
היערכות ישראל
לשינוי אקלים



צמצום הפגיעות  
בנפש וברכוש  

ובניית חוסן כלכלי

נקיטת אמצעים 
להגדלת העמידות של  

המערכות הטבעיות

בנייה ועדכון בסיס 
הידע המדעי  

לצורך קבלת החלטות

העלאת מודעות והנגשת , חינוך
ידע למקבלי החלטות ולציבור

השתלבות ישראל במאמץ הגלובאלי 
וקידום שיתופי  , בהתאם למחויבויותיה

לאומיים-פעולה  אזוריים ובין

2018יולי –( 4079)החלטת ממשלה 
היערכות ישראל להסתגלות לשינוי אקלים  



מנהלת היערכות לשינוי אקלים
ר"יו, המשרד להגנת הסביבה-

משרד ראש הממשלה-

משרד הבריאות-

המשרד לביטחון הפנים-

משרד החקלאות ופיתוח הכפר-

משרד האנרגיה-

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים-

שמרד הבינוי והשיכון-

ל"קק-

משרד הפנים-

משרד המדע והטכנולוגיה-

משרד החוץ-

משרד התיירות-

משרד האוצר-

משרד הביטחון-

המשרד לשוויון חברתי-

ל"רח, רשות החירום הלאומית-

משרד הכלכלה והתעשייה-

משרד החינוך  -

הנגב והגליל, המשרד לפיתוח הפריפריה-

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה-

התאחדות התעשיינים-

מרכז השלטון המקומי-

15פורום ה -

הרשות הממשלתית למים ולביוב-

רשות החשמל-

רשות הטבע והגנים הלאומיים-

ארגון חיים וסביבה-

משטרת ישראל-

רשות הכבאות-

השירות המטאורולוגי-

מנהל התכנון-

רשות מקרקעי ישראל-

חרום ובריאות:ועדות משנה

חקלאות וסביבה, משאבי טבע

תשתיות וטכנולוגיה, אנרגיה

שלטון מקומי

אסטרטגיה וכלכלה

מחקר וגישור פערי ידע

חינוך ושיתוף ציבור, הסברה



פעולות המנהלת להיערכות

השפעות והשלכות, מיפוי מגמות אקלימיות

פרויקטים לתקצוב/מיפוי פעולות לביצוע

תכנית לשינוי אקלים ואנרגיה בשלטון המקומי

ט"השמקביעת  תרחישי ייחוס לשינוי אקלים בישראל 

מדדי בריאות והמלצות לפעולה במערכת הבריאות

האיחוד האירופי-CLIMAMEDהשתתפות בתכנית 

NGOs, אקדמיה, שלטון מקומי, שיתופי פעולה רוחביים

מיפוי אוכלוסיות פגיעות והשפעות על מערכת הרווחה



המגמות האקלימיות בישראל4

תעלה 2100עד 
הטמפרטורה 

4°בעוד 

בעוצמהעליה 

אירועי  ותדירות
קיצון במזג האוויר

עליה של 

מ  "ס0.3-0.5
בכל שנה

פחיתה 2100עד 
בכמות המשקעים    

15-25%בכ



קיצוני יותרגבוה יותריבש יותרחם יותרמגמות

איומים

התגברות תופעת  

איי החום העירוניים

עלייה בתדירות  

שריפות

הגברת השיטפונות  הצרה של החופים

והנגר העילי

עלייה בתדירות  

ועצמה של גלי חום

התייבשות קרקע 

וצומח

סכנת יציבות למצוקי  

החוף

ריבוי הצפות

ריבוי מחלות  

ידי  -הנישאות על

וקטורים

ירידה בשפיעה   

במקורות המים  

הטבעיים

המלחת אקוויפר 

החוף

סחיפת קרקעות

פגיעה באוכלוסיות  

מוחלשות

פגיעה בתשתיות  

חופים ונמלים

פגיעה באוכלוסייה

והאיומים הנובעים מהן



גיבוש  ויישום כלי  
מדיניות ליישום  

פעולות  
להיערכות לשינוי  

אקלים

הכרה בשינוי  
אקלים כתרחיש  

אסטרטגי  
במפת האיום  

אישור  )הלאומי  
(.קבינט

תקציב רב שנתי  
ליישום  

הפעולות 
שמופו לטווח  

קצר להיערכות  
לשינוי אקלים

הכנה  , ניטור
ויישום של  

תכניות במשרדי  
שלטון  , ממשלה
י גורם  "מקומי ע

מתכלל

הערכה מאקרו 
כלכלית של  

השפעות שינוי  
אקלים וסיכונים  
למשק והערכת  

תכנית ארוכת  
טווח

תמיכה בשלטון  
המקומי להכנת  

תכניות  
להיערכות  לשינוי  

אקלים וישומן

המלצות עיקריות



תכנית לאומית  
אקלים ואנרגיה מקיימת בשלטון המקומי

?הערכותמהי תכנית 



ה
מ

שי
מ

ה

פחות פליטות
יותר חוסן



ע
ק

ר

(מיטיגציה)הפחתה 

חיסכון בתפעול מבנים ותשתיות•

הכנסה מייצור חשמל במתקנים  •
עירוניים

הזדמנויות להשקעות קטנות  •
ובינוניות  

(קלינטק)מקומות עבודה חדשים •

שיפור איכות האוויר בעיר  •

(אדפטציה)הסתגלות 

עליית  , היערכות לעלייה בחום•
מפלס מי הים וירידה בזמינות  

מים

הגנה על חיי אדם ורכוש מפני •
הצפות וגלי חום, סערות

הגנה על אוכלוסיות חשופות  •
לסיכונים

שיקום ושיפור התפקוד של •
התשתיות האקולוגיות

הפחתה

הסתגלות

*מיטיגציה*

צמצום פליטות  

גזי חממה  

,  מאנרגיה

תחבורה  

ופסולת

*אדפטציה*

מוכנות לאירועי  

קיצון כמו גלי  
,הצפות , חום

ושינויים  

בסביבת החיים



מגמות השינוי באקלים ברמה  שינויי אקלים
.מקומית/לאומית/עולמית

השפעות האקלימיות שמהוות איום על  האיומים
.הישוב

מידת הרגישות של של הישוב והאוכלוסיה  פגיעות
לאיומים

זמינות והיקף המשאבים והיכולות  יכולת התמודדות
את  שיכולים לסייע לספוג את האיומים וההשפעות 

.האסון

פגיעותאיומים
יכולת  

חוסןהתמודדות

חוסן אקלימי ברמה המקומית
ם

ני
כו

סי
ת 

רכ
ע

ה





אתר אינטרנט ייעודי לרשויות



.ישראל מתחממת▪

.צפי להמשך התחממות משמעותית▪

.יש להיערך לאפשרות של הפחתה בכמות המשקעים▪

סביר שיהיה גידול  . אירועי מזג אוויר קיצוניים ימשיכו להתרחש▪
(.במיוחד גלי החום)בתדירותם /בעוצמתם

ם
מי

יו
א

ת 
רכ

ע
ה

עמדת השירות המטאורולוגי



צ"מ30לסף טמפרטורה של מעלמספר הימים הנוספים 

2050-2006במספר הימים בין ההפרש

2005-1961לבין   
שנה1/3= תוספת של עונה חמה 
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תרחיש 

-חמור



הערכות מקומית לשינויי אקלים  
זיהוי השפעות בהתאם לאזורי אקלים

השפעותאזור

עליית מפלס מי הים, סוער,חוםמישור החוף1

סוער,חוםהשפלה ומערב השומרון2

התייבשות  , סוער,חוםהרי הצפון3

סוער,חוםהרי המרכז4

גליל מערבי דרום , תחתוןגליל 5
ג"רמה

התייבשות  , סוער,חום

חוםעמקי הצפון6

חוםעמקי המזרח7

חוםצפון הנגב8

חוםהנגב9



נתוני אקלים-מגמות 
אשדוד

וב
ש
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טמפרטורה מקסימום וטמפרטורה  

1995-2009מול 2020מינימים 
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נתוני אקלים-מגמות 
השוואה בין רשויות
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2020טמפרטורת מקסימום 

פחות גשום 
ממקומות אחרים



2030–מגמות מרכזיות עם הפנים ל 

האקלים משתנה 
בצורה מהותית

העיר צומחת  
באוכלוסייה ובבינוי

המערכת  
האקולוגית נשחקת

ות
יע
פג



ת
עו

גי
פ  2018נתונים חברתיים –איומים ופגיעות 

השוואה בין רשויות

ממוצע ארצי
10%

ממוצע  

33%ארצי 

ממוצע  

5%ארצי 
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2018-+ 75אחוז בני 



ת
עו

גי
פ 2018נתונים חברתיים –איומים ופגיעות 

השוואה בין רשויות

ממוצע ארצי
10%

ממוצע ארצי  

*34%
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*17.7%

2017נתוני הביטוח הלאומי -*



106נתוני –הצפות ירושלים -דוגמה 

48%בירושלים 

מאוכוסיית  

,  הנזקקים

סובלים מעוני  

אנרגטי

ת
עו

גי
פ



עצים בישוב–איומים ופגיעות 
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רשויות השוואהכריתות עצים 

ת
עו

גי
פ

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

נתניה כפר סבא אשדוד לוד
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שריפות יער בישראל
ת

עו
גי

פ



נפש1000–כללי לפי מחוזות ל לאישפוזשיעור המיטות 
ת

כו
ער

ה



תועלות תכניות פעולה לאנרגיה בערים

הפחתת  
פליטות

חוסן  
אנרגטי

הזדמנות 
כלכלית



מצב קייםמקורות פליטה עירוניים עיקריים 

קרדיט לצילומים  
https://unsplash.com/

חשמל 
ואנרגיה

מים

תחבורה פסולת

https://unsplash.com/


ערוצי פעולה לאנרגיה מקיימת  



תודה רבה

einavme@sviva.gov.il
052-5224822


