
 
 

 

 

 המלצות לפעולות עירוניות בתחום היערכות למשבר האקלים
 ., בכתב ומראש15-פורום הכל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמת  , אין להעתיק, להפיץ או לשכפל15-כתיבה ועריכה: פורום ה

 
עולמיים להפחתת פליטות גזי החממה, המאמצים ה. על אף 21 -עולמי המרכזי במאה ההינו האתגר ה משבר האקלים

  לא ניתן יהיה לבלום בצורה מלאה את השפעותיהם של שינויי האקלים על הטבע ועל האנושות.
בישראל, קו המדבור ינוע צפונה, כמות המשקעים צפויה הממוצעת לרדת, מספר הימים הגשומים יפחת, אך עוצמת 

עי הגשם תגבר, באופן שיעלה את הסיכוי להצפות. קו הסערות בחוף הים ינוע מזרחה ויגביר את שחיקת החוף, אירו
מפלס פני הים צפוי לעלות וישפיע גם על מעלה הנחלים הזורמים אליו. הטמפרטורה היומית והממוצעת תעלה, גלי 

 במיוחד בתוך העיר.  - חום ייהפכו שכיחים יותר, ועומס החום יחמיר
העיריות עומדות בחזית הסיכונים, אך ביכולתן גם לעמוד בחזית הפתרונות. העיר היא גם המסגרת המתאימה ביותר 

הן בזכות היכרותה המעמיקה עם מאפייני המרחב והאוכלוסייה המתגוררת  -לקידום היערכות לשינויי האקלים 
הפיסיות, החברתיות  -התשתיות העירוניות ומבקרת בתחומה, והן לאור ההתמחות והעיסוק היומיומי שלה בחיזוק 

השקעה בהיערכות למשבר האקלים היא "השקעה בטוחה" שכן עיר שנערכת לשינויי האקלים היא עיר  והכלכליות.
 .בריאה יותר, עם כלכלה עירונית איתנה, המאפשרת איכות חיים גבוהה באופן שוויוני, קבוע ומתמשך

 
 לייסד מסגרת ארגונית בעירייה לצורך תיכלול וניהול ההיערכות העירונית למשבר האקלים: .1

להכשיר גורם ייעודי בעירייה לתיכלול נושא ההיערכות למשבר האקלים )יכול שיהיה מנהל הקיימות  .א
וות משני העירוני( ולהקים צוות ייעודי לקידום וריכוז ההיערכות העירונית לשינויי האקלים )ניתן להקים כצ

 (.לצוות הקיימות העירוני
לבצע הערכת סיכונים לעיר כתוצאה משינויי האקלים, הכוללת מיפוי של האיומים המרכזיים לאזור ולעיר  .ב

)הצפות, עומסי חום, רוחות מסוכנות, שריפות, סנוור, סחף קרקע, יובש קיצוני, וכדומה(, בשילוב עם 
פגיעות, עוני אנרגטי, מאפייני הפגיעות המקומית )אזורים פגיעים יותר להצפות, מוקדי חום, אוכלוסיות 

בינוי ישן, מוקדי פעילות של יוממים ועוד(, בהתייחס לאזורים השונים בעיר, התשתיות, התושבים, 
 והמבקרים בעיר, בהווה ובעתיד. 

להכין תכנית פעולה עירונית להתמודדות עם משבר האקלים ולחיזוק החוסן העירוני, שתכלול מרכיבים של  .ג
 .להלןימות לביצוע, כמפורט מיפוי, הערכת סיכונים, ומש

 
 להטמיע היבטי אקלים בתכנון העירוני המרחבי והאסטרטגי: .2

בתכניות עירוניות אסטרטגיות ומרחביות, לרבות בתכניות  למפות, לנתח ולשלב מרכיבי תכנון אקלימי .א
ות, אקלים )רוחות, הצלל-בין היתר באמצעות דוחות מיקרו, בתב"עות ובתכנון המפורט, המתאר העירוניות

 סינוור ממבנים( ובהתייחס לתכסית העירונית הקיימת והצפויה.
להטמיע שימוש בגגות וחזיתות המבנים )פרטיים וציבוריים( לצורך הכנת המרחב העירוני להתמודדות עם  .ב

ובכלל זה  –שינויי האקלים, לרבות הסברה לציבור ופרסום הנחיות ומפרטים לתכנון ושימוש מועיל בגגות 
 ייצור אנרגיה, חיזוק המגוון הביולוגי, בידוד תרמי, גידול מזון וחקלאות עירונית, גג פעיל, ועוד. השהיית נגר, 

 
 לשפר את היערכותה של העיר למצבי חירום כתוצאה מאירועי אקלים קיצוניים:  .3

במהלך אירועי אקלים קיצוניים ומתמשכים לרבות מיפוי  פגיעות לאוכלוסיות להכין תכנית יישומית לסיוע .א
האוכלוסייה בשכונות השונות, הכשרת עובדי המוקד העירוני ומערך החירום, הכשרת מערך מתנדבים לסיוע 

 בקהילה בעת אירוע קיצון. 
 ליצור פלטפורמה עירונית לשיתופי פעולה בין ארגוני ההצלה והחרום )רפואה, כבאות וביטחון וארגוני .ב

 מתנדבים( ותרגול מענה לאירועי אקלים קיצוניים.
לרכז מידע עדכני בעניין אירועי אקלים, לרבות חיזוי מדויק ככל הניתן של נתוני מזג האוויר ברזולוציה  .ג

 מקומית, שישמשו לחיזוי אירועי אקלים קיצוניים ומתמשכים ולהערכת היקפם.
ך אירועי סופה וסערות,  שיכלול רשימת פעולות להכין נוהל או מסמך הנחיות להתנהלות עירונית במהל .ד

נדרשות במסגרת היערכות גורמי החירום העירוניים, לרבות פעולות מניעה, פעולות להיערכות פיסית בשטח 
 ופעולות הסברה מידיות. 

להכין נוהל או מסמך הנחיות להתנהלות עירונית במהלך אירוע חום קיצוני, הכולל מדדים על פיהם יוחלט  .ה
ליישמו, התייחסות לאוכלוסיות פגיעות, והפעולות שיינקטו כגון: הנחיות לפעילות בחוץ )עובדי עירייה, מתי 

מערכת החינוך(, הפעלת מבני ציבור ממוזגים הפתוחים לציבור, חלוקת מים, הסברה לציבור על התנהלות 
 נכונה לשמירה על הבריאות בעת עומס חום ועוד. 

י אירועי קיצון אקלימיים במטרה לטייב את הנהלים ורמת ההיערכות לייצר מנגנון הפקת לקחים אחר .ו
 והתגובה מאירוע לאירוע.

להקים מרכזי חוסן אקלימיים לשימוש בעת אירוע מזג אוויר קיצוני, אשר יהיו פתוחים לקליטת אוכלוסיות  .ז
פקים עצמאות בעיר. ניתן לבנות מבנים חדשים או להסב מבנים קיימים, יש לבצע שילוב של אלמנטים המס

 אנרגטית למבנה ועמידה בתנאי מזג אוויר קיצוני. 
 
 



 
 

 

 

 :לפעול למען ניהול הנגר העירוני ומניעת נזק לאדם, לסביבה ולרכוש כתוצאה מהצפות .4
לגבש וליישם תכנית אסטרטגית עירונית לניהול הנגר ולהתאמת תשתיתיות הניקוז הקיימות והעתידיות  .א

קלימיות, ולהטמיעה בכל רבדי התכנון והתפעול העירוני. על התכנית בהתאם למאפייני העיר ולתחזיות הא
רמת המגרש, השכונה והעיר )וככל  -להתבסס על תפיסה אגנית של ניהול הנגר ולהכיל הנחיות בכל הרמות 

הניתן ברמת האגן ההידרולוגי(, לרבות: דרישות חלחול, יצירת אגני השהייה והחדרה, תכנון מושכל של 
י כאגני השהייה באירועי גשם קיצוניים, עבודות תשתית למניעת זיהום ים וחוף מנגר עילי, המרחב הציבור

 שימוש בפתרונות מבוססי טבע למניעת הצפות ושיפור של מערך ההתראה בפני הצפות. 
לבנות מערך עירוני לניהול חסכוני של מים, כולל מניעת דליפות ונזילות, שימוש חוזר במים לצורך השקיית  .ב

 ת ציבוריות, אופטימיזציה של מערכות ניהול המים במבני ציבור ובגינות הציבוריות, תיעדוף של צמחייהגינו
  מותאמת לאקלים המקומי וחסכונית במים.

להכין את הסביבה החופית והימית בעיר להצפות מן הים במהלך סופות בטווח המידי ולעלייה  -ברשויות חוף  .ג
אזור החוף ושפכי הנחלים לים. ההכנה תכלול שימוש בכלים לתכנון של מפלס פני הים ופגיעה מתמשכת ב

חופי מותאם לשינויי אקלים, חיזוק מבנים ותשתיות באזורים המועדים, התייחסות לשחיקת המצוק החופי 
 וגריעת חול מהחוף.

 
 :לפעול למען קירור העיר והתמודדות עם עומסי חום במרחב הבנוי .5

תכנון ושילוב אמצעי קירור והצללה, בדגש על צירי ההליכה והשהייה  – הפחתת עומס החום במרחב העירוני .א
הקיימים והמתוכננים, זאת באמצעות יצירת רצף הצללה, בהעדפה לעצים ותוך שימוש באמצעים 

 (. Hot Spotsמלאכותיים ויצירתיים היכן שנדרש, תוך התייחסות לצירים הראשיים ולמוקדים משמעותיים )
לניהול משאב העצים בעיר כאמצעי לקירור והצללה, לרבות התייחסות לצמצום כריתות לגבש וליישם תכנית  .ב

עצים, תכנית נטיעות עירונית )לרבות סוגי העצים, מגוון העצים הרצוי, בתי הגידול הנדרשים, תיאום בין 
על תשתיות, מנגנון לתעדוף נטיעות המתמקד ברחובות ההליכתיים, התייחסות לעצים במרחב הפרטי בדגש 

 עצים המצלים על הרחוב, והתייחסות לתחזוקה של העצים לאורך זמן(.
 וגמר לשלב הנחיות לצמצום החזר קרינה )חום וסנוור( על ידי שימוש תכנון מותאם ושימוש בחומרי בנייה .ג

 אקלים הן למבנים והן למרחב הציבורי תוך התייחסות לחומרי הכיסוי והמעטפת במרחב הציבורי.  מותאמי
למשל פרישת ברזיות ומתקני שתייה, שילוט  –לציבור אמצעים להתמודדות עם חום במרחב העירוני  להנגיש .ד

 הכוונה לאזורים מוצלים וספסלים, שילוט הסברה בנושא התנהגות מותאמת למזג האוויר ועוד.
  לשלב מרכיבים לאקלום מבני חינוך וציבור בדגש על השגת נוחות תרמית מיטבית. .ה
בקווי ההשקה של העיר  -שטות של שריפות בעיר על ידי הגדרה ותחזוקה של אזורי חיץ לפעול למניעת התפ .ו

עם חורש טבעי המועד לשריפות והקמה והפעלה של צוות חירום עירוני הכולל מערך מתנדבים והכשרות 
 קבועות.


