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 לכבוד 

 ד"ר מנסור עבאס, 

 והגנת הסביבה ועדת פנים ר יו" 

 

 הבריאותיות של הקמת שדה תעופה אזרחי נוסף דרישה לבחינה מעמיקה של ההשפעות  :  עמדה נייר 

 תמצית 

לאומיות כשדה משלים לנתב"ג.  - על הקמת שדה תעופה אזרחי לטיסות בין 2014הממשלה החליטה בשנת 

בהחלטה הומלץ על מיקום מועדף, עוד בטרם הושלמו תהליכי התכנון, וכתוצאה מכך נגרם עיכוב ממושך. בצוות  

תיות המשמעותיות הצפויות,  לאור ההשפעות הבריאותיות והסביבההיגוי עליו הוחלט אין נציגות לתחום הבריאות. 

אין כל ספק כי יש צורך בבחינה מעמיקה של חלופות המיקום על מנת למזער עד כמה שניתן את הנזקים  

שדה תעופה ומנגד על מנת למקסם את התועלות הבריאותיות והחברתיות,  הבריאותיים הצפויים עקב הקמת 

 כמקובל במדינות מפותחות.  

יתכן קידום  תלא  ומך בעמדת גורמי המקצוע במשרד הבריאות ומדגיש כיתאיגוד רופאי בריאות הציבור  

השונות, לרבות חלופת האפס של אי הקמת    תכנית כזו ללא בחינת ההשפעות הבריאותיות של החלופות

 שדה תעופה משלים. 

לות  מקומיות ומוגב בריאותיות צוין כי במקרה של מכרה הפוספטים המתוכנן בשדה בריר, פרויקט עם השפעות  י

 .1( 27.2.2019, הורה בג"צ למדינה לנמק מדוע לא התחשבה בהשלכות הבריאותיות )בתאריך בזמן

תסקיר השפעה על הסביבה אשר נדרש בחוק בישראל אינו כולל תסקיר של ההשפעות הצפויות על בריאות  

 . השוואה בין התסקירים מופיעה בנספח.  הציבור 

 רקע:  

אשר דומה לנתב"ג בגודלו ומבחינת   , נמל תעופה מקביל לנמל תעופה בן גוריוןמדינת ישראל מתכננת הקמה של 

דונם ולהכיל היקפי   15,000נמל התעופה החדש מתוכנן להשתרע על שטח של כ היקפי התנועה המתוכננים. 

 . מיליון נוסעים לשנה 20תנועה של לכל הפחות 

 החלופות הנבחנות הן: 

דונם   8,000-הריסה של שדה התעופה הצבאי )אשר משתרע כיום על כ  .    רמת דוד בעמק יזרעאל: מתוכננת1

  ,דונם עליהם ייבנה השדה החדש ה 15,000על   בנוסףלערך( ובנייה מחדש של שדה תעופה צבאי ואזרחי משולב.  

סיטי. מסלולי הטיסה עוברים מעל עשרות יישובים.   יסללו דרכי תחבורה, רכבת ותשתיות עוטפות כגון איירפורט

הקמת נמל התעופה באזור זה תצריך הפקעת קרקעות והגבלות רבות על החקלאות כגון סגירת רפתות, וייבוש  

 מאגרי מים אשר נדרשים לאור הסכנה לתעופה בשל מיקומו של שדה התעופה בלב נתיב נדידת ציפורים.  

דונם לערך. שדה    48,000-ום קיים שדה תעופה צבאי המשתרע על שטח של כנבטים ליד באר שבע: במק    .2

יישובים ומסלולי   מעט אזרחי משולב. בסביבתו הקרובה והרחוקה יש -כשדה תעופה צבאי במקור התעופה נבנה 

   ה. יהטיסה אינם עוברים מעל ישובים או ריכוזי אוכלוסי

 
 



 
 

  3ת הוא שבקרבתה של חלופת נבטים יש בין החלופו  המשמעותימבחינת השפעה בריאותית, ההבדל 

בתי ספר   11בעוד שבקרבתה של חלופת רמת דוד קיימים עשרות יישובים בהם  יישובים בהם בית ספר אחד 

 ומוסדות ציבור נוספים.  

חשיבות רבה  על מנת להבין את הפגיעה האפשרית בבריאות והעלות הצפויה עקב השפעות אלו, ישנה  

 בריאותיות הצפויות. ההשפעות ה  למפות ולכמת את 

 ההשפעות הבריאותיות הצפויות כוללות:  

מערכת הלב וכלי הדם, הפרעות בשינה, מטרד  קשור בהשפעה בריאותית על   רעש ממטוסים •

(annoyance )  וירידה בכישורים קוגניטיביים  , איכות חיים פסיכולוגית ועל חרדה אשר משפיע על

 .  (1)   וזיכרון בילדים הכוללת עיכובים בלמידה, קריאה 

כתוצאה מעלייה  בנוסף להשפעות ישירות גם ת להיות צפויו  זיהום אווירההשפעות הבריאותיות של  •

זיהום אוויר יכול לגרום למחלות נשימה, מחלות לב וכלי  בתנועה של כלי רכב אל נמל התעופה וממנו. 

דם, ונמצא קשור לעודף בסרטן, מחלות והפרעות נוירולוגיות בילדים ומבוגרים, משקל לידה נמוך,  

   (2) אוטיזם ועוד

לבריאות  אשר נמצאו קשורים   פתוחים חקלאיים ולא חקלאיים הפחתת חשיפה לאזורי נוף, נופש ושטחים  •

אפשרי   שינויי תעסוקה ואובדן הכנסה. השפעה זו כוללת גם (4)(3) םנפשית ופיסית בילדים ומבוגרי

 .  (5)  כתוצאה מפגיעה במערכות טבעיות של פרויקט תשתית גדול

 . (6) ירידה אפשרית בבטיחות מזון עקב פגיעה בשטחים חקלאייםשפעות בריאותיות עקב ה •

וסכנה בטיחותית עקב   ,כתוצאה מהפחתת שטחים פתוחים אשר קולטים את המים  להצפות ן עלייה בסיכו  •

עלייה בהצפות קשורה בעלייה בתמותה, פציעות, מחלות מעיים, מחלות  . פגיעת מטוס בציפורים

   .(7)  שמועברות ע"י וקטורים כגון יתושים או חולדות, והשפעות על בריאות נפשית כגון חרדה ודיכאון

 

אקונומי נמוך ועל  - חשוב לציין שרבות מההשפעות שהוזכרו משפיעות יותר על אוכלוסייה במצב סוציו

לצד ההשפעות השליליות המוזכרות צפויות גם השפעות   . (5) שוויוןכן עלולות להגדיל את אי ה 

בריאותיות חיוביות כגון הפחתה בשימוש בחומרי הדברה כתוצאה מירידה בעיבוד החקלאי ועלייה  

 באפשרויות התעסוקה.  

 דוגמאות לבחינת השפעות בריאותיות של הקמת נמלי תעופה בעולם: 

לפרויקטים דומים בעולם, ניתן דגש על זיהוי אוכלוסיות רגישות  בתסקירי ההשפעה על הבריאות שנעשו   ●

 .  (5)אקונומי נמוך וכימות ההשפעה עליהן  - יה מרקע סוציויכגון ילדים, חולים כרוניים ואוכלוס 

באנגליה   Heathrow/Gatwickתסקיר מעמיק נערך על החלופות שהוצעו להרחבת נמל התעופה  ●

. התסקיר כלל בחינה בריאותית של  Finningley airportולהקמת נמל תעופה ולהקמת נמל תעופה חדש 

 .  (8)ויר, גישה לשטחים פתוחים ושטחי נופש שינויים בהכנסה, תעסוקה רעש, זיהום או 

(,  annoyanceבהולנד נבדקו השפעות הכוללות: מטרדי רעש ) Schipholבתסקיר שנערך לנמל התעופה  ●

 . (9)הפרעות בשינה, והשפעה על מחלות לב 

התקבלה  אשר  על הקמת נמל תעופהבתסקיר השפעה על הבריאות שנערך בניו זילנד נמצא כי החלטה  ●

 . (10)  התושבים גרמה לפגיעה בחוסן הקהילתי, ותחושות של כעס, חוסר אמון ואובדן  ללא מעורבות

 

 כותבים: 

 לבריאות הציבור, אוניברסיטת תל אביב מאיה שדה, בי"ס 

 פרופ' חגי לוין, איגוד רופאי בריאות הציבור ובי"ס לבריאות הציבור, האוניברסיטה העברית והדסה

 ד"ר מיה נגב, בי"ס לבריאות הציבור, אוניברסיטת חיפה



 
 

 ן פרופ' נדב דוידוביץ', איגוד רופאי בריאות הציבור ובי"ס לבריאות הציבור, אונ' בן גוריו 

 שי, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת בר אילן -ד"ר קרן אגאי 

 נספח: ההבדלים בין "תסקיר השפעה על הסביבה" לבין "תסקיר השפעה על הבריאות" 

 הוא כלי המאפשר  HIAלהלן   Health Impact Assessmentתסקיר השפעה על בריאות  •

התוצאות הבריאותיות שעלולות לנבוע  למקבלי החלטות, בעיקר בתחום המדיניות הציבורית, להבין את 

מהחלטות תכנוניות ואת האופן שבו ההשפעות מתחלקות בתוך האוכלוסייה. התסקיר כולל, בין השאר,  

המלצות על האופן שבו ניתן לצמצם השלכות בריאותיות שליליות על האוכלוסייה ולהגביר את ההשפעות  

וח העיקרון המנהלי הנוגע לשיתוף בהליך.  החיוביות על הבריאות. תסקיר מסוג זה מוגש לרוב מכ

 קיימא ושימוש אתי בעובדות מדעיות. -התסקיר מגלם תפיסות של הוגנות, פיתוח בר 

 

• HIA   פותח על ידי ארגון הבריאות העולמי בשיתוף עם אנשי בריאות הציבור ברחבי העולם, מתוך ביקורת

  - . הסיבה לכך היא שEnvironmental Impact Assessment, EIA על תסקיר השפעה על הסביבה 

EIA  1946אינו סוקר את ההשפעה על בריאות האדם על פי ההגדרה של ארגון הבריאות העולמי משנת : 

 ". בריאות היא מצב של רווחה פיזית, נפשית וחברתית מושלמת ולא רק העדר מחלה"

 מבחינת בריאות הציבור:  EIA -אלו הם החוסרים המהותיים ב

1  .      EIA  חס לחלק מההיבטים של בריאות פיזית, אך לא כולם, ואינו מתייחס לבריאות  מתיי

 נפשית וחברתית. 

פיזית,            .  2 בריאות  סביבתי    EIAלגבי  זיהום  רמות  על  ההשפעה  בהערכת  מתמקד 

  –)למשל אוויר, מים(, אך אינו כולל בבסיסו תרגום של הממצאים ל"הערכת חשיפה"  

יחד,  הערכת דרכי החשיפה העיקרי ולכלל המזהמים  לכל מזהם  ות של האוכלוסייה 

 ופירוט המשמעות בהשפעה הכמותית על תחלואה ותמותה של בני אדם. 

3  .         EIA    מתמקד במדעי הסביבה, ואינו כולל בבסיסו בחינה של השפעות בריאותיות

על   השפעה  למשל:  הבריאות.  ושירותי  הדיור  הכלכלה,  החברה,  מתחומי  נוספות, 

באפשרויות   שינוי  על  השפעה  ורווחה,  חינוך  בריאות,  ושירותי  לתעסוקה  נגישות 

סביבתי, השפעה על  תעסוקה לאוכלוסייה, למשל תעסוקה הכרוכה בחשיפות לזיהום  

 דיור, והשפעה על אפשרות לבצע פעילות גופנית בסביבה מתאימה. 

4  .              EIA    מפתח עקרון  שהוא  בבריאות,  פערים  וצמצום  שוויון  לאי  מתייחס  אינו 

אינו ממפה את האוכלוסיות הרבלנטיות השונות אשר מושפעות    EIAבבריאות הציבור.  

כן לא מער ועל  יך באופן דיפרנציאלי את ההשפעה הבריאותית על  מתהליך התכנון 

אוכלוסיות שונות, בדגש על אוכלוסיות במצב חברתי כלכלי נמוך, אוכלוסיות מודרות,  

המאכלסים   מבנים  זיהוי  קשישים(,  ילדים,  בהריון,  נשים  )כגון  בסיכון  אוכלוסיות 

 חולים ומוסדות חינוך ועוד. - אוכלוסייה רגישה כגון בבתי 

5  .              EIA   ידע שמיוצר    – מקומי  -לרוב אינו כולל שיתוף הציבור, ושימוש בידע אזרחי

 (. citizen scienceעל ידי חוקרים ואזרחים בשיתוף פעולה מחקרי )

6  .              EIA    מהלכים בעוד  גדולים,  פרויקטים  של  תכנוניות  בהחלטות  בעיקר  נערך 

 הם בעלי השפעה על בריאות הציבור.  תכנוניים רבים אחרים, וכן החלטות מדיניות, 

7  .              EIA    עושה שימוש בכלים כמותניים בלבד )מספריים( בעודHIA    עושה שימוש

 הן בכלים כמותניים והן בכלים איכותניים )כגון ראיונות, תצפיות, קבוצות מיקוד(. 
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