
לחשוב עולמי     לפעול מקומי

הערכות מקומית לשינויי אקלים



לחשוב עולמי     לפעול מקומי

ולייצר חוסן אקלימי





משהו מהותי משתנה



כנראה פחות נוח לאדם–עידן נוח לאדם לאנטרופוקן –מההלוקן 



The Holocene

תקופת החסד של האנושות
השנים האחרונות10,000
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ורוב הפגיעות האקלימית



רוב הערים נמצאות באזורים מתחממים



חוסן 
עירוני 
במאה  

21-ה

מוצלחות 
עירונית



Reuters/Crack Palinggi. Reuters/John Javellana.
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חוסן מוצלחות  
עירונית



זעזוע-נקודת מפנה 

מצב חדש

חוסן

המערכת

חוסן במערכת

:מערכתי
חברתי-אנושי

אקולוגי
 טכנולוגי-תשתיתי

,  עיר שמפתחת יכולות לספוג זעזועים ועומסים עתידיים....
,  טכנולוגיות ובתשתיות, כלכליות, הפוגעים במערכות החברתיות
.  מערכות וזהות, מבנים, ולחזור לספק את אותן פעולות



הערכות  
אקלים חוסן מוצלחות  

עירונית



משמעות ההשפעות

אירועים ואסונות  שיכולים סכנות וחשיפה

.להתרחש ואנשים או רכוש החשופים אליהם

.מידת הרגישות של קהילות לאסוןפגיעות

והיקף המשאבים  זמינותהתמודדותיכולת 
.והיכולות שיכולים לסייע לספוג את האסון

יכולת  פגיעותסכנות
חוסןהתמודדות



איומים

תופעות מאיימות  
לשינויי האקלים
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הסתגלותהפחתה        

פעולות המכוונות  
לשיפור המוכנות  

של הרשות  
ובניית  המקומית 

חוסן

פעולות מכוונות  
לצמצום פליטות גזי 

החממה
בעיקר בתחומי  

תחבורה  , אנרגיה
ופסולת



פגיעות

האיכויות המקומיות  
שמעצימות את השפעות  

שינויי האקלים



80% +
תכסית

עירונית  
בגוש דן



תוספת קרקע



ישראל כתוצאה מעלייה בתוחלת  באוכלוסייתגידול 
החיים



ומבקשי מקלט בעיקר בעריםפליטים 

-נתונים  UNHCR ים  ל האו ם"סו נות הפלי 

2017
מ   י מ ל  ז ו לסיוע  

מ פ י
 הייה  לויזתז ו  רפורים

זמנית על  סיס הומני רי  
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ז ו   מנפ עי אלימות מינית  
י ה למרות ה  יחות  , לתמ

ו ה  ל מ ל ים מ עם  הנמ
הממ לה



9292% ++
י ו ים עירוניים

צפיפות, פליטות חום, תכסית בנוייה–איי חום 
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פעולות המכוונות  
לשיפור המוכנות  

של הרשות  
ובניית  המקומית 

חוסן

פעולות מכוונות  
לצמצום פליטות גזי 

החממה
בעיקר בתחומי  

תחבורה  , אנרגיה
ופסולת



מוצלחות  
עירונית חוסן הערכות  

אקלים



מוכנות קיימת

שינויי
אקלים

צמצום פער ההערכות

לשינויי אקליםמקומית הערכות 



גל חום במערב אירופה–2003אוגוסט 

מקרי מוות15,000

39.50



גל חום במערב אירופה–2019יולי 

מוותמקרי 1,500

42.60



אסטרטגיות ותכניות פעולה לאקלים וחוסן



  הכנה מוקדמת של
אוכלוסיות פגיעות  

והמטפלים בהן
  זיהוי ומיפוי של

האוכלוסיות הפגיעות
פתיחת מרחבי קירור
חלוקת מים
  פתיחת מרחבי פנאי

ובריכות

הערכות

!!בתמותה90%ירידה של 



הפחתת החום העירוני–מלבורן 

הפחתת החום  
מעלות4-העירוני ב



תחזית קודרת



גידול בקציר  
מי נגר

גידול בשטח  
ירוק

הכפלת  
עציםתכסית

חיזוק מגוון  
מינים

הסתגלות  
לשינויי  
אקלים

גידול בנייה  
ירוקה

להפוך לעיר 
פחמן0

יעד מעלות4-לקרר את מלבורן ב
בריאות הקהילה ומגוון  , החוסן, לשפר את איכות החיים

המינים





צורה ומירקם

תכסית  
כחולה/ירוקה

מערכות 
עירוניות וקהילתיות

חומרים

הערכות עירונית לשינויי אקלים



מרכזי קירור–מערכות עירוניות וקהילתיות 



מסטוק המבנים הקיימים 80%חידוש : פריז
ליעילות אקולוגית



מדבר בית ספרינווה : פריז

2018
פיילוטים 3

2019
בתי ספר33

2050
בתי ספר700

ירידה של  
בחום 10%

המרחב
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ינ  ס פ יעות לחום א
לס  'לוס אנג–חומרים מופחתי חום 
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2014-ושוב ב2011יולי  –אירוע משנה משחק 
מ גשם בשעתיים"מ150–יותר מ -

מיליארד יורו בתביעות ביטוח על נזקים1-כ-

נזק לתשתיות קריטיות-

בתי חולים על סף פינוי-

שרותי חירום בסכנה-

קופנהגן-תכסית ירוקה כחולה 



ניהול מי נגר ושברי ענןתכנית : קופנהגן 



אר  לצ  א ם פ
Sankt  Joergens Soe

יבש

Zollhal len Platz,  Freiburg Linnenbauerplatz,  Herford

ניהול מי נגר ושברי ענןתכנית : קופנהגן 



פך א ם אר  הו הפ
רטוב

ניהול מי נגר ושברי ענןתכנית : קופנהגן 



Sonderboulevard



Gasvaerksvej

Cloudburst  Creek

Potsdamer Platz

יבש



Cloudburst  Creek

Gasvaerksvej
Cloudburst  Level 1+2רטוב
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למיםעיצוב עירוני רגיש 
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כיכר המים



פתרונות מבוססי טבע–הערכות לשינויי אקלים 

מ וססי   עפתרונות 











--סיאול
Cheonggyecheon













תודה


