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בכל רחבי העולם מתועדים שינויים  שינויי האקלים הם עובדה בשטח.

, מיני ונים נמסים: הטמפרטורות עולות, קרחבדפוסי האקלים המוכרים

החיים  משנים את מקומות המחיה ומחזורנעלמים או עלי חיים וצמחים ב

מפלס פני הים עולה והמוני בני אדם, בעלי חיים וצמחים צריכים שלהם, 

ישראל חוקרים מצביעים על תופעות גם ב. להסתגל לתנאים החדשים

 הולמות את המגמות העולמיות.ה



 

חלו באזור  כי ,עולה 1האחרונות בישראל יםהשנ 04-במחקר השוואתי ב

ות לגלי חום בקיץ גדלה פי שינויים ברורים בדפוסי הטמפרטורות, הסביר

רות בתדיברורה חלה עליה , דפוסי המשקעים והאידוי השתנו, וכן שלושה

 .כגון שטפונות ושנות בצורת  אירועי מזג אוויר קיצוני

 ההשפעות של שינויי האקלים בעולם יביאו להשפעות ניכרות גם בארץ:

 מקורות מי שתייה צימצום

היקוות של באזור אגן ה כמויות המשקעיםירידה ב
עלולה  ,ידוי עקב ההתחממותאגידול בהכנרת לצד 

סוף המאה עד  04%-בכ בארץאת כמות המים  להפחית
לנפש היא המים , בו זמינות במזה"ת הנוכחית.

 מהנמוכות בעולם, מדובר בסכנה ליציבות האזור.

 עליית מפלס פני הים

גובה פני הים בכל העולם יעלה  כי צופותתחזיות שונות 
עד סוף המאה הנוכחית בשל המסת  ס"מ14-04 -ב

. המשמעות: סכנת הצפת אזורים נרחבים קרחונים
תהליך ור החוף המאוכלס בצפיפות, והאצת במיש

 .התמוטטות מצוקי הכורכר

 פגיעה באיכות המים
הירידה במשקעים במקביל לעליית מפלס מי הים 

אקוויפר ההר והחוף מגבירים את הסיכון להמלחה של 
 איכותם.ופגיעה ב

 אירועי מזג אוויר קיצוני

 וחמים צפי לעליה בשכיחות רצפים של ימים קרים
בזמן קצר לצד תקופות ריכוז גשמים חזקים , במיוחד

. בין יתר ההשלכות, צפויה סכנת שטפונותו יובש ארוכות
 פגיעה חמורה בפוריות וברווחיות החקלאות.

פגיעה במערכות 
 אקולוגיות ומדבור

יאוגרפי הייחודי של ישראל על סף עקב המיקום הג
חבות המדבר, התחממות קלה עלולה לגרום להתר

מגוון המינים בבעושר והמדבר צפונה, ולפגיעה 
 בישראל.

 סיכונים בריאותיים

צפות תתכן עליה הבשל ההתחממות וסכנת ה
בהתפשטות גורמים מזיקים ומחוללי מחלות. בנוסף, 

ים ומחלות צפויה עליה במספר הסובלים ממחלות מעי
עים כתוצאה משטפונות, גלי גריאה, וכן במספר הנפ-לב

 פות.יחום ושר
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כפי שניתן לראות, שינויי האקלים ישפיעו באופן משמעותי על תחומים 

ות האקולוגיות, התיירות, רבים: החקלאות, משק המזון והמים, המערכ

 ות. צפויות השלכות כלכליות, בטחוניות וחברתי ובעקבות כך -הבריאות

 !למרות חוסר הוודאות שבשינויים, אסור להמתין ויש להערך כבר כעת

 למה אי אפשר יותר לחכות?

משום ששינויי האקלים כבר מתרחשים, וההשפעות שלהם צפויות  -

 להתגבר ולהחמיר.

רמת משום שאורך החיים של גזי החממה ממושך, ולכן גם לאחר הורדת  -

ו בעבר ימשיכו להימצא , גזי חממה שנפלטסבירותלרמות הפליטות 

 ממות במשך שנים רבות נוספות. חבאטמוספירה ולתרום להמשך ההת

טת הפעולה ימשום שהסיכון שבאי נקיטת פעולה גבוה בהרבה מנק -

משאבי בריאות תושבי ישראל, על הגנה על ההנדרשת. על הכף מוטלים 

ועל עתידם של ענפים כלכליים כמו  , על המגוון האקולוגינוהטבע של

 לאות, תיירות ועוד.חק

במקביל להמשך המאמצים להפחתת פליטות גזי החממה לכן, 

האקלים, חשוב כבר מעכשיו להתכונן להשפעות של שגורמים לשינויי 

 הערכות מוקדמת רק. התחומים השונים של חיינו עלהאקלים  שינויי

כלכליים, בריאותיים, מניעה וצמצום של נזקים  ואפשרי ובניית חוסן

ניצול ההזדמנויות האפשרויות  ואףאקולוגיים, בטחוניים וחברתיים, 

 .הגלומות בתהליך הצפוי

  (Resiliency) ?  חוסן י בנייתמה

בתחומים שונים של מערכת  הערכות אסטרטגיבניית חוסן היא תהליך 

לאחר שינויים מבטיחה למשתמשים במערכת בטחון יחסי להמשכיות, גם ה

בהכנת התהליך צריך לכלול שורה של צעדים, החל . זועיםקיצוניים וזע

 .תשתיות, ועד חיזוק האמון במארג החברתי, דרך שדרוג נהלי חרום

חברה חסינה היא חברה שתצליח להתמודד בהצלחה רבה יותר עם 

משום שהערכותה אסונות טבע ואירועי מזג אוויר קיצוני,  גוןכ טלטלות

 ם, ולהתרכז בניצול הזדמנויות חדשות.תאפשר למנוע ולצמצם נזקים צפויי



 

 עשות?מה צריך ל

לקראת במגזרים השונים על ממשלת ישראל לפעול במהירות לבניית חוסן 

דגש מיוחד צריך להינתן על  שינויי האקלים שהשלכותיהם כבר מורגשות.

מאוכלוסיית המדינה מתגוררת בישובים  04%-פיתוח חוסן עירוני, היות וכ

בשיתוף  ממשלהבבכיר בין משרדי  אנו קוראים להקמת צוות עירוניים.

קבע סדרי עדיפויות יאת מגוון ההשלכות הצפויות באזורנו, שיבחן  הציבור,

ארוכת טווח להתמודדות עם הסיכונים השונים. יש ויבנה מדיניות רוחבית ו

לקחת בחשבון שיקולים חברתיים, סביבתיים, בריאותיים, וכלכליים, וכמו 

אמצים כנים לצמצום פליטות גזי חממה כן להבטיח כי במקביל נמשכים מ

 לים את שינויי האקלים הגלובליים. המחול

 זה אפשרי.

משאבים רבים  משקיעותבכל רחבי העולם כבר  מקומיותממשלות ורשויות 

רטגיה ארוכת טווח על לטובת בניית חוסן. בשלב הראשון, נכתבת אסט

 ות פעולהתוכני נבנותלאחר מכן וסקר סיכונים.  תחזיות מדעיותסמך 

בין המדינות תוך שיתוף האוכלוסיה האזרחית בתהליך.  במגזרים השונים

שכבר פועלות בדרך זו: קליפורניה, וושינגטון, מרבית מדינות האיחוד 

 אינדונזיה, ורבות נוספות. דרום אפריקה, האירופי, אוסטרליה,

ישראל ידועה ומתגאה ביכולות הפיתוח והחדשנות שבה. תכנון מקדים 

 אקלימית, מהמובילות בעולם. ר להפוך אותה לחממה ליזמותיאפש

 :ולמגזר העסקילרשויות המקומיות  ,אנו קוראים לממשלת ישראל

 לא לחכות! 

לבחינה דחופה של  בינמשרדי להקים צוותהגיע הזמן לנקוט יוזמה,  

. האקלים משתנה, , ולהערךהנושא, תוך שיתוף נציגי האזרחים בתהליך

יש להשתנות  –רווחת התושבים וכדי להבטיח את יציבות, בריאות ו

 .ובהקדם, בהתאם

 למידע נוסף הכנסו לעמוד קואליציית "דרכים לקיימות" באתר חיים וסביבה:

www.sviva.net 

http://www.sviva.net/

