


"שינוי האקלים הוא הנושא המכונן של תקופתנו, ואנחנו בתקופה מכוננת. אנחנו מתמודדים עם איום קיומי מיידי.
שינויי האקלים נעים מהר מכפי שאנחנו נעים, והמהירות שלו יצרה קריאת SOS ברחבי העולם.

אם לא נשנה את ההתנהלות שלנו עד ל 2020, אנחנו מסתכנים שנחצה את נקודת האל חזור ונחווה תוצאות הרות 
אסון לבני האדם ולמערכות הטבעיות שמקיימות אותנו."

מזכ"ל האום, אנטוניו 
גוטרס

ספטמבר 2018



 "באמצעות גידול מתמיד של
 פחמן דו חמצני באטמוספירה

 שנובע משריפת דלקי מאובנים,
 הדור הזה שינה את הרכב

האטמוספירה ברמה הגלובלית"

1965
הנשיא ג'ונסון משוכנע:

 "הגיע הזמן להפסיק לגמגם...
 ההוכחות כבר חזקות דיין כדי

 להגיד שההתחממות
הגלובלית כבר כאן"

1988
המדען גיימס הנסן לסנאט:

1992
מדעני העולם:

 האזהרה החמורה
 הראשונה של מדעני

העולם לאנושות:
 "האנושות והטבע נמצאים

על מסלול התנגשות"



כמות החום 
העודפת 

שמצטברת בכדור 
הארץ מקבילה 

לפיצוץ בכל יום של 
400,000 פצצות 

אטום כמו זו 
שהוטלה על 

הירושימה, בכל יום. 
זו כמות החום 

שכדור הארץ סופג 
בכל יום



הסיבה למשבר האקלים: עלייה בריכוז גזי החממה כתוצאה מהפעילות האנושית 
במשך מאות אלפי שנים רמת הפחמן נשמרה מתחת ל300  יחידות למיליון: 



1880  טמפרטורות חריגות לפי מדינות



2017  טמפרטורות חריגות לפי מדינות



השפעות
גלי חום●
שריפות (וכריתת יערות)●
בצורות●
מדבור●
שטפונות●
עליית מפלס פני הים●
הכחדת האלמוגים●
פליטי אקלים●
נקודות אל חזור●











וויט רוק (קנדה)                   19,952
אקרי סיטי (איטליה)          20,623
יארה סיטי (אוסטרליה)     95,981
הובוקן (ארה"ב)                  53,455
קונסטנז (גרמניה)              85,000

בולוניה (איטליה)               390,636
מינכן                                     1,471,508
ברצלונה                               1,620,343
קיובק                                    8,180,000
ניו יורק                                  8,398,748

קנדה                                    37,300,000
ספרד                                    46,740,672
איטליה                                 60,480,000
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יפן
נובמבר 2020



סינגפור 
פברואר 2021



דצמבר 2020

"ממשלות בכל העולם צריכות 
להכריז על מצב חירום אקלימי 

עד שהעולם יגיע לנטו אפס 
פליטות

 הכרזת מצב חירום תדרוש 
מהמדינות להגביר באופן 
דחוף את הפעולות שלהן 

להפחתת הפליטות"



למה להכריז:
אחריות■

      להגיד לתושבים את האמת
פוקוס■

            נושא מהותי שחייבים לטפל בו 
שיתוף פעולה■

      צריכים את התושבים כדי להצליח
מנהיגות■

      דוגמה אישית
השפעה■

      להראות את הדרך לשאר הרשויות
מדע■

      לפעול לפי עמדת המדע
יושרה■

      גם כלפי עצמנו


