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 ט' באב התשע"א  

 לכבוד  

 חה"כ נפתלי בנט 

 ראש הממשלה 

 

 הכרזה על משבר האקלים כמצב חירום ואיום אסטרטגי על מדינת ישראל הנדון: 

 

כאיום   על משבר האקלים  לקידום הכרזה  בדחיפות,  יחד,  שנפעל  מנת  על  בדאגה  אליך  פונה  אני 

 אסטרטגי, המחייב הערכות בשגרה ובחירום.  

שאנחנו   חולק  היציבות  אין  על  המאיים  גלובלי  אקלים  משבר  של  בעיצומו  הכלכלית,  נמצאים 

כ  נית, החברתית והסביבתיתהביטחו בתוך פחות מחודש,  אחד.  של מדינות מפותחות ומתפתחות 

  170-למעלה מנשברו שיאי טמפרטורות בקנדה וצפון ארה"ב שגבו את חייהם של מאות בני אדם, ו

קיים  .  , כשבשטח עוד מאות נעדריםטפונות בגרמניה ובלגיה בסוף השבוע האחרוןיקורבנות נספו בש

ו מדענים  בקרב  רחב  אקלים  קונצנזוס  הם  לפיו  מומחי  אלו  פתיאירועים  לנו  רק  שצפוי  למה  ח 

על מנת להגן על קודם כל על חיי אדם,   בהמשך ועלינו להיערך בדחיפות להשפעות שינוי האקלים

 .  אך גם על איכות חיינו ואיכות הסביבה בה אנו חיים

ה קצב ועוצמומתחממת ב   מצויה באחד האזורים הרגישים ביותר לשינויי אקלים בעולם,  ישראל

העולמיה מהממוצע  העולם  גבוהים  שבכל  בזמן  כך    שואפים.  ההתחממות  קצב  את  להפחית 

מעלות צלסיוס, בישראל כבר הגענו לסף     1.5  -לתוגבל    2050ועד    1950שהעלייה בטמפרטורה משנת  

 .  2050ב  מעלות  4 עד להגיע להתחממות שלאנחנו צפויים פי התחזיות   , ועללפני מספר שנים זה

לומר   יודעים  כבר  אנחנו  שלנו,  חום שמשבש את שגרת החיים  גל  )עוד(  של  בעיצומו  אלו,  בימים 

.  ישראל חווה עלייה במספר הימים והלילות החמים בצד ירידה במספר הימים והלילות הקריםש

בטמפרטורה המינימלית בלילה מוכרת כגורם מרכזי לתמותה    עליהזה מדאיג במיוחד, בשל כך ש

 באוכלוסייה המבוגרת במהלך גלי חום.  

בצד זאת, ישראל חוות את השלכות משבר האקלים לא רק בעליה בתכיפות ועוצמה של אירועי  

קיצון כמו שריפות ושיטפונות )הגובים חיי אדם(, אלא גם בהפחתת כמות המשקעים, בעיקר בצפון  

הים.  מזרח   פני  ועליית  השנים  המדינה,  בשלושים  פחתה  בישראל  הכללית  המשקעים  כמות 

פי תחזיות המודלים לסוף   ועל  )אגן הניקוז של הכנרת(,  האחרונות, בעיקר בצפון מזרח המדינה 

בעוד עשרות אחוזים, מה שישפיע באופן ניכר על ההתיישבות, התיירות,  היא תפחת    ,21המאה ה  



 

 

  0.5-מפלס הים התיכון עולה בכים אלו, התלויים בהיצע המים הטבעיים.  החקלאות והטבע באזור 

 .   שטחים במישור החוף ופגיעה בתשתיות חופיות תסכנה ממשית להצפ עמו ס"מ בשנה ומביא 

ממשלת ישראל, האמונה על חיי התושבים בישראל, כמו גם על איכות חייהם ובריאותם, נדרשת 

עשרות   חירום ידועים מראש, כמו משבר האקלים והשלכותיו.להיערך למצבי חירום, בוודאי מצבי 

רבות של מדינות בעולם כבר הכריזו על מצב חירום אקלימי, ופועלות בשנים האחרונות לצמצום  

ג ארה"ב  נשיא  הלאומי.  החוסן  והגברת  ביידן, הסיכון  בחירתו  הכריז    'ו  האקלים  עם  משבר  על 

לפעילות בתחום    2021-27מתקציבו לשנים    25%ה  ת בטחון לאומי, והאיחוד האירופי הקציכסוגי 

, קראה,  4079מנהלת ההיערכות לשינויי אקלים, שהוקמה מכוח החלטת ממשלה מס'    שינוי אקלים.

 , להכיר מיידית בשינוי אקלים כתרחיש אסטרטגי במפת האיום הלאומי.   2012בדוח האחרון ממאי  

מנת לקדם הכרזה על מצב חירום והגדרת משבר  לאור זאת, אני פונה אליך על מנת שנפעל, יחד, על  

 האקלים כאיום אסטרטגי למדינת ישראל, שתכלול:  

 הכרה במשבר האקלים כאיום אסטרטגי משמעותי; -

הגדרת  - כולל  האקלים  שינויי  עם  להתמודדות  בדחיפות  להיערך  ממשלתית  התחייבות 

 יעדים, אסטרטגיה ותקציב לצורך כך;

 ; עד מאופסת פליטותכלכלה דלה מחויבות למעבר ל -

עלינו לפעול ללא דיחוי על מנת למנוע את האסונות שבפתח, ולהניח, כבר בחוק התקציב הקרוב,  

פליטות גזי החממה של ישראל  ב  משמעותי   תקציבית שאפתנית וארוכת טווח, שתכלול מיתוןתכנית  

לעידוד הסקטהתכנית  הוהערכות למשבר האקלים.   פעולות  הן  לכלול  צריכה  של  תקציבית  ורים 

האנרגיה, התעשייה והתחבורה להתייעל אנרגטית, להתחשמל ולעבור לייצור אנרגיה מתחדשת, והן  

ביטול סובסידיות מזיקות של דלקים פוסליים והתמודדות עם כשלי שוק קיימים באמצעות תמחור  

באמצעות   אקלים  לשינויי  להערכות  ותקציבים  יעדים  לכלול  צריכה  התכנית  בנוסף,  הפחמן. 

 ונות מבוססי טבע, תמיכה ברשויות מקומיות והעמקת הידע הישראלי בנושא.  פתר

ואיום   חירום  כמצב  האקלים  במשבר  ההכרה  בקידום  והובלתך  למעורבותך  אודה  לסיכום, 

 אסטרטגי, ובהתאם, את קידום ההערכות לנושא כבר בחוק התקציב הנוכחי. אין לנו זמן לבזבז.  

 

 בברכה,

 תמר זנדברג 

 

 רה להגנת הסביבה הש

 אביגדור ליברמן  מר  יאיר לפיד, שר האוצרשלה החליפי מר  וראש הממ העתק: שר החוץ  


