
מודל בפיתוח ותובנות ראשונות

,מנהלת תחום היערכות רשויות לשינויי אקלים, הילה רוטברט רז

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון



תוכן

רקע•

מודל הפורום•

חוזקות ואתגרים •



רקע

סבא-כפר
רעננה

השרון-הוד

כוכב יאיר

יגאל-צור

.  א.מ

דרום השרון

.  א.מ

חוף השרון



....כשנתייםלפני

מיפוי צרכי הרשויות

פרוייקט אזורי 

משמעותי ורלוונטי

רקע



האקליםשינויי
כאןכבר

רקע

באדיבות משרד אדריכל אילן אייזן
מתוך דף הפייסבוק כוכב יאיר

2018

דרום השרון

2015כפר סבא 

(יאיר שגיא: צילום)

(אפי סאבו: צילום)כפר סבא

2019

חוף השרון

2020ינואר 

2016מקורות הירקון 

ג"רט, אורי סולימני

רעננה

באדיבות דוברות רעננה



אקליםלשינוייהשרוןרשויותהיערכותפורום

תהליךמאפשר:אזורימודל•
העברת ,משאביםאיגום ,עומק

חוציאתגריםעלהתבוננות ,ידע
רשות

לפיתוחיחידהביעודיתפקידגיוס•
התחוםוריכוז

מודל



מטרות

מיפוי וזיהוי אתגרים  
והזדמנויות וקביעת יעדי 

פעולה אקלימית רשותית  
ולטווח ,( שנת תקציב)מיידית 

(.שנים3-5) ארוך 

העלאת המודעות בקרב 
מקבלי החלטות ברשויות  

למשבר האקלים והשלכותיו  
.על המערכות ברשות

בניית יכולת להתמודדות  
והיערכות לשינויי אקלים 

בקרב מקבלי החלטות  
.ברשויות

מודל



מתווה

היכרות עם מודל  –מפגש פתיחה לכלל הפורום 
העבודה וסקירת השלכות משבר האקלים על  

השרון

זיהוי  : פ תחומים"סדרת מפגשים לצוותי עבודה ע
, עבודת עומק בליווי מומחים, אתגרים והזדמנויות

גיבוש יעדים ולמידת עמיתים

התכנסות לועדות היגוי רשותיות לבניית  
תכניותפעולה רשותיות

הצגת תוצרים למקבלי החלטות ברשויות



תוצרים צפויים

תוכניות פעולה רשותיות  
פ  "ראשוניות הכוללות שת
בנושאים חוצי רשות

ביסוס פורום אקלים חוצה  
רשות

:  חוברת מסכמת כוללביסוס ועדות הגיוי רשותיות
המלצות ותעוד תהליך  

העבודה

מודל



נקודות חוזק

התנהגותי  /שילוב של היבטים פיזי ואנושי•
לכלל התחומים

סנכרון בין גורמים שונים ברשות •

הכשרה מקצועית ופיתוח •

הטמעה של אתגרים חוצי רשות והזדמנות  •
לפתרונות בין רשותיים

פורום רשותי ובין רשותי של שינוי  :תוצר•
אקלים

חוזקות



אתגרים

אין רפרנט יעודי–רפרנט •

שלוש רשויות אזוריות, שלוש רשויות עירוניות•

כל רשות שונה בצרכים ומשאבים  •

–מיפוי בסיס ונקודות יחוס לפני תחילת פעולה •
כמה משאבים ידרוש  ? כיצד, מה למדוד

?מהרשות

,  תחומי חקלאות' לדוג–מענה לרשויות אזוריות •
?מה רלוונטי , שריפות חורש ועוד,הצפות נחלים

זיהוי  –פ בין רשותי "לשת hotspotsזיהוי •
הזדמנויות פרקטיות

אתגרים



ומה לגבי
...הקורונה



עלתודה
ההקשבה


