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האדם הוא עולם



?מה משותף לגוף האדם ולכדור שלנו

.נוזל70%שניהם מכילים •

.בשניהם יש יצורים קטנטנים שעוזרים לתהליכים ומערכות להתקיים•

.י מחזוריות"שניהם מנוהלים ע•

.שניהם יודעים לשקם את עצמם•

.על שניהם אנחנו צריכים לשמור מפסולת מיותרת•

.בשניהם המערכות קשורות ומשפיעות זו על זו•

.ועל שניהם יש לנו עוד כל כך הרבה לחקור וללמוד•



הקשר בין האדם לסביבה

ככל שאנו מתרחקים מהסביבה אנו מתרחקים מהבסיס 
.  ומאבדים את ההבנה של התרחשות התהליכים בטבע



והיום...             ...אז



מחקר על חשיבות הטבע למערכת החיסונית

בדק השפיעה של חצר טבעית מול חצר מלאכותית  , הלסינק' אונ, 2020מחקר מאוקטובר 

יום של פעילות בשטח הטבעי נראו הבדלים  28כבר אחרי . בפינלנד3-5במעונות ילדים בגילאים 
כמו כן מצאו . על פני העור הפרוביוטייםבמערכת החיסון ובכמות החיידקים Tבבדיקת דם בתאי 

.  הבדלים בחיידקים של מערכת העיכול בין שתי הקבוצות



.  הקשר בין הבריאות שלנו לסביבה בה אנו חיים הוא קשר בלתי נפרד וחשוב

יומיות  -אנחנו משפיעים על הסביבה ועל הבריאות שלנו באינספור החלטות יום
:  שאנחנו מקבלים

באילו  ? כיצד לבלות בזמננו הפנוי? כיצד להגיע ממקום למקום? איזה מזון לצרוך
.ועוד? חומרים לנקות את ביתנו



שנה8000יערות בראשית לפני 



יערות בראשית כיום



צריכת משאבי כדור הארץ

Mathis Wackernagel, et al, P.N.A.S, vol. 99, no. 14, July 2002.



!עכשיו יותר מתמיד–משבר האקלים 



אפקט החממה



הטמפרטורה העולמית הממוצעת  , השנים שלפני המהפכה התעשייתית11,000-ב
.  בממוצע עולמי( צלזיוס)מעלות 14הייתה יציבה על בערך 

האנושות החלה לשרוף  , 19-שהחלה באמצע המאה ה, במהפכה התעשייתית
.  פוסיליואחר כך גם נפט וגז , בהתחלה פחם: כמויות גדולות של דלק מאובנים

שריפה של דלק מאובנים מייצרת אנרגיה אבל גם משחררת גזי חממה כמו פחמן  
.  מתאן ותחמוצות חנקן לאוויר שמצטברים במשך הזמן באטמוספירה, דו חמצני



?מי הם גזי החממה

(CO2)חמצני -פחמן דו# 

(CH4)מתאן # 

(N2O)חנקי -חמצן דו#



:שנה האחרונות140עליית גזי החממה ב 

49%עלייה של –( CO2)חמצני -פחמן דו# 

162%עלייה של –( CH4)מתאן # 

23%עלייה של –( N2O)חנקי -חמצן דו#



מעלות צלזיוס במהלך 1.1-הממוצעת עלתה ב' הטמפ
המאה העשרים

Y-הציר.2020-ל1850השניםביןזמןמציגX-הציר

הממוצעתלטמפרטורהביחסבטמפרטורהשינוימציג

.1900-1850השניםבין

הקו.טמפרטורהשלשנתיממוצעמייצגתנקודהכל

האחריםשהקוויםבעוד,ישירותמדידותמראההשחור

עלהמבוססותחישוביותתוצאותמייצגים(וחוםירוק)

משפיעיםאשרשוניםגורמיםבחשבוןשלוקחיםמודלים

.הארץכדורטמפרטורתעל



???חמסין



2015-1927, מספר גלי החום השנתיים בירושלים

השירות המטאורולוגי הישראלי: מקור



?משבר אקלים או התחממות גלובלית



?מה זה קשור אלי–משמעויות משבר האקלים 



השלכות משבר האקלים

הטמפרטורות הממוצעות בחצי הכדור הצפוני בחציה השני של המאה העשרים היו ככל הנראה  #
.השנים האחרונות-1,300הגבוהות ביותר בכל תקופה מקבילה ב 

ועלייה במספר הימים  , השנים האחרונות הייתה ירידה במספר הימים והלילות הקרים50-ב# 
.נרשמה עלייה בתדירות גלי חום, כמו כן. והלילות החמים

, קיימת מגמה של עלייה במשקעים בצד המזרחי של צפון אמריקה ודרומה-2005ל 1900בין # 
דרום אפריקה וחלק  , ולעומתם מגמת התייבשות באגן הים התיכון, צפון אירופה וצפון מרכז אסיה

.  מדרום אסיה

ובצורות קיצוניות וארוכות יותר  , כמו כן נרשמה עלייה בתדירות אירועי גשם חריגים ברוב העולם# 
.70-התרחשו החל משנות ה

3.1ובקצב של , 1961מ״מ לשנה החל משנת 1.8מפלס הים עלה בקצב ממוצע גלובלי של # 
.כתוצאה מהתחממות והמסת קרחונים ולוחות קרח1993מ״מ לשנה מאז 



המשך-השלכות משבר האקלים 

.פגיעה באוכלוסיות חלשות ברחבי המזרח התיכון תוביל לגלי פליטים# 

.פגיעה במושבות האלמוגים במפרץ אילת עקב התחממות מי הים# 

.עלייה בעומסי חום# 

.הופעת מזיקים וסוגים חדשים של מחלות# 

התארכות העונה היבשה ופגיעה , עלייה בתנאי יובש# 
.משמעותית בצומח



:ההשלכות הצפויות בישראל עקב שינויי האקלים

.2030בכמות המשקעים עד 10%ירידה של # 

.2100ס״מ עד לשנת 50-100עליית מפלס פני הים בהיקף של # 

.צפויה עלייה במספר אירועי גשם קיצוניים# 

.הרס חלקים גדולים מאקוויפר החוף עקב עליית מפלס מי הים# 

.  עלייה בתדירות שיטפונות וחומרתם# 



האוקיינוס נעשה חומצי  

מדענים מצאו כי ישנה התאמה בין החומציות העולה של האוקיינוס לבין  
.  שהולכות ועולות, הרמות של הפחמן הדו חמצני באטמוספרה

.  דבר הפוגע בזנים שונים של בעלי חיים ימיים

.  תשפיע באופן חמור על אוכלוסיות של אצות ובעלי חיים, העלייה בחומציות



משבר האקלים מעמיד בסיכון את יכולת הגידול 
רבים בעולםבאיזוריםמסויימיםוהאספקה של מיני מזון 



?כיצד ישפיע שינוי האקלים על הצמחים והמזון שלנו

באזורים נרחבים ברחבי העולם היכולת לגדל צמחים ומזון  
.אחוזים40-60תרד ב 

גשמי זעף  , סופות הורסות גידולים, מזג אוויר קיצוני פוגע בצמחים ובחיות משק
.גורמים לשיטפונות ולבליה של הקרקע

https://www.ted.com/talks/kristie_ebi_how_climate_change_could_make_our_food_less_nutritious


צמחים בסכנת הכחדה

והפטריות בעולם נתונים  מיני הצמחים העילאיים400.000מבין 40%-10%בין 
מינים פולשים ומשבר  , בסכנת הכחדה עקב צמצום בתי גידול ושטחים פתוחים

.האקלים 

Verbascum galilaeum Rhamnus libanotica Salvia sclarea Hypericum hircinum



השפעת משבר האקלים על עולם הצומח

שכיחות מחלות באוכלוסיות שונות של צמחים  

בשיווי משקל כפונקציה של קצב התפתחות  

חרקים הנושאים פתוגניים  
('תלוי טמפ)



?האם לא מאוחר מידי? מה ניתן לעשות

צמצום צריכת אנרגיה ומעבר לאנרגיה ירוקה•

מעבר לחקלאות אורגנית•

הפסקת שימוש בדלקים פחמניים•

צמצום צריכת בשר•

טיפול ראוי בפסולת•

נטיעה מחודשת של יערות•



https://www.youtube.com/watch?v=cREDB7DRBAs


תודה על ההקשבה


