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.ס"למ , 2012', פלטיאל ואח



2017, סביבה וחברה, הפורום הישראלי לאוכלוסייה



ישראל מכפילה את עצמה בשלושים שנים הבאות( 1



ישראל המדינה המפותחת הצפופה ביותר בעולם( 2



שינוי האקלים אמור להיות הרבה יותר חמור( 3









השלכות שינוי מפלס הים על ישראל



The Triple Threat))האיום המשולש 

:אירועי גשם חזקים יותר משלוש סיבות

.מים חמים מספקים יותר אנרגיה לסופות

.אויר חם מכיל יותר רטיבות

(  storm surges) הגלים המציפים 

.חזקים יותר בגלל עליה במפלס הים



השפעה גלובלית של מבנים על הסביבה

בנייה היא חלק מרכזי של אתגר(4



שימוש באנרגיה 71%גזי חממה 34% שימוש במים 12% פסולת מוצקה 65%

Israel’s 
Profile

2009נובמבר  " פוטנציאל הפחתת פליטות גזי חממה בישראל"ח מקינזי "מתוך דו* 

השפעת בנייה על הסביבה בישראל



2040יחידות עד 1.5–2017החלטתת ממשלה 

(שנה/(65,000



22,000הולכי רגל ו19,000, אופניים14,000לאומת זאת 

.ברכבת קלה יכולים לעבור את אותו השטח

1

מספר המכוניות שיכולות לעבור בנתיב ( 5

.לשעה2000בכביש מהיר מעולם לא יעלה על 



,״איפה שהם רואים פקקים: 2017אפריל 

״.אני רואה מחלפים ורכבות



אביב-גלגלית שקטה בתל-רון חולדאי עושה מהפכה דו
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Accelerated modern human–induced species 

losses: Entering the sixth mass extinction
Gerardo Ceballo, Paul R. Ehrlich, Anthony D. Barnosky, Andrés García, Robert M. 

Pringle and Todd M. Palmer

Science Advances 19 Jun 2015

ישראל היא חלק מן ההכחדה השישית( 6



2018: Earth has lost 60% of its wildlife in the past 

45 years - says WWF





Israel’s Biodiversity 
Profile



: פחות טבע–יותר אנשים 
2017, המארג, דו״ח מצב הטבע





2017,בישראלהסביבהמצבדוח:מתוך

2017, דו״ח מצב הטבע בישראל: מתוך



Gazelle populations in Israel.      



מגמה איננה גורל( 1

לשנהCO2שנה  תואם /טון11בפועל ישראלי מייצר 

בדנמרק5.9, באנגליה5.5

4-ממוצע עולמי 



!טכנולוגיה איננה אויב( 2







תפקיד מכריע–למדיניות ציבורית ( 3



כלכלית זה משתלמת( 4



Doing the math: 
INDC reductions in perspective

◼“26% below the 2005 level by the year 2030. This 
constitutes an emissions reduction to 7.7 tCO2e 

(tonnes of carbon dioxide equivalent) per capita.”

•Israel’s populati0n grows 2%/year

•2030: From 2005 baseline 45% 
increase

•From 2015 baseline 35% increase

לעסוק בשורש ולא בסימפטום( 5



תודה

!הן אפשר( 6


