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 תכנית המאיץ  -   ומשבר האקלים פגיעות וכלוסיות  א

)להלן משרד הרווחה(.    והשירותים החברתיים  משרד הרווחה עם    הוא פרי שיתוף פעולהזה  פרק  

, מנהל  1והשירותים החברתיים   ד"ר אלה ברנד לוי, עמיתת ממשק במשרד הרווחה  נכתב בהובלת

  מנהלת תחום פיתוח אורבני קהילתי,נגה אדלר שטרן,  גב'  שירותים חברתיים ואישיים ובסיוע של  

קהילתית,   לעבודה  הרווחה השירות  משרד  קהילה,  משאבי  כרמון,מר  ו  אגף  דוקטורנט    עמרי 

 2. במחלקה לגאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון

 מבוא

לא  עירוני  -ערים ניצבות בחזית ההתמודדות להיערכות למשבר האקלים. כדי לפתח חוסן אקלימי

בחשיבות חיזוק כלל  מכירה  ה  לאמץ ראיה חברתיתעליהן  בלבד, אלא  פיזיים  מענים    די שיחפשו 

ובפרט   שכן  קבוצות התושבים  פגיעות,  ההתמודדותאלו    וקהילות  בחזית  שינויי    עומדות  עם 

  ישנן קבוצות פגיעות יותר.  כי    קיימת הסכמהמשבר האקלים פוגע בכלל הציבור, אולם    3האקלים. 

רגישות יותר  והן  להשלכות משבר האקלים במרחבי המחייה;  מהאחרות  קבוצות אלו חשופות יותר  

יכולת הסתגלות  הן בעלות  בגלל מאפייני רקע כגון מצב כלכלי, גיל, מצב בריאות, מגדר ומוצא; ו

ככל שאדם חשוף יותר, בעל מאפייני  לפיכך,  .  פחות כלים להתמודדות  שברשותן  כיוןנמוכה יותר  

 3 .רקע רגישים יותר ויכולת הסתגלות נמוכה יותר כך הוא פגיע יותר

 היא : של פרק זה  מטרתו 

הפגיעות להאיר   .א האוכלוסיות  על  אלו    זרקור  בחברה,  מאחור  שלרוב  יותר  נשארות 

פוגעות בהן בצורה הקשה ביותר.  השלכות משבר האקל שו חשיבות רבה בהטמעת    ישים 

מאחור"   נשאר  לא  אחד  "אף  של  להערהתפיסה  האקלים  ביחס  למשבר  הרשויות  כות 

 צדק סביבתי רבות שנים.-אי  הזדמנות בתהליכי ההערכות לתיקון סוגיותו

ללהציג   .ב ומהעולם,    מגוונותמקצועיות,  פרקטיקות  המלצות  מהארץ  השראה,  ומעוררות 

   תושביה הפגיעים.ובפרט את  לאמץ כדי לחזק את כלל התושבים אותן הרשות יכולה

נפתח בסקירה של מה מהם מרכיבי הפגיעות. נעבור להסבר של כל אחד ממרכיבי הפגיעות: חשיפה; 

ויכולת הסתגלות.   יכולה לנקוט  רגישות;  ברמת    –לבסוף נסקור דרכי פעולה מגוונת בהן הרשות 

תוך למידה מהנעשה ברשויות בארץ ובעולם ומן הספרות   ,הפרט, המרחב הפיזי והקהילה והשכונה

 .  על מנת לחזק אוכלוסיות פגיעות – המחקרית 

 
דליה לב שדה,  גב' בכירה מנהל שירותים חברתיים ואישיים,    תאיריס פלורנטין, סמנכ"ליגב' אלה עמיתת ממשק לצד    1

 נקאש, מנהלת השירות לרווחה הילד והמשפחה.  גנורית ויסברגב'  מנהלת אגף משאבי קהילה ו
,  נקאשגב' נורית ויסברג  ,  דליה לב שדהגב'    ,איריס פלורנטיןגב'    הפרק:  שתרמו לכתיבת   .ות נשים הבאים.לא  תודותינו  2

ד"ר קרני    ואל סיגל,ד"ר י  ,ד"ר אורלי רונן  ,אביגיל הלר  גיא להב,מר    עו"ד אילת ששון,  ,אבי סנדרמר   ,לימור מוסיילגב'  
ד"ר   ר איתי גרינשפן, ד" מיכל צרפתי, ד"ר איריס אביעזר,ד"ר  ,  אבנר חימר   ,ד"ר תמיר ארביבד"ר עמיאל וסל,  ,קריגל

   .וד"ר נאוה קיינר פרסוב ד"ר גלעד רונן , עמית טובי
ק.    3 אי  (.2021)קריגל  מתבסס  האם  האקלים:  משבר  של  חברתי  המקומית-ניתוח  ברמה  אקלימי  אקולוגיה  ?  צדק 

 https://www.magazine.isees.org.il/?p=22432(, 1)12, וסביבה

https://www.magazine.isees.org.il/?p=22432
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 חשוב לנו להדגיש כי: 

ה  • בפרק    יקותפרקטמרבית  הרשותחשובות  המוזכרות  תושבי  כלל  לחיזוק    ומתאימות 

האקלים,    םבהיערכות הפרקטילמשבר  בקרב בפרט  הקהילתיות.  בחיזוק  העוסקות  קות 

שות השקעה מרובה יותר  ודורשות מהר  קריטיותפרקטיקות אלו    יותר   אוכלוסיות פגיעות

 , ליווין ותחזוקתן.לשם מיסודן

  ככלל הצלחתן של הפרקטיקות המוצעות תלויה בשיתוף של גורמים שונים ברמת הרשות •

ובפרט  :  ביהיהם בכלל  חברתיים  לשירותים  רווחה/המחלקה  אגף  ביניהם:  הרשות  אגפי 

לעבודה   והמחלקה  לקהילתית  עירוני(;  )  התנדבותהמחלקה  קשרי  רכז מתנדבים  מחלקת 

רשת ערים    מתאמ.תע;  מחלקת שפ";  אגף התכנון;  אגף קיימות/יחידה סביבתיתקהילה;  

ות  ביחשגופים מוסדיים קיימת  בצד שותפות גם  בריאות; אגף הנדסה; אגף אסטרטגיה.  

כל אחד  שכן שיתוף הפעולה עם התושבים; ארגוני מגזר שלישי וארגונים עסקיים. ב עליונה

לכלל פעולה    וידע וההצלחה טמונה בחיבור השחקנים  חזקותללו מביא עמו  מהשחקנים ה

 . משותפת

ורשויות מחוץ   • הצוות המקצועי ממדינות  ידי  על  נאספו  ובתוך, הן  הפרקטיקות  לישראל 

 כוללות אמצעים וכלים ממשלתיים קיימים ליישום ופעולות להשראה ולמידה. 

  פגיעות וקבוצות פגיעות מרכיבי

  מסוימים   מאירועים  שלילי  באופן  םמושפעי  להיות  זיקה   או  נטייה  הינה   (Vulnerability)  פגיעות

(International Panel of Climate Change)  חשיפה (  1):  עיקריים   מרכבים  שלושה  יש. לפגיעות  ;

 :4הסתגלות  יכולת (  3) -ו;  רגישות( 2)

מערכות חברתיות, אקולוגיות וכלכליות  של  ן, או היעדרותן,  נוכחות  רמתמשמעה    חשיפה •

באופן    ותלהיות מושפע  לאותן מערכותלגרום  היכולים    ותחת תנאים  גיאוגרפייםבאזורים  

 שלילי. 

או מינים המכתיבים    תומערכ, קבוצות,  פרטיםשל    ני רקעמאפיי   של  נגזרת  הינה  רגישות •

 .  עליהם האקלים השתנות את מידת השפעת 

ומוסדו,  מערכות  של   יכולתל  תמתייחס   הסתגלותה  יכולת •   זק לנ  להסתגל  אדם  בנית 

 . בהשלכות לטפלו  הנזקים  את למתן, לתוצאות הגיבל  לנצל הזדמנויות,  פוטנציאלי,

  יורדת  אך,  עולות  והרגישות  שהחשיפה  ככל  גדלהלמשבר האקלים    הפגיעותככלל, ניתן לומר ש

   5(1)ראו תרשים   יכולת ההסתגלות שעולה ככל

 
4 
IPCC. (2014). Summary for policymakers. In Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and 
Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth 
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (pp. 1-32). Cambridge, UK and 
NY: Cambridge University Press. 
 
5 Lankao, P. R., & Qin, H. (2011). Conceptualizing urban vulnerability to global climate and 
environmental change. Current opinion in environmental sustainability, 3(3), 142-149. 
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 כאשר:  פגיעות יותר למשבר האקלים אוכלוסיות, בסביבה העירונית

ירודים .1 פיזיים  בו    -  תנאים  צפיפות  ות  מתגורר הן  מאפייני המרחב  גאוגרפי,  כגון מיקום 

מייצרים מקום חלש ורעוע ובשל   -    וזיהום, תשתיות רעועות, מיעוט בצמחייה ובהון טבעי

 .  כך פגיע יותר מאזורים אחרים לשינויי אקלים

יותר    רגישותכגון גיל, בריאות, מצב כלכלי, שיוך אתני ומגדר הופכים אותן ל  מאפייני רקע .2

    .למפגעי האקלים

בשל תנאי    ואף, במקרים מסוימים, מוחלשת  יותר  מוכהנאקלים    לשינויי  ןהסתגלות  יכולת .3

 .ומודעות נמוכה יותר   החלטות לקבלת  נמוכה  נגישות, מוגבלים משאבים, מחיה ירודים

  בעת   ןוהתמודדות   לפני  של אוכלוסיות פגיעות  היערכותה  שיכולת  לכך  מביא  אלו  מאפיינים  שילוב

  ביחס  אלו  אירועים לאחר  יותר   איטית היא להשתקם  ן יכולת אף מוגבלת ו אקלימיים  קיצון  אירועי

 . פחות פגיעות לאוכלוסיות

 רמת חשיפה 

  קשר בין אזורים עירוניים החשופים יותר למשבר האקלים לבין שנמצא  מחקרים מצביעים על כך  

לפי גישת הצדק הסביבתי אמנם כל קבוצות      7,8  ,6. אוכלוסיות בעלות מאפייני רקע רגישים יותר

ך בפועל בשל עלויות קרקע  הגנה דומה מפני מפגעים סביבתיים, אהאוכלוסייה זכאיות לגישה ול

  9מתגוררת בסמיכות למפגעים סביבתיים ומפעלים מזהמים.   אוכלוסיות מוחלשות  ,יותרנמוכות  

ת עצים בפרט, בפחות פארקים,  הצללובמיוחד במחסור באזורים אלו מאופיינים בפחות הצללות  

 
6 Bancroft, K. H. (2012). Zones of Exclusion: Urban Spatial Policies, Social Justice, and Social Services. 
Journal of Sociology and Social Welfare, 39(3), 63-84. 
7 https://www.un.org/esa/desa/papers/2017/wp152_2017.pdf 
 
8 Tessum, C. W., Paolella, D. A., Chambliss, S. E., Apte, J. S., Hill, J. D., & Marshall, J. D. (2021). PM2. 5 
polluters disproportionately and systemically affect people of color in the United States. Science 
Advances, 7(18), eabf4491. 
9 Bancroft, K. H. (2012). Zones of Exclusion: Urban Spatial Policies, Social Justice, and Social Services. 
Journal of Sociology and Social Welfare, 39(3), 63-84. 

https://www.un.org/esa/desa/papers/2017/wp152_2017.pdf
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גינות ציבוריות ושטחים ירוקים פתוחים, בבנייה יותר צפופה ובפחות סירקולציה של האוויר, ביותר  

ובתשתיות ביוב וניקוז מי נגר פחותות.    ('איי חום עירוניים ')  הום אויר, בטמפרטורה גבוהה יותר זי

פוגעים באזורים      11או קור קיצוניים ואירועי הצפות    10כתוצאה מכך עליית טמפרטורות, אירועי חום 

 אלו באופן קשה יותר. 

מרחב  קיימים מאפיינים  יותרמייצרים  ש  יםיארבעה  גבוהה    באזורים   יותר  ושכיחים  חשיפה 

 : העיר של  המוחלשים

בעייתי עלול להחליש את היכולת של אזורים גאוגרפי  מיקום      -  מבנית   וגאומטריה  מיקום .1

לה את   קיצון  לאירועי  גיבמסוימים  משנה  הבנויה  הסביבה  של  הגאומטריה  אקלימיים. 

  של  הממדים את  ו  לכיוונו   הרחוב   רוחב   בין  היחסים הטופוגרפיה הטבעית וקובעת גם את  

לכן, הגאומטריה    .שלה  והבניינים העיר  דרך  ומים  אוויר  לתנועת  תורמיםה  הבניינים  סידור

, למשל  כך .  ושיטפונות  חוםגון  כ  האקלימיות  ההשפעות  פיזור  את  תמעכב  או  תעוזרהמבנית  

)ל  הדומות  בתבניות  המסודרים  ברחובות וערב   מועברים  גשמים  ומי  חום,  (רשתשתי 

  ובנתיבי   הרוח   בנתיבי   שולט  זה   שסידור  משום,  המבנים  סידור   של  הגיאומטריה  באמצעות

,  גדל  הבניין  שגובה   ככל ,  כן  כמו.  וניתהעיר  הרחובות  רשת  דרך   שמועברים  המים  ניקוז

  תלולות   שגדותיו  עמוק  כעמק  שבנוי  רחוב  של  מבנה,  לכן.  מצטמצם  עצים  של  הקירור  אפקט

  תלהיווצרו, ולכן יתרום  עירוני  ״קניון יהווה טופוגרפיה של  ״  ,וצמודים  גבוהים  מבניינים

  חמים יותר ביחס ליתר הסביבה העירונית אשר הנם    אזורים בעיר   -  בתוך העיר    חום   איי

  הגבוהה   בסביבה  מאוד  לאט  משתחררת  היא   ובלילה   ביום  נלכדת  מהשמש  שקרינה   מכיוון

אחוז גבוה של בניינים גורמים נוספים המעצימים את תופעת איי החום הם      12. המבנים  של

כתוצאה מתחבורה, פעילות תעשייתית    זיהום אויר גבוה  ;יעילים אנרגטית  שאינםישנים  

; ושימוש נרחב  מיעוט שטחים ירוקים ועצים מצליליםושימוש במזגנים; הסרת צמחייה ו

 החום  את  לוכדים  מצומצם  ואוורור,  צרים  רחובות  עם,  צפופים  אזורים    .בבטון ואספלט

 .פגיעות ומייצרים

ה  -   וצבעם   החומרים   סוגי  .2 את  מגביר  וכהים  אטומים  בחומרים  מוגבר    סיכונים שימוש 

כמו    חומרים  של   גבוה  מצאיכך למשל, למקומות עם    אקלימיים.  קיצון  מאירועי  הנובעים

 השמש  קרינת   את  ולשמר   לספוג   נטייה  יש,  ורחובות  לבניינים  המשמשים  ואספלט  בטון

אלו    . בלילה  לאט  חזירהולה שלחומרים  היא  לכך    ואמיסיביות  13נמוך   אלבדו  ישהסיבה 

 שומרים,  סופגים  הם,  השמש  קרינת ל  גרועה  בצורה  מגיבים  חומריםה  כלומר  14. גבוהה

ועוד  . לילהה  מהלךב  לאט  אותה  מחזיריםו לכן  ,  למים  אטומים  חומרים  אותם,  זאת 

  לקירור   הזמינה   הלחות   כמות   ואת  גשם  באירועי   המים  של  החלחול  יכולת  את   יםמפחית 

 
10 Israeli Ministry of Energy (2020). Defining a national strategy for urban heat, Israeli miniseries and 
stakeholders kick-off report, Colombia University 

ניקוז  ותשתיות    הצפות מתרחשות באזורים עירוניים נמוכים יותר ו/או באזורים בהם יש מיעוט שטחים מחלחלים  11
 מוזנחות 

  והגאומטריה   הים   ליד  הגאוגרפי   המיקום   של  נכון   לניצול   דוגמא   היא   יפו -אביב  מרכז וצפון העיר תל  של  גדס   תכנית   12
  את   לתעל  כדי  רחבות  כשדרות   הרחובות   את   וסידרה  הים התיכון   ליד   העיר   ניצלה את מיקומה של  התכנית .  המבנית
  הצפיפות   את   שמאזנות(,  פרטיים  פתוחים   שטחים)  חצרות   מוקפים  המבנים,  בנוסף.  לעיר ולתוך הבניינים  מהים  הבריזה 

 בסביבה  מים וחלחול פסיבי קירור  לייצר יותר  עוד מסייעים  הפתוחים הציבוריים השטחים והקצאת, בניינים גושי של
 בגוף  הפוגעת הקרינה  לכמות  המוחזרת   הקרינה כמות  בין   יחס - אלבדו  13
טמפרטורה . ישנם חומרים    באותה  אידיאלי   שחור  גוף  שפולט   לקרינה   גוף  שפולט  הקרינה  כמות   בין  יחס   -  אמיסיביות  14

 החשיפה לחום גם כן סינטטיים רבים במרחב שימוש בהם בצבע כהה מגביר את 
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מוחלשים, איכות וטיב הבנייה ירודים, כולל   באזורים  .חום  באירועי,  לאטמוספרה  באידוי 

 וקולטי חום. נמוךשימוש בחומרים זולים שהם בדרך כלל בעלי אלבדו 

הצללה בכלל והצללה באמצעות עצים בפרט נחשבת לדרך יעילה      -  והצללה  צמחיה  מיעוט .3

האקלים.   משבר  השלכות  עם    השפעות  את  ממתן  והצללה  צמחייה  של  מצאי להתמודד 

  הצמחייה ,  גשם  באירועי.  קיצון  מאירועי  רבים  סיכונים  מונע  ואף  הבנויה  בסביבה   האקלים

  למרות ,  התחממות  באירועי .  הצפות  מניעת  תוך  המים  ושימור  חלחול   בתהליכי   מסייעת 

  כלומר  -   נמוכה  אמיסיביות   לה  יש ,  נמוך  אלבדו   יש (  בנייה  לחומרי   בדומה)  שלצמחייה

  פוטוסינתזה  לצורך  בקרינה  משתמשת  אך(  האלבדו  בגלל)  שמש  קרינת  סופגת  הצמחייה

  הוא ,  קיצוני  חום  או   בצורת  ידי  על   מיובש  צמחי  חומר  כאשר,  זאת  עם.  לחות  על  ושמירה

  כמו   צמחייה,  נכונה  בצמחייה  ושימוש  הצללה   ללא,  לכן.  אלה  קירור  תכונות   לאבד   עלול 

   .המרחב את לחמם   יכולה שיחים או דשא

 מתגוררות  מוחלשות  אוכלוסיות  בהם  האזורים

במיפוי    .והצללה  צמחייה   במיעוט  מאופיינות למשל  כך 

אביבעצים   תל  בעיריית  שיעור    15יפו -שנעשה  כי  נמצא 

כיסוי העצים בצפון העיר המאופיין באוכלוסייה מבוססת 

כלכלית גבוה משמעותית מהאזורים הדרומיים -חברתית

ראו   מוחלשות.  והמזרחיים, בהם מתגוררות אוכלוסיות 

 2 מספר תרשים

 :  ההפניה הבאה ראועל המחקר להרחבה 

• https://www.nber.org/system/files/working_papers/w25961/w25961.pdf 

 

הוא המאפיין הרביעי המשפיע    -  ומבניינים  מתחבורה  הנפלט  מבוזבז  וחום  לקויות  תשתיות .4

על רמות החשיפה הגבוהות במרחבים עירוניים. למשל, תשתיות ביוב לקויות, ניהול לקוי  

 
 שימוש במפות צל לטובת תכנון עירוני אקלימי בתל אביב־יפו  15

https://www.nber.org/system/files/working_papers/w25961/w25961.pdf
https://www.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=e3ba251e81fa47729719cb0fc82460f8
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קיצון  -של מי ומיעוט בשטחים מחלחלים מגדילים את הסיכונים הנובעים מאירועי  נגר  

וש  אקלימיים כגון שיטפונות. מאידך מיעוט בתשתיות תחבורה ציבורית ולא ממונעת, שימ

את   מגבירים  במזגנים  מוגבר  ושימוש  פרטית  בתחבורה    בניינים מ  החום   פליטתמוגבר 

.  אל סביבתן וכתוצאה מכך, הסיכונים מאירועי חום קיצוני באזורים אלו, גדלים ומכוניות

נטיעת -ללא שימוש באמצעים ממתנים, כמו תשתיות מבוססות  דוגמת  לצד   שיחים  טבע 

הרכבים, פליטות החום בעיר נוטות להישאר   פליטות   י המגנות על הולכי רגל מפנ  מדרכות

מגבירות את הסיכונים להיווצרות איי חום ותופעות אקלימיות  ולכן  באוויר בגובה נמוך  

 רחובות   עם ,  ירודים  עירוניים   אזורים.  המזיקות לבריאות, לאוכלוסיות מוחלשות ולסביבה

כאן  .פגיעות  ומייצרים  החום  את  לוכדיםתחבורתיים    ועומסים,  צרים קרובות   לעיתים 

  חיות אוכלוסיות מוחלשות שחשופות יותר למפגעים אילו. 

 

   מת רגישותר

ו  רגישותהרמת   קבוצות  ממאפייניה  יחידיםשל  מושפעת  האקלים  הכוללים  האישיים    םלמשבר 

כאשר  מאפיינים   ותרבותיים,  כלכליים  חברתיים,  אישיים  דמוגרפיים,  מאפיינים  של  הצטברות 

להלן    16. יוצרת השפעה מצטברת שמעמיקה את רמות הפגיעות להשלכות שינויי האקלים  רגישים

 :נפרט כמה מאותם ממאפיינים אישיים אלו

 מצב כלכלי  .1

פגיעים    אנשים החיים בעוני  .)לפי הגדרת הביטוח הלאומי(  מאזרחי מדינת ישראל חיים בעוני  20%כ  

 יותר להשלכות פגעי מזג האוויר מסיבות שונות.  

הם   עם  ראשית  גם  יותר  גבוהים  בשיעורים  עוני מתמודדים 

אנרגטי  .  אנרגטי מעוני  היבטיםמורכב  ההיבט  שלושה   .

בית לצרוך אנרגיה במידה  -קושי של משקהראשון מתייחס ל

כלכליים  נחוצה   מקשיים  כתוצאה  הבסיסיים  צרכיו  למילוי 

הגבוהים האנרגיה  מתייחס  ומחירי  השני  ההיבט   ;

למקורות  ל שוויונית  לא  או  מוגבלת  גישה  עם  התמודדות 

וההיבט  אנרגיה משתלמים, בטיחותיים או יעילים אנרגטית;  

ל מתייחס  המאופיינים  השלישי  ובניינים  בבתים  מגורים 

 3ראו תרשים מספר  ביעילות אנרגטית נמוכה.

הצפויים האקלים  שינויי  עם  התמודדות  יכולת  את  מחליש  אנרגטי  שבעת    עוני  ובוודאי  בשגרה, 

 כך למשל למשק בית עשוי שלא להיות מזגן כלל או שיש מזגן אך אין כסף להפעיל אותו.  חירום.

ה חשמלבישראל,  ניתוקי  מגבילה  או  האוסרת  אוכלוס  חקיקה  בקבוצות  ומתמקדת  ייה  מוגבלת 

ספציפיות, ביניהן אנשים התלויים במכשירי חשמל מצילי חיים וכן צרכנים ניצולי שואה הזכאים  

בעלי    ןביניה  החשמל   חשבון  בתשלום  קבועות  להנחות  זכאיותספציפיות  קבוצות  לתעריף מופחת  

 
אקולוגיה  המקומית?. (. ניתוח חברתי של משבר האקלים: האם מתבסס על אי צדק אקלימי ברמה 2021קריגל, ק. ) 16

 https://www.magazine.isees.org.il/?p=22432 וסביבה
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חלקיים  . אולם הסדרים אלו  17מוגבלויות, בעלי הכנסה נמוכה, אזרחים ותיקים וחיילים משוחררים 

גם   18.עשרות אלפי משפחות מנותקות מאספקת חשמל מידי שנה או תלויות בשירותי מונה מראשו

תשלום, דבר הגורם לסכנה בטיחותית עבור  -חדרי מדרגות בבניינים רבים מנותקים מחשמל בשל אי

י  הדיירים. כמו כן אנשים רבים מוותרים על חימום או קירור בתיהם לאור קשיים כלכליים ומחיר

ומעלה( ויתרו על חימום או קירור מספיק    20מבני ה   41%מיליון איש )  2.1- כ 2013האנרגיה. בשנת 

( פיגרו בתשלומי החשבונות החודשיים  24%מיליון איש )  1.2%של ביתם על רקע מצבם הכלכלי, כ  

  19.ים כולל חשמללמוצרים בסיסי 

לכל  מבחינת יעילותם האנרגטית של הדירות והבניינים, אמנם לא נערך מיפוי מסודר, אך מוערך כי  

.  נמוכה   אנרגטית  ותיעיל   בעלות' של המאה הקודמת  80מיליון דירות שנבנו עד לשנות ה    2כ  הפחות,  

מצב  ניתן להסיק על מצבם האנרגטי של הדירות והבניינים בהם מתגוררים אנשים שחיים בעוני, מה

אוכלוסיות פגיעות. בניינים אלו שנבנו בשנות    מתגוררותהפיזי והתחזוקתי של הדיור הציבורי, בו  

שדיירי   הדבר  משמעות  אנרגטית.  לנחותים  נחשבים  העשרים  המאה  של  והשישים  החמישים 

מאי סובלים  משמעותית.  -הבניינים  תרמית  תוכלו  נוחות  האנרגטי  העוני  השלכות  על  )להרחבה 

 .  כאן(האגודה לזכויות האזרח   למצוא באתר

 20חושפים אותם לפגעי מזג האוויר.   אקונומי-במצב סוציו  שיםבהן עוסקים אנעבודות רבות    שנית,

בחקלאות, בתשתיות חשופי בתעשייה,  כפיים  במהלך  עובדי  קיצוניים  לתנאי אקלים  יותר  יום  ם 

לתחלואה הקשורה לחשיפה לאירועי מזג אויר  להוביל    עלולזה  .  (כאן  על הנושא)ראו כתבה    העבודה 

   קיצוניים.

יותר של מחלות   גבוהים  לב, הנחשבות  שלישית, הם מתמודדים עם שיעורים  ובעיות  כגון סכרת 

 לגורמי סיכון בעת גלי חום. 

 ולבסוף,  נמצא קשר בין אלימות במרחב הציבורי לגלי חום, בעיקר בשכונות עוני. 21

 גיל  .2

לעולם,   החיים  בדומה  תוחלת  בישראל  ויחד  גם  בהתמדה  האזרחים  אוכלוסיית  גם    אתהגדלה 

נתוני עפ.  בישראל  םהוותיקי לסטטיסטיקה  "י  המרכזית  שנת  הלשכה  בסוף  בישראל    2019,  חיו 

  ,על פי תחזיות האוכלוסייהומתושבי המדינה,    12%ומעלה, שהם    65אלף תושבים בני    93-מיליון ו

  ם הוותיקיהאזרחים  אוכלוסיית    22.מיליון איש  2-,והם ימנו כ  14.2%- חלקם ליעלה    2040עד שנת  

ביחס לאוכלוסייה, הנובעת משיעור השתתפות נמוך בשוק העבודה  ברמת הכנסה נמוכה  מאופיינת  

 .  וירידה בתפקוד הבריאותי

 
 17 https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C  

 http://docs.wixstatic.com/ugd/01368b_c6bfbc2493e44ae0bac3af768f569202.pdf - 4988/19בג"ץ   18
 .2013הסקר החברתי (. 2013הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ) 19

https://old.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=6&CYear=2013&CMonth=1 

20 

https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10086210/1/Taylor_The%202019%20Report%20of%20the%20L
ancet%20Countdown.pdf 
21 https://www.nber.org/system/files/working_papers/w25961/w25961.pdf 

. הודעה לעיתונות של  ומעלה  65אזרחי ישראל הותיקים בני   על : מבחר נתונים2020לאומי -יום האזרח הותיק הבין 22
 השלכה המרכזית לסטטיסטיקה 

https://a59952db-05ff-468c-a8f0-411f44dfbc9c.filesusr.com/ugd/01368b_f1b4d335e63d4f4b9bb1a1f156b9f5f4.pdf
https://www.haaretz.co.il/nature/climate/.premium-MAGAZINE-1.9929198?utm_source=App_Share&utm_medium=iOS_Native
http://docs.wixstatic.com/ugd/01368b_c6bfbc2493e44ae0bac3af768f569202.pdf
https://old.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=6&CYear=2013&CMonth=1
https://www.nber.org/system/files/working_papers/w25961/w25961.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2020/%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97-%D7%94%D7%95%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A7-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-2020-%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%A8-%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%94%D7%95%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A0%D7%99-65-%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94.aspx
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הפיזי    םבשל מצביותר פיזית ונפשית לזעזועים ואירועי אקלים קיצוניים הן  פגיעים    אזרחים ותיקים

בשל   הן  סיכון,  בקרב  שיעוריכגורם  הגבוהים  בנוסף  םהעוני  זאת    חלקם  ממנו  חברתית   לבידוד , 

  מחלות ,  לב  מחלות  רקע כגון סכרת,  ממחלות  סובליםהם אלו ה  יותר   פגיעיםה  קשישים ה.  סובלים

שגרים    אזרחים ותיקים  במיוחד  כמו כן פגיעים    24, 23. בחום  המחריפות  ומחלות כליות   נשימתיות

   .עורף משפחתי ו/או העדר עוני ומתמודדים עם  בקהילה

פגיעותם של    4תרשים מספר   כיצד  ותיקיםממחיש  ה   אזרחים  ועולה עם  בכל רחבי  עולם הולכת 

 .  השנים. באזור הים התיכון ובאירופה, שיעורי הפגיעות גבוהים במיוחד

 

 

הם   25,26.  המערכת החיסונית שלהם רגישה יותר  כי  פגיעים יותרילדים ובעיקר ילדי הגיל הרך  גם  

כתוצאה מכך, ההתנהגות המונעת של    .לסיכונים נמוכה יותרמוגבלים בתנועתם והמודעות שלהם  

  ילדים יתר על כן,    .  קור/סכנת התייבשות ומכות חוםכגון  באירועי חום )קור(  ילדים היא מוגבלת  

עלולים להימצא  יותר ברחובות ו משוטטים    בסיכון גבוה יותר שכן הילדים    יםאו נוער בסיכון נמצא 

יכולים לשנות את התנהגותם בעת חשיפה  אינם    תינוקות  .בעת אירועי קיצון  באזורים מסוכנים יותר

עלולים  ולכן  (  אנרגטי  עוניבגלל סוגיות כמו  )שאפילו אינם מוגדרים אירועי קיצון    אקלים  לאירועי

 . להיפגע יותר

 י מצב בריאות  .3

 
23 Hutton, David (2008). Older People in Emergencies: Considerations for Action and Policy 
Development. Geneva: World Health Organization. 
24 

https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10086210/1/Taylor_The%202019%20Report%20of%20the%20L
ancet%20Countdown.pdf 

25 https://www.clalit.co.il/he/your_health/kids/baby/Pages/sun_exposure_of_babies.aspx 
26 https://www.cancer.org.il/template/default.aspx?PageId=6752 

https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10086210/1/Taylor_The%202019%20Report%20of%20the%20Lancet%20Countdown.pdf
https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10086210/1/Taylor_The%202019%20Report%20of%20the%20Lancet%20Countdown.pdf
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פגיעים יותר לתנאי אקלים קיצוניים בשל מגבלות    וחולים במחלות כרוניות  אנשים עם מוגבלות

ב  -   ניידות פינוי והן בנגישות למרחבים מאוקלמים. חולים התלויים בציוד "תומך חיים״,    עתהן 

להפעלת   השבתה של רשת החשמלבפרט במצבי ר קיצוניים, ונתונים בסכנה מידית בתנאי מזג אווי

   ציוד והחימום.

 מגדר .4

נשים נוטות להסתובב יותר בחוץ עם    .שינוי אקלים  הבריאותיות של  להשפעות פגיעות יותר  נשים  

  את הסיכון של נשים לרעלת הריון.  מעלים  הילדים ולהשתמש יותר בתחבורה ציבורית וכן גלי חום

בעוניעוד,   שחיות  הנשים  ובעולם  שיעור  עצמאיות)  בישראל  נשים  בהשוואה  ,  (במיוחד  גבוהים 

 עוני אנרגטי.  באופן המקשה על התמודדותן עם  ,לגברים

מגבירים את הסיכון לאלימות מגדרית. לאחר גלי חום נרשמה עליה  אף  אירועי אקלים קיצוניים  

 27. בשיעורי הפניות למרכזי חירום לטיפול באלימות

 עדר מעמד חוקי יה .5

חשופות  מעמד  חסרות  אופי    אוכלוסיות  בשל  האקלים  משבר  מתגוררות  להשלכות  בהן  השכונות 

התיכון נחשב לאזור רגיש במיוחד  -והאמצעים הכלכליים העומדים לרשותן להתגונן מפניו. המזרח

לשינויי האקלים ולכן עשוי להיות חשוף יותר למהגרי אקלים יוצאי מדינות אפריקה, אשר בהעדר  

  28. מעמד חוקי, מוגנים באופן חלקי מאוד על ידי מוסדות המדינה

 יכולת הסתגלות 

קשורה   ומוסדו,  מערכות  של  יכולתלהסתגלות  לנצל    לנזק  להסתגל  אדם  בני ת  פוטנציאלי, 

אשר    . בהשלכות  ולטפל  הנזקים  את   למתן ,  לתוצאות  להגיבהזדמנויות,   גורמים  מספר  ישנם 

וק  פרטים  של  ההסתגלות  יכולות  את  קהילתי  הילות:  מחלישים  חוסן  רעועים;  במבנים  מגורים 

ותפיסות   מודעות  והעדר  החלטות;  קבלת  בתהליכי  נמוכה  והשתתפות  פוליטי  כוח  העדר  נמוך; 

 שגויות ביחס למשבר האקלים.

 מרכיבים אלה מתוארים ביתר פרוט להלן:

עם ליקויי בנייה רבים, ללא איטום,   ישנים  בבתים  מגורים  -יותר  רעועיםבמבנים    מגורים .1

בידוד   ב   דייריהן  את   חושפותישנות    תשתיות   ועםללא  יותר  קשה  אירועים  עלפגיעה  ת 

אקלימיים קיצוניים ופוגעים באיכות חייהם בשגרה. מבנים אלו נפגעים קשה יותר בעת  

יותר    המתמודדות עם מצוקה כלכלית לאחר הפגיעה, לאוכלוסיות    הצפות. יכולת נמוכה 

עצמ  על  לרשות  שכן  ןלהגן  העומדים  הכלכליים  מוגבלים  ן האמצעים  הבניין  את  ,  לשקם 

 
27 https://www.stlanguage.com/%d7%90%d7%a7%d7%9c%d7%99%d7%9d-
%d7%9e%d7%92%d7%93%d7%a8%d7%99-%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%9d-
%d7%91%d7%97%d7%96%d7%99%d7%aa/ 

 
28 Moshe, N. (2016). Infiltrators in the neighborhoods of south Tel Aviv (Hebrew).Jerusalem: Knesset 
Research and Information Center. Retrieved from 
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/9df2d286-3623-e611-80d5- 00155d0acbc2/2_9df2d286-
3623-e611-80d5-00155d0acbc2_11_8915.pdf 

https://www.stlanguage.com/%d7%90%d7%a7%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%92%d7%93%d7%a8%d7%99-%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%97%d7%96%d7%99%d7%aa/
https://www.stlanguage.com/%d7%90%d7%a7%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%92%d7%93%d7%a8%d7%99-%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%97%d7%96%d7%99%d7%aa/
https://www.stlanguage.com/%d7%90%d7%a7%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%92%d7%93%d7%a8%d7%99-%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%97%d7%96%d7%99%d7%aa/
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זו     , העדר מהבנק  הלוואה  לקבלמוגבלת במיוחד    יכולת,  זמין  כסףב  מחסורלאוכלוסייה 

 . וכדומה  מבנהעל ה   ביטוח

חוסן קהילתי הוא מרכיב חיוני בקהילות המתמודדות עם משברים ועם    -  קהילתיחוסן והון   .2

קהילתי    חוסן איומים שונים בחייהם של הפרט, המשפחה, של הקהילה ושל האזור כולו.   

,  הוא היכולת של הקהילה לנקוט בפעולה מכוונת לשיפור היכולת האישית והקולקטיבית

  ת ל מהלכם ועל השפעותיהם העתידיוולהשפיע ע  יםמשבר ו  לחץ  מצבי   בעת  להגיב ביעילות  

זו מושפעת ממספר רב ביותר של "מחול  29. על הקהילה י חוסן". אחד ליכולת התמודדות 

היישובים/השכונות   הנהגת  של  המקומית,  הרשות  של  היכולת  הוא  שבהם  הבולטים 

מתעצב  הקהילתי  החוסן  הולמים.  מענים  לו  ולעצב  המצב  את  ולפרש  להבין  והתושבים 

ומתהווה בהקשר חברתי/קהילתי מסוים המשתנה מקהילה לקהילה. חשיבה תכנון ופעולה  

בי הקהילה )התארגנות טבעית, מנהיגות, התנדבות,  ממדית המתבססת על משא-בגישה רב

שותפויות, ערכים(, על משאבים ארגוניים של הרשות המקומית ושל גופים ממשלתיים ועל  

 משאבי המגזר השלישי יכולים לשפר באופן מהותי את החוסן הקהילתי.  

החוסן       לפיתוח  שיטתיות  בדרכים  שפעלו  ממשברים הקהילתי    קהילות  לצאת  ידעו 

  ציבוריים   ומרחבים תשתיות חברתיות    30.יותר  מחוזקות וחסונות ומתקופות של אי ודאות  

ביותר    האינטראקצי  המקדמים  מיטיבים חשובים  נמצאו  יומיומיים  חברתיים  ומפגשים 

, זאת בדומה לכמות ואיכות  קיצוניים  אקלים  אירועי  עם  בהתמודדותו  קהילתי  חוסן  בבניית

  תשתיות ומרחבים הללו   של היעדרותם. הקשרים החברתיים, שנמצאו מחזקים חוסן אישי

בעת    חיים  לסכנת   אותם  חושף  ואף  וקם ונית  בידודםמחליש את הפרטים ומגביר את תחושת  

  נוטים  אנשים  חברתיות  תשתיות  הנעדרות בשכונות  זאת משום ש  .אירועי אקלים קיצוניים

השכנים אינם שמים לב האם האדם נעדר, האם נתון במצוקה    סכנה  ובעת  בביתם  להסתגר

אזרחים    700  -נפטרו כ  1995כך למשל בגל החום שאירע בשיקגו בשנת    .צורך בסיועוהאם יש  

  מוחלשות החסרות בשכונות  אמריקנים שחיו  -. מרביתם היו שחורים/אפרועריריים  ותיקים

ציבוריים  תשתיות   ומרחבים  חברתיים  אינטראקציה    יםהמזמינ חברתיות  ומפגשים 

 31. יומיומיים, כגון מבני ציבור, מדרכות, חנויות, כנסיות, גני שעשועים

החברה   לקידום  החברתיים,  והשירותים  הרווחה  משרד  עוסק  בהם  הנושאים  יתר  בין 

פרקטיקות ותכניות    קידום התחום באמצעותבישראל, מצויה גם סוגיית החוסן הקהילתי.  

לחיזוק החוסן הקהילתי )שיוצגו בהמשך( נעשה גם דרך השירות לעבודה קהילתית שהינו  

 חלק מאגף משאבי קהילה במשרד והמחלקות לשירותים חברתיים. 

כ  .3 פוליטיוהיעדר  קבוצות   -החלטות  קבלת  בתהליכי  יותר  נמוכה   השתתפות/ח  בהכללה, 

על  יכולתן להשפיע  מגע פורמאלי עם מקבלי ההחלטות ולכן  פגיעות יותר מקיימות פחות  

יש גם פחות כוח פוליטי ולכן    וקולן פחות מושמע. לחלקןנמוכה  תהליכי קבלת ההחלטות  

 
(. מרכז חוסן קהילתי, משרד הרווחה, האגף לשירותים חברתיים ואישיים, השירות  2003פלד, ד. וסנדר, א. ) 29

 כונות וקליטת עלייה לעבודה קהילתית שיקום ש
השירות לעבודה קהילתית ,האגף   (. תדריך למיפוי רב ממדי של החוסן הקהילתי ליישוב/ לשכונה.2010רותם, ג. ) 30

 משרד הרווחה והשירותים החברתיים. לשירותים חברתיים ואישיים,
31 Klinenberg, E. (2015). Heat wave: A social autopsy of disaster in Chicago. University of Chicago 
Press. 
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צרכיהן וביטחונן נלקחים פחות בחשבון בתהליכי קבלת ההחלטות העירוניים, המשאבים  

 32. וחלוקתי  סביבתיצדק -מאיפחותים וכתוצאה מכך הן סובלות יותר    ןהמושקעים בה

תושבים מובילים  אלו    -לשינויי אקלים   בעייתיות  וגישות  שגויות  תפישות,  מודעות  היעדר .4

יציאה לעבודה פיזית בחוץ בזמן  , לדוגמא  להתנהגות מסוכנת ומסכנת בעת אירועי הקיצון

נערים, אי פנייה לסיוע   עוני    –עומסי חום, שוטטות  קהילתי או לרשות, לבוש לא הולם, 

קיימים,   במזגנים  שימוש  על  לוויתור  שמוביל  קיימים  ו אנרגטי  במשאבים  שימוש  חוסר 

 .  למחסה

 דרכי פעולה

,  מגוון דרכי פעולה  משבר האקלים אנו מציעיםבחשיפתן ל   קבוצות פגיעותולתמוך ב נת לחזק  על מ 

 . בארץ ובעולםתוך למידה מהנעשה 

  לה בין השחקניםהפעו  שיתוףעם מיפוי כלל השחקנים, בשל החשיבות העצומה במומלץ לצאת לדרך  

 המרכזיים ברשות, כולל: 

הרשות • המחלקה  ביניהם  אגפי  ובפרט  בכלל  חברתיים  לשירותים  רווחה/המחלקה  אגף   :

אגף מחלקת קשרי קהילה;  רכז מתנדבים עירוני(;  )  התנדבותהמחלקה לקהילתית ולעבודה  

; אגף רשת ערים בריאות   מתאמ.תע;  מחלקת שפ";  אגף התכנון;  קיימות/יחידה סביבתית

 הנדסה; אגף אסטרטגיה 

 מנהיגות מקומית תושבים /  •

 מקומית ומחוזית  נוןהתכ ועדת  •

 ארגוני חברה, רווחה וסביבה  •

 ארגונים עסקיים  •

 נבחרי ציבור  •

הפעולה   דרכי  מקבצים:  את  לשלושה  פרט  1)חילקנו  הפיזי (  2) (  הקהילה3)  ו   המרחב  הפעולות    .( 

בחירום,   ולא  במניעה  מתמקדות  ובעלות    חלקן  את המוצעות  הקצר  בטווח  לקדם  יכולה  הרשות 

 יך ארוך טווח והשקעה תקציבית מרובה יותר.פעולות הדורשות תהל  וחלקן נמוכה יחסית, 

 רמת פרט פעולות ב

 יחסית  בטווח הקצר ובעלות נמוכה לבצעהרשות יכולה  בחלק זה מוצעות פעולות שאת מרביתן 

יכולת ההתמודדות של הפרט עם השלכות  מהווה דרך יעילה לחזק את    -טיפול בעוני אנרגטי  .1

 . הרשות יכולה לעשות זאת במספר דרכים:משבר האקלים

 
 דה שליט  -סביבתיצדק  32

https://heschel.org.il/wp-content/uploads/2020/10/%D7%A6%D7%93%D7%A7-%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%90%D7%91%D7%A0%D7%A8-%D7%93%D7%94-%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%98.pdf
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כוש דודי שמש בדרוג אנרגטי גבוה, כמו גם העלאת מודעות לכך עידוד תושבים לרהסברה ו •

הדיירים נדרשים לשלם דוד שמש, כאשר    דיירי הדיור הציבורי זכאים שיותקן בדירתםש

 33. מעלות ההתקנהבלבד  10%-5%השתתפות עצמית של 

רכישההקמת   • מרוכזת/קבוצות  עלויות    -קנייה  את  יותר  אף  להוזיל  מנת  הרכישה על 

  על ידי סיוע בהתארגנות תושבים  ל   לסייע  מכשירי החשמל, הרשויות יכולות    וההובלה של

מאוורר תקרה שנחשב    מומלץ לסייע ברכישתבפרט    .של מכשירי חשמל  קבוצות רכישה

 .לכך ועלות תפעולו נמוכה ולהעלות את מודעות התושבים לאמצעי אקלום מצוין

בנושאהעלא • לתושבים  וייעוץ   מודעות   אנרגטית   ת  והתייעלות  הבית  הספרות    -אקלום 

מצביעה על כך שלמרבית האנשים חסר ידע כיצד לחסוך בהוצאות החשמל וכיצד לערוך  

ות ביתיות המכונות איקלום הבית. אקלום הבית מהווה מרכיב חשוב בהגנה מפגעי  התאמ

מזג אוויר בחורף ובקיץ. בצעדים פשוטים יחסית יכולה הרשות לסייע לתושבים ברכישת  

מספקות ייעוץ חינם בנושא יעילות  הרשויות המקומיות  למשל  בשודיה    ידע ומודעות אלה. 

יועצי אנרגיה ואקליםאנרגטית ואנרגיה מתחדשת למשקי     בפינלנדגם    34. בית באמצעות 

  למשקי בית   האנרגיה  יועצים בתחום   יםמכשיר או גופי השלטון המקומי  הממשלה    ובספרד,

  כיצד להתייעל אנרגטית, כיצד לבדוק האם חוזה אשר מסייעים לאזרחים בשאלות כגון:  

סכנת   של  במקרה  האנרגיה  זכויות  על  להגן  כיצד  או  לצרכיהם  היטב  מותאם  האנרגיה 

   35. ניתוק

בו הרשות יכולה   מבנים ומרחביםעוסק בהתייעלות אנרגטית של בתים, קישור למדריך ה 

 לעשות שימוש על מנת לספק מידע לתושבים מצורף כאן 

  מסייעותעיריית שדרות ועיריית ירוחם    - התקנת פאנלים סולאריים לתאורת חדר המדרגות •

חדר  לתאורת  המשמשים  משותפים,  במבנים  סולאריים  פאנלים  בהתקנת  לתושבים 

 המדרגות ומחזקים בכך את חוסנם האנרגטי.  

 עליו מותקנים פאנלים סולאריים לתאורת חדר המדרגות:    36בניין משדרות  1בצילום מספר  

 
להרחבה ראו המדריך לזכויות הדייר בדיור הציבורי   33

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/public_housing_rights?chapterIndex=3 

34 Member State Report: Sweden, 2020 
https://www.energypoverty.eu/sites/default/files/downloads/observatory-documents/20-
06/extended_member_state_report_-_sweden.pdf 

35 Kyprianou, I., Serghides, D. K., Varo, A., Gouveia, J. P., Kopeva, D., & Murauskaite, L. (2019). Energy 
poverty policies and measures in 5 EU countries: A comparative study. Energy and Buildings, 196, 46-
60. 

 והפורום הישראלי לאנרגיה שופץ בשיתוף עם קק"ל  36

https://www.gov.il/BlobFolder/guide/municipal_authorities/he/energy_conservation_in_buildings_ev08s.pdf
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/public_housing_rights?chapterIndex=3
https://www.energypoverty.eu/sites/default/files/downloads/observatory-documents/20-06/extended_member_state_report_-_sweden.pdf
https://www.energypoverty.eu/sites/default/files/downloads/observatory-documents/20-06/extended_member_state_report_-_sweden.pdf
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אנרגיה  • אנרגיה  Zoetermeer  בעיר  -ספארי  ספארי  של  פרויקט  יזמו  תושבי   37. בהולנד 

הם , כולל ביתם. שונים בשכונתם  לסיור לילי במהלכו מסיירים בין בתיםשכונות מוזמנים 

גיה מסביר כיצד ניתן  ומומחה בתחום האנרצופים ביעילות האנרגטית של בניינים שונים  

אנרגטית,   ולחסוך    להפחית להתייעל  הבית  את  לאקלם  חום,  האנרגיה.  איבוד  בהוצאות 

מספר    )ראו צילום  התושבים אף יכולים לבקש צילום תרמי של ביתם תמורת סכום סמלי

 להמחשה(. 2

 

ולאמצעי התגוננות מפניהן    העלאת מודעות .1 עדיין  ר האקלים  משב  -לסכנות האקלימיות 

כך למשל נמצא כי אזרחים   אינו נתפס  כאיום ומרבית האנשים אינם מודעים להשלכותיו.

לא תפסו את עצמם כפגיעים ללחצים הנובעים  ,  ותיקים באנגליה לא תפסו 'חום' כבעיה

מפניהםמה עצמם  על  להגן  בפעולות  נקטו  לא  גם  ולכן  רבה   38. חום  חשיבות  שיש  מכאן 

 בהסברה לאוכלוסייה. 

פתוחים .2 פרטיים  קיימא"פיםשפ)  טיפוח שטחים  בר  גינון  על  בדגש  מוחלשות  (  בשכונות   .

אותו,   לטפח  הדיירים  על  מקשים  שונים  חסמים  בבניין.  תורפה  נקודת  מהווה  השפ"פ 

תנאי    קושי כלכלי וקושי בהתארגנות. עם זאת שפ"פ מטופח ומאוקלם מגביר את  םביניה

ייה סביב מבנים ומעליהם  הגדלת הצמחהאקלום ואת הקשרים בין הדיירים. כך למשל,  

אוויר.  יכולה   במיזוג  הצורך  את  אזור  להפחית  מתאמי  שיחים  בהן  מטופחות  ערוגות 

לצד   נאות  חופות  בעלי  ועצים  וסופח ות  מייצר  –מדרכות  ואקלים  החום    ותהצללה  את 

 . והמזהמים הנפלטים מהתחבורה

 למשל:   ,הרשות יכולה לסייע לתושבים בטיפוח השפ"פים בדרכים מגוונות

 
37 https://www.renewables-networking.eu/documents/NL-Zoetermeer.pdf 

 
38 Wolf, J., Adger, W. N., Lorenzoni, I., Abrahamson, V., & Raine, R. (2010). Social capital, individual 
responses to heat waves and climate change adaptation: An empirical study of two UK cities. Global 
Environmental Change, 20, 44–52. doi:10.1016/j.gloenvcha.2009.09.004 

https://www.renewables-networking.eu/documents/NL-Zoetermeer.pdf
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לסייע לתושבים  יבה וקק"ל, שמטרתו  שפ"פים של המשרד להגנת הסבפרויקט ה •

סוציו בדרוג  ובשכונות  נמוך -ברשויות  בתמורה  לטפח    אקונומי  שפ"פים. 

התחייבו   הרשויות  בפרויקט,  של  לתחזק  להשתתפות  במקבץ    10-30שפפ"ים 

התקציב  ציבורי סמוך להם.    שטחשנים וכן לטפח    10בניינים, במשך תקופה של  

תאורה    הוקדש הצללה,  אוטומטית,  השקיה  מערכת  )גינון,  בשפפ"ים  לטיפול 

הבניין בכל שלבי התכנון( וכן  חסכונית, מקומות ישיבה וכו' כל זאת בשיתוף דיירי  

ופעילויות קהילתיות  , על מנת לממן את תחזוקתם  הכנסותמיזם סביבתי מניב  ב

על מבני    םבהתקנת פאנלים סולאריי  הרשויות בחרו. מרבית  לאורך זמןנוספות  

רשויות מקומיות, כאשר כל רשות קיבלה מימון של    17   נבחרו לפרויקט      39. ציבור

שבעי רצון, רמת האמון    הדיירים  –  אימפקט משמעותי  לו  שיו  מיליון שקל  7.5עד  

   לעשייה נוספת בתחום הקיימות והסביבה.  שלהם ברשות עלתה והוא מניע אותם

חידוש שפ"פ ברחוב מצדה בבאר שבע ולצידו שפ"פ מרחוב סמוך של בניין  בתמונות  

 שלא השתתף בפרויקט 

 

עירוני.  בעכו • עזר  מציעה    חוק  מוחלשות  לתושבים העירייה  של    בשכונות  שירות 

באופן  בשפפ"ים מטפלים    . םטיפול בשפ"פים באמצעות גביית דמי ארנונה ייעודיי

 בעלי מוגבלויות. שוטף 

 בעיר אלעד עודדה הרשות הקמת אגודת ועדי בתים שמטפלת בשפ"פים.  •

  – להרחבה על סוגיית ניהול השפ"פים ולאסטרטגיות התערבות של רשויות שונות   •

  40. "טרגדיית השפ"פים"מחקר  ראו 

 

   -  חיזוק יעילותם האנרגטית של מבני הדיור הציבורי .3

 
39 https://www.linkedin.com/posts/ministry-of-environmental-

protection_%D7%9C%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94%D7%91%D7%90%D7%94%D7%91%

D7%94-%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%95-%D7%90%D7%AA-

%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%A4%D7%99%D7%9D-

%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98-activity-6807956116178272257-aKAg 

 
40 https://fips.huji.ac.il/sites/default/files/floersheimer/files/rosen_lichtenbaum.pdf 

https://www.linkedin.com/posts/ministry-of-environmental-protection_%D7%9C%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94%D7%91%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94-%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%95-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98-activity-6807956116178272257-aKAg
https://www.linkedin.com/posts/ministry-of-environmental-protection_%D7%9C%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94%D7%91%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94-%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%95-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98-activity-6807956116178272257-aKAg
https://www.linkedin.com/posts/ministry-of-environmental-protection_%D7%9C%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94%D7%91%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94-%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%95-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98-activity-6807956116178272257-aKAg
https://www.linkedin.com/posts/ministry-of-environmental-protection_%D7%9C%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94%D7%91%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94-%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%95-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98-activity-6807956116178272257-aKAg
https://www.linkedin.com/posts/ministry-of-environmental-protection_%D7%9C%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94%D7%91%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94-%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%95-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98-activity-6807956116178272257-aKAg
https://fips.huji.ac.il/sites/default/files/floersheimer/files/rosen_lichtenbaum.pdf
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יבט טכני בלבד בבחינת יעילות בנייני מגורים, אך למעשה  בה  ס להיתפחידוש אנרגטי עשוי  

ובמיוחד   בבניינים  המתגוררים  של  חייהם  איכות  בשיפור  רבות  הזדמנויות  בחובו  טומן 

   הציבורי.כאשר אלו דיירי הדיור 

 

 

 https://www.lacatonvassal.com: ההפניה הבאהלהרחבה על הפרויקט ראו את 

 

 

https://www.lacatonvassal.com/


16 
 

 הציבוריהמרחב  רמת  פעולות ב

בהם   האקלים  משבר  להשלכות  יותר  גבוהה  מחשיפה  הסובלים  עירוניים  אזורים  לחזק  מנת  על 

 : מומלץ לבצע את הצעדים הבאיםיותר   רגישים בעלות מאפייני רקעסיות  אוכלומתגוררות לרוב  

היכן   שלב המיפוי חשוב מאוד על מנת להבין  -ומפגעים סביבתיים רגישות  אוכלוסיות  מיפוי .1

 . ולהצליב מידע זה עם המידע הסביבתי ממוקמות האוכלוסיות הרגישות

אוכלוסיות   .2 מתגוררות  בהם  מרחבים  של    פגיעותתעדוף  הפיתוח  מרחבים  בתהליכי 

בריכות    ,טבע עירונישיקום ויצירת אתרי    ,ייעור עירוניברמת התשתית הירוקה:    – ציבוריים

  רשתות הליכה ורכיבה על אופניים ; תשתית פיזית:  פארקים  , קהילתיותגינות    ,אקולוגיות

ם, משטחים  מי ככרות:  תכנון רגיש מים;  , הרחבת/שיקום מדרכות ומעברי חציהבטוחות

 .כחולים-מחלחלים )חניות, מדרכות וכו'(, גגות ירוקים

ש  זיהוי .3 יכולת תקציבית להתערבות  בהםאזורים  רחובות שעוברים שיפוץ, תהליכי    –   יש 

-דגש על התערבות מקומית באזורים שקל לשכפל ברמה הכלל  התחדשות עירונית וכדומה.

בתי קהילתיים,  מרכזים  אוטובוס,  תחנות  כיכרות,  בתי-עירונית:  ורחובות  -ספר,  כנסת 

מסחריים הינם אזורים שמפוזרים בכל העיר ולכן, השקעה בפיילוט לעיצוב מקום אחד ניתן  

 לשכפול בקלות ובעלות נמוכה יותר בהמשך.  

התערבויות ושינויים במרחב העירוני הבנוי, באמצעים פשוטים הדורשים   - יתטקט   עירוניות .4

 תקציב מועט וזמן קצר )ביחס לתכנון מפורט הדורש עלויות גבוהות וזמן רב(. 

מטרתה של העירוניות הטקטית היא לשפר את השכונה והרחוב ולהפוך אותם למקומות  

נעימים ובטוחים יותר, כך שאנשים בקהילה ואף מחוצה לה ישתמשו בהן בחיי היומיום  

ליצירת   משרתת  אף  טקטית  עירוניות  פנאי.  וחשיבות  לפעילויות  זהות  עם  "מקום" 

חברת / מקומית אינטראקציות  ומעודדת  של עירונית  רשתות  לבניית  הקשר  )ומכאן  יות 

 קשרים חברתיים התורמים לחוסן קהילתי(. 

לבחון    ניתןיות אך עשויות להפוך לקבועות ) התערבויות המרחביות הללו  הן בדרך כלל זמנ 

ניתן   בסבלנות את תוצאות ההתערבות המרחבית הזמנית, וכשנוכחים כי הפעולות עבדו, 

למיזמים של   מדריך עם רעיונות פרקטייםקישור ל  להתפנות להבניה קבועה של הדברים(.

 .כאן עירוניות טקטית נמצא

 פעולות ברמת הקהילה 

הקורונה.   מגיפת  התפשטות  במהלך  התחדדו  חירום  בעיתות  הקהילתיים  המענים  של  חשיבותם 

יכולת   כי  נכתב  מגיפת הקורונה  עם  למל"ל להתמודדות  צוות המומחים המייעץ  בדו"ח שהוציא 

בפיתוח תשתיות קהילתיות  מעטה  לרווחת כל תושביה בחירום תלויה במידה לא    לדאוגהמדינה  

ובחיזוק הקשרים בין מוסדות המדינה לקהילות אלו בשגרה. על כן המליצו לפעול לחיזוק מנגנוני  

  41ההתמודדות עם מצבי משבר עתידיים. הקהילה בשגרה לצורך הגדלת יכולת 

 
41 

https://www.weizmann.ac.il/physics/waxman/sites/physics.waxman/files/uploads/Corona/%D7%93
%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%9D.pdf 

https://ext.moch.gov.il/books/merchav_tsiburi/
https://www.weizmann.ac.il/physics/waxman/sites/physics.waxman/files/uploads/Corona/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%9D.pdf
https://www.weizmann.ac.il/physics/waxman/sites/physics.waxman/files/uploads/Corona/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%9D.pdf
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לצמיחה ולשגשוג  חוסן קהילתי מהווה תשתית בסיסית רבת חשיבות,    -  הקהילתי  חיזוק החוסן .1

נוספות. ל  ש קהילתיות  לכלל    פרקטיקות  ביותר  חשובות  הקהילתית  החוסן  לחיזוק  פעולות 

כלל    התושבים. של  הקהילתי  חוסנם  לחיזוק  מתאימות  זה  בחלק  המוצעות  הפרקטיקות 

מוחלשות   אוכלוסיות  עבור  משאבי  שתידרהתושבים.  של  יותר  מרובה  בהקמה,  השקעה  ם 

צוות המחלקה    , בפרט חשובה מעורבותם של אנשי המקצועבתהליכים המוצעים  וליווי.    תחזוקה 

 מתאמת הבריאות ורכזת קהילה: גם  תית והמחלקה הקהיל  לשירותים חברתיים בדגש על

מקומית  וחיזוק  גיבוש • בירושלים.    –  הנהגה  הקהילתיים  המנהלים  היא  לכך  בולטת  דוגמה 

בירושלים פועלים כשלושים מנהלים על פי מודל שעוצב ופותח בהדרגה: בראש המנהל עומד דרג  

הממונים ברובם על ידי העירייה, ולצד אלה  שנבחר על ידי תושבי השכונה, מתחתיו אנשי מקצוע  

.  תפקידיו: להיות  42, פעילות חברתית ותכנון תושבים שמתנדבים לפעילות בנושאים כמו תרבות

ה העיריי הגורם  לבין  השכונה  תושבי  בין  עבור  מקשר  מוצלח  פעולה  שיתוף  ליצור  מנת  על  ה, 

להתארגנות ויוזמות קהילתיות,    ההתושבים; לפתח את חיי הקהילה בשכונה ולהוות פלטפורמ

שירו לתושבים  ומשפיעה; לספק  מובילה  מנהיגות מקומית  שכונתיים ולהצמיח  מקומיים  -תים 

מאחר ואחת ממטרותיו של המינהל הקהילתי הוא    .43בתחומי הפנאי, התרבות, תכנון עירוני ועוד 

לעודד מעורבות תושבים בתכנון סביבות המגורים שלהם, המינהלים מעסיקים מתכנן אורבני  

משרה( קהילתי בחצי  של  ,  44)לרוב  התכנון  יחידות  בין  לגשר  תושבי  שתפקידו  לבין  העירייה 

כך למשל, המתכננים  .  שיפור המרחב הציבורי ואיכות הסביבה  ובין היתר לקדם את  השכונות

האורבניים במינהלים מקבלים מידע זמין ושוטף על תכניות המקודמות בשכונות שלהם ונדרשים  

גם אוספים בא על המשמעויות הפרקטיות של תכניות אלה. הם  ונציגיו  ופן  ליידע את הציבור 

שוטף מידע מהתושבים על צרכים ובעיות באזור, מגבשים פעולות או התערבויות לפתרון יחד עם  

תכנון   בישיבות  בשכונה  הקיימים  השונים  והאינטרסים  העמדות  את  ומציגים  עניין,  בעלי 

בהם   אפשריים,  שותפים  של  מגוון  לצד  עובד  הקהילתי  במינהל  המתכנן  כי  העובדה  רשמיות. 

ם, ארגונים אזרחיים הפועלים בשכונה, מוסדות חינוך ותושבים, מאפשרת לו  עובדים קהילתיי

 45.להניע תושבים לתהליכי התנגדויות לגבש קואליציות של פעילים, לקדם תכניות ואפילו

   - קהילתיים מתנדבים פעילי אקלים/ רשת פעילים /הקמת ותמיכה ברשת התנדבות שכונתית •

 
42 https://jerusaleminstitute.org.il/events/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C-
%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%99-
%D7%99%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93%D7%99/ 
43 https://www.stlanguage.com/%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%94%D7%9C-
%D7%94%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%AA%D7%99-
%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%95/ 

 / https://cpjerusalem.wordpress.com/aboutלהרחבה על תפקיד המתכנן האורבני הקהילתי  44
 

45 https://jerusaleminstitute.org.il/events/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C-
%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%99-
%D7%99%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93%D7%99/ 

https://jerusaleminstitute.org.il/events/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%99-%D7%99%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93%D7%99/
https://jerusaleminstitute.org.il/events/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%99-%D7%99%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93%D7%99/
https://jerusaleminstitute.org.il/events/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%99-%D7%99%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93%D7%99/
https://www.stlanguage.com/%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%94%D7%9C-%D7%94%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%AA%D7%99-%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%95/
https://www.stlanguage.com/%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%94%D7%9C-%D7%94%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%AA%D7%99-%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%95/
https://www.stlanguage.com/%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%94%D7%9C-%D7%94%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%AA%D7%99-%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%95/
https://jerusaleminstitute.org.il/events/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%99-%D7%99%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93%D7%99/
https://jerusaleminstitute.org.il/events/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%99-%D7%99%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93%D7%99/
https://jerusaleminstitute.org.il/events/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%99-%D7%99%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93%D7%99/
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וחירום יישוביים אשר פועלים בעת משבר וחירום. הצוותים מורכבים  צוותי חוסן    -  צח"יצוות  

  מבעלי תפקידים הגרים ביישוב ופעילים קהילתיים שעברו הכשרה במטרה לנהל את המשבר, 

לטפל בצרכי התושבים, לבצע התערבות, לספק מידע ולהגיש סיוע פיזי ורגשי ליחידים, למשפחות  

 46,47. ולקהילה

 

 
 , השירות לעבודה קהילתית, משרד הרווחה (. צוות חירום וחסן יישובי2002ברנדר, מ וסנדר, אבי. ) 46
, השירות לעבודה קהילתית, האגף לשירותים חברתיים  ( צוות חירום שכונתי, תיק אב0042פלד .ד. סנדר. א ) 47

 הרווחה ואישיים ,משרד  
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מקומיות   • בהתארגנויות  ע תמיכה  ועבודה  מקומיים  חברתיים  מם  יובארגונים 

 בשיתוף פעולה 

 תרבותיים )מתנ"סים, מועדונים וכו'( -גילאים ורב-טיפוח מרחבים קהילתיים רב •

קידום של פעולות חינוכיות, הסברה    – שיתופי פעולה עם בתי ספר ותנועות נוער   •

וביצוע פרויקטים מקומיים להיערכות מקומית למשבר האקלים כבר מוכיחות את  

הבית   בתוך  שינוי  של  כמנהיגים  נוער  ובני  ילדים  להעצמת  תכניות  בשטח.  עצמן 

 ובקהילה 

המופעלות   • החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה,  משרד  לתכניות  חיבור 

המקומיהמחלקות    באמצעות ברשויות  חברתיים  ומיועדות  לשירותים  ות 

  48לאוכלוסיות ספציפיות כגון קהילה תומכת לאזרח הוותיק.

ג'וינט ידי  על  אשל בשיתוף עם  -תכנית קהילה תומכת לאזרחים ותיקים מופעלת 

מקומיות   ועמותות  המקומיות  הרשויות  החברתיים,  והשירותים  הרווחה  משרד 

סל שירותים המיועד לאזרחים ותיקים המשתתפים  כוללת  למען קשישים. התכנית  

מספקת לחבריה    התכנית .  בתכנית וחיים בקהילה הגאוגרפית הייעודית שהוגדרה

  מגוון שירותים המסייעים לשמירה על רמת איכות החיים לצד עצמאות ופרטיות.

מעניקה לחברים בה ביטחון אישי, נגישות לשירותים רפואיים, אפשרות לקשר    היא

שעות ביממה, פעילות חברתית ותרבותית, תחזוקת בית, סיוע בסידורים יום    24

לכל קהילה תומכת יש אב או אם קהילה המכירים  .  יומיים, ייעוץ ושירותי מידע

הקהילה יהיו הכתובת    את כל חברי הקהילה ונמצאים עמם בקשר קבוע. אב או אם

הראשונה לסיוע בצרכיהם היומיומיים של חברי הקהילה. במקרי חירום הם יגישו  

עזרה מידית ובמקרי תקלות בדירה הם יבצעו תיקונים קלים או יזמינו בעלי מקצוע  

 49הבית. -עלות ההשתתפות בתכנית נקבעת על פי הכנסות משק  .לעשות זאת

 : ביניהם, חירוםמשבר ופיתוח מענים בעת   .2

  ופעילים קהילתיים  פיתוח מערך מתנדבים -תכניות להפחתת סיכונים בעת חירום •

אקלימי חירום  מרחבים  למצבי  כמו  חירום,  לזמן  פתרונות  פיתוח   ;

; רשימות  50או מרכזי חוסן באנרגיה לשעת חירום   ציבוריים/קהילתיים מצוננים

אוכלוסיות ספציפיות  ;  שימת דגש על  זמן  Xכל    שמתעדכנתאוכלוסייה בסיכון  

  .בעת חירום: נשים, ובפרט נשים חשופות לאלימות במשפחה; קשישים; פליטים

למשל,   לפיו  כך  נוספות,  ברשויות  אומץ   . חיים"  "מים  מיזם  פותח  ביוקנעם 

המחלקה   אל  המים  תאגיד  מתריע  הדיגיטלי,  המים  שעון  ניטור  באמצעות 

נ בהם  עריריים  קשישים  לגבי  חברתיים,  מים  לשירותים  צריכת  שקיימת  ראה 

מועטה   שהצריכה  או  צריכה  שאין  ורואים  במידה  הרגילה.  מהפעילות  השונה 

 
48 https://www.gov.il/he/departments/units/senior-citizens-unit 

 אתר כל זכות  -קהילה תומכת לאזרחים ותיקים 49
. מדובר על   שמקדם משרד האנרגיההנמצא בתהליכי פיתוח מדובר על מיזם  -מרכזי חוסן באנרגיה לשעת חירום 50

בתי ספר ומרכזים קהילתיים שישמשו כמרכזי קליטה בעת חירום ויבטיחו אספקה והמשכיות של שירותים קריטיים  
 באנרגיה סולארית בשילוב עם מצברים.עי שימוש 

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94_%D7%AA%D7%95%D7%9E%D7%9B%D7%AA_%D7%9C%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D
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ביותר, הדבר מדליק נורה אדומה  והפרטים מועברים לרווחה הבודקת את מצבו  

 של התושב. 

 יידוע תושבים לפני אירועי אקלים קיצוניים ומעקב וסיוע בעת האירוע  •

הרלוונטיים כגון צוות המחלקה לשירותים  העלאת מודעות בקרב אנשי המקצוע   •

 ובריאות  חברתיים; אנשי חינוך

ית  ושל העובדים  הרשות המקומ   של עובדיככלל, היכולת    –  הכשרת עובדי רשות •

בפרט, לפנות לתושבים לפני ובזמן אירועי קיצון היא גבוהה ביותר.    הסוציאליים

ומול   התושבים  מול  יומיומי  באופן  שעובדים  הרשות  עובדי  הכשרת  כן,  על 

אוכלוסיות מוחלשות בפרט לפעול באופן יזום לפני ובעת אירועי קיצון יכולה להציל  

  ועים. עיריית פריזחיי תושבים ולמנוע אסונות וסיכונים רבים כתוצאה מאותם איר

  אנשי ,  קיצוני  אירוע  בעת  פגיעות לאירועי קיצון אקלימיים.  במרשם  למשל, מחזיקה

רפואיים מתקשרים ובמידת הצורך נשלחים לביקורי בית לאותם אזרחים    מקצוע

כמו כן, עובדי העירייה  .  לפעולות מניעה   ייעוץ  לשלומם ונותנים  רשומים, בודקים

  לחסרי   ומקלטים  שהייה  יה ומגדירים אותם כאזוריפותחים מבנים בבעלות העירי

 .  בטוחים יישארו הבית שחסרי לוודא פועלים  הסברה  בית וצוותי

קהילתית נחשבת לדרך מצוינת להוריד את הטמפרטורה במרחב,  גינה    -גינות קהילתיות הקמת  .  3

הקהילתי. עם זאת  , לייצר אינטראקציה חברתית ולחזק את החוסן  להגדיל את המגוון הביולוגי 

ם הרלוונטיים  חשוב שההקמה תעשה באופן מושכל, תוך איגום משאבים ושיתוף פעולה עם הגורמי 

הכפר, ופיתוח  החקלאות  משרד  למקסם    כגון,  מנת  על  הבריאות  משרד  קק"ל,  הרווחה,  משרד 

וד  התועלות לענות לקולות קוראים, להשתמש בתקציבים ממשלתיים ולא פחות חשוב מכך, ללמ

למנות נציג עירוני  בנושא הגינות הקהילתיות )במחלקת    ידע ומהניסיון המקצועי. מומלץ מאוד מה

. מומלץ  קהילה או רווחה( שיתכלל את הנושא ברמה עירונית וירכז שולחן עגול  איכות הסביבה או 

בהתחדשות   המפורט  התכנון  בשלבי  כבר  קהילתיות  לגינות  ייעודיים  ציבוריים  מרחבים  לתכנן 

 שכונות חדשות )לערב את מינהל התכנון(. /עירונית

לתפיסות   העלאת מודעות  -פרקטיקות מקיימות תושבים בקידום פיתוח תפיסת קיימות וסיוע ל. 4

מחזור; שימוש באנרגיה מתחדשת; פיתוח בגינות קהילתיות; שימוש    - מקיימות כגון ולפרקטיקות  

   וחברתי רב.-כלכלי-היא בעלת ערך סביבתי בתחבורה ציבורית; חיסכון באנרגיה

כשהתוצרים הם קידום מיזמים  .  רשויות מקיימות קורסים לפעילים בנושא הקיימותיותר ויותר  

לקבוצות אלו  רהיטים, גינות קהילתיות, חנות יד שנייה ועוד.    ר מקיימים ברחבי הרשות, כגון מיחזו

נוש  של  שגרירים  ברחבי הרשות  ונוצרים  רב מאחר  כקבוצה  ערך  שימורם  והקיימות.  א האקלים 

 ותיחזוקם כקבוצת 'פעילי אקלים' יכולה לסייע לרשות במינוף פרויקטים נוספים.  

להנגיש יכולה  כגון  ולסייע במילוי    הרשות  קוראים,  הקולות הקוראים של המשרד להגנת  קולות 

ואף קול    ניקיוןקול קורא של הקרן ל,  קול קורא לגינות קהילתיות של משרד החקלאותהסביבה,  

כגון שלישי  מגזר  ארגוני  של  הטובה'  קורא  האנרגיה  פרויקטיםיוזמת  מגוון  המציעים  'יער  )  ' 



21 
 

קהילתיים. ככלל מיזמים אלו  -לסייע לתושבים לפתח מיזמים מקיימיםכן    51( 'מכת שמשהאקלים', '

התושבים,   בקרב  שייכות  ותחושת  קהילתיות  תחושת  לפיתוח  הכלכלה  תורמים  את  מחזקים 

המקומי,   החוסן  ואת  ונדליזםהמקומית  התושבים  ,  מפחיתים  בין  חדשים  חיבורים  מייצרים 

דוגמה מעניינת לכך היא המיזם של עמיעד   ומחזקים את יחסים האמון בין התושבים לבין הרשות.

לפידות בטירת הכרמל. מטרתו הייתה להטמיע את תפיסת הקיימות בקרב תושבי בניין מוחלש.  

 כאן  ם ואת התוצאות ניתן לראות בסרטון הרשות תמכה במיז

עירוב תושבים בתהליכי    - וקידום תכנון המותאם לצרכי הקהילה  GISמיפוי השתתפותי מבוסס .  5

הניסיון העולמי  .  שהרשות מפתחת  התכנון העירוניים קריטי על מנת לדייק את הצרכים והמענים

האזורים   בתוך  ההתערבות  את  המתעדפת  זו  היא  יעילה  להסתגלות  התכנונית  שהגישה  הוכיח 

הידע מהשטח  הפגיעים ביותר וגם מרחיבה את השתתפות התושבים בתכנון השינויים הדרושים.  

שאינם    מהותי שיהיו,  ככל  טובים  תכנוניים  רעיונות  השכונה.  לצרכי  מותאמת  תכנית  ליצירת 

מים לצרכי תושבי השכונה, תוך התחשבות בידע המקומי, בצרכים ובאורח החיים המקומיים,  מותא

יהיו יעילים פחות. זוהי גם הדרך היעילה ביותר ללמוד את החוזקות והחולשות ולהבין במה נכון  

 . להשקיע. ידע זה ניתן לקבל רק מתוך דיאלוג ושותפות עם האנשים עצמם

 

 

 

 
51 https://www.goodenergy.org.il/ 

https://youtu.be/8tDMbh2dI6M
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  52איי החום העירוניים  שפירא בתל אביב למיתוןתכנית   -מקרה בוחן

יכולה להתמודד עם    ית, ניסתה העירייה להבין כיצדיפו, במסגרת התכנית האסטרטג - בתל אביב

ה תופעת   החום  על  עליית  שלה  ההשפעות  ועם  בעיר,    האוכלוסייהעירוני  ביותר  עיקר  הפגיעה 

שיסייעו למתן את עליית    מרחב הציבורינדרשים ב שינויים  לבצע    תהמאמצים נסובו סביב ניסיונו

בין גורמי מקצוע  שותפות פנים וחוץ ארגונית  העירייה  יצרה  לענות על שאלה זו,    כדי  .החום העירוני

  53. תוך ליווי ייחודי של מאיץ )"אקסלרטור"( מטעם רשת ערי חוסן הבינלאומית ,שונים

 עד סוף המאה של העיר תל אביב  תחזית אקלימית הכנת שלב ראשון:  •

התערבות • אזורי  ובחירת  לחום  הפגיעות  מיפוי  שני:  את   -שלב  להבין  ביקשה  העירייה 

ההשפעות הגוברות לחום בכל העיר, ובדגש על אוכלוסיות חשופות יותר ופגיעות יותר לחום  

אוניברס   54. העירוני לווייני  בעזרת  מיפוי  עשו  קולומביה  ממוצע  יטת  של  של  החום 

טמפרטורת פני הקרקע, וחילקו לפי שכונות ולאחר מכן הלבישו על זה שכבות סטטיסטיות  

)גיל; אבטלה; גודל משק הבית; השכלה; סטטוס    כלכליים-של נתונים דמוגרפים וסוציו 

הכנסה( הסביבתיים    משפחתי;  המשתנים  בין  התאמה  לראות  כך   והחברתיים. שאפשרו 

יצרו מפת פגיעות חום שמאפשרת להבין היכן רצוי להתחיל להתערב בהיבט העיצובי של  

המרחב, באזורים בהם הכי צריך. זוהו אזורים מאוד ברורים בדרום ובדרום מזרח העיר  

 שבהם החום והרגישות לחום הרבה יותר גבוהה. 

 
52 https://crcl.columbia.edu/content/tel-aviv-yafo-accelerator 
53 https://resilientcitiesnetwork.org/ 
54 https://www.stlanguage.com/%d7%90%d7%99%d7%9a-
%d7%94%d7%95%d7%a4%d7%9b%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%aa-
%d7%94%d7%a2%d7%99%d7%a8-%d7%9e%d7%90%d7%99-%d7%97%d7%95%d7%9d-
%d7%9c%d7%a0%d7%95%d7%95%d7%94-%d7%9e%d7%93%d7%91%d7%a8/ 
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היר את החפיפה הקיימת בין איי  שנערך על ידי עיריית תל אביב המב כך למשל ראו מיפוי  

 55,56  6ראו תרשים   החום לבין אזורי המחייה של אוכלוסיות פגיעות חברתית.

 

   :שלב שלישי: החלטה היכן להתערב על סמך קריטריונים איכותניים 

 שכונות בעדיפות גבוהה המזוהות בתכנית האסטרטגית של העירייה איתור א. 

תשומת לב רבה הוקדשה למעורבות   -קהילתית ובעלי ענייןורבות  דירוג אזורים עם מע ב.  

ההציבור   הייתה  שזו  ראשונה  ומכיוון  לתעדף פעם  קהילתי  בחרו  תשתית  שבה    ת שכונה 

   .העם העיריי פעולהויחסי אמון ושיתוף  

וג.   אתרים  להתערבותקביעת  איתור  גבוה  פוטנציאל  בעלי  אוטובוס,  :  מקומות  תחנות 

 . קהילתיים, בתי ספר ועודמרכזים 

אחריםד.   כרוניים  לחצים  של  נוכחות  ג'ניטר  ,זיהוי  בעיות  למשל  ניקוז,  בעיות  פיקציה, 

 .ניידות/נגישות

למשל התחדשות עירונית, בינוי/שיפוץ  ,  מיפוי אזורים בהם יש תכנון והשקעה עתידיתה.  

 . מבני ציבור, תשתית רכבת קלה

 . שלב רביעי: בחירה בשכונת שפירא •

לאחר שנבחרה שכונת שפירא, בשלב הראשון מדדו את הטמפרטורה בשכונה באתרים וברחובות  

שונים. ראו פערים ניכרים בטמפרטורה בין רחובות מצפון לדרום לבין רחובות ממזרח למערב ובין  

 
 2020תל אביב יפו,  -תכנית פעולה היערכות לשינוי האקלים 55
 אביב יפו  תל  -תכנית אסטרטגית חוסן העיר 56

https://www.tel-aviv.gov.il/Lists/digitalPostList/Attachments/10179/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94%20-%20%D7%94%D7%99%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%99%20%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D%202020.pdf
https://www.tel-aviv.gov.il/Lists/digitalPostList/Attachments/10179/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94%20-%20%D7%94%D7%99%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%99%20%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D%202020.pdf
https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib1/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%98%D7%92%D7%99%D7%AA-%20%D7%97%D7%95%D7%A1%D7%9F%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8.pdf
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בדקו גם השפעה  .  אזורים בהם יש הצללות עצים, בנייה ירוקה, וגינה ציבורית לבין אלו שאין בהם

 מרים שונים. של חו

בשלב הבא, ביצעו ראיונות עומק עם נותני שירותים מקומיים, בעלי עסקים ותושבים על תחושות  

 ותפיסות של חום בשכונה. 

מומחים   תושבים,  מהעירייה,  בכירים  בהשתתפות  ימים,  שלושה  בת  סדנה  התקיימה  מכן  לאחר 

לו רעיונות מתקדמים מבחינה  ממגוון תחומים )תכנון, קהילה, משרדי ממשלה, מומחים מהעולם(. ע

 עיצובית המותאמים לצרכים החברתיים המקומיים.

ישרים  מסילת  פינות    -רחוב  שכונתית,  נטיעות  תכנית  כולל  המרחב,  לקירור  עיצוביים  רעיונות 

יצאה לפועל והקמה תחנת  אלה  הוכנה תכנית לטיפול במי הנגר שבימים    -מוצלות. המרכז השכונתי

 קהילתי שפירא. ניטור אקלימית במרכז ה

מחשבה רבה הוקדשה ליצירת מקומות מפגש קהילתיים בשגרה, על מנת לחזק את החוסן הקהילתי  

 7ראו תרשים  בעת חירום.

 

 

על    ה לא השפיעבשכונת שפירא  התכנית   על  רק  גם  התפיסה של מקבלי ההחלטות  השכונה אלא 

שיפור הצללה ונוחות תרמית עם דגש על  הכוללת    בעירייה. בעקבותיה הוכנה תכנית יער עירונית

חום כולל הגברת השיח עם  הגלי  התמודדות עם  לעירונית  שכונות הדרום והמזרח; הוכנה תכנית  

התחדשות   תכניות  לתוך  אקלימיים  שיקולים  מכניסים  איך  שיח  החל  אלו;  בנושאים  התושבים 

ם של חום עירוני בסוגיות  שיקולי  ; והוכנסוחזיתות זכוכית  הערכת ההשפעות של קודמה  ;  עירונית

 תחבורה עירונית, למשל הפחתת גודש ברחובות מסוימים. 

 

 

 


