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ברד נגד שריפה? צריך להתכונן לשינויי
האקלים
כשחם באיטליה לא מציגים רק בחורות על החוף ,אלא דנים כיצד לשפר מערכי
הבריאות והתשתיות ,כדי להתמודד עם השינויים הקיצוניים
אופירה אילון | 13:37 26/8/2012

תגיות :שינויי אקלים,התחממות כדור הארץ
מזג האוויר באיטליה השתגע .מקו מילנו-ונציה בצפון
ועד דרום המדינה לא ירד גשם כבר חודשיים .הטמפרטורות במשך היום לא ירדו את ה30-
מעלות .לעומת זאת ,בצפון ,בהרי הדולומיטים והאלפים האיטלקיים ,יורדים גשמי זעף אשר
גורמים להצפות ,מפולות בוץ וחסימת כבישים.
◄בואו להיות חברים של  nrgירוק גם בפייסבוק
זהו מצב קיצוני ולא אופייני ,הגורם לבעיות קשות באזור .שדות חקלאיים דורשים השקייה,
מדשאות ציבוריות וגנים מתייבשים ,צריכת החשמל מזנקת בשל שימוש יתר במזגנים ואף שיעור
התחלואה והתמותה עולה שכן ,קשישים ,חולים וחסרי בית שנחשפים לתנאי קיצון כאלה ,אינם
מסוגלים להתמודד .אבל זו לא הפעם הראשונה שזה קורה .קיץ  2003היה גם הוא חם וקיצוני
במידה דומה ,ובאותה שנה נגבו חייהם של  70אלף איש באירופה.
◄העתיד כבר כאן ,והוא חם
◄צפו :כך נעלמים יערות הגשם באמזונס
◄התחממות כדוה"א :המצב גרוע ממה שחשבנו
◄אלסקה משלמת את מחיר התחממות כדור הארץ
◄בין פוליטיקה למדע :אין ספק ,כדור הארץ מתחמם
עד לפני כשבוע ,שידורי החדשות עסקו בהנאות שמביא איתו גל החום :ויז'ואל חדשותי של
בחורות שזופות על שפת הים ,משפחות מטיילות עם שמשיות ,ילדים מלקקים גלידות והמונים
שרוחצים במזרקה השכונתית .בימים האחרונים השתנו התמונות .החדשות עוסקות בשריפות
כתוצאה מעומס חום ,יבולים חקלאיים שהתייבשו בגלל החום והיובש ,מפולות בוץ ,בתים מוצפים
ואסונות שמביא עימו גל החום .המסר לציבור הוא פשוט :מזג האוויר משוגע ,שינויי האקלים הם
כאן ועכשיו .בעצם ,זהו המסר העיקרי שצריך לחלחל גם בקרב מקבלי ההחלטות.
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רומא .מנסים לברוח מהחום צילום :רויטרס

ובישראל? חוסר מודעות
לא עוד דיון האם השינויים האקלימיים הם מעשי ידי אדם או "מחזור טבעי של כדור הארץ" ,כפי
שטוענים הסְ פקנים ,אלא דיון פרקטי שעוסק בהשלכות שיש לתופעות קיצון אלה על החיים בכדור
הארץ -השלכות חברתיות ,סביבתיות וכלכליות כבדות.
כיום ,ברור לכולם כי שינויי האקלים מחייבים קבלת
החלטות מושכלת ,שמחייבים נקיטת פעולות תשתיתיות .בעצם זהו הרגע להפסיק לתהות האם
הטמפרטורה הממוצעת תעלה בחצי מעלה בעשור הקרוב ,או ב 0.4-מעלה ,שכן כל שצריך הוא
לפתוח את החלון )או את הטלוויזיה( ולראות את הקיץ החם שעובר על העולם ,לא רק באיטליה,
כי אם גם בארה"ב.

טורינו .חם מאוד צילום :אי-פי-איי
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נכון להיום המצב הוא כזה שמדינות רבות בעולם נערכות לשינויי האקלים בתוכניות מפורטות
ובתקציב ייעודי -משפרות את מערכי הבריאות ,התשתיות וכדומה ,כדי להתמודד עם שינויי
אקלים קיצוניים.
בישראל לעומת זאת ,המצב אינו כך .מערכת הבריאות הישראלית ,לדוגמה ,לא רק שאינה מקבלת
דיווחים בזמן אמת על אישפוזים ותמותה ,כתוצאה מארועי קיצון של מזג אוויר ,היא גם לא
ערוכה אליהם תשתיתית.
הרשויות המקומיות כלל אינן מודעות להשלכות ולנטל שעלול להיות מוטל על כתפיהן במקרים
כאלה .תשתיות האנרגיה והמים שלנו ,הנמצאות בחלקן הגדול על קו החוף יהיו חשופות לעלית
מפלס הים ,שינויי הטמפרטורה של הים ,לשינויים באוכלוסייה השוכנת בים ואשר יכולהלפגוע
בתשתיות הקיימות .למעשה ,בכל תחום שנוכל להעלות על הדעת אנו נדרשים לפעולות התאמה
לשינויים הצפויים.
אז כמו שאיטליה השכילה להצביע על בעיית האקלים בחדשות והנזק הרב ,שנגרם כתוצאה
מעומס חום ויובש קיצוני ,כדאי שגם בישראל תעלה המודעות ,באמצעות התקשורת ,ולו רק בכדי
שמקבלי ההחלטות ישכילו לחולל שינוי ולהיערך בהתאם.
לא די להראות משפחה חביבה שותה ברד קר ,כי עומס החום מתחיל להיות סכנה קיומית
ממשית.
בואו להמשיך לדבר על זה בפורום איכות הסביבה -
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