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 עיקרי הדיון

  בנוגע להערכות לשינויי  4079ראש הוועדה הציג בפני חברי הוועדה את החלטת הממשלה

 והפעולות המרכזיות הנדרשות במסגרת ההחלטה. 2018אקלים שהתקבלה ביולי 

 תמונת מצב לגבי השפעות והשלכות שינויי אקלים בארץ ובעולם 

  מיטיגציה ואדפטציה-עם שינויי אקליםדרכי התמודדות 

 :גישות קיימות בעולם ואימוצן בישראל להערכות לשינויי אקלים 

No Regret צעדי מדיניות, אשר גם אם לא יתרחשו תופעות קיצון חדשות או חריגות בעקבות :

 תועלת למדינה ולאזרחים כתוצאה מהם.  צפויהשינוי אקלים, עדיין 

Co Benefits –  התועלות הנוספות )המצטברות( מעבר לפעילויות הישירות הנעשות בכדי לצמצם

     את פליטות גזי החממה.  

  יי האקליםסיכוני שינומצבי חירום לישראל בעקבות 

ומענה למצבי חירום )לאחר  מתגובההמשימה המרכזית ומוקד הטיפול של הוועד הינו מעבר 
 והשלכות הנגרמות כתוצאה משינויי אקלים. של השפעות למניעה והפחתהשכבר קרה(, 

 

  :על פי החלטת הממשלה נושאי הטיפול של הוועדה

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

 קידום תקנות קווי חיץ 

 בכל המגזרים צמצום הפגיעות בנפש וברכוש ובניית חוסן כלכלי 

 הערות נוספות שהועלו בדיון:

 וס לאירועי מזג אוויר קיצוניים. בכל הנוגע לחירום קיימים תרחישי ייח  

תרחישי ייחוס אקלימיים )בכמה תעלה הטמפרטורה, בכמה יפחת הגשם, בכמה עלה צורך ב
המדדים  מה מתוך . על מנת להגדירם, יש לחדדיגדל/יפחת מספר הימים מעל/מתחת לסף כלשהו(

 ממוקדיםולאחר מכן השרות המטאורולוגי יוכל לנסח תרחישים  הללו הכי רלוונטי לחירום
 לנושא.

  עלתה השאלה בנוגע להערכות ישראל בנושא היכולת לספק מזון לתושבי המדינה בעקבות

 שינויי אקלים

  קווי חיץ –לא מקודמות תכניות של יערות וממשק שריפות 

  הערכות מערכת הבריאות לקליטה ופינוי אוכלוסיות מבוגרות בזמן התרחשות ארועי

 קיצון

 והתמודדות עם שינויי אקלים.  "חירום"ישנו צורך לחבר את עולמות התוכן של 



ע החירום. במשרדי הממשלה ערוכים למתן מענה מיידי בעת קיום אירואנשי החירום 

וביל למניעה או הפחתת התוצאות של אותו בהערכות הדגש הוא על הערכות מקדימה שת

 אירוע. 

 

 רשות חירום לאומית:

שמטרתה לתת מענה לאומית בניית אסטרטגיה -הוצג בקצרה פרוייקט יעדי ורמות שירות 

לכל יעד יש משימות עם רמות שירות וכל משרד ממשלתי תורם למימוש לאזרחים בזמן חירום. 

 היעד.

הפער בין המצוי לרצוי במענה למצבי  לצמצום לאומיתבניית תכנית עבודה בפועל מדובר על 

 חירום

 האיומים על ישראל מת עבודת מטה מקיפה לצורך מיפוי בימים אלו רח"ל מקיי

 משימות הוועדה: 

 :UNDRR האו"ם להפחתת סיכוני אסון ארגוןהוועדה תפעל על פי האסטרטגיה של  

מבעוד  מצבי אסוןוהפחתה של השפעות  למניעה , ומענה לאסון לאחר שכבר קרה מעבר מתגובה

 DISASTER RISK REDUCTION-DRR. )עם המשך טיפול, כמובן, באירוע עצמו( מועד

 מצבי אסוןביה ומערכות התפעול יהגברת החוסן של האוכלוס

 ניהול מצבי אסון על פי: גורמי סיכון*מידת החשיפה לאסון*פגיעות

 

 למידע נוסף:

https://www.unisdr.org/ 

https://www.unisdr.org/
https://www.unisdr.org/


 בברכה,

 אלון זס"ק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


