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צילום: דיאגו שיטפון בנחל באר שבע. בקרוב יהיה מראה שכיח יותר

מיטלברג

דוח: הטמפ' יעלו, שיטפונות יגברו, הגשם

יתמעט
עליה בשריפות, גידול בהצפות, הגירה המונית לישראל ופלישת מינים מזיקים.

כשבעולם לא מצליחים לעצור את שינויי האקלים, גם בישראל מבינים שיש צורך

להסתגל לשינויים העתידיים. דוח מומחים שהוגש למשרד להגנת הסביבה מציג

את המשמעויות

התחממות כדור הארץ,שינויי אקלים תגיות:

יהיה חם, רטוב והרבה יותר מדבר: המשרד להגנת 

הסביבה מפרסם הבוקר (ב') דוח מומחים להיערכות לשינויי אקלים בישראל. על פי הדוח,

 מעלות לעשור;0.3-0.5המתייחס לעשור הקרוב, הטמפרטורות השנתיות הממוצעות יעלו בין 

 בכמות המשקעים הממוצעת, תתגבר תופעת המדבור; נצפה3.7% עד 1.1%תירשם ירידה של 

בעלייה במשך ובעוצמת גלי החום; ונאלץ להתמודד עם עלייה באירועי קיצון כדוגמת הצפות

ושיטפונות.

 ירוק גם בפייסבוקnrgבואו להיות חברים של ◄

על פי הדוח, לאירועים הללו צפויות

השלכות רבות על סקטורים שונים

במשק. העלייה בתדירות בשכיחותם

ועוצמתם של גלי חום תגביר את

הסיכון לאוכלוסיות פגיעות. שינוי

כמות המשקעים תגרום להארכת

פרקי היובש, שתוביל להסתברות

גבוהה יותר לפריצת שריפת יער,

לעליה בשיטפונות שתביא לנזקי

רכוש ולפגיעה במערכות

האקולוגיות.

הצורך בהסתגלות לשינויים

הצפויים, במקביל לניסיון לעצרם

קיבל משנה תוקף בוועידת האקלים

האחרונה בדרבן, בה עדיין לא הגיעו

להסכם עולמי בדבר הפחתת פליטות

של גזיחממה. עקב כך, שינויי

האקלים שכבר מתרחשים לא צפויים להאט את קצבם בקרוב אלא להיפך.

ולנו"שינוי האקלים העולמי כבר כאן וזו עובדה", ציין השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן. לדבריו, כ

חווים את תופעות התמעטות המשקעים, גלי חום, הצפות ועוד. "תופעות אלו לא צפויות להאט

את קצבן בקרוב, אלא להיפך ולכן אנו מחויבים לקחת חלק במאמץ העולמי ולהוביל שינויים

בדפוסי התנהגות שיפחיתו פליטת גזי חממה והסתגלות לדרך חיים שתצמצם את הפגיעה

בסביבה ותהייה פחות חשופה לפגיעות כתוצאה משינוי האקלים".

מאבקים על מקורות מים

המומחים מזהירים גם מאי ודאות לגבי השפעות על המגוון הביולוגי, עם חשש לעליה במספר

המינים הפולשים והקדמת מועדי הנדידה של ציפורים נודדות בשל השינויי הצפויים. מחברי הדוח

ממליצים לערוך התאמת מבנים ותכנון עירוני לעלייה בטמפרטורה ולסיכוני שיטפונות וגם לפתח

את תחום הבנייה הירוקה. כמו כן, הם חוזים התגברות גלי ההגירה לישראל, עליה במאבקים על
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מקורות מים, שינויים במפלס הים והשפעתם על מתקנים אזרחיים וצבאיים בחוף.

  

הדוח

יהווה את הבסיס לתוכנית פעולה לאומית להיערכות לשינויי האקלים. התוכנית תגבש

המלצות בנושא היערכות והסתגלות לשינויי האקלים הצפויים שיובאו לדיון ואישור הממשלה.

 במימון המשרד להגנת הסביבה והוא מובל על2011המרכז להיערכות לשינוי אקלים הוקם במרץ 

ידי אוניברסיטת חיפה יחד עם הטכניון, אוניברסיטת תל אביב ומוסד שמואל נאמן ומאגד שבעה

צוותי היגוי המונים למעלה ממאה מדענים, עובדי ציבור, מומחים ונציגי ארגונים ירוקים.
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