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 הכינוס העולמי השני לערים והערכות למשבר האקליםרשמים ודיווח מ

Resilient Cities Conference)) 

( נערך בעיר בון בגרמניה "הקונגרס העולמי השני לערים ולהערכות לשינויי 3-5.6.2011בתחילת יוני )

 , ובשיתוףולםארגון בינלאומי ותיק המקדם קיימות בערים בכל הע – ICLEIהאקלים", ביוזמת ארגון 

 הבנק העולמי, סוכנויות או"ם נוספות, שרי ממשלה ועוד., HABITAT כגוןגופים נוספים 

מדינות שונות לקחו חלק בכנס, שכלל עשרות סדנאות, הרצאות, דיונים והצגת  66-משתתפים מ 546

. מחקרים על זוויות שונות של הערכות ערים ברחבי העולם לאתגר ההתמודדות עם משבר האקלים

פרויקט ההודות לתמיכתה הנדיבה של קרן היינריך בל, רכזת קואליציית "דרכים לקיימות" ורכזת 

דמוקרטיה וסביבה בשלטון המקומי מארגון חיים וסביבה השתתפו בכנס. להלן מובא לשימושכם סיכום 

 רשמים ומידע שימושי שנאסף במהלך ימי הכינוס.

 

 



   

 

 

 
2 

 פירוט נושאי הסיכומים
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 שורות תחתונות והתרשמות כללית

הכינוס היה הזדמנות מצוינת להיחשף למידע רב ולמגמות עולמיות בכל הקשור להערכות למשבר 

האקלים בערים שונות בעולם. התובנות הראשונות שלנו קשורות להנחות היסוד הבלתי רשמיות של 

מה שלרוב המשתתפים מובן  , או, אם תרצו,נימת השיחות ומבין השורותהכנס, האווירה שהוכתבה מ

 מאליו: 

 "We All know Climate change is happening" 

הדחיפות והחיוניות של צעדי הפחתת גזי חממה )"מיטיגציה"( כבר הופנמו במקומות רבים 

פועלות אומית, ובעולם. מאות ערים ברחבי העולם אינן מחכות עוד ליוזמה ממשלתית או בינל

לעיתים קרובות ללא תמיכת השלטון המרכזי, ) מתוך תחושת אחריות אמיתית בדרכים שונות

לטובת התייעלות אנרגטית, ייעול השימוש במשאבים )כולל  (ואף בניגוד לעמדתו המוצהרת

ניהול חכם יותר של פסולת, מצמצום, דרך שימוש חוזר ועד מיחזור(, שימוש בבניה ירוקה 

יצוין גם, כי נושא   ל מנת להביא  )בין היתר( להפחתת גזי החממה שנפלטים מתחומן.ועוד ע

שיתוף הפעולה והגיבוי בין רמות השלטון השונות )מקומי, אזורי ומרכזי( צוין כגורם 

משמעותי, ופועל כמכפיל כוח במקומות בהם הוא פועל היטב. בכל מקרה, נראה שנושא 

או כמו שביטא זאת אחד מהדוברים ות רבים בעולם, המיטיגציה נכנס למוסכמות במקומ

הבכירים בכנס: "לכולנו ברור שמיטיגציה חייבת להיות חלק אינטגרלי מכל מדיניות עירונית. 

זה הזמן להתמודדות עם האתגרים העצומים שמציב בפנינו משבר האקלים ולהערך 

 לקראתם".

 The risks are enormous"" 

ות הצפויות למשבר האקלים )"אדפטציה"(, האתגרים נראה שבנושא ההערכות להשלכ

נתפסים כגדולים ומאיימים יותר, הן בגלל קנה המידה העצום )וההשקעה הנדרשת בהתאם(, 

, שמקשה על הקצאת ההשקעות הכספיות שנדרשות מבלי והן בגלל מידת חוסר הודאות

 . החזר השקעה ברור

לשכנע בצורך באדפטציה מקומות שטרם בנוסף, קיים גורם המרחק, הפיזי והתודעתי: קשה 

אביב לא באמת חוו -חוו ממש את ההשפעות הקשות של משבר האקלים. רוב תושבי תל

שיטפון ולא חוששים במיוחד מעליית פני הים. הרבה מהם בטח לא חושבים שזה יקרה 

בתקופת חייהם או מגוריהם בעיר ולאו דווקא היו רוצים שחלק מכספי הארנונה יוקדשו 

 שא זה. לנו

, ולעיתים אם לגבי הפחתת גזי חממה הצעדים הנדרשים פחות או יותר ברוריםולבסוף, 

הרי  – נדרשת השקעה כספית קטנה באופן יחסי על מנת להוכיח גם כדאיות כלכלית

שבנושא הערכות להשלכות הצפויות משינויי האקלים אין סט ברור של פתרונות המתאימים 

כדי להעריך את הסיכונים הלרוונטיים לאותו  מקיףנדרש מחקר  בכל אזור .אוטומטית ליישום

ובהתאם למסקנות המחקר נדרש מהרשות המקומית לפתח וליישם סל של פעולות מקום, 

 מתאימות, חלקן ייחודיות למקום.
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 Adaptation is a task for all sectors of society"" 

, שונים בעלי ענייןשיבות של שיתוף קו נוסף שחזר לאורך הדיונים כמוסכמה ברורה, היה הח

לאורך התהליך כולו, מתכנון תכנית הפעולה או  מסקטורים שונים ומרמות שלטון נפרדות

עם של הרשות המדיניות, ועד ביצועה בפועל. כך למשל, בערים רבות מתקיים שיתוף פעולה 

ף מובילה מסייעת באיסוף נתונים, מחקר, פיתוח התוכניות ואהמקומית, ההאוניברסיטה 

ים מתחילת החשיבות של שיתוף התושבלעיתים תהליכי שיתוף ציבור עם התושבים. 

במיוחד בשלבי היישום. לצד זאת, הודגש הצורך לערב יותר את התהליך הודגשה כמסייעת 

 והפרטי )ראו הרחבה בנושאי מימון ומיסגור של הנושא(.המגזר העסקי 

 

ו לראות שמעורבותם בתהליך לצד השלטון לגבי ארגונים אזרחיים סביבתיים, הופתענ

הדבר השתקף גם בהרכב משתתפי הכנס: . נראה שהמקומי לא נתפסת עדיין כמרכזית

ושלוחות שונות של האו"ם(,  ICLEIמהמשתתפים משתייכים לארגונים בינ"ל )כמו  35%

מהמשתתפים  5%ורק מחברות עסקיות  9%מרשויות מקומיות,  20%מהאקדמיה,  26%

ארגונים  לארגונים אזרחיים שונים, מהם גם ארגוני רווחה וארגונים סביבתיים. השתייכו

(, מחקר ומובילי think tanks) חשיבהאזרחיים שבלטו כשותפים בתהליך היו בעיקר ארגוני 

 מדיניות.

 

 הפוקוס עובר לזירה המקומית 

הבינלאומי  לאורך כל הכנס ניכר המתח בין השלטון המקומי לבין השלטון המרכזי והתהליך

)אמנת האקלים של האו"ם(. על אף שבשנים האחרונות שהערים, המאכלסות למעלה ממחצית 

האנושות, תהיינה זירת התמודדות מרכזית עם שינויי האקלים, עד לאחרונה השלטון המקומי לא 

הוכר כגורם רשמי בתהליך הרב צדדי של אמנת האקלים של האו"ם. לאורך הכנס הוזכרו פערים 

 מהחסמיםם בין השלטון המרכזי למקומי במקומות רבים בעולם, והנושא הוזכר כאחד ומתחי

לאור זאת מתוכננת ועידה נוספת של  העיקריים של השלטון המקומי בהערכות לשינויי האקלים.

ומי נפרד ראשי השלטון המקומי לפני ועידת דרבן, וקולות שונים אף קראו לכונן תהליך בינלא

 מהתהליך הקיים שינוהל על ידי אנשי שלטון מקומי.

 

 ' ,'הפחתת סיכונים', או אולי 'בניית חוסן' ו'פיתוח'אדפטציה?' 

של מאמצי ההערכות להתמודדות עם השלכות משבר האקלים  (framingשאלת המיסגור )

ות רבה: ידוע תפסה מקום מרכזי ביותר בדיונים. מדובר בשאלה סמנטית אולי, אבל בעלת משמע

לא לגביו, א לא רק התפיסה, המחשבות והתחושות שלנומשפיע כי מסגור מסוים של נושא 

ישפיע על דרכי המימון שלו. לדוגמא, במקרה זה גם ישקף את הגישה להתמודדות איתו ואף 

אקטיבית יותר חיונית -פרורבים טענו כי "אדפטציה" מעביר מסר פסיבי ומעורפל, בעוד שגישה 

למסגר אותם כפרויקטי פיתוח או עלתה הצעה פרויקטים רלוונטיים,  מימוןדיונים לגבי ב כרגע.

 באזורים עירוניים קיימים שדורשים שיקום והשקעות(."פיתוח מחדש" )
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כיוון מחשבה נוסף חלק על ההפרדה בשיח בין מאמצי "מיטיגציה" ל"אדפטציה", וקרא לכרוך 

"הערכות לשינויי האקלים", כדי לפשט את הנושא עבור מדיניות רחבה של תחת  אותם יחד

הציבור הרחב, ולאפשר גמישות גדולה יותר בניוד תקציבים בין הצרכים השונים. בנוסף, טיפול 

יותר, בצורה שתמנע תחרות בין שני  רחבהתפיסה  יתרום לפיתוחבשני המאמצים יחד 

לא יסתרו זה את זה )לדוגמא, השקעות בפרויקטי הערכות התחומים, וכן תדאג לגבש צעדים ש

  לשינויי האקלים שגורמים לעליה בפליטות גזי החממה(.

כלומר השקעות רחבות  –נראה גם כי הטון הדומיננטי משתמש במונחים של "בניית חוסן" 

 מהי בניית חוסן עירוני. קראו כאןבפיתוח עירוני, שמטרתן הפחתת הסיכונים והגברת היציבות. 

לדעתנו, סוגיית המיסגור רלוונטית מאוד לישראל, שכן המינוחים השונים טרם קובעו בתודעה 

של הציבור הרחב, ויש מקום לערוך חשיבה רחבה ואף לטבוע מונחים חדשים בהתאם לחזון 

 משותף.

 

 כאן.ניתן לראות את מצגת הסיכום של הכנס 

 חזרה להתחלה.

 מושב הפתיחה

פתח את הכינוס וברך את המשתתפים,  )קנדה( נקוברדיויד קדמן, נשיא ארגון איקלי וראש העיר של ו

ערים הצטרפו עד כה למאמצים עצמאיים להתמודדות עם משבר האקלים,  6,000-וסיפר שלמעלה מ

מבלי לחכות עוד ליוזמה ומנהיגות של השלטון המרכזי. עוד סיפר, שבקנדה התקבלה בשנה החולפת 

תופעה שגורמת להיזון חוזר  –ההתחממות ההוכחה הראשונה לפליטת מתאן מאדמת הטונדרה עקב 

קרא לכולם להתגייס למול האתגרים חיובי )או במילים אחרות, להגברת קצב ההתחממות(. קדמן 

העצומים שנכונו לנו. "אין לנו את הפריווילגיה להרשות לעצמנו שום דבר מלבד שיתוף פעולה מלא". הוא 

יותר לגבי ההשלכות הצפויות למשבר האקלים,  קרא לקהילה המדעית לצאת בהכרזות ברורות ונחרצות

לארגוני הסביבה האזרחית להמשיך ולדחוף בכל הכח את השלטון לנקוט בפעולה, ואת אנשי השלטון 

 המקומי לשתף בידע ובנסיון שהצטבר כדי לסייע זה לזה.

מהלך הזכיר את האירועים הקשים שהתרחשו ביפן ב יורגן נימפש, ,ראש עיריית בון, העיר המארחת

השנה החולפת, וטען שזהו זמן מצוין לערים רבות לעשות בדק בית בהקשר של בטיחות מקורות 

לסגור את כל האנרגיה ובטיחות התושבים. מאז האסון ביפן, גרמניה נקטה צעדים דרסטיים והחליטה 

 השנים הקרובות. ראש העיר עודד את הנוכחים "לחשוב 11תחנות הכח הגרעיניות הפעילות במהלך 

 באופן רדיקלי, לעודד שינויים מהותיים" ולנצל את הכינוס לשיתופי ידע ורעיונות.

מים, ניהול פסולת והגנת הקרקע במשרד להגנת הסביבה והבטיחות תחום הלגה וונדנבורג, מנכ"ל 

סיפר על התקדמותה של גרמניה בכל הקשור להפחתת גזי חממה. לדבריו,  בגרעין בממשלת גרמניה,

ובכוונתה להעלות את הרף  2020בפליטות גזי החממה שלה עד שנת  40%להפחתה של גרמניה תגיע 

אותם כינה . לערים יש חלק חשוב בהשגת יעדי המיטיגציה )2050עד שנת  80%ולכוון להפחתה של 

http://resilient-cities.iclei.org/fileadmin/sites/resilient-cities/files/Resilient_Cities_2011/Press___Media/Congress_Summary_RC2011_Rafael_Tuts.pdf
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"climate protection targets"דכן כי הממשלה תציג עד סוף הקיץ (. בנוסף, ע, יעדים להגנת האקלים

טציה לאומית, שתכלול בין היתר הכשרות לצוותים אופרטיביים וצוותי הצלה בשלטון מדיניות אדפ

 המקומי, ותסדיר את תוכניות האדפטציה האזוריות והמקומיות.

הדגישה את  של האו"ם (Disaster Risk Reduction)מולין ולדז, מסוכנות הפחתת סיכוני אסונות 

של אסונות טבע לבין אסטרטגיות לאדפטציה, שגם הנדרש בין תחום ניהול סיכונים שיתוף הפעולה 

מוזכר בהבנות ועידת האו"ם של קנקון. לדברי ולדז יש קשר ברור בין שני התחומים. "אדפטציה היא 

השקעה נבונה: היא מחזקת את היכולת של השלטון לנהל היטב את העיר, על ידי פיתוח החוסן של 

ידע וידע מקומי כגורמים חיוניים לפיתוח נכון של אסטרטגיית  העיר". ולדז ציינה שיתוף ציבור, טכנולוגיות

 אפדטציה.

לסקירת המצב הנוכחי  הציג מצגת מצוינת, ICLEIצימרמרן, המזכיר הכללי של -קונרד אוטו

וההתקדמות מאז הכינוס הראשון לפני שנה. עוד הוצגו במצגת ניצני ההתמודדות עם נושא האדפטציה 

)בינתיים: יותר באקדמיה ופחות בשטח(, גורמי המוטיבציה של רשויות המתחילות לעסוק באדפטציה, 

 ועוד. 

 שתי התפתחויות משמעותיות במהלך השנה החולפת הן:

ערים  182בכינוס ראשי ערים ואנשי שלטון מקומי מכל העולם חתמו  – 3122מאי  –הסכמות מקסיקו 

 על מסמך ובו הסכמות:

לפתח אסטרטגיות לאדפטציה למשבר האקלים שמטרתן להפחית הסיכון מכל חלקי האוכלוסיה  .1

 ות החלשות שהינן הפגיעות ביותר לשינויי האקלים.שבתחום שיפוטם, במיוחד לשכב

לנטר, לדווח ולעקוב אחר נתוני פליטות של גזי חממה מתחומן, באופן שמאפשר מדידה, דיווח  .2

 (.MRVואימות )

 לחפש אפיקי מימון לטובת פעולה מקומית לקראת משבר האקלים. .3

 

מערכת למדידה  ,-Carbonnה הכדי לאפשר מעקב ודיווח אחידים אחר פליטות גזי חממה, פותח

ודיווח פליטות גזי חממה לשימוש הערים. מערכת זו מתוכננת גם לשמש כפלטפורמת המידע הרחבה 

-כדי להתרשם בעצמכם מ ליחצו כאןביותר בעולם לכל פרויקטי האדפטציה המתבצעים בערים השונות. 

Carbonn  

 חזרה להתחלה.

http://resilient-cities.iclei.org/fileadmin/sites/resilient-cities/files/Resilient_Cities_2011/Presentations/A/Resilient_Cities_2011_Keynote_Otto-Zimmermann_20110603.pdf
http://citiesclimateregistry.org/


   

 

 

 
7 

 

 (Resilienceל"בניית חוסן" ) Adaptation)) "הסתגלותמ"

 " ל"בניית חוסן עירוני" ו"פיתוח".הסתגלותהנושאים המרכזיים בכנס דן בשינוי השיח הציבורי מ"אחד 

 מהו "חוסן עירוני"? 

''Resilience – חוסןיםיכולת התאוששות, גמישות, עמידות בפני שינוי , 

על פי אחת ההגדרות שהוצעו בכנס, חוסן עירוני הוא היכולת של מערכת או אזור עירוני לספק הטבות 

לתושבים ומשתמשים, וצפי להחזרי השקעה, בטווח רחב של נסיבות שמרביתן בלתי ניתנות לחיזוי. 

בהן בטחון יחסי  במילים אחרות, ערים )או מערכות עירוניות( שמסוגלות לתת למשקיעים או למשתמשים

הן ערים "חסינות" באופן יחסי.  –להמשכיות ותועלת גם לאחר שינויים שונים בתנאים או זעזועים שונים 

משום  ערים כאלה תוכלנה להתאושש מהר יותר מאסונות טבע ותרחישים שונים של זעזועים בשגרה,

 ותר עם הנזקים שייגרמו.שהערכותן מאפשרת הן הקטנה של הנזקים הצפויים, והן התמודדות טובה י

“Our society is an evolving product of anything but avoiding risks. We must capitalize on the 

hunger for growth, for higher level productivity. How do we create a shift to the strategic 

discourse so we find a way of adapting while seizing the opportunities for better societies?” 

/Jeb Brugman 

הקנדית,  The Next Practice, מסוכנות ג'ב ברוגמןכך פתח את דבריו  "מי בכלל רוצה להסתגל?" 

". welcome to the urban revolution- how cities are changing the worldשפרסם את הספר "

לדבריו, השיח המשתמש במונחי הסתגלות )או אדפטציה( אינו מצליח להביא להרתמות הרצויה של 

גורמים בעלי הון וכן של הציבור. "יש לעבור לשיח המתמקד בנושאים כגון: פיתוח עירוני מתקדם, 

וח, צמיחה ושיפור אופטימיזציה של אזורי עסקים ומסחר עירוניים, התייעלות. המומנטום נמצא בפית

ביצועים, ומשם גם יגיעו ההשקעות שיאפשרו ביצוע פרויקטים חיוניים כמו שיפור והתאמה של תשתיות 

להשלכות של משבר האקלים. 'בניית חוסן' הוא מפתח לשינוי השיח הזה". ברוגמן עמד בראש צוות 

של הערכות למשבר  להכין עבודה על אפשרויות מימון חדשות לפרויקטים ICLEIשהתבקש על ידי 

 ג'ב את עיקרי העבודה: גהצי בהרצאתוהאקלים. 

 בים הנדרשים אסטרונומיים.האתגרים והסיכונים אדירים, והתקצי 

 גם בסיוע בינלאומי מלא, היקף ההשקעות לא מכסה את הצרכים האמיתיים 

  ביצועי העיר המניע שלהם נמצא בפיתוח, שיפור  –חיוני להתחבר לשותפויות עם גורמים פרטיים

 וכל פרויקט שעשוי להעלות את הרווחיות, הנוחות והסיכוי להחזרת השקעה טובה יותר. זו צריכה

להיות השפה גם כשמדברים על פרויקטים הקשורים בהסתגלות, ולשם כך צריך למצוא דרך 

 לקשר בין הפרויקטים הללו.

 

http://jebbrugmann.com/
http://resilient-cities.iclei.org/fileadmin/sites/resilient-cities/files/Resilient_Cities_2011/Presentations/A/ICLEIReslient-Brugmann-2june2011.pdf
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 מה נדרש לבניית חוסן עירוני?

 דוברים שונים הציגו דעות שונות לשאלה זו. הנושאים שחזרו על עצמם היו:

 ערות, תחנות כוח לגיבוי וכדומה.השקעה ופיתוח תשתיות עירוניות כגון ניקוז, מאגרי מים לימי ס 

  ."נושא חדשנות טכנולוגית, שתאפשר "לעשות הרבה הרבה יותר עם הרבה הרבה פחות

בניינים פסיביים )שמייצרים לעצמם את החשמל הנדרש  –שהודגש בתחום זה הוא בניה ירוקה 

רגיה לתפעולם(, בניה שאינה גורמת לפליטת גזי חממה, מערכות תחבורה נקיות, ייצור אנ

 מפסולת אורגנית ועוד.

 .הגנה על מקורות המים ותכנון מערכות המים העירוניות למקסימום ניצול ומינימום בזבוז 

  שיתוף הציבור על נגזרותיו השונות. חתירה למעורבות של קבוצות שונות באוכלוסיה ומציאת

 (.win-win-winפתרונות שמשתלמים לכמה שיותר קבוצות )

 

 חזרה להתחלה.
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 כלים לשלטון מקומי מסתגל

 

מושב זה הציג מספר כלים שונים הזמינים לשימוש של רשויות מקומיות כדי להעריך, לתכנון ולפתח 

 בפועל יכולת התמודדות עם משבר האקלים בתחום השיפוט שלהם.

הציגה את  גרמניה,דיאנה רייקין מהמכון לחקר השפעות משבר האקלים מאוניברסיטת פוטסדאם, 

 עיקרי המסקנות שהתגלו בעת עריכת הדו"ח הראשון להערכת שינויי האקלים בערים

 First UCCRN Assessment Report on Climate Change and Cities 

על ידי אוניברסיטת קיימבריג' לספק מידע פרקטי למקבלי החלטות  2011מטרת הדו"ח שפורסם באביב 

 –מכלל פליטות גזי החממה מקורן בערים  40%כי  מצייןמודדות בערים. הדו"ח בערים ולבנות יכולת הת

, התעלמו מהערים כגורם משמעותי ביכולת IPCC-ולמרות זאת מחקרים קודמים, כולל מחקרים של ה

ההתמודדות עם משבר האקלים. לערים יש מאפיינים יחודיים: ריכוזים גדולים של אוכלוסיה, מרכזי 

ות ממוקמות על חוף ים או נהרות גדולים, יש בהן מאפייני "איי חום" עקב הבניה מסחר ותעשייה, רב

ערים גדולות מאוד ברחי  12הדו:ח חקר  העירונית, ומתוכן גם מפותחים מרבית הפתרונות להתמודדות.

 וכן אתגרים והמלצותהעולם, וניתח את הסיכונים העיקריים שעומדים בפניהן, אסטרטגיות להתמודדות, 

 מי מים, אנרגיה, בריאות, תכנון עירוני, תחבורה וממשל. להלן מספר ממצאים עיקריים:בתחו

 שטפונות וסחף קרקעות,  –לים: גלי חום, סערות קשות הסיכונים הנפוצים מהשלכות משבר האק

הצפות אזורי חוף מעליה במפלס הים. בתחומי בריאות הציבור צפויים סיכונים של מחלות 

רי מחלות, קשיי התמודדות עם גלי חום, וגם סיכונים חדשים שאינם זיהומיות, הפצת מעבי

 מוכרים כיום.

  ,הגורמים המשפיעים על פגיעות האוכלוסיה בעיר למשבר האקלים:  גודל האוכלוסיה וצפיפותה

 (. DGPהטופוגרפיה של העיר, המצב הכלכלי )אחוזי האוכלוסיה העניה בעיר ומדד ה

 התמודדות של הגורמים המשפיעים על יכולת ה

עיר עם השלכות שינויי האקלים: זמינות מידע 

ומקורות )כספיים, כח אדם(, הערכות או קיום של 

מוסדות ומנגנוני שלטון רלוונטיים, סוכני שינוי. 

הנכונות של גורמי מפתח בשלטון ובכלכלה הם 

 קריטיים ברתימת המערכת לשינוי הדרוש.

 "שילוב גורמים של סכנות – תפיסת "סיכון ,

 פגיעות האוכלוסיה, ויכולת ההסתגלות/הערכות.

  תחום התחבורה נתפס כקשור בעיקר להפחתת

אולם יש לו גם חשיבות בהיבטים של אדפטציה. חשיבות תכנון חכם  –פליטות גזי חממה 

 שיאפשר המשך ניידות ותפקוד של ערים גם בזמנים של הצפות, סערות וכדומה.
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 למיצוי הפונטציאל של הפחתת פליטות גזי חממה, אם  בתחום האנרגיה, לא מתקרבים עדיין

 בהתייעלות ואם במעבר לאנרגיה ממקורות מתחדשים. 

  בתחום התכנון העירוני, אחד האתגרים המרכזיים הוא צמצום תופעת הפירבור, ציפוף אזורים

ן יעיל עירוניים, תכנון שמונע או מקטיןהיווצרות איי חום, ריבוי צמחיה בעיר לויסות טמפ', תכנו

 אנרגטית, הכנסת שיקולים לתכנון כמו עליית מפלס מי הים.

 למצגת המלאה לחצו כאן.

, UNDP-הציגה מדריך שפותח ב ,UNDPן, מנהלת התכנית לסביבה עירונית בסוכנות סוריה סמאו

י פרקטי שנצא בשימוש שמטרתו לסייע לערים לזהות את מוקדי הפגיעות העיקריים שלהם. זהו כל

הכלי כולל מדד שימושי למיפוי  .השתתפותית תפיסה על ומבוסס שונות לערים מותאםבמספר ערים, 

של מדיניות אדפטציה " מייסטרימינג" העיר. כמו כן, הוא מציע דרכים לביצועהשפעות האקלים על 

 .אחרים בעיר החלטות קבלת לתהליכי

 לחצו כאן.. לצפיה במצגת המלאה מההרצאה להורדה כאןהמדריך המלא ניתן 

סקר מדריכים וכלים קיימים שונים בנושא משבר האקלים. בירקמן  יורן בירקמן מאוניברסיטת האו"ם

פיזיות, ומעט מתייחסות ציין שרוב הכלים מתמקדים בהקטנת סיכונים על ידי השקעות בבניית תשתיות 

, או לאופן ההטמעה התרבותית שלהם. בנוסף, הוא התריע ושלטוניים נדרשיםלשינויים התנהגותיים 

השקעה חד פעמית בשורת פרויקטים, שאינה לוקחת  –שההערכות למשבר האקלים היא סטטית 

זהירות מונעת בירקמן הגדיש את החשיבות לעבור מ . בחשבון המשך שינוי והתפתחויות בתרחישים

 ".early planning"-" לתכנון מונע וearly warningו"

 לחצו כאן.למצגת המלאה 

 חזרה להתחלה.

http://resilient-cities.iclei.org/fileadmin/sites/resilient-cities/files/Resilient_Cities_2011/Presentations/A/RC_2011_A1_Reckien_Rosenzweig-1.pdf
http://resilient-cities.iclei.org/fileadmin/sites/resilient-cities/files/Resilient_Cities_2011/Presentations/A/RC_2011_A1_Reckien_Rosenzweig-1.pdf
http://www.unep.org/ieacp/climate/
http://resilient-cities.iclei.org/fileadmin/sites/resilient-cities/files/Resilient_Cities_2011/Presentations/A1_smaoun.pdf
http://resilient-cities.iclei.org/fileadmin/sites/resilient-cities/files/Resilient_Cities_2011/Presentations/Birkmann-ICLEI-03-05-2011.pdf
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 שלטון: ידע ומידע לערים חסינות

סיפר כי גם בנציבות האירופאית  רוזריו בנטו, ראש יחידת האדפטציה בנציבות האירופאית, בלגיה,

(. בקרוב תפורסם תוכנית עשור בנושא על ידי הנציבות. 2007הגיעו לנושא האדפטציה באיחור מסוים )

להתפרסם הוא הערכת עלויות כלכליות של נקיטת פעולה לעומת אי נקיטת בנוסף, מסמך נוסף שעומד 

פעולה בנושאי אדפטציה. ולבסוף, הנציבות תשיק בקרוב פורטל אינטרנט שאמור למפות סיכונים לפי 

אזורים וערים ברחבי אירופה, לצד שיתוף 

 בסיפורי הצלחה ומה נעשה בשטח.

פסטס, יועצת בכירה לתכנון -מריה חוסה

 י ופיתוח, עיריית ליסבון, פורטוגל,עירונ

סיפרה על הערכות פורטוגל בנושא 

האדפטציה. תהליך הכנת אסטרטגיה 

לאומית בנושא כוללת סדרה של סדנאות 

ומפגשים עם הציבור, שבין היתר תפקידם 

לעזור לציבור לקשר בין תופעות שהם 

מבחינים בהן, לבין משבר האקלים 

היעלמות" עונות המעבר(. חוזה פסטס שיתפה בדילמות איתן הם )לדוגמא, חקלאים מתלוננים על "

מתמודדים: איפה מתחילה ואיפה נגמרת העיר? תפיסה רחבה: עיר כוללת גם את אזורי הספר שתומכים 

בקיום העיר, מצמיחים עבורה מזון למשל.. נקודה נוספת: חשיבות של בסיס מחקרי יסודי לפיתוח תכנית 

הרשויות יש משאבים למחקר כזה. האחריות של השלטון המקומי היא לדאוג אדפטציה. הבעיה: לא לכל 

 להפצת הידע ולעזור להשלים פערי מידע.

ציין שיש הצפה של  , צרפת,METEOסטפן הלגט,מומחה למשבר האקלים מהבנק העולמי וחברת 

ים גדולים מידע, גם ברמה כללית וגם ברמה מאודפרטנית לגבי מקומות ספציפיים, אבל עדיין יש פער

מאוד. יותר ויותר אנשים עוסקים בחיבור שבין מדע למדיניות, אבל לא מספיק עוסקים במדע הטהור 

 פער חשוב נוסף הוא מוסדות ספציפיים ליישום הידע המצטבר בנושא.עצמו. 

אוסטרליה   , אוסטרליה:RMITאוניברסיטת  ,הרטמוט פינוגפלד, חוקר בתכנית משבר האקלים 

רבים בסקרי סיכונים כשלב ראשון להערכות לקראת משבר האקלים, מאז פירסום  השקיעה משאבים

סקר ידע והערכת רגישויות או סיכונים, הוא די  –. השלב הראשון IPCC-דו"ח האקלים האחרון של ה

ברור, הבעיה מתחילה בשלב הבא. בתחום הזה יש תחושה של חלוציות, כשהידע הקיים אינו מספיק או 

 נגיש מספיק לערים על מנת ללמוד ממנו.אינו מאורגן ו

 חזרה להתחלה.
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Mainstreaming Adaptation 

חלק זה עסק באופן בו שיקולים הנוגעים להערכות למשבר האקלים צריכים ויכולים לעבור אינטגרציה 

ים של הערכות לשינויי למדיניות קבלת ההחלטת בשלטון המקומי והמרכזי. הנחת יסוד היתה ששיקול

האקלים חייבים להכנס לסט השיקולים הקבוע של מקבלי החלטות בשלטון המקומי )לצד שיקולי 

 (. הוצגו מספר זוויות שונות לנושא זה:, שבמקומות רבים כבר נכנסים כמדיניות עירונית ברורהמיטיגציה

אתגר הראשי הוא חוסר זמינות מי סיפר על ההערכות במדינה: ה פורנומו סידי, יועץ בכיר מאינדונזיה

שתיה. במדיניות הממשלתית משבר האקלים מטופל על ידי הממונה על ענייני הסביבה, ואין אבחנה בין 

והנחיות לבדוק כיצד לכלל האדמיניסטרציה בשלטון מיטיגציה לאדפטציה. הצעד הראשון כלל הדרכות 

גיה להערכות בשלטון המקומי כוללת עריכת האסטרטנושאי האקלים רלוונטיים לתחום שבו הם מטפלים. 

סקרי מצאי של גזי חממה באופן שנתי וכן סקר סיכונים, וגזירת תוכנית פעולה שנתית ורב שנתית לפי 

חלק  –הממצאים. בכל שנה יש בחינה של התקדמות הביצוע והתאמת היעדים הקרובים. מבחינת מימון 

דורשים מימון חיצוני. הממשלה מחפשת מקורות  מהפרויקטים מוכנסים תחת תקציב הפיתוח, וחלקם

 שלבי התוכנית וההתקדמות חשופים לציבור. –חדשים כל הזמן. שקיפות היא מוטיב חשוב בתוכנית 

 לחצו כאן.לצפיה במצגת המלאה 

דיבר על הגברת  (,NGOלדיסלב הגבי, ראש התוכנית לממשל סביבתי, מוסד הפיתוח בקרפטים )

המוכנות של השלטון לשינויי האקלים: השלטון בסלובקיה מתמודד עם קשיים רבים, ביניהם חוסר ידע, 

שלטון המקומי לרוב עוסק בנושא האקלים רק משאבים ומודעות לנושא, חוסר מנהיגות בתחום ועוד. ה

מהזווית הצרה של טיפול באסונות טבע לאחר שהתרחשו. יש צורך בוער בתרגום ידע מדעי לפעולה של 

השלטון להתמודדות עם משבר האקלים בכל התחומים. הארגון של הגבי, גוף חשיבה לא ממשלתי, 

 עובד על בניית הגשר הזה. נקודות עיקריות מדבריו:

 שלטון המקומי צריך לתפוס את תפקיד המנהיג בתהליך ולמשוך אחריו את השלטוןה -
תכנון עירוני, סקרים, –חשוב לקשר בין נושא האקלים לכלים שכבר זמינים לשלטון המקומי  -

 חקיקה ותקינה.
חשוב למסד את הנושא: להכניס עקרונות של הסתגלות למשבר האקלים למדיניות עירונית,  -

 של הלשטון המקומי על ידי הדרכות וכלי עזר, מרכזי ידעלחזק את היכולת 
 תפקיד קריטי לארגונים אזרחיים: הפעלת לחץ ציבורי על השלטון כדי להאיץ תהליכים. -

 .לחצו כאןלמצגת המלאה 

 לחצו כאן. לדוברים ומצגות נוספות בפאנל

 

 

 חזרה להתחלה.

 

http://resilient-cities.iclei.org/fileadmin/sites/resilient-cities/files/Resilient_Cities_2011/Presentations/C/C2_Sidi.pdf
http://resilient-cities.iclei.org/fileadmin/sites/resilient-cities/files/Resilient_Cities_2011/Presentations/C/C2_Hegyi.pdf
http://resilient-cities.iclei.org/bonn2011/program/saturday-4-june-2011/c2-mainstreaming-adaptation/
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 יהקישור מיטיגציה ואדפטצ

 בפאנל זה סיפרו נציגי אקדמיה ושלטון מקומי מארצות שונות על סטטוס הנושא מנקודת המבט שלהם.

, סיפר כי נושא האדטפציה נמצא קרלו אאל, ראש תחום אקלים במכון המחקר של מערב נורבגיה 

 .2010שהכין טיוטה ראשונה לתוכנית לאומית רק במהלך  נמוך יחסית בסדר היום של השלטון המרכזי

בשלטון המקומי יש תחילה של הערכות, במקרים רבים רשוית מקומיות מקדימות את השלטון המרכזי. 

רשוית  97אאל הציג תוצאות מחקר ששיתף כתיבת תוכניות ומחקר, והשלטון המרכזי תומך בכך. 

 21מקומיות בנורבגיה ומיפה את החסמים שהושנים בנושא האדפטציה, לעומת קידום נושאי אג'נדה 

בעבר. הנושאים העיקריים שעלו הם: חוסר יכולת אדמיניסטרטביתי בשלטון המקומי, חוסר בכלים 

 וטכניקות, חוסר מימון, חוסר מקורות מידע ושיתופי פעולה עם רשויות אחרות, ועוד. 

ציין כי בנורבגיה מושם בנתיים דגש על אמצעי מדיניות 'אנכיים' )בין השלטון המקומי למרכזי(  אאל

לפי חוק חדש  התקדמות שנעשתה יחד עם זאת:לעומת 'רוחביים' )המקשרים בין סקטורים שונים. 

ר בנוסף, סקחובה להכין סקר סיכונים משינויי אקלים במסגרת תכנון מקומי.  2010יחסית החל משנת 

 " לבין מדיניות אדפטציה.21אאל נקודות דמיון ושוני בין הטמעת מדיניות במסגרת "אג'נדה 

 לחצו כאן למצגת המלאה.

סיפר כי האדפטציה בארצו.  מדיניותדיבר על  סידי, יועץ בכיר לאקלים מאינדונזיה, מר פורנומו

 2020בפליטות עד  26%השלטון המרכזי באינדונזציה ממוקד במאמצי הפחתת גזי חממה )הפחתה של 

 Integrated Climate Action-(. השלטון המקומי מתמקד באדפטציה. משתמשים ב1990ביחס לשנת 

Approachקריה:, שעי 

 אסטרטגיה להעלאת המודעות לנושא .1

 בסיס מדעי והמלצות לקישור בין מיטיגציה ואדפטציה –הפן המדעי  .2

 אסטרטגיה לשילוב שיקולים אקליים בין סקטורים שונים.  .3

http://resilient-cities.iclei.org/fileadmin/sites/resilient-cities/files/Resilient_Cities_2011/Presentations/H/H2_Aall.pdf
http://resilient-cities.iclei.org/fileadmin/sites/resilient-cities/files/Resilient_Cities_2011/Presentations/H/H2_Aall.pdf
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 Integrated  Climate Action Approachמתוך המצגת: 

התמודדות עם משבר האקלים נקיטת צעדים שאמורים לעזור ב"אדפטציה גרועה": על גם סידי דיבר 

אך תורמים לפליטות גזי חממה ובכך חוטאים למטרתם המקורית. לדוגמא: מערכת להתמודדות עם 

שעות ביממה לשאיבת מים. באופן דומה קיימים גם אמצעי  24הצפות שמבוססת על משאבות שעובדות 

ת שינויי האקלים. היסכון מיטגציה גרועים, שעלולים לפגוע ביכולת של אוכלוסיה להתמודד עם השלכו

 הזה קיים ולכן יש חשיבות רבה בשיקולים שלוקחים את שני הכיוונים האלה יחד זה לצד זה.

 לחצו כאן. למצגת המלאה

, הציגה רעיון תכנוני של אליזבט האלי, מהמחלקה לתכנון אזורי באוניברסיטת מסצ'וסטס, ארה"ב

, מעין שדרות ירוקות שתורמות הן להפחתת איי חום עירוני והן למאמצי אוטוסטרדות" עירוניות-אקו"

 לחצו כאן למצגת.קיבוע פחמן(.  –מיטיגציה )יותר עצים 

שכונת מגורים הציגה פרויקט של יצירת  בנורבגיה  NTNUנמי ויקמנס, פרופסור מאוניברסיטתא

כנית ממשלתית שש שנתית בנורבגיה, . בפרויקט הוא חלק מתות אפס פליטות גזי חממהלעעירונית ב

אלף  12אמורה לכלול   Trondheimבעיר  Brøsetלתכנון עירוני מתקדם ובניה ירוקה. הפיילוט, שכונת 

יחידות דיור ושימושים שונים, במטרה לעודד אורח חיים "ירוק" יותר, בכך שיצירת סביבת חיים נעימה 

העודפת, ותוביל להפחתת פליטות גזי חממה. ומספקת יותר תפחית )כך הם מקווים( את הצריכה 

הפרויקט בוצע על ידי הפקולטה לארכיטקטורה של האוניברסיטה תוך שיתוף מחזיקי עניין רבים 

 לחצו כאן. ותושבים. למצגת המלאה

 לחצו כאן. לדוברים נוספים בפאנל

 

http://resilient-cities.iclei.org/fileadmin/sites/resilient-cities/files/Resilient_Cities_2011/Presentations/H/H2_Sidi.pdf
http://resilient-cities.iclei.org/fileadmin/sites/resilient-cities/files/Resilient_Cities_2011/Presentations/H/H2_Hamin.pdf
http://resilient-cities.iclei.org/fileadmin/sites/resilient-cities/files/Resilient_Cities_2011/Presentations/H/H2_Wyckmans.pdf
http://resilient-cities.iclei.org/bonn2011/program/sunday-5-june-2011/h2-linking-mitigation-and-adaptation/
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 חזרה להתחלה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בתהליך יצירת אסטרטגיה לאדפטציה למשבר האקלים חזיקי ענייןמשיתוף 

, סיפר על פרויקט אזורי , איטליהAnconaמרקו קרדינלטי, מנהל פיתוח בר קיימא ברשות העיר 

: איטליה, ספרד, ויוון. כולן צפויות לחוות השפעות דומות כתוצאה המשותף למספר ארצות הים התיכון

ום, עלייה במפלס מי הים, שינוי משטר המשקעים ועוד. הפרויקט הוא יותר גלי ח –משינויי האקלים 

. שיתוף מחיזקי ACT-Adapting to Climate Change in Timeבמימון הנציבות האירופאית, נקרא 

עניין הוא חלק חשוב בתהליך. נעשה על ידי יצירת שלוש "מעבדות", כל אחת עוסקת בתחום אחר, ובכל 

 ים. דגש על מחוייבות ארוכת טווח לתהליך. אחת לא יותר מעשרה נציג

 לחצו כאן. -למצגת המלאה

 לחצו כאן. - ACTלאתר הפרויקט

ג'ים אנדריס, מנהל פרויקטים שהוביל תהליך שיתוף ציבור סביב אסטרטגיית העיר אדמונטון 

אלף תושבים, אדמונטון היא העיר  300עם כ שיתף את הקהל בתהליך שהתרחש בעיר.בקנדה, 

טון פחמן דו  23-כ –הצפונית הגדולה ביותר בעולם, ולתושביה טביעת הרגל הפחמנית מהגבוהות ביותר 

וזאת בעיקר עקב  –מ.ג.(  –טון לאדם בשנה  10-חמצני לאדם בשנה )בישראל הנתון עומד על כ

החורפים הארוכים והקשים שמחייבים חימום רציף לאורך חודשים רבים בשנה. אנריס סיפר כי תהליך 

כנית שזכתה שיתוף הציבור לא התמקד רק באסטרטגיה לאדפטציה, אלא בכוונה היה רחב יותר. הת

, לקחה בחשבון שיקולים כלכללים וסביבתיים רחבים, ועודדה אנשים  ”the way we green“לשם 

 לחשוב על הנושא מהזווית של :מה עלינו לעשות כקהילה על מנת לשמר את איכות החיים שלנו". 

http://resilient-cities.iclei.org/fileadmin/sites/resilient-cities/files/Resilient_Cities_2011/Presentations/D/D4_CARDINALETTI.pdf
http://www.actlife.eu/
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ע על חודשים. השלב הראשון התמקד בהקניית יד 4תושבים השתתפו בתהליך שנמשך לאורך  400-כ

ידי סדנאות ואתר אינטרנט על אתגרים סביבתיים. בשלב השני סדנאות נערכו לפיתוח חזון משותף 

. בימים 2010מטרות שונות, כולן הוצגו לדיון ציבורי בכינוס מועצת העיר במאי  12לתושבי העיר, שכלל 

אלה עובדים על יישום תוכניות 

שנבנו לאור המטרות הללו, כולל 

יצים. אנדריס תקינה ויצירת תמר

הדגיש את החשיבות של נקודת 

המבט החיובי בתהליך כזה, ואת 

החשיבות לדבר עם אנשים על 

נושאים שקרובים לליבם וחשובים 

 להם.

 לחצו כאן.למצגת המלאה 

 The Way We Green לתוכנית

 

יה הציג זוית שונה. בבריטנ  Local Government Information Unit (NGO)ג'ונסטון מארגוןאנדי 

התארגנות כמעט מוחלט. הרשויות המקומיות נהנות מסמכויות רבות, החברה האזרחית נהנית מחופש 

ולפי חוק חדש יחסית אוכלוסיה מקומית רשאית ליצור התאגדויות חזקות עצמאיות מהשלטון המקומי. יש 

די שני משרדי יוזמות רבות שאינן בשליטת השלטון המרכזי. נושאי המיטיגציה והאדפטציה מנוהלים על י

 ממשלה שונים. 

אתגרים רלוונטים למערכת הבריטית: התגברות "ספקנות אקלימית", ביזור יתר של סמכויות בחברה 

האזרחית, הישענות גדולה של החברה האזחרית על פילנתרופיה. המכון שלו התבקש על ידי הממשלה 

, בהתבססות על החברה לחקור אפשרויות חדשות למודלים שונים להתמודדות עם משבר האקלים

. הפרויקט נקרא "החברה הגדולה", ובוחן הזדמנויות וסיכונים למודלים שונים. שאלות האזרחית

שמועלות הן עד כמה התארגנויות אזרחיות מסוגלות ומעוניינות לקחת אחריות על תהליכים של הערכות 

 לקראת משבר האקלים? איך תתבצע בניית היכולות והעברת המידע? 

 לחצו כאן.המלאה  למצגת

 MUSIC, סיפר אודות פרויקט חדש בשם , הולנדDRIFTפרנק ואן סטינברגן, ממכון המחקר 

מי הם אלה שיובילו רעיונות חדשים בתוך ערים  –נות עירונית ובסוכני שינוי עירוניים בחדשהמתמקד 

ויעזרו בשינוי ההתנהגותי הדרוש גם בנושאים שקשורים לאדפטציה. יש צרוך לפתח יכולות חדשות 

 לאיתור אנשים כאלה. חמש ערים משתתפות באירופה.

 לחצו כאן.למצגת 

 לחצו כאן. לאתר הפרויקט

 לחצו כאן. לדוברים ומצגות נוספות מתוך מושב זה

 חזרה להתחלה.

http://resilient-cities.iclei.org/fileadmin/sites/resilient-cities/files/Resilient_Cities_2011/Presentations/D/D4_Andrais.pdf
http://www.edmonton.ca/city_government/city_wide_initiatives/environmental-strategic-plan.aspx
http://resilient-cities.iclei.org/fileadmin/sites/resilient-cities/files/Resilient_Cities_2011/Presentations/D/D4_Johnston_Wilkes.pdf
http://resilient-cities.iclei.org/fileadmin/sites/resilient-cities/files/Resilient_Cities_2011/Presentations/D/D4_Steenbergen.pdf
http://www.drift.eur.nl/
http://resilient-cities.iclei.org/bonn2011/program/saturday-4-june-2011/d4-cities-in-focus-iv/


   

 

 

 
17 

 

 ליצירת תכנית אסטרטגיה עירונית חסמים

, וסקר את הגורמים שרשויות MIT-חלק זה הציג תוצאות מחקר שנעשה במסגרת עבודת דוקטורט ב

רחבי העולם מזהות כחסמים עיקריים לפיתוח אסטרטגיות להתמודדות עם שינויי מקומיות שונות ב

הסקר כלל רשויות מקומיות באירופה, קנדה, ארצות הברית, אמריקה הלטינית, אפריקה האקלים. 

 השורות התחתונותואסיה. להלן 

דות בכל המקומות הנ'ל ישנן רשויות מקומיות שנמצאות בתהליכים לפיתוח אסטרטגיה להתמוד -

עם משבר האקלים. באסיה נמצא האחוז הנמוך ביותר של ערים שהשתתפו בסקר ונמצאות 

 (.64%בתהליך כזה )

 הגורמים שדורגו כחסמים לפיתוח אסטרטגיה על ידי מרבית הרשויות הם: -

o  יצירת הבנה ומודעות על אופי והיקף הבעיה, ויצירת עניין“(communicating the 

nature of the problem”) 

o )חוסר תמיכה מצד השלטון המרכזי )באסיה גורם זה זכה לדירוג הרב ביותר 

o חוסר משאבים 

קנדה בלטה לטובה כשציינה שיתוף פעולה טוב הן ברמה המקומית והן ברמת השלטון המרכזי.  -

 בארצות הברית, אסיה ואפריקה המצב הפוך, וטוענים לחוסר שיתוף פעולה בכל רמות הממשל. 

 

 לחצו כאן.למידע נוסף 

 

 חזרה להתחלה.

 

 

 

http://resilient-cities.iclei.org/bonn2011/program/saturday-4-june-2011/e1-overcoming-climate-adaptation-barriers-insights-from-communities-and-lessons-from-a-global-survey/
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 מימון 

ר בכנס הוקדש לנושא מאמצי המימון שנדרש לרשויות מקומיות על מנת להערך כראוי למשבר חלק ניכ

טרליוני דולר אמריקאי, לפרויקטים ענקיים ומורכבים בכל העולם.  200 -ם בכהאקלים. הסכומים מוערכי

עיקר הסכומים יהיו מגויסים מהמגזר הפרטי. הנחת המוצא היא שאין דרך לגייס את כל הסכומים 

דרשים, וכן בפרויקטים צריך להיות אלמנט של יצירת ערך והחזרי השקעה, שיאפשרו את המשך שנ

 התהליך.

, הבנק העולמי, ICLEI-במושב שהוקדש לנושא, הוצגו עיקרי עבודה שנעשתה בשיתוף מומחים מ

HABITAT וגופים נוספים, במטרה להציע אסטרטגיות לגיוס הכספים. ג'ב ברוגמן הציג את עיקרי ,

 תוכנית.ה

 

ברוגמן: צורת החשיבה של השלטון המקומי צריכה להיות: "מה ייצור יותר ודאות וביטחון למשקיעים 

בעיר?", ולפי זה לתכנן פרויקטים שמשלבים את הצרכים הנחוצים להערכות לשינויי האקלים, וגם יוצרים 

מים חדשים שיאפשרו סטנדרטים חדשים בעיר. מהלך כזה צריך כנראה לכלול גם יצירת מוסדות מתאי

התקשרות עם משקיעים פרטיים. ברוגמן הדגים את הרעיון תוך בחינת שורת פרויקטים נדרשים בריו דה 

ז'נירו. במקום השקעה מתוך הרשות המקומית בלבד המתרכזת בתשתיות, שינוי הגישה והתוכניות 

דים, לפתח שכונה, להקים משקיעים פוטנציאליים )המעוניינים להקים נדל"ן, לבנות שטחי משרואיתור 

ולמצוא את הדרך לקשר בין הרצונות שלהם לפרויקטי התשתיות הנדרשים. זו גישת  –עסקים וכו'( 

, יעילות ROI"שדרוג כולל" לאמצעי אדפטציה. לקשור בפיתוח ושדרוג כולל של העיר, לטובת שיפור 

 חוסן בתהליכים ותוכניות עתידיות., תוך יצירת מוסדות מקומיים ושילוב בניית ויצרנות של האזור כולו
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 מתוך המצגת: זיהוי פרויקטים נדרשים לתשתיות+יצירת ערך

 

 השלבים המרכזיים שמוצעים במסגרת המסמך לתהליך הינם:

 יצירת אסטרטגיה עירונית לאדפטציה, הכוללת סקר סיכונים אבל גם סקר משאבים מקומיים .1

 טיפוח והשקעה במוסדות פיתוח מקומיים  .2

 קישור פרויקטי אדפטציה יחד עם פרויקטים של פיתוח והחזרי השקעה בטוחים –ת ערך יציר .3

בעזרת חוזים, התקשרויות עסקיות עם יזמים וכלים כלכליים  -של הערך (capture)"תפיסה"  .4

 נוספים

 השקעת הכסף שנוצר באמצעים להפחתת סיכונים –הגנה על הערך  .5

 

  לחצו כאן.לתקציר מנהלים של המסמך 

 לחצו כאן.להורדת מסמך המלא 

עוררה מחלוקות רבות. נציגי סוכנויות לביטוח וניהול סיכונים, טענו כי "השקעות חכמות  הביטוח סוגיית

מבעוד מועד יעילות לעיתים יותר מאמצעים פיזיים המוקמים בשטח להפחתת סיכונים". ביטוח הינו כלי 

ך שהוא מבטיח שביום פקודה יהיה לרשות נוסף להפחתת סיכונים ולהתמודדות עם אסונות, בכ

המקומית מקור כספי זמין מיידית. כנגד טענה זו, היו שטענו שהרעיון מקומם, וכי אם יש כספים לביטוח, 

ופגיעה בנפש, ולא לשים אותם בצד לתיקון עדיף להשקיע אותם במה שיאפשר הקטנה של הנזקים 

 הנזקים לאחר שהם ייגרמו. 

 

 

 חזרה להתחלה.

http://iclei.org/fileadmin/user_upload/documents/Global/Publications/e-news/4pagerFinancingtheResilientCity_www.pdf
http://iclei.org/fileadmin/user_upload/documents/Global/Publications/Report-Financing_Resilient_City-Final.pdf
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 ערים בונות חוסן באמצעות תכנון אדפטציה

 במושב זה, סקרו נציגי ערים שונות את ההיערכות שלהן לשינויי האקלים. 

, הציגה את הפרויקט לפיתוח אדפטציה קרסטין קרלנברג ממרכז הלמהולץ למחקר סביבתי בגרמניה

ידי המשרד הגרמני להגנת הסביבה, עושה שימוש -וממומן על בעיר סנטיאגו בצ'ילה. הפרויקט, שמובל

בשולחנות עגולים בינמגזריים, בשיתוף עסקים, אקדמיה, ארגונים ותושבים, כדי להכין תכנית משולבת 

להכנת העיר להתמודדות עם משבר האקלים. היא הדגישה במיוחד את חשיבות הקשר הקבוע עם 

  .לחצו כאןלמצגת המלאה מקומי. האקדמיה ובניית התכנית על ידע מדעי 

תאר את האתגרים  ניהאסן בגרמ-אלכסנדר שמידט מהמכון לתכנון ערים באוניברסיטת דויסבורג

(, השוכנת במערבה של גרמניה. בעיר אירופאית זו, Essenבהתמודדות עם משבר האקלים בעיר אסן )

הבעיה העיקרית היא התחממות העיר, המתבטאת בעיקר בגידול במספר ימי הקיץ, בעלייה בעומס 

היעד העיקרי בהתמודדות טרופיים, בעיקר בלילות. לפיכך, -החום ובהיווצרותם של תנאי מזג אוויר כמו

(, לדוגמא באמצעות יצירת רצועות ירוקות חדשות "Cool City"עם משבר האקלים הוא קירור העיר )

למצגת המלאה בעיר, שתילת עצים, הפניית החזיתות הראשיות של בניינים לכיוון הרצועות הירוקות. 

 .לחצו כאן

המליצה להשתמש במתודולוגיה אינטגרטיבית  אירופה בהונגריה-נורה מזאוונדזה מאוניברסיטת מרכז

העברת סדנאות . 1לבניית ההתמודדות עם משבר האקלים בערים, המשלבת מספר כיוונים עיקריים: 

. חיזוק כולל של 3(; stakeholders. קיום תהליכים עם בעלי עניין )2לבניית יכולת לרשויות ולתושבים; 

 .לחצו כאןלמצגת המלאה הרשויות המקומיות. 

http://resilient-cities.iclei.org/fileadmin/sites/resilient-cities/files/Resilient_Cities_2011/Presentations/01-ICLEI_Krellenberg_110603_fin_01.pdf
http://resilient-cities.iclei.org/fileadmin/sites/resilient-cities/files/Resilient_Cities_2011/Presentations/03-Resilient_cities.pdf
http://resilient-cities.iclei.org/fileadmin/sites/resilient-cities/files/Resilient_Cities_2011/Presentations/03-Resilient_cities.pdf
http://resilient-cities.iclei.org/fileadmin/sites/resilient-cities/files/Resilient_Cities_2011/Presentations/02-ICLEI_Resilient_Cities_GEO_Cities_2011_Nora_Mzavanadze_01.pdf
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 חזרה להתחלה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בניית חוסן 

  לשינויי האקלים: חקיקה לאומית ותגובת השלטון המקומי

Joan Clos מנהל ,Habitat  שיפתח בחודשים מרכז ידע לחקיקה בנושא אקליםעדכן על הכנתו של ,

 הקרובים )נכון לכתיבת סיכום זה הכתובת עדיין אינה פעילה(. 

כריסטופר רולו, מהמחלקה לפיתוח השלטון המקומי במשרד הפנים בפיליפינים סיפר על האופן בו 

עים על התמודדותן של הערים עם משבר האקלים. לדבריו, היחסים בין השלטון המרכזי והמקומי משפי

לאחר המהפיכה במדינה בשנות התשעים, התחזק השלטון המקומי מאוד, הסדר שמאפשר לו לפעול 

באופן עצמאי יחסית בתחומים שונים, לרבות משבר האקלים. חקיקה לאומית מחייבת גם את השלטון 

מחייב כל עיר ואיזור להכין תכנית אקלים משלהם  2009המקומי. "חוק האקלים" הפיליפיני שאושר 

ומכיר ברשויות המקומיות כשחקניות המרכזיות במאבק בשינויי האקלים. בתחום בניית החוסן, חוק ניהול 

וחייב כל עיר ואיזור להכין תכנית להיערכות לאסונות, מינוי אחראי לנושא  2010סיכונים לאסונות עבר ב

כלול את כל מחזיקי העניין. האחריות על ניהול כספי קרן האסונות הועברה ולמינוי מועצה ציבורית שת

, במסגרת ההבנה 2011מהכספים מושקעים במניעה. ב 70%לניהול בפועל של השלטון המקומי, וכיום 

שנתית למדינה, המאחדת את -של הקשר החשוב בין מיטיגציה ואפדציה, אושרה תכנית הפיתוח הרב

 לצפייה במצגת המלאה. לחצו כאןהטיפול בשני הנושאים. 

, מתובלי קוליסה, מנהל אגף תשתיות ושירותים עירוניים בארגון השלטון המקומי בדרום אפריקה

ר שבדרום אפריקה, נושא הסביבה נמצא ברובו בסמכותו הישירה של השלטון המקומי. עד לאחרונה, סיפ

http://www.habitat.org/lawsandpolicies
http://resilient-cities.iclei.org/fileadmin/sites/resilient-cities/files/Resilient_Cities_2011/Presentations/C/C3_Gotis.pdf
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, 2009-מטרה העיקרית של מדיניות האקלים במדינה הייתה לייצב את פליטות גזי החממה. החל מ

המדינה בוחנת גם את נושא האדפטציה. כתוצאה מכך, נושא השלטון המקומי משולב בתכנית הלאומית 

קלים, בכל הרמות. על אף הסמכויות הרבות שיש בידיו, השלטון המקומי סובר מאתגרים גדולים לא

בקידום הנושא. הראשון הוא המשאבים המוגבלים שלרשותו של השלטון המקומי, המחייבים אותו לבחור 

גית את הפתרונות הזולים ביותר ולעבוד בשיטת מיקור חוץ עם מגיש המכרז הזול ביותר. השני הוא סו

כלפי השלטון וכלפי הציבור. לדעתו, על אף שמיטיגציה ואדפטציה הם  –האחריות הדיווחית הכפולה

מיטיגציה צריכה  -נושאים שלובים, כל אחד מהם מטופל בצורה הטובה ביותר ברמות שלטון שונות 

הציע  מהציבור והרשויות המקומיות. עוד –להגיע "מלמעלה" ואילו אדפטציה צריכה להגיע "מלמטה" 

לחשוב על אדפטציה לא כ כחזרה למצב קודם של פחות נזקי אקלים, אלא כקפיצה למצב חדש, של 

 ריאת המצגת המלאה.לק לחצו כאןמוכנות ועמידות. 

אולי  top-down, טענה גם היא שבעוד שגישת הגוטלינד אלבר, יועצת בתחום מדיניות אקלים

אפקטיבית במקרה של מיטיגציה, בבניית חוסן ואדפטציה היא אינה מספיקה. לדבריה, זהו נושא מורכב, 

באימוץ גישה משולבת. כמו כן, עם מגוון השפעות, מגוון אוכלוסיות מושפעות ומגוון צרכים, ולכן יש צורך 

צריך לפנות לאנשים החל מרמת השכונה והקהילה, אבל גם לעודד שיתופי פעולה בין ערים. לדבריה, על 

מנת לקדם בניית חוסן בשלטון המקומי, על השלטון המרכזי לעודד הקמת רשתות של ערים, לזהות 

א רק מדידת שיעורי הפחתת פליטות ולהשקיע בערים חלוצות, להפעיל סטנדרטים של ניטור "רך" )ל

אלא גם בדיקות איכותיות של ביצוע(, ולהזרים כסף ומשאבים חדשים לערים כדי לקדם נושאים אלה. 

לארגוני הסביבה תפקיד חשוב בעידוד ותמיכה. כמו כן, לדבריה, על השלטון המרכזי להיות ער להבדלים 

אקונומי שלהן, ולשלב את -לים במצב הסוציוביכולת ההסתגלות על ערים, שנובעים במידה רבה מהבד

השלטון המקומי, ובעיקר הפקידות המקומית דווקא, בחקיקה הלאומית )שילוב שישמש גם לבניית יכולת 

  לחצו כאן.למצגת המלאה לפקידות המקומית "על הדרך"(. 

 חזרה להתחלה.

http://resilient-cities.iclei.org/fileadmin/sites/resilient-cities/files/Resilient_Cities_2011/Presentations/C/C3_Kolisa.pdf
http://resilient-cities.iclei.org/fileadmin/sites/resilient-cities/files/Resilient_Cities_2011/Presentations/C/C3_Alber.pdf
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 העיר לונדון כמקרה בוחן –זרקור על עיר: בניית אדפטציה בשטח 

במושב זה הציגו האנשים המובילים את נושא האדפטציה בלונדון כיצד בונים חוסן ברמת העיר, 

 התמודדות איתם. האתגרים וה

)אגף  אלכס ניקסון, מנהל תחום מדיניות ותכניות באגף שינוי אקלים ואדפטציה בעיריית לונדון

-מיוחד בעיר לנושא האקלים!( הציג את אתגרי האקלים העיקריים של לונדון. לונדון היא אחת מהמגה

בוי טבעי בתוך העיר. כיום, ערים היחידות באירופה. אוכלוסיית העיר גדלה מדי שנה, בעיקר כתוצאה מרי

הסקטור הכלכלי החליף כמעט לגמרי את התעשיות הגדולות שהיו בעיר, וגדלו בה הפערים הכלכליים. 

משטחה המוניציפאלי ירוק, ויש הגנה חקיקתית חזקה  2/3  -באופן כללי מדובר בעיר כבר מאוד ירוקה 

 על הריאה הירוקה שסובבת אותה. 

גלי החום, עלייה בטמפרטורות הממוצעות בקיץ, תדירות שיטפונות, עלייה בהאתגרים העיקריים: סכנת 

גשמים חזקים וממוקדים, )במקום טפטופים תכופים שאפיינו את העיר בעבר(, שאינם מותאמים 

צפויה בעיר עליית טמפרטורות ממוצעת של  21-למערכת הניקוז של העיר, סופות רוח. עד סוף המאה ה

ר כולאת את החום, אין את אפקט הקירור של הלילה שמאפשר לשאת את מעלות. מאחר שהעי 10-כ

בתוך העיר לונדון צורכים התושבים יותר מים מאשר בכפרים, למרות  –החום של היום שאחרי. בצורת 

מיעוט הגינות היחסי והשימוש בתחבורה ציבורית לעומת השימוש ברכב בכפר. מערכת הגבייה של 

ולכן אין תמריץ לציבור לחסוך במים. אזור לונדון הוא האזור היבש  70-המים לא שונתה מאז שנות ה

 לונדון היא מרכז הביטוח העולמי ולכן היא נפגעת באופן כללי כשיש אסונות עולמיים.בנוסף, באנגליה. 

מנת למנוע -. שימוש בתכנון עירוני על2. זיהוי הסיכון. 1שלבים:  10לשם כך פותחה תכנית פעולה בת 

. שילוב היבטים של אדפטציה בתכנית להפחתת 3הסיכונים במסגרת בפיתוח עתידי.  את הגברת

. העלאת מודעות ובניית יכולת, באמצעות 5קידום תכניות נרחבות ליירוק העיר.  –" re-leaf. "4פליטות. 

ים קמפיינים ייעודיים למגזרים שונים, לדוגמא עידוד קהילות מקומיות להכין תכניות להתמודדות עם מצב

. בחינה 7. השגת מאזן אפס בשימוש במים )משאבים מול שימוש(, 6של שטפונות באיזור שלהם. 

. 9יטיגציה. מולה הדוק עם הסוכנויות המטפלות ב. שיתוף פע8מחדש של כל תכניות החירום של העיר. 

 . השקעה במחקר של פערי ידע בתחום האדפטציה. 10הובלה באמצעות דוגמא אישית. 

 .לצפייה במצגת המלאה לחצו כאן

 

 בבריטניה טים רידר, מנהל תכנית שינוי האקלים באזור דרום אנגליה במשרד להגנת הסביבה

סביר שהמפתח לאדפטציה הוא תכנון מוקדם. לדבריו, אסור לשכוח שיש גבול לאדפטציה וחשוב מאוד ה

להשקיע במקביל בליטיגציה, ואף לגזור את הצורך בליטיגציה מתוך גבולות האדפטציה.  לצורך התכנון 

יה לדוגמא מה שפעם ה –בשני התחומים, חשוב לזכור שהסטטיסטיקות של פעם הן כבר לא נכונות 

"שיטפון של אחת למאה שנה" עכשיו צפוי להתרחש בתדירות גבוהה יותר. צריך להתחיל בפתרונות של 

win-win שישיאו גם רווח, לדוגמא חסכון במשאבים. צריך לזהות את המצבים האפשריים, להגדיר את ,

חלופי לאדפציה, נסבל(, ולתכנן בהתאם. לדבריו, ביטוח אינו פתרון -מידת נסבלותם )מקובל, נסבל ובלתי

http://resilient-cities.iclei.org/fileadmin/sites/resilient-cities/files/Resilient_Cities_2011/Presentations/E/RC2011_E5_Nickson-part1.pdf
http://resilient-cities.iclei.org/fileadmin/sites/resilient-cities/files/Resilient_Cities_2011/Presentations/E/RC2011_E5_Nickson-part1.pdf
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שכן גם ביטוח זקוק לודאות כלשהי, וכאשר אי אפשר לדעת אפילו את תדירותם של אירועי אקלים 

 קיצוניים, גם שיטת הביטוח תקרוס. 

  לצפייה במצגת המלאה. לחצו כאן

 

, סיפרה על הארגון שהיא מובילה, המרכז ג'ולייט דניאלס, מנהלת השותפות לשינוי אקלים בלונדון

בעלי השפעה, לרבות עסקים, ארגונים מקומיים ובינלאומיים, סוכנויות ממשלתיות, ואוסף מידע  גורמים

ים מערים שונות. הארגון פועל להעלאת מודעות ובניית יכולת בנושאי משבר ומודל best practicesעל 

 לצפייה במצגת המלאה.  לחצו כאןהאקלים בעיר לונדון באמצעות שיתופי פעולה. 

 

, הסביר קית' ג'ונס, ראש מחלקת רכוש, דיור והתחדשות עירונית באוניברסיטת גריניץ' בבריטניה

כיצד משכנעים עסקים לעסוק באדפטציה. לדבריו, עסקים אינם תמיד מקשרים בין שינויי אקלים למוכנות 

רה, ובעיקר מנהלי התפעול. כדי לגייס אותם, כדאי לאסונות, ולכן חשוב לדבר עם הגורמים הנכונים בחב

לאמץ שיח של סיכונים, במקום של שינוי אקלים. כמו כן, חשוב למסגר את הנושא במונחים של האינטרס 

העסקי. אחת הבעיות העיקריות הן חוסר אמון כלפי נושא משבר האקלים ופטליזם כלפי מצבים של 

ברות לעסוק בליטיגציה בשל הרווח התפעולי ארוך הטווח אסונות. הוא הסביר כי יותר קל לשכנע ח

שחסכון והתייעלות משיא לעסקים, ומאחר שזה נכלל בדו"ח האחריות התאגידית וכתוצאה מכך תורם 

למוניטין של החברה. לעומתה, אדפטציה עולה כסף כבר בטווח הקצר ומשתלמת, אם בכלל, רק בטווח 

 .לצפייה במצגת המלאה לחצו כאןהארוך. 

סלסט מורגן, מנהלת שותפת בפרויקט לחידוש 

, האתר המרכזי המיועד איזור עמק לי

מוש , תיארה כיצד נעשה שי2012לאולימפיאדת 

בהזדמנות של האולימפיאדה כדי לחדש את האיזור 

ולהפוך אותו גם למוכן יותר לשינויי האקלים. 

באמצעות חישוף הנהר העובר בשכונה, ויצירת 

רצועה ירוקה, נוצר פארק, שישמש גם לפנאי ונופש 

מנת לקדם תכניות -וגם יסייע בקליטת שטפונות. על

בהקמת כאלה, במיוחד באיזורים חלשים, יש צורך 

צוות מומחים רב תחומי, הכולל נציגים מכל רמות 

השלטון. כמו כן, צריך לקדם פתרונות המשמשים 

 יותר מתפקוד אחד, כמו במקרה של עמק לי. 

 המלאה. לצפייה במצגת לחצו כאן

 

 חזרה להתחלה.

http://resilient-cities.iclei.org/fileadmin/sites/resilient-cities/files/Resilient_Cities_2011/Presentations/E/E5_and_F5_Reeder.pdf
http://resilient-cities.iclei.org/fileadmin/sites/resilient-cities/files/Resilient_Cities_2011/Presentations/E/E5_and_F5_Reeder.pdf
http://resilient-cities.iclei.org/fileadmin/sites/resilient-cities/files/Resilient_Cities_2011/Presentations/E/RC2011_E5_Daniels.pdf
http://resilient-cities.iclei.org/fileadmin/sites/resilient-cities/files/Resilient_Cities_2011/Presentations/E/E5_and_F5_Jones.pdf
http://resilient-cities.iclei.org/fileadmin/sites/resilient-cities/files/Resilient_Cities_2011/Presentations/E/E5_and_F5_Morgan.pdf
http://resilient-cities.iclei.org/fileadmin/sites/resilient-cities/files/Resilient_Cities_2011/Presentations/E/E5_and_F5_Morgan.pdf
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 דיאלוג אסטרטגי בנושא אקוסיסטמות למען חוסן עירוני: הצורך בפעולה דחופה 

בפאנל זה, שעסק באופן בו ערים מהוות אקוסיסטמה וכיצד הן מתמודדות עם משבר האקלים 

את ייחודה של ירושלים,  תיארה, השתתפה נעמי צור, סגנית עיריית ירושלים.  נעמי מפרספקטיבה זו

 כעיר בה מתקיימים שני סוגי אקלים ושתי ביוספרות, ונמצאת על נתיב נדידת ציפורים. 

היא תארה כיצד הקמה, טיפוח ושימור אתרי טבע עירוני בכל שכונה מאפשרים לגור בשטח מצומצם תוך 

בירושלים. עירוני אתרי טבע  40-מפרויקט נוכחי בעיר מתעד וממפה יותר חיים. שמירה על איכות 

אתרים אלה מסייעים בצמצום השפעות משבר האקלים בעיר באמצעות קליטת גזי חממה ואגירת מי 

גשמים. כמו כן, אתרי טבע עירוני יכולים לשמש גם להעלאת מודעות בקרב התושבים לנושא משבר 

 האקלים. 

כי ירושלים היא מהערים הראשונות בישראל ששילבו היבטים של מגוון ביולוגי בהליכי  נעמי סיפרה

 התכנון. 

 

 חזרה להתחלה.
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 חמישה עקרונות לבניית חוסן עירוני מתוך מושב הסיכום של הכנס:

 חוסן: שינוי השיח מ"אדפטציה" לבניית חוסן. .1

 הערכת המצב ותגובה בהתאם. תהליך מתמשך של .2

 תכנון: תכנון ארוך טווח, השקעות קצרות טווח. .3

מימון: לפשט את התהליך. ניצול תהליכי בנייה ופיתוח של העיר. ההסתגלות היא לחוסר  .4

 הודאות.

ממשל: צורך ביכולת התמודדות מקומית, יכולות ומימון. שיתוף פעולה מקומי עם תושבים  .5

 ואקדמיה.

“It’s time to CLAMATIZE our cities” 

 

 חזרה להתחלה.

 


