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 רקע

 

 מסוימתירידה של  קיימת מגמתבעשורים האחרונים 

 (.1באזור מפרץ חיפה )איור  רהאוויבזיהום 

 

 - 2003הממוצע השנתית של מזהמים שונים בתקופה שבין  :1איור 

 באזור מפרץ חיפה  2013

 (2013 - 2003להגנת הסביבה, משרד  של ים שנתי ותדו"ח )מקור:

האם השינויים החיוביים הללו מלווים גם בירידה 

משמעותית בתחלואה ובשיפור מצב בריאותם של 

 התושבים הגרים באזור?

 נסה לענות על שאלה זו.יפרויקט הנוכחי ה
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 מה אנו יודעים?

 

רק  מפרץ חיפה מתפרסמים נתונים על מצב הבריאות של תושבי

לרוב  מפרץ חיפההמדויק באזור  תחלואהלעתים רחוקות ומצב ה

מגמת ירידה מתונה חלה ה 2000משנת ידוע כי . אינו ברור

ירידה זו לא ברור אם אך (, 2באזור )איור סרטן ב הבתחלוא

 זמנית בלבד. שהיאמגמה מתמשכת או  מצביעה על

 

 1993יפה לפי מגדר בין השנים סרטן באזור מפרץ חב תחלואה: 2איור 

 משרד הבריאות(.לאומי, הסרטן ה)מקור: רישום  2010-
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 מטרות המחקר

 

הום בזימגמת הירידה המתמשכת אם ה נבדוקמחקר המוצע ב

אוויר, שנצפתה בשנים האחרונות באזור מפרץ חיפה הביאה ה

 .התושביםשיפור מתמשך במצב הבריאות של ידי לבמקביל גם 

  :מטרות ספציפיות ארבעמחקר ל

 מצאות של הם ושיעורי הילקבוע את הדפוסים הגיאוגרפי

לשתי  בהשוואה האזור תבאוכלוסיי שונים תחלואהסוגי 

 ;חדרהו תל אביב -  ערי ביקורת

 יםשנתיההשינויים חר באופן פרוספקטיבי א לעקוב 

שעורי תחלואה באוכלוסייה והבדפוסים הגיאוגרפיים של 

 יחסית לערי מפרץ חיפהאזור התחלואה בשל ה ההמצאות

 ;ביקורתה

 לבין אוכלוסייה בהקשר בין התחלואה  עוצמתאת  לחקור

 ;מפרץ חיפהאזור יהום האוויר בזרמות 

 הקשר בין התחלואה  עוצמתב יםלעקוב אחר שינויים שנתי

אוכלוסייה השל  לבין חשיפתהבאוכלוסייה  תיהנצפ

 .אזורלזיהום האוויר ב
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 שיטת הניטור

 

במחקרי  מוחשי ןעל פי גישת המחקר המוצעת, אין צורך או יתרו

לפיכך האוכלוסייה כולה ו את מייצגיםעוקבה קטנים, שאינם 

יכול  י, ניטור בריאותלחלופין. מוטותלהיות  עלולות מסקנותיהם

מקורות נתוני ניטור בריאות קיימים של להיות מיושם על ידי שילוב 

 .ניםשכבר ממוחשבים וזמי

 מאגרי מידע 

 

  כמקור נתונים ישמש של ישראל רישום הסרטן הלאומי

 באזור סרטן תתחלואשעורי ניטור שינויים בלצורך 

  כמקור נתונים  תשמשנה " טיפת חלב"ממרפאות רשומות

 ,נשים בהריוןשל  םב אחר שינויים במצב בריאותלמעק

  ;באזורהרך ילדים בגיל תינוקות ו

 הקיימותבריאות המרפאות של  ותרשומות ממוחשב 

-6 לאייבגאסתמה הימצאות  לגביכמקור מידע  נהשמשת

תגובה כביטוי לנטילת תרופות מרשם, וכן לגבי , 14
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 םאירועיל וא אירועי זיהום אויר ארוכי טווחפוטנציאלית ל

 אקוטיים.

 ומצב  יםדמוגרפי מאפייניםצה"ל )ל םיסייגתמידע על מ

כמקור נתונים , ישמש מנתוני לשכות הגיוס(בריאות 

, יסיםתגיהאסתמה בקרב המ בהימצאותלניטור שינויים 

  .הנחקרת במהלך התקופה

 חקור אתשל מדגמים על מנת לביולוגי הפרויקט יכלול גם ניטור 

זיהום האוויר שנמדד על רמות לאוכלוסייה ה תקשר בין תחלואה

 .איכות האווירלניטור הידי הרשת הקיימת של תחנות 
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 הפרויקט נושאי

 

 של ניטור(: )מודוליםתתי נושאים הפרויקט כולל שישה 

 בהקשר סרטן באזור מפרץ חיפה של  היארעות: 1 תת נושא

ד"ר  ' ב. רייזר,פרופ ,("אפרופ' ב.א. פורטנוב )חזיהום אוויר )ל

 .גב' נ. ריבניקובה(ו בוקר-ליטל קינן

 באזור ונשים בהריון  תינוקותשל  ם: מצב בריאות2 תת נושא

י. שוורץ, ופרופ'  פרופא. קלוג )ח"א(,  )ד"רהום אויר יזלבהקשר 

 .ב.א. פורטנוב(

  ילדים,  בקרבאסתמה  ת: מגמות ושינויים בתחלוא3 נושאתת

' מרפאות )פרופביקורים בשל כפי שהיא משתקפת במחזוריות 

' ח. ביבי, וגב' ר. פרופ ,' ש. לין )ח"א(פרופח. כרכבי )ח"א(, 

 .זייגמן(

  אסתמה בקרב תחלואת סיכון לה ת: הערכ4נושא תת

 .נ 'גבו מ. שפריץ ד"ר' ר. כראל )ח"א(, צה"ל )פרופל םסייגיתמ

 .(גרינברג

 ל. של השפעת זיהום האוויר )פרופ ניטור ביולוגי: 5 תת נושא '

  (.ודסיןי, ד"ר י. אלקלעי, ד"ר פ. שוברץ, פרופ' א. )ח"א(  פיירמן

  ש. ד"ר )ח"א(,  זוסמן .: ניטור איכות אוויר )ד"ר מ6נושא תת

 נרו(.יאוד"ר י. פ פז

תל אביב אזורי  חיפה כאשראזור מפרץ  עבורהערה: כל הניתוחים יבוצעו 

ביקורת - ישמשו כערי חדרהו
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 צוות המחקר

 

שם ותפקיד 
 בפרויקט

 תחום התמחות שם המוסד

פרופ' בוריס א. 
 פורטנוב

)מנהל הפרויקט 
 וחוקר ראשי(

פקולטה לניהול, ה  

 אוניברסיטת חיפה

ניתוח של חשיפה 
מערכת  ;סביבתית

 מידע גיאוגרפי )ממ"ג(

פרופ' רפאל 
 כראל

 )חוקר ראשי(

ביה"ס לבריאות 
 הציבור,

 אוניברסיטת חיפה

אפידמיולוגיה, רפואה 
 תעסוקתית

 פרופ' שי לין

 )חוקר ראשי(

ביה"ס לבריאות 
 הציבור,

 אוניברסיטת חיפה

אפידמיולוגיה, רפואה 
 תעסוקתית

פרופ' בניימין 
 רייזר

לסטטיסטיקה, החוג  

 אוניברסיטת חיפה

 ביוסטטיסטיקה

פרופ' יואל 
 שוורץ

ביה"ס לבריאות 
 הציבור,

אוניברסיטת  
 הארוורד 

בניית מודלים של 
 ;זיהום אויר

אפידמיולוגיה 
 סביבתית

פרופ' חיים 
 ביבי

 ;רפואי ברזיליהמרכז ה
אוניברסיטת בן גוריון 

 בנגב

 רפואת ילדים
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שם ותפקיד 
 בפרויקט

 תחום התמחות שם המוסד

פרופ' חאלד 
 כרכבי

,טכניוןה מרפאת  
כלליתבריאות   

 רפואת משפחה

פרופ' אליזבט 
 פיירמן

 ריאות ואלרגיה, 

המרכז הרפואי תל 
 ,אביב ע"ש סוראסקי

פקולטה לרפואה, ה
 אוניברסיטת תל אביב

 ניטור ביולוגי

פרופ' איריס 
 יודסין

מחקר קליני ורפואה 
תעסוקתית, מרכז 

 רפואי רוטגר

רפואה סביבתית 
 ותעסוקתית

ד"ר ליטל קינן 
 בוקר

לבריאות ביה"ס 
 הציבור,

 ;אוניברסיטת חיפה
לאומי המרכז ה

 לבקרת מחלות

 אפידמיולוגיה, 

 בקרת מחלות

 לגאוגרפיה החוג ד"ר איתי קלוג
, ופיתוח סביבתי

אוניברסיטת בן גוריון 
 בנגב

אפידמיולוגיה 
 סביבתית,

 ממ"ג

 לגאוגרפיה החוג ד"ר שלומית פז
, ולימודי סביבה

 אוניברסיטת חיפה

 אקלים, ישינוי
אפידמיולוגיה 

 סביבתית

ד"ר מנור 
 שפריץ

 רפואה מונעת צה"ל, חיל הרפואה
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שם ותפקיד 
 בפרויקט

 תחום התמחות שם המוסד

 ד"ר מאיה נגב

ועדה ה)מרכזת 
מקצועית(ה  

ביה"ס לבריאות 
 הציבור,

 אוניברסיטת חיפה

מדיניות של בריאות 
 הציבור

ד"ר מרינה 
 זוסמן

)מרכזת 
 הפרויקט(

פקולטה לניהול, ה  

 אוניברסיטת חיפה

רפואה תעסוקתית, 
אפידמיולוגיה 

 סביבתית

ד"ר פטריסיה 
 שוברץ

ביה"ס לבריאות 
פקולטה ה, הציבור
אוניברסיטת לרפואה, 

 תל אביב

רפואה סביבתית 
 ותעסוקתית

ד"ר יפעת 
 אלקלעי

פקולטה לרפואה, ה
 אוניברסיטת תל אביב

 ניטור ביולוגי

ביה"ס לבריאות  גב' נילי גרינברג
 הציבור,

 ;אוניברסיטת חיפה

 צה"ל

תעסוקתית,חשיפה   

 בריאות הסביבה

גב' נטליה 
 ריבניקובה

כלכלה, מחקרים  אוניברסיטת חיפה
 סביבתיים

 המרכז הרפואי גב' רוזלין זיגמן
מרפאת  ;רמב"ם

 בריאות כללית

 רפואה מונעת
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 ועדה מקצועית

 
המחקר מפוקח על ידי ועדת היגוי המורכבת מנציגי משרד 

בריאות והמשרד להגנת הסביבה, בית הספר לבריאות הציבור ה
לא ממשלתיים ונציגים הארגונים ה יאוניברסיטת חיפה, נציגב

המרכז האירופי לסביבה  - (WHO) מארגון הבריאות העולמי
 . והבריאות

 
 

 שיתופי פעולה בין מוסדיים

 

  אוניברסיטת הארוורד, ביה"ס

 לבריאות הציבור

  אוניברסיטת בן גוריון בנגב 

 טכניוןה 

 צבא הגנה לישראל 

 מרפאות בריאות כללית 

 

 אוניברסיטת חיפה 

  ריאות ואלרגיה, מכון 

 המרכז הרפואי תל אביב 

  המרכז לבקרת מחלות, משרד

 הבריאות

 רפואי ברזיליהמרכז ה 
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שנים( 5-בש"ח )לתקציב   

 

צוות )כולל מלגות לסטודנטים(השכר   2,321,250 

 95,000 הוצאות נסיעה

 310,000 ייעוץ מקצועי

 210,000 רכישת מפות ומאגרי מידע

 20,000 ציוד משרדי

 75,000 הוצאות אחרות

 454,690 (15%תקורה מוסדית )

 3,485,940 סה"כ
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 :קשר ליצירת

 marinkaz@gmail.com"ר מרינה זוסמן ד

  הפרויקטמתאמת 

 :הבית אתר

monitoring.haifa.ac.il-http://health 

 972-4-8288540+טל': 

 972-4-8249971+פקס: 

mailto:marinkaz@gmail.com
http://health-monitoring.haifa.ac.il/

