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חיים" ובמערכות תומכות. אוכלוסיות קשישות רגישות במיוחד 
להשפעות של חום או קור קיצוניים, ולכן חיוני למפות ולתעד מראש 

את מיקומם של הקשישים ואת מצבם התפקודי.
שירותי בריאות תקינים וזמינים הם אבן יסוד בהיערכות לחירום 
וביצירת חוסן. מדדי הבריאות בישראל אומנם מדורגים במקום 
 )OECD( גבוה בין מדינות הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכליים
]1[, אך מאידך גיסא, שירותי הבריאות מדורגים נמוך יחסית, ואינם 

מפוזרים באופן שווה בין חלקי הארץ השונים. בתוחלת החיים ובמדדי 
הבריאות קיים הבדל מובהק בין יישובי הפריפריה לבין יישובי המרכז.
רמת המוכנות המקומית נובעת משילוב של שני המישורים: 
נקודות חוזק וחולשה של הרשות וסיכונים שמגיעים מהסביבה 
החיצונית. בהיערכות לשינוי האקלים יידרשו תוכניות משולבות, 
המבחינות בין היערכות ברמה אזורית–גאוגרפית )למשל רשויות 

חוף( להיערכות ברמה מקומית–קהילתית.
ביולי 2018 התקבלה החלטת ממשלה מספר 4079 להקמת 
מנהלת לשינוי האקלים לגיבוש תוכניות פעולה לאומיות )ראו עוד 
בעמ' 19—20 בגיליון זה(. אחת מוועדות המנהלת אחראית על גיבוש 

מתווה לתמיכה לרשויות המקומיות להיערכות לשינוי האקלים.
במדינה שאחוז האוכלוסייה העירונית בה גבוה מ–90%, 
ההיערכות המוקדמת לשינוי האקלים חייבת לכלול מהלכים 
לצמצום הפגיעה בערים, להכשרה ולצבירת ידע. כל המהלכים הללו 
צריכים להיות מותאמים למאפיינים הייחודיים של שינוי האקלים.
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גידול האוכלוסייה האנושית והצריכה מוביל להרס מערכות 
אקולוגיות, לאובדן המגוון הביולוגי ולשינויים מתמידים באקלים 
כדור הארץ. פגיעה נוספת בשטחים טבעיים תוביל לקריסתן של 
מערכות אקולוגיות, בייחוד נוכח שינוי האקלים העתידי. הקריסה 
תוביל להפחתה בשירותי המערכת האקולוגית הניתנים לחברה 

האנושית, כמו מיתון השפעות רוח, חום ושיטפונות, הפחתה בסחף 
קרקעות, טיהור מזהמים, קיבוע פחמן דו–חמצני ועוד.

בהשוואה למרחבים כפריים ופרבריים, המרחב העירוני חוסך 
במשאבי קרקע ובצורך בתחבורה ממונעת ותשתיות, וטומן בחובו 
דרך אפשרית להמשך הצמיחה האנושית תוך צמצום הלחצים שהיא 
מפעילה על הסביבה. בישראל, יותר מ–90% מהתושבים מתגוררים 
בערים. אך מה צפיפותן של הערים בפועל? מהי יעילות צריכת האנרגיה 
שלהן? האם משתמשים בהן באופן מושכל במי גשמים? שכונות שונות 
עשויות להשפיע באופן שונה על הסביבה והאדם בהתאם לתכנונן, 
וכאן טמונה האפשרות לשיפור הסביבה העירונית ככלי להתמודדות 

עם המשבר האקלימי והאקולוגי.
3600' היא כלי מדידה ועבודה שפותח בשותפות  'שכונה 
אסטרטגית בין המועצה הישראלית לבנייה ירוקה ומשרד הבינוי 
והשיכון, במטרה לשפר את השפעות המרחב העירוני על האדם 

במדינה שאחוז האוכלוסייה העירונית בה גבוה מ-90%, ההיערכות המוקדמת 
להכשרה  בערים,  הפגיעה  לצמצום  מהלכים  לכלול  חייבת  האקלים  לשינוי 

ולצבירת ידע
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מניעת סחף קרקע ושימור בתי גידול לחים.
נוסף על כך, בימים אלה מפתחת המועצה הישראלית לבנייה 
ירוקה 'מדד הליכות' שנועד לנתח ולשפר )אם תובנותיו מיושמות 
בשטח( את המשיכה והנגישות של מרקמים עירוניים קיימים שאינם 
עתידים לעבור התחדשות עירונית משמעותית. הגדלת הביקוש 
לאזורים אלה עשויה, בין היתר, להפחית את לחצי הפיתוח הפרברי/
כפרי ואת הזחילה העירונית לשטחים פתוחים ערכיים שעד כה 

נותרו בלתי מופרים או מופרים במידה מועטה בלבד.
אם ייושם בצורה מקיפה, תוך הטמעת שינויים בתכנון בהתאם 
לממצאים ולהמלצות העולות ממנו, עשוי כלי המדידה 'שכונה 3600' 
להיות צעד משמעותי בשינוי השפעות האדם על המרחב והאקלים. 
חקיקה והנחיות עירוניות שונות המחייבות עמידה בדרישות כלי 

המדידה, יכולות לקדם תהליך שכזה.
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עם שינוי האקלים
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חוקי התכנון והבנייה, לצד תוכניות המתאר, מסדירים את המרחב 
הפיזי, ופועלים לאיזון צורכי הפיתוח מול צורכי השימור. התפיסות 
העומדות בבסיסם גובשו באמצע המאה הקודמת. תופעות הנגזרות 
משינוי האקלים לא עמדו אז על הפרק, וממילא לא זכו להתייחסות. 

הגיעה השעה לשנות זאת.
בדור האחרון גובשו צעדים להפחתת פליטות גזי חממה וצעדי 
הסתגלות למיתון השפעות שינוי האקלים, ולמרות זאת נעדרת 
ראייה כוללת, הקושרת נושאים שונים למערכת מסדירה ומחייבת. 
מקומה של ראייה שכזו הוא במערכת התכנון הארצית, ותפקידה 

לפעול לצמצום גורמי ההתחממות העיקריים בשני מישורים:
פליטות גזי חממה — אסדרה לצמצום פליטות על–ידי מעבר א. 

לאנרגיות מתחדשות )בשטחים המבונים והמופרים(, הגבלת 
שימוש במקורות מזהמים )פחם ודלק(, עידוד תחבורה ציבורית 

וכדומה.
שמירת שטחים וצמחייה טבעיים, התורמים ללכידת פחמן ב. 

ולמניעת שחרורו לאטמוספרה ואף להגדלת המגוון הביולוגי.
להלן נתמקד באסדרה )הקיימת והנדרשת( המתייחסת לממד 

השטח.
ישראל הציבה יעד להפחתת פליטת פחמן )החלטת ממשלה 
להשגת 17% אנרגיה ממקורות מתחדשים(. לעומת זאת, לכידת 
פחמן על–ידי הצומח לא זכתה לתשומת לב. לאחרונה הודגש הנושא 

בדו"ח האו"ם )IPBES 2019( ]5[ המגדיר התערבות במערכות טבעיות 
כאיום החמור ביותר על הטבע. הדבר מקבל משנה תוקף בישראל, 
היות שהיא מוקד בעל חשיבות עולמית לשמירת המגוון הביולוגי.
השטחים הטבעיים בישראל מצומצמים ומקוטעים, ומאוימים 
תדיר על–ידי לחצי פיתוח. בישראל מוסבים למעלה מ–10,000 
דונם בשנה משטח פתוח לבינוי. ההסבה גורמת לאובדן כמויות 
ניכרות של פחמן ]6, 8[ — שינויי שימוש קרקע גורמים לכ–10% מסך 
הפליטות בשל פעילות האדם ]4[. נוסף על כך, בקרקעות מכוסות 
צומח שנאטמו קֵטנה תכולת הפחמן ]2[, והאיטום שאינו הפיך מונע 

קיבוע פחמן וקיום מגוון ביולוגי.
לשטחים הטבעיים שני תפקידים מרכזיים. הראשון, בלכידת 
פחמן, בצומח ובקרקע, וזאת בעיקר על–ידי צומח מעוצה )וכן בשטחי 
ביצות, באדמות כבול, בבתה, בשיחייה( ומניעת פיזורו באטמוספרה 
)פעולה של ִאפחּות — mitigation(. השני — במיתון השפעות שליליות 
של שינוי האקלים )פעולה של הסתגלות — adaptation(, באמצעות 

שימור המערכות הטבעיות על המגוון הביולוגי שלהן ]7[.
תפקידים אלה משלימים זה את זה, אך יכולים גם להיות מנוגדים. 
יש מערכות אקולוגיות שלשימור המגוון הטבעי בהן תרומה נמוכה 

ללכידת פחמן, אך ייעורן יפגע בחוסנן וברכיביהן הייחודיים.
עד כה התקיימו שתי מערכות תכנוניות, שיסודותיהן בתקופה 

בנייה רוויה וצפופה בתל–אביב ומולה נופי חקלאות ומשארי שדות | צילום: 
מוטי קפלן
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