
 היערכות ישראל
 לשינוי אקלים



צמצום הפגיעות  
בנפש וברכוש  

ובניית חוסן כלכלי

נקיטת אמצעים 
להגדלת העמידות של  

המערכות הטבעיות
 

בנייה ועדכון בסיס 
הידע המדעי  

לצורך קבלת החלטות

העלאת מודעות והנגשת , חינוך
 ידע למקבלי החלטות ולציבור

השתלבות ישראל במאמץ הגלובאלי 
וקידום שיתופי  , בהתאם למחויבויותיה

לאומיים-פעולה  אזוריים ובין
 

 2018יולי  –( 4079)החלטת ממשלה 
 אקלים  היערכות ישראל להסתגלות לשינוי 

 



 היערכות לשינוי אקלים מינהלת

 ר"יו, המשרד להגנת הסביבה -

 משרד ראש הממשלה -

 משרד הבריאות -

 המשרד לביטחון הפנים -

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר -

 משרד האנרגיה -

 בדרכיםהתחבורה והבטיחות משרד -

 והשיכוןהבינוי שמרד -

 ל"קק-

 משרד הפנים -

 משרד המדע והטכנולוגיה -

 משרד החוץ -

 משרד התיירות -

 משרד האוצר -

 משרד הביטחון -

 המשרד לשוויון חברתי -

 ל"רח, רשות החירום הלאומית -

 משרד הכלכלה והתעשייה -

 משרד החינוך   -

 הנגב והגליל, המשרד לפיתוח הפריפריה -

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה -

 התאחדות התעשיינים -

 מרכז השלטון המקומי -

 15פורום ה  -

 הרשות הממשלתית למים ולביוב -

 רשות החשמל -

 רשות הטבע והגנים הלאומיים -

 ארגון חיים וסביבה -

 משטרת ישראל -

 רשות הכבאות -

 השירות המטאורולוגי -

 מנהל התכנון -

 רשות מקרקעי ישראל -



 חקלאות וסביבה, משאבי  טבע

 תשתיות וטכנולוגיות, אנרגיה

 שלטון מקומי

 חירום

 ועדות משנה

 אסטרטגיה וכלכלה

 בריאות

 מחקר וגישור על פערי  מידע

 חינוך ושיתוף ציבור, הסברה



 פעולות המנהלת להיערכות

 השפעות והשלכות, מיפוי מגמות אקלימיות

 לתיקצובפרויקטים /מיפוי פעולות לביצוע

 תכנית לאקלים ואנרגיה בשלטון המקומי

 ט"השמקביעת  תרחישי ייחוס לשינוי אקלים בישראל  

 מדדי בריאות והמלצות לפעולה במערכת הבריאות

 של האיחוד האירופי CLIMAMEDסיום תכנית 

 NGOs, אקדמיה, שלטון מקומי, שיתופי פעולה רוחביים

 פגיעות והשפעות על מערכת הרווחהמיפוי אוכלוסיות 



 פעולות ליישום  

ניקוז  ' התאמת מע
למניעת הצפות  

פתרונות מבוססי  )
 (טבע

פיתוח תכניות  
/  מותאמת אקלים

 חברתיחוסן 

היערכות לעלית  
פני הים  מפלס 

 (החוףבערי )

הפחתת איי החום 
הצללה , אנרגיה

 וייעור עירוני

 השלטון המקומי

הכנת תכניות  
היערכות ברשויות  

 המקומיות

בניה ירוקה על  
מבני החינוך  

ברשויות  
 המקומיות

ביזור מערכות  
האנרגיה ברשויות  

הקמת המקומיות 
מערכות מותאמות  

 אקלים

 קמפיינים לציבור  



 פעולות ליישום

יישום תכניות  
לאומיות לשמירה על 

:  מערכות אקולוגיות
תכנית לשיקום  

נחלים ותכנית למגוון  
 ביולוגי  

שיקום מערכות  
,  אקולוגיות
מעברים  

טבע , אקולוגיים
 עירוני

 משאבי טבע וחקלאות

ביצוע תכניות אב 
לניקוז במעלה האגן  

הצפות  לצורך מניעת 
 בערי מישור החוף  

/  מתן תמיכות
תמריצים לחקלאים  

ממשקים / לגידולים
 מותאמי אקלים

חיזוק קרן נזקי  
 חקלאות

 חיץ איזורי
 מניעת שריפותל

 יער 



 פעולות ליישום

 פ"ומוניטור , ידעצמצום פערי 

מחשב על לחיזוי  
מודלים אקלימיים  

 מקומיים  

ניטור מערכות  
 אקולוגיות

פיתוח מערכות  
חירום והתרעה  

 לאירועי קיצון

לאומית  מערכת 
לניטור תחלואה בזמן  

אמת במערכות  
 הבריאות

  ופיילוטיםחדשנות 
 בהיערכות  

תמיכה במחקרים  
ומרכזי ידע לשינוי  

 אקלים

פיתוח זנים מותאמי  
 אקלים בבנק הגנים

Desertech 

  -אקלים לכל ילד
תכנית רב שנתית  

 החינוך' במע



גיבוש כלי  
מדיניות  

ורגולציה ליישום  
פעולות  

להיערכות לשינוי  
 אקלים

 

נדרשת הכרה  
בשינוי אקלים  

כאיום  
אסטרטגי  

בקבינט )לאומי 
 (ל"וברח

תקציב רב שנתי  
ליישום  

הפעולות 
שמופו לטווח  

קצר להיערכות  
 אקליםלשינוי 

ניטור היישום של  
תכניות במשרדי  

שלטון  , ממשלה
 ,  מקומי

 

הערכה מאקרו 
כלכלית של  

השפעות שינוי  
אקלים וסיכונים  
למשק והערכת  

תכנית ארוכת  
 טווח

תמיכה בשלטון  
המקומי להכנת  

תכניות  
להיערכות  לשינוי  

 אקלים וישומן

 המלצות עיקריות



 "2020 סביבטבע"קול קורא 

 מיפוי מפגעים סביבתיים באתרי  טבע

 עירנימדריך לניהול טבע 

 אירוע חינוך לטבע עירוני

 בסיס מידעסקרי טבע עירוני 

 קורונה, שינוי אקלים, מגוון ביולוגי: משברים 3-מענה ל

 הנעת הכלכלהיצירת פתרונות תעסוקה למגוון מקצועות

 תכנון עירוני  , פנאי, איכות חיים, בריאות, מגוון ביולוגיטבע על סף ביתך 

מדריך לניהול  , לכל רשות בישראל יהיה סקר טבע עירוני: 2030חזון 
תשתיות טבעיות ואתרי טבע עירוני מטופחים שתורמים למגוון הביולוגי  

 ותושבים



 תודה רבה


