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״משבר האקלים הוא הנושא הכי חשוב שניצב בפני האנושות והנושא הכי 
...שינוי האקלים הוא האיום הקיומי הגדול על האנושות...חשוב עבורי

אני לא מרבה לדבר בשפה הזו אבל כאן יש ... יש לנו מחוייבות מוסרית כאן
..."ולא רק ביחס לצעירים אלא כלפי כולם. לנו ממש מחוייבות מוסרית
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Mathematically calculated rate of extinction. Source: Wilson (1992) The diversity of life, the Penguin Press.
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על  –תהליכי 
גידול אוכלוסייה והתפתחות כלכלית  

עומס סביבתי  

אי שיוויון וקיטוב חברתי שינויים טכנולוגיים  





The Holocene

תקופת החסד של האנושות

השנים האחרונות10,000



שנה8000יערות בראשית לפני 



יערות בראשית כיום



ערים

The State of the World’s Cities (2001)
IGBP synthesis: Global Change and the Earth System, Steffen et al 2004
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זעזוע-נקודת מפנה 

מצב חדש

חוסן

המערכת

חוסן במערכת

:מערכתי
חברתי-אנושי

אקולוגי

 טכנולוגי-תשתיתי

הפוגעים במערכות , עיר שמפתחת יכולות לספוג זעזועים ועומסים עתידיים....

,  מבנים, ולחזור לספק את אותן פעולות, טכנולוגיות ובתשתיות, כלכליות, החברתיות

.  מערכות וזהות



משמעות ההשפעות

אירועים ואסונות  שיכולים  סכנות וחשיפה

.להתרחש ואנשים או רכוש החשופים אליהם

.מידת הרגישות של קהילות לאסוןפגיעות

והיקף המשאבים  זמינות יכולת התמודדות

.והיכולות שיכולים לסייע לספוג את האסון

פגיעותסכנות
יכולת  

חוסןהתמודדות



חוסן
מוצלחות  
עירונית



מדיניות  
אקלים

חוסן
מוצלחות  
עירונית



איומים



2011קיץ |אגן הים התיכון , טמפרטורות פני שטח

esaסוכנות החלל האירופית : מקור
מקום שני בעולם בפגיעות לשינוי אקלים  ערי הים התיכון  

2011קיץ |אגן הים התיכון , טמפרטורות פני שטח

2050תחזית : NASAאקלימי בלחיזיגודארדמכרז + אוניברסיטת קולומביה –מחקר 
מעלות 33ימים מעל 55-78תוספת של 



IPCC 2013 Figure SPM.1 | (a) Observed global mean combined land and ocean surface temperature anomalies, from 1850 to 2012 from three data sets. Top panel: annual mean 
values. Bottom panel: decadal mean values including the estimate of uncertainty for one dataset (black). Anomalies are relative to the mean of 1961−1990. 
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ניצול משאבים











תודה



תכנית לאומית  
אקלים ואנרגיה מקיימת בשלטון המקומי



מירכוז
אצל מי יושבת האחריות

כפל תועלות
שילוב מיטגציה ואדפטציה

תיעדוף פתרונות  
מבוססי טבע

אף אחד לא נשאר  
ניטור ובקרהמאחור

קביעת מדדים

מדדים להצלחת מהלך חוסן אקלימי



-התנעה פנים
רשותית
הקמת צוות

יצירת שותפויות

שיתוף ציבור ובעלי 
עניין

איתור בעלי עניין
הקמת פורום התייעצות

מיפוי וניתוח המצב  
הקיים

אקסל שנוצר עבור  כלי 
התוכנית

גיבוש אמצעי  
פעולה

קביעת יעדים
קביעת סדר עדיפויות

ניטור ובקרה
קביעת מדדים

תכנית פעולה מקומית להערכות לשינויי אקלים



זמינות מים

מזיקים ויתושים, מגפות

סופות אבק

זיהוי איומים חיצוניים לרשות 

המקומית



הערכת הפגיעות המקומית

נחל ערי 

ערים עם מאגרי מים
מצומצמים

תלות באספקת 
מים מחברת  

מקורות

איכות חיים במרחב הציבורי
מקומות ישיבה, הצללה, תחבורה

ריבוי בשטחים 
מבונים ותכסית אפורה

פגיעות תושבים



מקיימתאנרגיהחוסן אקלימי

ערוצי פעולהמשימהערוצי פעולהמשימה
קירור 

הרשות

התייעלות הרחבת התכסית הירוקה   1
באנרגיה

הנחיות לבנייה חדשה1

מערכות בקרה ושליטה2שיפור ההצללה 2

שיפור מערכות אקלום והקמת  3הפחתת פליטות חום   3
מרכזי אקלום

מעבר לתאורה חסכונית4היערכות לשרפות4

שיפוץ מעטפת מבנה  55

ניהול 
המים

שימור וטיוב השירותים  6
האקולוגיים בתחום המים

ייצור  
אנרגיה

מתקנים סולאריים קטנים  6
בסביבה הבנויה

מתקנים סולאריים גדולים7היערכות להצפות מסערות7

תכנון לעצמאות אנרגטית8היערכות לפגיעה בחוף8

חדשנות9חיסכון במים9

קידום  

אורח  

חיים  
מקיים

תחבורה  תמיכה באוכלוסיות פגיעות10
נקייה

חשמל ותחבורה ציבורית10

פיתוח תשתית לפעילות בחוץ 11
בתנאים משתנים

תשתיות לחשמל בכלי רכב  11
פרטיים ושיתופיים

קידום מעורבות תושבים וחוסן  12
קהילתי

התייעלות בתחבורה כבדה12

קידום בריאות הציבור  13



משק דל פחמן-צמצום פליטות 

ייצור 
אנרגיה 
ציבורית

ייצור אנרגיה פרטית

תחבורה מקיימת

בנייה ירוקה  
ומאופסת 

אנרגיה

תחבורה חשמלית

התייעלות באנרגיה

הסבת פסולת מהטמנה



אדפטציה-ערוצי פעולה 

הובלה של האשכולפירוט הפעולותפעולהערוץ 

התכסיתהרחבת 

הירוקה

הכנת תכנית לשימור השטחים הפתוחים  ניהול החרש המקומי

מכרז מרכזי לרשויותגגות וקירות ירוקים

"  מיני", סוגי עצים מתאימים, הכנת מפרט לבתי גידול רצוייםטיפוח המערכות האקולוגיות

אקולוגיים  , מסדרונות

הפחתת פליטות חום

הפחתת השימוש בחומרים אוגרי חום ופולטי חום  

פיתוח ותשתיות, בבנייה

הנחיות לשימוש בחומרים המקטינים את  / בניית מדריך

פליטת החום

רכישה מרוכזת  , תכנית אב אזורית לשבילי אופניים מוצלליםהפחתת תחבורה ממונעת במרחב

אופניים, חניות)של עזרים לתנועות רכות 

ביישוב  , ניהול הממשק בין היישוב לחרש הטבעיהיערכות לשריפות

ובסביבתו

הכנת מערך פעולה מרחבי ותכניות היערכות באמצעות  

.גורמים אזוריים בהובלת האשכול

להצפות  היערכות 

מסערות

מיפוי מבנים ותשתיות  , איתור אזורים המועדים להצפההערכת סיכונים לאזורי הצפה

העתקה/בתחומם ובניית תכנית חיזוק והגנה 

.  חיזוק ותחזוקה של מערכות הניקוז והתיעול ברמה האזוריתחיזוק ותחזוקה של מערכות הניקוז והתיעול

המועדים להצפות  " רשותיים-על"איתור תשתיות ומבנים חיזור מבנים ותשתיות באזורי הצפה

,  תשתיות אזוריות, מבני תרבות וחינוך, כבישים)והגנה עליהם 

('מקלטים וכד, ש"מט

מתן כלים וידע  . עבור רשויות האשכול, הקמת פורום בנושאטיוב בארותחיסכון במים

.  לניהול נכון וחסכוני במים



בהצלחה


