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מגמות-התחממות גלובלית 

עלייה בגובה פני היםעלייה בטמפרטורה

המשרד להגנת הסביבה: מקור



המגמות בשינוי אקלים בישראל

המשרד להגנת הסביבה, 2021דוח הערכות לשינוי אקלים אפריל , ממשלת ישראל: מקורות

חם יותר
ºC1.4' עליית טמפ1950משנת 

ºC0.9: ביתר העולם
ºC1: 2050-צפי עליה ל

ºC4: צפי עליה לסוף המאה

יבש יותר
פחות ימי גשם

10-20%הפחתה במשקעים 
התאיידות מוגברת במאגרים

יותר שריפות
התייבשות הקרקע, מחסור במים

גבוה יותר
(חדרה)מ בשנה "מ4.7נמדדה עליה 1992-2019בשנים 

מ בשנה"מ3.2: ביתר העולם
בשלושה עשוריםºC3: המים' עליית טמפ

עליה במליחות השכבה העליונה בים
הרס מצוקים, שינוי קו החוף

המלחת האקוויפר החופי, חדירת מי ים למוצא הנחלים
פגיעה בתשתיות

קיצוני יותר
גלי חום ממושכים

אירועי שיא משקעים ושינוי בפיזורם
סחיפת קרקע, הצפות, שטפונות

בצורות, עונות יובש ארוכות
התייבשות נחלים ושריפות



לשינויי האקלים יש השפעות

שיעור הפגיעה של מזג אוויר קיצוני על התוצר  
(ב"ארה)המקומי הגולמי 

מגמות השינוי בכמות 
–( מ לעשור"מ)המשקעים 

המטארולוגיהמכון 



:תכנית לצמצום ולהערכות לשינויי האקלים
שני ערוצי פעולה

הפחתה
חיסכון בתפעול מבנים  •

ותשתיות

בנייה ירוקה•

ייצור חשמל מאנרגיה •
התייעלות  , מתחדשת
אנרגטית

,  הפחתת נסיעות•
מעבר  , ץ"תחב

לאנרגיה לא מזהמת

טיפול בפליטות פסולת•

טכנולוגיות חדשות•

הפחתה
"ִמיִטיַגְצָיה"

Mitigation
הפחתת פליטות גזי 

חממה
תחבורה  , מאנרגיה

ופסולת

הערכות  
והסתגלות

"ַאַדְפַטְצָיה"
Adaptation
מוכנות לאירועי  
,  קיצון כמו גלי חום

,  שטפונות, הצפות
שריפות

הערכות
,  הערכות לעלייה בחום•

,  עליית מפלס מי הים
חופים ומצוקי חוף

הגנה על חיי אדם•

תכסית, קירור הרשות•
הצללות, ירוקה

,  גלי חום, הצפות, סערות•
שריפות

הגנה על אוכלוסיות  •
חוסן  , חשופות לסיכונים

קהילתי

שיקום ושיפור תפקוד  •
התשתיות האקולוגיות



צבע מקרר: דוגמה לטכנולוגיות חדשות

ולהפחית , להוריד את הוצאות מיזוג האוויר, צבע לבן חדשני יכול לקרר בניינים•
חמצני-פליטת פחמן דו

,  סולפט בגדלים שונים המפזרים את קרינת השמש-מבוסס על חלקיקי בריום•
ומקררים את המשטחים הקרובים

, מקרינת השמש10-20%בעוד שצבע רגיל סופג •
1.9%הצבע החדש סופג רק 

2021אפריל CNN: מקור•
Credit: Purdue University/Joseph Peoples: מקור התמונה

https://edition.cnn.com/style/article/ultra-white-paint-scli-intl-scn/index.html


?האם אנחנו מוכנים או נערכים
הכריז על משבר האקלים כסוגייה  , ביידן, ב"נשיא ארה•

ביטחונית לאומית

סוברים שעל הממשלה  ( 89%)הרוב המוחלט של התושבים •
לפעול לשיפור מוכנות המשק למשבר האקלים

2021אפריל , דוח הערכות לשינוי אקלים, ממשלת ישראל; 2020סקר דעת קהל יולי , המכון הישראלי לדמוקרטיה: מקורות

Pool photo by Al Drago

בקהילה ובנו כתושבים, אנו מתרכזים ברמת הרשות המקומיתבתכנית•
הערכות לאומיות נדונות בפורומים אחריםתכניות•

:הערכות•
יכולת הרשויות לטפל בתרחישים הנובעים מהאיומים המתפתחים ממשבר האקלים•
אמון התושבים במוסדות הרשות•
הכנת התשתיות הפיזיות והקהילתיות הנדרשות לחירום•
ערכות מתואמות בין כלל הגופים הנוגעים•
קיצור זמני התגובה  •
יכולת תגובה ראשונית מהירה של הקהילה המקומית, מודעות תושבים ושיתוף ציבור•



הערכת הפגיעות המקומית



תחומים ותתי תחומים
נושאיםתתי תחומיםהתחום

מבני ציבור וחינוך•מבנים•
בתים פרטיים•
בתים משותפים•

שרידות בסערות והצפות
שיפוץ מעטפת, בידוד טרמי
טיפול בנגר

ניהול האנרגיה

תאורה חסכונית
אי חשמלי

שיפוץ מעטפת

חשמלית•תחבורה•
מוביליטימיקרו •
שיתופית•
הנגשה•

חניונים מקורים, עמדות טעינה
שבילי אופניים מונגשים ובטוחים
מגרשי חנייה לתחבורה שיתופית

לתחבורה ציבורית אזורית וארצית

חללי עבודה במרחק אופניים

שיטפונות•מים•
תיעול וניקוז•
חקלאות•

מאגרים, מרחבי פשט וחילחול
מניעת הצפות

מים לתושבים ולמשק חי

מים לכיבוי אש

עליית מפלס•חופי ים•
סערות•
צמצום החוף•

סכנה למבנים
סכנה למצוקי החוף

המלחת בארות

המלחת נחלים

שטחים  •
פתוחים

שריפות•
ישובים•

גילוי מוקדם של שריפות
הגנה על ישובים

מניעת שריפות

התגוננות בשעת שריפות



תחומים ואיומים

שריפותסערותעליית מפלס היםהצפותתחום

מבנים•

תחבורה•

מים•

חופי ים•

שטחים פתוחים•

מבנים•

למלא את הטבלה: מסגרת לדיון בחדרים
האיומים לדיון יילקחו כתוצאה מהסקר שמייד יעלה. האיומים הרשומים הם כדוגמה: הערה



שאלות להמשך הסדנה

?מהם האיומים היותר משמעותיים במרחב הכרמל•

?כיצד האיומים באים לידי ביטוי•

:בתחומים הבאיםלהערךנדרש לתכנן תכניותאלו •
כל תחום מול האיומים היותר  –מים וחופי ים , שטחים פתוחים, מבנים, אנרגיה, תחבורה

משמעותיים

הערכות בחינוךתכניות•

לטיפול בפסולתתכניות•

?מה היותר דחוף, התכניותמבין •

השאלות הללו יעלו בחדרי העבודה בנושאים השונים בהמשך הסדנה


