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OPPORTUNITYISNOWHERE



יעדי פיתוח בר קיימא



?Sustainabilityמהי קיימות 

היכולת להמשיך לקיים תהליך לאורך זמן

פעל מקומית, חשוב עולמית

פעל עכשיו, חשוב נצחית



בחנו את , אם תרצו ללמוד אודות בריאותה של אוכלוסייה"

המים שהיא שותה והמקומות בהם  , האוויר שהיא נושמת

"היא חיה

ס"לפנה5-המאה ה, היפוקרטס
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לא נושא חדש–בריאות וסביבה 



השפעות שינוי האקלים על בריאות  "לקוח מתוך . השפעות תופעות אקלימיות שונות על בריאות

(   'מיה נגב ונדב דוידוביץ, שלומית פז; 2020ינואר " )מדע ומדיניות–הציבור בישראל 



https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/climate_change_and_public_health_2020

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/climate_change_and_public_health_2020
















אקלימייםקיצוןאירועי





תגובה לשינויי האקלים

1. Reducing emissions of and stabilizing the 
levels of heat-trapping greenhouse gases in 
the atmosphere (“mitigation”) איפחות

2. Adapting to the climate change already in the

pipeline (“adaptation”) היערכות

https://www.who.int/healthpromotion/frameworkforcountryaction/en/ 
https://climate.nasa.gov/solutions/adaptation-mitigation/

https://www.who.int/healthpromotion/frameworkforcountryaction/en/
https://climate.nasa.gov/solutions/adaptation-mitigation


–בכל מדיניות ( וקיימות)בריאות 
Health in All Policies

HiAP is an approach to public policies across 
sectors that systematically takes into account 
the health implications of decisions, seeks 
synergies, and avoids harmful health impacts in 
order to improve population health and health 
equity.



שיקולים בקבלת החלטות

Levine H, Krentzler Y, Davidovitch N. (2016). Health in All Policies – A Model for Health Promoting Policy. Chapter 14 

in: Health Promotion: From Theory to Practice. ["In Hebrew"].
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Precautionary Principle
זהירות מונעת



תועלת-עלות







הוא המוצר שלנוספק

מכיוון שזוהי הדרך הטובה ביותר להתמודד עם "

"העובדה הקיימת בתודעה של הציבור הרחב
1969, מזכר פנימי של חברת טבק-



תחומית-קואליציה רב
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?ציבור



?השקעה גרועה–מאובנים דלקים



?מס פחמן

ETS=Emissions Trading Scheme



מאובניםלדלקיםסובסידיות –ובמקביל



Global proportion of households with air conditioning (red line), prevented 
fraction of heatwave related mortality due to air conditioning (blue line), and 
CO2 emissions from air conditioning (green line) 2000–16

החיים מורכבים



The One Health Triad
The One Health Concept

The One Health 
Concept Recognizes 
the Important Links 

Between Human, 
Animal and 

Environmental Health



3לזישעיהו ללדהאין וכחכי באו בנים עד משבר 

נקודת מפנה



סיכום

ֲאִני ְלַעְצִמי? ִמי ִלי, ִאם ֵאין ֲאִני ִלי ְוִאם  ? ָמה ֲאִני, ּוְכשֶׁ

(פרקי אבות)? ֵאיָמַתי, לֹא ַעְכָשיו

"If I am not for myself, who will be for me? And 
when I am for myself, what am 'I'? And if not 
now, when?" (see also Pirkei Avot).

https://en.wikipedia.org/wiki/Pirkei_Avot

