרמו לזיהום אוויר כבד. בדו”ח מוצגים נתונים ראשוניים לגבי 

רמות הזיהום בתקופת “עפיפוני התבערה” ביחס לתקופה המקבילה בשנה שלפניה, וכמו כן נציג 

זיהום האוויר מאזור הגבול על  מחקרים המתבצעים בימים אלה המנסים לבדוק את השפעת 

מחלות של דרכי הנשימה ומחלות כלי דם של תושבי העוטף. כמו כן, נציין כי גם באופן שגרתי, 

ללא קשר לתקופת הלחימה האחרונה, מצב תשתיות סילוק הפסולת בעזה גורם למפגעי ריח 

וזיהום אוויר בשל שריפת פסולת במטמנות הרבות הקרובות לגדר.

במוסדות . 3 פוגעות  ברצועה  הרעועות  התשתיות  לאנטיביוטיקה.  עמידים  פתוגנים  התפתחות 

הבריאות השונים, שעומדים בעצמם בפני קריסה בשל מחסור בצוות רפואי ותרופות. מצב זה 

מביא חולים רבים מעזה להתאשפז בישראל. הדו"ח מציג נתונים על התפתחותם של פתוגנים 

עמידים לאנטיביוטיקה בעזה בשל הליקויים הנ"ל. בכל שנה עשרות מקרים של חיידקים עמידים 

מגיעים לבתי החולים בישראל, מצב חמור הדורש הסתכלות כוללת.
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של . 4 בריאותם  על  משמעותית  השפעה  המרובים  הלחימה  לסבבי  הנפש.  בבריאות  פגיעה 

תושבי עוטף עזה. הלחימה המתמשכת מעמיקה את העקה הנפשית וגורמת לסימפטומים של 

הפרעת דחק פוסט-טראומטית )PTSD(, בקרב עד כ-43.5% מבני נוער תושבי עוטף עזה, יותר 

קשר  קיים  כי  מראה  פורסם  שטרם  מחקר  בישראל.  הכללית  באוכלוסייה  מאשר  ארבעה  מפי 

ברזילי  החולים  בבית  למיון  הפניות  בכמות  העלייה  לבין  הלחימה  מסבבי  אחד  כל  בין  מובהק 

בשל הפרעות פסיכיאטריות. בנוסף, חשיפה זו גורמת לנערים להשתמש יותר בחומרים ממכרים 

כדוגמת מריחואנה ואלכוהול, ולאוכלוסייה הכללית בעוטף לעשן יותר טבק. כתוצאה מההפרעות 

החוזרות בשגרת החיים, גם השליטה על מחלות מטבוליות כרוניות נפגעת, וכך הודגם כי חולי 

סוכרת מסוג 2 שולטים פחות על רמת הסוכר שלהם במהלך הלחימה.

בנוסף לסוגי חשיפה אלה, הדו"ח מציג תרחיש חירום בו קריסה מוחלטת של תשתיות הסניטציה 

בעזה תביא לכדי הגירה המונית של תושבי עזה אל מחוץ לרצועה ואל תוך שטח ישראל. מצב זה 

לגרום  שעלול  משום  נוספות,  ומערכות  בישראל  הבריאות  מערכת  ידי  על  בחשבון  להילקח  צריך 

לעומס על המערכות בישראל, בדגש על מערכת הבריאות, כמו גם לעלייה באלימות בשל חציית 

הגבול של האוכלוסייה.

ידי משרדי ממשלה שונים, לא רק משרד  זה חייבים להילקח בחשבון על  דו"ח  המלצות  ממצאי 

הבריאות, שכן למצב הנוכחי בעזה ישנה השפעה בריאותית משמעותית בנושאים שונים על אזרחי 

בין   – יש צורך לשפר את העברת המידע בתחומים השונים בתוך משרד הבריאות  מדינת ישראל. 

הרמה המקומית, האזורית והארצית ובין חלקים שונים בתוך משרד הבריאות -  ומחוצה לו.

תרחיש  על  בדגש  אסטרטגית,  משמעות  בעלת  הינה  בד”וח  המוצגים  הנתונים  של  המשמעות 

החירום שנבחן. הפתרונות צריכים להינתן בראייה מערכתית תוך שילוב סקטורים שונים, כולל ברמה 

המוניציפלית, אשר מעוניינת אף היא לקדם פתרונות לרווחת התושבים. ההשפעה של המצב בעזה 

על תושבי מדינת ישראל איננה רק השפעה ביטחונית אלא גם השפעה בריאותית. צורת ההסתכלות 

של בריאות הציבור, בדומה להסתכלות הסביבתית, איננה יכולה לעצור בגבול מסוים ולשם כך יש 

כל הצדדים  ייטיבו עם  דבר  כדי לקדם פתרונות שבסופו של  ומחוץ לקופסה  לחשוב באופן שונה 

ויקדמו את בריאות האוכלוסייה כולה.

לסיכום, המצב הסניטרי-סביבתי-בריאותי הנוכחי בעזה הינו בעל השפעה רב ממדית על אוכלוסיית 

כל האוכלוסיות  כוללני לטובת  יש להסתכל על האזור באופן  ישראל. בראייה של בריאות הציבור 

ומהווה אתגר שהוא הרבה מעבר למערכות  רבים,  סיכונים  בעל  הינו  הקיים  באזור. המשך המצב 

הבריאות, אתגר אסטרטגי משמעותי הדורש מענה רב תחומי ורב מגזרי.
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2. הקדמה

דו"ח זה נועד להעריך כיצד המשבר הסניטרי, התדרדרות מערכת הבריאות והמצב הביטחוני ברצועת 

עזה , משפיע כיום ועתיד להשפיע בהמשך על בריאות האוכלוסייה בישראל, בדגש על יישובי עוטף 

עזה ובערים הקרובות. הדו"ח נכתב ביוזמת ארגון EcoPeace Middle East, ארגון ייחודי המפגיש 

בין פעילי איכות סביבה ירדנים, פלסטינים וישראלים שמטרתו היא קידום מאמצים לשימור המורשת 

הסביבתית על ידי שיתוף פעולה בין שלושת העמים.

הערכת הסיכונים שהתבצעה כללה מספר שלבים:

פי  כרוניות( על  )גיל, מחלות  גורמי סיכון שונים  הגדרת האוכלוסייה בסיכון לפי התפלגות   c

מעגלי סיכון.

מיפוי ההשפעות הבריאותיות הרלבנטיות.   c

סקירת ספרות וראיונות עם מומחים בכדי להתייחס למידע הקיים לגבי כל אחת מההשפעות    c

הבריאותיות והערכה ראשונית של דרגת הסיכון.

יש  כי  הוחלט  שונים,  מומחים  עם  והתייעצות  הרלוונטיות  הבריאותיות  ההשפעות  מיפוי  לאחר 

להתמקד בנושאים הבאים: איכות מים ואוויר, מחלות מדבקות, בריאות נפש ומחלות כרוניות. הדו"ח 

בוחן את המצב כיום ומתאר מחקרים עכשוויים ומשמעותם. כמו כן, בדו"ח אנו מנסים להעריך את 

התפתחות המגמות העתידיות במידה והמצב בעזה ימשיך להתדרדר. 

דו"ח זה מבוסס על התפיסה של בריאות הציבור - תפיסה רחבה הרואה בבריאות לא רק העדר 

תחלואה, אלא מבוססת על הזכות לבריאות תוך הבנה שלמשתנים כלכליים-חברתיים-סביבתיים יש 

השפעה רחבה על בריאות האוכלוסייה. מטרת הדו"ח לאפשר בחינה מחודשת של הנתונים הקיימים 

בכדי לשמש את מקבלי ההחלטות בישראל ובקהילה הבינלאומית. אנו מקווים שהוא יביא למציאת 

פתרונות שלא רק יפחיתו את ההשפעה של הגורמים הללו על בריאות הציבור בישראל, אלא גם 

זאת  הישראלי,  בצד  והן  העזתי  בצד  הן  באזור,  האוכלוסייה  כלל  של  הציבור  בריאות  את  ישפרו 

באמצעות שיפור הטיפול בתשתיות בעזה, בדגש על המים והחשמל, וכן בשיפור שירותי הבריאות 

הניתנים לתושבי עזה. 
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3. המצב הסניטרי בריאותי ברצועת עזה

בכדי להבין טוב יותר את ההשפעה של המצב ברצועת עזה על בריאות האוכלוסייה בישראל, נסקור 

להלן בקצרה את הנושאים המרכזיים בתחום התשתיות, המצב סניטרי והבריאותי ברצועת עזה.

סבבי הלחימה החוזרים בין ישראל לבין ארגון חמאס הביאו לפגיעה חמורה בתשתיות החשמל, המים 

והבריאות ברצועת עזה. חידושן של תשתיות אלה באמצעות הכנסה לעזה של חומרי בניין מוגבלת, 

מתקיימות  גם  כמו  טרור.  בפעילות  כתמיכה  גם  שישמשו  החשש  בשל  ישראל  ידי  על  השאר,  בין 

מגבלות בקידום חידוש תשתיות  הנובעות מחוסר הסכמה ופילוג פנימי בצד הפלסטיני בין הרשות 

הפלסטינית ושלטון החמאס. אי חידוש התשתיות גובה גם מחיר כלכלי ברצועה, דבר הגורם לפגיעה 

בביטחון התזונתי של עד כמחצית ממשקי הבית )1(. נסקור תחילה את מצב תשתיות החשמל והמים 

ברצועה, ולאחר מכן נפרט על אודות השפעתן על בריאות תושבי עזה.

3.1 תשתית החשמל ברצועת עזה

אל מול ביקוש מוערך של 350 עד 450 מגה־ואט מדי יום, מספקת רשת החשמל של עזה בממוצע 

208 מגה-ואט ליום, המסופקים על ידי תחנות כוח בישראל, עזה ומצרים )1(. בנוסף לרשת החשמל, 

הבינלאומית  הקהילה  בלבד.  חלקי  באופן  הפועלים  לגיבוי  גנרטורים  ידי  על  מתבצע  חשמל  ייצור 

מספקת דלק לגנרטורים עבור מוסדות בריאות, טיפול במים ובשפכים ובפסולת מוצקה. אף על פי 

כן, לפי תרחישים אופטימיים ושמרניים כאחד, ההפרש בין אספקת החשמל לרצועה לבין הביקוש 

צפוי לגדול בשנים הקרובות )2(:

3.2 תשתיות מים ברצועת עזה

בעיות  שתי  יוצרת  ברצועה  המים  בתשתיות  הפגיעה 

– מחד, מחסור במקורות מים בטוחים לשתייה,  שונות 

בשנת  בשפכים.  לוקה  טיפול  ומאידך,  ורחצה,  בישול 

עזה  ברצועת  ביתי  לשימוש  המים  אספקת  סך   2016

)מלמ"ק(,  לשנה  מעוקבים  מטרים  מיליון   95 הוא 

מבארות הנשאבים  תהום  ממי  הגדול  ברובם   המגיעים 

המופקים  התהום  ממי  אחוזים   96.4 מקומיות.  מים 

מאקוויפר החוף של עזה, מקור המים העיקרי ברצועה, 

הבריאות  ארגון  תקן  לפי  אדם,  לשימוש  ראויים  תמונה 2:  האו”ם, 2017 )2(אינם 

תמונה 1:  האו”ם, 2017 )2(
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העולמי )1(. הגורמים לזיהום מי השתייה הינם בעיקר הגברת המליחות של המים והזיהום בחנקה 

)3(. עד שנת 2020 אחוז מי אקוויפר החוף הבטוחים לשתייה יגיע לכדי אפס אחוז והאקוויפר יינזק 

באופן בלתי הפיך )2(.

למעלה מ-108,000 מטרים מעוקבים של שפכים בלתי 

מטופלים )כ-70% מכלל השפכים המיוצרים ברצועת 

סיכונים  ויוצרים  התיכון  לים  יום  מדי  מוזרמים  עזה( 

 .)2( ובשכנותיה  בעזה  הציבור  לבריאות  חמורים 

בכ-40,000  מוערכת  לים  שמתווספת  החנקה  כמות 

באפשרות  דבר  של  בסופו  הפוגע  דבר  לשנה,  טונות 

 2020 שנת  עד   .)4( התפלה  לצרכי  במים  להשתמש 

כמות מי השפכים שמוזרמים לים ללא טיפול או תחת 

גידול  ליום. עם  120,000 מ"ק  לכדי  יגיע  טיפול חלקי 

האוכלוסייה, הדרישה למים נקיים, כמו גם כמות ייצור 

מי השפכים, צפויות לגדול )2(. 

3.3 השפעת ליקויי התשתיות על בריאות הציבור בעזה

המחסור בחשמל משפיע, בין היתר, גם על בריאות הציבור ועל איכות הסביבה. בתי החולים פועלים 

חלקי,  באופן  פועלים  השפכים  מתקני  מופחתים.  והניקיון  הסטריליזציה  ושירותי  חלקי  בתפקוד 

פועלים  אינם  ההתפלה  מתקני  וזיהום.  הצפה  של  בסיכון  נמצאות  רבות  שפכים  שאיבת  ותחנות 

במלוא התפוקה, ובשל כך צומצמה אספקת המים. הדבר הגביר את הסתמכותה של עזה על ספקי 

מים פרטיים ובלתי מבוקרים, הפועלים על פי תקני היגיינה נמוכים.

בנוסף למחסור הכמותי במי שתיה, איכותם הירודה של המים נובעת בשל זיהום כימי וזיהום ביולוגי, 

הגורמים להשלכות מגוונות על בריאות הציבור. הזיהום הכימי במי השתייה נובע ממליחות ההולכת 

וגוברת של המים, ומהווה גורם סיכון הן ליתר לחץ דם והן למחלות מעיים המהווים סיכון במיוחד 

לתינוקות, ילדים ונשים הרות. מליחות המים אף גורמת לאיכול צינורות המתכת ולעלייה ברעילות 

המים בשל ריכוז גבוה של מתכות כבדות )5(. הזיהום הביולוגי במי השתייה, הנובע מטיפול לוקה 

זיהומי מעיים ממקור צואתי. דוגמה לכך היא השכיחות הגבוהה  בשפכים, גורם לעלייה בשכיחות 

 Typhoid( הבטן  טיפוס   ,A מסוג  צהבת  של  ברצועה 

וזיהומים  נגיפי מעיים  fever(, דלקת קרום המוח בשל 
הסיכון  עולה  כן,  כמו   .)6( הגן  גיל  ילדי  בקרב  טפיליים 

להתפרצות מגפות בעלות סיכון גבוה לבריאות הציבור, 

כגון פוליו וכולרה )7(. 

יכולתה של מערכת הבריאות בעזה לתת מענה לתושבי 

הרצועה הינה מוגבלת ביותר. בעוד שהאוכלוסייה בעזה 

הוכפלה מאז שנת 2000, מספר המרפאות המתפקדות 

לספק  ביכולת  פגע  בחשמל  והמחסור  ל-49,  מ-56  ירד 

םםםםם 4:  םםם”ם, 2017 

2009 ,BBC :3 תמונה

תמונה 4:  האו”ם, 2017
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חיסונים, שאמורים להישמר בתנאי קירור. זמינות 

בין  ירדה  לנפש  ואחיות  רופאים  שעור  מיטות, 

טווח  ארוך  מחסור  וקיים  ל-2016,   2010 השנים 

המתמשכת  הלחימה  רפואי.  ובציוד  בתרופות 

בגבול ישראל עזה גובה גם היא מחיר, ולאחרונה 

בישראל  הבטחוני  לקבינט  שהוצג  דו"ח  פורסם 

אשר צופה כי העלייה בכמות המפגינים העוברים 

לטיפול בבתי החולים בעזה בשל פציעות מסוגים 

של  מלאה  לקריסה  הקרוב  בזמן  יביא  שונים, 

מערכת הבריאות בשל מחסור חמור בצוות רפואי 

ובתרופות )8(.

הליקויים החמורים במערכת הבריאות עלולים להשפיע גם על המצב בישראל. ראשית המצב החמור 

במערכת הבריאות בעזה מביא חולים רבים לחפש טיפול רפואי בבתי חולים בישראל, ובתוך כך ב-10 

השנים האחרונות שולש מספר המטופלים המבקשים לצאת מעזה לטיפול רפואי )2(. כפי שנתאר 

בהמשך, למצב זה גם משמעות מבחינת העברת חיידקים עמידים שכן הטיפול האנטיביוטי בבתי 

החולים בעזה לוקה בחסר )אנטיביוטיקה לא תואמת, אי השלמת טיפול בשל מחסור בתרופות(. 

שנית, הטיפול בפסולת התרופות שפג-תוקפן נעשה באתרי טיפול בפסולת רעילה הפועלים חלקית 

בשל המחסור בחשמל, דבר שעלול להחמיר את הזיהום של משאבי המים בעזה ובאזור כולו )9(.

תמונה 5: איש צוות רפואי מציג מים המכילים 
חלודה המגיעים דרך רשת המים. בית חולים שיפא, 

)OCHA( )25 ,עזה, נובמבר 2018 )מקור
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4. השפעות המצב בעזה על בריאות האוכלוסייה בישראל

4.1 האוכלוסייה המושפעת

את  לנתח  צורך  יש  עדיין  בעזה.  מהמצב  מושפעת  ישראל  מדינת  אוכלוסיית  כל  שונים,  באופנים 

מעגלי השפעה שונים לפי הסיכון הבריאותי הספציפי, אופן השפעתו ואופי הסיכון.

אופן אחד בו ניתן לאפיין את האוכלוסייה בסיכון הוא לפי הריחוק הגיאוגרפי מרצועת עזה - בשנת 

2007, לאחר שנים אחדות של התקפות טרור, חוקקה הכנסת את "חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב 

מגדר  ק"מ   7 עד  במרחק  שנמצאים  ביישובים  המכיר  התשס"ח-2007",  שעה(,  )הוראת  המערבי 

המערכת המקיפה את רצועת עזה )ויישובים נוספים באזור זה שקבע שר האוצר בצו( כיישובי קו 

עימות ומעניק להם הטבות מיוחדות )באופן זמני, עד לסוף שנת 2008(. ב-14 ביוני 2007 חתם שר 

האוצר על צו המכיר ביישובי עוטף עזה כביישובי ספר. הכרה זו העניקה ליישובים זכות לפיצוי עקיף 

בהתאם לחוק מס רכוש וקרן פיצויים. אומנם הגדרה זו היא כלכלית אך היא מביאה לידי ביטוי את 

הסיכון לפגיעה ועל כן גם רלבנטית לעניין הערכת הסיכונים הבריאותיים, שכן היא מאפשרת הגדרת 

אוכלוסייה במעגל הקרוב. 

ברשימה זו כלולים הישובים הבאים )לפי רשות המיסים, )10((: 

םםםםם 7: םםםם םםםםם, 2019

 תמונה 6: כלכליסט, על פי רשות
המסים, 2014 )52(

תמונה 7: רשות המסים, 2019

אבשלום
אוהד

אור הנר
אורים
איבים

ארז
בארי

בית הגדי
בני נצרים
ברור חיל

גבולות
גבים
גבע

גברעם
גבעולים

דורות
דקל

זיקים
זמרת

זרועה
יד מרדכי

יתד
כפר מימון

חוות שקמים
חולית

כרם שלום
מבטחים

מגן
מלילות

מעגלים 
מפלסים

נווה
ניר יצחק

נירים
נחל עוז
ניר עם

נתיב העשרה
סופה
סעד

עין הבשור
מקיעים

יכינו
יושביה

כפר עזה
עלומי

עמיעוז

פרי גן
צאלים

צוהר
רוחמה

רעים
שדה אברהם

שדה ניצן
שדרות

שובה
שוקדה

שיבולים
שלומית
שרשרת

תושיה
תלמי אליהו

תלמי יוסף
תקומה

יבול
ישע

כיסופים
כרמיה

רשימת היישובים הנכללים בתחום האזור המיוחד:
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כמו כן, דו"ח מרכז המחקר והמידע של הכנסת לשנת 2015 מאפשר לאפיין יישובים אלה לפי המדד 

החברתי הכלכלי שלהם ומאזן ההגירה, וניתן ללמוד שעל אף המצב הביטחוני הרעוע, מאזן ההגירה 

חיובי )11(: 

מועצה אזורית/עיר 
 )המרחק מגבול מחוז

 תל אביב(

מדד חברתי-
כלכלי 2008

מספר 
ישובים

מספר תושבים 
בסוף 2012 

)אלפים(

מאזן הגירה 
בשנת 2012 

)מס’ תושבים(

מספר תושבים 
בסוף 2013 

)אלפים(

מאזן הגירה בין 
2012 ל-2013 

)אלפים(

62014.7241150.3חוף אשקלון )43.8 ק”מ(

4121.679-21.90.3שדרות  )60.1 ק”מ(

6126.9477.10.2שער הנגב )60.7 ק”מ(

5168.760-8.90.2שדות נגב  )70.4 ק”מ(

63211.7159120.3אשכול )91.5 ק”מ(

8163.630864.91.3-סה”כ

בצורה  בריאותיות  לפגיעות  רגישות  אוכלוסיית  הינו  בסיכון  האוכלוסייה  את  המגדיר  נוסף  גורם 

אוניברסאלית :

נשים בהריון מוגדרות כאוכלוסייה בסיכון בעיקר בגלל העובר המתפתח ברחמן. האם מספקת    c

לעוברה מזון וחמצן ולכן הוא רגיש לגורמים סביבתיים שונים אליהם היא נחשפת במהלך תקופת 

בעובר  פגיעה  התפתחותיים.  שלבים  מספר  העובר  עובר  הלידה  ועד  ההפריה  מרגע  ההיריון. 

במהלך תקופות קריטיות אלו עלולה לגרום לו לנזק לטווח ארוך.

של  מזה  ביולוגית  מבחינה  שונה  שגופם  מכיוון  בסיכון  כאוכלוסייה  מוגדרים  נוער  ובני  ילדים    c

יכולים  אשר  לגורמים  וכן  מחלות  להתפתחות  יותר  גבוהה  רגישות  לילדים  כך  עקב  מבוגרים. 

להשפיע על תהליך הגדילה שלהם. הגורם החשוב ביותר הוא שלילדים צפוי זמן חיים ארוך בו הם 

עלולים להיחשף שוב ושוב באופן משמעותי לגורמי סיכון העלולים להביא לנזק בריאותי בטווח 

הארוך.

קשישים מוגדרים כאולוסייה בסיכון עקב מאפיינים פיזיולוגיים שונים אשר משפיעים על החוסן    c

שלהם בהתמודדות עם מצבים שונים. למשל ירידה באיכות הראיה, השמיעה והתנועה מקשה 

קשישים  אצל  קיימת  בנוסף,  חירום.  מצב  של  במקרה  במהירות  בטוח  למחסה  להגיע  עליהם 

רקע  ומחלות  ירוד  נפשי  תרופות, מצב  נטילת  מוגברת,  עייפות  עקב  קוגנטיבית  ירידה  לעיתים 

שונות. כל אלו מגבירים משמעותית את פגיעותם לגורמי סיכון. 

חולים במחלות כרוניות מוגדרים כאוכלוסיה בסיכון, אך לכל מחלה יש את גורמי הסיכון הייחודיים    c

לה. למשל בהקשר של זיהום האוויר, נושא אשר נרחיב עליו בהמשך, קיימת השפעה על אוכלוסיה 

הסובלת ממחלות ריאה ומחלות לב. דוגמה נוספת היא חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה וחיידקים 

אשר יכולים להשפיע על אנשים הסובלים ממחלות המחלישות את מערכת החיסון, כמו איידס, 

סרטן ומחלות אוטואימוניות שונות.

להלן מספר דוגמאות להתפלגות האוכלוסיה )לפי נתוני הביטוח לאומי לשנת 2016(, בכמה ערים 

גדולות שהזכרנו לעיל, כחלק מאוכלוסיית הסיכון מסיבה גאוגרפית.

תמונה 8: מרכז המחקר והמידע של הכנסת 2016 
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התפלגות האוכלוסיה בעיר אשקלון לפי האתר של ביטוח לאומי:

התפלגותאוכלוסיה

ארציאשקלוןארציאשקלון

134,5008,628,600100%100%סה”כ האוכלוסיה 

36,8432,851,90827.4%33.1%ילדים עד גיל 18 

73,9834,604,16655%53.4%בגיל העבודה 

23,6301,172,51717.6%13.6%קשישים 

התפלגות אוכלוסיית שדרות לפי האתר של ביטוח לאומי:

התפלגותאוכלוסיה

ארצישדרותארצישדרות

24,0008,628,600100%100%סה”כ האוכלוסיה 

6,8622,851,90828.6%33.10%ילדים עד גיל 18 

14,1204,604,16658.8%53.40%בגיל העבודה 

3,0331,172,51712.6%13.60%קשישים 

התפלגות האוכלוסייה בנתיבות לפי האתר של ביטוח לאומי:

התפלגותאוכלוסיה

ארצינתיבותארצינתיבות

32,5008,628,600100%100%סה”כ האוכלוסיה 

13,6642,851,90842.0%33.10%ילדים עד גיל 18 

16,4064,604,16650.5%53.40%בגיל העבודה 

2,4461,172,5177.5%13.60%קשישים 

נמוך,  סוציו-אקונומי  במצב  אוכלוסיות  הן  בסיכון  אוכלוסיות  מוגדרות  אשר  נוספות  אוכלוסיות 

אשר בדרך כלל נמצאות באופן בסיסי בסיכון גבוה יותר לחשיפה לגורמי סיכון ועם נגישות פחותה 

כגון  אנושי,  להון  הנוגעים  מגורמים  נובע  אלה  אוכלוסיות  של  המוגבר  הסיכון  בריאות.  לשירותי 

הכנסה, תעסוקה, חינוך ודיור, להון חברתי, כגון רמת התמיכה המשפחתית, ולמאפיינים של מערכת 

הבריאות, כגון רמת שירותי הבריאות ופריסתם ביישובי הפריפריה. גורמים אלה מיתרגמים לסיכון 

מוגבר של משברי בריאות, בשל דפוסים שונים של תחלואה, התנהגות בריאות וקבלת סיוע רפואי, 

ביחס לאוכלוסייה הכללית )12(. 
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4.2 השפעות בריאותיות לפי גורמי החשיפה השונים

לאחר שהגדרנו את האוכלוסייה בסיכון, נפרט כעת את ההשפעות הבריאותיות על אוכלוסיית עוטף 

עזה ואוכלוסיית ישראל בכלל, הנובעות מגורמי החשיפה הסביבתיים השונים שמקורם בעזה.

4.2.1 זיהום הים, הנחלים ומקורות המים של ישראל בשל חוסר טיפול בביוב

עזה.  מכיוון  הזיהום שהגיע  נסגר מפעל ההתפלה באשקלון עקב   2016 ברבעון הראשון של שנת 

באותה תקופה חלה התמוטטות מוחלטת של מערכת הביוב של עזה, שגרמה לשפכים גולמיים מבית 
לאהיא )כ-200 מטרים מהגבול עם ישראל( לזרום למאגר המים של המועצה האזורית חוף אשקלון. 
לפי דו"ח מבקר המדינה שנכתב בעקבות האירוע, זיהום המים מהווה סכנה חוצה גבולות חמורה 
ביותר המאיימת על ישראל, בשל הפגיעה במי התהום ובבריאות הציבור. המשרד להגנת הסביבה 

הדגיש בנושא זה כי "סוגיות סביבתיות אינן מתחשבות בגבולות שנוצרו בידי אדם" )1(.

על מנת לחקור אירועים אלה, המכון לחקר ימים ואגמים בישראל פרסם דו"ח מפורט לתיאור ממדיו 
של זיהום הים המגיע מעזה והשפעתו על ישראל. החוקרים מציינים כי ריכוז החיידקים הצואתיים 
ידי  CFU/100mL 105 )כאשר לפי התקן המפורסם על  במי הים בחופי עזה הגיע לריכוז מרבי של 
כאשר   ,))13(  200 CFU/100mL הינו  המותר  המרבי  הצואתיים  החיידקים  ריכוז  הבריאות,  משרד 
הכוח של אשקלון.  קילומטרים מתחנת  ישראל, מספר  עם  הגבול  ליד  נמצא  ביותר  הגבוה  הריכוז 
כמו כן, נמצא כי 50% מחופי הרחצה בעזה אינם מתאימים לרחצת אדם. באמצעות הדמיות לווין, 
מדידות של זרמי מים, ניתוח תרביות חיידקים ממי הים, ובנייה של מודל מתמטי, המחקר הראה כי 
פתוגנים חיידקיים עלולים להינשא על ידי הים צפונה עד חופי אשקלון ואפילו עד אשדוד. כמו כן, 
 viable but - חלק מהחיידקים, בהתאם לתנאי מי הים בהם הם נישאים, יכולים להכנס למצב רדום
)nonculturable state (VBNC, בו הם עלולים לחדור את ממברנות מתקני ההתפלה ואף להיות 
במי  יותר  רב  זמן  שורדים  אלה  חיידקים  השתיה.  מי  של  הנוכחיות  הניטור  בשיטות  מזוהים  בלתי 

החופים, בהם רמות המשקעים גבוהות יותר. 

וגובר מעזה פוגע באיכות המים הנכנסים למתקן ההתפלה  כי הזיהום ההולך  מסקנת הדו"ח היא 

באשקלון וכי בעיה זו צפויה להתגבר עם גידול האוכלוסיה בעזה )4(:

תמונה 9: מודל מתמטי של המכון לחקר ימים ואגמים בישראל המתאר את אלומת החיידקים 
הצואתיים הנישאת מואדי עזה ועד חוף אשקלון. הצבעים השונים מציינים את ריכוזי 

החיידקים, והחצים הקטנים מראים את כיוון זרימת המים צפונה ומזרחה, מעזה לישראל.

31.69

31.68

31.67

31.66

31.65

31.64

31.63

31.62

31.61

31.60

31.59

31.58

31.57

31.56

31.55

31.54

31.53

31.32        31.34       31.36        34.38        34.40        34.42        34.44       34.46        34.48        34.50        34.52        34.54       34.56        34.58        34.60        34.62       34.64        

deg

deg

Tracer1, Conservative 
tracer (mg/l)

Above 9.3333

8.6667 - 9.3333

8.0000 - 8.6667 

7.3333 - 8.0000 

6.6667 - 7.3333 

6.0000 - 6.6667

5.3333 - 6.0000 

4.6667 - 5.3333

4.0000 - 4.6667 

3.3333 - 4.0000 

2.6667 - 3.3333 

2.0000 - 2.6667

1.3333 - 2.0000

0.6667 - 1.3333

0.0000 - 0.6667

Below 0.0000
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על פי לשכת משרד הבריאות של אזור אשקלון, קיימים בידי משרד הבריאות האמצעים למנוע את 
ההשפעות של זיהום מי הים על האוכלוסייה בישראל, במימדיה הנוכחיים, באמצעות נהלי פיקוח על 
איכות המים ממתקן ההתפלה או אף השבתתו של המתקן לאור מדדים חורגים, ו/או איסור רחצה 

בחופים המוכרזים.

בעיה נוספת אשר יוצרים השפכים המגיעים מכיוון עזה לישראל היא בעיית זיהום הנחלים, ובפרט 
נחל חנון העובר בסמוך לעיר בית חנון ומוצאו בנחל שקמה שבישראל. מכון טיהור השפכים של צפון 
רצועת עזה אינו פועל באופן סדיר בעקבות הפסקות חשמל מרובות, ועל כן שפכים המגיעים עליו 
מוזרמים מדי פעם לנחל חנון, בספיקה של כ-2,000 מטר מעוקב ליום, לאחר טיפול חלקי או ללא 
טיפול כלל )48(. קיימת סכנה כי מי השפכים אשר עלולים להגיע לנחל שקמה, יזרמו בסופו של דבר 
למפעל החדרת מי השתיה “שקמה” שבישראל ויגרמו בו לנזקים קשים. בשנת 2012, נראו שפכים 
גולמיים בנחל חנון אשר זרמו עד למפגש נחל חנון עם נחל שקמה ופסקו רק לאחר שלושה שבועות. 

הזרימה נבעה מפריצה בסוללה או בסכר של בריכות החמצון של בית לאהיה )14(.

החל מחודש נובמבר 2018, פועל באופן מלא קו סניקת שפכים השואב את השפכים, בעת שהם מוזרמים 
לנחל חנון, ומעבירם למתקן טיפול השפכים בשדרות. כמות שפכים זו הינה כעשירית מהכמות הכללית 
המטופלת במט”ש שדרות )48(. על פי משרד הבריאות, אף על פי כן, קיימת סכנה כי הביוב מחלחל 
מדי פעם למי התהום. למרבה המזל, בדיקות שנערכו במי הקידוחים המשמשים לשתייה באזור זה לא 
מצאו חריגות )47(. חלחול הביוב למי התהום, על אף קיומו של קו הסניקה, מתרחש בעת אירועי גשם 

כבד המגביהים את מפלס המים מעל גובה הסכר, 
כך שחלק ממי הביוב זולג מהמתקן.

גם מקור מים אשר עלול להגביר  הינו  חנון  נחל 
את שכיחותה של קדחת הנילוס המערבי באזור 
בעקבות  אשקלון,  בחוף  ובמיוחד  עזה  עוטף 
דווח  כפי שכבר  הנחל,  במי  יתושים  דגירתם של 
בעבר מידי המשרד להגנת הסביבה )15(. מחקר 
אשקלון  באזור  כי  הראה   2017 בשנת  שהתבצע 
קיימת שכיחות יחסית גבוהה של יתושים נושאי 
הנגיף, כמו גם של אנשים שבדיקות הדם שלהם 

הדגימו הדבקה בנגיף )16(. 

4.2.2 זיהום אוויר בשל הלחימה המתמשכת 

המחצית  במהלך  הסביבה,  להגנת  המשרד  לפי 
בשל התלקחות שריפות   ,2018 השנייה של שנת 
מדדי  התבערה,  עפיפוני  בעקבות  עזה  בעוטף 
ביותר  חריג  זיהום  על  הראו  האוויר  זיהום 
בעוצמתו. ביולי 2018, הציב המשרד ניידת לניטור 
למדוד  במטרה  כיסופים,  בקיבוץ  האוויר  איכות 
 ,)PM2.5( את ריכוזם של חלקיקים נשימים קטנים
תחמוצות חנקן, חנקן דו-חמצני ואוזון ואת כיוון 

ומהירות הרוח לשם שיוך מקורות הזיהום )17(. 

טרם נאסף מספיק מידע מחקרי על מנת להעריך 

תמונה 10:  זיהום נחל חנון שמקורו בעזה במי ביוב, 
  ynet יולי 2017. צילום: רועי עידן

תמונה 11:  ניידת למדידת זיהום אויר שהוצבה 
בעוטף עזה. צילום: איליה מוגילובסקי  
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את אופיו ועוצמתו של זיהום האוויר המגיע מרצועת עזה לישראל, ואת השלכותיו על תוצאי בריאות 

שונים בקרב תושבי עוטף עזה. עם זאת, יש לציין שני מחקרים המתקיימים בימים אלו:

ומידע  לווייני  במידע  משתמשים  סורוקה  החולים  בית  של  קליניים  למחקרים  במרכז  חוקרים    c

מתחנות ניטור האוויר של המשרד להגנת הסביבה על מנת למפות את ריכוזי החלקיקים הנשימים 

תוך  השריפה  אזורי  בקרבת  והאוזון  הדו-חמצנית  הגופרית  הדו-חמצני,  החנקן   ,PM10  ,PM2.5

השוואה לריכוזם בשנים קודמות. החוקרים בודקים האם השוני בריכוזים הנובעים מהשריפות 

השפיע על תוצאי בריאות כגון עלייה בהחמרות של מחלת ה-COPD )מחלת ריאות חסימתית 

כרונית(, אסתמה, שבץ והתקפי הלב.

את  הבודק  דומה,  מחקר  מתבצע  אשקלון  האקדמית  המכללה  של  הציבור  לבריאות  במחלקה    c

כמות ואופי הפניות למיון במרכז הרפואי ברזילי של ילדים בגילאי 1-14 שנים עקב חשיפה לזיהום 

אוויר שנגרם מהשריפות באזור עוטף עזה. המחקר בודק במיוחד תלונות הנוגעות למחלות של 

דרכי הנשימה.

אוויר  לזיהום  נחשפה  עזה  עוטף  של  האוכלוסייה  שאכן  להשערה  בסיס  יש  האם  לבחון  מנת  על 

ריכוז  את  בדקנו  תבערה,  עפיפוני  ידי  על  החקלאיים  השטחים  הצתות  תקופת  במהלך  יותר  גבוה 

מזהמי האוויר השונים בתקופה מאי-אוגוסט 2018, לעומת התקופה המקבילה בשנה הקודמת, על 

פי נתוני תחנות ניטור האוויר הסמוכות לגבול עם רצועת עזה, בהסתמך על נתונים המופיעים באתר 

www.svivaaqm.net. נמצא כי ריכוז החלקיקים הנשימים הקטנים,  של המשרד להגנת הסביבה, 

תנודתיות  בעל  ב-2017,  בתקופה המקבילה  גבוה מהריכוז  ב-2018  הבדיקה  בתקופת  היה   ,PM2.5

גדולה יותר, ובעל ערך מקסימום של ממוצע יומי של 51 מיקרוגרם למטר מעוקב. ריכוז זה נמצא 

בטווח המתאים לקטגוריית בריאות בשל זיהום PM2.5 בדרגת "בלתי בריא לכלל האוכלוסייה" )18(.

Pollutants measurements during May - August 2017 and 2018 

Stations20182017Pollutant

Gvaram Sderot18.90 ± 7.0817.18 ± 4.66Mean ± SDPM2.5

7.87.65Minimum

5137.25Maximum

17.80 (14.45-22.62)16.55 (13.74-20.35)Median (IQR)

תמונה 12: מקור הנתונים: המשרד להגנת הסביבה, 2019

בנוסף לכך, דו"ח המשרד להגנת הסביבה מספטמבר 2018, המתבסס על נתונים שנאספו בתחנות 

ניטור אוויר ביישובי עוטף עזה, הראה כי כאשר בוחנים את הריכוזים השעתיים של חלקיקים נשימים 

מסוג  PM2.5, ניתן לזהות את השפעת השריפות באזור על זיהום האוויר. הגרף מראה את החריגות 

בזיהום מעל הערך המרבי המותר בתחנות כיסופים וגברעם, אשר נמדדו בסמיכות זמנים לשריפות 

שהתלקחו באזורים אלה )19(:

http://www.svivaaqm.net


17 | הערכת סיכוני בריאות לאוכלוסיית ישראל בעקבות המשבר הסניטרי בעזה  

גם  הגבול,  באזור  המתמשכת  הלחימה  במהלך  מהשריפות  כתוצאה  הנגרם  האוויר  לזיהום  בנוסף 

באופן שגרתי סובלים תושבי רצועת עזה מזיהום אוויר כתוצאה מהסמיכות למרכזי טיפול בפסולת 

עזה  ברצועת  חיפה, מטמנות לאשפה  אוניברסיטת  לגיאוגרפיה של  החוג  לפי  ברצועה.  הנמצאים 

ומטרדי  אוויר  זיהום  של  סביבתיים  למפגעים  גורמות  בישראל  לישובים  רבה  בקרבה  הממוקמות 

ריחות ומזיקים. כך לדוגמה, באתר סילוק פסולת בית חנון סמוך לישובים ארז ונתיב העשרה קיימת 

הבערה מתמשכת של פסולת הגורמת למפגעי ריח ועשן, למטרדי מזיקים ולזיהום האקוויפר )20(. 

דו"ח בעקבות מטרד  אוויר של המשרד להגנת הסביבה  לניטור  2015 פרסם המרכז הארצי  בשנת 

הריח בקיבוץ בארי, הנובע משריפת פסולת במזבלה הממוקמת צפונית מערבית לישוב, בתוך רצועת 

עזה. הדו"ח מצא כי הריכוז הגבוה של חלקיקים נשימים מסוג PM2.5 הגיע, על פי כיוון הרוחות, 

ממזבלה הממוקמת בעזה )21(.

4.2.3 התפשטות זיהומים בחיידקים עמידים מעזה לישראל

הספרות המקצועית בנושא המצאות חיידקים בעלי עמידות למספר סוגי אנטיביוטיקה בעזה הינה 

ענפה, ומספקת עדויות לכך שתופעה זו הולכת וגוברת. תופעה זו כבר חורגת מכתבי עת מדעיים. 

העיתון The Bureau of Investigative Journalism פרסם לאחרונה את דבריהם של עובדי בריאות 

על  המרואיינים,  לדברי  לאנטיביוטיקה.  עמידים  בחיידקים  הזיהומים  בכמות  העלייה  בדבר  בעזה, 

שאורגניזמים  משום  זה,  בנושא  לפעול  להתחיל  הבינלאומית  הקהילה  ועל  בישראל  האוכלוסייה 

עמידים לאנטיביוטיקה אינם עוצרים בגבול )22(. 

 Acinetobacter ואחרים, מצאו עמידות בעזה וברשות הפלסטינית של חיידקים מסוג Sjölander
baumannii וגם Pseudomonas aeruginosa )23(. במרכזי טיפול בכוויות בעזה, נמצאה שכיחות 
עובדי  בקרב  ב-77.8%  חולים,  מקרב  ב-60%   )MRSA( למטיצילין  עמיד  אאורוס  סטפילוקוק  של 

מערכת הבריאות, וב-90% מקרב הדגימות שנלקחו מסביבת בית החולים )24(. אחת הסיבות לעלייה 

היא המחסור  הומניטריים,  עניינים  לתיאום  לפי משרד האו"ם  בעזה,  הניכרת בעמידות החיידקים 

במים נקיים ובחשמל לבתי החולים בעזה, המקשים גם על היכולת לבצע ניתוחים תוך שמירה על 

תמונה 13: מקור הנתונים: המשרד להגנת הסביבה, 2018 )19(
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המכונות,  של  הסטריליזציה  תהליכי  בכל  פוגעת  הרעועה  המים  אספקת  זה,  דו"ח  לפי  סניטציה. 

הכלים, המיטות והחדרים, וגם כאשר היא מתחדשת, אנשי הצוות הרפואי אינם יכולים לשטוף ידיהם 

בגלל האיכות הנמוכה של המים )25(. שימוש לא נכון באנטיביוטיקה, עקב מחסור בתרופות, גם הוא 

יכול לתרום לעמידות החיידקים. 

כפי שהוזכר בתחילת הדו"ח, רבים מתושבי עזה הזקוקים לטיפול רפואי מתאשפזים בבתי חולים 

2017, בשנים האחרונות מתאשפזים  והמידע של הכנסת לשנת  דו"ח מרכז המחקר  לפי  בישראל. 

בישראל בכל שנה בין 4,000 ל-5,000 חולים תושבי עזה )26(:

201320142015

 מספר ההיתרים לקבלת טיפול בבתי-חולים בישראל
)לא כולל מזרח ירושלים(

5,0625,5584,073

1,4071,5923,776מספר ההיתרים לקבלת טיפול בבתי-חולים במזרח-ירושלים

תמונה 14:  מרכז המחקר והמידע של הכנסת, 2017 )26(

החולים  מספר  בלבד,  שמרנית  הערכה  פי  על  הבריאות,  משרד  של  זיהומים  למניעת  היחידה  לפי 

 CPE שהתקבלו מבית חולים בעזה לבתי חולים בישראל ב-2018 כאשר הם נושאים חיידק עמיד מסוג

)Carbapenemase-Producing Enterobacteriaceae( הינו עשרות רבות. תת-סוג של חיידקים 

 multidrug-resistant Proteus mirabilis strain producing the( OXA-48 אלה, המכילים אנזים

carbapenemase OXA-48( המסוגל לפרק סוגים רבים של אנטיביוטיקה, בודד בעבר בבית החולים 

בדיוק  כי  מצא  השומר,  תל  שיבא,  הרפואי  במרכז  שהתבצע  מחקר  לאחרונה,   .)27( בעזה  שיפא 

חיידקים מסוג זה, שהתגלו לראשונה בחולים פלסטינים שחלקם מעזה, אשר התאשפזו בישראל, 

גרמו לזיהומים בקרב עשרות מאושפזים ישראלים ביחידה לטיפול נמרץ בין השנים 2016-2017 )28(.

4.2.4 השפעות הלחימה על בריאות הנפש, שימוש בחומרים ממכרים ומחלות מטבוליות

בשנת 2018, בעקבות העבודה שבוצעה על ידי המרכז לזכויות חברתיות בשדרות, ובשיתוף עמותת 

רופאים לזכויות אדם, הכיר המוסד לביטוח לאומי בטראומה המתמשכת של תושבי עוטף עזה כנפגעי 

פעולות איבה. על פי ד"ר זאב וינר, פסיכיאטר המתנדב בעמותה: "תושבים בחלקים ממדינת ישראל 

נמצאים תחת איום מתמשך של טילים וחווים אירועים טראומטיים, ומטבע המציאות המלחמתית 

האירועים הללו חוזרים ונשנים לאורך השנים. בשרשרת זו אין אירוע מכונן אחד הגורם להפרעה 

הנפשית אלא רצף של אירועים אישיים ישירים, עדויות לנפגעים והרס אצל אחרים ואוירה סביבתית 

הגורמת עקה מחמת המצב המלחמתי" )29(.

בימים אלה, חוקרים באוניברסיטת בן גוריון בנגב בודקים את השפעת סבבי הלחימה האחרונים בעזה, 

"עופרת יצוקה", "עמוד ענן" ו"צוק איתן" , על תוצאי בריאות שונים של תושבי עוטף עזה ומישור 

החוף הדרומי. מחקרם נועד להעריך את השפעת מבצעי הלחימה על שיעורי האשפוז במהלך שש 

העלולה  כלילית  לב  מחלת  בעקבות  וגם  פסיכיאטריות  הפרעות  בעקבות  המבצעים,  שבין  השנים 

שבאשקלון.  ברזילי  אוניברסיטאי  הרפואי  במרכז  פסיכיאטריות,  הפרעות  עקב  מוחמרת  להיות 

בין כל אחד מסבבי הלחימה לבין  זה מראות קשר מובהק סטטיסטית  תוצאות ראשוניות במחקר 
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עלייה בפניות למיון בעקבות הפרעות פסיכיאטריות, כדוגמת דיכאון, חרדה או הפרעת דחק פוסט-

טראומטית )30(.

שבועות  ארבעת  של  ההשפעה  את  בדקו  אביב,  תל  באוניברסיטת  הפסיכולוגיה  מתחום  חוקרים 

פוסט- דחק  )הפרעת   PTSD של  סימפטומים  הופעת  על  יצוקה"  "עופרת  מבצע  בזמן  הלחימה 

 PTSD של  מסימפטומים  סבלו  שהילדים  מצאו  החוקרים  שנים.   3-6 בגילאי  בילדים  טראומטית( 

בשכיחות גבוהה ביותר, של עד 14%. כמו כן, נמצא כי חשיפות מרובות לאירועי לחימה הגבירו את 

הסימפטומים )31(. מחקר נוסף, התבצע על נערים בכיתות ז'-ח' תושבי שדרות, ומצא שגם בקרבם 

שכיחות הסימפטומים המתאימה ל-PTSD גבוהה במיוחד ועומדת על 43.5% )32(.

מחקר שבוצע במכון ברוקדייל בדק קשיים וצרכים רגשיים של ילדים ובני נוער בעיר שדרות בעקבות 

ירי הטילים האינטנסיבי על יישובי עוטף עזה בשנת 2006, ובאוכלוסיות נוספות בצפון הארץ לנוכח 

מלחמת לבנון השנייה. המחקר מצא כי מבין האוכלוסיות שנבדקו, ילדי שדרות מתמודדים בשיעורים 

הגבוהים ביותר עם קשיים נפשיים, והם הזקוקים ביותר לטיפול נפשי )33(.

והפרעות  חרדה  בין  ההדוק  הקשר  בדבר  מכירה  הפסיכיאטריה  בתחום  המקצועית  הספרות 

בוצעו  ב-2018  שפורסם  במחקר    .)34( ממכרים  בחומרים  השימוש  לבין  נוספות,  פסיכיאטריות 

קבוצות מיקוד עם בני נוער באופקים, במטרה לבדוק את השפעות החשיפה המוגברת לירי הטילים 

במהלך "צוק איתן". המחקר גילה כי חשיפה גרמה לעקה נפשית ואף לשימוש בחומרים ממכרים, 

כגון אלכוהול, טבק, קנאביס וחומרים סינטטיים דמויי קנאביס, כמו גם לשינויים באכילה ובאיכות 

השינה )35(. בדומה לכך, סקר שבוצע במרכז הלאומי לבקרת מחלות מצא כי האוכלוסייה בעוטף 

עזה עישנה יותר במהלך "עופרת יצוקה", וזאת כאשר גם בזמני רגיעה אחוז המעשנים בעוטף גבוה 

יותר מאשר באוכלוסייה הכללית בישראל. כמו כן, נמצא כי במהלך הלחימה תושבים עישנו יותר 

זמן בתוך בתיהם ובכך גרמו לחשיפה פסיבית של יתר דיירי הבית. עוד נמצא כי העישון בבית נמצא 

אף  או  מה  במידת  הפסיקו  מהנשאלים   50% וכי  לעבודה,  ללכת  ביכולת  להפרעות  גבוה  במתאם 

לחלוטין לעבוד במהלך המבצע )36(.

גם לפגיעה  גורמת לא רק להפרעות פסיכיאטריות אלא  לירי הטילים מעזה  החשיפה המתמשכת 

בשליטה במחלות מטבוליות, כגון סוכרת סוג 2. כך לדוגמה מחקר מצא כי בשנים שלאחר "עופרת 

"יצוקה", עלו ערכי הסוכר )המיוצג על ידי המוגלובין מסוכרר HgA1C( בדמם של תושבי עוטף עזה 

הסובלים מסוכרת סוג 2, ביחס לאוכלוסיית ביקורת של חולי סוכרת שאינה בעוטף עזה. עוד נמצא 

כי במהלך הלחימה ערכי הכולסטרול מסוג LDL )כולסטרול המסוכן לבריאות( עלו בדמם של תושבי 

יותר לחלות  גבוה  סיכון  גורמי  היו בעלי  חולי סוכרת בעוטף עזה  וכי ללא קשר ללחימה,  העוטף, 

בסיבוכים של סוכרת, בעקבות LDL ו-BMI )מדד מסת גוף( גבוהים יותר מאוכלוסיית הביקורת )37(.

4.2.5 תרחיש קיצון של הגירה המונית )"פליטי סביבה"( מעזה לישראל

אחת הסכנות בעלות האימפקט הדרמטי ביותר אשר עלולות להתרחש עקב ההתדרדרות המתמשכת 

במצב הסניטרי – סביבתי – בריאותי ברצועת עזה, הינו המצב בו האוכלוסייה בעזה חווה התמוטטות 

של המצב הבריאותי – סניטרי באופן כה חמור שהיא אינה מוכנה להמשיך ולהתקיים בסביבה אשר 

כיום בספרות של בריאות הציבור כמצב של פליטי סביבה. מצב  זה מכונה  נחוות כמסוכנת. מצב 
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זה נחקר יותר בהקשר של שינוי אקלים אשר מביא איתו סטרסורים סביבתיים הקשורים לאקלים 
והמסלולים בהם הם משפיעים על בריאות:

תמונה 15: נגב ואחרים, 2019 - גורמי עקה סביבתית הקשורים לאקלים, והנתיבים העיקריים לתוצאי בריאות 

באפריקה שמתחת לסהרה )49(

על פי פרסומם של נגב ואחרים )2019( )49(, הדן באוכלוסייה שבאפריקה דרומית לסהרה, גורמי 
עקה סביבתיים עלולים להביא לגלי הגירה אשר חייבים להילקח בחשבון על ידי מערכות הבריאות. 
מצב זה אינו מאפיין את אפריקה בלבד, אלא גם את המזרח התיכון ואירופה, לאור גלי ההגירה אשר 
ימשיכו ואף ככל הנראה יתגברו כל עוד יתגברו השינויים במצב הסביבתי אשר משפיע גם על המצב 

הפוליטי במדינות השונות.

למצב הסביבתי ברצועת עזה מאפיינים דומים למצב המתואר בתרשים לעיל. לפי המרכז לפיתוח 
גורם בעזה לעלייה בטמפרטורה הממוצעת בכל העונות, להגברה באירועי  "מען", שינוי האקלים 
התמודדות  כבדים.  המשקעים  באירועי  ולעלייה  הים  פני  בגובה  לעלייה  קיצונית,  טמפרטורה 
האוכלוסייה בעזה עם שינויים אלה יוצרים צריכות מוגברות של חשמל לטובת וויסות הטמפרטורה, 
כמו גם של מים ממקורות שאינם מערכת המים הראשית, לטובת שתיה והשקיה )38(. במידה והמצב 
להמשיך  יחששו  התושבים  בו  תרחיש  יתכן  להתדרדר,  ימשיך  בעזה  הסניטרי-בריאותי-סביבתי 
ולהישאר בתנאי החיים שמסכנים אותם ויחלו במסע המוני אל מחוץ לרצועת עזה. תרחיש זה הינו 

קיצוני אך בהחלט מתואר בספרות בהקשרים אחרים וחייב להילקח בחשבון.

במידה והתהליכים שתוארו בסעיפים הקודמים ימשיכו ויחמירו, וקריסה תיגרם בגלל כשל מערכת 
הביוב או אספקת המים ברצועה, או בשל קריסה הנובעת מכשל טוטאלי של מערכת הבריאות בעזה 
– תהליכים שיכולים להביא להתפרצות מחלות זיהומיות, ובסופו של דבר הגעה למצב בו לאוכלוסייה 
"אין מה להפסיד" והיא נוקטת באמצעים קיצוניים כולל מעבר גבול או השתתפות בפעולות אלימות.

תרחיש בו מדינת ישראל צריכה להתמודד עם מאות אלפי עזתים הצובאים על הגדרות או נכנסים 
לשטחי ישראל הינו תרחיש קיצוני אשר מכיל משמעויות רבות, הרבה מעבר למשמעות הבריאותית 
מערכות  של  חשיבה  דורשות  אשר  מורכבות  ובינלאומיות  ביטחוניות  משמעויות  זה  לתרחיש   –

שלטוניות נוספות מלבד למערכת הבריאות.
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5. הערכת סיכונים ראשונית לבריאות הציבור

לאור האמור לעיל יש צורך לנסות ולהעריך מה המשמעות הבריאותית של התרחישים השונים. כפי 

שכתבנו בתחילת הדו"ח, ניתן להגדיר אוכלוסיות שונות בסיכון לאור גורם הסיכון הספציפי. בפסקאות 

הבאות נתאר את סיכוני הבריאות השונים הנובעים מכל חשיפה ואת האוכלוסיות הרלוונטיות.

5.1 הסיכון ממחלות הנובעות מזיהום האוויר

כאמור, זיהום האוויר באזור עוטף עזה נגרם גם כתוצאה מלחימה, במהלכה לדוגמה מוצתים שטחים 

חקלאיים בישראל על ידי עפיפוני תבערה, אולם גם כתוצאה משגרת המתיחות, בה מוצתים צמיגים 

במהלך הפגנות בקרבת הגבול, ואפילו כתוצאה מטיפול קלוקל בפסולת במטמנות האשפה שבעזה 

לפי  שונים.  באופנים  הבריאות  על  לרעה  להשפיע  עלול  אוויר  זיהום  בישראל.  לישובים  הסמוכות 

ארגון הבריאות העולמי, זיהום אוויר גורם ל-29% מהמיתות כתוצאה מסרטן ריאות, 43% מהמיתות 

בנוסף לעובדה אשר פחות מוכרת בקרב הציבור  זאת  כרונית חסימתית,  ריאות  הנובעות ממחלת 

שזיהום אוויר גורם לכרבע מהמיתות הנובעות משבץ ומחלת לב איסכמית )39(. ההשפעה על זיהום 

האוויר הנובע מהקרבה הגיאוגרפית לעזה, בין עם בלחימה ובין עם בשגרה, על תוצאי בריאות שונים 

של תושבי עוטף עזה, נמצאת בימים אלה במחקר, ולכן לא ניתן לבצע הערכה מספרית מדויקת של 

עוצמת התופעה והשלכותיה. עם זאת, ברור שמדובר בתופעה משמעותית שצריך לתת עליה את 

הדעת. ניתן לציין את האוכלוסיות העלולות להיפגע ביותר מחשיפה זו:

ילדים ונערים מבלים חלק גדול מזמנם מחוץ לבית בנוכחות מזהמים, שואפים יותר אוויר לקילוגרם 

בבית  לחץ  כגון  המזהמים,  מהשפעת  הנובעים  לתסמינים  פחות  ומודעים  מבוגרים,  מאשר  גוף 

החזה. גם עוברים שטרם נולדו נמצאים בסכנת יתר מזיהום אוויר משום שכל אירוע המונע מהאם 

לקבל חמצן בכמות מספקת עלול לגרום לנזק התפתחותי קשה לעובר. קשישים הינם קבוצת סיכון 

נוספת מזיהום אוויר, משום שגופם פגיע יותר לזיהומים הנובעים מפגיעה בדרכי האוויר. קשישים 

האוויר.  מזהמי  השפעת  את  המחמירות  לב  בעיות  או  כרוניות  נשימתיות  ממחלות  יותר  סובלים 

אנשים העוסקים בפעילות גופנית, ובמיוחד רוכבי אופניים ורצים העוסקים בפעילות אינטנסיבית 

בתוך ערים, הינם קבוצות סיכון שלישית, משום שעצם הפעילות הגופנית גורמת להגברת הנשימה 

ולשאיפה גדולה יותר של מזהמי אוויר. חולי אסתמה, העלולים לסבול מהתקפי חנק בעקבות חשיפה 

גוברת למגוון מזהמי אוויר, בשל תגובת יתר דלקתית של דרכי הנשימה המאפיינת את מחלתם, הינם 

קבוצת סיכון נוספת. קבוצת הסיכון האחרונה הינה אנשים הסובלים ממחלות הקשורות או גורמות 

למחסור בחמצן, כגון מחלות לב, מחלות כלי דם ומחלות של דרכי הנשימה, בהן מועברת אספקת 

חמצן נמוכה לאברי הגוף. קבוצה זו סובלת מסיכון יתר בחשיפה בעיקר לפחמן חד-חמצני, המוריד 

עוד יותר את אספקת החמצן לגוף )40(.

5.2 הסיכון לבריאות הנפש של תושבי עוטף עזה

אחת  כי  לראות  ניתן  עזה,  עוטף  תושבי  של  הנפש  בריאות  בתחום  לעיל  שהוצגו  המחקרים  לפי 

העלייה  הינה  השונות  הלחימה  בתקופות  עזה  רצועת  בקרבת  המגורים  של  המרכזיות  ההשפעות 
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מעקה  הנובעות  הנפשיות  ההפרעות  ברמות 

רגשית, ובמיוחד הפרעת דחק שלאחר טראומה 

מוגבר  בסיכון  הנמצאות  האוכלוסיות   .PTSD  –

טראומטיות  חוויות  שסבלו  אלו  הינן   PTSD-ל

קודמות, אוכלוסיות עם היעדר תמיכה חברתית 

מסוכנים,  מקצועות  ובעלי  נשי,  מגדר  תומכת, 

 PTSD .כדוגמת אנשי צבא, משטרה ולוחמי אש

)קומורבידיות(  הינה הפרעה הנמצאת בחפיפה 

להפרעות נפש רבות נוספות, כגון דיכאון מג'ורי, 

טורדנית- הפרעה  ממכרים,  בחומרים  תלות 

כפייתית, התקפי פאניקה וחרדה חברתית )41(.

תלויה  הנפש  בריאות  על  ההשפעה  היתר,  בין 

בעיקר  הנובעת  עצמה,  החשיפה  בעוצמת  גם 

את  הממפה  גרף  להלן  הטילים.  מירי  מהמרחק 

והאזורים  עזה  עוטף  באזור  השונים  הישובים 

החיצוניים לו, כתלות במרחק מירי הטילים. הגרף לקוח מתוך מאמרם של Pruginin ואחרים )35(, 

שבדקו את השפעות העקה הרגשית הנגרמת מהחשיפה לירי הטילים, על שימוש בחומרים ממכרים.

5.3 הסיכון כתוצאה מהתפשטות חיידקים עמידים

התפשטותם העיקרית של חיידקים עמידים מעזה לכיוון ישראל נעשית, על פי הידוע כיום, באמצעות 

חולים תושבי עזה המגיעים לבתי חולים בישראל על מנת לקבל טיפולים רפואיים. בפרק על נושא 

למספר  עמידות  בעלי  חיידקים  של  הגבוהה  לשכיחותם  המדעית  מהספרות  עדויות  הצגנו  זה, 

אנטיביוטיקות בבתי חולים בעזה, הראינו כי בכל שנה מתאשפזים קרוב ל-4,000 תושבי עזה בבתי 

חולים בישראל לקבלת טיפול רפואי, והראינו כי חיידקים עמידים שמקורם בעזה התגלו גם בבתי 

חולים בישראל, ואפילו בקרב מטופלים ישראלים בטיפול נמרץ. הערכותינו המספריות לגבי נושא 

זה חלקיות בלבד ונדרש מחקר מקיף בנושא על מנת לאמוד את עוצמת התופעה. כמו כן, ניתן לא 

ניתן לשייך גיאוגרפית את האוכלוסייה בישראל החשופה ביותר לחשיפה זו, כגון אוכלוסיית עוטף 

עזה, וזאת משום שמטופלים מעזה מתאשפזים בבתי חולים רבים בישראל, רובם באזור המרכז ואזור 

ירושלים, ועל כן חושפים את כלל האוכלוסייה בישראל בסכנה.

הינם  עמידים,  לחיידקים  מחשיפה  כתוצאה  בריאותיות  לסכנות  ביותר  הפגיעים  האוכלוסייה  סוגי 

זיהום בחיידק עמיד, חולים שטופלו לאחרונה באנטיביוטיקה,  חולים בעלי היסטוריה רפואית של 

חולים שהתאשפזו לאחרונה בבית חולים, חולים בעלי מחלות כרוניות נוספות, חולים עם הפרעה 

של  מקיומו  הנובעים  סיכון  גורמי  קיימים  כן,  כמו  בדיאליזה.  המטופלים  וחולים  החיסון  במערכת 

"כר פורה" לגדילת חיידקים עמידים, כגון קיומם של פצעים, טיפול במכשירים חודרניים, או מחלות 

  .)42( )COPD כרוניות של מערכת הנשימה )כדוגמת

Pruginin et al, 2018 :16 תמונה

Source: Besser and Neria (2012)
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5.4 הסיכון כתוצאה מזיהום מי הים והחופים ומאגר שיקמה

בפרק על זיהום מי הים, החופים ומאגרי מי השתייה הצגנו מחקרים המראים את השלכות הטיפול 

הלוקה בשפכים ברצועת עזה על איכות מי הים, המשפיעים גם על בריאות הרוחצים בחופי ישראל, 

וגם על איכות המים הנכנסים למתקן ההתפלה באשקלון ועלולים להיכנס למפעל החדרת מי התהום 

“שקמה”. מעודדת העובדה שבידי ישראל יכולות ניטור מתקדמות ביותר של איכות המים, ועל כן 

הסיכוי לחדירתם של פתוגנים הנישאים במי הביוב המגיעים מעזה, לתוך המתקנים השונים, ללא 

ידעתם של הגורמים המפקחים, קטנה ביותר. כאמור, בעת הופעת התראה על זיהום במים, קיימת 

האפשרות לעצור את כניסת המים למתקן ההתפלה באשקלון, ולהודיע לציבור המתרחצים בים על 

סכנת רחצה. עם זאת, נראה כי סכנת הזרמת הביוב לנחלים בישראל ואולי אף למאגר מי השתייה 

“שקמה” לא נפתרה לחלוטין. ניתן להניח כי לנוכח המגמות שתוארו בדו”ח זה, קרי החמרת הפער 

בין הביקוש לאספקת החשמל ברצועה, שעלולה להשפיע על תפקוד מתקני טיפול השפכים ברצועה 

ולהגדיל את כמויות הביוב הזורמות לישראל, וכמו כן הגדלה של כמויות השפכים המיוצרות ברצועה 

לאור גידול האוכלוסין, התוצאה הסופית תהיה הגדלה של כמויות השפכים שיוזרמו לישראל ויזהמו 

את מי הים, החופים והנחלים. כמו כן, במתאר חירום, בו יקרסו לחלוטין תשתיות טיפול השפכים 

בעזה, נראה כי לא תהיה, נכון להיום, אפשרות לתשתיות בישראל להתמודד עם המפגע. 

לא ניתן באפשרותנו להעריך מי היא האוכלוסייה שתיפגע יותר משתייתם של מים מזוהמים ומה 

מידת הזיהום, משום שמאגרי המים של ישראל מעורבבים ממקורות שונים כגון מתקני התפלה, מתקני 

החדרה ומקורות טבעיים, מוסעים לכל רחבי הארץ ומנוטרים באופן שוטף בכל שלבי הייצור. אולם 

בנוגע לרחצה במי-ים המזוהמים במי ביוב, מחקרים הראו כי ככל שגובר ריכוז החיידקים הצואתיים 

 במים, כך גובר הסיכון לדלקת של הקיבה והמעי, כמו גם מחלות עוריות, ודלקות עיניים ואוזניים

המתרחצים  הינם  אלה  מסוג  למחלות  גבוה  בסיכון  המצויות  באוכלוסייה  הקבוצות   .)45  ,44  ,43(

בחופים הדרומיים של הים התיכון, ובמיוחד בין הגבול עם עזה לחופי אשקלון. הסיכון גבוה יותר 

עבור סוגי האוכלוסיות שהוזכרו לעיל כאוכלוסיות הנמצאות בסיכון בריאותי גבוה יותר באופן כללי, 

קרי ילדים, נשים, קשישים ואנשים הסובלים ממחלות של מערכת החיסון. קיימת כיום מערכת ניטור 

שיטתית של מי החופים של משרד הבריאות, אך הניטור לא יכול להיות רציף וכן הוא נקודתי. 

מתקן  לדוגמה,  גבוהה.  כלכלית  השפעה  גם  יש  בישראל  המים  לזיהום  כי  לציין  יש  לכך,  בנוסף 

ההתפלה באשקלון מספק 115 מלמ"ק של מים מותפלים למשק המים בכל שנה כ-20% מכלל המים 

המותפלים, והוא המתקן השלישי בגודלו בישראל )46(. מתקן זה הושבת פעמיים במהלך שנת 2016 

כתוצאה מרמות זיהום גבוהות במי הים, ובעבור כך נדרש לשלם קנס של מאות אלפי שקלים לרשות 

המים )47(. הניטור במתקן ההתפלה הוא רציף וגם תוצאותיו מעוברות למשרד הבריאות. לאור מקרי 

נוספות עם  יתכנו השבתות  יחמיר,  זיהום המים  ולאור החשש שבלא התערבות המצב של  העבר 

משמעויות כלכליות גבוהות.
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סיכום

המצב  של  ההתדרדרות  המשך  החלטות.  מקבלי  בקרב  דיון  המשך  לעורר  היא  מטרתו  זה  דו"ח 

והן בישראל. בדו"ח  – הן בעזה  הסניטרי בעזה מהווה איום על בריאות הציבור של תושבי האזור 

וסביבתי  אפידמיולוגי  מחקר  בהמשך  צורך  יש  כיום.  הקיים  המידע  לאור  סיכונים  הערכת  ביצענו 

התחלואה  עומס  הבריאות,  תוצאי  של  יותר  מעמיקה  בחינה  כולל  שמיפינו,  הנושאים  על  בדגש 

של  מיפוי  כללה  הסיכונים  הערכת  הכלכלית.  וההשפעה  החשיפות  בעקבות  הנוספת  והתמותה 

חשיפות שונות להשפעות בריאותיות שליליות, כגון זיהום מקורות מים, זיהום האוויר, התפשטות 

מחלות זיהומיות ופגיעה בבריאות הנפש. כמובן ששיפור המצב בתכנון סביבתי כולל יכול גם להביא 

לתוצאות בריאותיות וכלכליות חיוביות לשני הצדדים. 

ממצאי דו"ח זה חייבים להילקח בחשבון על ידי משרדי ממשלה שונים, לא רק משרד הבריאות, שכן 

למצב הנוכחי בעזה ישנה השפעה בריאותית משמעותית בנושאים שונים על אזרחי מדינת ישראל. 

יש צורך לשפר את העברת המידע בתחומים השונים בתוך משרד הבריאות – בין הרמה המקומית, 

האזורית והארצית ובין חלקים שונים בתוך משרד הבריאות -  ומחוצה לו.

התרחישים  הצר.  במובן  הבריאותי  לנושא  מעבר  הרבה  היא  להערכתנו  הנתונים  של  המשמעות 

המונית  הגירה  של  שנבחן  החירום  תרחיש  על  בדגש  אסטרטגית,  משמעות  בעלי  גם  הם  השונים 

)"פליטי סביבה"( מעזה לישראל בשל קריסת מערכות ותחושה של "אין מה להפסיד". תרחיש זה 

הוא אירוע קיצון אבל בהחלט אפשרי, אשר נדון גם במקומות אחרים בעולם אשר נמצאים על סף 

קריסה סביבתית.

שילוב  תוך  מערכתית  בראייה  להינתן  צריכים  בדו"ח  שהוצגו  הבריאותיים  לסיכונים  הפתרונות 

סקטורים שונים, כולל ברמה המוניציפלית, אשר מעוניינת אף היא לקדם פתרונות לרווחת התושבים. 

ההשפעה על תושבי מדינת ישראל של המצב בעזה איננה רק השפעה ביטחונית אלא גם השפעה 

בריאותית. צורת ההסתכלות של בריאות הציבור, בדומה להסתכלות הסביבתית, איננה יכולה לעצור 

בגבול מסוים ולשם כך יש לחשוב באופן שונה ומחוץ לקופסה כדי לקדם פתרונות שבסופו של דבר 

ייטיבו עם כל הצדדים ויקדמו את בריאות האוכלוסייה כולה.

לסיכום, המצב הסניטרי-סביבתי-בריאותי הנוכחי בעזה הינו בעל השפעה רב ממדית על אוכלוסיית 

כל האוכלוסיות  כוללני לטובת  יש להסתכל על האזור באופן  ישראל. בראייה של בריאות הציבור 

ומהווה אתגר שהוא הרבה מעבר למערכות  רבים,  סיכונים  בעל  הינו  הקיים  באזור. המשך המצב 

הבריאות ומהווה אתגר אסטרטגי משמעותי הדורש מענה רב תחומי ורב מגזרי.
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