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מפת סיכונים עולמיים





1900-2018אסונות טבע בעולם 



1900-2018אסונות טבע בעולם 

גל חום  

באירופה

גל חום  

באירופה



מונחים מרכזיים–מדיניות אקלים 

הצבת יעדים וביצוע מהלכים לצמצום  -Mitigationהפחתה

הפחתת גזי חממה

ביצוע מהלכים לבניית חוסן  -Adaptationהסתגלות 

להתמודדות עם שינויי האקלים

יכולת להתמודד עם משברים ואירועים  -Resilienceחוסן 

קיצוניים

הטמעת מדיניות האקלים במרכז -Mainstreamingמירכוז

היוםסדר 



פעולות אקלים–13יעד פיתוח בר קיימא 

פעולות אקליםיעד

.  לפעול בדחיפות ולהילחם בשינויי האקלים והשפעתם

חיזוק העמידות והתאמת הקיבולת לסכנות הנוגעות לאקלים ולאסונות טבע בכל 13.1

.המדינות

.אסטרטגיות ותכנון לאומי, הטמעת מדדים של שינויי אקלים למדיניות13.2

העלאת מודעות ויכולת הצמצום של שינויי האקלים על ידי אנשים , שיפור החינוך13.3

.הפחתת השפעה ואזהרה מוקדמת, התאמה, ומוסדות

למטרה   UNFCCC-ליישום ההתחייבות שנלקחה על ידי המדינות המפותחות 13.4

מכל המקורות על מנת  2020ב שנתיים עד לשנת "ביליון דולר ארה100העברה יחד של של 

להידרש לצרכים של המדינות המתפתחות בהקשר של פעולות לצמצום משמעותי ושקיפות  

.ביישום ושימוש מלא בקרן האקלים הירוקה באמצעות ההיוון שלה בהקדם האפשרי

,  קידום מנגנונים להעלאת היכולות לתכנון וניהול יעילים של שינויי האקלים13.5

צעירים וקהילות מקומיות וכאלה הנמצאות  , מתן דגש לנשיםתוך  ,LDCבמדינות 

.בשוליים



משמעות ההשפעות

אירועים ואסונות  סכנות וחשיפה

שיכולים להתרחש ואנשים או רכוש החשופים 

.אליהם

מידת הרגישות של קהילות  פגיעות

.לאסון

והיקף זמינותהתמודדותיכולת 

המשאבים והיכולות שיכולים לסייע לספוג את  
.האסון

פגיעותסכנות
יכולת  

חוסןהתמודדות



אקוטייםזעזועים

אירועים מסוכנים  
ופתאומיים בזמן 

מוגבל

כרונייםלחצים

אסונות ומפגעים  
,  מתמשכים

שמכרסמים בחוזן  
ויכולים להביא  
לקריסה וזעזוע

סוגי השפעות  

שיטפונות רעידות אדמה קריסת תשתיות

התיישנות תשתיות בצורות ומחסור 

במים

עוני זיהום והרס  

סביבתי   



תמונת מצב ישראל



( 2017, המשרד להגנת סביבה, דוח הערכות לשינויי אקלים)השפעות שינויי אקלים 

באוכלוסייה פגיעה 
בעמקי  , נזקים מהצפות ים או נהרות באזורי חופים

ובאייםבמישורים נמוכים , נהרות
  פגיעת בצורות באזורים צחיחים וצחיחים למחצה
 קיצונייםאוויר -מאירועי מזגפגיעות
שירותי בריאות , בעיות באספקת מים ומזון...
 תחלואהבעייתיות בשמירה על תנאים שימנעו

וייעור חקלאות 
 הצמחית בתוצרת החקלאות פגיעה כמותית ואיכותית

החיים-בעליומשקי 
 ירידה בזמינות המים הטבעיים ועליה בתצרוכת המים

,והאנרגיה
 הקרקעבפוריות ירידה
 אקלימייםבעלויות הגידול ובנזקי אירועי קיצון עליה
 אתגרי מזיקים ופגעים התגברות  ...
 יערות לתנאי האקליםביכולת ההתאמה של פגיעה
 כניסת מזיקים חדשים , במאביקיםפגיעה......



INFORM-צמצום סיכונים –חוסן

אירועים ואסונות  שיכולים להתרחש  סכנות וחשיפה

.ואנשים או רכוש החשופים אליהם

.מידת הרגישות של קהילות לאסוןפגיעות

המשאבים  והיקף זמינותהתמודדותיכולת 

.והיכולות שיכולים לסייע לספוג את האסון

שעורך ארגון  , בדירוג סיכונים בינלאומי
InfoRM , 14ישראל  ממוקמת במקום

הדירוג בוחן  .  10מתוך 2.6מהסוף בציון של 
מדרג את המדינות על פי רמת הסיכון  

(.   כולל אקלים ומזג אוויר)ממפגעי טבע 
ייתכנות  ; המדרג משקלל שלושה פרמטרים

.  ויכולת השיקום, יכולת ההתמודדות, האסון
הציונים של ישראל ביכולת ההתמודדות  
ויכולת השיקום הם גבוהים ככלל ובפרט  

.ביחס למדינות השכנות

InfoRM is a collaborative project of the Inter-Agency Standing 
Committee (IASC) and the European Commission

ישראל נמצאת  

בתחתית הסיכון  

19מקום –העולמי 

מהסוף

http://www.inform-index.org/
http://www.humanitarianinfo.org/iasc/
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm


-הסתגלות    –חוסן

בדירוג הבינלאומי של 
אוניברסיטת נוטרה  

ישראל מדורגת  . דאם
מהסוף  19-הבמקום 

ברמת הפגיעות  
ברמת 32-הובמקום 
.המוכנות







-2019מתוך דוח חוסן עירוני של משרד השיכון

סיכום

העדר תרחיש –בעיקר בהיבטים אקלימיים , חוסר התייחסות לתזוזות קיצון
ייחוס ייעודי

 סקרי סיכונים ברמה המקומיתחסרים , ידע קיים הינו חלקי–הערכות לשינויי אקלים

 המסגרות הבינלאומיות –לטווח בינוני וארוך הערכות–SENDAISDG  אינן מיושמות
עדין

 תלויים במשרדים הייעודיים, מועטים–ליישום כלים.

 לא נגיש וברור למקבלי ההחלטותשיח  .

 המקומיותבידע וכלים בידי הרשויות מחסור  .

 שחקניםמערכות וריבוי מורכבות.

מחסור בתקציבים .

התייחסות מועטה לאוכלוסיות מוחלשות.

התייחסות מינימלית להשלכות שינויי אקלים על האזור.



2019יולי –התקדמות 















חלוקה לוועדות משנה



תמונת מצב-וועדות משנה
פירוט הפעילותשם הוועדה

4.6.19:התכנסה בתאריךוועדת חירום

עדכון תכניות חירום לאומיות להתמודדות עם אירועי מזג אוויר קיצוניים כדוגמת גלי

צמצום הפגיעות בנפש וברכוש ובניית חוסן כלכלי בכל , קידום תקנות קווי חיץ, חום קור ושיטפונות

המגזרים

וועדת מים מגוון 

ביולוגי וחקלאות

11.4.19:התכנסה בתאריך

עבודה -מיפוי סטטוס ביצוע המשימות על ידי הגופים השונים ובחינתם לאור היערכות לשינויי אקלים 

בקבוצות ודיון

ביולוגי וחקלאותוכיוונים להמשך בנושאי מים מגוון, מיפוי חסמים, מיקוד נושאים לטיפול

23.6.19, 1.5.19:התכנסה בתאריךוועדת שלטון מקומי
מתווה שיוגש לרשויות ויהווה כלי עזר להיערכותן לשינויי האקלים/מסמך עבודההכנת

קידום מחקר  

וגישור על פערי  

מידע

26.3.19:התכנסה בתאריך

כנסים  , מידעלהנגשתאתר אינטרנט , ביצוע מחקרים, מיפוי פערי ידע, אקלימיבניית תשתיות לניטור

מדעיים בנושא שינויי אקלים

אנרגיה תשתיות 

וטכנולוגיות

19.5.19:התכנסה בתאריך

אנרגיה מתחדשת ותכניות , קידום בנייה ירוקה, בתת הקרקעמיפוי הנושאים השונים בדגש שימוש

ל"פיתוח טכנולוגי בינ

26.6.19, 20.5.19, 8.4.19:התכנסה בתאריךוועדת אסטרטגיה

יצירת  . תהליך מיפוי השפעות והשלכות של שינויי אקליםהכנת תכנית אסטרטגית כוללת לאחר

"  מפת חום"

,  וועדת הסברה

חינוך ושיתוף

הציבור

תתכנס לאחר גיבוש התכנית האסטרטגית



שלטון מקומי-וועדת משנה

היערכות ישראל לשינויי אקלים

להיערכות לשינויי  4079' יישום החלטת הממשלה מס
אקלים  

ויישום ההמלצות לממשלה לאסטרטגיה ותכנית פעולה  
לאומית להיערכות לשינויי אקלים

02/07/19



גופים שותפים בוועדת המשנה

,  חקלאות, אנרגיה, בינוי ושיכון, האוצר, הגנת הסביבה: משרדים
.הרווחה, חברתישוויון , בטחון, התכנוןמינהל, בטחון פנים,  חינוך

ס"למ, רשות המים, ט"שמ, מכס, ג"רט, הכבאותרשות : רשויות

עיריית  , האזוריותמרכז המועצות , 15-פורום ה, מ"מש: שלטון מקומי
יפו-תל אביב

חיים וסביבה, ל"קק: ארגונים

כתיבת  , גיבוש המלצות, גיבוש תמונת מצב-מלווה את הוועדה–אורלי רונן . דר
.מדריך שלטון מקומי וליווי שוטף של הוועדה



עבודת הוועדה
שתי ישיבות עם נציגי הוועדה•

ישיבות עם וועדות משנה חינוך והסברה ומחקר ומידע•

ישיבת ראשי וועדות המשנה•

ישיבות עבודה פנימיות•

ט"מהשמקבלת תרחישי ייחוס •

-פ מאפיינים גאוגרפיים ויכולות סוציו"חלוקת הרשויות לאשכולות ע•
אקונומיים

כתיבת מסמך המלצות לממשלה•

כתיבת מדריך עבודה להיערכות הרשויות המקומיות•



הערכות מקומית לשינויי אקלים  
עומסים מתמשכים= פגיעות הרשויות המקומיות 

 שירותי  , יותר עומסים על תשתיות–גידול באוכלוסייה
בריאות וחירום

 חילחולפחות שטחי

יותר קשישים

יותר חום עירוני

  יותר פליטים

יותר עניים

קריסת מצוקי החוף

שחיקת תשתיות



פעולה לקידום אסטרטגית 
ההערכות 

התאוששות

תמיכה  
ברשויות  

ואוכלוסיות  
פגיעות

קידום  
הכפלת  
:  תועלות

צמצום  
פליטות  

והערכות  
לשינויי  
אקלים

פיתוח  
יכולות  

להערכות  
לשינויי  
אקלים

שיתופי  
פעולה  
ברמת  
אזורי  
השפעה

איגום מידע  
להערכת  
השפעות  
ברמה  

המקומית



פעולה לקידום אסטרטגית 
ההערכות 

איגום מידע להערכת השפעות ברמה המקומית

–זיהוי המכפלות העירוניות . מקומית/יצירת בסיס מידע להשפעות שינויי אקלים ברמה אזורית
.עומסים וחולשות קיימים שיועצמו על ידי שינוי אקלים

 פעולה ברמת אזורי ההשפעהשיתופי

רשויות  , רשויות נחלים, במסגרת אשכולות משרד הפנים; הכוונה ותמיכה בהערכות אזורית

.רשויות צמודות חוף ים, מטרופולין

 יכולות להערכות לשינויי אקליםפיתוח

,  סביבה, בריאות, ח"כולל מערכי מל, קידום מערך הכשרות לגורמים רלוונטיים ברשויות המקומיות

.כותכנון 

 הכפלת תועלותקידום

,  תחבורה, בנייה ירוקה: להעצמת תועלותמיטיגציהשיתוף פעולה עם גורמים המקדמים מהלכי 

.וכו, אנרגיה

 ברשויות ואוכלוסיות פגיעותתמיכה

עבודה עם . בריאות ומצוקה, ניתוח פגיעות האוכלוסייה לפי רשויות מקומיות בהיבטים של רווחה

.  להבטיח תמיכה באוכלוסיות הפגיעות ביותר, משרדים וגורמים שותפים

התאוששות

תמיכה ופיצוי, שיקום



הערכות מקומית לשינויי אקלים 
זיהוי סיכונים בהתאם לאזורי אקלים

עומסיםאזור

עליית  , סוער,חוםמישור החוף1

מפלס מי הים

CP

השפלה ומערב  2

השומרון

LOסוער,חום

,  סוער,חוםהרי הצפון3

התייבשות 

M
W

CMסוער,חוםהרי המרכז4

גליל  , תחתוןגליל 5

מערבי דרום  

ג"רמה

,  סוער,חום

התייבשות 

GG

NWחוםעמקי הצפון6

EVחוםעמקי המזרח7

NNחוםצפון הנגב8

NEחוםהנגב9



תודה


