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הצפות/השפעות שליליות מגשם חזק-1
"חמור"/"חלקי"שהשיבו % 

0% – 25% 
25% – 50% 
50% – 75%
75% – 100%

קורהאקליםששינויחושביםשהםהשיבו96.9%•

חממהגזילגביידעשאלתעלנכוןענו83.1%•

Funded by the European Union

מיפוי סקר

n = 407

:GISמיפוי 

סטינקמפגיא 

1מיה נגב, 2עבידאלאא, 1אגבריהבנאן, 1פאהאוטאליקס

אגודת הגליל2, אוניברסיטת חיפה1

חוויות ותפיסות לגבי שינוי אקלים ומוכנות לנקוט

בפעולות היערכות בישוב עירוני ערבי בישראל

שלהבנה.אקלימיחוסןולבנותשלהןהפגיעותאתלהעריךצריכותבאיזורוערים,אקליםלשינויבמיוחדרגישהתיכוןהמזרח

מחקריםבישראל.מתאימהלהסתגלותלתרוםיכולה,היערכותבפעולותלנקוטמוכנותכולל,האוכלוסייהשלוהתפיסותהחוויה

.ערביותלעריםהיערכותתוכניותקיימותלא,כןעליתר.ובחוףהגדולותבעריםהתמקדואקליםלשינויפגיעותעלקודמים

.היערכותבפעולותלנקוטומוכנותחברתיחוסןכולל,שפרעםתושבישלאקליםלשינויהפגיעותאתלנתחהיאזהמחקרמטרת

"חמור"/"חלקי"שהשיבו % 
0% – 25% 
25% – 50% 
50% – 75%
75% – 100%

השפעות שליליות מחום קיצוני-2

אקלםשינוישלחוויה

."עצלנות","עייפות,"נסבלבלתי","קשה":מאודחמיםימיםשלחוזרתיאור•

.מרכזיותניקוזנקודותאווואדיכמונמוכותבשכונותבעיקר:הצפותשלהשפעה•

חוםעםהתמודדות

.אווירמיזוגעלעכשוויתהסתמכותלביןמסורתיותקירורשיטותביןניגוד•

כלאתלשלםהקושיאתציינומשתתפיםכמה.אנרגטיעונישלבמצבאנשיםיותריששבומסויםאזורציינולאהמשתתפים•

.חובהמקרהבכלשמזגןציינואבל,('וכוארנונה,חשמל)החשבונות

.ביםביקורים,פרטיותבריכות,אוכלסוגי,עבודהשעותהתאמת,לבוש,בנייה,וצלעצים:ממזגןחוץשהוזכרוהתמודדותשיטות•

משתמשיםשהםציינוהמשתתפים.ניקוז,ציבוריתבריכה,וספסליםצלעםמדרכות,פארקיםכמומתאימותתשתיותבחוסר•

.שכניםיהודיםבישוביםובריכותהליכהשבילי,בפארקים

העירייהותפקודחברתיחוסן,היערכותלגביתפיסות

יש.שהואכמוהמצבאתלקבלשצריךחשבווחלקלהיערךשצריךחשבומהמשתתפיםחלק:היערכותלגבימעורבותתפיסות•

."חזקהגוף"ושלחוםרגיליםשהםשציינובחוץעובדיםאושעבדוגבריםמשתתפים

,מוסלמים)הדתותששלושזהאתמעריכיםשהםציינומשתתפיםהרבה:חברתילחוסןקשוריםנושאיםלגבימעורבותתפיסות•

לעומתחברתייםביקוריםפחותשיששציינומבוגריםמשתתפיםיש,זמןבאותו.שפרעםבעירביחדבשלוםחיות(דרוזים,נוצרים

.לעירשייכותפחותשמרגישותמשפרעםבמקורשלאנשיםגםיש.בודדותשמרגישותלבדשגרותאלמנותיש,זהבהקשר.העבר

.קשישיםמרכזי,פנסיונריםוקבוצותמתנדביםקבוצות,פיסאשכול,ס"מתנ:שלחברתיתמשמעותיתתרומה•

ושלומשאביםתקציבאתגרישלהבנה;והתקדמותשירותיםחוסרעלמשמעותיתסכול:העירייהתפקודלגבימעורבותתפיסות•

.באיזוריהודיםישוביםלעומתתברואהעובדישלהנמוךהמספרעלתגובותהיולדוגמה.ותושביםעירייהביןמשותפתאחריות

0% 20% 40% 60% 80% 100%

הצפות

מחלות מדבקות 

המצב הכלכלי

שינוי אקלים

מלחמה/סכסוך אזורי

גלי חום

פשע ואלימות

לא מוטרד בכלל לא באמת מוטרד ניטראלי קצת מוטרד מוטרד מאוד

השפעות בריאותיות שליליות השפעות כלכליות שליליות

(גבוה)3–( נמוך)1סולם 

חוסן חברתי נתפס-1

.ומוכנות לנקוט במגוון פעולות היערכות, מחקר משולב הראה רמה גבוהה של מודעות ודאגה לגבי שינוי אקלים•

כלכלי יותר  -עם מגוון חברתי/ לעומת ערים יותר גדולות( עוני אנרגטילדוגמה)דומה בשכונות שונות רמת גורמי הפגיעות •

(.  חוץ מהחשיפה להצפות שקשורה לטופוגרפיה של העיר)רחב 

. תמונה יותר מורכבתמראותאך קבוצות מיקוד , חוסן חברתי לא נראה גבוה לפי תוצאות הסקר•

.שגורם לסיכון ולקושי לתושבים, העיר לא מותאמת מספיק לאקלים הנוכחיכבר היום •

יצירת קשר
alixpahaut@gmail.com

מחקר זה חלק מפרויקט

רתימת מומחיות וידע מקומי "

"לפיתוח חוסן אקלימי בעיר שפרעם

 member)"שיתוף הממצאים עם הקהילה והעירייה כדי לבדוק תוקף הממצאים •
checking/ participant validation"  )

בקיץ,סבב שני של קבוצות מיקוד•

ראיונות עומק•

הצפות ועוד, מיפוי מבוסס נתונים של פגיעות העיר לעומס חום•

דאגה לגבי שינוי אקלים ומפגעים אחרים: 2גרף 

חוויות אישיות של שינוי אקלים: 1גרף 

לרשות המקומית שלי לנקוט בפעולה  לחתום על עצומה 

הקשורה לשינויי אקלים

נכונה  ניקוז מים בעסק שלי יש תשתית /לוודא שבבית
במקרה של גשמים חזקים

על שינויי האקלים  דיון /מפגש מידעלהשתתף ב

וההשפעות המקומיות שלו

או לרחוב/להענקת צל מצנן לחצר ולשתול עצים 

מותאם יותר למזג העסק שלי כך שיהיה /לעצב את הבית

דורש פחות מיזוג אוויר, אוויר חם

מתייחסים  מועמדים פוליטיים ליידע את עצמי האם 
לשינויי האקלים והשפעותיו בהצעותיהם

כדי לאפשר לרשות למכור או להחליף קרקע שוקל 
המקומית לבנות יותר שטחים ירוקים בשכונה שלי

מוכנות לנקוט בפעולות היערכות  : 3גרף 

רקע

שיטות

תוצאות

ייצוג יתר של  
השכלה גבוהה

מייצג את הדתות

11%דרוזים , 27%נוצרים , 54%מוסלמים 

נשים

58.3%
n =482

אקליםלשינויקשורותעולמיותתופעות5מ5נכוןזיהו57.3%•

בגלילבאנשיםלפגועהתחילכבראקליםששינויענו42.9%•

סקר

תת ייצוג של  
40> גילאים 

מייצג את הדתות

13%דרוזים , 23%נוצרים , 50%מוסלמים 

נשים

50.0% 
n =52

(קבוצות9)

קבוצות  
מיקוד

המשך מחקרדיון

47.7%

28.6%
20.3% 23.7%

3.1%

2.7%

2.1%
1.9%

חום קיצוני הצפות/גשם חזק חום קיצוני הצפות/גשם חזק

חלקי חמור

הופץ מקוון ברשתות חברתיות וכן מודפס בקרב . מוכנות לנקוט בפעולות וחוסן חברתי, דאגה, חוויות אישיות, לגבי ידעסקר1.

2021סתיו /קיץ, תושבי שפרעם

2022אביב /חורף. קבוצות מתנדבים ונשים, עובדי חוץ, +65עם תושבים כולל מבוגרים בגיל קבוצות מיקוד 2.

89.8%

88.4%

86.1%

86.5%

83.8%

65.6%

33.0%
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