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 והיערכות לחירום תּומשילעל , שתי עריםבין 

ת היא אומנות ּוהמשיל .)(governmentלממשל   (governance)ת ּו, מתחיל באבחנה בין משיל]1[ מאמר מעניין מיפן
בעשור האחרון בידי הממשל הרי ש ההייתת ּואם עד כה המשיליש צורך במידע. כדי לקבל החלטות ו, קבלת ההחלטות

בנגישות למידע התפתחות המ במידה רבה אחרים. השינוי נובע וסקטורים ת מתרחב גם לגורמיםּומושג המשיל
 –הרמות  כלב המשילות מבוזרת ומתרחבתמידע פתוח ונגיש יותר, שההקריאה למידע פתוח ונגיש. ככל והתרחבות 

חשבתי שמעניין יהיה לראות זאת ביפן, שמתקדמת מאוד טכנולוגית אך מצד שני היא חברה סגורה מהגלובלי לפרטי. 
 והיררכית.

, שלביםארבעה ביפן ב (DRR – Disaster Risk Reduction)הכותבים מתארים את ההתפתחות של ההיערכות לחירום 
 אופן השימוש במידע:רועי אסון ובמקביל להתפתחות ביבעקבות א

DRR 1.0 – 1959  טייפוןIsewan תרעה בפני אסונות, עדיין לא היו חוקים בעניין ולא המערכת  ההיית. ביפן עדיין לא
אסונות שפעל ניהול ללאומי  ךמער מקיף שחייב הקמתחוק חוקק ו הוקמה מערכת כזוהאסון . בעקבות הגדרות תפקידים

נוסדה רשות מרכזית שמפקחת על הנהלים ומציעה תקנות  מול רשויות מקומיות הן בחירום והן בהליך המוכנות. כמו כן
  .חדשות

DRR 2.0 –  שעסקו בשיקום ור, נחקקו חוקים שגרמה להרס מאסיבי ולשיתוק האז 1995-ב בקובה רעידת האדמהבעקבות
גם תיירים למשל שאינם מבינים את אלא  ,והחלה התייחסות משמעותית לאנשים הפגיעים, לא רק בעלי מוגבלות פיזית

ושל שיקום לחירום  מוכנותטגיות של ראסטויוזמות של התנדבות הביא לפיתוח בעקבות האירוע גל ההתנדבות השפה. 
 מקומי.

DRR 3.0 – רעידת האדמה החזקה ביותר בתולדות יפן וגל הצונמי וההרס שבא  ההיית. זו 2011-ב הצונמירעידת האדמה ו
היעדר מידע בזמן אמת. חלק מהמידע הגיע דרך  ושלתחושה של היעדר היערכות  ההייתבעקבותיו, שיתקו אזור נרחב. 

 – open dataשל ן וכ disaster mitigationל הקונספט שהתפתח להחל רשתות חברתיות אך לא בהכרח היה אמין. 
 מידע פתוח וזמין.

DRR 4.0 – פלטפורמה המגמה של "מידע פתוח" ונוסדה ואצה ה 2011הצונמי של  בעקבותSIP4D (Shared 
Information Platform for Disaster Management)    זו איחדה פלטפורמה  המועצה למדע, טכנולוגיה וחדשנות. ע"י

עם המגזר הפרטי  לצורך שתוף פעולהמידע פרטי וציבורי על מנת ליצור תיאום רב יותר בתוך הממשל הציבורי אך גם 
 והחברה האזרחית. 
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, לפי קונספט זה  Society 5.01 הקונספט שלעל , תכנית המדע והטכנולוגיההכריזה ממשלת יפן, במסגרת  2016בשנת 
ה המתמקדת באדם במטרה להביא לפיתוח כלכלי וחברתי, במערכת המשלבת את חבר החברה המתפתחת כיום היא

 המרחב הפיזי עם המרחב הוירטואלי:

centered society (Society) that achieves both economic development and resolution of social issues -A human
.(virtual space) and physical space (real space)through a system that highly integrates cyberspace  

בארגונים השונים מידע שיתוף  בעזרתכחלק מעקרונות מהקונספט יש דגש רב על מניעת אסונות והפחתת השפעתם 
 .כדי לאפשר תגובה מהירה לאסונות ,בכל הרמות

. 2021פולות הבוץ בשיזוקה בשנת מאירוע תוך ניתוח ושימוש בהם  במאמר מצוינים סוגים שונים של "מידע פתוח"
אזרחים, הסקטור הפרטי  תוך שת"פ של סוןמין שסייע בתפעול מהיר של האכבר השתמשו במידע פתוח וזזה באירוע 

 והציבורי גם יחד. 

ה מידע יכול להיות פתוח, מתי ולמי, גם כדי לשמור על פרטיות אך גם זהכותבים מצביעים על הצורך להבחין ולהגדיר אי
כדי "לא להשאיר אף אחד מאחור". הם מציינים כי השקעה בנושא ערוצי המידע משמעותית לא פחות מהשקעה 

ומחזקים את  ערוצי המידע ושילוב הכוחות המטפלים מסייעים בהצלחת הטיפול באירוע -בתשתית מכיוון שבעת חירום 
לתכלל את המידע ולהשתמש בו בקבלת החלטות במוכנות לאירוע,  הוא. תפקיד הרשויות המקומיות המערכות הקיימות

 תוך כדי אירוע ולאחריו.

מדינה הגדולה ביותר בחצי במה קורה ת לסקטורים שונים בחברה, ּושל משילמסודרת ה עברואם ביפן ניתן לדבר על ה
ניתן להגיד שהן בקצוות המנוגדים  בהחלט יפן לבין ברזיל.ביר מילים על ההבדל בין אין צורך להכ ?ברזיל –הכדור הדרומי 

. להחליט ולבצעמדינות מערביות אחרות, ביכולתה ביחס לגם  יוצאת דופן,של הרצף, כמעט בכל מדד אפשרי. יפן בוודאי 
  מבוטלת?מה מצב המידע ותוכניות ההיערכות בברזיל, מדינה גדולה בעלת השפעה פוליטית לא 

 שהוקצו פדרלייםבחינת המענקים ההראשון,  .הקשר ליחס בין הלאומי למקומיב שני נושאים] בחן 2[ מחקר מברזיל
הנושא השני ציבוריות ברמה המקומית. השקעות  ע"יישומן ו )DRR( הפחתת הסיכונים מאסונות תכניות בתחום לטובת
והאוכלוסייה שנפגעת משינוי האקלים וכיצד זה קשור להשקעה ה שנפגעה מהקורונה יקשר בין האוכלוסיבחינת העסק ב

  איש. ןמיליו 20-פאולו בת כ-היה העיר סאולעניין זה מקרה הבוחן  העירונית ולתהליכי קבלת החלטות.

סיון ליצר סקירה יהחידוש במחקר היה הנשונים.  יםמטרופוליטניערים בשבעה  45 -בההשקעות הפדרליות  במחקר נבחנו
בתחום הפחתת הסיכונים מאסונות ולנתח את את ההשקעות  כדי לזהות כוללת של המענקים הפדרלייםכמותית 

 . ההשקעות המקומיות בתחום

לא במפתיע, שיש קשר ובהשוואה מרחבית של מקרי מוות מקורונה ואזורים מועדים לפורענות בשל אירועי אקלים נמצא, 
באספקת מים, שירותי חוסר בניקוז,  בעיותבמיקומים בהם יש הפרוסים ים אוכלוסייה גבוה. הקורונה פגעה בריכוזי םביניה

תכנית המתאר של בגם כמו שונות,  תכניות עירוניותבנראה ש אזורים הנפגעים גם באסונות אקלימיים. - וכד'בריאות 
לשינויים  ייחסותהתבפריסה המרחבית ולא באי השוויון להשקעות שיביאו שינוי  , אין התייחסות2014סאו פאולו משנת 

 החלים באופן הניידות למשל. 

במסגרת The Sustainable Development Goals (SDG) 2030 Agenda) ( 2030האג'נדה לפיתוח מקיים לשנת 
בפיזור  אי השוויון שתפחית את ,מדיניות אורבנית מקיימתבקידום מדגישה את הצורך , ) 2מאמר החודשראו ( סאנדאיי

                                                           
1 Hunting society (Society 1.0), Agricultural society (Society 2.0), Industrial society (Society 3.0), and Information society 
(Society 4.0) 
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 כותבי המאמר. די להפחית סיכונים צפוייםכ פרויקטיםה של מעההט שיפרטו את אופןתוכניות בו ,תּוהפגיעהמרחבי של 
כבר ניכרות  משבר האקליםשהשפעות כבמיוחד  ,ופרויקטים תכניותמדגישים את הדחיפות הנדרשת ביישום של 

כדי שניתן יהיה להעריך את התוכניות  ,ורך בסטנדרטיזציה ובקרה של משתניםכמו כן, הם מדגישים את הצ. ומאיימות
 ,הם מצביעים על הקשר בין תכנון בר קיימא לתכנון עירוני בכלללייצר מקומות עבודה. ו גם כדי למשוך משקיעים נוספיםו

 ברזיל. ברועי אקלים אלא גם לפיתוח האורבני החברתי ייסייע לא רק לתגובה לא תכנון נכוןולדבריהם 

רויקטים שנערכו בבנגלדש, קניה, פהמסכם (בחסות האו"ם)  Cities Allianceדו"ח של ארגון מתוך נוספת  מאלסיכום דוג
יה מקומיות הם גורמי יהממשל המקומי וקבוצות אוכלוסש ןמסקנות הדו"ח ה].  3מיאנמר, סומליה, ליבריה ואוגנדה [

ה האזרחית והסקטור הפרטי הם גורמי , גם החברבנוסףמפתח ביוזמות לבניית חוסן עירוני והפחתת סיכון מאסונות. 
פתרונות כדי להגיע לברמה המקומית לכן חשוב לשלב כוחות של כל השחקנים . הפרויקטיםמימוש לסייע ב מפתח ביכולת

 המתאימים להתמודדות עם השלכות האקלים המשתנה.

תהליך מסודר ב, לעתים מתרחבתת ּוהמתקדמות ביותר ועד למתפתחות, המשילמהמדינות בתקופה של שינוי. אכן, אנו 
אנו ; הקורונה האיצה את התהליך אף יותר . , ועוברת לרמה המקומית ולשיתופי פעולה מקומייםולעתים כתגובת נגד
דיקנס כבר כתב  האם אנו בתחילתה של תקופה טובה יותר?  ועל פניו נראה שזה כיוון נכון ומיטיב. חווינו אותו גם בארץ

.. it was the age of wisdom, it was the age of foolishness ... נשאר אי הוודאות תמיד תלווה אותנו וכל ששכנראה
    .אתגרים הצפוייםהאקלים המשתנה והלנוכח  שאפשראת הטוב ביותר  להמשיך ולעשותהוא 

 

 

 

 

  .מרכזת מידע במרכז הידע והמחקר הלאומי בתחום ההיערכות למצבי חירום, סמדר אמירכתבה: 
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