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  �שינויי אקלי� בישראל 
 והשלכות אפשריות על הביטחו� הלאומיתופעות נצפות 

  

 ר שלומית פז"ד

  אוניברסיטת חיפה, החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה

  

   � נייר עמדה �  

  מוגש לכנס הרצליה השמיני

  2008ינואר , ח"שבט תשס

  

   רקע�לי� שינויי אק

 ארוכי ברוב המקרי�  אלה היו�שינויי� טבעיי .באקלימו רבי� שינויי�ב התאפיינו האר� כדור תולדות

בהרכב  מהירי� שינויי� "אקלי� שינויי"  מבטא המושג כיו� .שני� ומיליוני אלפי של איטי בקצב ,טווח

 האקלי� חוקרי ברו לדעת ואשר , מכ�פחותא� ו שני� עשרות של בקצב המתרחשי� האטמוספרה

ה� מבחינת  קודמי� אקלי� משינויי שונות אלה אקלימיות תנודות .האנושית הפעילות מהשפעת נובעי�

העולי� על הערכי� , וה� מבחינת שיעורי הגזי� הנפלטי� לאטמוספרה) עשורי� בודדי�(קצב השינוי 

 .הידועי� לנו משחזור העבר

  

 פעילות תוצר " חנקתי"וחמצ� דו מתא� ,חמצני-דו פחמ� רבעיק (האד� בידי חממה גזי של מוגברת פליטה

 נרחבי� שטחי� לבירוא במקביל )הביתי ובמגזר בחקלאות, בתחבורה ,כוח ובתחנות בתעשייה אנושית

 ולשינויי הטמפרטורות לעליית ,באטמוספרה יותר רב חו� ללכידת מובילי�  כל אלה- הגש� יערות של

  .מגווני� אקלי�

  

 ציינו כי חלה התחממות 2007י� ממשלתי לשינויי אקלי� שהתפרסמו במהל� שנת חות הפאנל הב"דו

שינויי אקלי� .  השני� האחרונות30" משמעותית בזו מגמה . מאז המהפכה התעשייתיתודאית של האוויר

ירידה בשטח כיפות הקרח בקטבי� , יה בשיעור אדי המי� באטמוספרהינוספי� שנצפו עד היו� ה� על

,  עליה בעוצמת הגש�–י מזג אוויר קיצוניי� עהתגברות אירו, ה במפלס פני הי�יעלי, �ובפסגות ההרי

  ).IPCC, 2007(גלי חו� ועוד , סופות גש� לעומת אירועי בצורת

  

  שינויי אקלי� נצפי� בישראל 

. באקלי�מובהקות ניכרות תנודות  כי ג� באר� הראומחקרי� שוני� שבוצעו בישראל בשני� האחרונות 

 �  :תמצית הממצאי� העיקריי� עד עתהלהל

  

 טמפרטורות

 עליה בתדירות הופעת טמפרטורות חריגות לעונות השנהחלה , הקי� נעשה ח� יותר והחור� נעשה קר יותר

 �, עליה בשכיחות גלי החו�ניכרת . )2001, אלפרט (עליה משמעותית במספר הימי� החמי� במיוחדוכ

  .באורכ� ובעוצמת�
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 מפלס פני הי�

תוא� את קצב עליית המפלס השיעור , )2003, רוז� (מ לשנה" מ10"י� שוני� מצביעי� על עליה של כמחקר

�  .באזורי� אחרי� באג� הי� התיכו

  

 משקעי�

תהליכי התייבשות ועימה מגמת ירידה מובהקת בכמויות המשקעי� השנתיות באג� הי�  התיכו� ניכרת 

   .ומידבור

  

: )Paz and Kutiel, 2003(הגש� " התנהגות" ב אי הודאות נטייה להקצנה ועליה ברמת" בישראל

 ,Alpert (ה�ימאיד� עליה בעוצמותא�  פרקי גש� ירידה בכמות, התארכות פרקי היובש בי� אירועי הגש�

2002.(  

  

מגמות התחממות צופי� המתייחסי� לאג� הי� התיכו� ולמזרח התיכו� מודלי� אקלימיי� שוני� 

  .)IPCC, 2007 (ירידה בשיעורי המשקעי�עימה ות האוויר טמפרטורשל נוספת  העליי "והתייבשות 

  

  משמעויות מבחינת חוסנה של ישראל

  : משמעותיות על חוסנה של ישראלהשלכותלממצאי� לעיל 

  

 השפעות ישירות על משק המי� הישראלי

אל ישר. )ק לשנה בקירוב" מיליארד מ2(כמות המי� הנצרכת במשק קרובה לכמות המי� הזמינה 

  .עליה ברמת החיי� ועימה עליה בשיעורי צריכת המי�, מגמת גידול אוכלוסייהמאופיינת ב

  

מאגרי המי� מזוהמי� ומפלסיה� . אולי החמור בתולדותיו, ו� במשבר קשהיכמשק המי� הישראלי מצוי 

 נחוצותהעלולה לפגוע קשות ברזרבות המי� ה בעיקר בשל שאיבת יתר זאת. נמצאי� מתחת לקו האדו�

  .לשנות בצורת

  

  :ה�הקשורות במשק המי� הסוגיות המרכזיות 

   צמצו� כמות המי� הזמיני� ופגיעה באיכות� �

בכמות  והפחתה סחיפת קרקעות, ) בעוצמות הגש�הבשל העליי (תהתגברות תופעת השיטפונו �

  המי� המחלחלת אל מאגרי מי התהו�

   מאגרי מי� עיליי� נוספי�מפלסי ירידת מפלס הכנרת ו �

  המש� ירידת מפלס י� המלחהאצת  �

 ,אלה מי� הירידה במחירי למרות .מותפלי� במי� בשימוש הצור� להגברת יוביל המחמיר המי� משבר

 התלולה במחירי האנרגיה ההעליי. של אנרגיה רבה השקעה דורשות י� מי להתפלת השונות השיטות כל

ק את הגישה הסוברת כי התפלת המי� מעמידות בספוהעובדה כי הדבר יוביל לפליטה נוספת של גזי חממה 

  .תהווה פתרו� מוחלט לבעיה
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  השפעות על המגזר החקלאי

   הקטנת יצרנות הצומח •

   הקטנת החומר האורגני שבקרקע •

   המלחת מי� וקרקעות •

   ִהתרבות מזיקי� ומחלות •

  יה בשל התגברות השיטפונות י סחיפת קרקע פור •

   מדבור באזורי� הצחיחי� למחצה •

  

שונות רבה ב, בלחצי� רבי� ממגזרי� שוני�, מרחב תמרו� צר בניהול משק המי� מאופיי� בלהמצב בפוע

 �כל אלה עלולי� להוביל . הגברת אי הוודאות בפיזור העונתי והמרחביובשל זמינות המי� לאור� ציר הזמ

  .הגברת הסיכו� לטעויות בתכנו� מדיניות אפילו לטווחי זמ� קצרי�ל

  

   הי� התיכו�השלכות עליית מפלס פני

   מהפעילות התעשייתית 80%מתבצעת  ,  מתושבי המדינה70%מתגוררי�  לאור� חופי ישראל 

  . מהכנסות התיירות90% ותמופקו

  :המש� עליית מפלס פני הי� עלול להוביל ל

• �  פגיעה באזורי� נמוכי� טופוגרפית, הגברת תדירות ההצפות ועוצמת

 70מצוקי� המשתרעי� לאור� (  מצוקי הכורכרעליה בקצב ההתמוטטות של, ארוזיה מוגברת •

  ) ועודאשקלו�, ראשו� לציו�, תל אביב, הרצליה, ערי� נתניההמ בה� "ק

  המלחת אקוויפר החו� והמלחת מאגרי מי� עיליי� •

  על מערכות אקולוגיות חופיות השפעות  •

  )אנרגיה ותקשורת ועוד, מערכות ניקוז, כבישי�(פגיעה במבני� ובתשתיות   •

•  �  קרקעות יקרות ער� אובד

   השפעה על נמלי� ומתקני חו� שוני�  •

 ביעילות מערכות ניקוז ו פגיעה ביעילות תחנות כוח חופיות" ירידה בשיפוע ההידראולי  •

  אתרי� ארכיאולוגיי�, מלונות,  חופי�–פגיעה באתרי תיירות  •

  

 היבטי� חברתיי�

כלכלית לאוכלוסיות "מבחינה סוציוזקות הגברת הפערי� בי� אוכלוסיות חשינויי אקלי� עלולי� לתרו� ל

הגברת המצוקה בשל ו, קושי כלכלי של אוכלוסיות נזקקות להיער� לשינויי�: בהיבטי� הבאי�, חלשות

 במחירי  הזינוקיעמיק את הקשיי� אל מולהצור� הגובר בשימוש במזגני� . עליית מחירי מזו� בסיסי

 אוכלוסיות נרחבות תתוביל להימנעות לצרכי ביטוח  בהוצאוהג� העליי). הניכרי� כבר כיו� (האנרגיה

 �  .)2007, קליאוט(מלבטח את רכוש

 בריאות

התפרצות מחלות אחד הבולטי� שבה� הוא .  האד� באופני� מגווני�בריאותשינויי האקלי� משפיעי� על 

� לשמירה על חסרי� מנגנוני )קרצייה, יתוש(וג� הנשאי�  )חיידקי�, וירוסי�(זיהומיות בה� ג� הפתוגני� 

   .טמפרטורת גו� קבועה ולכ� מושפעי� מכל שינוי בטמפרטורה

  :ג� בישראל אותרו התפרצויות של מחלות זיהומיות שאירעו בעקבות גלי חו� קיצוניי�

) Paz and Albersheim, 2008( ואיל� 2000שנת מהופעה מחודשת של קדחת הנילוס המערבי בישראל 

  .)Paz et al., 2007( בבקעת כנרות ובעמק בית שא� Vibrio Vulnifiucus  החיידק האלי�הופעתו
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צ מהממוצע החודשי " מ10"ע� טמפרטורות שהיו גבוהות ב, גל חו� כבד במערב אירופה אירע 2003קי� ב

נפטרו בשל השפעת , רוב� קשישי�,  בני אד�35,000 ,ארגו� הבריאות העולמילפי הערכות . שנתי"הרב

  .הטמפרטורות הקיצוניות

  . שכזהעלאירוערוכה , ששיעור אוכלוסייתה המבוגרת במגמת עליה,  ישראלפק א�ס

  

 ות של שינויי אקלי�יאופוליטיהשלכות ג

 .למדינות האזורמי� הזמינות מידת לשינויי אקלי� נוגעות לקשורות ההסוגיות הגיאופוליטיות המרכזיות 

, החרפת המחסור במי� תחמיר את הסיטואציה המורכבת של חלוקת משאבי המי� בי� ישראל לשכנותיה

  . ה� ביכולת למלא התחייבויות בהסכמי� קיימי� וה� בהגעה להסכמי� עתידיי�

  :עיקרי הקונפליקט מתמקדי� בחלוקת מי� מאגני היקוות חוצי גבולות

  

�י� , נהר הירמו�, נהר הירד�: ישראל בגופי מי� משותפי�השותפה העיקרית של ,  הסכ� מי� חתו� :ירד

 .זאת בנוס� לאקוות משותפות של אג� הירמו� והערבה, נחל הערבה וי� סו�, המלח

  .ישראל להמשי� ולמלא את חלקה בהסכ�בתנאי התייבשות יקשה על 

  

ית וכ� הוחלט  בהסכ� אוסלו נקבעו עקרונות לאספקת מי� לשימוש הרשות הפלסטינ :הרשות הפלסטינית

  . להעביר לאחריותה את כל ניצול אקוות החו� ברצועת עזה עד להסדר הקבע

כמו אקוות ירקו� תניני� והאקווה המתנקזת אל (חלוקת מקורות מי� משותפי� סוגיות נוספות קשורות ב

�  .)מעיינות חרוד ובית שא

  

ק מימי הגול� יורדי� "מיליו� מ 250 "שכ� כ,  נושא המי� יהיה מ� המרכזיי� במשא ומת� עתידי:סוריה

מקורות הד� באי� בחלק� דר� , )ק" מיליו� מ110"עוד כ(לאג� הירד� מלבד אלה שיורדי� לבניאס 

בדרכ� ) 1967קד� (מ בשטח סורי " ק4 "וכ� ג� מימי החצבני העוברי� כ ) 1968מלפני (טריטוריה סורית 

 ).2006, ופרס(שאלת השתתפותה של סוריה בכינרת טר� נפתרה . לישראל

   

� המזיני� את קרקעי "עיו� והאג� התת, ישראל תלויה בלבנו� בשאלות מי� הנוגעות לנחלי� חצבני: לבנו

�  .במי� אלה הסכ� עתידי יצטר� להבטיח את זכויות ישראלכל . נביעות נחל הד

  

� שצפויות המדינות. התגברות אירועי הבצורת תרחיב את תופעת המידבור בחלקי� נרחבי� במזרח התיכו

בסוריה ובעירק  . שעדיי� נהנות ממעט משקעי�, תוניסיה וחופי לוב, יר'אלג, להיפגע במיוחד ה� מרוקו

 מיליוני 200התמעטות מי� נוספת בנילוס תחרי� את מצוקת� של . יצטמצמו עוד יותר שטחי המזרע

אז צפויה , 2020שנת ועלולה להוביל למשבר כבד עד ל) 2007מספר� המוער� בשנת (תושבי אג� הנילוס 

מגמות מסוג זה עלולות לפגוע . א� קצב גידולה לא יקט�,  מיליוני תושבי�300"האוכלוסייה באג� להגיע ל

   .ביציבות� של מדינות אלה ולהשפיע על האזור כולו

  

  :עליית מפלס פני הי�נוספות קשורות בהשלכות 

 40" מאוכלסת ביותר מ2007שכבר בשנת , סתוביל בהדרגה להצפת הדלתא של הנילו, המש� עליית פני הי�

 על פי ).2006, סופר(ובדלתת עירק , מגמות דומות עלולות להתרחש באגני הפרת והחידקל. מיליו� נפש

UNEP,  1,800ועל  דלתת הנילוס מתושבי 3,800,000במפלס פני הי� תשפיע על '  מ0.5עלייה בשיעור של 

 מתושבי הדלתא 6,100,000עתידה להשפיע על '  מ1עור של עליית המפלס בשי. ר של שטחי� חקלאיי�"קמ

  .ר של שטחי� חקלאיי�" קמ4,500ועל 
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ניסיונות , כידוע.  הלח� מצד פליטי� למצוא מקלט בישראללהגברת בצורת ועליה במפלס פני הי� יובילו

� מיוני "ח האו"ראוי לציי� כי דו (חדירה של פליטי� לישראל מתרחשי� כבר עתה וה� עשויי� להתגבר

 ).סוד�, הראה כי לשינויי אקלי� השפעות מכריעות על המתרחש בדרפור, 2007

  

כמו (צפויה התגברות הדרישות להעברת מי� מישראל למדינות השכנות הסובלות ממצוקת מי� קשה 

 ).ירד� והאוכלוסייה הפלסטינית, דרו� סוריה

  

הפכו למתקני� בעלי משמעות אסטרטגית  ה� י"א� מתקני ההתפלה יהיו מקור המי� העיקרי של ישראל 

  . ממדרגה ראשונה

  

   להתמודדות ע� שינויי האקלי�יעדי� הגדרת 

על מדינת ישראל לפעול באופ� מיידי . חלו� ההזדמנויות להפחתת השפעות שינויי האקלי� עדיי� קיי�

זאת , תלהפחתת פליטת גזי חממה ולהצטר� באופ� מעשי למאמ� העולמי למאבק בהתחממות הגלובלי

  ): 2007,  וכ� פז וקידר2007, אנגרט ואילסר(בדרכי� הבאות 

  

שימוש , מעבר לגז על חשבו� פח� ונפט,  ובמגזר הביתיעידוד הפחתת פליטת גזי חממה בתעשייה �

  . חסכו� בחשמל ומי� ובנייה ירוקה המודעת לסביבה, בתחבורה ציבורית

, ות מתחדשות כמו אנרגיה סולריתמאמ� משמעותי יותר בישומ� של אנרגיות חלופי השקעת �

  .או אנרגיה ממקורות ביולוגיי�, אנרגיית רוח

 ותכלול שתחתור לפתרו� הבעיות העיקריות הנובעות משינויי אקלי�ממשלתית גיבוש מדיניות  �

התכנו� הלאומי ומערכות , משק האנרגיה והחקלאות, התשתיות והבינויהיערכות בתחומי 

�  .הביטחו

יש לשפר את . וצה במיוחד בכל הקשור למשאבי המי� הקיימי� והעתידיי�היערכות מיידית נח �

קד� חקלאות מותאמת לחסכו� ללצמצ� את הצור� בהתפלה ו, יעילות השימוש במשאבי המי�

נדרשי� שינויי� בתכנו� עתודות המי� הנחוצות לישראל ובאופ� חלוקת� . במי� ובאנרגיה

 .למגזרי� השוני�
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