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 סיכוני שינויי אקלים בישראלמתווה למיפוי 

 

 תקציר מנהלים

 

 שינויי האקלים נותנים את אותותיהם כבר כיום. האקלים בישראל צפוי להיות חם יותר, יבש יותר

וצפויה עלייה נמשכת בפני הים והתגברות השכיחות של אירועי מזג אויר קיצוניים. שינויים אלו  

, כלומר נזקים הנגרמים לאדם ולרכוש אקלים סיכוניגורמים להתגברות השכיחות והעוצמה של 

, הצפות, שריפות, בצורות, גלי חום וסערות קשות. סיכוני האקלים תכתוצאה מהאקלים, כגון שיטפונו

הם בעלי שונות במרחב. היערכות לשינויי אקלים הכרחית בכדי להבטיח חוסן חברתי וכלכלי 

בישראל. דרושים אמצעים פיזיים וכלכליים להתמודד עם השפעות האקלים בהווה שיהווה בסיס גם 

הסיכונים דרוש מיפוי מרחבי מדויק ומבוסס מדעית של  להתגברותם בעתיד. בכדי להתמודד עם

הסיכונים הצפויים. המדענית הראשית במשרד הגנת הסביבה יזמה תהליך של מיפוי סיכוני אקלים 

במטרה ליצור כלי שיהווה בסיס מידע למקבלי החלטות ולאנשי מקצוע בכדי לתכנן וליישם תוכניות 

 אדפטציה בישראל. 

ה שמדינות רבות ערכו מיפוי של סיכוני אקלים ברמת המדינה, האזור או מרא סקירת המצב בעולם

העיר. ברב המקומות משרד ממשלתי מרכזי ריכז את תהליך המיפוי. המיפוי דרש תשומות מדעיות 

עצומות. עם זאת, בחלק מהמקרים נעשה שימוש במדדים מקורבים בכדי להעריך סיכונים הנובעים 

המדינות המיפוי נעשה עד רמת המחוז, אם כי במקומות מסוימים יש  מתחזיות השינוי באקלים. ברב

 מידע עד רמת השכונה. 

 מתוך למידת החומר בעולם נכתב מתווה לביצוע מיפוי סיכונים בישראל. 

הנדרשות מבחינת מידע, כוח אדם מומחה, תשתית מיחשוב ותקציב. תהליך מיפוי  התשומותהוגדרו 

: תחזיות אקלים; סיכוני אקלים; חשיפה; פגיעות; ויכולת מרכיבים חמישהסיכוני אקלים מלא כולל 

אדפטציה. מיפוי כל חמשת המרכיבים ייתן כלים מלאים להבין את השפעת האקלים על האדם 

של מיפוי סיכונים כולל הגדרה ברורה של המטרות, זיהוי ורתימת השותפים,  שלבי העבודהוהסביבה. 

מה ימופה ובאיזו רזולוציה מרחבית ועיתית, בחירת תרחישי בניית הפלטפורמה למיפוי, החלטה 

אקלים, בניית מדדי אקלים רלוונטיים לכל תחום, איסוף המידע הקיים, מיפוי פערי מידע, יצירת 

מידע חסר ומיפוי והנגשת המידע. אנו מאמינים שבניית כלי המיפוי צריך כלי איטרטיבי. בניית 

אשון, עם מיפוי נתונים הקיימים כבר עתה. קיום הפלטפורמה צריכה להוות את השלב הר

הפלטפורמה יניע תהליך וימשוך עוד שותפים לתרום מידע. איסוף המידע יספק בסיס לחוקרים 

 שבתורם יתרמו תוצרים נוספים למיפוי. 

על גבי פורטל שיהווה מוקד לאיסוף וריכוז את החומר הקיים בישראל הנגשת מידע אנו מציעים 

ם. הפורטל יכיל ממשק מיפוי, ממשק תוכן, קישורים לאתרים רלוונטיים, כלי ניתוח לשינויי אקלי
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ותישאול ויכולת להוריד מידע. זיהינו שלוש אפשרויות עיקריות לפלטפורמה כזו: שימוש בכלי קיים 

, או יצירת פלטפורמה ArcGIS Online, שימוש במוצר מדף של Govmapשל אתר המפות הממשלתי 

 וץ.  חדשה במיקור ח

. מוצג כלי המנבא אזורים עם סיכון מקרה בוחן של מיפוי סיכוני שריפותבמסגרת בניית המתווה בוצע 

מוגבר לשריפות על בסיס טופוגרפיה, סוג צומח ואזור האקלים. בשלב הבא בוצע מיפוי של אזורי 

חד עם החיץ בין אזורים מועדי שריפות לבין ישובים. ממשק משתמש מציג את התוצאות במפה י

סיכום מרחבי על הנתונים באזור המוצג. כלים אלו מהווים בסיס להיערכות וטיפול יעיל יותר בסיכוני 

 שריפות כבר כיום. 

תועלת כלכלי מראה -היערכות לשינויי אקלים. ניתוח עלותכלים כלכליים להערכת עלויות מוצגים 

רה בוחן של שריפות כלי ההכנה שאמנם פעולות היערכות זולות הרבה יותר מעלויות הנזקים. במק

הכלי היעיל כלכלית הינו ממשק רעייה. במקרה בוחן נוסף של מיפוי סיכוני שיטפונות שנעשה במשרד 

געת לפשטי הצפה בכי למנוע שיטפונות -החקלאות, מוצגים שיקולים מרחביים של שמירת אזורי אל

  באזורים בעלי ערך כלכלי עקב עלות גידולים או נכסים בנויים.

 



3 

 

 הקדמה .1

 רקע: שינויי אקלים ותחזיות לעתיד  .1.1

פליטות גזי חממה גורמים לשינויים מרחיקי לכת באקלים העולמי. הטמפרטורה הממוצע של כדור 

עד סוף המאה.  Co4.4והתחזית הינה לעליה של   20-יחסית לתחילת המאה ה  Co1.19-הארץ עלתה בכ

כבר  Co1.5, צפויה עלייה של לפחות 2050גם אם הפליטות יתחילו לרדת מיידית ויתאפסו לגמרי עד 

כיום נצפים שינויים רבים במזג האויר ובאירועי קיצון ובהשפעותיהם ההרסניות, כולל עלייה 

לבד התרחשו גלי ב 2021בשכיחות גלי חום, סופות, אירועי גשם קיצוניים ובצורות ממושכות. בשנת 

מערב אמריקה וקנדה, הצפות קשות התרחשו במערב אירופה, מזרח ארה"ב, -חום ושריפות ענק בצפון

. חלק מהשפעות שינויי (UNEP 2021)  סין והודו ובצורות ממושכות גרמו לרעב קשה במדגסקר

סחף קרקע. השפעות אחרות מופיעות האקלים הינן סכנות מתמשכות כגון בצורות, עלייה בפני הים ו

  . (IPCC 2021)חול כגון שיטפונות, הצפות, שריפות, וסופות  אקוטיים כאירועי קיצון

 

 תחזיות לשינויי אקלים בישראל  .1.2

ועד  2050וצפויה לעלות בעוד כמעלה עד  1950משנת  Co1.4-הטמפרטורה הממוצעת עלתה בישראל בכ

כארבע מעלות עד סוף המאה, לפי התרחיש החמור. שינויים ניכרים נצפים בדפוסי האקלים בישראל 

כבר כיום וצפויים להתגבר עד סוף המאה. כבר עתה רואים עלייה במספר הימים והלילות החמים 

שיעור וירידה בימים הקרים, מגמה שצפויה להימשך. כמות המשקעים נמצאת בירידה וצפויה לרדת ב

קיים צפי לעליית השכיחות והעוצמה (. 9201 ף וחובריו,יוס)  עד סוף המאה 25%עד  15-ממוצע של כ

של תופעות מזג אויר קיצוניות, כולל אירועי שיא של משקעים שיגרמו לשיטפונות ומנגד בצורות 

ימים ברציפות( וכן שיאי טמפרטורה  5-6( ואורכם )5-ה עלייה במספר גלי החום בשנה )כארוכות. צפוי

(. בים #1איור ( )9201ף וחובריו, יוס)המאה לקראת אמצע  Co42ממוצעים גבוהים יותר אף מעל 

מ"מ לשנה, שצפויה  4התיכון נצפתה עליה בטמפרטורה, מליחות ובשינוי מפלס פני הים בקצב של 

 . (2021רהב ו זס"ק)המאה להסתכם בעלייה של כמטר עד סוף 
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 : תחזית לעלייה במספר ימי השרב )מקור: שירות מטאורולוגי(#1איור 

 

 אדפטציה ויישומה תוכניתחשיבות הכנת  .1.3

סיכוני האקלים הם בעלי השפעה מרחיקת לכת על החברה והכלכלה. השפעות אלו ניכרות כבר  

בימינו וכוללות השפעה על הבריאות ואף סכנה לחיי אדם, והשפעות על החקלאות ומערכות ייצור 
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לאחרונה נעשתה הערכה . (McKinsey 2020)המזון, על התעשייה, התשתיות והמערכות הטבעיות 

את התמ"ג  11-14%-יורידו ב , שינוי אקלים2050שאם לא יושגו יעדי פריז והפליטות לא יתאפסו עד 

. המדינות עם יכולת (Swiss Re 2021) טריליון דולר 23-העולמי עד אמצע המאה, מה שמוערך בכ

היערכות נמוכה יותר לשינויי אקלים צפויות להיפגע יותר מאחרות. לפיכך, פעולות היערכות מיידיות 

או נקטו  תוכניתממדינות העולם בנו  79%הן הכרחיות לשמירה על הכלכלה והחברה במדינה. אמנם 

אקלים וכמחצית ממדינות העולם מיישמות את התוכניות  בצעדי מדיניות כלשהם להיערכות לשינוי

. כשלב (UNEP 2021) בפועל ע"י צעדי מדיניות, רגולציה, תמריצים ופעולות ממוקדות סקטורים

ראשון ליישום אדפטציה, דרוש מידע מהימן ומפורט ברמה המרחבית על השפעות האקלים ברחבי 

 המדינה.  

 

 יכון סכנה לעומת ס .1.4

 כשמדובר על נזקי שינויי אקלים לרב יש שימוש בשני מושגים קרובים. 

ע  זהו מפגע העשוי לגרום נזק. סכנות אלו כוללות גלי חום, הצפות, שריפות  – (hazard)סכנה או ִמְפגָּ

יותר "גורם המניע  המושג "מפגע" הוחלף  במושג הנייטרלי (AR6)האחרון  IPCC-ועוד. בדו"ח ה

 . (IPCC 2021) (Climate impact driver)השפעות מאקלים" 

המתרחשות עקב שינוי הדרגתי וארוך טווח בתנאים הממוצעים. למשל  - כרוניותסכנות יכולות להיות 

בפרקי זמן קצרים, כגון גשם כבד אירועי קיצון המתרחשים  - אקוטיותכמו עלייה בטמפרטורות או 

מאוד או סופת רוחות. סכנות אקוטיות מתוארות ע"י אורכן, עוצמתן וחומרתן. לפיכך כמה מדדים 

 . (Smith et al. 2014)דרושים בכדי לתאר אותו מפגע 

 זוהי ההיתכנות שנזק יגרם ע"י הסכנה.  – (risk)סיכון 

 סיכוני אקלים ניתן לחלק לכמה רמות: 

עליה בטמפרטורות וביובש מגבירים  –באקלים שמובילים למפגע. למשל  השינויים החזויים .2

 סיכון להתרחשות שריפות.

 שכיחות שריפות.  –המפגע. למשל  ותדירות  של התרחשות המפגע עצמו ההיתכנות .3

 . למשל גובה ומהירות הלהבות.עוצמת המפגע .4

 בשטח ובזמן. – גודל המפגע .5

 כמו כן, כדי שמפגע יגרום נזק הוא צריך לבוא במגע עם אובייקטים. לפיכך לסיכון ממדים נוספים:

 קרבת ישובים או מתקנים לאזורי שריפה.  –. למשל  חשיפה .6

היכולת של מערכת )אדם, חברה( לעמוד בפני הנזק שנגרם ע"י המפגע.  – (vulnerability) פגיעות .7

 משקי בית ללא רכב יתקשו יותר בפינוי בשעת שריפה.   –למשל 

 –היכולת להיערך מבעוד מועד למפגע ובכך להוריד את השפעות הנזק. למשל  – יכולת אדפטציה .8

 ות כוחות כיבוי האש המקומיים.יצירת קווי חיץ בין אזורים מיוערים למקומות ישוב והיערכ

 

חשוב להבחין שגם כיום מקיימים סיכונים רבים עקב אירועים אקלימיים שגורמים נזקים כבדים 

, הסברה צמצום הנזקתיכנון, אמצעים פיזיים לברכוש ואף בנפש. היערכות לאירועים אלו בעזרת 

לסיכוני ההיערכות  לפיכך,ון. ובעזרת היערכות כלכלית )ביטוח, חלופות כלכליות( תצמצם את הסיכ
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יהווה בסיס ראשוני טוב  הדברמצב העכשווי. סיכונים בלהתחיל מהיערכות צריכה לאקלים 

 להיערכות להתגברות הצפויה בתדירות ועוצמת אירועים אלו בעתיד בעקבות שינויי האקלים.  

 

  למה למפות סיכוני אקלים? .1.5

אקלים שונים וכך גם באופיים ומידת חומרתם.  כמו קיימת שונות מרחבית במיקום הצפוי של סיכוני 

כן, מפגעי האקלים ואופי הטיפול בהם משתנה בסקאלות מרחביות שונות )אזורי, ארצי, מקומי 

וכדומה(. ההשפעה של תופעות אקלימיות תלויה בחשיפה ובפגיעות של הרכיב המושפע מכל מפגע, 

. למשל, הצפות כתוצאה מפני הים צפויות להשפיע )ריכוזי אוכלוסייה, רכוש, או מערכות אקולוגיות(

 IPCC) לאורך מישור החוף. כך גם השפעה ישירה של גלי חום תהיה היכן שקיימים ריכוזי אוכלוסייה

2021) .  

לשינויי אקלים. היערכות  תוכניתמיפוי מרחבי של הסיכונים הצפויים הוא שלב הכרחי ראשון בבניית 

מיפוי כזה מאפשר למקבלי ההחלטות להבין טוב יותר את הפריסה המרחבית של השינויים הצפויים, 

היכן למקד את מאמצי ההיערכות וכיצד למקד פעולות וצעדי מדיניות בהתאם למקום הרלוונטי להם. 

י יכלול מיקומים סיכוני אקלים רלוונטיים מאוד לתכנון מרחבי וסביבתי. כך למשל, תיכנון מרחב

בהם יש לספק תשתיות ושירותים להתמודדות, ניהול פיתוח באזורים מועדים להצפות ושיטפונות, 

געת ואזורי שימור בתחומים -שיפור תכנון עירוני כך שיתחשב בשינויי אקלים, והחלטה על אזורי אל

מיפוי סיכונים פיזיים הינו הבסיס להערכת . (IPCC 2012)( שונים )פשטי הצפה, שמורות טבע וכדומה

תועלת של תוכניות אדפטציה, היכרות כלכלית -הנזק הכלכלי והחברתי והצפוי החשוב להערכות עלות

 . (McKinsey 2020)ת כלכליות )תעשייה, מסחר( וכן של חברות הביטוח של חברו

מפות הן כלי חזותי ברור ויעיל להמחיש את העוצמה ורמת הפגיעה של שינויי אקלים עבור מקבלי 

ההחלטות, בעלי העניין השונים והציבור הרחב. זהו כלי להגברת הפעולה והמעורבות של כל הצדדים. 

נות אחרות. למשל, כלי מיפוי סיכוני אקלים, בייחוד פגיעות ורגישות, יכולים להוות בסיס למיפוי סכ

למיפוי סיכוני הצפה בפקיסטן היווה בסיס לזיהוי מוקדי פגיעות חברתית להתפשטות הקורונה 

  . (UNDP 2020) ושימש ככלי לניהול המגפה

תהליך מיפוי שנעשה בשיתוף קהילה או בעלי עניין מהווה כלי תקשורת בעזרתו כל צד יכול להבהיר 

בצורה מדויקת מה סיכוני האקלים ומה הפעולות החשובות עבורו. בכך, מיפוי יכול להוות בסיס 

  . (UNDP 2010) ואיטרטיבי )חוזר ונשנה( של תקשורת לגבי סיכוני אקלים לתהליך הדדי

 

 אדפטציה ומיפוי סיכוני אקלים בישראל  .2

 הלאומית להסתגלות לשינויי אקלים תוכניתה .2.1

, "היערכות ומוכנות לשינוי אקלים והפחתת פליטות גזי 2009ביוני  474בעקבות החלטת ממשלה 

פעולה לאומית והמלצות  תוכניתת ההסיבה הכין המשרד להגנ . (2009משרד ראש הממשלה ) חממה

מסכמת ידע רב לגבי המצב הקיים ומגמות חזויות בתחום האקלים.  תוכניתלאסטרטגיה לממשלה. ה

פעולה לפי מטרות שונות  תוכניתזו כוללת הערכה של השפעות שינויי אקלים על המשק ו תוכנית

פעולה שהתבצעו נכון לכתיבת  וכניותתכוללת פירוט של  תוכניתובתחומי המשק השונים. כמו כן, ה

 (2017()המשרד להגנת הסביבה 2017)המשרד להגנת הסביבה הדו"ח במשרדי ממשלה וגופים נוספים 
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 מרכז הידע לאדפטציה לשינויי אקלים  .2.2

מרכז הידע הישראלי  2011-, הוקם ב474בעקבות פעילות משרד להגנת הסביבה והחלטת ממשלה 

. מטרת המרכז הייתה לרכז את הידע המדעי הקיים בנושא היערכות להיערכות לשינויי אקלים

לשינויי אקלים, לזהות פערי מידע ולתאר את הסיכונים וההשלכות של שינויים אקלים בתחומים 

ופרסם שלושה דו"חות. מידע זה  ,שונים. המרכז ישב באוניברסיטת חיפה, כחלק ממוסד שמואל נאמן

כלל סקירת ידע קיים בארץ ובעולם לגבי היערכות לשינויי אקלים וזיהוי פערי ידע בישראל. כמו כן, 

לשיווק בינלאומי של תוצרי מרכז הידע וכן מתווה  תוכניתהוכנו המלצות מדיניות בתחום ההיערכות ו

יל אתר אינטרנט המעדכן דו"חות להיערכות לרשויות המקומיות. כיום המרכז ממשיך להפע

 . (ICCIC 2011)ומאמרים רלוונטיים בתחום שינויי האקלים מהארץ והעולם 

 

 השירות המטאורולוגי .2.3

השירות המטאורולוגי הישראלי )שמ"ט( מבצע מחקר בכדי לחזות את השינויים הצפויים באקלים 

בין השאר, המרכז ביצע טיוב )הומוגנזציה( ועיבוד של מידע אקלימי היסטורי . (2021שמ"ט )בישראל 

להבנת המגמות המתרחשות והצפויות מהווה נקודת ייחוס חשובה . מידע זה עד ההווה 1950משנת 

אקלימיים שהוגדרו לישראל -אזורים גיאו 8באקלים. המודלים האקלימיים של השמ"ט הוכנו עבור 

. 2100וכוללים תחזיות עבור טמפרטורות מינימום ומקסימום וכמות משקעים עבור כל יום עד שנת 

. לכל תחנה RCP8.5-ו RCP4.5תחנות אקלימיות בישראל לפי תרחישים  26התחזיות בוצעו עבור 

השמ"ט פרסם כמה דו"חות תקופתיים על השינויים . (2021שמ"ט ) מודלים אזוריים 12הורצו 

המאה  האקלימיים שנצפו בישראל וכן מידע על מגמות השינוי בטמפרטורה ודפוסי המשקעים עד סוף

מהירות רוח, לחות אוויר ועומס חום עבור . כיום השמ"ט עובד על תחזיות (9201 ף וחובריו,יוס)

(. בנוסף, השמ"ט פועל על מנת לספק למשרדי הממשלה 2022)המידע אמור להיות זמין לקראת אמצע 

הציבוריים השונים מידע אמין ועדכני ותחזיות אקלים במדדים ייחודיים הרלוונטיים  ולגופים

 ההיערכות שלהם לשינוי האקלים )ראו דוגמה להלן של משרד החקלאות(.  תוכניתל

 

 מנהלת האקלים .2.4

משרד ראש )"היערכות ישראל להסתגלות לשינוי אקלים"  4079התקבלה החלטת ממשלה  2018ביולי 

פעולה וצעדי מדיניות שיקטינו את הסיכון  תוכניותמטרת ההחלטה הינה "יישום . (2018הממשלה 

הכלכלי" של שינויי האקלים. בעקבות החלטה זו הוקמה מנהלת היערכות הבריאותי, הסביבתי ו

משרדי, ישוום ומעקב אחרי תוכנית ההסתגלות. המנהלת -לשינויי אקלים שתפקידה תיאום בין

גופים הכוללים משרדי ממשלה,  35-הוקמה בראשות המשרד להגנת הסביבה ובהשתתפות נציגים מכ

מנהלת מורכבת מכמה ועדות משנה כולל ועדת האסטרטגיה, ארגונים אזרחיים וארגוני סביבה. ה

ועדת שלטון מקומי, ועדת מים, חקלאות ומשאבי טבע, ועדת חירום, ועדה לקידום מחקר וועדת חינוך 

  . (2021רהב ו זס"ק) והסברה

 

 דוגמאות למיפויים קיימים בישראל  .2.5

ביצע תחזיות של מודלים הידרו אקלימיים בשיתוף האיחוד האירופאי. לפי השירות ההידרולוגי 

המגמות הנצפות בעשורים הקרובים צפויה החרפה של בצורות לצד עלייה באירועי גשמים קיצוניים 
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המועדים לשיטפונות הדורשים היערכות בגורמים לשיטפונות. השירות ההידרולוגי הגדיר אזורים 

אביב )נחל איילון(, חיפה )קישון(, הנגב והערבה )נחלי פארן, צין ודרום ים המלח( -ארצית כולל תל

 . (2017המשרד להגנת הסביבה )  (והצפות באילת )שיטפונות ממלכת ירדן

 אזורים המועדים להצפה ברחבי הארץ ביצע מיפוי שלמשרד החקלאות האגף לשימור קרקע וניקוז ב

החקלאות  להערכות תוכניתעל הכנת  2015-החל מבמקביל, המשרד עובד (. 2021וחובריה,  גוטמן)

הצפויות על ענף החקלאות, מבחינה  היא מיפוי וכימות ההשלכות תוכניתמטרת ה. לשינויי אקלים

-מדדים אקלימיים המשפיעים על החקלאות, חלקם חושבו על 54. לשם כך הוגדרו ביופיזית וכלכלית

 י אקליםידי השמ"ט. על בסיס עבודה זו מתחילה עבודה על הערכה כלכלית על נזקי חקלאות משינוי

 . (#1)ראה נספח 

שמומן על ידי האיחוד האירופאי מיפה צוות חוקרים מהמחלקה  SECOAכחלק מפרויקט 

לגיאוגרפיה באוניברסיטה העברית את ההשפעה של עלייה של חצי ומטר אחד בפני הים בגוש דן 

מון. המערכת ומטרופולין חיפה. הניתוח הוצג על גבי מערכת מקוונת שאינה פעילה יותר עקב חוסר מי

 חישבה את השפעת עליית פני הים על האוכלוסייה, בעיקר אוכלוסיות פגיעות ועל נכסי נדל"ן

(Felsenstein and Lichter 2014; Lichter and Felsenstein 2012) .  

הכינה מדריך להכנת תוכנית פעולה וועדת המשנה לשלטון מקומי של מינהלת שינויי האקלים 

הוכנו מדריך זה (. על בסיס 2021קמחי ו רונן)מקומית להיערכות לשינוי אקלים ואנרגיה מקיימת 

 רשויות מקומיות.  12-כניות אדפטציה לתו

כחלק מהכנת מתווה זה נערכו פגישות עם הוועדות השונות של מינהלת שינויי האקלים וכן עם משרדי 

. מטרת הפגישות הייתה להבין את הנעשה בתחום האדפטציה לשינויי ממשלה וגופים נוספים שונים

מיפוי סיכוני אקלים וכן לזהות מידע אקלים בגופים השונים, לזהות את הצרכים של הגופים ב

נעשות פעולות שונות כהיערכות או איסוף מידע בגופים אלו ומשאבים שהם יכולים לתרום לתהליך. 

 . #2על שינויי אקלים. סיכום מידע זה מוצג בנספח 

כמו כן, נאסף מידע על מקורות המידע השונים הדרושים והקיימים בישראל למיפוי סיכוני אקלים. 

 . #1מידע זה מוצג בטבלה 

 

 

 

 



 : סיכום הצרכנים והיצרנים של מידע אקלימי בתחומי סיכוני אקלים לפי המגמות הצפויות בישראל #1טבלה 

 

 

מגמות / 
 השפעות  

 ספקי המידע  צרכני המידע  מידע נדרש  אתגרים  השלכות

 חם יותר 

פיתוח כלים  –גלי חום 
 להתמודדות

התאמת החקלאות, אספקת 
אנרגיה, פיתוח מענה 

 לאוכלוסיות מוחלשות ופגיעות  

מפות שמתארות  –תחזיות אקלים 
עצמה, תדירות ומשך צפויים של 

 גלי חום באזורים שונים

, 3 , רט"ג2 , קק"ל1 ה”כב
שלטון מקומי, רווחה, ביטחון, 

 חקלאות, רשות החשמל

השירות המטאורולוגי 
 חברות פרטיות  /

פיתוח כלים  –גלי חום 
 להתמודדות

התאמת החקלאות, אספקת 
אנרגיה, פיתוח מענה 

 לאוכלוסיות מוחלשות ופגיעות  

מפות שמתארות  –תחזיות אקלים 
עצמה, תדירות ומשך צפויים של 

 גלי חום באזורים שונים

ה, קק"ל, רט"ג, שלטון ”כב
מקומי, רווחה, ביטחון, 
 חקלאות, רשות החשמל

ולוגי השירות המטאור
 חברות פרטיות  /

  –גלי חום 
 התמודדות בחירום 

תחזיות אקלים / מזג אוויר  מענה ממוקד לבעיות
 לטווחים שונים באזורים שונים

ה, קק"ל, רט"ג, חקלאים, ”כב
, 4 שלטון מקומי, רווחה, רח"ל

 ביטחון, רשות החשמל

השירות המטאורולוגי 
 חברות פרטיות  /

עליית הטמפרטורות 
 הממוצעות

התרחבות תפוצה של מזיקים 
ומחלות זואונוטיות, הגדלת 
התאדות מהקרקע וממקווי 

 מים. 

תחזיות אקלים, מידע על תפוצת 
 בעלי חיים וצמחים

השירות  
המטאורולוגי, משרד 

 הבריאות, 

 יבש יותר 

תזוזה  –התייבשות 
 ב"קווי גשם", מדבור, 

התאמת החקלאות, שמירה על 
אקולוגיות, אספקת מערכות 

 מים למכלול הצרכנים

תחזיות משקעים, תפרוסת 
 משקעים 

רשות המים, משרד 
 החקלאות, רט"ג

השירות המטאורולוגי 
השירות  /

 ההידרולוגי, 
אקדמיה, חברות 

 פרטיות
 התייבשות

ירידה במילוי חוזר, 
ירידה בהיצע המים 

 לשימושים שונים

פגיעה באקוויפרים, פגיעה 
 ומעיינותבנחלים 

תחזיות משקעים, מחקר קשר בין 
 שינויים במשקעים לזמינות מים

מפות משקעים / מפות זמינות 
מים בקרקע / מפות של שינויים 

 צפויים בספיקת נחלים /

רשות המים, משרד 
 החקלאות, רט"ג

השירות המטאורולוגי 
השירות  /

 ההידרולוגי, 
אקדמיה, חברות 

 פרטיות
    אספקת מים, איזון בין צרכנים בצורת ארוכה )חירום(

 
 קיצוני יותר 

 הצפות של אזורים נמוכים הצפות  –סערות 
 

חשמל,  –פגיעה בתשתיות 
 תחבורה ,ביוב, מים

תדירות אירועי  –תחזיות אקלים 
 קיצון, מפות 

 
 סיכוני הצפות בהסתברויות שונות

 –שלטון מקומי, תשתיות 
 תחבורה, ביטחון, חקלאות

משרד  רשויות ניקוז,
 החקלאות

אירועי 
 קיצון 

טיפול באוכלוסיות 
 היערכות –פגיעות 

ריכוז של אוכלוסיות פגיעות  גלי חום, הצפות, 
 ומוחלשות 

  משרד הרווחה, שלטון מקומי

טיפול באוכלוסיות 
 בחירום  –פגיעות 

ריכוז של אוכלוסיות פגיעות  
 ומוחלשות. 

  שלטון מקומי

עליית 
 מפלס הים

הצפה קבועה, הצפות בזמן  הצפות מהים
 סערה, עליית סיכוני צונמי,

 מפ"י, אקדמיה שלטון מקומי, תחבורה תחזית גובה פני הים

                                                   
 רשות חירום לאומית, משרד הביטחון –רח"ל  4רשות הטבע והגנים;  –רט"ג  3קרן קיימת לישראל;  –קק"ל  2כבאות והצלה לישראל;  –כב"ה  1



 

 

 

 דוגמאות נבחרות מהעולם מיפוי סיכוני אקלים :  .3

 

 הקדמה

בכדי ללמוד על בניית מיפוי מרחבי של סיכוני אקלים נבחנו כמה דוגמאות מרחבי העולם. חלק ניכר 

רבות . (UNEP 2021)המדינה עבור כלשהי אדפטציה  תוכניותערך  (79%-)כהעולם מדינות העולם מ

האקלים עבור כל מדינה והערכת הסיכונים הנובעים מכך.  הללו מלוות בהערכת תחזיות תוכניותמה

נמצאו עשרות דוגמאות למיפוי מרחבי של סיכוני אקלים ברמת המדינה, המחוז והעיר. חלק 

מהדוגמאות מכילות מיפוי של תחזיות האקלים בלבד, חלקם ממפים את הסיכונים העיקריים 

של חשיפה ופגיעות הנובעים מנתונים  הרלוונטיים למדינה וחלק מהדוגמאות מוסיפות אלמנטים

סוציואקונומיים נוספים. עבור מדינות רבות קיימים במקביל כמה וכמה אתרים, פורטלים ומיפויים 

לתחזיות וסיכוני אקלים. בפרק להלן נבחרו כמה דוגמאות מייצגות ממדינות שעשו עבודה ניכרת 

ים שנעשו באיחוד האירופאי, בריטניה, בתחום מיפוי שינויי האקלים. הפרק מציג דוגמאות למיפוי

 קליפורניה וניו זילנד. כולל מיקוד על ארה"ב, 

עבור כל מקום מפורט הגוף שניהל וביצע את המיפוי, מטרות המיפוי וקהל היעד, סוגי הסיכונים 

שמופו, תרחישי האקלים שמופו, הרזולוציה ותהליכי המרת מודלים אקלימיים עולמיים לרמה 

. בכמה מקומות פורטו שיטות ושלבי העבודה, כדוגמה לתהליך. כמו כן (Downscaling)המקומית 

פורטו אופני הנגשת במידע והמידע הזמין להורדה. בסיום כל דוגמה מפורטות כמה לקחים ומסקנות 

 מהתהליך שנעשה. 

 כרקע, מוצגים השלבים החיוניים למיפוי תחזיות אקלים. 

 תחזיות פליטות גזי חממה 

הראשון בהערכת סיכוני אקלים היא להבין את השינויים הצפויים במגמות ארוכות טווח של  השלב

הצפויים גזי החממה והאירוסולים  יריכוז מה הם יש להביןהאקלים. לשם יצירת תחזיות אקלים 

באטמוספירה במאה הקרובה. שינויי האקלים תלויים בריכוז גזי החממה באטמוספירה 

על אחוז הקרינה הנשמרת בתוך האטמוספירה. ריכוזים אלו מושפעים משפיעים הבאטמוספירה 

לקבע את ובכדי צעדי המדיניות שינקטו ויבוצעו  בפועל ברחבי העולם בכדי להוריד את הפליטות מ

האטמוספירה. תרחישי פליטות אלו נקראים "אפשרויות ריכוז מייצגים" מהפחמן העודף 

(Representative Concentration Pathways, RCP)  המודדים את קרינת השמש בוואט למטר רבוע

)2W/m( 1750, יחסית לשנת )Feyen et al. 2020( . התרחישים בנפוצים ביותר לשימוש כוללים את 

RCP4.5 וה המייצג מיתיגציה בינונית  של פליטות- RCP8.5  המייצג פליטות גבוהות בתרחיש עסקים

ת לשמור על מידת המייצג פליטות שאמורו  RCP2.6 בתרחיש נעשה שימוש גםכרגיל. לעיתים 

 . )Crespi et al. 2020(היותר( לכל  Co2-1.5התחממות במסגרת הסכם פריז )עלייה של 

 

  תחזיות אקלים

בא, מודל מחזור הפחמן העולמי משמש לתרגם את ריכוזי גזי החממה באטמוספירה מתורגם בשלב ה

 (AOGCM)חמצני. מודלים של זרימה משולבת של האוקיאנוסים והאטמוספירה -לריכוז פחמן דו

משתמשים בריכוזי גזי החממה והאירוסולים באטמוספירה בכדי לחזות את האקלים לעתיד. תחזיות 



 

 

 

הארץ ברזולוציה -ת מאוד ומבוססות על סימולציות המכילות מודלים של כלל כדוראקלים הן מורכבו

עיתית של דקות עד שעות. המודלים יוצרים סימולציה על האקלים במאה שנים האחרונות וכן 

תחזיות לעתיד. המודלים מכילים מידע על האטמוספירה של כדה"א, האוקיאנוסים ופני השטח 

הם. המשוואות הנומריות מבוססות על תופעות פיזיקאליות יחד עם היבשתי והאינטראקציות ביני

שונים. ותצפיות קיימות. עקב המורכבות הגדולה של מודלים אלו נוצרו מודלים עולמיים רבים 

 Ministry for) ההבדל העיקרי ביניהם הינו סוגי המשתנים שהם מפשטים במודלים הפיזיקאליים

the Environment 2020a) .  

 coupled modelתחזיות אקלים עולמיות נעשות ע"י השוואת מודלים רבים של תחזיות ע"י 

intercomparison project (CMIP) ניסויים, ה. המודלים מבוססים על פרוטוקולים אחידים לביצוע

והפלטים. שיטות המודלים נבחנות ע"י קבוצות  (forcing)בתפיסת קרינת השמש הבנה של השינויים 

 מדענים ברחבי העולם ומאושרות ע"י קבוצת העבודה על מודלים משולבים

((Working Group on Coupled modeling) (WGCM (Taylor et al. 2012) . מודלים אלו נוצרים ע"י

מעלה המתאימים נתוני טמפרטורה ומשקעים  1/16חישובי אקלים בכל העולם ברזולוציה של 

 מקומיים לריכוז גזי החממה וחוזים את השינויים לפי כמה תרחישי פליטות. 

CMIP5 ומאפשר הבנה טובה של תהליכי פידבק של מחזור הפחמן והעננים. מאפשר  2008-אושר ב

חיזוי טוב של אקלים בכל עשור והבנה מה המנגנונים המניעים הבדלים בין מודלים. זו היא קבוצת 

הוא סט מודלים חדש יותר שאושר  CMIP6המודלים שהשירות המטאורולוגי בישראל משתמש בה. 

 נדבך נוסף בהבנה של התהליכים המניעים את שינויי האקלים.  ומהווה 2016-ב

 

 

 האיחוד האירופאי

 

 דו"ח הסיכונים של שינוי אקליםסוכנות הסביבה של האיחוד האירופאי פרסמה לאחרונה את 

 . (EEA 2021)באירופה 

של סיכוני אקלים הרלוונטיים  ( לספק מידע על דפוסי העבר והצפי לעתיד1הינה היא מטרת הדו"ח 

( לתמוך בפיתוח מדדים ארציים ואזוריים עם 2-לאדפטציה בסקטורים שונים ולקביעת מדיניות ו

רלוונטיות לאדפטציה. המדדים נוצרו בעקבות הערכה של ביצוע האסטרטגיה האירופאית לאדפטציה 

מות פעולות היערכות שנעשו . הערכה זו הראתה שבעוד שקיי2018-( שבוצעה ב2013לשינויי אקלים )

ברחבי אירופה, היבשת עודנה פגיעה לשינויי אקלים. מטרת הדו"ח החדש היא לספק מידע שיתמוך 

ההיערכות שלהם  תוכניותבעזור למקבלי החלטות ומומחי אקלים במדינות אירופה לבצע את 

 ולהפחית סיכוני אסונות.

 15-אזורים ב-מדינה, אזורים ואף תת האתר מאפשר לקבל מידע אקלימי עבור כל אירופה, כל

 מסיכונים. 

מסקנות הדו"ח הראו שכבר עתה ניכרים אירועי מזג אויר קיצוניים ברחבי אירופה עקב שינויי אקלים 

מעשי ידי אדם. הדו"ח מצא שיש הבדלים מרחביים משמעותיים בשינויים הצפויים באירופה כך 

https://www.eea.europa.eu/publications/europes-changing-climate-hazards-1
https://www.eea.europa.eu/publications/europes-changing-climate-hazards-1


 

 

 

. יש צפי לעליית מספר הימים החמים במיוחד שפעולות היערכות צריכה להיות מותאמת מקומית

 תיכוני צפוי לחום ובצורות במיוחד.-ואירועי גשמים קיצוניים. דרום אירופה ובפרט האזור הים

 מידע מרחבי באיכות גבוהה חיוני כדי לבין את התחזיות, אך מידע כזה לא קיים בכל מדינות אירופה. 

 

 
 . (EEA 2021)באירופה : עלייה בשכיחות הצפות עקב עליית פני הים #2איור 

 

 מקורות מידע 

 Copernicus Climateדו"ח סיכוני האקלים מבוסס בעיקר על שירות שינוי האקלים של קופרניקוס 

Change Service (C3S) – זהו פורטל מידע על שינויי אקלים, תוכנית החישה מרחוק האירופאית .

יחד עם קופרניקוס. האתר כולל מידע,  (European Commission)פאית המנוהל ע"י הנציבות האירו

מפות ונתונים על שינויי אקלים. האתר מרכז מידע על נתוני אקלים מהעבר ותחזיות עתיד עבור 

, CMIP6-ו   CMIP5אירופה וחלק מהעולם. תחזיות אקלים מבוססות על המודלים העולמיים

. האתר גם מביא עשרות דוגמאות כיצד o0.11ולוציה של ברז CORDEX-EUROותחזיות אירופאיות  

 מידע הסיכונים משמש להיערכות בשטח ברחבי אירופה. 

 

 שיטות עבודה 

עבור המדדים. הרשימה  םוהקריטריוניהמדדים נבחרו אחרי סקירת ספרות מקיפה והגדרת המבנה 

מדדים עברה כמה סבבי ייעוץ מומחים כדי לתעדף ולבחור את המידע הרצוי.  80הראשונית של 

 הקריטריונים שנבחנו היו:

 של המדד לחלק ניכר מאירופה  הרלוונטיות הגיאוגרפית (1)

https://climate.copernicus.eu/
https://climate.copernicus.eu/
https://climate.copernicus.eu/


 

 

 

. למשל, מדדים שדרשו מידע מעבר לתחזיות אקלים כגון מדדים היתכנות חישובית (2)

 יים קיבלו עדיפות נמוכה יותר. סוציואקונומ

 עם כיסוי עיתי ומרחבי טוב  זמינות מידע (3)

 אדפטציה בפועל )לעומת ידע מדעי(  רלוונטיות לתכנון (4)

 

 סוגי סיכונים

מדדים בשישה תחומים, העוקבים אחרי אלו של  32אינטרנטי כולל מידע ומפות על הסיכונים הדו"ח 

  . (EEA 2021) (#2קרח, חופים ואוקיאנוס )טבלה מים, רוח, שלג ו-: חום וקור , יובשIPCC-ה

 

 האקלים שמופו בפורטל האקלים של האיחוד האירופאי: סיכוני #2טבלה 

 מדד אקלים סוגי סכנות  תחום

 חום וקור

 טמפרטורה ממוצעת טמפרטורת אוויר ממוצעת
 ימים חמים  בסכוםעלייה  
   בטמפרטורהעלייה  
 עלייה בימים קרים 

 (Co20מעל )לילות טרופיים )לחות וטמפרטורה  חום קיצוני
 ימים חמים 
 ימים רציפים 3תקופה חמה ביותר של  
 גלי חום )לפי טמפ'( 
 קלימטולוגיים חוםגלי  
 מעל הסף סך טמפרטורהימים עם  

 ימי כפור כפור 

 רטוב ויבש

 סה"כ משקעים משקעים ממוצעים
 מקסימום משקעים בחמישה ימים עוקבים משקעים קיצוניים

 סה"כ משקעים קיצוניים
 משקעים קיצונייםתדירות של 

 הצפת נהרות  הצפת נהרות
 יובש יובש

 מספר ימים יבשים עוקבים 
 משך זמן של בצורת מטאורולוגית בצורת

 עוצמה של בצורת  
 משך בצורת של לחות הקרקע 

 ימים עם סכנת שריפות מעל הסף מזג אויר מתאים לשריפות

 רוח
 מהירות רוח ממוצעת מהירות רוח ממוצעת 

 ימים עם מהירות רוח קיצונית סופות רוח קיצוניות

 שלג וקרח
 כמות שלג שלג, קרחונים ומשטחי קרח

 תקופה עם כמות מים משלג מעל הסף

 חופים
 עלייה יחסית בגובה פני הים פני מים ממוצעים

 ים קיצוני-גובה פני הצפות חופיות

 אוקיאנוס

טמפרטורת אוקיאנוס 
 ממוצעת

 הים טמפרטורת פני
 משך גלי חום ימיים

 ריכוז חמצן מומס כימיה של האוקיאנוס
pH של האוקיאנוס 

 



 

 

 

 

 אופן הנגשת המידע

הדו"ח האינטרנטי המחולק לפרקי מבוא וששת תחומי האקלים העיקריים. עבור כל סיכון ניתן 

מהסיכונים, קיימות סיכום, החשיבות שלו, נתוני עבר ותחזיות עתיד ומפות או/ו גרפים. עבור מרבית 

 מפות לכל אירופה.

, 2011-2040עבור מדדי הטמפרטורה מוצגת מפה אינטראקטיבית על נתוני העבר ותחזיות לשנים 

 . RCP8.5 -ו RCP2.6, בתרחישי 2007-2099-ו 2041-2070

 

 Climateמידע מורחב נוסף עבור אירופה מרוכז בפלטפורמת האדפטציה לשינויי אקלים של אירופה 

ADAPT זהו אתר המרכז מידע, כלים ומאמרים וכן מיפוי של אדפטציה של שינויי אקלים באירופה .

 עד סוף המאה )כלי המיפוי לא עובד כראוי פעם אחרונה שנבדק(. 

 

 לים באירופההשפעות כלכליות של שינויי אק

ההערכה  הינו ( PESETA IVדו"ח תחזיות ההשפעות הכלכליות של שינויי האקלים באירופה )

 .Feyen et al)השלכות שינויי האקלים בסקטורים השונים באיחוד האירופאי  שבוצעה עלהרביעית 

 שקיימת( והנציבות האירופאית. הדו"ח מראה JRCהדו"ח נערך ע"י מרכז המחקר המשותף ). (2020

חלוקה עם הבדלים ניכרים בהשפעות האקלים על צפון לעומת דרום היבשת, כאשר דרום היבשת 

יער ואובדן יבול  שריפותצפויה לסבול מהשפעות חמורות יותר של גלי חום, מחסור במים, בצורות, 

ומראה יתרון ניכר של  Co3-, ו2, 1.5של   חקלאי. הדו"ח משווה בין ההשלכות הצפויות עם התחממות

. כמו כן, הדו"ח מראה Co2 -פעולות מיתיגציה להגבלת העלייה בטמפרטורה הממוצעת מתחת ל

 מעלויות פעולות אדפטציה.   100עד פי  10פי  תהיה גבוהההנזקים הצפויים משינויי אקלים עלות ש

תחזיות סוציואקונומיות עתידיות.  למשל, ההשלכות הסוציואקונומיות חושבו לפי המצב כיום ולפי 

 צפויה להגדיל את הרגישות לגלי חום.  2050עד  65מעל גיל  הבאוכלוסיי 50%-עלייה של כ

 

 מטרת הדו"ח 

להבין את השפעות האקלים בסקטורים ובאזורים השונים באירופה, תוך בחינת השפעות  -

 סוציואקונומיות.

פעולות מיתיגציה יכולות למנוע  כיצדזי חממה ולהבין להשוות בין תחזיות שונות של פליטות ג -

 את השפעות האקלים.

 תועלת של פעולות אדפטציה. -ניתוח ההשפעה הכלכלית של נזקי האקלים וניתוח עלות -

 

 סיכוני אקלים

תחומים נבחנו כולל תמותה עקב גלי חום וקור, סופות רוחות, בצורות, שיטפונות נחלים, שיטפונות  11

לאות, אספקת אנרגיה, שריפות, משאבי מים, אובדן בתי גידול ויערות. הדו"ח מדגיש בחופים, חק

הנזקים הצפויים משינויי כלל את  בחסרמעריך השחשובים חסרים בדו"ח, כך התחומים מהשהרבה 

 אקלים. 

https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/map-viewer
https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/map-viewer
https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/map-viewer
https://ec.europa.eu/jrc/en/peseta-iv


 

 

 

 

 מתודולוגיה 

סוציואקונומיים. בשלב השני מציג סיכום מתודולוגי של הדו"ח. בשלב הראשון נאספו נתונים  #3איור 

התחומים שנבחנו. בשלב השלישי,  11-נבנו מודלים ביופיזיים לגבי תחזיות על השפעות האקלים ב

שלכות חושבו במודל הכלל ה ,תחומים על האדם ואובדן כלכלי. לבסוף 7נבחנו ההשפעות הישירות של 

 ם שהוערכו. עקב נזקי האקליהצפויים העריך את סך ההפסדים הכלכליים שכלכלי 

 

 
 PESETA)של הנציבות האירופאית  4-: סיכום המתודולוגיה של דו"ח השפעות האקלים ה#3איור 

)IV,2020 
 

וניתן דגש חזק על יישום   באיחוד האירופאי נעשית עבודה רבה לחיזוי אקליםלקחים ומסקנות 

מרכז מידע רב מאוד בנושא האקלים. עם זאת, חסר  של קופרניקוס C3Sהאדפטציה. אתר  תוכניות

 פורטל המפות שהוקם אינו עובד כשורה. מיפוי של הסיכונים עצמם ואלו מפוזרים באתרים שונים. 

נכתבו כמה דו"חות ועבודות מקבילות המקשות לעיתים על ההבנה של הקשרים בין העבודות 

כלכליות ל של הבנק האירופאי על השפעות ודו"ח מקבי PESETAוהשוואת המידע שבהן )למשל דו"ח 

 האקלים(.של שינויי 

 

 



 

 

 

 בריטניה

 

( הינו אתר המאחד UK Climate resilience programmeשל בריטניה ) החוסן האקלימיכנית ות

את  אתר זה כוללמידע על סיכוני אקלים, כלי אדפטציה ושירותים רלוונטיים בתחומים רבים. 

  . (UK-CRI 2022) ידי אוניברסיטת רידינג-שהוקם על פרויקט האינדיקטורים האקלימיים

משרד המטאורולוג הבריטי, מרכז החדשנות והמחקר, ההמרכז מובל וממומן ע"י  הגוף היוזם/מנהל:

 של ועדת שינויי האקלים ומשרדי ממשלה נוספים.  הובהנחי

המחקר בוצע במחלקה למטאורולוגיה באוניברסיטת רידינג ובמרכז הבריטי הגוף המבצע: 

 לאקולוגיה והידרולוגיה. האתר פותח במרכז לניתוח סביבתי באוניברסיטה. 

 המשתמשים ברמה הארצית והמקומית.  לכלקהל היעד: 

תוני אקלים, כולל טמפרטורות ממוצעות, מינימום ומקסימום, לחות, נסוגי הסיכונים שמופו: 

. Co35מהירות רוח, משקעים וסך קרינה. כמו כן מופו אירועי מזג אויר קיצוניים, כולל ימים מעל 

 עבור סיכוני אקלים רבים נעשה שימוש במדדים מקורבים. 

לתאונות דרכים )בקיפאון(;  : סכנה להמסה של כבישים, סכנהתחום התחבורהמידע על סיכונים ב

 טמפרטורות גבוהות או אירועי מזג אויר קיצוניים שישפיעו על תנועת רכבות. 

עשרות ימים(, אורך תקופת  עדתחילת עונת הצמיחה )שצפויה להקדים זמן מופו תחום החקלאות ב

ימי פר מסשל יבולים,  הצימוח, אורך תקופת לצימוחימים עם טמפרטורה המתאימה מספר הצמיחה, 

 קרה, עומס חום לפרות חלב, עומס חום לחיטה, ימים עם לחות קרקע מעל לרוויה, ואורך בצורות. 

 שריפות. מספר הימים עם סיכון גבוה ל ימיפובוצע 

מופתה זרימת נחלים מעבר לממוצע, הצפות נחלים, זרימת נחלים נמוכה ומספר מים בתחום ה

 או לאורך שנתיים(.   הנחלים בבצורת )לפי סך הזרימה לאורך שנה

, על גבי רשת לתחזית  (UKCP18)ק"מ 12X12תחזיות האקלים נעשו עד רזולוציה של רזולוציה: 

  סיכונים מופו כממוצע ברמת המחוז. .(HadUK)אקלימית שפותחה עבור בריטניה 

, על בסיס 2100-ב Co4או   ,o2 ,3oוכן טמפרטורה של  RCP8.5-ו RCP2.6 , RCP6.0תרחישים שמופו: 

CMIP52100ועד  1980-. תחזיות האקלים בוצעו כממוצע מזג אויר יומי החל מ . 

הממפה מידע עבר ומידע עד סוף המאה. מאפשר לקבל מפה  אתר אינטראקטיביאופן הנגשת המידע: 

 וגרף מגמה עבור כל בריטניה ועבור כל מחוז בנפרד.

 ניתנים להורדה.  המידע עצמו, המפות והגרפיםזמינות המידע: 

https://www.ukclimateresilience.org/
https://uk-cri.org/


 

 

 

 
 : מספר הימים בשנה עם מזג אויר קיצוני העשוי לסכן תנועת רכבות בבריטניה. #4איור 

 

Climate Just  הוא אתר הכולל מידע ומפה אינטראקטיבית שמטרתו להנגיש סיוע שוויוני לסיכוני

אקלים ברמת המקומית. האתר הוקם באוניברסיטת מנצ'סטר במימון כמה קרנות, משרד הסביבה 

האתר מיועד לכלל הקהילה ובעיקר לנותני שירותים . (Lindley et al. 2017)והמרכז לאנרגיה מקיימת 

 מקומיים. 

המיפוי כולל סיכונים של טמפרטורות גבוהות, הצפות, זמינות דלק לחימום ומידע מסוכנויות 

 דד משוקלל של אוכלוסייה פגיעה לשינויי אקלים לפי שכונות בבריטניה.ממשלתיות. האתר ממפה מ

 :(Sayers et al. 2018)המדד מורכב מכמה פרמטרים 

 הנקבע בעיקר מגיל )ילדים ומבוגרים( ומצב בריאותי. –)מידת חשיפה(  רגישות

כוללים פעולות בשגרה הרגילה שעשויים לעזות בהתמודדות עם מצבי חירום.  – יכולת להיערך

 מדד זה מושפע מרמת הכנסה, יכולת פעולה, ידע מקומי ובעלות על נכס מגורים. 

מגדיר פעולה אפקטיבית במקרה חירום . מושפע מרמת הכנסה, יכולת לגשת  – יכולת להגיב

 ולהשתמש ביעד קיים, ידע מקומית ויכולת ניידות. 

 מושפע מהכנסה, שימוש בידע וניידות.   - יכולת להשתקם

נמדדת ברמת שירותי החירום והבריאות, כמו גם שירותי הרווחה  – תמיכה קהילתית

 המקומיים. 

 

https://www.climatejust.org.uk/
https://www.climatejust.org.uk/


 

 

 

 
 (Lindley et al. 2017) ה(מזרח אנגלי-: רגישות להצפות לפי שכונות במחוז יורקשייר )צפון#5איור 

 

 2017 -שבוצע ב עדכון כולל, 2012-בממלכה החל מ הערכת סיכוני אקליםבריטניה מבצעת בנוסף, 

(HM Government 2017) .כל חמש שנים, יחד עם  הערכה זו מחויבת להיות מעודכנת לפי חוק

 אדפטציה המתאימה לממצאים החדשים.  תוכנית

וההשפעה על  עלייה בטמפרטורהמעליית פני הים;  הצפות יםהסיכונים בהם מתמקד הדו"ח כולל

כולל השפעת בצורות על החקלאות, אנרגיה,  – מיםבריאות, פרודוקטיביות ותשתיות כתוצאה מכך; 

מחלות ; ומזוןומשאבי טבע; סיכונים ליצור ומסחר  טבעיות מערכותתעשייה ומערכות טבעיות; 

  . (HM Government 2017)ח חדשים שעשויים להשפיע על האדם, צמחים ובע" ומזיקים

ביבה, כותבים, במימון משרד הס 60-שהוכן ע"י יותר מ דו"ח ממצאים מחקרייםהדו"ח מבוסס על 

משרד הכפר והמזון ומשרד התשתיות, בריכוז ועדת שינויי האקלים. עבודה זו איננה כוללת מיפוי 

 . (CCC 2017)  מרחבי

משהו בעל ערך שעשוי להיות מושפע משינויי ל"סיכון" מוגדר כאן כ"פוטנציאל לתוצאות שיגרמו 

 האקלים".

 בכדי להבין את סיכוני האקלים המחקרים נקטו שלושה שלבים: 

I. סיכונים, הזדמנויות ורמות אדפטציה לסיכוני אקלים, הבנה של המצב כיום מבחינת רגישות 

II. כיצד שינויים סוציואקונומיים יכולים לשנות  והערכהעתיד פגיעות ואדפטציה ב הבנה של

 סיכונים והזדמנויות הנוגעים לאקלים

III.  שדרושה פעולה בחמש שנים הקרובות.  המקומות בהםתיעדוף הסיכונים וההזדמנויות לפי 

רמות דחיפות החל מפעולות הנדרשות בדחיפות, עדיפות למחקר,  4-את הסיכונים ל הדו"ח מתעדף

 .(CCC 2017) המשך פעולות עכשוויות ותחומים להמשך מעקב 

 

 לקחים ומסקנות 

פרויקט האינדיקטורים האקלימים נותן מיפוי תרחישי אקלים יחד עם סיכוני האקלים בתחומים 

העיקריים שנמצאו חשובים למדינה. רב מיפוי הסיכונים נשען על המידע האקלימי עצמו המשמש 

https://www.gov.uk/government/publications/uk-climate-change-risk-assessment-2017
https://www.gov.uk/government/publications/uk-climate-change-risk-assessment-2017
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/69487/pb13698-climate-risk-assessment.pdf
https://www.theccc.org.uk/uk-climate-change-risk-assessment-2017/ccra-chapters/
https://www.theccc.org.uk/uk-climate-change-risk-assessment-2017/ccra-chapters/


 

 

 

לסיכון עצמו )למשל, משקעים מרובים כמדד לסכנות בתיפקוד קווי רכבת(.  "(פרוקסימדד מקורב )"כ

 מידע רלוונטי לפגיעות נעשה במחקר אוניברסיטאי ולא מספיק מוטמע. 

 

 

 

  



 

 

 

 ארצות הברית

 

 , מנהל האוקיינוסים והאטמוספירה הלאומיNOAA: הגוף היוזם/מנהל

 (National Oceanic and Atmospheric Administration) 

 Climate.gov: אתר

The U.S. Climate Resilience Toolkit בת המיועד למקבלי החלטות ואנשי מקצוע. אתר -הוא אתר

המאפשר קבלת תחזיות אקלים  The Climate Explorerזה מכיל מערכת מיפוי אינטראקטיבית: 

היערכות לשינויי אקלים  תוכניתברמת המחוז כל ארה"ב. בנוסף האתר מפנה לכלים לבניית 

ולהיערכות לשעת חירום. כמו כן, יש סיכום מידע והפניייה לכלים ומקורות מידע נוספים אודות 

ה תחומים עיקריים שינויי האקלים הצפויים בכל אזור בארה"ב ומקרי בוחן. וכן מידע על עשר

 המושפעים משינויי אקלים כולל מערכות מזון, מערכות אקולוגיות, אנרגיה, בריאות ועוד.  

 NOAA: הגוף המבצע

והמרכז הלאומי למידול וניתוח סביבתי  פרנליפהתחזיות האינטראקטיבי נבנה ע"י  בניית אתר

(NEMAC .  באוניברסיטת אשוויל, צפון קרולינה, המהווה מרכז למידע ונתונים אקלימיים בארה"ב ) 

 : הנגשת מידע אקלימי לציבור, חינוך ומקבלי החלטות בארה"ב. קהל היעד ומטרות

 : מידע מדעי על מדע אקלים, אדפציה ומיתיגציה מידע זמין

 ותחזיות עד סוף המאה  1950-2013מידע עבר על משתני אקלים 

: מיפוי סטטי של טמפרטורה, משקעים, בצורות, קרח ושלג, אוקיאנוסים, סוגי הסיכונים שמופו

 אירועי קיצון.

ניתן לראות מידע על טמפרטורות ומשקעים לשנים  The Climate Explorerבאתר האינטראקטיבי  

או  Co40וכן תחזיות עד סוף המאה, כולל מספר ימים עם טמפרטורות קיצוניות )מעל  2013-1950

מ"מ ביום(. כמו כן, מופיעות תחזיות למספר  712(, ימי יובש, ומשקעים מרובים )מעל -Co17 -מתחת ל

 ימים עם הצפות מגאות בתחנות מדידות לאורך החוף. 

 : עד רמת המחוזרזולוציה

 D-GHCN: רשת תחנות מידע מזג אויר גלובאליות מקורות המידע

 . CMIP5לפי מודל  RCP4.5, RCP8.5: תרחישים שמופו

 :שיטות העבודה

, מתוך מידע 1950-2013עבור נתוני אקלים מהעבר חושבו טמפרטורות ממוצעות בכל חודש בשנים , 

 . (Livneh et al. 2013, 2015) ק"מ  6X6-בתחנות מזג אויר שעברו אקסטרפולציה מרחבית לרשת של כ

 Localized( LOCAים בנויים מקומית )תהליך להעלאת רזולוציה לסקלה מקומית: בניית אנלוג

Constructed Analogs method כדי להוסיף  1950-2005. מודל זה משתמש בהיסטורית עבר מהשנים

מודלים שונים של  32. המידע המוצג הינו ממוצע של 2006-2100רזולוציה מקומית לתרחישים לשנים 

 אקלים. 

 : אתר אינטרנטי ייעודי ופורטל. הנגשת המידעאופן 

https://toolkit.climate.gov/
https://crt-climate-explorer.nemac.org/
https://fernleaf.us/
https://fernleaf.us/
https://nemac.unca.edu/
https://crt-climate-explorer.nemac.org/climate_maps/?county=Los+Angeles+County&city=Los+Angeles%2C+CA&fips=06037&lat=34.0522342&lon=-118.2436849&id=tmax
https://www.ncei.noaa.gov/products/land-based-station
http://loca.ucsd.edu/


 

 

 

לימוד,  תוכניותמרוכזות כתבות לציבור הרחב, פעילויות חינוכיות ו Climate.govבאתר הכללי של 

מפות, כלים ובסיסי מידע. תמונות סטטיות וכן מפות אינטראקטיביות. קישורים לכלים ומקורות 

 מידע רבים אחרים. 

ניתן לראות מפה אינטראקטיבית על נתוני אקלים מהעבר ותחזיות עד סוף המאה )איור  כלי המיפויב

 נתוני סיכום על המחוז הנבחר. ( ו#7(, גרף מסכם )איור #6

 

 : פתוח לכולם. כל המידע ניתן להורדה והצגה, כולל המפות והגרפים. זמינות מידע

 

בנוסף למידע זה יש לארה"ב מיפויים נוספים של סיכוני אקלים לפי נושאים שונים. למשל, המכון 

  CosMosכלינה את ( בUnited States Geological Survey, USGSהגאולוגי של ארצות הברית )

הים הכלי מציג תחזית משקעים ברזולוציה גבוהה )מטר( ואת -למיפוי הצפות הנגרמות עקב עליית פני

הכלי משמש גם ברמה . (USGS 2021)קילומטר(  100עליית פנייה הים ברזולוציה נמוכה יותר )

 המקומית ונעשה תהליך להעלות את רזולוציה התחזיות בחופי קליפורניה. 

אוסף את כל המידע על אירועי מזג אויר קיצוניים בארה"ב.  (NCEI)המרכז הלאומי למידע סביבתי 

" המסכם וממפה את הנזק הכלכלי הנגרם את כלל הנזק יארד הדולראסונות מילהמרכז בנה את כלי "

שנה האחרונות. האתר מסכם את המידע לפי  40-הכלכלי שנגרם מאירועי אקלים ומזג אויר ב

אירועים בודדים, לפי שנים, מדינות וכן לפי סוגי האירוע )בצורת, שריפה, ציקלונים, הצפות, קיפאון, 

 . (NCEI 2022)ת( סופות חמורות ורוחות קיצוניו

 

 

 

לפי תחזית  2090-צע עבר )משמאל( ותחזית עתיד למפת טמפרטורות מקסימום במחוז סן דייגו, קליפורניה, ארה"ב בממו :5איור 
RCP8.5  משמאל( לפי אתר(The Climate Explorer 

https://crt-climate-explorer.nemac.org/climate_maps/?county=Los+Angeles+County&city=Los+Angeles%2C+CA&fips=06037&lat=34.0522342&lon=-118.2436849&id=tmax
https://crt-climate-explorer.nemac.org/climate_maps/?county=Los+Angeles+County&city=Los+Angeles%2C+CA&fips=06037&lat=34.0522342&lon=-118.2436849&id=tmax
https://www.sciencebase.gov/catalog/item/5633fea2e4b048076347f1cf
https://www.sciencebase.gov/catalog/item/5633fea2e4b048076347f1cf
https://www.ncdc.noaa.gov/billions/mapping


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (NCEI 2022) שנה האחרונות 40-: סך הנזק כלכלי שנגרם עקב אירועי אקלים ומזג אויר ב#6איור 

 

 ומסקנותלקחים 

האתר נותן מידע מבוסס מדעית וברזולוציה הנוחה לקבלת החלטות ברמת המקומית )רמת המחוז(  

על שינויים הצפויים בטמפרטורה ומשקעים. ההצגה בצורה מפה, גרף ומידע מסוכם, נותנת מידע 

, אין מקיף על המצב. כמו כן יש קישורים לכלי יישום ותכנון אדפטציה רבים. עם זאת, מלבד הצפות

על חשיפה, פגיעות לשינויי אקלים  מפות אינטראקטיביות על סיכוני אקלים שונים וכן חסר מידע

: גרף טמפרטורות מקסימום במחוז סן דייגו, קליפורניה, ארה"ב משנות החמישים עד סוף המאה 6איור 
 The Climate Explorerהנוכחית, בתחזיות השונות. לפי אתר 



 

 

 

ויכולת אדפטציה. עם זאת, עבור כל מחוז או מדינה האתר מספק קישור למידע זה באתר 

Neighborhoods at Risk . 

המידע מרוכז ומנוהל ע"י רשות ממשלתית בעלת יכולות מחקריות גבוהות ביותר מה נלמד? 

(NOAA) חוקרים במגוון תחומים. המיפוי  7000-וממונן היטב עם קרוב ל מקצועי. זהו גוף מחקר

 מידע.  נעשה יחד עם מומחים מתחום האקלים )אונ' צפון קרולינה, אונ' קולורדו( וכן מומחים בהנגשת

 

 

 )Neighborhoods at Risk(  שכונות בסיכוןארצות הברית: 

 

, קבוצת מחקר ללא מטרות Headwaters Economics הדרווטרס אקונומיקס הגוף היוזם/מנהל: 

  רווח הפועלת לשיפור פיתוח קהילתי וניהול שטח.

 מקבלי החלטות, מתכננים, אנשים מקצוע בתחום האקלים ופעילים מקומיים.קהל היעד: 

י מפקד אוכלוסין )בערך כגודל אזורהאתר מציג מיפוי, גרפים ונותן דו"ח מעודכן לכל מידע זמין: 

שכונה( בארה"ב על סיכוני אקלים, חשיפה ופגיעות.  עבור כל מחוז, האתר מציג את גורמי הסיכון 

הגדולים ביותר לאקלים, לפי ואתו אזור וכן את שלושת המשתנים הסוציואקונומיים הרלוונטיים 

ניתן לקבל דו"ח מפורט הכולל את ביותר המעלים את הפגיעות לאותו סיכון אקלים. עבור כל שכונה 

 כל הנתונים, עם מפות, גרפים והסברים מפורטים על הסיכונים הצפויים. 

 סוגי חשיפה לסיכוני אקלים: 4האתר ממפה סוגי הסיכונים שמופו: 

I.  .3חושב אחוז האזור המוצף כתוצאה מהוריקן ברמה הוריקנים (Porter et al. 2018). 

II.  שנה  500-שנה ופעם ב 100-שטח מישור ההצפה בהסתברות של פעם בהצפות(NFHL 2018). 

III. זהו שטח המכוסה בטון, אספלט וכו שאינו מאפשר חלחול מים ולכן מועד טח אטום שטח מש

 להצפות. 

IV. חום קיצוני 

 

רגישה הפגיעה יותר לאסונות אקלימיים. מדדים אלו כללו  הלאוכלוסיימדדים  9בנוסף האתר ממפה 

יור ; משפחות בחיות בעוני; משקי בית ללא רכב; ד65; מבוגרים מעל גיל 5ילדים מתחת לגיל 

בהשכרה; אנשים מגזעים שונים; אנשים שאינם דוברי אנגלית היטב; אנשים עם נכויות ואנשים ללא 

 ביטוח בריאות. 

 איש( 1200-8000אזור מפקד אוכלוסין בארה"ב )רזולוציה: 

 Northeast)איסט המידע מתבסס על תחזיות אקלים ממרכז האקלים נורת' מקורות המידע: 

)te CenterRegional Clima שכלל מידע על מספר הימים מעל טמפרטורה של  Co32/35/37 ;

 מ"מ ליום( וכמות משקעים שנתית.  25/50/100טמפרטורה ממוצעת, ימי משקעים )מעל 

 מידע חברתי סוכם מנתוני לשכת מפקד האוכלוסין. 

 .(NFHL 2018)( FEMAמופה מהסוכנות הפדרלית לניהול מצבי חירום ) שיטפונותמידע 

-שטח אטום ואתרי חום מופו בתור אזורי הנתון חושב מתוך בסיס המידע הלאומי של כיסוי קרקע ב

 .(Homer et al. 2020)מטר  30המבוסס על מידע לווייני ברזולוציה של  2016

https://headwaterseconomics.org/apps/neighborhoods-at-risk/
https://headwaterseconomics.org/apps/neighborhoods-at-risk/
https://headwaterseconomics.org/apps/neighborhoods-at-risk/
https://headwaterseconomics.org/apps/neighborhoods-at-risk/


 

 

 

 

 לקחים ומסקנות

בהנגשה של מידע על סיכונים אקלימיים יחד עם נתוני פגיעות אנושיים  הינהחשיבות האתר 

. אזורהמציג את הסיכונים החשובים ביותר לכל ברזולוציה גבוהה. זהו כלי זמין, חינמי ונוח לשימוש 

המידע מעודכן תדיר ומוצג בצורת מפות, גרפים ודוח"ות מפורטים, הניתנים להבנה ויישום בכל 

סיכוני אקלים ולא  4-החל מהאזרח עד דרג קבלת ההחלטות. עם זאת, המידע מוגבל ל –הדרגים 

מספק מידע ברמת המדינה או כל ארה"ב.



 

 

 

 

 

 

 
: אזורים עם פגיעות מיוחדת לשינויי אקלים במחוז סן דייגו, קליפורניה: אזורים החסרים כיסויי עצים וכן אזורים עם יותר מחצי מהאנשים #7איור 

(Neighborhoods at Risk, 2022)מאוכלוסיות בסיכון ודירות בהשכרה 



 

 

 

 קליפורניה, ארה"ב

 

, אוניברסיטת  )GIF (מרכז החדשנות הגיאוגרפית הינו פורטל שהוקם ע"י CalAdaptהגוף היוזם/מנהל: 

קליפורניה ברקלי יחד עם ועדת האנרגיה של קליפורניה. זהו פורטל מידע הממפה ומרכז מידע מבוסס מחקרית 

 ניה, ברמת המדינה וברמה המקומית. אודות סיכוני האקלים בקליפור

כלל הציבור עם דגש על השלטון המקומי וסקטור האנרגיה. זהו כלי מרכזי למחקר, הסברה ובניית קהל היעד: 

  אדפטציה. תוכניות

זהו אחד האתרים המקיפים ביותר על נתוני אקלים. האתר מכיל מידע על טמפרטורות, משקעים, מידע זמין: 

שיטפונות , עליית פני הים והצפות כתוצאה מכך, בצורות, זרימת נחליםויר קיצוניים, אירועי מזג אשלג, 

 ושריפות.  

 הפורטל אוסף מידע מחקרי זמין בצורה קבועה ומעדכן את האתר בהתאם. 

 ק"מ(  6 -מעלה )כ  1/16 רזולוציה:

אקלים ומזג אויר אחרות  המחקר הסביבתי של משרד האנרגיה של קליפורניה ותוכניות תוכניתמקורות המידע: 

 ברחבי המדינה.

-ו RCP4.5עבור תרחישים  CMIP5מודלים אקלימיים גלובליים  32המידע מבוסס על תרחישים שמופו: 

RCP8.5 מתוכם נבחרו מודלים להעלאת רזולוציה עבור קליפורניה במודל .LOCA (Pierce et al. 2018)(Pierce 

et al. 2018) . 

לחיפוש  APIפורטל הכולל מיפוי מפורט, גרפים, מידע כתוב וסיכומים. האתר מכיל כלי אופן הנגשת המידע: 

 י החיפוש. אזורוהורדת מידע בכמות גבוהה. כמו כן, ניתן להעלות שכבות לאתר לביצוע ניתוחים והגדרת 

  המידע זמין להורדה וניתוח עבור כולם.זמינות המידע: 

 

. (Bedsworth et al. 2018) הדו"ח הרביעי של הערכת שינויי אקלים בקליפורניהעל בסיס המידע באתר זה נבנה 

מטרת הדו"ח היא לספק מידע למקבלי החלטות בכדי לתכנן ולבצע פעולות אדפטציה ברמת המדינה וברמה 

האזורית והמקומית. הדו"ח מסכם את המידע העדכני ביותר על תחזיות האקלים של טמפרטורה, אירועי גשם 

. הדו"ח בוחן את השפעת RCP8.5-ו RCP4.5ורות, כמות שלג, עליית פני הים, ושריפות, בתרחישי קיצוניים, בצ

שינויים אלו על אנשים כולל השפעה על הבריאות,  גלי חום, צדק אקלימי וחברות שבטיות, יחד עם מידע על 

נבחנה ותשתיות מים. על תשתיות נבחנה בתחומי אנרגיה, תחבורה  ת שינויי האקליםאוכלוסיות רגישות. השפע

על שטחים טבעיים ובייחוד יערות, שטחי מרעה, מקורות מים טבעיים, בתי גידול ומגוון  ת שינויי האקליםהשפע

בחינה של השפעות עליית פני הים, התחממות האוקיאנוס  תביולוגי וחקלאות. השפעה בתחומי האוקיאנוס כולל

חמצני וירידה בריכוזי החמצן(. בכל אחד -ברמת הפחמן הדווחומציות עלייה בשל האוקיאנוס ) הושינוי בכימי

 Bedsworth et)מהתחומים מפורטים הכלים המרכזיים הדרושים לאדפטציה וכן דוגמאות ליישום כלים כאלה 

al. 2018) . דוח"ות טכניים המבוססים על מחקר שנעשה בכל אחד בתחומי הסיכונים; רובם  77על  מבוססהדו"ח

לפי האזורים דו"חות  9ל בוצעו ע"י חוקרים בכירים באוניברסיטאות ברחבי קליפורניה. בנוסף, הדו"ח כול

 קליפורניה.ברחבי 

 המציג סיכומים וקישורים לחלקי הדו"ח השונים.  באתר אינטראקטיביהדו"ח מונגש 

https://beta.cal-adapt.org/
https://www.climateassessment.ca.gov/
https://www.climateassessment.ca.gov/
https://www.climateassessment.ca.gov/
https://www.climateassessment.ca.gov/


 

 

 

. כלים אלו, בנוסף כלים שמטרתם הנגשת מידע ספציפי ותמיכה בפעולות אדפטציהכחלק מהדו"ח מוצגים 

 המתואר מעלה, כוללים: CalAdaptלמיפוי 

CHAT-  .כלי למיפוי עוצמה ותדירות של גלי חום ככלי המיועד לאנשי בריאות בציבור 

OFOS  נה למיפוי הצפות בחופי קליפורניה, על בסיס תחזיות עליית פני הים העתיד שלנו"( נב –)"החופים שלנו

של השירות הגיאולוגי. האתר מציג מיפוי אינטראקטיבי על קו החוף, תחזיות גובה הגלים,  CosMosשל מודל 

 נסיגת מצוק החוף ומצב מי התהום. 

CERI-Climate - מתקנים ותשתיות הכרחיים לטיפול במקרי חירום ברחבי המדינה.  600-ריכוז של יותר מ

 האתר מזהה את הסכנה למתקנים אלו עצמם לשריפות והצפות, בכדי לתכנן כראוי תגובה במקרה חירום.  

Adapt-CA  הוא אתר הנועד לספק כלים לשלטון המקומי לשפר את היכולות לביצוע פעולות אדפטציה, ע"י

ח ושיפור מהיר של היכולות הקיימות במחוז, בעיקר ע"י הסרת חסמים ממסדיים ומספק כלים בנושאי ממשל, כ

 אדם וקבלת החלטות בהקשר של אדפטציה.

 

 
עד סוף המאה הנוכחית. המידע הינו  1960-: מיפוי וסיכום גרפי של סיכוני שריפות בקליפורניה החל מ#8איור 

 . RCP4.5השטח השרוף הצפוי בתרחיש 
 

 לקחים ומסקנות

CalAdapt ( ואף הוצג 2011)בשנת מיפוי סיכוני אקלים אחד הפורטלים הראשונים שהושקו בתחום  הינו

רכזי לאדפטציה לשינויי האקלים. האתר מסודר ומבוסס על ידע מדעי מהימן ונוח לקונגרס כדוגמה לכלי מ

שמפוזרים עבור קליפורניה נוספים רבים לשימוש. ניתן דגש והנגשה של כלים ליישום ואדפטציה. נעשו מיפויים 

 .מוצגים בפורטל המרכזיולווא דווקא 

  

https://www.cal-heat.org/explore
https://ourcoastourfuture.org/hazard-map/
https://public.tableau.com/app/profile/rand4185/viz/CJ302-1000_CERI-Climate_20180625/Title
https://arccacalifornia.org/adapt-ca/


 

 

 

 ניו זילנד

 

המכון הלאומי למחקר מים ואטמוספירה ביצע מיפוי של תחזיות אקלים. זהו מכון מחקר  NIWAהגוף המבצע: 

 של המלוכה )כחלק ממלכות חבר העמים הבריטי(. התחזיות בוצעו לפי הזמנה של משרד הסביבה של ניו זילנד. 

, עבור שינוי 21-מציג מידע עבר, עד אמצע המאה ועד סוף המאה ב NIVA אתרסוגי הסיכונים שמופו: 

(, משקעים, ימי גשם, קרינה ולחות יחסית.   Co0(, ימי קור )מתחת Co25בטמפרטורות, ימי חום )מעל 

 ק"מ.  5זילנד ברזולוציה של -תחזיות האקלים הותאמו לניו   רזולוציה:

, משישה מודלים שונים. ארבעה IPCC-לפי הדו"ח החמישי של ה NIVA-התרחישים מופו בתרחישים שמופו: 

  .RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0, RCP8.5תרחישי פליטות מופו, כולל 

המודלים השתמשו בתחזיות פליטות עולמיות : (Downscaling) תהליך להעלאת רזולוציה לסקלה מקומית 

בכדי לתרגם את הפליטות  (AOGCM)רה מודלים של זרימה משולבת של האוקיאנוסים והאטמוספי יחד עם

מודלים גלובאליים. בכדי לחשב  41לפי  NIVAלתחזיות אקלים לעתיד. מודלים הסתברותיים שפותחו ע"י 

אקלים ברזולוציה מקומית חושבה השפעת הטופוגרפיה על האקלים של ניוזילנד. שישה מודלים נבחרו להקטנת 

טורת פני השטח של האוקיאנוס וריכוז קרח ימי ברמה הגלובלית קנה המידה בצורה דינאמית. מודלים של טמפר

 העלו את הרזולוציה במודל המקומי סביב ניו זילנד. המודלים אומתו מול נתוני אקלים בהווה. 

מאפשרות ה, עם מפות NIWA מוטמע באתר של" אקלים העתיד שלנו"אתר אינטרנט אופן הנגשת המידע: 

להציג את המשתנה הרצוי, את העונה או מודל שנתי ואת המודל עליו מתבססת התחזית. עם זאת, המפות הן 

סטטיות, כך שלא ניתן להתמקד או להגדיל תצוגה. בנוסף, קיימת תצוגה גרפית המציגה את התחזיות לכל 

נבחר.  בנוסף, סיכון אקלים שמופה הינו הצפות בחופים,  אזורעד סוף המאה הנוכחית, לפי  1970משתנה משנת 

 מטרים בפני הים.  3עד עלייה של 

 המידע של המפות והגרפים ניתן להורדה .המידע המרחבי זמין בעקבות הגשת בקשה. זמינות המידע: 

https://ofcnz.niwa.co.nz/#/nationalMaps
https://ofcnz.niwa.co.nz/#/home
https://ofcnz.niwa.co.nz/#/home


 

 

 

 
 2080-2099לעומת תחזיות לשנים  1980-1999: שינוי צפוי בכמות המשקעים בניו זילנד בין השנים #9איור 

(NIWA) 
 

, הוקם פרויקט אינדיקטורים חברתיים של פגיעות באוניברסיטת ניו זילנד NIWAמידע של הבמקביל לבסיס 

פגיעות כזו מורכבת משלושה . (Mason 2020)מסיי. בין השאר, הוגדרו אינדיקטורים ספציפיים לפגיעות להצפות 

נקבעת לפי  רגישותדרך פגיעה בתשתיות.  –שיכולה להיות ישירה למפגע האקלים, או עקיפה  חשיפהחלקים: 

או עמידות, גיל )ילדים, קשיים( או לפי מצב בריאותי, כולל נכות או צרכים בריאותיים או נפשיים מיוחדים. 



 

 

 

)כסף, מזון, מים, מגורים בטוחים ובריאים(, ידע, יכולות, החלטיות כושר ההתאוששות מושפע מגישה משאבים 

 וכושר מנהיגות וקשרים חברתיים ענפים. 

-מערב האי הצפוני של ניו-בדרום (Porirua)דוגמה מרחבית מפורטת לסכנת הצפות נעשה עבור מחוז פורירואה 

וסחף קרקע. חלק מהשטח עבר איחזור זילנד . המחוז יושב על שפך ים. בירוא יערות גרמו להתמוטטות גדות 

אדמה )ייבוש חלק משפך הים כך שכעת הינו אדמה חדשה(. מבני מסחר וכבישים יושבים על קרקע מאוחזרת 

והמחוז סובל מהצפות חוזרות ונישנות בשנים האחרונות. חשיפה להצפות וכל אחד מממדי הפגיעות מופו עבור 

 בצורת "מפת סיפור".  ArcGIS Onlineפורמת גבי פלט-המחוז )מפה ##(. המיפוי נעשה על

 

 
 (Mason et al. 2019): מיפוי סיכוני הצפות במחוז פורירואה, ניו זילנד #10איור 

 

בסיסי מידע החיוניים לניהול מצבי  12של ממשלת ניוזילנד ריכזה רשות לנתוני קרקע בנוסך למידע מעלה ה

מטרת בסיסי המידע היא להפחית את הסיכון במצבים אלו, . (Land Information 2022) חירום ושינויי אקלים

גבי פלטפורמה של  -להגביר מוכנות וזמן תגובה ולשפר תהליכי שיקום. המידע מוצג במפות אינטראקטיביות על

ArcGIS Online מילולי, קישור למקורות המידע ומידע רלוונטי נוסף וכן  וניתן להורדה. בכל נושא יש סיכום

דומה(. בנושאים כגרפים המסכמים את המידע המוצג בתצוגת המפה הרצויה )לכלל המדינה, מחוז, שכונה ו

ההפעלה  סטטוס, כתובות, מידע על פרברים ורכוש.  מפות כבישים ופסי רכבת כולל את בנייניםשמופו כוללים 

כולל התפלגות מינים, מוצע אתני, רמת הכנסה ומצב תעסוקה. מידע גיאוגרפי כולל  - היילוסאוכשלהם. מידע על 

 נהרות, טופוגרפיה, קו החוף ומפת גבהים וכן צילום אויר מעודכן. 

 Ministry for the)ביצע הערכה כלל ארצית של סיכוני אקלים בשטחה  משרד הסביבה של ניו זילנד

Environment 2020a) . לנד זיסיכוני אקלים בניו 43הדו"ח כולל סקר שיטות וטכנולוגיות מפורט. הדו"ח סקר

בחמישה תחומים: הסביבה הטבעית, האדם, כלכלה, הסביבה הבנויה ומשילות. מתוכם זוהו עשרת הסיכונים 



 

 

 

הדחופים ביותר לשש שנים הבאות. התהליך כלל הערכה איכותנית של הפריסה המרחבית של הסיכונים במדינה 

 של הסיכונים. לא נעשה מיפוי מרחביואילו סיכונים רלוונטיים במיוחד לכל אחד שמונה מחוזות, אך 

קורות מידע ותהליכי תהליך כתיבת דו"ח הסיכונים כלל הערכה איכותנית שהתבססה על סקר ספרות, ניתוח מ

התייעצות נרחבים. תהליכים אלו כללו תהליך רחב של שיתוף ציבור, סדנאות של בעלי עניין, שאלונים וסקרים 

ופגישות מרובות.  בשלב הכנה הוגדרו המטרות של הערכת סיכוני האקלים, רוחב היריעה, אזורים גיאוגרפיים, 

סיכוני אקלים אפשריים מתך סקר ספרות ומידע וכן  71נמצאו טווחי הזמן ובעלי העניין. בשלב הבא )הראשון( 

מחוזות בטוווח המיידי, הקרוב והרחוק תחת תרחיש עסקים  8האפשרויות הנפתחות. ההערכה נעשתה עבור 

 סיכונים.  48. התייעצות נרחבת עם בעלי עניין, תועדפו (RCP8.5)כרגיל 

המחוזות לסיכוני האקלים וכן יכולת האדפטציה ע"י  8-בשלב השני הוגדרו החשיפה והרגישות של כל אחד מ

סיכוני אקלים וחמש  43הממשל המקומי. סדנאות, פגישות של בעלי עניין וסקרים  אינטרנטיים עזרו להגדיר 

הינו סיכון דרושה  הדחוף ביותרהזדמנויות. מידת הדחיפות לכל אחד מהסיכונים דורגה לפי ארבע דרגות. 

סיכון חמש השנים הקרובות בכדי למנוע פגיעות לשינויי אקלים. קטגוריות נוספות כללו מדיניות ופעולה חזקה ב

 יותר.  לבחון בעתיד הרחוקוסיכונים שצריך  לשמר פעילות אדפטציה קיימת, סיכון בו צריך בעדיפות למחקר

יות, מה בשלב השלישי נבחן עד כמה קיימות מתוכננות פעולות אדפטציה בתחום הסיכון ועד כמה הן אפשר

שנים(, עד כמה חשובה התערבות מיידית כדי למנוע שינויים  6השיפור הצפוי בסיכון עם טיפול בטווח הקצר )

הפיכים ומה פערי המידע העיקריים. מתוך כך דורגו כלל הסיכונים לפי רמת הדחיפות והחומרה שלהם -בלתי

 . (Ministry for the Environment 2020a)הסיכונים הדחופים ביותר וחמש אפשרויות  10ונבחרו 

ביותר  המיידייםאדפטציה, תוך דגש על הסיכונים  תוכניתבמקביל לדו"ח הסיכונים נכתבו המלצות לכתיבת 

 . (Ministry for the Environment 2018a, 2018b)ותיעדוף הפעולות שיניבו תוצאות גם בטווח המיידי 

 תוכניתהקים ארגז כלים ממוחשב לבנית  NIWAגם לתהליך האדפטציה נבנו כלים ובסיסי מידע שונים. 

לאדפטציה לשינויי אקלים. מטרתו לאפשר לארגונים ללמוד על שינויי אקלים וכיצד ישפיעו עליהם, לרכז מידע 

להעריך את מידת הפגיעות שלו לסיכוני אקלים. לבסוף ארגז הכלים נותן  ארגוןומשאבים וכלים, לאפשר ל

 NIWA)אדפטציה ארגונית דרך שורה של משימות, שאלונים ותרגילים  תוכניתצעד כיתד להכין -הדרכה צעד

2021) . 

 

 לקחים ומסקנות

. מטרת החוק להכין את המשק והארגונים בו  2019-ניו זילנד היא המדינה הראשונה שהעבירה חוק אקלים ב

לדיווח כלכלי בנוגע לפליטות  מחויב ארגוןוכולל צעדי היערכות ואדפטציה. כל  2050לאפס פליטות לקראת 

לשינויי אקלים. ניו  ארגוןההיערכות של ה תוכניתוהתרומה שלו לשינוי אקלים; בעתיד, דיווח זה יכלול גם את 

מעקב  תוכניתאדפטציה ו תוכניתזילנד עושה צעדים רציניים לקראת אדפטציה כולל זיהוי הסיכונים, כתיבת 

 אחר הביצוע כל שנתיים. 

 

מפוזרים על אתרים שונים וחברות שונות הבניו זילנד הינם מיפויים  סיכוני האקליםעל מידע וי המיפחסרונות 

ומחסור אתר מרכזי אחד. מיפוי תחזיות האקלים מוצג ברזולוציה גסה יחסית ולא ניתן להתמקד באזור. מיפוי 

גופים שונים  ידי-לע בוצע ורק מידע מפוזר בתחומים אלו האקלים לא כולל את סיכוני האקלים, חשיפה ורגישות

 ולא בצורה מרוכזת. 



 

 

 

 

  סיכום

מדינות רבות ביצעו מיפוי של תחזיות וסיכוני האקלים בשטחן. המיפויים הללו לרוב נעשו בהובלת משרד 

תשומות מדעיות רבות ולרוב כללו שיתוף פעולה עם  התבססו עלממשלתי שריכז את כל המיפוי. מיפויים אלו 

קומות מיפוי של פרמטרים של חשיפה ופגיעות וכן חישובים כלכליים גופי מחקר ואוניברסיטאות. ברוב המ

 ידי גוף נפרד, גם אם התבססו על מיפויי הסיכונים. -הנובעים מסיכוני האקלים נעשו במקביל על

 

 ים במיפוי סיכוני אקלים במדינות שנבחנו מסכמת את הממצאים העיקרי #3טבלה 

 

 : סיכום מיפוי סיכוני אקלים במדינות נבחרות#3טבלה 
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 הצפות

פורטל מיפוי  מחוז
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Explorer 

ס רטהדרוו
 אקונומיקס 

(NGO) 

 הוריקנים
 הצפות

 שיטפונות
 חום קיצוני

פורטל מיפוי  שכונה
 אינטראקטיבי

X V V V  שכונות
 בסיכון

https://www.eea.europa.eu/publications/europes-changing-climate-hazards-1
https://www.ukclimateresilience.org/
https://www.ukclimateresilience.org/
https://www.ukclimateresilience.org/
https://uk-cri.org/
https://uk-cri.org/
https://www.climatejust.org.uk/
https://www.climatejust.org.uk/
https://crt-climate-explorer.nemac.org/climate_maps/?county=Los+Angeles+County&city=Los+Angeles%2C+CA&fips=06037&lat=34.0522342&lon=-118.2436849&id=tmax
https://crt-climate-explorer.nemac.org/climate_maps/?county=Los+Angeles+County&city=Los+Angeles%2C+CA&fips=06037&lat=34.0522342&lon=-118.2436849&id=tmax
https://crt-climate-explorer.nemac.org/climate_maps/?county=Los+Angeles+County&city=Los+Angeles%2C+CA&fips=06037&lat=34.0522342&lon=-118.2436849&id=tmax
https://headwaterseconomics.org/apps/neighborhoods-at-risk/
https://headwaterseconomics.org/apps/neighborhoods-at-risk/
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  X /V/ V V מפת סיפור שכונה 

https://beta.cal-adapt.org/
https://ofcnz.niwa.co.nz/#/home
https://ofcnz.niwa.co.nz/#/home


 

 

 

 מתווה למיפוי סיכוני אקלים בישראל  .4

 מטרה .4.1

מיפוי סיכוני אקלים צריך להתאים למטרה אליה נועד ולמה רוצים להשיג כתולדה של תהליך המיפוי. 

למיפוי סיכוני אקלים יכולות להיות מטרות שונות כולל מידע שישמש בסיס למחקר, הנעה לפעולה, 

 כלי לשיתוף והסברה לציבור וכן בסיס לפעולות היערכות. 

בישראל היא להנגיש מידע מרחבי שיהווה בסיס לתכנון מושכל  מטרת פרויקט מיפוי סיכוני אקלים

של פעולות היערכות וגיבוש מדיניות ממשלתית, עסקית וחברתית שמטרתה להתמודד עם השלכות 

 . האקלים הצפויות

 :המידע יהיה רלוונטי להיערכות לשינויי האקלים, לקהלי יעד שונים

  מקבלי החלטות 

  ,בשלטון המקומי וברשויות אחרותאנשי מקצוע במשרדי הממשלה  

  כולל מוסדות פיננסיים כמו בנקים וחברות ביטוח –אנשי מקצוע במגזר הפרטי 

 גופי חירום והצלה 

 חוקרים באקדמיה ומחוצה לה 

 המגזר השלישי  

 הציבור הרחב 

 

 בכדי שהמידע יהיה מיושם לתוכניות וביצוע היערכות דרושים כמה מרכיבים:

  ומבוסס מדעית )בהינתן החוסר ודאות של תחזיות אקלים(על המידע להיות מדויק 

  המידע צריך להתעדכן באופן תדיר 

 נגישות קלה ומהירה לכל המידע דרך האינטרנט 

 מבנה נוח של האתר/פורטל המאפשר למצוא את מרכיביו בקלות 

  ממשק המשתמש צריך להיות נוח ואינטואיטיבי 

  מפות ברורות ונוחות הכוללות מפת רקע מפורטת 

  :המיפוי צריך להיות אינטראקטיבי 

 (zoom in/out)יכולת להתמקד ולהתרחק מרחבית  -

 יכולת לבחור משתנים לתצוגה -

 יכולת לבחור את טווח הזמן הרלוונטי -

  אפשרות לבצע סיכומים וניתוחים בסיסיים, למשל סיכום נתונים לפי אזור, חיתוך של כמה

 משתנים.



 

 

 

  אפשרות להוריד מידע בקלות ישירות ובממשקAPI עבור חוקרים ואנשי מקצוע 

 :מיפוי של מידע רלוונטי לתכנון היערכות לשינויי אקלים כגון 

 כבישים ופסי רכבת  -

 מיקום תחנות חירום והצלה )מכבי אש, תחנות משטרה, מד"א, מתחמי התגוננות( -

 של קופות חולים( שירותי בריאות )בתי חולים, מוקדי חירום -

 שירותי רווחה ומבני ציבור  -

 נחלים וערוצי מים -

 שכבת ביניים  -

 מפעלים ומוקדים אחרים עם ריכוז חומרים רעילים או דליקים  -

-  

 השותפים  .4.2

כדי שמיפוי סיכוני אקלים ישרת את מטרותיו וייושם לתכנון וביצוע פעולות אדפטציה, יש לוודא 

ן השונים. כל גורם מקצועי נדרש לעשות עבודה מעמיקה שהינו מתאים לצרכים של בעלי העניי

בתחומו ולהפעיל תהליכי מחקר וניתוח מקצועיים לצורך כך. המנהלת תספק את הכלים להנגשת 

 המידע לכלל הגורמים.  

בשלב הראשון, דרושה הכרה בקרב מקבלי ההחלטות בחשיבות מיפוי סיכוני אקלים כצעד הכרחי 

 כצעד חשוב בבניית חוסן חברתי וכלכלי בישראל.לתכנון פעולות אדפטציה ו

במקומות רבים בעולם תהליך התייעצות נרחב היה חלק בלתי נפרד ממיפוי סיכוני האקלים. למשל, 

בניו זילנד שולחנות עגולים, פגישות מומחים ושאלונים לקהל הרחב שימשו בכדי להגדיר את 

 Ministry for the Environment)מחוז בפרט הסיכונים הרלוונטיים והדחופים ביותר במדינה ובכל 

2020a) . בדומה לכך, הסוכנות האמריקנית לפיתוח בינלאומי(USAID)  ממליצה על תהליך מיפוי

שנועד לרתום את בעלי העניין לתהליך קהילתי כחלק מתהליך מיפוי סיכוני אקלים אזורית כתהליך 

 .(USAID 2014)האדפטציה כולו ולהבטיח שתוצרי המיפוי יהיו מיושמים בפועל 

רתימה של המשתתפים הפוטנציאליים בתוצרי המיפוי כוללת הגדרה משותפת של הצרכים שלהם  

והבנה מה הם יכולים לתרום לתהליך )מידע, שותפים נוספים ועוד(. תהליך זה החל בתהליך בניית 

מתווה זה, דרך פגישות התייעצות עם כמה מוועדות המשנה של המנהלת לשינויי אקלים ומשרדי 

וצאותיו מסוכמות בנספח. במקביל דרוש זיהוי ובניית שיתופי פעולה עם מומחים ממשלה ות

המשמשים כספקי המידע לתהליך המיפוי. מומחים אלו כוללים את השירות המטאורולוגי, חוקרים 

 באקדמיה ובמוסדות אחרים, חברות פרטיות וגופים בינלאומיים. 

כיוון שמיפוי סיכוני אקלים דורש תשומות רבות, תיעדוף הפרויקט בקרב מקבלי ההחלטות יקדם 

 הקצאת משאבים של תקציב וכוח אדם למיפוי. 



 

 

 

 

 תשומות למיפוי  .4.3

מיפוי סיכוני אקלים דורש תשומות מסוגים שונים. לאיגום תשומות אלו דרוש שיתוף בין מקבלי 

 ם נוספים.ההחלטות, משרדי וגופי הממשלה וגופי

 נתונים ומידע  .4.3.1

ברזולוציה  תחזיות אקליםראשית דרוש מידע מרחבי מבוסס מדעית, מדויק ומעודכן ומדויק על 

מקומית גבוהה, בתרחישי האקלים השונים. כיום השירות המטאורולוגי מספק מידע על תחזיות 

 ר.  מ" 45-תחנות, ברזולוציה של כ 26-טמפרטורה ומשקעים יומיות עד סוף המאה, ב

סיכוני בשלב הבא, דרושים תוצאות מחקרים, מודלים וסימולציות של השפעות שינויי אקלים על 

הצפויים עצמם. בנוסף, חלק מרכזי במיפוי סיכוני אקלים הוא מיפי החשיפה והפגיעות של  האקלים

 אוכלוסייה ותשתיות לסיכונים ודרוש מידע מרחבי על הפרמטרים הללו. 

והשפעותיו מובנית חוסר ודאות לגבי העתיד. שיטות מדעיות ושימוש  בתהליך חיזוי האקלים

במודלים מרובים מורידה את חוסר הודאות הזו. יש לציין את כל מקורות הטעות וחוסר הודאות יחד 

 עם הצגת המידע. 

 כוח אדם מומחה לביצוע המיפוי    .4.3.2

סיכון הספציפי. מומחים לשם ביצוע מחקר על תחזיות האקלים דרושים חוקרים המומחים בתחום ה

אלו יכולים לבוא מאוניברסיטאות וגופי מחקר, חברות פרטיות וכן מתוך שיתופי פעולה עם מומחים 

בחו"ל. כמו כן, דרוש ריכוז וביצוע הפרויקט ע"י אנשי ממ"ג וכן מומחים למערכות מידע, בניית בסיסי 

 מידע ולבניית אתרים/פורטלים. 

חלק מתחנות האקלים בארץ הן ארעיות ולא מכוילות. מערכת  שיפור תשתית לניטור אקלימי .4.3.3

ניטור מזג אויר אחידה ומדויקת בפריסה מספקת תספק מידע מהימן על מצב מזג האויר, שיהווה 

 בסיס הן לבניית תחזיות טובות יותר והן כמערכת להתראה בפני אירועי קיצון. 

יצוע מודלים חישוביים. מנהלת עם זיכרון רב וכוח חישובי חזק חיונית לבתשתית מחשוב  .4.3.4

 . (2021רהב ו זס"ק)האקלים זיהתה את הצורך בהקמת מרכז חישובים אקלימי לאומי 

דורשת שרת מרכזי שיעודכן ויישמר בענן ובו יישמר המידע. בנוסף דרוש בסיס פלטפורמת המיפוי 

 מידע עליו ישבו הנתונים ופלטפורמה עצמה של הפורטל והמפות.  

 תקציב  .4.3.5

 לכל התשומות של תשתיות וכוח אדם למיפוי דרושים תקציבים לביצוע העבודה. 

 

  ממדים: מה ממפים? 5-מיפוי ב .4.4

ניתן לחלק תהליך שלם של מיפוי סיכוני אקלים לחמישה ממדים: תחזיות אקלים, סיכוני אקלים, 

חשיפה, פגיעות ויכולת אדפטציה. כל אחד מהמרכיבים הללו חיוני להבנת האיומים ששינויי אקלים 

 מציגים ולתכנון מפורט ויישום של תוכניות אדפטציה. 



 

 

 

ן שהמידע משמש כבסיס לקבלת החלטות ופעולות היערכות, מיפוי סיכוני אקלים דורש מידע רב. כיוו

על המידע להיות אמין ומדויק ככל הניתן. בישראל קיימים מקורות מידע רבים בגופים הממשלתיים 

השונים, באקדמיה ובארגונים מקצועיים. הרבה מהמידע הדרוש חסר כרגע בישראל. בין היתר, 

עיבוד גבוהה אשר ישמש לבחינת תרחישים  דרושה הקמת מרכז חישובים לאומי בעל יכולת

 אקלימיים שונים ברזולוציה גבוהה. 

 

I. תחזיות אקלים 

בשלב הראשון דרושות תחזיות לגבי שינויי האקלים. תחזיות אלו מבוססות על תרחישים שונים 

פליטות גזי חממה ועל מודלים גלובליים הממירים את ריכוזי הגזים לשינויים הצפויים באטמוספירה 

 . CMIP6אוקיאנוסים. כאמור, סט המודלים החדש והמדויק ביותר שהתקבל בעולם הינו וב

בעזרת התאמה  (Downscaling)בשלב הבא, מורידים את הסקאלה של המודלים לסקאלה מקומית 

לסדרות זמן של נתונים אקלימיים מקומיים. שימוש בטופוגרפיה וקו החוף משפרים את איכות 

ך נתונים אלו יוצרים נתונים חיזוי על טמפרטורות, משקעים, לחות, המודלים המקומיים. מתו

 מהירות רוח, אירועי קיצון אקלימיים וסערות. 

מתוך תחזיות האקלים נגזרים מדדים הדרושים למגזרים שונים לפי השפעת  – מדדי אקלים ייחודיים

ואורך ימי חום  האקלים על תחום העיסוק שלהם. למשל רשויות הבריאות צריכות מדד של מספר

 קיצוני, בעוד רשויות ניקוז דורשות מידע מספר ימים עם כמות גשם קיצונית והכמויות החזויות. 

 45-: קיימים תרחישים של טמפרטורה ומשקעים עד סוף המאה ברזולוציה של כמידע קיים בישראל

 ק"מ. כעת השמ"ט עובד גם על תחזיות מהירות רוח. 

 )Co7-וונטיים למשרד החקלאות. למשל, מספר לילות קרה )מתחת לפרמטרים הרל 40השמ"ט הכין 

 רשויות מקומיות.  45ואורך תקופת היובש. כמו כן, הוכנו תחזיות אקלים עבור 

 : דרושה הגברת הרזולוציה והתאמה לטופוגרפיה בישראל. מידע חסר

 

II.  סיכוני אקלים 

ועים הגורמים למפגעים. ניתן לזהות שינויי אקלים מגבירות את השכיחות, העוצמה והחומרה של איר

  . (2021רהב ו זס"ק)לישראל כמה סיכונים הרלוונטיים ביותר 

  קיצונייםגלי חום 

  עלייה בשכיחות ובעוצמה של סערות רוח וכמויות משקעים קיצוניות. סערות 

 כתוצאה מגאות נחלים שיטפונות 

 עליית מפלס הים תגרום גם לעלייה במשכי הזמן של עליית פני היםכתוצאה מ הצפות .

ההצפה של אזורי חוף רדודים וחדירת מי הים לשפכי הנחלים וכן המלחה נוספת של 

 פר החופי.האקווי



 

 

 

 ונסיגת קו החוף, נובעים בחלקם עקב עלייה בשכיחות סערות וצפויים  הרס המצוק החופי

 להתגבר עם עליית פני הים. 

  עם השפעה על משק המים בישראל, מי התהום, גידולי חקלאות, התייבשות נחלים בצורת

 ופגיעה במערכות טבעיות. 

 שריפות 

  פגיעה במערכות טבעיות 

 

III. חשיפה 

חומרת ההשפעות של אירועי אקלים קיצוניים תלויים לא רק בחומרה האירועים עצמם אלא גם 

לכן בכדי להבין את ההשפעות של סיכוני . (IPCC 2012)בחשיפה ובפגיעות של מי שמושפע מהם 

אקלים והן בכדי להיערך כראוי, קיימת חשיבות רבה בלמפות מדדים אלו במקביל למיפוי הסיכונים 

 עצמם. 

נוכחותם של אנשים, אמצעי פרנסה, שירותים, משאבי סביבה, תשתיות או  נכסים כלכליים, חשיפה 

 IPCC)האקלים ר יכולים להיות מושפעים לרעה מהשפעותחברתיים או תרבותיים במקומות אש

ן לחלק בצורה כללית הנמצאים בסיכון. נית רכיביםכל אחד מסיכוני האקלים משפיעים על . (2012

 Ministry for the)רכיבים אלו לאנשים, הסביבה הטבעית, כלכלה, סביבה בנויה, תשתיות וממשל 

Environment 2020a) . 

תמש בגישה מבוססת ערכים, הנותנת ערך בכדי לתעדף פעולות היערכות לסיכונים השונים ניתן להש

מפרטת אלמנטים אלו )הותאם ממיפוי סיכוני אקלים בניו  #4לכל רכיב והעדיפות לשמור עליו. טבלה 

 זילנד(. 

 

 : רכיבים העשויים להיות מושפעים מפגיעת סיכוני אקלים#4טבלה 
 

 תיאור גורמים בסיכון רכיב 
 חיי אדם  - אדם 

 בריאות נפשית וגופנית -
 כישורים וידע  -
 מבנה חברתי -
 מורשת ותרבות  -
 חוקים ומסורות -

 מערכות אקולוגיות - הסביבה הטבעית
 תפקוד אקולוגי  -
 חיים(-מגוון ביולוגי )מיני צמחים ובעלי -
 נופים -
 משאבי טבע -



 

 

 

התשתית הפיזית לפעילות כלכלית כולל מפעלים, מבנים  - כלכלה 
 של חברות ותשתיות

 ומסילות רכבת כבישים - תשתיות
 רשת חשמל -
 מתקני התפלה  -
 מערכות ביוב -
 הובלת מים -
 רשתות תקשורת -

 בנייני מגורים  - סביבה מבונה 
 מפעלי תעשייה  -
 משרדים -
 מרכזי מסחר  -

 מבנה קבלת ההחלטות - ממשל
 יחסי הגומלין בין הממשלה ומוסדות כלכליים וחברתיים -
 שיתופי פעולה והסכמים  -
 קבוצות חברתיות, קהילות ומבנה החברה ככלל -

 

: שכבת בסיס נתונים טופוגרפי לאומי )בנט"ל( מכיל שכבות של תכסית ותבליט מידע קיים בישראל

קרקע, כולל שימושי קרקע מפורטים ברזולוציה גבוהה ושכבת בניינים; מידע של הלשכה המרכזית 

על ריכוזי אוכלוסייה. כמו כן, קיים מיפוי של מיקום תשתיות )כבישים,   לסטטיסטיקה )למ"ס(

מסילות, קווי גז, קווי חשמל( ומוסדות ציבור )בתי ספר, גני ילדים, לשכות משרד הבריאות, בתי 

משפט, בתי חולים(. קיים מיפוי של הנחלים והערוצים וכן של יערות, שמורות טבע ומערכות 

 לאחרונה מציגה מיקום קווי חיץ בין ישובים לאזורים בסכנת שריפה.  אקולוגיות. שכבה שמוצרה

: מיפוי של מפעלים וריכוזים של חומרים מסוכנים. כמו כן, דרושים חיתוכים בין אזורי מידע חסר

סיכון לריכוזי אוכלוסייה ומרכיבים אחרים בסיכון. למשל, מיפוי שטחי פיתוח, כבישים ומגורים 

במתודולוגיה לניהול סיכוני בפשטי הצפה של נחלים, מגדיר שלב ראשון לסיכון להצפות כמו שמוצע 

 של מרכז אגמא ומשרד החקלאות.  שיטפונות 

 

IV. פגיעות 

אוכלוסיות רגישות נוטות להיות פגיעות יותר לסיכוני אקלים. מחקרים מראים שאוכלוסיות אלו 

 . (Headwaters Economics 2022) מתקשות יותר בכל מרכיבי התמודדות

 : פעולות שמקטינות סיכונים אפשרייםפעולות היערכות

 : הכנת תוכניות ומשאבים מוכנים לקראת משברמוכנות

 : יכולת להגנה והצלהתגובה

 : בנייה מחדש אחרי אסוןשיקום

 

https://www.floodmanagement.org.il/about/
https://www.floodmanagement.org.il/about/
https://www.floodmanagement.org.il/about/


 

 

 

י אקלים. משינו  רגישות או תנאים מוקדמים הגורמים לנטייה להיות מושפעים לרעה הינהפגיעות 

 . (IPCC 2012)מושפע גם ממוכנות והיכולת להתמודד וכן להתאים ולהיערך לשינויים 

 היא הרמה שמשהו החשוף לסיכון אקלים אמנם יפגע ממנו. רגישות 

בתחום החברתי רגישות מושפעת ממעמד סוציואקונומי. מצב כלכלי משפיע על יכולת התמודדות 

כולל אמצעים כלכליים,  גישה לרכב וסוג המגורים. השכלה, שליטה בשפה בעברית וכישורים 

ונית כאמצעי תמיכה ויכולת התמודדות. גיל משפיעים על יכולת ההתמודדות. לכידות חברתית חי

 ומצב בריאותי גם משפיעים על הרגישות למצבי אקלים. 

לבחירה מדדי הפגיעות החברתיים. שיטה אחת היא בחירת המדדים בהם  שיטותקיימות כמה 

המקום נמוך יחסית לכלל המדינה. בנוסף, ניתן לבחור את מדדי הפגיעות הרלוונטיים ביותר לכל 

 .(Headwaters Economics 2022)אקלים סיכון 

פגיעות יכולה להתייחס גם למרכיבים אחרים. למשל, בתחום התשתיות פגיעות מושפעת מחומרי 

הבנייה ואופן הבנייה. בתחום, חקלאות הפגיעות לאקלים תלוי בסוג הגידול או משק החיה וכן 

. (Ministry for the Environment 2020b, 2020a)השדה שעשויה להגן עליו  בסביבה המיידית של

דוגמה לכך, היא שורות עצים או חורשה סביב שדות השוברות רוחות חזקות ואף יכולות למתן גלי 

 חום. 

  

מדדים סוציואקונומיים מפורטים, כולל השכלה, נאספים בידי הלמ"ס. משרד  מידע קיים בישראל:

 הרווחה בנה כלי מיפוי למדדים סוציואקונומיים שכרגע לא פתוח לציבור הרחב. 

כלכלי, מדדי -דד חברתיהמכיל מידע יישובי ואזורי על מ כלי מיפויבמקביל, משרד הבריאות הכין 

 בריאות וזמינות שירותי בריאות. 

 מידע נוסף הקשור ישירות להיערכות כולל זמינות אמצעי תחבורה למשק בית, מידע חסר: 

 

V.  יכולת אדפטציה 

מרכיב נוסף בפגיעות לסיכוני אקלים היא רמת המוכנות הנוכחית לאירועי חירום בכלל ולאירועי 

אקלים קיצוני בפרט. המוכנות כוללת פריסה, ציוד ויכולות של שירותי ההצלה, וכן הסברה ומודעות 

 בקרב נותני השירותים המקומיים )קהילה, בריאות( וכן של הציבור עצמו. 

עד כמה יש מודעות לסיכונים משינויי אקלים,  –גורמי הממשל שפעת מאוד מיכולת האדפטציה מו

 Ministry for the Environment) האדפטציה תוכניותתוכניות אדפטציה קיימות, ורמת היישום של 

2020b, 2020a) .  

 

ירה של מפות סיכון פוטנציאליות, שיטות איסוף ונגישות של מידע שניתן להכין להלן הינה סק #5טבלה 

ולהנגיש במהירות יחסית. היא מובאת כדוגמא לגישה העקרונית לאיסוף המידע ולתוצרים הרלוונטיים 

 לטובת המשך תהליכי חשיבה מחקר של השותפים למנהלת. 

https://gis.health.gov.il/HealthMap/
https://gis.health.gov.il/HealthMap/


 

 

 

ל שיבוצעו חלקים בו, גם אם לא בשלמות, כך מסד המידע חשוב לזכור כי מדובר בתהליך מתפתח וככ

יהיה עשיר יותר, יאפשר תובנות נוספות ויביא להרחבת המיפוי בנדבכים נוספים. 



 

 : תוצרים אפשריים ומקורות מידע למיפוי סיכוני אקלים בישראל #5טבלה 

 

 

 מקורות מידע תוצרים אפשריים מידע ייחודי מידע בסיסי סיכון

זמינות מידע 

 ורמת קושי ביצוע

, בעבודה, קיים) 

 (קשה, בינוני, קל

 שריפות

צומח, נתוני 
טופוגרפיה, גבולות 

 יישובים
 אזורי אקלים  

מיפוי צומח בחישה 
מרחוק, נתוני אקלים 

 משמ"ט, נתוני מפ"י 
נתוני מזג אוויר בזמן 

 אמת

 מפת קווי חיץ להגנה מאש -
מפ"י, רט"ג, קק"ל, שמ"ט, משרד 

 החקלאות

 קיים

 קל רמות סיכון בקווי חיץ -

 קל מפת סכנת שריפות סטטית -

 שמ"ט מפת סכנת שריפות דינאמית
 בינוני

 

 בינוני כב"ה, קק"ל, רט"ג מפת מצב קיים של קווי חיץ

 הצפות
טופוגרפיה, מבנים, 

תכסית, 
 הידרולוגיה קווית

נתוני מפלס מי הים 
לתרחישים שונים, נתוני 
 מפלס לסערות מקומיות

 מפת הצפות לתרחישי ייחוס -
ניתוחי נזק לרכוש בתרחישים  -

 השונים 
 מפת השפעה על קווי תחבורה -
מפת השפעה על מתקני חוף  -

אסטרטגיים )תחנות כוח, מתקני 
 התפלה(

מפ"י, חקר ימים ואגמים, שמ"ט, 
 משרד התחבורה

 בינוני

 שיטפונות

טופוגרפיה, 
הידרולוגיה קווית, 

תכסית, שימושי 
קרקע, מבנים, 

 דרכים

הסתברויות עצמות 
גשמים לתרחישים 

השונים, מתקני אגירה 
 וויסות,  

מפת שטחים מוצפים לתרחישים  -
 השונים

ניתוחי השפעה על מבנים, דרכים,  -
 מתקנים אסטרטגיים

 השפעה על פלחי אוכלוסייה -
 

מפ"י, שמ"ט, שירות הידרולוגי, רשות 
 המים

 בינוני

 גלי חום
יישובים ומבנים, 

 צומח, אוכלוסייה 

מיפוי הסתברויות לגלי 
חום לפי אזורים, פילוח 

 אוכלוסייה

 מפת אזורים בסיכון -

 מפ"י, שמ"ט, למ"ס, משרד הרווחה

 בינוני

 

 בינוני דירוג יישובים ושכונות בסיכון -

 קל אזורים בסיכון לפי חתכי אוכלוסייה  -



 

 

 

השפעות 
על יבול 
 חקלאי

 חלקות חקלאיות
טמפרטורה, משקעים, 

 לחות
 השפעה על גידולים )לפי גידול(מפות  -
 

 משרד החקלאות, שמ"ט
 פרויקט בעבודה

 

השפעה על 

 משק החי

מבנים חקלאיים 

 )לולים, רפתות(
 טמפרטורה, לחות

מפות תנאי גידול קיצוניים לפי  -

 תרחישים 
 משרד החקלאות, שמ"ט

 קשה

 

סכנות 

 סחף קרקע

 טופוגרפיה

 שימושי קרקע

 דרכים

 קרקעות

הסתברויות גשמים 

 ועצמות גשם

 

 מפת אזורים בסכנת סחף -

מפת שטחים חקלאיים עם רמות  -

 סכנת סחף

 מ. החקלאות, שמ"ט
 קשה

 

עלייה 

בביקוש 

 לחשמל

 יישובים

 אזורי אקלים

קווי הולכת חשמל 

 והספקים

 הסתברויות טמפרטורה

הסתברויות רצפי ימי 

 קור\חום

נתוני אוכלוסייה )צפיפות 

 ומדד סוציואקונומי(

 חשמל נוכחימפות צריכת 

לאירועי  חזויהמפות צריכת חשמל  -

 ייחוס שונים )סוות קור, גלי חום(

 מפות פערי אספקת חשמל -

פערי אספקת חשמל חזויים מול  -

 פילוח אוכלוסייה

 

, משרד למ"סשמ"ט,  חברת חשמל,

 האנרגיה והתשתיות

 קשה

 

סכנות 

התמוטטות 

מצוק 

 הכורכר

 –מצוקי הכורכר 

 תבליט וחתכים

 ים חזוייםנתוני מפלס 

 נתוני מפלס בעת סערות 

 תשתיות לאורך המצוק

סכנות התמוטטות לתרחישי מפלס  -

 וסערות

 סכנות לתשתיות סמוכות מצוק  -

הרשות הממשלתית להגנת מצוקי 

 הים התיכון

 שמ"ט

 המכון לחקר ימים ואגמים

 לבדיקה מה קיים
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 שלבי העבודה  .4.5

 קביעת המטרות [1]

תהליך המיפוי, המידע האקלימי המוצג ואופן הנגשת המידע תלויים במטרת המיפוי וקהל היעד. 

מטרת פרויקט מיפוי סיכוני אקלים בישראל היא להנגיש מידע מרחבי שיהווה בסיס לתכנון פעולות 

 היערכות וגיבוש מדיניות להתמודד עם השלכות האקלים הצפויות. 

 רתימת השותפים [2]

דה רציף עם בעלי העניין שיהוו את צרכני המידע, בכדי לזהות את הצרכים שלהם יש לבסס קשר עבו

והתפקיד שלהם בתהליך האדפטציה. התהליך התחיל במהלך הכנת מתווה זה ועורר התעניינות רבה 

 והד חיובי. במקביל יש לזהות ולפנות אל המומחים שיספקו את המידע. 

 בניית הפלטפורמה  [3]

הקריטריונים שייבחרו כמתאימים יהוו את המסגרת לקליטת כל התכנים.  יצירת אתר או פורטל לפי

בכדי שהפורטל יהיה שימושי כדאי לשלב בין מיפוי לבין הסברים על הרקע ושיטות שעומדים 

מאחורי הנתונים, כמו גם מידע על כיצד להשתמש במידע. בהרבה מקומות נעשה שימוש בפורטל 

 נויי אקלים וכלים לאדפטציה במדינה. המאגד את כל המידע הרלוונטי על שי

הכנת הפלטפורמה תהווה את הבסיס לקליטת המידע ובכך תסייע להכנת תוצרים אחידים בפורמט 

 שלהם, כך שניתן יהיה לשלב בין מדדים שונים. 

 החלטה ותיעדוף מה למפות  [4]

קלים. למיפוי בישראל הוחלט בשלב הראשון ימופו תחזיות האקלים וסיכוני א תוכניתלפי ה

 (2021רהב ו זס"ק)הסיכונים החשובים לישראל הוגדרו בדו"ח הראשון של מנהלת האקלים 

 . מעלה. II.4.4ומפורטים בסעיף 

ונטי הקיים גם בנושאי חשיפה, פגיעות עם זאת, יש ערך רב למפות ולהציג את כל המידע הרלו

ויכולת אדפטציה. ראשית, מיפוי יכולת ההיערכות הנוכחית הכרחית להתמודדות עם אירועי אקלים 

המתרחשים בהווה ויכולים להוות צעד משמעותי ראשון לשיפור ההיערכות כיום. שנית, מיקוד 

ועי קיצון וחירום גם בהווה. למשל, האזורים הפגיעים ביותר לסיכונים עוזר לתיעדוף הטיפול באיר

( מהווים אזור עדיפות מידי לטיפול במקרה של גלי 75ריכוזי אוכלוסייה מבוגרת )למשל מעל גיל 

 חום קיצוניים.

בנוסף, מדדים של חשיפה ופגיעות יכולים להוות מדד מקורב )"פרוקסי"( לסיכון עצמו. למשל, 

 ון בפני עצמם באירועי אקלים קיצוניים. ריכוזי חומרים מסוכנים ודליקים מהווים סיכ

לבסוף, איגום כל המידע הרלוונטי הקיים יהווה מקור לניתוחים ומחקרים נוספים וכן מוקד משיכה 

 לגורמים נוספים להוסיף מידע לפלטפורמה שתוקם. 

 בחירת תרחישי אקלים  [5]



 

 

 

ש העסקים כרגיל ותרחי (RCP4.5)רב המיפויים שנעשו ברחבי העולם השתמשו בתרחיש הבינוני 

(RCP8.5) כיוון שנתוני האקלים העכשוויים מתאימים לתחזיות הגרועות יותר בתרחישים .

הקודמים וכיוון שהפעולות הממשיות של המדינות בהפחתת גזי החממה לא עולות בקנה אחד עם 

, תרחיש העסקים כרגיל הוא המודל Co1.5-ההתחייבויות הדרושות להגבלת התחממות כדה"א ל

 .(McKinsey 2020)המתאים יותר לאדפטציה 

 בחירת מדדים אקלימיים רלוונטיים  [6]

מתוך תרחישי האקלים נבנים מדדים הרלוונטיים לכל תחום. כל בעל עניין, כגון משרדי ממשלה או 

רשויות מקומיות, צריך להגדיר את המדדים החשובים לתחום שלו וערכי הסף הקריטיים במדדים 

ם אקלימיים המשפיעים על גידולים שונים, בים השאר מדדי 54אלו. למשל, משרד החקלאות הגדיר 

 שעות עומס חם, מספר ימי גשם, סך גשם כבד ועוד. 

 איסוף מידע  [7]

על המיפוי להיות מבוסס על מידע מבוסס מדעית ומדויק ככל הניתן. איסוף מידע קיים מתבסס על 

שאלונים שנשלחו במסגרת בניית מתווה זה למשרדי הממשלה השונים )ראה נספח(. יש להרחיב את 

התהליך למשרדים וגופים ציבוריים ופרטיים נוספים. במקביל יש לערוך סקר ספרות והתייעצות עם 

קרים באקדמיה לגבי המחקר הנעשה בתחום מיפוי סיכוני האקלים בישראל ורמת המומחיות חו

 הקיימת בתחומים השונים. 

 זיהוי פערי המידע [8]

מתוך איסוף המידע יש להגדיר את פערי המידע הקיימים. הפער הגדול ביותר בישראל הוא קיומם 

מסיכוני האקלים. מודלים אלו של מודלים המכמתים כיצד שינויי האקלים ישפיעו על כל אחד 

צריכים להתבצע בצורה מפורשת מבחינה מרחבית וברזולוציה גבוהה בהינתן פני השטח והמשתנים 

 הביופיזיים והאנושיים בישראל. 

 מקורות המידע ואנשי מקצוע לביצוע מחקר  איתור [9]

יות מידע יש להחליט על הגופים המתאימים ביותר ליצירת המידע החסר. השיקולים צריכים לה

 הדיוק והעומק המדעי של התוצרים, פרק הזמן בו התוצר יכול להיות מוכן והעלות הכלכלית. 

שלוש האפשרויות העיקריות היא הוצאת קולות קוראים לאקדמיה, מיקור חוץ לגופים פרטיים או 

 שיתופי פעולה עם גופי מחקר בחו"ל. 

ך של קולות קוראים ומחקר אורך לרוב בעוד שהאקדמיה תניב את התוצרים האמינים יותר, תהלי

זמן רב. גופי מחקר בחו"ל הם בעלי מומחיות וניסיון רב בביצוע מיפוי סיכוני אקלים, אך חסרי הבנה 

 מעמיקה של הנתונים הייחודיים לישראל. 

 יצירת ידע חדש  [10]

ע אחת הדרכים החשובות ליצירת מידע מרחבי רלוונטי לסיכוני אקלים הינה חישה מרחוק. מיד

. מידע זה יכול Sentinelמטר מהלוויין האירופאי  10לווייני המתעדכן כל שבוע זמין ברזולוציה של 

לשמש כבסיס למיפוי וכימות צמחייה, לחות קרקע ומשתנים ביופיזיים אחרים. מרכז למיפוי ישראל 



 

 

 

מ. מידע זה ס" 20)מפ"י( מבצע צילום אווירי מדי שנה בישראל )באמצעות חברת אופק( ברזולוציה של 

 מהווה בסיס למשתנים חשובים רבים )כגון טופוגרפיה, תכסית ושימושי קרקע(. 

במקומות רבים מיפוי סיכוני אקלים מבוסס על מדדים מקורבים )"פרוקסי"( של מידע קיים. למשל 

)כמדד  Co0-במיפוי הסיכונים של בריטניה, סיכון לתאונות דרכים מחושב כמספר הימים מתחת ל

ל גבי כבישים( ואורך עונת צימוח גידולים בחקלאות מחושב כמספר הימים הדרוש להגיע לסך לכפור ע

  .(UK-CRI 2022) 1981-2010  הטמפרטורות להגיע לאורך עונת הגידול הממוצעת בשנים

שאר המידע יהיה מבוסס על מודלים וסימולציות של חיזוי סיכוני אקלים והשפעתם על המרכיבים 

 השונים )אדם, תשתיות, סביבה טבעית ועוד(. 

 מיפוי והנגשה [11]

בתהליך איטרטיבי. הצגה את המיפוי כדאי להתחיל מהשלב הראשון, עם התוצרים הקיימים, 

והנגשה של המידע תמשוך עניין ומשתתפים נוספים בתהליך. ריכוז המידע ישמש חוקרים וחברות 

פרטיות, דבר שיהוו בסיס ליצירת מידע נוסף. ככל שיהיו יותר משתתפים ופעילות בנושא איכות 

ר ברזולוציה גבוהה וכמות המידע ישתפרו ויוזנו למערכת. על המערכת להתעדכן עם כל מידע שנוצ

 יותר וכל מידע חדש ומעודכן.

 

 וקהל יעד דרכי הנגשה  .4.6

הנגשת המידע תשפר את האינטגרציה בין משרדים וגופים, תאפשר שימוש מיטבי במידע לצורך 

קידום היערכות לאומית לתרחישי שינויי האקלים, תעודד מעורבות של הציבור וגורמים פרטיים 

הקמת פלטפורמה להנגשת ותגביר שקיפות ואמון בתקופה של חוסר וודאות. אנו מאמינים כי 

 .ה תעודד תהליכי מיפוי ושיתוף במידע ותייצר תנופה בתהליךהמידע, היא עצמ

מגוון החומרים הקיימים והמצטברים בנוגע לסיכוני שינויי האקלים, מחייבים גמישות באופני 

 :ההנגשה. הרעיון המרכזי הוא להקים פורטל אשר ינגיש מגוון רחב של תוצרים כדלהלן

 נות שריפה וכד'(מפות דינאמיות )כגון טמפרטורות צפויות, סכ •

 'מקורות, אופני החישוב, רמת העדכנות וכד –הסברים על המידע בפורטל )מטאדטה(  •

 'מידע טקסטואלי: מחקרים, דו"חות וכד •

 קישורים למידע רלוונטי אחר •

 

 עקרונות הנגשת המידע .4.6.1

לי על מנת למלא את ייעוד הפורטל כגורם המגביר את האינטגרציה והמודעות ומספק כלים למקב

החלטות וידע לציבור, יש לבנותו כך שמחד יהיה בעל פשטות הפעלה ותשאול ומאידך יהיה בעל 

חלקים נושאיים שונים ורמות הנגשה שונות )מידע מפורט למקבלי החלטות ומידע כללי לציבור וכד'(. 

ל חשוב לזכור כי כיוון שכל נושא ההכנה לשינויי האקלים הוא דינאמי ומשתנה, גם הפורטל יכו



 

 

 

להבנות בשלבים. תחילה המידע הזמין והכלים הקלים לפיתוח ובהמשך, העשרה במידע מתפתח וכלי 

 תשאול וניתוח.

 העקרונות המנחים בפיתוח הפורטל צריכים להיות:

 בניית כלי מהיר המאפשר גמישות והתפתחות. .1

התבססות ככל הניתן על שכבות מידע קיימות ונגישות למשרדי הממשלה ממאגר המידע  .2

 במפ"י.

 התבססות ככל הניתן על כלים קיימים. .3

 אפשרות להורדת מידע להמשך ניתוח. .4

 שיתוף הציבור בחלקים מהמאגר  .5

 

 מרכיבים מרכזיים: .4.6.2

: ממשק מפה המאפשר חיפוש שכבות, הדלקה וכיבוי, התמקדות והתרחקות, מידע ממשק מפה .1

 דאטה(, חיפוש מיקום, צפייה במאפייני המידע וכד'.-על המידע )מטא

: כלי חיפוש והצגה של מידע טקסטואלי, קישורים למידע רלוונטי באתרים אחרים, ממשק תוכן .2

 הורדה, שיתוף וכד'. 

 : כלים מתקדמים .1

: מפה דינאמית של סכנת שריפות לאורך העונה המשתנה על פי תחזית מפות דינאמיות .א

 מזג אוויר ומצב צומח, מפה דינאמית של סכנת שיטפונות באירועי אמת, מפות

 אוכלוסיות בסיכון במצבי קיצון )כגון סופות קור או אירועי שרב ממושך( וכד'.

שיפועים, באפר, חישובי מרחקים ושטחים  –: כלים לניתוחים מרחביים כגון כלי ניתוח .ב

 וכד'

 : כלי חיפוש מידע.כלי תשאול .ג

 : מידע שיוגדר פתוח להפצה )תחת ויתור אחריות(כלים להורדת מידע חפשי .ד

 : האתר יהיה בעל כלים מתקדמים לניהול תוכן ועדכון שוטף.ניהול תוכן .2

 : מערכת הרשאות לעדכון והורדת מידע.מערכת הרשאות .3

 

 חלופות לפיתוח האתר .4.6.3

האלטרנטיבות לדרכי ההנגשה נבדלות בהתאם לרמת ההשקעה הנדרשת. ניתן להקים בעלות נמוכה 

פורטל שיאפשר הנגשה של מגוון יחסית אתר להצגה בלבד של מידע גיאוגרפי או להשקיע בהקמת 

תוצרים ויכיל כלי תוכן מגוונים שיאפשרו עדכון שוטף ורב תחומי. בנוסף קיימות כמה חלופות 

 להקמת האתר כדלהלן:

: אפשרות זו Govmapהקמת פורטל שיתבסס על תשתיות המיחשוב והמיפוי של אתר  .1

ע גאוגרפית ממוחשבת מתבססת על כלים קיימים. אתר המפות הממשלתי. זוהי מערכת מיד



 

 

 

המרכזת את רב המידע המיפוי הקיים בממשלה על ישראל. המערכת מאפשרת ניהול, אחזור 

וניתוח מידע גאוגרפי תוך שילוב תכנים ממספר שכבות מידע. פלטפורמה זו כבר קיימת וניתן 

להתבסס עליה על מנת לקצר זמן ועלויות. הפלטפורמה מאפשרת להציג שכבות מידע ולתשאל 

ותן תוך "שאיבת" השכבות הרלוונטיות ממאגר המידע של מפ"י. לצד הכלים שיילקחו כפי א

 , האתר יכלול מעטפת תוכן וכלים נוספים לחיפוש, תשאול וניתוח. Govmap-שהם מ

 .#6היתרונות והחסרונות של שימוש בפלטפורמה זו למיפוי סיכוני אקלים מוצגים בטבלה 

 

 GovMapתרשים האתר לפי חלופת התבססות על : #11איור 

 

: הקמת פורטל מפות ייחודי ופשוט באמצעות תוכנת מדף קיימות הקמת פורטל מפות בלבד .2

של חברת מערכות מידע הגיאוגרפיות )ממ"ג( המובילה  ArcGIS Onlineכגון ממ"ג ברשת 

ESRIאו לוס אנג'לס(  . קיימים כמה אתרים למיפוי סיכוני אקלים )דוגמת האתר של בוסטון

 (Story map)המוצגים על גבי פלטפורמה זו. הפלטפורמה מאפשרת ליצור גם 'מפת סיפור' 



 

 

 

המשלבת מפות בנושאים שונים, יחד עם טקסט המפרט עליהם. היתרון של פלטפורמה זו 

שהיא בנויה מבסיסה עבור מיפוי, יכולה להכיל מידע רב של שכבות מרחביות ומאפשרת ניהול 

מלא של מידע מרחבי. חלופה זו זולה יחסית כיוון שמדובר במוצר מדף. עם זאת וניתוח 

קיימות בה לא מעט מגבלות ובסופו של דבר באמצעותה ניתן לקבל כלי בסיסי בלבד להצגת 

 מפות, בלבד. 

: בגישה זו קיימת גמישות מלאה לאפיין את האתר ואת הכלים פיתוח מלא של פורטל חיצוני .3

י הצרכים שיוגדרו במיוחד למיפוי אקלים. הפורטל יאפשר הצגת שכבות וממשקי המשתמש לפ

מידע גיאוגרפיות, מידע טקסטואלי נלווה, כלי עדכון מידע ותשאול וכלים להורדת מידע. 

הפורטל יוקם ויתופעל מחוץ למערכת המחשוב הממשלתית. באופן זה יוכל לשמור על 

, חלופה זו היא מורכבת ויקרה יותר עצמאותו ולשלוט בלוחות זמינים לביצוע. עם זאת

להקמה, תחזוקה ועדכון ומחייבת גוף שיהיה מחויב לאתר וממומן לטווח ארוך, לתחזוקה, 

עדכון ופיתוח. בנוסף, עשוי להיות קושי לגוף פרטי לאסוף את כל המידע הממשלתי הקיים 

 הרלוונטי.

 

 יתרונות וחסרונות  –: חלופות להקמת הפורטל #6טבלה 

 חסרונות  יתרונות מהפלטפור

 

 

 

 

 Govmapהתבססות על פורטל 

החלק הגיאוגרפי כבר פותח  -

 וזמין להקמה

מבוסס על תשתיות חומרה  -

ותקשורת קיימות ומתוחזקות 

ללא צורך ברכישה, פיתוח  –

 ותחזוקה

מקורות מידע רבים על ישראל  -

 כבר מרוכזים באתר

מידע מעודכן ממשרדי ממשלה  -

 וגופים רבים

 תלות בפיתוח קיים   -

תלוי בסבסוד ובניהול של  -

 המדינה

חוסר יכולת לבצע ניתוחים  -

 מורכבים

גמישות מוגבלת בחלק  -

 הגיאוגרפי

מבוסס על תוכנת  הקמת פורטל

ArcGIS Online 

 קל להקמה ופיתוח -

 זול -

מבוסס על תוכנת מדף ושרתים  -

 קיימים

מוגבל בעיקר להצגת מידע  -

 גיאוגרפי

 פיתוחמוגבל באפשרויות  -

מוגבל בהצגת מידע  -

 טקסטואלי



 

 

 

 

 עיקריות במיפוי סיכוני אקלים בישראל דילמות  .4.7

 מקורות המידע

יש להחליט מה יהיה מקור המידע המטאורולוגי: השירות המטאורולוגי בישראל, גופים פרטיים או 

 גופים מחו"ל. 

הרבה ממידע סיכוני האקלים עצמם חסר בישראל. יש להחליט כיצד יושלם המידע )מחקר ומודלים, 

חישה מרחוק ועוד(, מי יבצע את המחקר )אקדמיה/גופים פרטיים/ גוף בחו"ל(  מדדים מקורבים

ובאילו לוחות זמנים. עבודה זו תהווה חלק גדול מתקציב הפרויקט. כמו כן, יש להחליט האם חיזוי 

המידע יוזמן וינוהל במקום אחד, למשל ע"י מנהלת האקלים או גוף אחר במשרד הגנת הסביבה, או 

חראי ליצירת המידע הרלוונטי לו. במקומות רבים בעולם פרויקט המיפוי מרוכז שכל משרד יהיה א

ע"י משרד אחד שלעיתים מזמין חלקים מהעבודה מחוקרים או גופים פרטיים. היתרון הגדול בכך 

 שיש מקום אחד בו כל המידע מרוכז ואין כפילויות בעבודה. 

 גורם מבצע

משרד הגנת הסביבה או גוף חיצוני. כמו כן, חשובה  –את פרויקט המיפוי  מנהליש להחליט מי 

ההחלטה מי מקים ומנהל את פורטל המיפוי ומי אחראי על התחזוקה ארוכת הטווח שלו. הדבר תלוי 

שייבחר )פרטי/ממשלתי/אוניברסיטאי(. כמו כן, יש להחליט על מבצע המיפוי  השרת בהחלטה לגבי 

 בפועל. 

 ממשק משתמש 

יש להחליט האם זה יהיה אתר מיפוי בלבד או פורטל המחבר מספר מקורות יחד. יש יתרון לפורטל 

מאמרים, החלטות ממשלה, נתונים, גרפים וכן מפות.  –המרכז את כל המידע הרלוונטי במקום אחד 

אדפטציה במקום אחד  תוכניתהדבר מאפשר הנגשה של כל החומר הדרוש לקבלת החלטה או בניית 

יאום טוב יותר בין כל מקורות המידע והגופים. באתרים רבים בעולם לצד מפות הסיכונים, יש וכן ת

 מידע נוסף רב וכלי אדפטציה. 

תלוי בשרתי ספק התוכנה  -

 )זמני תגובה איטיים לעיתים(

 

 הקמת פורטל עצמאי

 גמישות גדולה בפיתוח -

גמישות בביצוע שינויים  -

 ותוספות תוך כדי התהליך

 יקר יותר -

מחייב רכישת תשתית  -

 מיחשוב 

דורש גורם שיתחייב  -

לתחזוקה שוטפת ארוכת 

 טווח



 

 

 

 זמינות המידע 

קיימת חשיבות גדולה להנגשת המידע להורדה ולניתוח כך שאתר המיפוי יהווה מקור מידע למחקר 

ל, משרד הרווחה לא מפרסם משתנים עתידי. עם זאת, חלק מהמידע עשוי להיות בגישה. למש

חברתיים עקב צנעת הפרט )למרות שסיכום לפי רחוב או שכונה מונע חשיפה של אנשים -כלכליים

בודדים(. לחלק מהנתונים יש הגבלה של זכויות יוצרים. הגבלה נוספת יכולה להיות נתונים שחשיפתם 

עבור משתמשים שונים )למשל  הרשאות יכולה להוות סיכון בטחוני. הפתרון לכך יכול להיות אתר עם

עובד ממשלה, מקבל החלטות, חוקר, הציבור הרחב( המגדירות איזה מידע זמין עבורו לצפייה, 

 לניתוח או להורדת המידע. 

 

 נושאים חשובים במיפוי

 רזולוציה מרחבית 

ה הסקאלה המרחבית של תחזיות האקלים ומפות הסיכונים משפיעה על תוצאות הניתוח. הסקאל

והרזולוציה )כושר ההפרדה( המרחבית צריכה להתאים לצרכי המשתמש בסופיים. במקביל 

הרזולוציה  של הנתונים מגבילה את מידת הדיוק שלהם. נתוני הבסיס מגיעים ברזולוציות שונות ויש 

 45להתחשב בכך בחיבור ביניהם. למשל, בעוד שהרזולוציה של תחזיות האקלים הינה יחסית גסה )

ון להיום(, נתונים דמוגרפיים מוגבלים בגלל צנעת הפרט לרמת השכונה או הרחוב ונתונים ק"מ נכ

 Sentinel-2ביופיזיים מגיעים ברזולוציה בינונית. למשל, תכסית צמחייה מגיעה מנתוני לוויין 

 מטר(.  10ברזולוציה של 

 רזולוציה עיתית 

ת ואפילו שעתית. עם זאת, בתחזיות בישראל קיימות תחזיות לעתיד של נתוני אקלים ברמה יומי

כלומר דפוסי ארוכי טווח במשקעים וטמפרטורה, בעוד  -לעתיד קיימת משמעות לדפוסי אקלים 

שתחזיות מזג אויר בטווחי הזמן האלה )בשנה או ביום מסוים( הם חסרי משמעות. בכדי לקבל צפי 

עשורים. פרקי הזמן שנהוג מדויק יותר לגבי אקלים כדאי להסתכל על ממוצע התחזיות של כמה 

. בכל זמן (2071-2099)וסוף המאה הנוכחית  (2035-2064)להתייחס אליהם במיוחד הם אמצע המאה 

 GIF)(GIF 2022)שנבחר יש להעריך הן את הערכים ממוצעים והן את ערכי הקיצון של האקלים 

2022) . 

יופיזיים אחרים ברמה חודשית. במקביל יש להתייחס לשינויים העונתיים באקלים והן במשתנים ב

נתונים חברתיים וכלכליים מוגבלים לקצב בו הם מתעדכנים. למשל, מפקדי אוכלוסין מתקיימים 

בישראל אחת לעשור. מידת העדכון של כלל הנתונים צריכה להיות מוצגת בצורה ברורה יחד עם 

 תוצרי המיפוי. 

 דיוק, חוסר ודאות ואימות )ולידציה(

המידע צריך להיות מדויק ומעודכן מבחינת המידע, ההדירות ומבחינה מרחבית. תחזיות אקלים 

משתמשות בכמה מודלים מקבילים בכדי לשפר את יכולת החיזוי שלהן. התאמה לנתוני אקלים 



 

 

 

עכשוויים הוא עוד נדבך בשיפור מודלים. סימולציות של סיכוני אקלים ומידע חישה מרחוק חייב 

 ת מול נתוני שטח עכשוויים. לעבור אימו

 כל נתון צריך להיות מוצג עם נתונים לגבי הדיוק, ההדירות ותאריך העדכון האחרון של הנתון. 

 תחזוקת האתר

 יש לוודא מראש שקיים תקציב לתקופה ארוכה בכדי לתחזק את האתר ולעדכן אותו. 
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 מיפוי סיכוני שריפותמקרה בוחן:  .5

מפת סיכוני שריפה  –הבוחן בוצעו שתי עבודות בתחום סיכוני השריפות. האחת  כחלק ממקרה

חורש \סטטית לתא שטח מוגדר, והשני: הנגשת עבודה קיימת של מיפוי קווי מגע בין יישובים ליער

ם חלקי( שאותו ורמת הסיכון לשריפות. העבודה מראה כי לגבי חלק מהנושאים, קיים מידע )גם א

 ניתן כבר עתה להנגיש ולהפוך לאפקטיבי בתהליכי ההכנה לשינויי אקלים. 

במקרה של סיכוני שריפה אנו יודעים כי שינוי האקלים כבר כאן וכמות אירועי הקיצון הולכת 

וגדלה. לכן, גם אם אין עדיין מידע מספק לגבי תנאי אקלים בעשורים הקרובים, המידע הקיים היום 

 ניתן למיפוי, הם בעלי חשיבות רבה לקביעת סדרי עדיפויות, פעולה מתואמת, ניטור ומעקב.וזה ה

 :שלבי העבודה

: המפה מיוצרת באמצעות אלגוריתם המביא בחשבון את מפת סיכוני שריפה .א

כיסוי צומח, שיפוע, אזור  -הגורמים הקבועים המרכזיים להתפשטות שריפה 

 אקלימי )על בסיס חלוקה קיימת(. 

i. סוף נתוניםאי: 

נתוני צומח מתוך נתוני כיסוי קרקע קיימים )מאר"ג, קק"ל(, לתא  .1

 שטח נתון בהרי ירושלים.

 פילוח טופוגרפיה לרמות שיפוע. .2

 פילוח אזורי אקלים )במקרה זה, העבודה באזור אחד בלבד(. .3

ii. כתיבת אלגוריתם הקובע מדד סכנה על פי הפרמטרים הנ"ל )על פי ניתוח :

 ו"ל(.עבודות קיימות בח

השוואה בין מדד צומח נוכחי ומאותה  –הערה: ניתן להוסיף לניתוח  .1

התקופה בשנה קודמת לקבלת מדד סכנה דינאמי )על בסיס רמת 

 יובש צומח נוכחית(. 

iii. טעינת המידע למפה שיתופית הנגישה לכל.הנגשה : 

 



 

 

 

 
 :  דוגמא למטריצה לבניית מפת סכנת שריפות סטטית + דינאמית#12איור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: שכבה קיימת שיוצרה עבור משרד החקלאות. העבודה מפת קווי חיץ ארצית .ב

איתרה באופן אוטומטי את כל קווי המגע בין יישובים ליער וחורש תוך התבססות 

על נתונים קיימים וחישה מרחוק. לכל שטח מגע הוגדרה רמת סיכון על בסיס 

צפיפות צומח )פיענוח בחישה מרחוק( ושיפוע. כמו כן, לכל שטח הוגדר הגורם 

 ראי. העבודה עברה בקרת איכות. האח

 

 

 :  מפת סכנת שריפות סטאטית להרי ירושלים )פיילוט(.#13איור 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 מודל ההפעלה של מיפוי ארצי של קווי מגע בין יישובים ליער וחורש :#14איור 

 מיפוי צפיפות בקווי המגע בחישה מרחוק –: : שלב ב' #15איור 



 

 

 

 

 

 

 

  

 מודל חישוב סיכון על פי צפיפות ושיפוע -שלב ג'  :#16איור 

 תוצר מיפוי קווי המגע עם הגדרת רמת סיכון )על פי צפיפות ושיפוע(  :#17איור 



 

 

 

 הנגשה, מעקב ובקרה דרכי

מקרה הבוחן דלהלן יהיה אפקטיבי רק אם יונגש למקבלי החלטות וילווה בכלים לעדכון ובקרה. כך 

 ניתן יהיה לתעדף ולתקצב מחד ולעקוב אחר התקדמות הכנת קווי חיץ מאידך. 

 

 

 

 לתוכנית אופרטיבית הנובעת מהתוצאות  ההצע

באמצעות הפיילוט בנושא סיכוני שריפות ניתן לראות כי כבר עתה ניתן להנגיש שכבת קווי חיץ 

החיץ להגנה על  להגנה מאש שתוכל להוות כלי אינטגרטיבי לתיעדוף, ניהול ובקרה של עבודות קווי

יישובים. הנגשת המידע באמצעות כלי המאפשר עדכון תאפשר לגורמים המנהלים )רשויות 

מקומיות, קק"ל, רט"ג, כב"ה(, לעדכן בהתקדמות, לחשב שטחים ורמות סיכון ולספק תמונת מצב 

 למקבלי החלטות. 

 

 מסקנות לגבי התהליך

להשליך ממנו כי בנושאים נוספים לגביהם הפיילוט התמקד בנושא בו קיים כבר מידע אבל ניתן 

קיים כבר מידע בסיסי, ניתן להגיע לתוצרים )גם אם לא מושלמים( במהירות יחסית, להנגיש אותם 

 לצרכני המידע ולהפיק ערך יישומי מיידי לטיפול בסיכונים בהווה ותכנון לעתיד. 

 

 : ממשק משתמש המציג סיכום אזורי של תוצאות סיכון השריפות#18איור 



 

 

 

 הערכות כלכליות ושינוי האקלים .6

  :סוגים עיקריים 4-לשינוי האקלים ניתן לחלק ל הנוגעותאת ההערכות הכלכליות 

 (mitigationחישובי עלות של פעולות לצמצום השפעת האדם על שינוי האקלים ) .1

 חישובי עלות נזקי האקלים  .2

 (adaptationחישוב עלות פעולות הערכות לשינוי האקלים ) .3

מטרתם בדיקה האם פעולות לעיל.  3-ו 2תועלת, שמהווים שילוב של סעיפים  –ניתוחי עלות  .4

ההיערכות כדאיות לנוכח המצב של "עסקים כרגיל" ללא פעולות היערכות, שבו תתממש 

העלות של נזקי שינוי האקלים. פעולות היערכות רצויות כאשר הן יותר זולות מהעלות 

 הצפויה של המפגעים.

 

: חישוב עלות פעולות 4-ו 3מתרכזת בהיערכות לשינוי האקלים, כלומר בסעיף  העבודה הנוכחית

תועלת של פעולות היערכות. הערכת עלויות -הערכות לשינוי האקלים וכן יוצגו עקרונות ניתוחי עלות

תועלת, הינה כלי חשוב המסייע למקבלי החלטות, ויכולה לשמש כבסיס לגיוס -, ובפרט הערכת עלות

 . (Chambwera et al. 2014)תקציבים לפעולות היערכות 

שניתן להשתמש בהם כדי להעריך עלויות של פעולות היערכות, על רקע  כלים ושיטות הפרק מציג

אזורים בהם צפויים נזקי שינוי אקלים, סוגי הנזקים, אוכלוסיות מושפעות ופעולות מיפוי של ה

 שניתן לאמץ כדי להיערך לצמצום הנזק.

-הערכות כלכליות כאלה הן מאוד מורכבות ומאופיינות בחוסר ודאות ניכר. עם זאת, כבר בשנות ה

ן הערכות עלויות מפורטת. עסקו חוקרים בהערכות מסוג זה, ובכמה מדינות ישנ 20-של המאה ה 90

תועלת, יכולה לשמש כבסיס לגיוס תקציבים לפעולות -הערכת עלויות, ובפרט הערכת עלות

 היערכות.

 

 סיכום הניסיון מהעולם –הערכה כלכלית ושינוי אקלים  .6.1

 הענפים הכלכליים שעבורם חשוב לבצע הערכה כלכלית לשינוי אקלים

י האקלים בענפים כלכליים שבהם החשיפה או התלות חשוב לבצע הערכה כלכלית של השפעות שינו

באקלים הינם גבוהים. הענפים העיקריים הינם: חקלאות, ייעור ודייג; מים; בריאות הציבור; 

 Parry et al. 2009; World Bank) תשתיות ציבוריות; אנרגיה; תיירות; והסביבה האקולוגית

2010a, 2010b) .  

ים בחקלאות נוגעות להשקעות הון לשם דוגמא, העלויות הנדרשות להתמודדות עם שינוי האקל

במשקים, הצורך בהדרכה חקלאית טובה ומחקר חקלאי )למשל פיתוח זנים עמידים לשינוי 

  . (Parry et al. 2009) האקלים או טכנולוגיות חקלאיות שישפרו את העמידות לשינוי האקלים(



 

 

 

בנוגע לבריאות הציבור, קיימת בחינה כלכלית של השפעת שינוי האקלים על מצבי מחלות 

 המועברות ע"י וקטורים מפיצי שתפוצתם צפויה להתרחב, השפעת גלי חום, ביטחון תזונתי ועוד

(Parry et al. 2009) . 

 ב לבצע הערכה כלכלית לשינוי האקליםאזורים גיאוגרפיים שעבורם חשו

אזורים גיאוגרפיים שונים חשופים במידה שונה לנזקי שינוי האקלים. הערכות כלכליות רבות נערכו 

להשפעת שינוי האקלים על אזורי חוף, בין היתר בשל העלות הנכבדת הנדרשת בכדי להקים 

בעבודות שונות הם אזורי יער  אזורים גיאוגרפיים נוספים שנבדקו תשתיות הגנה ארוכות טווח.

 )סכנת שריפות( ונחלים )סכנת הצפות(.

ניתוחים כלכליים להיערכות לשינוי האקלים נערכים בהיקפים גיאוגרפיים מגוונים: רמת 

הפרויקט הבודד )במיקומו הגיאוגרפי המוגדר(; רמת מדינה; רמת האזור )למשל דרום אירופה(; או 

אזוריות של שינוי האקלים, למשל ירידה -ל את ההשפעות הבינלשקו ישברמה גלובאלית. לעיתים 

 בתפוקה החקלאית במקום אחד יכולה להסב נזק במקום אחר, שאליו התפוקה מיוצאת.

 סיווג אסטרטגיות היערכות

 :(Chambwera et al. 2014)אסטרטגיות היערכות הינן, בין היתר, מהסוגים הבאים 

 השקעות בתשתיות ציבוריות )מים, אנרגיה, תחבורה וכדומה(. .א

אנשים נדרשים לעבוד התאמה של השעות בהן  -שינוי דפוסי ניהול ארגונים ותאגידים )למשל .ב

 בחוץ לשעות הפחות חמות של היום(.

 פיתוח טכנולוגיות. .ג

 יצירה והפצה של ידע. .ד

 חיזוק ההון האנושי באמצעות חינוך. .ה

 חיזוק חלופות לניהול סיכונים )ביטוח(. .ו

 שינויים בנורמות התנהגות באמצעות שכנוע או רגולציה. .ז

 .חיזוק כוחות ההתגוננות בזמן חירום, וניהול משברים .ח

 הקטנת החשיפה, למשל באמצעות הימנעות מבניה באזורים שהינם בסיכון גבוה. .ט

כפי שניתן לראות, חלק גדול מאסטרטגיות ההיערכות אינן מתבססות על השקעות הון גדולות, אלא 

 הן בגדר אמצעים "רכים", המבוססים בעיקר על מדיניות והסברה.

 

 שיקולים בעריכת הערכה כלכלית ושינוי האקלים

בענפים רבים ומקומות רבים יש "גירעון היערכות" כבר במצב הקיים. כלומר כבר במצב הנוכחי,  .1

ללא המשך שינוי האקלים, ההיערכות להתמודדות עם אירועים אקלימיים )כפי שהם במצב 

הקיים( איננה נאותה. ההשקעה בהיערכות לאירועי אקלים אינה מספקת, מה שמביא לנזקים 

היערכות לשינוי האקלים בלבד לא  –תם. ללא טיפול ב"גירעון" הזה שניתן היה לצמצם או

תספיק בכדי להביא להתמודדות ראויה. בחלק מהמקומות עיקר התקציב הנדרש הינו לצמצום 



 

 

 

"גירעון ההיערכות" למצב האקלימי הקיים, כאשר היערכות לשינוי האקלים הינה רק תוספת 

ת של עלויות האדפטציה צריך לקחת בחשבון להשקעות הנדרשות כבר כיום. בהערכה הכלכלי

את כל ההשקעות שנדרשות להתמודדות עם מצבי אקלים קיצוניים הקיימים כבר כיום, ולהן 

להוסיף את העלויות הנוספות כתוצאה משינוי האקלים. אם מסתכלים רק על העלויות 

 .Parry et al) מקבלים הערכות נמוכות מדי -הנדרשות להתמודדות עם שינוי האקלים הצפוי

. יש להתחיל את ההתמודדות עם שינוי האקלים בהתמודדות עם האקלים הקיים כבר (2009

 . (World Bank 2010b)כיום 

 

מכיוון שלהערכות כלכליות יש השפעה חשובה על קביעת תקציבים להתמודדות עם שינוי  .2

הערכות . (Parry et al. 2009)האקלים, חשוב שהיא תהיה מבוססת נתונים ואיתנה ככל הניתן 

כלכליות לשינוי האקלים הן מאוד מורכבות ומאופיינות בחוסר ודאות ניכר, בנוגע למגמות 

בשינוי האקלים, ההשפעות שלהן על ענפים כלכליים, והעלות הכספית של הנזק. יש מעט מאוד 

יות של שינוי האקלים ועוד פחות מידע על העלויות של צמצום הנזק מידע על ההשפעות העתיד

כמו כן, לא בטוח כי אמצעי ההיערכות המוצעים אכן . (Parry et al. 2009)היערכות באמצעות 

פעות הדדיות של יביאו לצמצום הנזקים באופן הצפוי. תוצאות בלתי צפויות של מדיניות, והש

ישנן . (McKinsey 2020)הכלכליות כלי מדיניות שונים, גם הם עלולים לסבך את ההערכות 

הפרעות הנגרמות מכשלי שוק, מחירים שאינם משקפים את העלויות הממשיות, מיסוי, ועוד. 

לאור כל זאת רצוי לערוך ניתוחי רגישות כחלק מהניתוח הכלכלי, או לבחון מספר תרחישים, 

 .(World Bank 2010b)שיוכלו להביא בחשבון ולשקף את אי הודאות 

 

 –ינוי האקלים. ככל שרמת הפיתוח הכלכלי גבוהה יותר פיתוח כלכלי קשור בהיערכות לש .3

. ככלל, אזורים ואוכלוסיות עניות יותר נמצאות (2009, ואחרים, Parry)ההיערכות טובה יותר 

בדרך כלל בסיכון אקלימי יותר גבוה, וקידום כלכלי שלהם הינה אסטרטגיה לייצור חוסן 

 .(McKinsey 2020) אקלימי 

 

יתן למנוע. לעיתים אין כלים טכנולוגיים למנוע יש לקחת בחשבון שלא את כל נזקי האקלים נ .4

זאת )למשל את עומסי החום בשטחים פתוחים(. לעיתים הכלים הטכניים קיימים, אבל ישנן 

מגבלות כלכליות ותקציביות. לעיתים יש נזק שלא משתלם למנוע, או שהעלות של מניעה שלו 

יש לזכור כי התקציבים . (Parry et al. 2009) גבוהה כל כך שהיא אינה מקובלת ציבורית

. את חלק ועודהציבוריים מוגבלים, והם נדרשים גם לנושאים אחרים כגון חינוך, בריאות, דיור 

מהנזקים יהיה צורך להכיל. ניתן וצריך לבחון את עלויות נזקי האקלים מול עלויות ההיערכות, 

ם שניתן לצמצם בעלות נמוכה, לעומת נזקים שנדרש להשקיע תקציבים רבים ולזהות את הנזקי

כדי למנוע. צריך להיות ברורים ושקופים מבחינה ציבורית בנוגע לכמה מוכנים לשלם כדי 



 

 

 

להיערך ולצמצם נזקי אקלים. לצורך הבחירה באסטרטגיות שייושמו ניתן לבחון מספר 

 : (Parry et al. 2009)עקרונות, למשל 

 לצמצם ככל הניתן את ההשפעות על חיי אדם. (1)

 תועלת.-ליישם אמצעי התמודדות שיש להם היגיון כלכלי, בניתוח עלות (2)

 ליישם אמצעי התמודדות שהינם ברי השגה בהינתן תקציב מוגדר. (3)

 . (World Bank 2010a) ליישם אמצעים שבונים את החסינות של אוכלוסיות פגיעות יותר (4)

ליישם אסטרטגיות "יציבות", כאלו המציגות התמודדות טובה עם מגוון רחבת של תחזיות  (5)

 . (Chambwera et al. 2014)אקלים 

 

נזק אותו בוחרים להכיל, ללא יישום אמצעי התמודדות, יש לחשב אותו  שקייםאם מחליטים  .5

לסיכום, צריך לערוך דיון ציבורי כמה משקיעים, איזה נזקי  ולהציג אותו בשקיפות מירבית.

 . (Parry et al. 2009) אפשר להשלים, כדי לחסוך עלויות אקלים צריכים למנוע, ועם אלו נזקים

 

בשל רמת אי הודאות בתוצאות מאמצי ההיערכות, יש להחליט על העיקרון על פיו קובעים את  .6

חלופת התוצאה אליה הניתוח מכוון. אפשר להחליט להתייחס לתוצאה הסבירה ביותר, או 

 . (McKinsey 2020)ביותר לבחור להתייחס לתרחיש הגרוע, או הגרוע  –לחילופין 

 

לעיתים לאמצעים . (Chambwera et al. 2014)לא כל חלופות ההיערכות דורשות השקעות  .7

"רכים" )המבוססים על מדיניות ומוסדות ציבוריים, מחקר ופיתוח, רגולציה סביבתית, 

תמריצים כלכליים, ביטוח או חינוך ושכנוע, ולאו דווקא על תשתיות והון( יכולה להיות השפעה 

רבה על ההיערכות לשינוי האקלים, בעלות נמוכה יחסית. למשל שכנוע הצרכנים להשתמש 

מצעים חסכניים במים )באמצעות פרסום, או תמריצים כלכליים(, יכול להיות יעיל וזול יותר בא

חלק מהמחקרים שנערכו בתחום  .(Parry et al. 2009)מים מלהשקיע במתקני התפלה לייצור 

ופיתוח חוסן קהילתי, ולא למהר  ממליצים למקד את ההשקעה בהון אנושי, מוסדות גמישים,

 World Bank)מתבהרת לפתח תשתיות נרחבות, כל עוד אי הודאות בנוגע לאקלים אינה 

2010b) . פתרונות "רכים" ו"קשים" צריכים להיות משולבים זה בזה. עם זאת, קשה מאוד לבצע

הערכה כלכלית של אמצעים "רכים" מפני שהתוצאות קשורות בשינוי ההתנהגות של הציבור, 

 . (World Bank 2010b)שאותה קשה לצפות 

 

הציבורי )דרך פרויקטים תשתיתיים גדולים( ולעיתים במגזר  לעיתים ההיערכות הינה במגזר .8

  . (World Bank 2010b)( הפרטי )באמצעות שינוי התנהגות

 



 

 

 

יש לקחת בחשבון כי היערכות הינה תהליך מתמשך, שצריך להיות גמיש ופתוח לניסוי, טעיה  .9

ותיקון ויש להעדיף אסטרטגיות שניתן לערוך בהן התאמות או לסגת מהן אם אינן מוכיחות את 

 . (Chambwera et al. 2014)עצמן 

 

לחלק מההשקעות בהיערכות לשינוי האקלים יכולה להיות תועלת גם בנושאים חשובים נוספים  .10

אחרים )למשל למחקר ופיתוח, חינוך ושכנוע וכדומה(, וכדאי לקחת גם את התועלות הנלוות 

רצוי לבחור בפרויקטים שיש להם . (Chambwera et al. 2014)הללו בחשבון בניתוח הכלכלי 

כמו כן כדאי לבחור בפעולות שהסיכוי להתחרט . (World Bank 2010b)תועלות במגוון תחומים 

 .(World Bank 2010b) (low-regret actions)עליהן נמוך 

וימים יכולים להרוויח תועלת משינוי האקלים. למשל יש לזכור כי מקומות מסוימים וענפים מס .11

אזורים קרים שבעקבות שינוי האקלים יוכלו להגדיל את פריון החקלאות או למשוך תיירות. יש 

 .(World Bank 2010b)להתייחס גם לתועלות של שינוי האקלים במסגרת הניתוח הכלכלי 

 

 אתגרים ופתרונות לעריכת ניתוח כלכלי של פרויקטים להתמודדות עם שינוי האקלים

 World Bank)מרכיבים תועלת של אמצעים להיערכות לשינוי האקלים יש שני  לניתוחי עלות

2010b) :. 

הערכה של ההשפעות הפוטנציאליות, מבחינה כלכלית, של שינוי האקלים על הפעילות או  .1

 הענף הכלכלי שאותו בוחנים.

 הערכה של העלויות והתועלות של אמצעי ההיערכות המתוכננים. .2

לית, אפשר להיעזר בהערכה בנושאים שבהם קשה לקבוע באופן כמותי את העלות או התועלת הכלכ

 איכותנית של ההשפעות של כלי ההיערכות המוצעים. 

 .(World Bank 2010b) האתגרים בביצוע הניתוח כוללים, בין היתר 

 החלטה מהו "קו הבסיס" שמולו משווים את תוצאות שינוי האקלים החזויות. .א

בחירת תחזית שינוי האקלים המתאימה, בהתייחס לתופעות אקלימיות רלוונטיות  .ב

וכו'(, ולמאמצים להקטין פליטות ולצמצם את תהליך שינוי )טמפרטורה, משקעים, לחות 

 האקלים.

פיתוח תחזיות ההשפעה של שינוי האקלים צפוי על פעילויות כלכליות, על התנהגויות  .ג

 אנושיות )צריכה(, על תנאים סביבתיים )זמינות מים( ועל הון כלכלי )תשתיות(. 

 הן.זיהוי חלופות היערכות, והערכת העלויות של כל אחת מ .ד

כמותי ברור, כגון השפעות על בריאות -התייחסות לעלויות או תועלות שאין להם ערך כספי .ה

 . (Chambwera et al. 2014)הציבור, מורשת תרבותית, אקולוגיה, וחלוקת העושר 



 

 

 

מידת סיכון האקלים מורכבת מעוצמת הנזק וההסתברות להתרחשותו, מידת החשיפה של "נכסים" 

שונים לשינוי האקלים )אנשים, הון פיסי, הון טבעי(, ומידת החוסן של הנכסים הללו, המאפשרת 

 . (McKinsey 2020)נוי האקלים להם להתמודד עם שי

שינוי האקלים הינה מורכבת. בדרך כלל בוחרים תופעה מושפעת אחת  פיתוח תחזית ההשפעה של

כדי שתייצג את מכלול השפעות האקלים על הפעילות הנבחנת. למשל, אם רוצים לבחון את השפעת 

שינוי האקלים על החקלאות, אפשר להתייחס לשינוי הצפוי ביבולים. יש לקחת בחשבון כי תופעות 

בולים: טמפרטורה, משקעים, לחות וכו'; וכי ישנן תופעות אקלימיות שונות משפיעות על הי

מושפעות אקלים אחרות המשפיעות על היבולים, למשל עליה בהתפרצות מזיקים או מחלות. כמו 

כן, יש לקחת בחשבון כי גידולים חקלאיים שונים, או בעלי חיים שונים, מושפעים בצורה שונה 

ההערכה הכלכלית מורכבת וכרוכה במידה  –ם אחרים משינוי האקלים. כך הדבר בנוגע לענפים רבי

 רבה של אי ודאות.

שיקול נוסף הוא האם לערוך ניתוח כלכלי בלבד, או שמתייחסים גם לשאלות חברתיות, כגון 

חלופות שאינן מקובלות על הציבור מטעמים שאינם בהכרח כלכליים, שוויון בחלוקת העושר, 

במיוחד ועוד. אם עורכים ניתוח כלכלי בלבד, עלולים שלא התייחסות מיוחדת לאוכלוסיות פגיעות 

לקחת בחשבון בצורה מתאימה את הצרכים של אוכלוסיות עניות, המערכת האקולוגית, או הדורות 

במקרים בהם רוצים לקחת בחשבון גורמים נוספים מלבד . (Chambwera et al. 2014)הבאים 

גורמי, כאשר לכל אחד מהגורמים הנלקחים בחשבון מיוחס -הגורם הכלכלי, ניתן לערוך ניתוח רב

-בחשבון את השפעותיה על מגוון גורמים. ניתוח רבמשקל, וכל חלופה מקבלת ציון משוקלל הלוקח 

גורמי הינו במידה רבה איכותני וסובייקטיבי, ולכן כדאי לערוך אותו בתהליך משתף של מספר 

 . (Chambwera et al. 2014)מומחים מעריכים / 

 

 נתוני מחקרים קודמים

מהתל"ג  1%כי נזקי שינוי האקלים יכולים להגיע לכדי  2009-הנציבות האירופית העריכה ב

 . (Feyen et al. 2020) האירופי, בעיקר בשל ההשפעה על אזורי חוף ועל החקלאות

התקציב הנדרש להיערכות לשינוי האקלים, ברמה  2030כי עד  2009-העריך ב UNFCCC -ה

מרכיב העלות המרכזי הינו . (Parry et al. 2009)מיליארד $ בשנה  49-171הגלובלית, יהיה בין 

 מהעלות המוערכת  75%השקעות בתשתיות התורמות להגנה מפני שינוי האקלים, מרכיב זה מהווה 

מיליארד $  100-ל 70עלות ההיערכות הגלובאלית תהיה בין  2050כי עד  2010הבנק העולמי העריך ב

 .(The World Bank, 2010)בשנה 

במחקר של הבנק האירופי להשקעות הוערך כי עלות ההיערכות של המדינות המתועשות היא בין 

 . (Springmann 2012)מיליארד $ לשנה  22-105

כפי שניתן לראות, מנעד ההערכה רחב במיוחד, וחלק מההערכות אינן מתיישבות זו עם זו )ההערכה 

כה לעולם כולו(. כמו כן יש לקחת הערכות אלו בזהירות, שכן למדינות המתועשות בלבד דומה להער



 

 

 

הן כוללות רק את העלות הנוספת כתוצאה משינוי האקלים, ולא את העלות הנדרשת בכדי 

 להתמודד עם מצבים אקלימיים הקיימים כבר כיום.

 

 

חקר מקרה: הערכה כלכלית של סיכוני שריפות וחלופות התמודדות לצמצום עודפי צמחיה  .6.2

 2חים פתוחיםבשט

 מטרת העבודה .6.2.1

 וחובריה  אמדור) תועלת של התמודדות עם סכנת שריפות, באמצעות כלים שונים-ניתוח עלות

2020a, 2020b  .) 

 מבט כללי –שיטות עבודה  .6.2.2

הגדרת השלכת שינוי האקלים הנבדקת: עליה בתדירות שריפות, הערכה כלכלית של תופעה  .1

 זו.

נבחן שתי חלופות זיהוי והערכה כלכלית לחלופות היערכות והתמודדות. לשם הדוגמא  .2

לצמצום עודפי צמחיה בשטחים פתוחים לשם הקטנת סכנת שריפות. ניתן, כמובן, לזהות ולבחון 

 חלופות נוספות. החלופות שיבחנו כאן הן:

 .עידוד רעיה, בדגש על רעיית עיזים באזורי חורש ויער 

 .טיפול מכני בצמחיה עודפת, באמצעות כריתה ודילול 

 ניתוח עלות תועלת: .3

 האם הנזק ללא  –חלופת התמודדות מול עלות השלכת שינוי האקלים  של כל

 התמודדות גדול יותר מעלות ביצוע ההתמודדות?

  מי מהן יותר זולה? –של שתי חלופות ההתמודדות זו מול זו 

 פירוט שיטות העבודה  .6.2.3

 כימות כלכלי של עלות שריפות.  .1

ניתן להבחין בין שני  סיווג סוגי העלויות הכלכליות של התופעה. בנוגע לשריפות .1.1

 מרכיבי עלות:

  נזקים לרכוש, ובמקרה קיצון לחיי אדם. –עלות הנזק הנגרם בשריפה 

  הפעלת צוותי חירום, כבאיות, מטוסי כיבוי, פינוי תושבים  –עלות הטיפול בשריפות

וכדומה. עלות הטיפול בשריפות כוללת עלויות קבועות )אחזקת תחנות כיבוי אש, כח אדם, 

 ו'( לצד עלויות משתנות לטיפול בשריפות שפרצו בפועל.ציוד וכ

                                                   
מודלים כלכליים ותכנוניים לתמרוץ  (2020אמדור וחוב' )חקר המקרה מבוסס על שני מחקרים שנערכו לאחרונה במכון דש"א:  2

אמדור וחוב'  (deshe.org.il) דמותה של ארץ -מכון דש״א  -ולניהול מרעה עזים לשם הפחתת חומר בעירה ויצירה של קווי חייץ 
 דמותה של ארץ -מכון דש״א  -בכרמל ובמשגב הגנה משריפות ושמירת ערכי שטחים פתוחים  אב למרעה עיזים תוכנית (2020)

(deshe.org.il) 

https://deshe.org.il/%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9b%d7%9c%d7%9b%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%aa%d7%9e%d7%a8%d7%95%d7%a5-%d7%95%d7%9c%d7%a0%d7%99/
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 איסוף נתונים על התופעה ומשמעויותיה הכלכליות במצב הקיים:  .1.2

  בכמה שריפות נפגעו מבנים, כלי רכב, חיי  –כמה שריפות מתרחשות מידי שנה, ומתוכן

 אדם. 

  )הנתונים על  לסווג את –אם יש דירוג מוסכם לתופעה )שריפות קלות, בינוניות, חמורות

 פיו.

 .)נתונים או הערכות כמותיות על ערך הנזק של שריפות )ממוצע, או לאורך תקופה 

 איסוף נתונים על הפגיעות לתופעה )כולל מיפוי( .1.3

 כמה יישובים סמוכים לחורשים ויערות, ולכן חשופים לסכנת שריפות.

עונת הערכות בדבר השינוי הצפוי בתופעה כתוצאה משינוי האקלים )התקצרות  .1.4

 הגשמים, גלי חום, שינויים במערך הרוחות והלחות(:

 שינוי בתדירות שריפות 

 ?שינוי בעוצמת שריפות? בגדול השטח הנשרף 

 שינוי במיקום של אזורים מועדים לסכנת שריפות 

 (: עידוד רעיה בחורשים, בדגש על רעיית עיזים1כימות כלכלי של חלופות התמודדות ) .2

ציבורית: פעילות כלכלית של הפרט המפרנסת אותו -החלופה מהווה שותפות פרטית .2.1

 אך גם תורמת לציבור הכללי.

יש לבחון את התנאים לקיום הפעילות הפרטית, מה הם החסמים לצמיחה שלה,  .2.2

 כלכליים, מוסדיים ואחרים.

לדוגמא, ניתן לבחון תחשיבים כלכליים של רעיית עיזים, ולהבין את גובה ההפסד  .2.3

דונם(. ניתן להשתמש בנתון זה כאומדן  –יחידת קרקע הכלכלי של פעילות זו )ל

לסבסוד הציבורי הנדרש לפעילות. לחילופין לערוך סקרים בקרב מגדלי צאן 

 שיאפשרו לאמוד את גובה הסבסוד שיעודד אותם לצאת למרעה.

יש להבחין בין סיווגי משנה של כלי ההיערכות, למשל ממשקי גידול שונים של  .2.4

 עיזים.

 ים הנדרשים לטיפול ברמה מקומית, אזורית או ארצית.למפות את השטח .2.5

 עלות לדונם * גודל השטח הנדרש לטיפול = עלות החלופה. .2.6

 (: דילול חורשים באמצעים מכניים2כימות כלכלי של חלופות התמודדות ) .3

 החלופה מהווה כלי מדיניות ציבורי )ללא שותפות פרטית משמעותית(. .3.1

בענייננו  –יש לבחון את העלות של החלופה, לפי נתונים מארגונים העוסקים בה  .3.2

 מדובר בקק"ל, רט"ג, רשויות מקומיות.

ניתן להבחין בין סיווגים שונים של הפעילות: למשל בין כריתת עץ בעל ערך כלכלי  .3.3

)למשל עץ שיכול לשמש להסקה( לבין כריתת עץ ללא ערך מכירה, ההופך לפסולת 



 

 

 

ל בה; בין כריתה מלאה לדילול רגיש לערכי טבע; בין עבודה בטופוגרפיה שיש לטפ

 קשה או מישורית; וכו'.

 יש לאסוף נתונים ממגוון מקורות על מגוון מאפייני פעילות ולייצר ממוצע. .3.4

 עלות לדונם * גודל השטח הנדרש לטיפול = עלות החלופה. .3.5

 השוואות:  .4

האם הנזק ללא  –שינוי האקלים של כל חלופת התמודדות מול עלות השלכת  .4.1

 התמודדות גדול יותר מעלות ביצוע ההתמודדות?

 מי מהן יותר זולה? –של שתי חלופות ההתמודדות  .4.2

יש לקחת בחשבון כי נתוני ניתוח רבים יהיו משוערים ולכן מומלץ להסתמך רק על מסקנות ברורות 

 מאמצעי היערכות. ומשמעותיות, למשל הפרשים גדולים מאוד בין עלות הנזק לתועלת

 מקורות מידע  .6.2.4

 נתונים של רשות הכבאות ומבקר המדינה על שריפות, עלויות כיבוי, עלות נזקי שריפות.

 תחשיבים של משרד החקלאות בנוגע לרעיה.

 נתונים של קק"ל ורט"ג בנוגע לעלויות פינוי צמחיה בכריתה.

 תוצאות  .6.2.5

 העלויות הכלכליות של שריפות )במצב הקיים(

 שריפות בשנה בממוצע. 45,000-התרחשו כ 2014-2016בשנים  •

 שריפות בממוצע כללו פגיעה במבנים או כלי תחבורה. 15,000מתוכן  •

 שריפות כללו סיכון לחיי אדם. 720מתוכן  •

 ישנה מגמת עליה בנזקי שריפות יער )נדרש לכמת תופעה זו(. •

 למיטב בדיקתנו אין נתונים שלמים על העלות של שריפות בישראל.  •

בשנה. עלות כיבוי ממוצעת ₪ מיליון  21-היתה כ 2008-1998עלות כיבוי שריפות בעשור שבין  •

 ₪. 5,000-18,000לשריפה בודדת נעה בין 

)שהיה  2016באשר לעלות של נזקי שריפות, נתונים חלקיים מגל השריפות של סוף שנת  •

 צע(:החמור בתולדות המדינה, ולכן מדובר בנתונים גבוהים משמעותית הממו

 לפחות.₪ מיליון  647-הנזקים ועלויות ההתמודדות עם השריפות מוערכות בכ •

 דירות. 580דירות, מתוכן נפסלו למגורים  1,900-נפגעו כ •

 נפגעו נכסים ציבוריים, כולל: מבני ציבור, תשתיות, מדרכות, גינות ציבוריות.  •

א תקציב וכח האדם מדד שניתן ללמוד דרכו על מגמות בהתרחשות שריפות וטיפול בהן הו •

 של הרשות הארצית לכבאות והצלה.



 

 

 

 ח האדם.וחלה עליה מתמדת בתקציב ובחלק מהשנים גם בכ 32020-2013בשנים  •

יש לקחת בחשבון שמדובר במדד חלקי בלבד, ויתכן שישנם גורמים נוספים לעליה בתקציב  •

 רשות הכבאות, פרט למגמות בהתרחשות שריפות.

•  

 
  כבאות והצלה: תקציב רשות #19איור 

 

 (2018כב"ה )  2013-2016מקורות הנתונים: שנים 

 . (2021צדיק ו רוטנברג): 2019-2020שנים 

 

סיכום ביניים: נדרש לערוך איסוף שיטתי של מידע מעודכן על עלויות טיפול בשריפות, ועלות הנזק 

 ון לעשור האחרון.ששריפות גורמות, נכ

 יש להוסיף הערכה של השינוי הצפוי כתוצאה משינוי האקלים, והמשמעות הכלכלית הנובעת ממנו.

 העלות של עידוד רעיה

שנה, תלוי בממשק ₪ /  52-170העלות לממשק של דונם באמצעות רעיה נעה בין  •

הגידול. העלות משקפת את ההפסד למגדל ללא סבסוד, ומגלמת את סכום הכסף 

 יביא את העדר לאיזון כלכלי.ש

                                                   
היתה השנה הראשונה לקיומה של רשות ארצית לכבאות והצלה. עד אז התקיים מודל מבוזר של איגודי ערים לכבאות  2013שנת  3

 והצלה.
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דונם. העלות  400-גודל שטחי החייץ הנדרשים לרעיה סביב יישוב כפרי ממוצע הינו כ •

שנה, תלוי בממשק ₪ /  20,000-70,000לממשק רעיה עבור יישוב כפרי נעה בין 

 הגידול.

-בראיה כלל ארצית ישנם כ – 2012-על פי עבודה שנערכה עבור פקיד היערות ב •

 נם של אזורי חייץ בין יישובים ושטחים מיוערים, הנדרשים לרעיה.דו 43,200

 ₪.מיליון  3-8העלות השנתית הכוללת לתמרוץ רעיה בישראל כולה הינה  •

 העלות של טיפול בצמחיה באמצעים מכניים

דונם / שנה )החישוב ₪ /  313-העלות הממוצע של טיפול מכאני בחורשים הינה כ •

דרש אחת לשלוש שנים, ואילו רעיה נדרשת באופן לוקח בחשבון שטיפול מכאני נ

שוטף; לצורך החישוב לקחנו את עלות הטיפול המכאני וחילקנו בשלוש, כדי לקבל 

 עלות שנתית(.

 ₪.מיליון  13.5העלות השנתית הכוללת לטיפול מכאני בחורשים בישראל כולה הינה  •

 ניתוח עלות תועלת

 21-חלקיים ונוגעים רק לעלויות כיבוי, המוערכות בהנתונים הקיימים על עלות השריפות הינם 

 מדן הנזק שהשריפות גורמות(.ובשנה )יש לאסוף נתונים על א₪ מיליון 

 2.6-7בשנה. עלות הכיבוי של שריפות הינה פי ₪ מיליון  3-8-עלות ההיערכות באמצעות רעיה הינה כ

 מעלות קידום היערכות באמצעות רעיה.

 1.5בשנה. עלות כיבוי שריפות הינה פי ₪ מיליון  13.5פול מכאני הינה עלות היערכות באמצעות טי

 מעלות קידום היערכות באמצעות טיפול מכאני.

 לעומת טיפול באמצעות רעיה. 1.7-4.5עלות היערכות באמצעות טיפול מיכני גבוהה פי 

לות של מסקנת הניתוח: כדאי כלכלית לקדם היערכות לסכנת שריפות באמצעות סבסוד רעיה. הע

גבוהה הרבה יותר מאשר סבסוד רעיה. החלופה  –נזקי שריפות, ועלות הטיפול בשריפות 

של פינוי צמחיה עודפת באמצעים מכאניים גם היא יקרה ביחס לקידום רעיה )על אף 

 שהיא פשוטה יותר מבחינה מוסדית(.

 

 דרכי הנגשת המידע  .6.2.6

ידי מכון דש"א בנוגע לעידוד רעיית עיזים. הניתוח שהוצג לעיל הינו חלק משני מחקרים שנערכו על 

המחקרים נערכו עבור קק"ל ועבור משרד החקלאות. דוחות המחקרים זמינים באתר מכון 

דש"א; המחקר שנערך עבור משרד החקלאות זמין גם באתר משרד החקלאות. המחקרים 

עיתונות הוצגו בכנסים אקדמיים, בעיתונות המדעית )אקולוגיה וסביבה; יער(, בכתבות ב

 רדיו. תוכניותהיומית וב

 אופרטיבית הנובעת מהתוצאות  תוכניתהצעות ל .6.2.7



 

 

 

אופרטיבית לקידום רעיית עיזים, כולל התייחסות לתקציב  תוכניתשני המחקרים שנערכו כללו 

מתאר, במערכים ארגוניים בקק"ל ובמשרד החקלאות,  תוכניותהנדרש, שינויים נדרשים ב

ולוח זמנים מומלץ ליישום. חלק מהדברים נמצאים ביישום, בין היתר בתיקון שאושר 

המאפשר הקמת מוקדי מרעה בשטחים פתוחים על פי קריטריונים  1לאחרונה לתמ"א 

 .מוגדרים; ובנהלים שפרסם לאחרונה משרד החקלאות לתמריצים כלכליים לרעיה

 מסקנות לגבי התהליך .6.2.8

התהליך היה אינטנסיבי בזמן ובתשומות העבודה, בעיקר מפני שבמסגרתו פותחה מתודולוגיה 

לזיהוי אזורים בסכנת שריפות הנדרשים לרעיה, ומדדים של חישוב גודל העדר הנדרש, 

יישום שלו באזורים שונים בארץ  –תחשיבים כלכליים וכדומה. כעת כאשר המודל קיים 

 פשוט למדי. הינו 

 

 4חקר מקרה: הערכה כלכלית של סיכוני הצפות וחלופות התמודדות .6.3

 מטרת העבודה 6.3.1

. (  2021וחובריה  גוטמן) אגניות לניהול סיכוני שיטפונות, על ידי רשויות הניקוז תוכניותגיבוש 

תועלת של חלופות שונות לניהול סיכוני שיטפונות. נציג -יכללו פרק כלכלי של ניתוח עלות ניותתוכה

 להלן בעיקר את הנושאים הכלכליים המוצגים במסמך.

 מבט כללי –שיטות עבודה  .6.3.2

: שיטפונות. המסמך מכוון לתכנון אסטרטגי של ניהול הגדרת השלכת שינוי האקלים הנבדקת

במצב הקיים  שיטפונותם ביצוע נקודתי. המסמך מכוון לניהול סיכוני , במקושיטפונותסיכוני ה

כתוצאה משינוי האקלים )נאמר  שיטפונותולא כלולה בו הערכה מפורטת של השינוי בתופעת ה

כי השפעותיו העתידיות של משבר האקלים על משטר הגשמים אינן ודאיות, ולפיכך המדריך 

 מבוסס על הנחות מחמירות(.

של הפיתוח בתחום אגן ההיקוות. זאת בנוגע לבינוי הקיים בפועל,  העתיד גיבוש תמונת

מתאריות, -מקומיות תוכניותמפורטות,  תוכניותפיתוח עתידיות ברמות שונות ) תוכניותול

 מחוזיות וכו'(.  תוכניות

: מניעה )הסטת פיתוח מתוכנן לאזור שמחוץ לאזור פירוט ובחינה של אסטרטגיות התמודדות

תוך הפחתת  שיטפונותהתאמה )ביצוע התאמות של הפיתוח המתוכנן כך שיוכל להכיל הסכנה(, 

)לא נעשות  שיטפונות, באמצעות מתקנים הנדסיים( או הכלה של שיטפונותהנזקים(, הגנה )מפני 

 , אלא נקבעים פיצויים כספיים לנפגעים מהן(.שיטפונותפעולות למיתון ה

                                                   
( המדריך לגיבוש תוכניות אגניות לניהול סיכוני 1.9.2021מור קרקע וניקוז )חקר המקרה מבוסס על: משרד החקלאות, האגף לשי 4

 שיטפונות. 



 

 

 

ביעודי קרקע מסוגים שונים, וחישוב עלות הקמת  נותשיטפולפגיעה של  ייחוס ערכים כלכליים

היינו המשך  –הצפויים )כולל חלופות האפס  שיטפונותותחזוקת חלופות ופתרונות לניהול ה

 תועלת.-המצב הקיים, ללא התערבות(. ניתוח עלות

המצויים בסכנת הצפה, אשר רצוי לשקול למצוא עבורם פתרונות  זיהוי שימושים רגישים

 מיידיים.נקודתיים 

 

 פירוט שיטות העבודה .6.3.3

 כימות כלכלי של עלות נזקי שיטפונות.  .1

והצפה, ותוחלת נזק  שיטפוןחישוב פוטנציאל הנזק הכלול בכל הסתברות של אירועי  .1.1

 שנתית.

ניתוח שימושי הקרקע הקיימים והמתוכננים באגן ההיקוות, ההסתברות  .1.1.1

שימושי קרקע  שהם יפגעו על ידי שיטפונות, והערך הכלכלי של הפגיעה.

 דומים קובצו לקבוצות שוות נזק.

עיקר ההתייחסות במסמך הינה לנזקים של שיטפונות לבינוי, ובמידה  .1.1.2

. המסמך מנחה בנוסף )אך לא כחלק אינטגרלי 5מסוימת גם לחקלאות

מטבלאות החישוב( גם חישוב הנזק הפוטנציאלי מחסימת כבישים ראשיים 

שש מנזק כזה יצורף לצוות התכנון בעת הצפה, ומציע כי במקרה שבו יש ח

יועץ תחבורה, שיעריך את ההשפעה האזורית של הגודש הצפוי בעורקי 

 תחבורה כפועל יוצא מהצפות.

פירוט הנחות יסוד לחישוב הכלכלי. למשל: הצפות בשטח בנוי יפגעו רק  .1.1.3

במפלס הקרקע )קומת הקרקע( ובקומות תת קרקעיות במידה וקיימות 

 )שתיים לכל היותר(.

הוכנו טבלאות לחישוב פוטנציאל הנזק בשטחים מתוכננים, בהתחשב בסוג  .1.1.4

ובשימוש הקרקע, ובשטחים חקלאיים, והסברים לגבי השימוש  תוכניתה

בהן. הטבלאות כוללות נתונים בדבר שטח יעודי הקרקע )במ"ר(, תכסיות 

שטחים מבונים, ערכים כלכליים של פגיעת הצפות בכל סוג שימוש קרקע, 

 מ'(. 0.5מ' או מתחת ל 0.5בעומק הצפה )מעל הבחנה 

הטבלאות מאפשרות לחשב את פוטנציאל הנזק הכלכלי באירועי הצפה  .1.1.5

בחלופת "המשך המצב הקיים", כלומר מבלי שנעשית כל פעולה כדי להגן 

מפני הסיכון או להפחיתו. החישוב נעשה עבור כל הסתברות להצפה, 

                                                   
חלק מהערכים הכלכליים המיוחסים לשטחי חקלאות אינם תואמים תחשיבי גידולים המפורסמים על ידי משרד החקלאות,   5

וכמו כן לא ברור האם הם מתייחסים לנזקי שנה מסוימת או לנזקים כלכליים ארוכי טווח, למשל לכך שהצפות בתדירות העולה 
 20-30ת חממות בקרקע, כאשר הערך הכלכלי של מטעים וחממות גדול פי שנה מונעות למעשה נטיעת מטעים או הקמ 20-ל 1על 

 יותר מגידולים חד שנתיים.



 

 

 

שנים ועד לאירוע נדיר מאוד  מהתדירה ביותר שעשויה להתרחש אחת לחמש

 שנים. 100-שעשוי להתרחש אחת ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

במסגרת מסמך זה לא נערך איסוף נתונים על שיטפונות קיימים והערכת הנזקים  .1.2

 הכלכליים שלהם במצב הקיים. 

 במסגרת המסמך פורטו כלים לעריכת מיפוי שטחי הצפה. .1.3

 כימות כלכלי של חלופות התמודדות:  .2

המסמך מפרט אסטרטגיות התמודדות עקרוניות: הגנה על אזורים בנויים בפועל  .2.1

)באמצעות פעולות הנדסיות(; התאמה של תכנון קיים שטרם נבנה כדי להקטין נזקי 

שיטפונות )למשל בניה על עמודים(; מניעה )שינוי מיקום או יעודי קרקע בתחום 

פעילות להקטנת הנזק ותשלום הימנעות מ –אזורים מועדים לשיטפונות(; או הכלה 

 . 6פיצוי עבורו

הנחת היסוד של המסמך הינה שמניעה הינה האסטרטגיה המועדפת, אם היא  .2.2

אפשרית, אך סל הפתרונות הינו רחב. כמו כן יתכנו מצבים בהם שטח שבו הנזק 

 נמוך יותר, יוצף בצורה מכוונת על מנת להגן על שטח בו הנזק יכול להיות גבוה יותר.

                                                   
אזהרת האוכלוסיה, סגירה לתנועה של רחובות מועדים  –אסטרטגיה נוספת, צמצום נזקי השיטפונות באמצעות הערכות חירום  6

אינה מוזכרת במסמך. ככלל בישראל אין  –חירום והצלה להצפה בימי גשם אינטנסיבי, וצמצום הפגיעה באמצעות הפעלת כוחות 
 אזכור אסטרטגיה זו.-רשות חירום והצלה האמונה על התמודדות עם שיטפונותשיטפונות והצפות, ויתכן כי זו הסיבה לאי

במצב הקיים לפי שימושי קרקע שונים הקיים באגן ההיקוות.  שיטפונות: ניתוח כלכלי של סיכוני ה #20איור 
 .1.9.2021מקור: אגף שימור קרקע וניקוז, משרד החקלאות, 



 

 

 

אינו מפרט כלים או שיקולים לבחירת פרויקטים קונקרטיים לניהול סיכוני  המסמך .2.3

 השיטפונות. 

בניתוח עלות הפרויקטים שמטרתם הגנה מפני שיטפונות, ממליץ המסמך להתייחס  .2.4

 לגורמים הבאים:

עלות ההשקעה בתכנון והקמת הפרויקט, ובכללן עלות ניהול הפרויקט, עלות  .2.4.1

-30ות עפר, ומרכיב של בלתי צפוי מראש )הפקעת קרקע ככל שתידרש, עבוד

מעלות הפרויקט(. המדריך ממליץ לחשב את החזר ההשקעה השנתי  20%

 .4.5%בשיעור ניכיון של 

עלות התפעול והתחזוקה השנתית הצפויה לפרויקט, כולל ניטור, פיצוי  .2.4.2

 לחקלאים במידת הצורך וכו'.

ץ המסמך להתייחס בניתוח תועלות הפרויקטים להגנה מפני שיטפונות, ממלי .2.5

 לגורמים הנוגעים לצמצום שיטפונות, ולתועלות נוספות:

מניעת נזקי שיטפונות לרכוש, תשתיות וחקלאות. מדובר בנזק שחושב  .2.5.1

 תוכניתבחלופת האפס )ללא התערבות(, פחות הנזק הצפוי לאחר ביצוע 

ההגנה )שאמור להיות קטן יותר ביחס לחלופת האפס(. הנחת היסוד הינה 

תן )וגם לא סביר כלכלית( למנוע את כל נזקי השיטפונות, ולכן נזק שלא ני

כלשהו עדיין יתקיים גם לאחר ביצוע ההגנות, אך הוא אמור להיות קטן 

 משמעותית מחלופת האפס.

 מניעת חסימת כבישים ראשיים בעת הצפה. .2.5.2

תועלת אקולוגית וחברתית, למשל כתוצאה מפיתוח שטחי טבע, פנאי ונופש  .2.5.3

יקט. הערכת התועלות הללו תתבצע לפי המתודולוגיה של כחלק מהפרו

"שירותי מערכת אקולוגית". המדריך עושה שימוש בערכים כלכלים שחושבו 

 .2014על ידי פרופ' ניר בקר, במחקר מ

. אגירת מי שיטפונות לשימושים חקלאיים מייצרת ערך 7אגירה / חלחול מים .2.5.4

תהום, וגם כאן נוצר ערך כלכלי. רשות המים משלמת עבור חלחול מים למי 

 כלכלי.

המסמך מספק כלים לניתוח העלות של חלופות ניהול שיטפונות והשוואתן אל מול  .2.6

אקסל, הכוללים ערכים  חלופת המצב הקיים. גם הכלים הללו מפורטים בגליונות

כלכליים ונוסחאות המאפשרות להעריך את העלות של הפרויקט והתועלת ממנו, 

 ולהשוות אותה לחלופה ללא התערבות )חלופת האפס(.

                                                   
ל אגירה או חלחול נ', תוכנית לניקוז אגן איילון והירקון, עולה כי מאוד מורכב לשלב בין פרויקטים ש 47מניסיון שנצבר בתמ"א   7

הקרקע איננה מחלחלת; במקומות  –מים לבין פרויקטים של ניקוז. בחלק מהאתרים בהם רוצים לווסת שיטפונותשיטפונות 
אחרים, כדי להגיע לחלחול, יש להשהות את המים בשטח פרקי זמן ארוכים יחסית לזמן שבו יש כוונה לאפשר הצפה, או שנדרש 

ו חלחול, מתקן התופס שטח משמעותי. כלומר, יש לבחון בזהירות האם ניתן לשלב בין מיזמי אגירה מתקן הנדסי ייעודי לאגירה א
 וחלחול מים למיזמי ניהול שיטפונות.



 

 

 

)שיטפונות בתדירות  שיטפוןמכיוון שנזקי שיטפונות משתנים בהתאם להסתברות ה .2.7

הנזקים שלהם  תכופה יותר משתרעים בדרך כלל על שטחים קטנים יותר ולכן

קטנים יותר, מאשר שיטפונות נדירים יחסית, המשתרעים על שטחים גדולים יותר( 

יש להתייחס ל"עקום הנזק" ולחשב את השטח מתחתיו, שהוא קירוב לתוחלת הנזק 

)שקלול של פוטנציאל הנזק בהסתברויות השונות להצפה(. במסמך מוצגת דוגמא 

 לחישוב כזה.

 

 השוואות:  .3

האם הנזק ללא  –של כל חלופת התמודדות מול עלות השלכת שינוי האקלים  .3.1

 התמודדות גדול יותר מעלות ביצוע ההתמודדות?

 מי מהן יותר זולה?  –של מספר חלופות ההתמודדות  .3.2

קריטריוני, שלוקח -המסמך מציע את האפשרות לערוך ניתוח רב – ניתוח רב קריטריוני .4

בחשבון מדדים נוספים, בנוסף לממד הכלכלי. ניתוח כזה רצוי למשל כאשר חלופות 

תועלת כלכלית( אבל שונות במדדים -שונות דומות במימד הכלכלי )מבחינת עלות

כאשר עורכי  אחרים, למשל היבטים סביבתיים, חברתיים או אחרים; או לחילופין

כלכליים חשובים מאוד לקבלת החלטה מושכלת. -הבדיקה מעריכים כי השיקולים הלא

 קריטריוני:-הניתוח הרב קריטריוני יכול לשמש להרחבת נקודת המבט. שלבי ניתוח רב

 קביעת קריטריונים רלוונטיים. .4.1

 מתן משקל לכל קריטריון. .4.2

 1.9.2021בלאות ניתוח כלכלי של חלופות הגנה משיטפונות. מקור: משרד החקלאות, : ט#21איור  #20איור 



 

 

 

 מתן ציון לכל קריטריון. .4.3

ופה )המורכב מציון הקריטריון * משקל הקריטריון,    חישוב ציון משוקלל לכל חל .4.4

 וסכימה על פני כל הקריטריונים(. 6.3

 החלטה על חלופה נבחרת לפי הציון המשוקלל של החלופות השונות. .4.5

הינו ניתוח "סובייקטיבי" במידה רבה, ובמבוסס על תפיסות עולם  קריטריוני-ראוי לציין כי ניתוח רב

. בשל כך ראוי לערוך אותו במסגרת תהליך משתף 8בצד נתונים כמותיים "אובייקטיביים"

 שבו כל בעלי העניין יכולים להשפיע על תוצאות הניתוח.

 מקורות מידע  .6.3.4

ים במסמך )יתכן שקיים פירוט מקורות המידע בדבר ערכים כלכליים של נזקי הצפות אינם מפורט

מקורות ודרכי חישוב במסמכי רקע של העבודה, שלא פורסמו(. נאמר כי הערכת הנזקים מבוססת 

 על סקר שמאים.

המסמך כולל התייחסות לאומדן כלכלי של שירותי מערכת אקולוגית. בנושא זה מתבסס הניתוח על 

ות של מחקרים רבים בנושא. פירוט , שקיבצה וניתחה מסקנ2014-עבודה של פרופ' ניר בקר מ

 הנתונים מוצג בנספח הכלכלי של העבודה )טבלאות אקסל(.

 תוצאות  .6.3.5

המסמך מציג חישוב עלויות ותועלות של פרויקט נחל חדרה, שבו נבחנו נזקים באזור ממוקד במורד 

 הנחל.

מורכבות שנה, והן ₪ / מיליון  36לפי החישוב העלויות השנתיות בחלופת הטיפול המוצעת הן 

העלויות הללו אינן ₪. מיליון  18ותחזוקה שנתית בסך ₪ מיליון  17מהחזר הון על השקעה בסך 

כוללות פיצוי לחקלאי גן שמואל שהפרויקט יעשה שימוש בשטחיהם. יש לקחת בחשבון כי הגידול 

 –חושבות הקיים בשטח הינו אבוקדו, גידול רווחי מאוד, ולכן יכול להיות שאם עלויות הפיצוי היו מ

 היה מסתבר כי פרויקט אינו כדאי כלכלית.

שנה, והיא מורכבת מתועלות מהקטנת ₪ / מיליון  50לפי החישוב, התועלת של הפרויקט הינה 

תועלות ₪, מיליון  11איגום / החדרה של מי נגר לאקוויפר בסך ₪, מיליון  26סיכוני שיטפונות בסך 

)הערכה ₪ מיליון  13ים טבעיים לציבור בסך לציבור כתוצאה מפיתוח פארק או הנגשת שטח

-בהתאם לגישת שירותי המערכת האקולוגית, ולפי מתודולוגיה שפותחה על ידי פרופ' ניר בקר ב

2014.) 

הפרויקט אינו כדאי כלכלית )עלות בסך  –אם מתייחסים רק לתועלות בהקשר של הקטנת שיטפונות 

הפיצויים לחקלאי גן שמואל, לעומת תועלות בסך  אם לוקחים בחשבון גם את₪, מיליון  36-יותר מ

 בלבד(.₪ מיליון  26

 דרכי הנגשת המידע  .6.3.6

                                                   
כמותיים מערבים לעיתים קרובות החלטות סובייקטיביות הנשענות על תפיסות עולם ושניתן -ראוי לציין כי גם ניתוחים כלכליים 8

 כלכלי טוב מציג באופן שקוף את ההחלטות הללו ומזמין דיון בנוגע להן. להתווכח עליהן. ניתוח 



 

 

 

המסמך מופיע באתר של "אגמא" וניתן להוריד אותו מהאתר בשלמותו וכן את טבלאות האקסל 

 וכלי העזר האחרים. 

תדירות  בדף הבית של אגמא מופיע איור המייחס ערכים כלכליים לשיטפונות בשטחים שונים על פי

הצפות. לא ברור האם הניתוח נובע מהמסמך שהוכן על ידי משרד החקלאות. הרקע לניתוח איננו 

מוסבר, וככל הנראה חלק מהנתונים אינם תואמים את המציאות )למשל, הטענה כאילו בהצפות של 

ל שנים אין כלל נזק כלכלי לשדות חקלאיים אינה נכונה; היבולים החקלאיים נפגעים בכ 10-ל 1

 10-ל 1הצפה. כנ"ל הטעה כאילו כבישים או אזורים מסחריים אינם נפגעים מהצפות בתדירות של 

שנים(. יתכן כי ניתן היה לערוך איור מתאים יותר של הערכים הכלכליים של הצפת שימושי קרקע 

 שונים בתדירויות שונות.

 הצעות לתוכנית אופרטיבית הנובעת מהתוצאות  .6.3.7

אגניות לניהול סיכוני שיטפונות. הוא כולל כלים  תוכניותהמסמך הינו מסמך הנחיות לעריכת 

: כלי ממ"ג )שכבות ריקות(, וטבלאות אקסל מוכנות הכוללות תוכניותמעשיים לשימוש עורכי 

והערכים  –נוסחאות המאפשרות ניתוח כלכלי, כאשר המתכננים צריכים להוסיף להן נתונים 

 ן אוטומטי.מתעדכנים באופ

 מסקנות לגבי התהליך .6.3.8

בכל הנוגע  –המסמך בנוי בשתי רזולוציות קצה, היוצרות מורכבות בשימוש בו. מצד אחד  .א

לגיבוש חלופות התמודדות, המסמך מפרט עקרונות כלליים ביותר )עבור אלו שימושי קרקע מוצע 

לגיבוש תמונת המצב בכל הנוגע  –לבחור באסטרטגיה של התאמה, הכלה, מניעה וכו'(. מצד שני 

רזולוציית ההנחיות מאוד מפורטת, ומהווה  –העתידית של הפיתוח בתחום האגן, והניתוח הכלכלי 

על ידי בעלי עניין. רמת פירוט  תוכניתכמעט אלגוריתם לביצוע על ידי מחשב, ולא הנחיות לגיבוש 

ותיים ללא שיקול כזו, שבה מתכננים מקבלים גיליונות אקסל ונדרשים למלא בתוכם ערכים כמ

דעת, עלולה לרדד את הדיון הציבורי בניתוח חלופות, ובפרט כאשר הנחות היסוד הינן כאלו שניתן 

 להעלות עבורן סימני שאלה.

ניתן להעלות שאלות בדבר הנחות היסוד של המסמך. לשם דוגמא: המסמך מסתמך על  .ב

המפרט הנחיות לחישוב ספיקת תכן , 1)הנחיות להכנת מסמך ניהול נגר( של תמ"א  4הנחיות נספח ב'

שנים לשימושים בתים,  100-ל 1בנחלים לפי השימוש בשטח. נספח זה קובע תקופת חזרה של 

 שיטפוןשטחים מבונים ועוד. המשמעות היא שנדרש להגן על שימושים רבים באופן שימנע אירוע 

כלכלית זהו ניהול  שנה בלבד. נשאלת השאלה האם מנקודת מבט 100-נדיר ביותר, החוזר אחת ל

שנה לא יהיו בהם  100סיכונים נכון, והאם העלות של הגנה על כל השטחים הבנויים, כך שלאורך 

הצפות כלל, איננה גבוהה מידי. יתכן כי הכוונת התכנון לרמת סיכון אחרת )למשל הכלה של 

ירום רבים שנה, כפי שמקובל במצבי ח 20-שנה או אחת ל 50-שיטפונות שיכולים להתרחש אחת ל

אחרים(, תוך מתן מענה לסיכונים הנדירים באמצעות ביטוח או רשות חירום והצלה, היתה יכולה 

להיות נכונה יותר מבחינה כלכלית. דוגמא נוספת: המסמך אינו מפרט את הדרך שבה חושב הנזק 



 

 

 

זק ערכי הנ –הצפוי כתוצאה מהצפות לשימושי קרקע שונים. בפרט בכל הנוגע לשטחים חקלאיים 

המפורטים במסמך אינם תואמים תחשיבים המפורסמים על ידי משרד החקלאות; כמו כן לא ברור 

שנתיים, למשל מטעים, נזק -אם הם מתייחסים לנזק לשנת ההצפה או לנזק רב שנתי )בגידולים רב

משיטפון בשנה אחת, משמעותו פגיעה ארוכת טווח בכל חיי הגידול(, וכיצד מתייחסים לדינמיות 

ים הכלכליים. דוגמא שלישית הינה העובדה כי המסמך קובע באופן גורף כי בשטחים בערכ

חקלאיים האסטרטגיה לניהול שיטפונות תהיה הכלה )כלומר לא לנסות לנקז את השטח ולספוג את 

הנזקים הכלכליים, והנזקים לביטחון המזון, כפועל יוצא משיטפונות(, וזאת ללא קשר לערך הכלכלי 

חקלאיים בשטח )לחלק מהגידולים החקלאיים יש ערך כלכלי גבוה מאוד, של עשרות של המוצרים ה

אלפי שקלים לדונם / שנה(. יתר על כן, בשטחים החקלאיים, ההתייחסות הינה רק לגידולים 

החקלאיים הקיימים בפועל בשטח, ולא לפוטנציאל ההתפתחות החקלאית;  לדוגמא, יתכן כי כיום 

, בעלי ערכים כלכליים נמוכים, אך ניתן לגדל בו גם מטעים וחממות עם מגדלים בשטח גידולי שדה

ביחס לגידולי שדה(. שיטפונות בתדירות גבוהה מפחיתים  20-30ערכים כלכליים גבוהים בהרבה )פי

את היכולת להקים מטעים וחממות בשטח, כלומר את פוטנציאל הערך הכלכלי של השימוש בו. 

ניהול שיטפונות לא הוכנסה העלות של פדיון קרקע  תוכניותל תועלת ש-העובדה שבניתוח עלות

 חקלאית / פיצוי חקלאים על אובדן הכנסות מקטינה באופן מלאכותי ולא נכון את עלות החלופות. 

לאור השאלות השונות שניתן להעלות בדבר הנחות היסוד, יתכן כי עדיף היה לייצר מסמך  .ג

גורים", שיאפשר למתכננים ומקבלי החלטות גמישות עקרונות, ללא גיליונות אקסל כמותיים "ס

, ולהתמודד באופן מושכל ומשתף עם תוכניתבעיצוב פתרונות המתאימים למקום ולזמן הכנת ה

 הנחות היסוד של הניתוח.
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 ים נספח

 האקלים משינוי כתוצאה ישראל לחקלאות וסיכויים סיכונים הערכת: מקרה בוחן: 1 נספח

לערך( עבודה שמטרתה למפות ולאפיין את  2015משרד החקלאות מקדם מזה מספר שנים )משנת 

. האפיון מתבסס על מיפוי גיאוגרפי 9 הסיכונים והסיכויים לחקלאות ישראל כתוצאה משינוי האקלים

סוגי ענפים חקלאיים )באלו חבלי ארץ צפויים שינויי אקלים מסוגים שונים( וכן על אבחנה בין 

וגידולים חקלאיים. העבודה מתייחסת לגידולים צמחיים ולגידול בעלי חיים )שגם הם מגיבים לשינויי 

 למשל עליית טמפרטורה יכולה להביא להפחתה בתנובת החלב של פרות(. –אקלים 

 שלבי העבודה  .1.1

ן את ההשפעה אפיון מדדים אקלימיים המשפיעים על ענפים חקלאיים מרכזיים. בכדי להבי .א

הצפויה של שינוי האקלים על החקלאות, יש להבחין בין תופעות אקלימיות שונות ולהבין את 

סוגי גידולים  100-הקשרים וההשפעות שלהן על ענפים חקלאיים שונים. בישראל מגדלים כ

גידולים וממשקים של בעלי חיים. לכל גידול  10צמחיים שונים, ובנוסף לפחות -חקלאיים

 תופעות אקלימיות המשפיעות עליו. –וממשק 

בשלב זה של העבודה ערכו אנשי משרד החקלאות פניות למומחים ומדריכים חקלאיים, מענפי 

גידול שונים, בעזרת שאלון ניסו לאתר את המדדים האקלימיים המרכזיים המשפיעים על 

ר כל אחד מדדים אקלימיים בעלי חשיבות לחקלאות, כאש 52ענפים וגידולים שונים. זוהו 

 מהם מתייחס לענף ספציפי או קבוצה של ענפים חקלאיים.

מיפוי מגמות במדדים האקלימיים הרלוונטיים, בתפרוסת כלל ארצית. לאחר זיהוי המדדים  .ב

המשמעותיים לחקלאות, ערך משרד החקלאות בדיקה מול השירותים המטאורולוגיים בנוגע 

תידיים, במיפוי כלל ארצי. השירותים למידע בדבר מגמות עבר ארוכות טווח, ומודלים ע

המטאורולוגיים ריכזו עבודה רחבה שאפשרה לטייב את הנתונים שברשותם, לכייל אותם, 

ולזהות מגמות ארוכות טווח בנוגע למדדי טמפרטורה ומשקעים. הצורך לכייל ולטייב את 

ולוגיות הנתונים נבע מהעובדה שלאורך השנים השתנה מספר תחנות המדידה, המיקום, טכנ

 המדידה וכו'. מצב זה הצריך עבודה מאומצת של הומוגניזציה של הנתונים. 

פרסם השירות המטאורולוגי סדרה של חמישה דוחות, הכוללים מיפוי של  2017-2021בשנים 

סדרה ארוכה של מדדים לפי הגדרות משרד החקלאות. מפות אלו יכולות לשמש כמפות בסיס 

בור ענפים כלכליים ופעילויות אחרות המושפעות מהאקלים. ללימוד מגמות אקלימיות גם ע

אקלימיים, כאשר עבור כל אחד מהם נבדקו -אזורים גיאו 11-במפות שהוכנו חולקה המדינה ל

המגמות האקלימיות )כל אזור נחשב ליחידה אחת; באחד האזורים, הר הנגב המערבי, אין 

 נתונים אקלימיים(.

                                                   
המידע בפרק זה מבוסס על שיחה עם דר' גדעון טופורוב מאגף אגרו אקולוגיה במשרד החקלאות, ודר' מריקה לינסקי עמיתת  9

 .7.11.2021ממשק במשרד החקלאות 



 

 

 

המיפוי הינו בחלוקה כללית יחסית, ללא ירידה לרזולוציה של תאי שטח קטנים, וזאת כפועל 

יוצא של הרזולוציה של הנתונים האקלימיים, הנגזרים מקיומן ומיקומן של תחנות איסוף מידע 

רזולוציה כזו מספיקה, שכן המסקנות  –אקלימי. עבור יעד הבדיקה של השפעות על החקלאות 

לגדל גידולים מסוימים באזורים מסוימים בארץ, מבלי להיכנס לתאי שטח  ייגעו ביכולת

ספציפיים. גם השפעת התופעות האקלימיות הינה בקנה מידה נרחב יחסית )טמפרטורה, 

משקעים וכו'; וזאת בשונה מתופעות אקלימיות עם ביטוי מרחבי מוגדר וצר יחסית כגון הצפות 

 בנחלים, עליית מפלס הים וכו'(.

ת מודלים וגזירת מסקנות מדיניות. השלב האחרון בעבודה נמצא כיום לקראת ביצוע יציר .ג

גידולים  10-(. בשלב זה מבקש המשרד ליצור מודלים ל2021)פורסם מכרז לביצועו, דצמבר 

חקלאיים עיקריים, והמשמעויות הצפויות של שינוי האקלים על היבול, איכותו, רווחיות למגדל 

זה יאפשר למשרד החקלאות לגזור מסקנות מדיניות שיאפשרו  ופרמטרים נוספים. שלב

 התמודדות מושכלת עם שינוי האקלים.

 

 מקורות מידע  .1.2

ראיונות עם מומחים וחקלאים בדבר פרמטרים  –בנוגע לפרמטרים המשפיעים על החקלאות 

 אקלימיים, או אירועי קיצון אקלימיים, וההשפעה שלהם על הפריון החקלאי.

 נתוני השירות המטאורולוגי, לאחר כיול והומוגניזציה. –בנוגע למגמות אקלימיות 

 

 שיטות עבודה ואנליזות  .1.3

מודל  – crop modellingבמסגרת השלב הבא של העבודה אמור להיות מפותח מודל לתחזית יבולים 

מפותח  מרחבי להערכת יבולים עתידיים בהתחשב בתחזיות אקלימיות. המודל אמור להיות-מתמטי

ענפים חקלאיים שיבחרו במסגרת העבודה, על בסיס קריטריונים שיוגדרו )למשל: גידולים  10עבור 

משמעותיים מבחינת היקפי השטח בישראל; או גידולים בעלי משמעות כלכלית גדולה; או גידולים 

 שניתן להניח כי הינם רגישים לשינוי האקלים; או קריטריון אחר שיוגדר(.

 

 תוצאות  .1.4

עתה קיימות תוצאות משני סוגים: פרמטרים אקלימיים בעלי השפעה על ענפים חקלאיים )על  לעת

מכלול הענפים החקלאיים או על חלק מוגדר מהם(; ומיפוי של פרמטרים אקלימיים )חלק משמעותי 

אזורי אקלים  10מהפרמטרים שהוגדרו כבעלי השפעה על ענפים חקלאיים(  ברמה ארצית, על פני 

 ש נתונים. שלגביהם י

 דרכי הנגשת המידע  .1.5

לעת עתה המידע מונגש במאמרים אקדמיים שפורסמו, הצגה בכנסים, והעברת מידע על פי בקשה 

 ממשרד החקלאות או השירות המטאורולוגי. 



 

 

 

 אופרטיבית הנובעת מהתוצאות  תוכניתהצעות ל .1.6

ת ממספר כיוונים: אופרטיבית יגובשו בשלב העבודה הבא. ההצעות יכולות להיו תוכניתההצעות ל

הדרכת החקלאים לשינוי בממשקים )למשל: מעבר מגידולי בעל לגידולים מושקים; שימוש בבתי 

רשת או חממות בחלק מהגידולים לצורך הגנה מפגעי האקלים; מעבר לבתי צמיחה מבוקרי אקלים 

עדיף להימנע בחלק מהגידולים ועוד(; זיהוי אזורים מועדפים לגידולים מסוימים לעומת אחרים בהם 

 מגידולים מסוימים; ועוד.

 מסקנות לגבי התהליך .1.7

 ו באמצע הדרך. לעת עתה ניתן לזהות את המסקנות הבאות:נהתהליך עוד

מיפוי כמותי ומעמיק של השפעות שינוי האקלים לוקח זמן רב. התהליך במשרד החקלאות  .א

 ו באמצע הדרך.נשנים( ועוד 6-)לפני כ 2015-התחיל ב

ישנה חשיבות רבה לזיהוי מושכל של הפרמטרים האקלימיים המשמעותיים ומשפיעים על  .ב

 מרכיב הפעילות האנושית שאותו מבקשים לבדוק. לעיתים מדובר במספר רב של פרמטרים. 

מיפוי המגמות האקלימיות הינו תהליך מורכב. לא כל הנתונים קיימים, וגם הנתונים  .ג

התהליך במשרד החקלאות הביא ליצירת מפות בסיס  הקיימים לא תמיד זמינים למיפוי.

חשובות שיכולות לשמש גם לתהליכי מיפוי אחרים, אך ניתן להניח כי יהיה צורך לייצר מפות 

נוספות, למשל ברזולוציה עדינה יותר, עבור נושאים הדורשים זאת. יש לקחת בחשבון שמיפוי 

כחלק מהתהליך במשרד החקלאות כזה לוקח זמן )המיפוי של התופעות האקלימיות שנערך 

 שנים, וטרם הסתיים(. 4-לקח כ

ישנו אתגר מורכב של הפיכת המיפוי האקלימי למיפוי של השפעות על החקלאות. זאת כפועל  .ד

יוצא של מורכבות החקלאות בישראל )הכוללת עשרות רבות של גידולים חקלאיים שונים, 

ידע הכמותי, והנתונים המחקריים, שההשפעות האקלימיות עליהם שונות(; וכן ממיעוט המ

על חלק מההשפעות הצפויות. השלב הבא של עבודת משרד החקלאות אמור להתמודד עם 

 הנושאים הללו.

 

 

  



 

 

 

 תיעוד פגישות ושיחות שנערכו לקראת הכנת מתווה זה  : 2נספח 

שכבות נדרשות /  מצב הערכות אנשי קשר  שם הארגון

 מסופקות

צרכים והזדמנויות 

 לפורטל

ד"ר גדעון  משרד החקלאות 

 טופורוב

החלה לפני כחמש שנים 

הגדרת מדדי אקלים 

רלוונטיים לענפי 

חקלאות שונים, בשלב 

עיבוד המידע שהתקבל 

 למדיניות חדשה

מדדים  54הוגדרו 

אקלימיים נדרשים, 

שחושבו ברובם ע"י 

השמ"ט, ברזולוציה 

 אזורית )אזורים טבעיים(

הצגת המפות 

עניין הרלוונטיות לבעלי 

שונים, הצגת תוצרי 

התהליך בהמשך בפני 

חקלאים ובעלי עניין 

אחרים, דוגמה לפעילות 

שיטתית ומקדימה 

 יחסית

 –מינהל התכנון 

 תכנון אסטרטגי 

איל מהריאן, 

ד"ר רוני בר, 

 שחר סולר

הנושא נכנס לתוכנית 

 העבודה של מינהל

התכנון כחלק מהיעדים 

ארוכי הטווח. פרטים 

מלאים במסמך 

שהועבר. תקציר: 

המינהל עוסק בכלים 

לניהול נגר ברמות 

שונות, הטמעת 

שיקולים אקלימיים 

, תוכניותבבדיקת 

חיזוק עמידות 

המערכות האקולוגיות 

וייעול השימוש בקרקע, 

 שיפור ההצללה בערים

מזהים את עליית מפלס 

 פני הים, התחממות

והשפעתה על סוגי 

מרחבים ושימושי קרקע 

שונים, שינויים במשטר 

הגשמים המובילים 

להצפות ושיטפונות, 

כנושאים המרכזיים 

אליהם יש להיערך 

 )שריפות הינו נושא נוסף(.

בראייה עתידית, 

הרחבת הפעילות של 

מינהל התכנון תלויה 

בקיומה של מפת 

סיכונים, שתאפשר 

התייחסות מערכתית 

התכנון יותר של 

 לאיומים השונים.

הידע  המינהל חסר את

המקצועי הנדרש 

להכנת שכבות ייעודיות 

של חיזוי מפלס פני ים, 

אזורי חום קיצוני נוכחי 

ועתידי, נתוני 

מטאורולוגיה ומשקעים 

וחיזוי, שכבות פני 

 קרקע )בעיבוד מפ"י(. 

הוא תומך בהקמת 

הפורטל ומעוניין 

להשתתף ולסייע 

בהובלת המיזם 

 מושו.  ומי



 

 

 

שכבות נדרשות /  מצב הערכות אנשי קשר  שם הארגון

 מסופקות

צרכים והזדמנויות 

 לפורטל

המינהל מנגיש מידע 

גיאוגרפי במגוון של 

כלים. במקביל הוא 

מוכן להציג את המידע 

 גם במקומות נוספים. 

רשות חירום 

 לאומית )רח"ל( 

ענת גרימברג, 

גדי עבאדי 

ד"ר דניאל 

 ברקוביץ

עוסקים בתרחישי 

ייחוס, שרצוי שיכללו 

גם הערכות לגבי מיקום 

 של נזקים משמעותיים. 

גדרת המדדים עוסקים בה

 הרלוונטיים

הכנת מפות סיכונים 

צריכה להיות באחריות 

גופים רשמיים, ולקבל 

גושפנקה רשמית על כל 

תקלות,  –המשמעויות 

 תביעות וכיוצ"ב.

לגבי תוצרי הרשות 

מסתמן  -להערכות 

שיהיו מוכנים רק 

 לשיתוף מוגבל.

-נגה אדלר משרד הרווחה

  –שטרן 

ד"ר אלה 

לוי, -ברנד

פיתוח 

 קהילתי. 

שיתוף פעולה עם גופים 

נוספים בנושא איתור 

אוכלוסיות פגיעות 

בהקשרים של משבר, 

כולל מצבים שקשורים 

בשינוי אקלים כמו גלי 

חום והצפות. עוסק 

בחיזוק חוסן קהילתי, 

שמסייע בהתמודדות 

 גם עם שינויי אקלים.

המשרד יכול לסייע 

באיתור אוכלוסיות 

גיעות, בסיוע מערכת פ

ממ"ג של המשרד. 

אמביוולנטיות לגבי שיתוף 

צורך לשתף בצד  –נתונים 

 חששות. 

המידע של המשרד 

נדרש לפורטל בצורה 

מעובדת, שלא תפגע 

בפרטים או קבוצות 

מוחלשות. המשרד לא 

הציב עדין צרכים 

ברורים לצרכי 

 ההערכות שלו עצמו. 

 –רשות המים 

 חירום 

המים יש אגף  ברשות דני לקר 

מיוחד לביטחון וחירום. 

הוא נערך לתפקוד של 

מערכת המים והביוב 

 גם במצבי משבר. 

לשינוי האקלים יש תפקיד 

שולי בתרחישי הייחוס של 

הרשות. עליית פני הים 

מגבירה את סיכוני 

הצונמי. הצפות יכולות 

לפגוע במתקני מים וביוב, 

כרגע אין שכבות 

ספציפיות שנדרשות, 

ואין מידע שיש צורך 

 –לחשוף לציבור כולו 

הרשות עובדת בעיקר 



 

 

 

שכבות נדרשות /  מצב הערכות אנשי קשר  שם הארגון

 מסופקות

צרכים והזדמנויות 

 לפורטל

אבל הפגישה צפויה להיות 

מוגבלת מול רעידת אדמה 

למשל. עיקר האיום הוא 

בהפסקות חשמל, שלא 

יאפשרו להפעיל את 

 מערכות המים והביוב. 

מול ספקי המים 

 ומפעילי מתקני הביוב. 

ל שינוי אקלים נתונים ע

יכולים להצביע על 

הצורך להאיץ את הכנת 

הפתרונות למצבי 

חירום בתחום המים 

 והביוב. 

 –רשות המים 

 תכנון

ד"ר לאה 

 קרונבטר

הפגישה לא התקיימה 

 (9.2.22עדיין )נקבעה 

  

ד"ר אורלי  שלטון מקומי 

 רונן

חלק מהרשויות 

עוסקות בהערכות 

לשינויי האקלים, 

בתמיכה ממשלתית. 

"המאיץ"  תוכנית

 תוכניותתומכת ב

 רשויות.  12-הערכות ב

שמ"ט גזר את נתוני 

האקלים הרלוונטיים 

 רשויות.  43-ל

 תוכניתבתל אביב ישנה 

הערכות משוכללת 

ומקיפה יחסית, אבל 

במרבית הרשויות 

הפעילות בתחום 

 צמת.ההערכות מצומ

דוגמה: מידול של 

פעילות אקטיבית כמו 

נטיעת עצים למיתון אי 

 חום עירוני. 

האיומים הקשורים במים 

עליית מפלס פני הים  –

והצפות הם בעלות 

משמעות כלכלית ניכרת, 

ולכן הן בעדיפות גבוהה. 

נושא גלי ואיי חום משפיע, 

ונדרש עליו מידע 

 ברזולוציה גבוהה יחסית. 

גם  חשיבות גדולה יש

 –למיפוי מוקדי הפגיעות 

 פיזיים וחברתיים. 

לצורך ההערכות נדרשים 

לכן גם נתונים מרחביים 

 חברתיים וכלכליים. 

כחלק מהתמיכה רצוי 

שהמדינה תעמיד 

לרשויות את המידע 

הרלוונטי, מותאם 

למרחב ולקנה המידה 

הנדרש לצורך פעילות 

 מקומית. 

המידע צריך להיות 

מונגש בצורה בהירה 

ה, לרגל החולשה וקל

המקצועית של חלק 

מהרשויות בתחום 

 המיפוי המרחבי. 

ישנה טבלת רגישות של 

רשויות החוף לעליית 

צריך להפוך  –פני הים 

אותה לשכבה 

 גיאוגרפית. 

צורך נוסף: "מפת 

חלחול" שיכולה לסייע 



 

 

 

שכבות נדרשות /  מצב הערכות אנשי קשר  שם הארגון

 מסופקות

צרכים והזדמנויות 

 לפורטל

בקידום קיימות ומניעת 

 הצפות. 

ועדת המשנה של 

מנהלת האקלים עובדת 

מול "ישראל דיגיטלית" 

להפוך את הטבלאות 

לנתונים מרחביים. רצוי 

שיהיה תיאום ושיתוף 

 פעולה בין הפרויקטים. 

 

משרד החקלאות 

 ניקוז -

ד"ר ג'ניה 

 גוטמן

אגף שימור קרקע 

וניקוז עוסק בהערכות 

למניעה ומיתון נזקי 

הצפות, שצפויים 

נויי להתגבר בגלל שי

אקלים וגורמים 

 נוספים. 

המשרד פועל לעדכון 

שכבות הסיכונים תחת 

הנחות מחמירות, להגברת 

היתירות בתחום זה, 

שתאפשר התמודדות טובה 

 יותר. 

במקביל הוא מקדם 

תוצרים קיימים ועתידיים 

סטטוטוריות,  תוכניותב

 להשגת השפעה מיטבית. 

הפורטל יכול לתת 

למשרד הזדמנות להציג 

צרים ולהגיע את התו

למירב המשתמשים, 

בשלטון המרכזי 

והמקומי. נדרשת 

הרחבת העיסוק 

וההטמעה בשלטון 

המקומי ובתכנון ארצי, 

 אזורי ומקומי.  

הרשות לא עוסקת  גל לבנט רשות החשמל

באופן ישיר בהשפעות 

שינוי האקלים. היא 

 תוכניותמבססת את 

העבודה שלה על מידע 

שמגיע מגורמים 

בנק  חיצוניים כמו

ישראל והמועצה 

הלאומית לכלכלה. אל 

מתייחסות גם לשינויי 

האקלים כגורם 

לרשות אין כרגע עניין  

 מיוחד בפורטל. 



 

 

 

שכבות נדרשות /  מצב הערכות אנשי קשר  שם הארגון

 מסופקות

צרכים והזדמנויות 

 לפורטל

שמשפיע על הביקושים 

לחשמל. לגבי היערכות 

למצבי חירום: מבנה 

התשלום לספקי 

החשמל מעודד אותם 

לדאוג שהמערכת תהיה 

זמינה לאספקת חשמל 

בכל רגע נתון, כך 

שלספקים יש אינטרס 

כלכלי חזק לבנות 

ה גם מערכת עמיד

 למצבי חירום. 

השירות 

 המטאורולוגי

השירות הוא ספק מידע  ניר סתיו

עיקרי לתחזיות 

אקלימיות. הוא רואה 

חשיבות בטיוב המידע 

הקיים, כך שיתאים 

לצרכים שונים, ויציג 

גם רזולוציה מרחבית 

 גבוהה יותר. 

כדי לספק את השירות 

הנדרש נדרשים משאבי 

מחשוב ומומחיות נוספים. 

אלה יכולים לבוא בשירות 

 עצמו או במיקור חוץ. 

השירות בודק אפשרות גם 

לאפשר הורדה של שכבות 

המידע הממ"גי בכלי 

חיצוני דרך ענן מסחרי / 

 אקדמי. 

השירות יספק לפורטל 

את כל המידע 

שברשותו. במקרים 

זורים מעטים, כמו א

מועדים לשריפות, צריך 

לשקול תועלת הפרסום 

עולה על הנזק שיכול 

להגרם כתוצאה 

 משימוש עוין במידע. 

אדר' אלי  משרד הביטחון

 שוויצר

המשרד מעוניין להאיץ 

את מיפוי סיכוני 

האקלים כדי להיערך 

בהתאם, ולהתאים את 

התכנון העתידי לשינויי 

החזויים. החלה בדיקה 

של הצעדים הנדרשים 

להשלמת מידע חסר 

 והטמעתו. 

המשרד מעוניין בתחזיות 

על סיכוני שריפות, הצפות, 

גלי חום ותופעות אחרות 

שקשורות בשינויי אקלים. 

חלק מהמידע יכלול רצוי ש

לא רק את ישראל אלא את 

 המזרח התיכון כולו. 

מעוניינים לבדוק 

אפשרויות לפעילות 

משותפת בהקמת 

הפורטל ו/או השלמת 

שכבות נדרשות. 

המשרד יכול להעמיד 

תקציבים משמעותיים, 

ולהאיץ את לוח 

הזמנים לביצוע. יודע 



 

 

 

שכבות נדרשות /  מצב הערכות אנשי קשר  שם הארגון

 מסופקות

צרכים והזדמנויות 

 לפורטל

להפעיל במהירות גם 

חברות טכנולוגיות 

הקמת להשלמת מידע ו

פלטפורמות ממ"גיות. 

יתכן שיהיו קשיים 

 בשיתוף מידע לציבור. 

נמצאים בתחילת  תומר ברק מכון גזית

תהליך חשיבה ובירור 

של הצרכים. המכון 

נדרש להרחיב את 

ההתייחסות למשבר 

האקלים, בראייה 

 אזורית ומקומית. 

מעוניינים במערכת 

מורכבת שיכולה להתיך 

עבר  –נתונים אקלימיים 

ועתיד, עם נתונים כלכליים 

ודמוגרפיים. מתוך זה 

לגזור אזורי ספר ואזורי 

 סיכון. 

מעוניינים בבדיקת 

אפשרויות לשיתוף 

פעולה, בדגש תהליכי 

הפקת המידע הרלוונטי 

וטיובו. מציעים לבדוק 

אפשרות לאיסוף מידע 

זרח התיכון על כלל המ

 ולא רק על ישראל. 

מרכז למיפוי 

 ישראל

גילה 

 דרושקביץ

מעמיד תשתית נתונים 

למערכות ממ"ג 

 ממשלתיות ואחרות. 

המרכז מציג שכבות 

שמועברות אליו, עם כלי 

 תשאול בסיסיים.

תוך כשנתיים מתוכנן 

שידרוג משמעותי של 

הפורטל, שיאפשר ניהול 

משופר של המידע 

ל ומגוון רחב יותר ש

 כלי תשאול. 

פגישה לא התקיימה  גל דקניט עיריית תל אביב

 עדיין

  

המשרד  גל תמיר 

להג"ס, אגף 

 מדיניות

מובילים את מנהלת 

האקלים, שותפים 

בבניית תרחישי ייחוס, 

בקשר עם גופים 

כלכליים לעידוד 

 הטמעה

הצפות, שריפות, גלי חום 

 וקור

מדגישים את החשיבות 

של המידע לגופים 

שעוסקים בכלכלה 

ועסקים, גם במגזר 

הפרטי וגם במגזר 

 הציבורי. 

 

 

  



 

 

 

 

 


