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:נתחיל בהתחלה
?ממה נגרמת ההתחממות הגלובלית

חלקן מחזרות לחלל וחלקן חודרות  , קרני השמש מגיעות לאטמוספרה•

.דרך האטמוספרה ומגיעות לפני כדור הארץ

החום משתחרר בצורת קרינה  .  הקרניים מחממות את פני כדור הארץ•

.אדומה-אינפרה

חלקה משתחררת  , אדומה נלכד באטמוספרה-חלק מהקרינה האינפרה•

.לחלל

שנלכדים  ( אוקסיד ואוזוןניטרוז, מתאן, פחמן דו חמצני)גזי החממה •

מחזירים אותו  , באטמוספרה מגדילים את החלק שנשאר באטמוספרה

.   לפני כדור הארץ וגורמים להתחממות הגלובלית  ולשינויי האקלים

IPCC (2014)



IPCC?מהו ה 
ממשלתי לשינוי האקלים  -הפאנל הבין



IPCCהדוח השישי של ה 
הבסיס המדעי: חלק ראשון



:שלוש נקודות עיקריות

.אין עוד ספק שההתחממות הגלובלית נגרמת על ידי בני האדם1.

IPCC Sixth Assessment Report



:שלוש נקודות עיקריות

ופוגעות  , ההשפעות של משבר האקלים כבר כאן. 2

.ובטבעאקונומי נמוך -באוכלוסיות ממעמד סוציובעיקר 



:שלוש נקודות עיקריות

ופוגעות  , ההשפעות של משבר האקלים כבר כאן. 2

.בטבעאקונומי נמוך ו-בעיקר באוכלוסיות ממעמד סוציו

מדע גדול בקטנה, סלבנקואלכס 
As the climate warms, drought is killing large numbers of 
trees in California. Ashley Cooper/Getty Images



:שלוש נקודות עיקריות
מאז המהפכה התעשייתית  1.09°Cהטמפרטורה העולמית הממוצעת כבר עלתה ב . 3

.במהלך עשרים השנים הקרובות בגלל פליטות שהתרחשו בעבר1.5°Cותגיע ל 



?ומה קורה אצלנו

חם יותר
:המצב כיום

1950-מ°1.4עליה של 
:התחזית לעתיד

2050נוספת עד 1°עליה של 
2100עד 4°עליה של 

(.2020)שינוי אקלים ובריאות הציבור . ק, וקריגל. ט, ברמן

ביחס לתקופת  , השינוי בטמפרטורה השנתית הממוצעת בישראל

(  RCP8.5-וRCP4.5עבור תרחישי )1988-2017הייחוס 

:  ובשלוש תתי התקופות

2071-2100( ג, 2051-2080( ב, 2021-2050( א

הממטאורולוגיהשירות 

-קו האפס

תקופת יחוס  

1988-2017

טמפרטורה



?ומה קורה אצלנו

גבוה יותר
:המצב כיום

1992-מ מ"ס15עליה של 
:התחזית לעתיד

2030מ עד "ס4עליה של 

האוניברסיטה העבריתפלזנשטיין, מטר2תרחיש עלייה של . תל אביב

גובה פני הים



?ומה קורה אצלנו

יבש יותר
:המצב כיום

שנה30מגמת הפחתה 
:התחזית לעתיד

2100עד 25%הפחתה של עד 

משקעים
מספר ימי גשם בשנה בישראל

השירות המטאורולוגי

כמות הגשם הכללית בישראל



?ומה קורה אצלנו

קיצוני יותר
:המצב כיום

גידול משמעותי בגלי החם
:תחזית לעתיד

2050לילות חמים עד + 21

אירועים קיצוניים



קריאה לפעולה: בנושא שינוי אקליםIPCCCדוח ה 
הערכות/אדפטציה–הפחתה /מיטיגציה

עולם-ממשלה-פרט



2050-היעד ב היוםפליטות

78
ח"גזמיליון טון 

85%-כ
ח"גזמיליון טון 12-כ

היעדים הלאומיים להפחתת פליטות גזי חממה

2030-היעד ב

27%
ח"גזמיליון טון 58-כ



צעדים מרכזיים בכל תחום לצמצום פליטות

ערים  תעשייהפסולתתחבורה
ומבנים

מעבר לבניה ירוקה

בנייה מאופסת אנרגיה

התחדשות עירונית

צפיפות ומבנה עירוני

הצללת מרחב עירוני

אנרגיה

הפחתת שימוש בפחם

פיתוח רשת חשמל

ניצול המרחב המבונה

ניהול מערך הייצור

אסדרות

הפחתת שימוש בדלקים

עידוד מעבר לחשמל ומימן

יישום תיקון קיגאלי

תמריצים כלכליים

טיפול בחומר האורגני

מניעת הטמנה

איטום מטמנות

רכבים מאופסי פליטה

הקטנת נסועה פרטית

הקטנת רמת מינוע



הערכות

הערכות: הקמת מנהלת שינוי אקלים

:שבע ועדות משנה

ועדת אסטרטגיה-

ועדת שלטון מקומי-

חקלאות ומשאבי טבע, ועדת מים-

(חוסן לאומי)ועדת חרום -

ועדת קידום מחקר וגישור על פערי ידע-

ועדת חינוך והסברה-

טכנולוגיה ותשתיות, ועדת אנרגיה-

דוח המנהלת זמין באינטרנט



כל אחד מאתנו יכול וצריך לפעול



לדבר עם חברים ועם המשפחה, חברי מועצה, לכתוב לחברי כנסת, להשתתף בהפגנות: להביע את דעתנו



לדרוש מהמועצות המקומיות להקים מערכות סולריות על כל מבני  , להתקין מערכות סולריות בבתים הפרטיים: לעבור לאנרגיה חלופית

(.נפט וגז, פחם)מאובנים בדלקיםלדרוש מהממשלה לייצר אנרגיה חלופית ולא להשתמש , הציבור כולל בתי הספר



נטיעת עצים במרחב הפרטי והעירוני  .  בטבע עירוני, בשמירה על השטחים הפתוחים, תמיכה בשמירת טבע



שוויוניות ובנות קיימה, מערכות מזון בריאות

.מפליטות גזי החממה33%אחראיות על , מהשדה ועד לפסולת, מערכות המזון•

ההתחממות הגלובלית והעליה בגודל אוכלוסיית העולם יעלו את הדרישה לקרקע ומים  •
.לצורך ייצור מזון

(.ולבריאות)שינוי בהרגלי צריכת המזון חיוני להתמודדות עם ההתחממות הגלובלית •

מניעת אבדן ובזבוז מזוןהפחתת צריכת מזון מהחי   צריכת מזון טרי מקומי ועונתי

2019ס"והגנלקט ישראל 



למחזר ולעשות שימוש חוזר, להפחית צריכה



,  להשתמש בתחבורה ציבורית, לרכב באופנים, ללכת: לטוס ולנסוע פחות
לצאת לחופשה בישראל. לנסוע ברכב חשמלי–ואם צריך 



לכבות אורות  , להעלות את טמפרטורת המזגן: להפחית צריכת אנרגיה
.לתלות כביסה לייבוש, לעבור לתאורת לד חסכונית, ומכשירים חשמליים



:וכמחנכים
.להראות דוגמה אישית•

.הנעה לפעולה תסייע להם ולסביבה.  הילדים מודאגים•

.יישובי, בית ספרי, להניע פרויקט כיתתי•

.הילדים הם סוכני שינוי למשפחות והלאה•

.הילדים הם מקבלי ההחלטות של המחר•


