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אקלימייםקיצוןאירועי



הבריאותעלהשפעות



מקרי  70,000: באירופה2003

תמותה עודפת

שינוי אקלים צפוי  2030-2050בין 

מקרי תמותה  250,000לגרום ל 
עודפת מדי שנה

WHO 2018



בריאותעלרבותועקיפותישירותהשפעותאקליםלשינויי
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The Mediterranean is a climate hotspot



המחקרמטרות: פיתוח חוסן לחירום בחיפה

רגישותאוכלוסיותאזורים רגישים ושלמיפוי

ברשויותמקצועאנשישלומעורבותםמדיניותעיצובתהליכיבחינת

לחירוםמדיניותעיצובבתהליכי

ודיסציפלינותשוניםגופיםביןוהאינטגרציההתיאום,הממשקשיפור

שונות

הרלוונטייםהבריאותומוקדיהקהילהשלההיערכותשיפור



מתודולוגיה

,יםרתוקחולים, קשישים :רגישותואוכלוסיותחוםאיימיפוי

אקונומי-סוציו,קצבאותמקבלי,תינוקות

הבריאותובמערכתהרווחהבמערכתתפקידיםבעליעםראיונות

 collaborativeמשתףחוסן:תושביםעםמיקודקבוצות

resilience



בחיפההיהאוכלוסישלכלכליתחברתיתרמה



ונקוברהעירברמתקיצונילחוםחשיפה



ונקוברהעירברמתקיצוניחוםלגלרגישות



קיימאברימוצריםעלבעלות

יהימהאוכלוס 93%

מזגןבעלי

בעלייהימהאוכלוס 64%

לפחותאחדרכב

המרכזיתהלשכהנתונילפי,בחיפה

לסטטיסטיקה



(ס"למ)לאומיוחוסןקיימות, חייםאיכותמדדיסקר



חמהולשגרהחירוםלאירועיערכותילההאחראיםהגופיםמי

 ?העירברמתהדרושיםהפעולהשיתופיומה,יותר

 :ייחודיעירוניחירוםמערךגובשבחיפה

בשעתיופעלמהםאחדשכל( חבלים)אזורים•

.עצמאיבאופןחירום

שלחילוץמכוחהמורכביםמקצועייםצוותים•

האגפים,ישראלמשטרת,העורףפיקוד

.ועודהרווחהמערכתנציגי, בעירייההביצועיים

בחירוםהעירניהולעלהאחראיהגורםהינההעירייה



?חיפהבעירייתאקליםלשינוימודעותישהאם

בכלחוםגליעלשומעאתה"

אתכאן...באירופהמקומותמיני

האלההדבריםאתשומעתלא

לאאניאזעליהםכתובלא

"יודע

הרווחהבאגףבכיר

שלהמשמעויותאתלדמייןליקשה"

האווירמזגשלהאלההשינויים

,חוויתימהמלח, עליהםשמדברים

"לאחוםגל,ראיתיאדמהרעידות

בעירייהבכיר

שאנשיםברמהלאזה"

שלשלנוהסף,מזהמתים

…  רחוקמאודהואחירום

"שליבדורםאיודעתלא

הרווחהבאגףבכירה

הואירוהאומזגבתודעהבמודעות"

אנשיםשלבתודעה...בעייהלא

אףשלבתודעהולאהחלטותמקבלי

לאקרהלא,במודעותפחות...אחד

"במציאותהיה

הרווחהבאגףבכירה

לשינוימודעותישנה

אבל,בעולםאקלים

כאיוםנתפסלא

נתפסלא.בארץ

להיותשיכולכאירוע

אוחירוםמצב

קטסטרופה



קיצוניאווירולמזגבכלללחירוםערכותיהבעירייהישהאם

?בפרט
שלאירועכללקראת"

שאמוראווירמזג

פקודהיוצאת ...להגיע

מאודהגדרותעם

הציפיותמהברורות

מכיניםואנחנומטהמכל

אתלפנותפינוימרכזי

..."האנשים

הרווחהבאגףבכיר

המתווהפיעלחירוםלמצבנערכיםאנחנו"

"התאמותעושיםושיש

בעירייהבכיר

ברמתמפיציםהזמןכל"

ירואומזגתחזיתמנהלים

הנחיותיש...ביטחוןשלוהנחיות

כדילטפלאיךתשתיתברמת

הנחיותולנולמנועלנסות

שהייהמרכזימספרלהכניס

שלבמקרההדיןהוא...לכוננות

"שריפה

בעירייהבכיר

שוניםחירוםלמצביערכותיהישנה

אוירומזגמלחמתילמצבובכללם

,ריפהש,אדמהרעידת)קיצוני

לגלספציפיתערכותיהןאי(. הצפה

ונעשותקיצוניקוראוחום

הצורךפיעלהתאמות

העירייה,קיצוניירואומזגלקראת

וקוראתלעדכוןאימיילשולחת

מצבלקראתמוכניםלהיותלכוננים

החירום



?בפרטקיצוניאווירולמזגבכלללחירוםהערכותבעירייהישהאם

מספרעורכתהעירייה

בשנהחירוםתרגילי

היערכותסדנאותוכן

לתושביםלחירום

יומיומיתעבודהישנה"

מאודאנחנו...יחד

כלישבחיפהרגליםומת

עבודההומגעהזמן

בשגרהמשותפתה

"בחירוםעבודהתעשה

הרווחהבאגףבכירה

נוצר,קיימתתהקהילתיהאחידות"

לביןהאזרחביןבשיגרהאמון

לתרגיליםמגיעיםאנחנוהרשות

ישפעולהשיתוףיותרישולסדנאות

אזהזובדרךהנחיותקבלתיותר

יכולקהילתיחוסן ...בפגיעותחוסכת

"קהילהשלמהירלשיקוםלסייע

הרווחהבאגףבכיר

.חירוםלמצבהיערכותהואבשגרהשתפקידומלאתקןמקצהחיפהעיריית

.חירוםההיערכות לאתבשגרההמרכזחיפההעירחוסןלמנהלברווחהתקןקייםבנוסף

סוציאליםלעובדיםהשתלמויותנערכות “

תרגיליםםימתקיימ.ומתנדביםפסיכולוגים

"שוניםלמצביםנהליםלהתאיםמנתעל



?בפרטקיצוניאווירולמזגבכלללחירוםערכותיהבעירייהישהאם

אפשראיךמהעולםדוגמאותיש"

לאשהםאמרו,דבריםלעשות

,לפאניקהייכנסושתושבירוצים

"לחרדה

הרווחהבאגףבכירה

עלדגשקיים

המסרהעברת

לאבצורה

 .מלחיצה

אלהפעילויות

נתפסות

סףכמורידות

בקהילהחרדה

עושהאני...חירוםעלבסקירה"

לאכדיובהומורבחןזהאת

"להבהיל

ביטחוןבאגףבכיר

באמירהפותחאניבהשתלמות"

לדבראפשראיךלישתגידושאשמח

,תחמיעשהשזהבליהחירוםעל

"יציף

הרווחהבאגףבכיר



בכלללחירוםערכותיהבחיפההבריאותבמערכתישהאם

?קיצוניאווירולמזג

יש-ממושכותחשמלוהפסקותקיצוניחוםגלשללמצבערוכיםלאהמקומותברוב

אתמתעדפיםולכןזמןלאורךהחוליםביתלכלחשמללספקיוכלולאהםאךגנרטורים

חיונייםולצרכיםבעיקרבסיכוןלמחלקותהצריכה

םאקלילשינויבהגדרהלאאך,חירוםלמצבערוכיםבחיפההגדוליםהחוליםבתי

לחירוםעצמםאתמכיניםהחוליםבתי ,מספיקיםלאלהערכותשמגיעיםהתקציבים

.דומהוכתרומות ,לרובפנימייםמתקציבים



?בחיפההבריאותבמערכתאקליםלשינויהיערכותישהאם

ראשונהפעםזה"
הנושאאתהעלהשמישהו

לתרחישיערכותיהשל
משוםהגיעזה,אקלים
.שםלאאנחנו ,מקום

ברמהלפעולצריכים
לאטולאטהלאומית

,למטהזהאתלהוריד
לרעידתערוכיםאנחנו
מלחמה, טילים,אדמה

הקשורותהמשמעויותוכל
"בנושא

בחיפהחוליםביתבבכיר

שםלאלגמריאנחנו"
,דרךכברתלעשותוצריך
להטמיעואזזהאתלגבש

היחידותבתוךזהאת
"הלאהזהאתולהעביר

בחיפהחוליםביתבבכיר

היערכותחסרה

וספציפיתתימובנ

.אקליםלשינויי

התייחסותישנה

 :ספציפייםלמקרים

שריפה,אדמהרעידת

.וכו

כל שעת החירום של  "
משרד הבריאות מתקשה 

לא ממש  -מאוד לעבוד
מתפקדים ומשאירים  
הרבה פעמים לשטח  
"לקבל את ההחלטות

בחיפהחוליםביתבבכיר



בחיפהחירוםבמצבפעולהשיתופי

העירוניהחירוםמערךאתמשמשאשר,משבריםלניהולמרכז-ם"המנהוקםחיפהבעיריית

טבעואסונותמלחמהלתרחישימענהלתתמתוכנןהמרכז. חירוםבשעתוההצלההחילוץוכוחות

.משברבתנאיגםשירותיםולספקלהמשיךהעירייהיכולתאתולהבטיחהעירעלהמאיימים

,העירראש:ובכללםלחירוםהרלוונטיםחיפהעירייתשלהביצועוגופינציגיכליושביםל"בחמ

,ותפעוללוגיסטיקהאגף,אנושמשאבי,חינוךאגף,רווחהאגף,הנדסהמנהל,ביטחוןאגףל"מנכ

.ועודמשטרה,א"מד,ףהעורפיקוד,השיכוןמשרדנציג,לאומיביטוחנציג



בחיפהחירוםבמצבפעולהשיתופי

פעולהשיתופי

חירוםבמצב

בחיפה

שלבסופוהואהרעיון"

כולנורוםישבחדבר

מעורביםנהיה...נתגייס

הארגוניםכל .ונתרום

םה...בשטחשפועלים

,יםשותפלהיותיםחייב

מהוזההאלההארגונים

גםעושיםשאנחנו

"בשגרה

הרווחהבאגףבכיר

כמהמפתיעזההזהבתחום"

"פעולהמשתפיםכולם

ביטחוןבאגףבכיר

עבודהכתפיסתם"המנ"

לתהליכינפלאדברזה בחיפה

.מידעוהעברתהחלטותקבלת

ה  בשגרמתקיימיםהאלההקשרים

העבודהבחירוםנמצאכשאתהו

"משפרתמאודהמשותפת

הרווחהבאגףבכירה



בחיפהפעולהשיתופי

עםהממשקיםואתהיחסיםמערכותאתבונההוא,שבשגרהשמתכנספורוםזהובריאותפורום "

כללדיוןעולותשם.חיפהעירייהשלאחריותבובהובלהוהואהבריאותמשרדועםהחוליםקופות

אתמעליםם וחירולמצביגםלאזרחיםבריאותשירותיבאספקתשקשורותהסוגיות

("הנוגעות לכך)האפשרויות

הרווחהבאגףבכיר

בריאותפורום

עיצוב-בשיגרה

העלאת,הנחיות

קשריםיצירת,צרכים

גופיםבין



מסקנות

אליהערךילהשישמוחשיתכבעיהנתפסאינואקליםשינויחיפהבעיר

איןםאול, אקלימייםקיצוןלאירועיערכותילהטובהתשתיתמהווהחירוםלאירועיערכותיה

אקליםאירועישלהייחודייםלהיבטיםכליםאומודעות

כולל,לחירוםגבוההלמוכנותהובילה( שריפות ,לחימה)קודמיםמאירועיםלקחיםהפקת

בשגרההשוניםהגופיםביןפעולהשיתוף



הבריאותמשרד-קיצוניוחוםאקליםלשינוייהנחיות


