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שולחנות עגולים•
הערכת פגיעות בעיר  •

חיפה
איך לתכנן הערכות  •

?  מקדמת בריאות בעיר
Co-benefits!

המקרה של חום בעיר•



('דק10)שולחנות עגולים 

מה האיומים המרכזיים על  •
בריאות הציבור ברשות 

?המקומית שלי

מה הרשות עושה כדי •
?לשינוי אקליםלהערך

מה הייתי רוצה שהרשות •
?תעשה



:עירוני בעיר חיפה-חוסן קהילתי
מיפוי רגישות והערכות לשינוי  

אקלים בתחומי הבריאות והרווחה

,  2מוטי זוהר,2שלומית פז, 1מיה נגב
,  1רעות שרמן, 1תמר זוהר,3חני נוימן

4חגי לוין, 2תום אבקסיס

אוניברסיטת חיפה, ס לבריאות הציבור"ביה1.

אוניברסיטת  , החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה2.
חיפה

אוניברסיטת חיפה, ס לעבודה סוציאלית"ביה3.

,  ס לבריאות הציבור ורפואה קהילתית"ביה4.
הדסה-האוניברסיטה העברית



סקר בקרב תושבי  

מדגם מייצג  , העיר

.לפי גיל ומין

(N=550)2020מאי  

מבט על העיר  
ותושביה

אקלים

?מה הפגיעות לאקלים בחיפה•

אוכלוסייה

?מה הרגישויות החברתיות•

מהן תפיסות הסיכון והחוסן של  •
?מקבלי החלטות ותושבים

 mixed)תחומי ומשולב -מחקר בין•
methods)

מיפוי של 
נתוני אקלים  
וסביבה 

סקר תושבים  
מקוון 

ראיונות  
עומק  
במערכות  
הבריאות  
והרווחה 

מיפוי מדדי  
בריאות  
ורווחה



(N=550)2020מאי  , סקר בקרב תושבי העיר

(1-5ממוצע )אנא ציין באיזו מידה אתה סבור שהאיומים האלו ישפיעו עליך באופן אישי 
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השפעה  
כלכלית  
בעקבות  

משבר וירוס  
הקורונה

רעידות  שריפות
אדמה

מצב בטחוני  
,  מלחמה)

,  טרור
(פיגועים

השפעה  
חברתית  

תחושת  )
( בדידות

בעקבות  
משבר וירוס  

הקורונה

השפעה  
בריאותית  
בעקבות  

משבר וירוס  
הקורונה

/  שיטפונותגל חום קיצוני
הצפות  

שינויי אקלים

סקר  
תושבים  
מקוון 



(ממוצע)אנא ציין באיזו מידה אתה סבור שהאיומים האלו ישפיעו עליך באופן אישי 
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5

פגיעה ברמת ההשכלה  שינויי אקליםשריפותהצפות/ שיטפונותגל חום קיצוני
בבתי ספר ובאוכלוסייה  

הכללית

השפעה כלכלית בעקבות  
משבר וירוס הקורונה

השפעה חברתית  
(  תחושת בדידות)

בעקבות משבר וירוס  
הקורונה

השפעה בריאותית  
בעקבות משבר וירוס  

הקורונה

(18-40)יהודים  (41-90)יהודים  (18-40)ערבים 

סקר  
תושבים  
מקוון 



מבוגרתואוכלוסיהמצב סוציואקונומי 

8UNPUBLISHED DATA-DO NOT COPY OR DISTRIBUTE

מיפוי  
מדדי 
בריאות  
ורווחה



פציעות, סיעוד, ניידות, נכות: קצבאות ביטוח לאומי

9UNPUBLISHED DATA-DO NOT COPY OR DISTRIBUTE

מיפוי  
מדדי 
בריאות  
ורווחה



תחושת חוסן קהילתי
יכולתה של קהילה שלמה להתאושש מאירוע קשה  

ולחזור מהר ככל האפשר לחיי היום יום

:שאלות לדוגמא

"בעיר שלי קיימת עזרה הדדית ודאגה לאחר"

"אני יכול לסמוך על אנשים בעיר שיבואו לעזרתי בעת משבר"

3.3
2.92.9
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(18-40)יהודים (41-90)יהודים מבוגרים (18-40)ערבים 

p < .01))(18-40)לערבים ( 18-40)נמצא הבדל מובהק בין יהודים * 

סקר  
תושבים  
מקוון 



3.8
3.0
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תחושת סכנהחוסן קהילתיחוסן לאומי

Pearson Correlation 
coefficient

(N=550)
חוסן קהילתיתחושת סכנה

--תחושת סכנה

---.057חוסן קהילתי

חוסן לאומי לאור משבר  
.388**-.270**הקורונה

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

סקר  
תושבים  
מקוון 
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Average number of excessively hot days 
in August for the period 2010–2019

Perceived risk of heatwaves  

(will impact me, 1-5 scale)

חום ותפיסת חום

UNPUBLISHED DATA-DO NOT COPY OR DISTRIBUTE

מיפוי של נתוני  
אקלים וסביבה 

סקר  
תושבים  
מקוון 



שריפות ותפיסת שריפות
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Sensitivity to Wildfires
Perceived risk of Wildfires  

(will impact me, 1-5 scale)

UNPUBLISHED DATA-DO NOT COPY OR DISTRIBUTE

מיפוי של נתוני  
אקלים וסביבה 

סקר  
תושבים  
מקוון 



הצפות ותפיסות סיכון של הצפות
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Sensitivity to Floods

Perceived risk of Floods  

(will impact me, 1-5 scale)

UNPUBLISHED DATA-DO NOT COPY OR DISTRIBUTE

מיפוי של נתוני  
אקלים וסביבה 

סקר  
תושבים  
מקוון 



חוסן ותפיסות סיכון
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Sense of Danger 

סקר  
תושבים  
מקוון 



 :ייחודיעירוניחירוםמערךגובשבחיפה

בשעתיופעלמהםאחדשכל( חבלים)אזורים•

.עצמאיבאופןחירום

שלחילוץמכוחהמורכביםמקצועייםצוותים•

האגפים,ישראלמשטרת,העורףפיקוד

.ועודהרווחהמערכתנציגי, בעירייההביצועיים

בחירוםהעירניהולעלהאחראיהגורםהינההעירייה

,יותרחמהולשגרהחירוםלאירועיערכותילההאחראיםהגופיםמי

 ?העירברמתהדרושיםהפעולהשיתופיומה

ראיונות  
עומק  
במערכות  
הבריאות  
והרווחה 



לשינויבהגדרה לא ערוכים אך,חירוםלמצבערוכיםבחיפההגדוליםהחוליםבתי

גלי חום קיצוניים או הפסקות חשמל ממושכות, םאקלי

מצבי  לערכותיהבחיפההבריאותבמערכתישהאם

?בפרטקיצוניאווירולמזגבכללחירום

לתרחישיערכותיהשלהנושאאתהעלהשמישהוראשונהפעםוז"
ברמהלפעולצריכים.שםלאאנחנו ,מקוםמשוםהגיעזה,אקלים

לרעידתערוכיםאנחנו,למטהזהאתלהורידלאטולאטהלאומית
"בנושאהקשורותהמשמעויותוכלמלחמה, טילים,אדמה

בחיפהחוליםביתבבכיר

כל שעת החירום של  "
משרד הבריאות מתקשה  

לא ממש  -מאוד לעבוד
מתפקדים ומשאירים  

הרבה פעמים לשטח לקבל  
"את ההחלטות

בחיפהחוליםביתבבכיר

ראיונות  
עומק  
במערכות  
הבריאות  
והרווחה 



בכלחוםגליעלשומעאתה"

כאן...באירופהמקומותמיני

הדבריםאתשומעתלאאת

אניאזעליהםכתובלאהאלה

"יודעלא

אתלדמייןליקשה"

האלההשינוייםשלהמשמעויות

שמדבריםהאווירמזגשל

רעידות,חוויתימהמלח, עליהם

"לאחוםגל,ראיתיאדמה

שאנשיםברמהלאזה"

שלשלנוהסף,מזהמתים

…  רחוקמאודהואחירום

"שליבדורםאיודעתלא

ירוהאומזגבתודעהבמודעות"

שלבתודעה...בעייהלאהוא

ולאהחלטותמקבליאנשים

פחות...אחדאףשלבתודעה

היהלאקרהלא,במודעות

"במציאות

לשינוימודעותיש

אבל,בעולםאקלים

כאיוםנתפסלא

נתפסלא.בארץ

להיותשיכולכאירוע

אוחירוםמצב

קטסטרופה

?חיפהעירייתקרב בכירים באגף הרווחה בבאקליםלשינוימודעותישהאם

חירוםלמצביערכותיהיש

למצבובכללםשונים

קיצוניאוירומזגמלחמתי

,ריפהש,אדמהרעידת)

ערכותיהןאי(. הצפה

קוראוחוםלגלספציפית

קיצוני

ראיונות  
עומק  
במערכות  
הבריאות  
והרווחה 



?איך הופכים איום להזדמנות

איך לתכנן הערכות מקדמת  
!Co-benefits? בריאות בעיר



סיעור מוחות על הממצאים  
:בשולחנות עגולים

איך המידע יכול לשמש  •
?מדיניות עירונית

מי צריך לשבת סביב שולחן •
?ההערכות ברשות

איך נקדם מדיניות מקדמת •
?בריאות ורווחה

מה היה שונה אם המחקר  •
?היה נערך בעיר שלי







ההשפעות של חום על הבריאות
חסמים לאורח חיים בריא•

תחבורה פעילה•

פעילות גופנית בחוץ•

לכידות חברתית•

עלייה בתחלואה•

 Heat and health in the WHO European Region: updated evidence forהתאבדויות, אלימות מגדרית, עלייה באלימות•
effective prevention. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2021.



ההשפעות של יובש על הבריאות

מחסור בשטחים ירוקים וכחולים•

פעילות גופנית•

בריאות הנפש•

איכות מים•
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Urban Shading In Israel, 2015.
Editor: Martin Weyl
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Heat and health in the WHO European Region: updated evidence for effective prevention. 
Copenhagen: WHO Regional Office
for Europe; 2021. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

https://www.themarker.com/markerweek/1.4193868


Negev et al., 2020. BMJ
Figure: Eran Kaftan



עקרונות לתכנון עיר בריאה באקלים חם ויבש

התאמה לאקלים אסטרטגיה

מרחקי הליכה קצרים ציפוף ועירוב שימושים

הצללה רשת שבילי הליכה ורכיבה

(courtyards)חצרות , סמטאות תכנון קומפקטי

תכנון מותאם  , אגירת מי גשם, מחזור מים

למשקעים

שטחים כחולים

הליכות קצרות, הצללה בתחנות קישוריות, נגישות–תחבורה ציבורית 



Dovev
https://he.wikipedia.org/w/index.php?curid=284782

Christoph von Gellhorn

תכנון עירוני .1





עיצוב עירוני .2

אקלים-מיקרו•

עצים מצלים•

נוחות תרמית•

•Wellbeing

רוח, אוורור•

בריזה•

גבהי בניינים לא אחידים•

(לא לבן)צבעים בהירים •



מבנים .3

בנייה ירוקה•

בידוד•

מסה טרמית•

גגות רפלקטיביים•

קירור פסיבי•

polinakocheva.com



תודה על ההקשבה

mnegev@univ.haifa.ac.il
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