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  "דרכים לקיימות"קואליציית 

ניות לאומית פועלת מול מקבלי החלטות בישראל לקידום מדי" דרכים לקיימות"קואליציית 

הכוללת עשרות , הקואליציה. להתמודדות עם משבר האקלים והשלכותיו ופיתוח בר קיימא

חות על מדיניות הממשלה בתחום "היא מפרסמת דו. 2002פועלת משנת , ארגוני סביבה

לים הבינמשרדית "חברה בוועדת המנכ, פועלת בכנסת ומול גורמים ממשלתיים, הסביבתי

תפת בפורומים בישראל ובעולם העוסקים בפיתוח בר קיימא ומשבר לפיתוח בר קיימא ומשת

  .האקלים

לקריאת המסמכים ברשת . חות שנתיים"מפרסמת ניוזלטר אלקטרוני תקופתי ודוהקואליציה 

   main_coaliton=docId?php.Info/net.sviva.www://http           :האינטרנט

  net.sviva@sagit             :ליצירת קשר עם רכזת הקואליציה

   :הארגונים החברים בקואליציה

ש "בית הספר ללימודי הסביבה ע** אזרחים למען הסביבה בגליל **  אדם טבע ודין** 

גרינפיס ים תיכון ** מתכננים למען זכויות תכנון  –במקום ** אוניברסיטת תל אביב , פורטר

ידידי כדור **  ארגון הגג של ארגוני הסביבה –חיים וסביבה ** החברה להגנת הטבע ** 

** מגמה ירוקה ** ישראל בשביל אופניים ** קיימא -ירושלים בת ** רח התיכוןהארץ המז

מרכז הערבי לתכנון ה** ת מרכז השל לחשיבה ומנהיגות סביבתי** המועצה לבנייה ירוקה 

הפורום הישראלי ** עמותת לינק ** העמותה לשימור אתרים ונוף במודיעין ** אלטרנטיבי 

צלול ** הפורום למען תחבורה ציבורית ** הפורום הישראלי לאנרגיה ** לאמנות אקולוגית 

 הרשת **קיימא ** הקואליציה לשיתוף הציבור בתכנון ** הקואליציה לבריאות הציבור ** 

   **תחבורה היום ומחר** ל "שתי** שומרה לסביבה טובה ** רשת ערים בריאות ** הירוקה 

מתאפשרת תודות לתרומתה האדיבה של קרן " דרכים לקיימות"פעילות קואליציית 

  .היינריך בל

  

 ארגונים 100-מאגד למעלה מ,  ארגון הגג של ארגוני הסביבה בישראל-  חיים וסביבה

חיים וסביבה פועל לקידום מדיניות סביבתית ולהגברת מעורבות הציבור . מכל רחבי הארץ

 את פעילות מרכזחיים וסביבה . טות הנוגעות לסביבתו ולבריאותובתהליכי קבלת ההחל

   net.sviva@sviva � net.sviva.www        ".דרכים לקיימות"קואליציית 

  

האקלים מסמך מדיניות זה נכתב כחלק מהיערכות ארגוני הסביבה בישראל לוועידת 

, ח כלל דיון רחב של חברי הקואליציה"תהליך הפקת הדו. 2009 בדצמבר קופנהגןשתיערך ב

האחריות המקצועית לכל . סדרת סדנאות ודיאלוג מתמשך בין הארגונים החברים בקואליציה

  .מהפרקים היא של הארגון שכתב אותואחד 

על הנחיית התהליך האסטרטגי , "בן אור תקשורת"שותף בכיר ב, רמזתודה מיוחדת לדידי 

  .שהוביל לכתיבת מסמך זה

  
  
  
  
  

  International Water Management Institute (IWMI) :תמונת השער
 איילת טיקוצקי:הכריכהעיצוב 
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  ישראל מול משבר האקלים
  ים לעומת הזדמנויות כלכליותסיכונ

  תקציר מנהלים

מדינות העול� מצויות . הבינלאומימשבר האקלי� הוא כיו� אחד הנושאי� המרכזי� על סדר היו� 

תת פליטות  של המדינות להפחוהתחייבויותיקבע הסדרי� ש שהסכ� עולמי חדגיבוש מ קדחתני ל"מוב

סיכו� על נוסח . יצוניות של שינוי האקלי�קההשפעות צמצ� את הכדי לנסות ל, מתחומ�גזי החממה 

והוא ייכנס , 2009בדצמבר , דנמרק,  שיתקיי� בקופנהג��" של האוהסכ� צפוי בכינוס אמנת האקלי�

  . )קיוטו#פוסט (2012לתוק  ע� פקיעת פרוטוקול קיוטו בשנת 

ש מדיניות לגיבובאשר את דרכה עדיי� מגששת ישראל , מ הבינלאומי נכנס להילו% גבוה"בעוד המו

ארגוני הסביבה ארגוני הסביבה ארגוני הסביבה ארגוני הסביבה . ולמי המתגבשההסכ� הערשמית כלפי עד כה לא קבעה עמדה ו,  לאומיתאקלי�

קוראי� לממשלה לקבוע יעדי� משמעותיי� להפחתת פליטות קוראי� לממשלה לקבוע יעדי� משמעותיי� להפחתת פליטות קוראי� לממשלה לקבוע יעדי� משמעותיי� להפחתת פליטות קוראי� לממשלה לקבוע יעדי� משמעותיי� להפחתת פליטות " " " " דרכי� לקיימותדרכי� לקיימותדרכי� לקיימותדרכי� לקיימות""""החברי� בקואליציית החברי� בקואליציית החברי� בקואליציית החברי� בקואליציית 

בהתא� בהתא� בהתא� בהתא� , , , , אשר יעמידו אותה בשורה אחת ע� המדינות המפותחות בעול�אשר יעמידו אותה בשורה אחת ע� המדינות המפותחות בעול�אשר יעמידו אותה בשורה אחת ע� המדינות המפותחות בעול�אשר יעמידו אותה בשורה אחת ע� המדינות המפותחות בעול�, , , , גזי חממה במשק הישראליגזי חממה במשק הישראליגזי חממה במשק הישראליגזי חממה במשק הישראלי

 עומד על, המתבסס על ממצאי� מדעיי�,  היעד המקובל בעול� כיו�....לרמת הפיתוח הכלכלי שלהלרמת הפיתוח הכלכלי שלהלרמת הפיתוח הכלכלי שלהלרמת הפיתוח הכלכלי שלה

  . 2020 עד שנת 1990שנת של  מכמות הפליטות 20%הפחתה של 

ממשלות ממשלות ממשלות ממשלות . ההסכ� העולמי המתגבש צפוי לגרו� להשלכות נרחבות על המערכות הכלכליות העולמיות

    המשברהמשברהמשברהמשברחשוב ליציאה מחשוב ליציאה מחשוב ליציאה מחשוב ליציאה ממנוע מנוע מנוע מנוע אלא אלא אלא אלא , , , , צו� הפליטותצו� הפליטותצו� הפליטותצו� הפליטותלא רק כלי לצמלא רק כלי לצמלא רק כלי לצמלא רק כלי לצממערב רואות בכלכלה הירוקה מערב רואות בכלכלה הירוקה מערב רואות בכלכלה הירוקה מערב רואות בכלכלה הירוקה בבבב

ישראל תנהג ישראל תנהג ישראל תנהג ישראל תנהג מדינת מדינת מדינת מדינת ראוי שג� ראוי שג� ראוי שג� ראוי שג� מ� המ� המ� המ� ה. . . . מתעתדות להסיט תקציבי� להשקעה ותמיכות בתחו�מתעתדות להסיט תקציבי� להשקעה ותמיכות בתחו�מתעתדות להסיט תקציבי� להשקעה ותמיכות בתחו�מתעתדות להסיט תקציבי� להשקעה ותמיכות בתחו�ה� ה� ה� ה�  ו ו ו ו,,,,הכלכליהכלכליהכלכליהכלכלי

            ....כ%כ%כ%כ%

מקדימה היערכות ומחייבות , פויות להמשי% ולעלות צ האקלי�ישינויהתמודדות ע� העלויות הכרוכות ב

 ההזדמנויות הייחודיות הטמונות במהלכי� ג� את ניצולהיערכות כזו תאפשר . של ישראל הפימקו

יכולי�  , וגיבוש מדיניות אקלי� לאומית להשגתות פליטות גזי חממההפחתלקביעת יעד . הבינלאומיי�

   .מכשיר מרכזי בניווט המשק הישראלי בסביבה המשתנה בי� משברי� גלובליי�לשמש 

משמעותיי� להפחתת משמעותיי� להפחתת משמעותיי� להפחתת משמעותיי� להפחתת לאומיי� לאומיי� לאומיי� לאומיי�      יעדי� יעדי� יעדי� יעדי�לקבועלקבועלקבועלקבועממשלת ישראל ממשלת ישראל ממשלת ישראל ממשלת ישראל ארגוני הסביבה קוראי� לארגוני הסביבה קוראי� לארגוני הסביבה קוראי� לארגוני הסביבה קוראי� ל

משבר משבר משבר משבר השלכות השלכות השלכות השלכות  להתמודדות אמיתית ע�  להתמודדות אמיתית ע�  להתמודדות אמיתית ע�  להתמודדות אמיתית ע� ,,,,ת תוכנית מקיפהת תוכנית מקיפהת תוכנית מקיפהת תוכנית מקיפהפליטות גזי חממה במסגרפליטות גזי חממה במסגרפליטות גזי חממה במסגרפליטות גזי חממה במסגר

במהלכי� אלה טמונות הזדמנויות במהלכי� אלה טמונות הזדמנויות במהלכי� אלה טמונות הזדמנויות במהלכי� אלה טמונות הזדמנויות . . . . ולהקצות את המשאבי� הדרושי� ליישומהולהקצות את המשאבי� הדרושי� ליישומהולהקצות את המשאבי� הדרושי� ליישומהולהקצות את המשאבי� הדרושי� ליישומה, , , , האקלי�האקלי�האקלי�האקלי�

היכולות לשמש כמנוע חשוב ליציאה היכולות לשמש כמנוע חשוב ליציאה היכולות לשמש כמנוע חשוב ליציאה היכולות לשמש כמנוע חשוב ליציאה , , , , כלכליות ייחודיות להתחדשות ולצמיחה כלכליתכלכליות ייחודיות להתחדשות ולצמיחה כלכליתכלכליות ייחודיות להתחדשות ולצמיחה כלכליתכלכליות ייחודיות להתחדשות ולצמיחה כלכלית

        ....מהמשבר הכלכלימהמשבר הכלכלימהמשבר הכלכלימהמשבר הכלכלי
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  !דרושה מדיניות ממשלתית

תגבשי� ההסדרי� הבינלאומיי� המצפויי� , במקביל לצעדי הממשלות לטיפול במשבר הכלכלי

.  בשני� הקרובותהעולמית לשנות את הסביבה הכלכלית והפוליטית להתמודדות ע� משבר האקלי�

 הזדמנויות ויבצד זיה, מקבלי ההחלטות בישראל לקד� מדיניות של ניהול סיכוני�נדרשי� , לפיכ%

ו כמנוע כלכלי חשוב ששישמ, הכרוכות במציאות החדשה ויישו� תמריצי� הנדרשי� כדי להשתלב בה

  .למשק הישראלי

  ...התמודדות עם הסיכונים

 יעד מחייב להפחתת פליטות ,לראשונה, קיוטו ייקבע לישראל# ההערכה המקובלת היא כי בהסכ� פוסט

 לפיה תגדיל ישראל את הפליטות מתחומה בעשרות אחוזי� , המשרד להגנת הסביבהתחזית. גזי חממה

  .משקפת חריגה גדולה מכל יעד בינלאומי שיקבע, 2025עד שנת 

לרכישת רישיונות לפליטה של גזי מהמדינות צפויה דרישה , המסתמ�במסגרת ההסכ� הבינלאומי 

ודל של מיליארדי בסדר גבכ% מוערכות כרוכות הישירות העלויות ה, במונחי המשק הישראלי. חממה

למעשה גבוה האמיתי של התמודדות ע� הסכ� האקלי� העתידי אול� המחיר הכלכלי . שקלי� בשנה

עלולה לערער את מעמדה של ישראל מול ארגוני� שתיקבע ממכסת הפליטות גדולה חריגה . בהרבה

 דהמעמאת ולהחליש , ע� מדינות המערבשלה לפגוע בתנאי הסחר , )OECD, WTO(בינלאומיי� 

, הפחתת פליטותלמיידיות פעולות נקיטת # אי, בנוס . ל ובדעת הקהל העולמית"בזירה הפוליטית הבינ

  .התהלי%עלויות יגדילו משמעותית את ,  בעתידובהולע� באופ� מאוחר וציוב

 המשרד להגנת הסביבה בגישה המנסה לקבוע את יעדי הפחתת גזי החממה במשק מתו% נקטעד כה 

 גישה זו מוגבלת ביכולתה לבחו� את מכלול הצעדי� .של פרויקטי� בודדי�תועלת #בחינת עלות

יש לקבוע . אל מצומצ� בלבדפוטנציעד כה תיה העלו וולכ� אי� פלא שתוצא, האפקטיביי� האפשריי�

להציע תוכנית כלל משקית ולייש� אמצעי מדיניות תקפי� , עומדי� בקנה מידה מקובל בעול�היעדי� 

ותר צעדי� אלה נדרשי� ג� א� עלות� למשק בטווח המיידי תהיה גבוהה י. אלהשמטרת� השגת יעדי� 

# התוא� את הנעשה בעול� המפותח ופעולה כללת פליטותהצבת יעד הפחת.  חזויפחמ� עולמיממחיר 

  .ביטוח למשקפוליסת כמוה� כרכישת , משקית להשגתו

  והשקעה בפיתוח הזדמנויות כלכליות...

ו� את הסביבה העסקית בעול� ומייצר הזדמנויות חדשות עבור חברות  האקלי� משנה כבר הימשבר

ומובילות בפיתוח מוצרי� , לשוק המשתנהשלה� ייצור ה ותהליכי ה�מוצריאת המשכילות להתאי� 

ממשלות . אנרגיות מתחדשות ועוד, טכנולוגיות מי�,  התייעלות אנרגטיתדוגמתושירותי� בתחומי� 

 כמנוע חשוב לצמיחה )Cleantech (בתשתיות וטכנולוגיות ירוקותרבות בעול� מזהות את ההשקעה 

ממשלתיות תוכניות כוללות , לפיכ%. ")צווארו� ירוק ("ליצירת מקומות עבודה איכותיי�מנו  וכלכלית 

 השקעה ניכרת בתשתיות ירוקות ,מדינות רבות בעול� המפותחלהתמודדות ע� המשבר הכלכלי של 

  . רלבנטיי�בתחומי�  ח הטכנולוגיהפיתווחקר המדעי מקידו� הוב
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 להתמודדות ע� המשבר  להתמודדות ע� המשבר  להתמודדות ע� המשבר  להתמודדות ע� המשבר תוכניתתוכניתתוכניתתוכנית ב ב ב בנקייהנקייהנקייהנקייה יש לשלב השקעות בתשתיות סביבה ואנרגיה  יש לשלב השקעות בתשתיות סביבה ואנרגיה  יש לשלב השקעות בתשתיות סביבה ואנרגיה  יש לשלב השקעות בתשתיות סביבה ואנרגיה ,,,,בטווח המיידיבטווח המיידיבטווח המיידיבטווח המיידי

לחברות מסגרת לתכנו� ארו% לחברות מסגרת לתכנו� ארו% לחברות מסגרת לתכנו� ארו% לחברות מסגרת לתכנו� ארו% תוכנית לאומית להתמודדות ע� משבר האקלי� תספק תוכנית לאומית להתמודדות ע� משבר האקלי� תספק תוכנית לאומית להתמודדות ע� משבר האקלי� תספק תוכנית לאומית להתמודדות ע� משבר האקלי� תספק . . . . הכלכלי המעמיקהכלכלי המעמיקהכלכלי המעמיקהכלכלי המעמיק

מדינת  ל....ירוקה מקומית חזקהירוקה מקומית חזקהירוקה מקומית חזקהירוקה מקומית חזקהתשתית לצמיחת תעשייה תשתית לצמיחת תעשייה תשתית לצמיחת תעשייה תשתית לצמיחת תעשייה     ותיצורותיצורותיצורותיצור, , , , טווח ולביצוע ההשקעות הנדרשותטווח ולביצוע ההשקעות הנדרשותטווח ולביצוע ההשקעות הנדרשותטווח ולביצוע ההשקעות הנדרשות

ולהוות ראש , הזדמנות כלכליתל להפו% את משבר האקלי� למנוע צמיחה ומצויני�  פתיחהישראל נתוני

  .ח) עולמי בתחו�

  תוכנית אקלים לאומית

 מתייחס לארבעה תחומי פעילות אות� ,"מפת הדרכי� של באלי" כפי שהותווה ב,הבינלאומיהתהלי% 

 –) ) ) ) מיטיגציהמיטיגציהמיטיגציהמיטיגציה((((מיתו� מיתו� מיתו� מיתו� :  ביטוי תקציבי הול�תו% מת�, ת האקלי� הישראליתצריכה לכלול ג� מדיניו

 התמודדות ע� ההשפעות – ))))אדפטציהאדפטציהאדפטציהאדפטציה((((הסתגלות הסתגלות הסתגלות הסתגלות ; הפחתת פליטות גזי חממה התורמי� לשינוי האקלי�

 היערכות – מימו�מימו�מימו�מימו�; שיהיו לשינוי האקלי� על מציאות חיינו באמצעות הכנת תשתיות מתאימות

 העברת טכנולוגיההעברת טכנולוגיההעברת טכנולוגיההעברת טכנולוגיה; קיוטו#של המנגנוני� הכלכליי� שייכללו בהסכ� פוסטמתאימה שתאפשר ניצול נכו� 

ולהגיע לעמדת מנהיגות בפיתוח טכנולוגיות שיסייעו ,  ישראל יכולה לנצל את יתרונותיה בתחו�–

  .להתמודדות ע� משבר האקלי�

 להאי)  להאי)  להאי)  להאי) ישישישיש. � בלבד לגיבוש מדיניות אקלי�יצעדי� ראשונילנקוט החל בישראל נת הסביבה גהמשרד לה

. . . . שתאומ) ברמות הגבוהות ביותר בממשלהשתאומ) ברמות הגבוהות ביותר בממשלהשתאומ) ברמות הגבוהות ביותר בממשלהשתאומ) ברמות הגבוהות ביותר בממשלה, , , , מקיפה ומגובשתמקיפה ומגובשתמקיפה ומגובשתמקיפה ומגובשת, , , , תהלי% זה ולקד� מדיניות לאומית כוללתתהלי% זה ולקד� מדיניות לאומית כוללתתהלי% זה ולקד� מדיניות לאומית כוללתתהלי% זה ולקד� מדיניות לאומית כוללת

בתוכניות בתוכניות בתוכניות בתוכניות ולבוא לידי ביטוי מלא ולבוא לידי ביטוי מלא ולבוא לידי ביטוי מלא ולבוא לידי ביטוי מלא מרכזיי� במשק מרכזיי� במשק מרכזיי� במשק מרכזיי� במשק ההההפעילות פעילות פעילות פעילות ההההתחומי תחומי תחומי תחומי את את את את על מדיניות האקלי� לכלול על מדיניות האקלי� לכלול על מדיניות האקלי� לכלול על מדיניות האקלי� לכלול 

   ....לא כל שכ� בתקציב המדינהלא כל שכ� בתקציב המדינהלא כל שכ� בתקציב המדינהלא כל שכ� בתקציב המדינה, , , , העבודה של כל משרדי הממשלההעבודה של כל משרדי הממשלההעבודה של כל משרדי הממשלההעבודה של כל משרדי הממשלה

 תחל  תחל  תחל  תחל וווו ואחרי ואחרי ואחרי ואחרי גזי החממה מתחומה לשיא גזי החממה מתחומה לשיא גזי החממה מתחומה לשיא גזי החממה מתחומה לשיא פליטות פליטות פליטות פליטותיגיעויגיעויגיעויגיעוע מועד קרוב בו כצעד ראשו� על ישראל לקבו

   על פי ממצאי .... כדי לעמוד ביעדי� על פי המקובל בעול� המפותח כדי לעמוד ביעדי� על פי המקובל בעול� המפותח כדי לעמוד ביעדי� על פי המקובל בעול� המפותח כדי לעמוד ביעדי� על פי המקובל בעול� המפותח,,,,פליטותפליטותפליטותפליטותבבבבהפחתה משמעותית הפחתה משמעותית הפחתה משמעותית הפחתה משמעותית 

כדי לייצב את ריכוז גזי החממה , � בנושא שינוי האקלי�"פאנל המומחי� העולמי של האו, IPCC# ה

יש להגיע להפחתה , עת הנזקי� החמורי� ביותר של שינוי האקלי�באטמוספרה ברמה שתאפשר את מני

, בשל הגידול הניכר באוכלוסייה, בישראל. 1990הבסיס לעומת שנת , 2020 מהפליטות עד שנת 20%של 

  .  כשנת הבסיס2000נית� להתייחס לשנת 

יש יש יש יש  מרכזיי� בה�  מרכזיי� בה�  מרכזיי� בה�  מרכזיי� בה� תחומי�תחומי�תחומי�תחומי�זיהו שבעה זיהו שבעה זיהו שבעה זיהו שבעה " " " " דרכי� לקיימותדרכי� לקיימותדרכי� לקיימותדרכי� לקיימות""""הארגוני� החברי� בקואליציית הארגוני� החברי� בקואליציית הארגוני� החברי� בקואליציית הארגוני� החברי� בקואליציית 

        : : : : בישראלבישראלבישראלבישראלמקיפה מקיפה מקיפה מקיפה כחלק ממדיניות אקלי� כחלק ממדיניות אקלי� כחלק ממדיניות אקלי� כחלק ממדיניות אקלי� למקד את שינוי המדיניות למקד את שינוי המדיניות למקד את שינוי המדיניות למקד את שינוי המדיניות 

  אנרגיה

בחלק�  י�בססתהמ, חשמלהייצור תהליכי בהינו  מפליטות גזי החממה בישראל #60% מקור� של קרוב ל

צפויה צריכת החשמל בישראל " עסקי� כרגיל"בתרחיש ). פוסיליי�(על דלקי� מחצביי� המכריע 

במרכזה של מדיניות במרכזה של מדיניות במרכזה של מדיניות במרכזה של מדיניות .  תו% הגדלה ניכרת של היק  פליטת גזי החממה,2025להכפיל את עצמה עד 

וצמצו� וצמצו� וצמצו� וצמצו� האנרגטית האנרגטית האנרגטית האנרגטית תייעלות תייעלות תייעלות תייעלות גברת ההגברת ההגברת ההגברת ההממשית להממשית להממשית להממשית להתעמוד פעולה תעמוד פעולה תעמוד פעולה תעמוד פעולה פליטות במשק החשמל פליטות במשק החשמל פליטות במשק החשמל פליטות במשק החשמל הההההפחתת הפחתת הפחתת הפחתת לללל

 מצריכת החשמל תניב 10%#20%של בהיק  התייעלות אנרגטית  ....יו�יו�יו�יו�ככככ    ההההביחס לצריכביחס לצריכביחס לצריכביחס לצריכלחשמל לחשמל לחשמל לחשמל הביקושי� הביקושי� הביקושי� הביקושי� 



 

 vi

באמצעות נית� להשיג הפחתה משמעותית נוספת . ה בישראל מס% פליטות גזי החממ6#12%הפחתה של 

  .  באנרגיית השמשובפרטהגברת השימוש באנרגיות מתחדשות 

  תחבורה

מערכת התחבורה בישראל מאופיינת .  מפליטות גזי החממה בישראל מקור� במגזר התחבורה#20%כ

טסטרופה תחבורתית המש% המגמה יוביל לק. כאמצעי הנסיעה העיקרי, בתלות גדולה ברכב הפרטי

זיהו� אוויר ונגיסה בשטחי� פתוחי� וירחיק את ישראל מהיכולת , וסביבתית בעיקר בהיבטי� של גודש

בה� בה� בה� בה� , , , , נית� להפחית פליטות מתחבורה במגוו� אמצעי�נית� להפחית פליטות מתחבורה במגוו� אמצעי�נית� להפחית פליטות מתחבורה במגוו� אמצעי�נית� להפחית פליטות מתחבורה במגוו� אמצעי�. לבצע הפחתה משמעותית בתחו� זה ג� בעתיד

 חלופה ראויה  חלופה ראויה  חלופה ראויה  חלופה ראויה יצוריצוריצוריצור יש ל יש ל יש ל יש ל....הפחתת צריכת דלקי� וניהול תנועההפחתת צריכת דלקי� וניהול תנועההפחתת צריכת דלקי� וניהול תנועההפחתת צריכת דלקי� וניהול תנועה, , , , הפחתת הנסועההפחתת הנסועההפחתת הנסועההפחתת הנסועה, , , , שיפורי� טכנולוגיי�שיפורי� טכנולוגיי�שיפורי� טכנולוגיי�שיפורי� טכנולוגיי�

        ....ההההתמריצי� לשימוש בתמריצי� לשימוש בתמריצי� לשימוש בתמריצי� לשימוש ביצירת יצירת יצירת יצירת וווות התחבורה הציבורית ת התחבורה הציבורית ת התחבורה הציבורית ת התחבורה הציבורית לרכב הפרטי באמצעות העדפלרכב הפרטי באמצעות העדפלרכב הפרטי באמצעות העדפלרכב הפרטי באמצעות העדפ

  תעשייה

 התעשייה השפעת עיקר אול� ,8#10% בי� מוער% בישראל חממה גזי פליטתל התעשייה תרומת שיעור

 צריכת היא במיוחד משמעותית .בישראל החשמל מצריכת #30%כ ,אנרגיה בצריכת הוא זה בתחו�

 וביכולת� החברות ברווחיות פגע האחרו� הפיננסי המשבר .המלט מתעשיית חממה גזי ופליטת אנרגיהה

המשלבת המשלבת המשלבת המשלבת     ,,,,תקופתיי�תקופתיי�תקופתיי�תקופתיי�    יעדי�יעדי�יעדי�יעדי�    שבבסיסהשבבסיסהשבבסיסהשבבסיסה     וכוללנית וכוללנית וכוללנית וכוללניתברורהברורהברורהברורה    ממשלתיתממשלתיתממשלתיתממשלתית    מדיניותמדיניותמדיניותמדיניות .ירוקות להשקעות הו� לגייס

    להובלתלהובלתלהובלתלהובלת    ניתניתניתניתחיוחיוחיוחיו    ,,,,הפצת מידע והגדרת תווי תק�הפצת מידע והגדרת תווי תק�הפצת מידע והגדרת תווי תק�הפצת מידע והגדרת תווי תק�, , , , מיסוי ומת� מענקי� וסובסידיותמיסוי ומת� מענקי� וסובסידיותמיסוי ומת� מענקי� וסובסידיותמיסוי ומת� מענקי� וסובסידיות, , , , ותקינהותקינהותקינהותקינה חקיקהחקיקהחקיקהחקיקה

 חייבות חברות ....ליציבותליציבותליציבותליציבות    וזקוקהוזקוקהוזקוקהוזקוקה    רבי�רבי�רבי�רבי�    משאבי�משאבי�משאבי�משאבי�    להשקיעלהשקיעלהשקיעלהשקיע    נדרשתנדרשתנדרשתנדרשת    אשראשראשראשר    ,,,,בתעשייהבתעשייהבתעשייהבתעשייה    מחודשתמחודשתמחודשתמחודשת    היערכותהיערכותהיערכותהיערכות

 במסגרות שפותחו כלי� לנצל נית� .רחוק היותר בעתיד ג� אות� ישרתו היו� השקעותיה� כי לדעת

 את נצלל יקדימו אשר ישראליות חברות .הפליטות בצמצו� מדינות בי� פעולה לשיתו  בינלאומיות

   .להזדמנויות אלה אתגרי� להפו% יוכלו ,זה בתהלי% הגלומות ההזדמנויות

  פסולת

 מס% #11%הוערכה תרומת הפסולת בכ, 2000על פי סקר מצאי פליטות גזי חממה בישראל שנער% בשנת 

רובה המכריע עדיי� מוטמ� , ליו� טו� פסולת ביתית מיוצרי� מדי שנה בישראליכארבעה מ. הפליטות

לפסולת אינה מספקת הממשלתית תוכנית האב .  ממוחזרתממנה #15%ע באתרי הטמנה ורק כבקרק

 תוספתגלומה פעולה בה , העדפה לשריפת פסולתדווקא  כוללת א%, כלי� לקידו� שוק המיחזור

 בשילוב  בשילוב  בשילוב  בשילוב ,,,,)))) טו� פסולת טו� פסולת טו� פסולת טו� פסולתכמיליו�כמיליו�כמיליו�כמיליו�(((( מהפסולת האורגנית הרקבובית  מהפסולת האורגנית הרקבובית  מהפסולת האורגנית הרקבובית  מהפסולת האורגנית הרקבובית 75757575%%%%איסו  נפרד של איסו  נפרד של איסו  נפרד של איסו  נפרד של . לפליטות גזי חממה

ליו� עד שני ליו� עד שני ליו� עד שני ליו� עד שני ייייממממ: : : :  להניב הפחתה משמעותית בפליטת גזי החממה להניב הפחתה משמעותית בפליטת גזי החממה להניב הפחתה משמעותית בפליטת גזי החממה להניב הפחתה משמעותית בפליטת גזי החממהי�י�י�י� יכול יכול יכול יכול,,,,פול בפסולת אריזותפול בפסולת אריזותפול בפסולת אריזותפול בפסולת אריזותהרחבת הטיהרחבת הטיהרחבת הטיהרחבת הטי

יש להקי� מערכת האחראית ). ללא חישוב הפחתות עקיפות, פליטות ישירות בלבד(ליו� טו� בכל שנה ליו� טו� בכל שנה ליו� טו� בכל שנה ליו� טו� בכל שנה ייייממממ

אשר תית� תמרי) לצמצו� ,  והטיפול בפסולת שייצר ועד תו� השימוש בומקו הייצורעל המוצר 

  . בחומרי גל� במוצרי� ובאריזות מוצרי�השימוש

  בנייה

 לשיטות הבנייה .חלק ניכר מפליטות גזי החממה נובע מפעילות וצריכת משאבי� המתרחשת במבני�

דר% האכלוס ובתו� ,  משלבי הבנייה–דר% כל ציר חייו של המבנה , השפעה מכרעת על רמת הפליטות



 

 vii

 #50%  ל30%חממה בעול� המערבי נעות בטווח שבי� ההערכות לגבי תרומת מבני� לפליטות גזי . חייו

. כגו� אנרגיה הנצרכת בבתי�, כולל שיעור יחסי של פליטות ממגזרי� שנסקרו לעיל(מכלל הפליטות 

בהקד� בהקד� בהקד� בהקד� ולייש� ולייש� ולייש� ולייש� יש לקבוע יש לקבוע יש לקבוע יש לקבוע ).  למת� צריכת חשמל במהל% ימות השנה, למשל,באמצעות בנייה ירוקה נית�

    דוגמהדוגמהדוגמהדוגמהלתת לתת לתת לתת ר חסמי� ור חסמי� ור חסמי� ור חסמי� וייייהסהסהסהסלללל, , , ,  תמריצי� כלכליי� תמריצי� כלכליי� תמריצי� כלכליי� תמריצי� כלכליי�ליצורליצורליצורליצור, , , , ותותותות� לבנייה ירוקה כאמצעי לצמצו� פליט� לבנייה ירוקה כאמצעי לצמצו� פליט� לבנייה ירוקה כאמצעי לצמצו� פליט� לבנייה ירוקה כאמצעי לצמצו� פליטתקניתקניתקניתקני

        .... סטנדרטי� מתקדמי� במבני ציבור סטנדרטי� מתקדמי� במבני ציבור סטנדרטי� מתקדמי� במבני ציבור סטנדרטי� מתקדמי� במבני ציבור הנהגת הנהגת הנהגת הנהגתבאמצעותבאמצעותבאמצעותבאמצעותממשלתית ממשלתית ממשלתית ממשלתית 

  שטחים פתוחים

שכ� שטחי� המכוסי� בצומח , לשטחי� הפתוחי� תפקיד חשוב במיתו� תופעת ההתחממות הגלובלית

ח יעיל ומרוכז טביעת פחמ� נמוכה פיתול.  דו חמצני כ% שאינו נפלט לאטמוספרהמסייעי� בקיבוע פחמ�

מעגנות העדפת בישראל ניות המתאר תוכ. מפיתוח בזבזני המכלה את השטחי� הפתוחי�משמעותית 

יש יש יש יש . . . . מדיניות זו נפרצת כל העת לטובת עידוד בפועל של פיתוח מפוזר,  א% למרבה הצער,פיתוח מרוכז

מדיניות  .... לצד שימור השטחי� הפתוחי� לצד שימור השטחי� הפתוחי� לצד שימור השטחי� הפתוחי� לצד שימור השטחי� הפתוחי� ולקד� מדיניות ציפו  בנייה בערי� ולקד� מדיניות ציפו  בנייה בערי� ולקד� מדיניות ציפו  בנייה בערי� ולקד� מדיניות ציפו  בנייה בערי�להיצמד לעקרונות התכנו�להיצמד לעקרונות התכנו�להיצמד לעקרונות התכנו�להיצמד לעקרונות התכנו�

, כולל הקצאת תקציבי� לשימור שטחי� טבעיי�, תקציבית המפנימה את עקרונות התכנו� הלאומיי�

  . גזי חממההפחתת פליטות� הנדרשי� לתניב תועלות כלכליות רבות ותסייע בעמידה ביעדי

  מים

 להפחתה בכמויות המשקעי� והחרפה בי� ההשלכות המרכזיות של שינוי האקלי� על אזורנו נמצא צפי

 לפיכ% יש לניהול משק המי� תפקיד חשוב בי� צעדי ההסתגלות למשבר האקלי� ,ניכרת במצוקת המי�

יש יש יש יש . . . .  הביתי הביתי הביתי הביתיהמגזרהמגזרהמגזרהמגזרבדגש על בדגש על בדגש על בדגש על , , , , המגזרי�המגזרי�המגזרי�המגזרי�יש לנקוט בצעדי� דרמטיי� לחיסכו� בכל יש לנקוט בצעדי� דרמטיי� לחיסכו� בכל יש לנקוט בצעדי� דרמטיי� לחיסכו� בכל יש לנקוט בצעדי� דרמטיי� לחיסכו� בכל . שיידרשו בישראל

יש יש יש יש . . . . לחקלאות תמיכות אלטרנטיביותלחקלאות תמיכות אלטרנטיביותלחקלאות תמיכות אלטרנטיביותלחקלאות תמיכות אלטרנטיביותולספק ולספק ולספק ולספק , , , ,  החקלאי החקלאי החקלאי החקלאימגזרמגזרמגזרמגזרלהסיר את הסובסידיות של מחירי המי� ללהסיר את הסובסידיות של מחירי המי� ללהסיר את הסובסידיות של מחירי המי� ללהסיר את הסובסידיות של מחירי המי� ל

 ....והשבת קולחי� אלה בעיקר לחקלאותוהשבת קולחי� אלה בעיקר לחקלאותוהשבת קולחי� אלה בעיקר לחקלאותוהשבת קולחי� אלה בעיקר לחקלאות) ) ) ) הגבוה ביותרהגבוה ביותרהגבוה ביותרהגבוה ביותר" (" (" (" (ענברענברענברענבר"""" טיפול בשפכי� בתק�  טיפול בשפכי� בתק�  טיפול בשפכי� בתק�  טיפול בשפכי� בתק� 95959595%%%%    שלשלשלשללהציב יעד להציב יעד להציב יעד להציב יעד 

משבר האקלי� צפוי להגדיל את ו, תישראל התפתחה כמנהיגה עולמית בייעול השימוש במי� לחקלאו

  . הדרישה לפתרונות מתקדמי� בתחו�

  

נית� יותר להסתפק בהחלטות ממשלה הצהרתיות שאינ� מגובות נית� יותר להסתפק בהחלטות ממשלה הצהרתיות שאינ� מגובות נית� יותר להסתפק בהחלטות ממשלה הצהרתיות שאינ� מגובות נית� יותר להסתפק בהחלטות ממשלה הצהרתיות שאינ� מגובות לא לא לא לא ! ! ! ! אי� זמ� להתמהמהאי� זמ� להתמהמהאי� זמ� להתמהמהאי� זמ� להתמהמה

משבר האקלי� ישפיע על חיינו בצורה משבר האקלי� ישפיע על חיינו בצורה משבר האקלי� ישפיע על חיינו בצורה משבר האקלי� ישפיע על חיינו בצורה . . . .  ובתקציבי� מתאימי� ובתקציבי� מתאימי� ובתקציבי� מתאימי� ובתקציבי� מתאימי�בתוכניות עבודה ממשיותבתוכניות עבודה ממשיותבתוכניות עבודה ממשיותבתוכניות עבודה ממשיות

        . . . . ויש להתייחס להתמודדות איתו בהתא�ויש להתייחס להתמודדות איתו בהתא�ויש להתייחס להתמודדות איתו בהתא�ויש להתייחס להתמודדות איתו בהתא�, , , , כוללתכוללתכוללתכוללת
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  הפרק הכלכלי

  לייםאכלכלה מקומית בין משברים גלוב

  סיכונים והזדמנויות

  net.sviva.www, חיים וסביבה, י רועי כפיר"נכתב ע

  

  תקציר מנהלים

קוראת לממשלת ישראל לגבש מדיניות אקלי� לאומית שבבסיסה יעדי� " דרכי� לקיימות"קואליציית 

פרק זה עומד על הצור% במדיניות מבוססת יעדי הפחתה ככלי הכרחי . להפחתת פליטות גזי חממה

סיכוני� אלו כוללי� לא רק חוסר . ומי� בהסדרי� הבינלאומיי� המתגבשי�להפנמת הסיכוני� הגל

אלא ג� ובעיקר קנסות כלכליי� ופוליטיי� אפשריי� על , וודאות באשר לגובה מחיר הפחמ� בעתיד

מדיניות מבוססת יעדי הפחתה חשובה ג� . חריגה גדולה של הפליטה המצרפית מיעדי הפחתה מקובלי�

 ,על רקע זה.  כלכלי וסביבתי–ויות בכלכלה המשתנה בי� משברי� עולמיי� כמסגרת לניצול ההזדמנ

חשוב כי תוכניות לעידוד המשק בעת משבר כלכלי לא יקדמו פיתוח תשתיות המגדילות את חשיפתה 

  .של ישראל לסיכוני� של כלכלת הפחמ�

  סיכונים

בטווחי זמ� . בפועלמהלכי� אופייניי� להפחתת פליטות אורכי� מספר שני� עד לקבלת ההפחתה 

. לבצע הפחתות בעלויות גבוהות במיוחד, או לחלופי�, קצרי� נית� לשנות רק חלק קט� מהפליטה

המדיניות הננקטת בהווה קובעת את רמת החשיפה של המשק , בהיעדר גמישות מספקת בטווח הקצר

  . להתפתחויות בכלכלת הפחמ� בעשורי� הבאי�

והסיכוני� למדינת ישראל כמדינה קטנה בכלכלת הפחמ� היא של הגישה המוצעת כא� לניתוח העלויות 

  :חוב זה דומה בהשפעותיו לחוב ציבורי גדול". חוב פחמ� לאומי"

עיקר הכמות נקבעת עשרות . גמישות מועטה מאוד בשינוי רמת הפליטה המצרפית בטווח הקצר •

 ;שני� מראש

ז חריגות מהמכסה בסדרי גודל של  רכישת רישיונות פליטה לקיזו#התחייבות לתשלומי� שוטפי�  •

 ;מיליארדי שקלי� בשנה
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 ;חשיפה לתנודות במחירי הפחמ� •

 ;יתכ� וזהו גור� הסיכו� הגדול ביותר. על חריגה גדולה ממכסת הפליטה ברמה המצרפית" קנסות" •

 ;עלויות גבוהות של מהלכי הפחתה מאוחרי� ובהולי� •

 . בעתידאובד� גמישות בניהול המדיניות האקלימית והכלכלית •

עולה כי יש לאמ) מדיניות אקלי� שבבסיסה יעדי� , מניתוח הסיכוני� הראשוני המובא בפרק זה

 גישת –מה� תיגזר תוכנית כלל משקית וסל הפרויקטי� לביצוע , במונחי פליטה מצרפית ולוחות זמני�

"top-down" .משמעות ה. רק כ% תתאפשר הפנמה של הסיכוני� הניצבי� בפני ישראל כמדינה קטנה

כי ברמת הפרויקט הבודד יקבע מחיר פחמ� מקומי השונה מהמחיר העולמי בשני� , עשויה להיות

, כבישי�( וכי מתקיימת תחלופה בי� פרויקטי� שוני� היוצרי� התחייבויות פחמניות למשק ,הקרובות

  ). מתקני התפלה, תחנות כוח

 להימנע מגידול של עשרות אחוזי� כי לא נית� יהיה, אי� להסתפק בקביעת המשרד להגנת הסביבה

פי עלויות # על"bottom-up"מניתוח בגישת , להבנתנו, קביעה זו נובעת. 2025שנת בפליטות עד 

  . והיא מייצגת יצירתה של חשיפה מסוכנת של המשק לכלכלת הפחמ� שתתהווה,ישירות בלבד

  הזדמנויות

השיחות . העולמית בעשורי� הבאי�משבר האקלי� הוא מהכוחות המרכזיי� אשר יעצבו את הכלכלה 

ב למאמ) העולמי להפחתת פליטות "המתקיימות על הסכ� אקלי� בינלאומי חדש והצטרפותה של ארה

שכבר החל ומסמני� את השני� הקרובות כחלו� , תחת הנשיא אובאמה מבשרי� על האצת התהלי%

גלובאלית משנה כבר ההתחממות ה, למעשה. הזדמנויות למדינות וחברות להשתלב בהובלת המהל%

היו� את הסביבה העסקית בעול� ומייצרת הזדמנויות חדשות עבור חברות המשכילות להתאי� מוצרי� 

, ומובילות בפיתוח מוצרי� ושירותי� בתחומי� כמו התייעלות אנרגטית, ותהליכי ייצור לשוק המשתנה

ה המשתנה עלולות להישאר חברות שיאחרו להשתלב בכלכל. אנרגיות מתחדשות ועוד, יות מי�טכנולוג

  . מאחור

. לממשלה תפקיד מרכזי ביצירת הסביבה המתאימה להשתלבות התעשייה המקומית במגמות העולמיות

ג� בהקשר זה עולה חשיבותה של מדיניות אקלי� כלל משקית המבוססת על יעדי הפחתת פליטות 

מסגרת ברורה .  תמריצי� ומיסוי,רגולציה, מה� תיגזר מדיניות קוהרנטית של תקציבי�, ולוחות זמני�

של מדיניות מבוססת יעדי� תספק לחברות את היציבות הדרושה ותעודד אות� להתחייב להשקעות 

  .  גדולות בהתאמה לסביבה המשתנה

  מבנה הפרק

        (SCC)נזקי ההתחממות הגלובאלית והעלות החיצונית של פליטות פחמ� נזקי ההתחממות הגלובאלית והעלות החיצונית של פליטות פחמ� נזקי ההתחממות הגלובאלית והעלות החיצונית של פליטות פחמ� נזקי ההתחממות הגלובאלית והעלות החיצונית של פליטות פחמ� .  .  .  .  1111

   נזקי ההתחממות הגלובאלית בישראל1.1

        הסדרי� בינלאומיי� וכלכלת פחמ�הסדרי� בינלאומיי� וכלכלת פחמ�הסדרי� בינלאומיי� וכלכלת פחמ�הסדרי� בינלאומיי� וכלכלת פחמ�.  .  .  .  2222

  Cap-and-Trade –מכסות וסחר בפליטות . 2.1
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2.2 .European Union Emission Trading System (EU ETS)  

  וודאות לגבי עיצוב כלכלת הפחמ� בעול�#אי. 2.3

         חשיפה לכלכלת הפחמ� כסיכו� כלכלי חשיפה לכלכלת הפחמ� כסיכו� כלכלי חשיפה לכלכלת הפחמ� כסיכו� כלכלי חשיפה לכלכלת הפחמ� כסיכו� כלכלי––––" " " " חוב הפחמ� הלאומיחוב הפחמ� הלאומיחוב הפחמ� הלאומיחוב הפחמ� הלאומי.  ".  ".  ".  "3333

  פחמ� מחיר ה–עלויות פחמ� ישירות . 3.1

  קנסות עקיפי� על חריגה ברמה המצרפית . 3.2

  "Top-down "– מדיניות מבוססת יעדי� –ניהול חוב הפחמ� . 3.3

  תועלות עקיפות להפחתה. 3.4

        הזדמנויות בלכלכלה העולמיתהזדמנויות בלכלכלה העולמיתהזדמנויות בלכלכלה העולמיתהזדמנויות בלכלכלה העולמית.  .  .  .  4444

   המשבר הנוכחי כהזדמנות–בי� משברי� עולמיי� . 4.1

  תוכנית ההאצה של ממשלת ישראל. 4.2

  

  – ן משברים גלובלייםכלכלה מקומית בי

  סיכונים והזדמנויות

 (SCC)נזקי ההתחממות והעלות החיצונית של פליטות פחמן  .1

לשאלת גודלה ואופייה של השפעת ההתחממות על כלכלת העול� מקו� מרכזי בדיו� על ההשקעה 

ידיעת גובה הנזק אמורה לאפשר לנו לקבוע את הרמה . והכלי� הנדרשי� להתמודדות ע� המשבר

 –ת ביותר של השקעה בהפחתת פליטות וכ� לייחס ערכי עלויות חיצוניות לפליטות גזי חממה הכדאי

  . שאלה זו נראית עדיי� רחוקה ממענה מספק, נכו� להיו�. CO2eגובה המס המיטבי על טו� 

לפיה תוחלת אובד� , )2006(טר� למשרד האוצר הבריטי סח "כה המוכרת מכול� היא זו של דוההער

עלות הפעולות הנדרשות ח מערי% את "הדו. ג העולמי"מ� התמ #20%י המהוו� עומדת על כהרווחה השנת

מחקרי� אחרי� .  מ� התוצר העולמי בשנה בלבד#1% לצמצו� פליטת גזי החממה יכולה להסתכ� ב

מספק הערכת נזק , למשל, )Nordhaus) 2008. מספקי� הערכה צנועה יותר של ערכו המהוו� של הנזק

ההבדלי� בהערכות נובעי� בעיקר� משיטת ההיוו� של הנזק הצפוי .  מהתוצר העולמי בלבד2.5%של 

 ופחות מהבדלי� בהערכת – המשקל הנית� לרווחת הדורות הבאי� ביחס לרווחת הדור הנוכחי –בעתיד 

  ). Nordhaus 2007(הנזק לכלכלה העולמית 

 –לות החיצונית בפליטת גזי חממה  הע–" מחיר הפחמ�"מ� ההערכות השונות נגזרי� ג� ערכי� שוני� ל

Social Cost of Carbon (SCC).1 סוקר כמה מההערכות המתבססות ) 2008( המשרד להגנת הסביבה

                                                           

1
 וה� כמחיר השוק של (SCC)  ה� כעלות הסביבתית של פליטות פחמ�: מופיע כא� בשתי משמעויות" מחיר הפחמ�"המונח  

כאשר , על פי התיאוריה". מס פחמ�"ל" מחיר הפחמ�"במקומות אחדי� א� לא נבחי� בי� . פליטות גזי חממה בכלכלת פחמ�
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 ומאמ) (EU ETS) הפחמ� האירופית בבורסתעלויות הפחתה חזויות ומחיר השוק , על תחזיות מודלי�

בשיעור ניכר בעשורי� הבאי� מחיר הפחמ� אמור לעלות . CO2e אירו לטו� 22.5ער% מרכזי של 

לפי מחקר שנער% , דוגמהכ% ל). משקולות ההיוו� על הנזק העתידי גדלות ככל שקרב מועד התממשותו(

 בעשור #25% מחיר הפחמ� אמור לעלות בקצב של כ, )2005(עבור המשרד לאיכות הסביבה הבריטי 

  2. מערכו היו�#325% להגיע ל2050בעשרי� השני� הבאות ועד 

 התחממות בישראלנזקי ה 1.1

מחקרי� שנערכו בשני� האחרונות מספקי� תמונה חלקית למדי של הנזק הכלכלי הצפוי למשק 

נזקי ההתחממות הגלובלית אינ� מתחלקי� ). 2008ראה פלטניק ושכטר (הישראלי משינויי האקלי� 

ישראל עשויה הפגיעה המהוונת בכלכלת . וישראל אינה יוצאת מכלל זה, באופ� אחיד בי� מדינות העול�

כי במרכיב מרכזי של השינויי� הצפויי� , כ� ראוי לציו�. להיות גבוהה או נמוכה מהממוצע העולמי

 עשויה ישראל להידרש לעלויות הסתגלות כבר בשני� – הירידה בכמות המי� הזמינה –בישראל 

  . הקרובות

 המיתו� של מדינת א% ספק ע� העלות החיצונית בפני עצמה אמורה לשמש מניע מרכזי במדיניות

שכ� הנזקי� הצפויי� משינויי , העלות החיצונית של פליטות בישראל הינה אפסית, למעשה. ישראל

לישראל , ועדיי�. אלא בס% הפליטות בעול� כולו, אקלי� בישראל אינ� תלויי� בכמות הפליטות בישראל

 כאל עלות חיצונית אינטרס ברור ליטול חלק במאמ) ההפחתה העולמי ובהתייחסות למחיר הפחמ�

הרי , "free rider"מעבר לפג� המוסרי הברור שבבחירה במדיניות של . בתכנו� המדיניות הכלכלית

  .שההסדרי� הבינלאומיי� המתהווי� עשויי� לחייב את ישראל לשל� מחיר על העדר פעולה

 הסדרים בינלאומיים ושוק הפחמן .2

� בדבר שינויי "די אמנת המסגרת של האוארגז הכלי� המוצע להתמודדות ע� משבר האקלי� על י

 Flexible ( בנוי בעיקרו על כלי� כלכליי� ובמיוחד על מנגנוני� גמישי�)UNFCCC(האקלי� 

Mechanisms(שוק ליצירתהמנגנוני� הגמישי� מהווי� את היסודות . שוק להפחתת פליטות# מבוססי 

מתווס  לעלויות של ,  הנקבע בשוק,בה הזכות לפלוט פחמ� מהווה מוצר סחיר ומחיר הפחמ�, פחמ�

  . צרכני האנרגיה

  Trade-and-Cap –מכסות וסחר בפליטות     2.1

 נקבעת לכל אחת מהישויות הכלולות בהסדר מכסה של פליטות גזי חממה cap-and-tradeבמנגנו� 

ישות המצליחה להפחית פליטות אל ).  במכרזתהרישיונוישנה ג� אפשרות לחלוקת (לתקופה מסוימת 

                                                                                                                                                                                 

מחיר השוק של פחמ� אמור לשק� את מחירו הסביבתי והוא פועל כמס סביבתי , כלכלת פחמ� מיושמת באופ� מיטבי
  ). פיגוויאני(

2
  .ירדו מחירי הפחמ� בחדות בחודשי� האחרוני�, ירידת הפעילות התעשייתית והביקוש לחשמל, בעקבות המשבר הכלכלי 
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אשר , לישות אחרת בהסדר" שיונות הפליטהיר" שנקבעה לה רשאית למכור את יתרת  למכסהמתחת

הסחר מאפשר הפחתה יעילה וזולה יותר במערכת כולה ומייצר מחיר . חורגת מהמכסה שהוקצתה לה

 פליטה מהווה המחיר תרישיונוכאשר ג� עבור שחקני� שאינ� נדרשי� לקנות , שוק לפחמ�

opportunity cost ,בהסדר . � יש באפשרות� להפחית עוד פליטות בעלות הנמוכה ממחיר� בשוקא

בינלאומי להפחתת פליטות המכסות מחולקות למדינות וכל מדינה יכולה לבחור א� לחלק המכסה 

 ולנהל תהרישיונולהוציא� למכרז או להשאיר בידה את ,  פליטה לשחקני� השוני� בתוכהתלרישיונו

המשמעות של כניסת מדינה , בכל מקרה). הטלת מס פחמ�, למשל(מה בדר% אחרת את ההפחתה בתחו

 וסחר פליטות היא שמחיר השוק של פחמ� מהווה מס פחמ� על כל פליטות גזי תרישיונולהסדר של 

  . החממה במשק ומתווס  לעלויות של כל צרכני האנרגיה

2.2     )EU ETS(European Union Emission Trading System  

 בתחומי האיחוד האירופי cap-and-tradeמתקיי� שוק פחמ� פעיל במתכונת  2005שנת החל מ

 מופעלת ETS#מערכת ה. European Union Emission Trading System (EU ETS)#במסגרת ה

א% היא מהווה , )European Commission, 2008 ( מהפליטות בתחומי האיחוד40%אומנ� רק על 

 הגדולה ביותר לסחר חתת פליטות ובהיותה המערכת הפעילהמכשיר מרכזי במדיניות האירופית להפ

 וסחר פליטות עולמית שתוק� תרישיונולמערכת " מגרש ניסויי�"היא משמשת , בפליטות גזי חממה

מחירי הפחמ� המצוטטי� בבורסה האירופית משמשי� כבר כיו� ער% ייחוס , כאמור. בהמש% הדר%

  ).2008, המשרד להגנת הסביבה(� למערכת להערכת מחיר הפחמ� בפרויקטי� שאינ� כפופי

  וודאות לגבי עיצוב שוק הפחמן בעולם-יא    2.3

בה מדינות רבות יהיו מחויבות בעמידה , מערכת רישיונות וסחר פליטות עולמית, לפחות לכאורה

. אמור להיות מרכיב מרכזי במנגנו� העתידי ליישו� המדיניות הבינלאומית להפחתת פליטות, במכסות

 ביעדי� בעמידה מחויבותאילו מדינות תהיינה :  ות רבות וחשובות עוד� פתוחות בשלב זהאול� שאל

השיטה בה יחולקו , יעדי ההפחתה שיקבעו, מה תהיה כמות מקורות הפליטה שיקי  ההסדר, ומכסות

שילוב� של מדינות , רמת שיתו  הפעולה של השחקני�, מנגנוני הפיקוח והאכיפה,  פליטהתרישיונו

כל אלו יקבעו כיצד יראה שוק הפחמ� העולמי תחת ההסכ� הבא ,  ושאלות רבות אחרותמתפתחות

אי� די בהסתמכות על תחזיות וערכי ביניי� , לאור חוסר הוודאות הגדול. והשלבי� שיבואו בהמש%

היערכות לאומית במדינה קטנה כישראל צריכה להתבסס על הערכת סיכוני� ורכישת . למחירי פחמ�

  .מות למשקההגנות המתאי

כי לפחות גור� מרכזי אחד לאי הודאות האמורה הצטמצ� במידת מה בעת , ראוי לציו�, ובכל זאת

בשל תלותה הגדולה של אמריקה . ב לשת  פעולה במהל% הבינלאומי"והוא נכונותה של ארה, האחרונה

יות המממנת ב לה"עשויה ארה, 1990ב בדלקי� מחצביי� ובשל שיעור הגידול הגבוה בפליטה מאז "ארה

בעלות של עשרות מיליארדי דולר בשנה , "פשוטה"העיקרית של שוק פחמ� עולמי במתכונת 

)Nordhaus 2000 .(עובדות אלו. זאת בעוד שהסיכו� החזוי לה משינויי האקלי� נמו% מזה של אירופה ,

משל בשילוב המצוקה הכלכלית אליה נקלע המשק האמריקאי והגרעונות הקיימי� והצפויי� של המ
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הצהרת .  המתוכנני��הבינלאומייהעלו ספק של ממש באשר להיתכנות� של המהלכי� , יהפדראל

ב בוודאי מעלה את ההסתברות למהל% עולמי "הנשיא הנכנס על יעדי הפחתה משמעותיי� לארה

  . משמעותי בשני� הקרובות

   חשיפה לכלכלת הפחמן כסיכון כלכלי–" חוב הפחמן הלאומי" .3

. קיוטו לא הוגדרה ישראל כמדינה מפותחת ולא התחייבה ליעד הפחתת פליטותבמסגרת פרוטוקול 

קשה לחזות בשלב זה מה יהיו . #2013האמור להיכנס לתוק  ב, נראה כי מעמדה ישתנה בהסכ� הבא

אי� ודאות ג� באשר למועד בו יושת מס פחמ� על המדינה ועל . יעדי ההפחתה אליה� תידרש ישראל

הוודאות הכרוכה #לאור אי. היה גובהו ומה יהיה המנגנו� הבינלאומי דרכו יופעלמה י, חברות ישראליות

אי� די בהערכת עלויות , ובהינת� השפעתה המוגבלת של ישראל על עיצוב ההסדרי�, בתהלי% הבינלאומי

  .  והפנמת� ונדרשת הערכת סיכוני�

כמות פליטות גזי ,  קרי3.חמ�הסיכוני� למשק הישראלי ככלכלה קטנה נגזרי� מגודל החשיפה לכלכלת הפ

התחייבויות לפליטה עתידית הנגזרות מהמדיניות בהווה ומידת הגמישות בקביעת , החממה מתחומה

נדרשות , בעיקר בתחומי� עליה� אמונה המדינה, לרבי� מהצעדי� להפחתת פליטות. כמות הפליטה

ישי� האפשריי� ויתברר כאשר יתממש אחד התרח, מסיבה זו. מספר שני� עד לקבלת ההפחתה בפועל

יקשה מאוד להתאי� את כמות הפליטה לתנאי כלכלת הפחמ� , מבנה המנגנו� העולמי ומחיר הפחמ�

  . העולמית

כלכלה שלא תשכיל להקטי� את חשיפתה לכלכלת הפחמ� מבעוד מועד ולבצע הפחתות משמעותיות 

  : עלולה לשל� קנסות מכמה סוגי�

 ;גותרכישת רישיונות פליטה לקיזוז החרי  .א

 ;כלכליי� ופוליטיי� בזירה הבינלאומית על אי עמידה ביעדי הפחתה" קנסות"תשלו�   .ב

 ;עלויות גבוהות של צעדי הפחתה מאוחרי� ובהולי�  .ג

  . אובד� גמישות בניהול המדיניות הכלכלית  .ד

. "חוב פחמ� לאומיחוב פחמ� לאומיחוב פחמ� לאומיחוב פחמ� לאומי"לניתוח השפעות החשיפה של המשק לכלכלת הפחמ� וניהולה מוצע כא� המושג של 

חוב ציבורי גדול . מ� אמור להשפיע על המשק בצורה דומה למדי להשפעת החוב הציבוריחוב הפח

הבאי� על חשבו� , תשלומי ריבית גבוהי� מדי שנה:  משפיע על כלכלת המדינה בכמה אופני� עיקריי�

 תהפיסקאליפגיעה בגמישות המדיניות ; ייקור גיוס ההו� של הממשלה; שימושי� אחרי� כחינו% ובריאות

  .כאשר משתני� תנאי הכלכלה, וחשיפת המדינה לסיכוני�; )למשל בעת מיתו�( הממשלה של

                                                           

� הצפויי� להתרחש בסביבה הכלכלית העולמית כתוצאה מהמהלכי� מתאר את מכלול השינויי" כלכלת פחמ�"המושג  3
בי�  . שוק הפחמ� שתואר קוד� מהווה מרכיב מרכזי בכלכלת הפחמ�.ל והמקומיי� להתמודדות ע� משבר האקלי�"הבינ

� פרויקטי; מנגנוני� למימו� פרויקטי� להסתגלות ולהפחתת פליטות; מיסוי אנרגיהו מיסוי פחמ� :המרכיבי� האחרי�
סימו� תכולת פחמ� של ; הסטת השקעות מתעשיות ומוצרי� עתירי פליטות לתעשיות ומוצרי� דלי פחמ�; ממשלתיי�

ופעילות ארגוני� וב דרישות סביבתיות במסגרת הסכמי סחר ילש; הגבלות על יבוא על פי קריטריוני� סביבתיי�; מוצרי�
  .מודעות צרכני� ומשקיעי�; ל"כלכליי� בינ
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   מחיר הפחמן–ויות פחמן ישירות על     3.1

 לעומת שנת 6%גידול של . CO2e מיליו� טו� #76.5 הסתכמו פליטות גזי החממה בישראל ב2006בשנת 

, )2009(ית המשרד להגנת הסביבה על פי תחז). העשויה להיקבע כשנת בסיס ליעד הפחתה ישראלי (2000

 א� 21%או " עסקי� כרגיל" תחת תרחיש 2000 בפליטות לעומת שנת 63% צפוי גידול של 2025עד 

 מובא חישוב עלות פחמ� ישירה למשק לפי ערכי מחירי 1בטבלה . תיוש� תוכנית להפחתת פליטות

� לחזות מה יהיו מחירי הפחמ� לא נית, כאמור). 2008(פחמ� המוצעי� על ידי המשרד להגנת הסביבה 

פי הערכת #על, החריגה הגדולה בפליטות. החישוב מובא פה לש� המחשה של סדרי הגודל בלבד. בפועל

שנה בעלות  בח" ש מיליארד14 עד – בשנה ח" שלהיות כרוכה בעלויות של מיליארדיהמשרד צפויה 

  ". סקי� כרגילע" בתרחיש 2025 בהוצאה בפועל בשנת ח"ש מיליארד 6כלכלית ועד 

 לפי ערכים מוצעים של המשרד להגנת דוגמה חישוב ל–עלויות פחמן ישירות למשק   : 1טבלה 

  )2008(הסביבה 

  כ פליטה"סה  

(MtCO2e/yr)a  

מחיר פחמן 

(€/tCO2e)  

 b)2008אוגוסט (

עלות פליטה ברוטו 

  )ח בשנה"מלש(

 cעלות פליטה נטו

  )ח בשנה"מלש(

22.5  9,237  932  2006  76.5  

14.8  6,076  613  

 תרחיש 2025  2,272  10,577  22.5

  dהפחתה

87.6  

14.8  6,957  1,495  

 תרחיש 2025  5,955  14,259  22.5

 d"עסקים כרגיל"

118.1  

14.8  9,379  3,917  

תחנה פחמית   932  932  22.5

  "Dפרויקט "

7.7e 

14.8  613  613  

)a( עבור המשרד להגנת הסביבה ' חפץ ושות:  מקור)2009.( 
)b( משרד להגנת הסביבה ה)אירו לטון14.8 אירו לטון וערך לחישוב של 22.5מציע ערך ביניים של ) 2008 . 
)c(  2000 מפליטות שנת 95%רכישת רישיונות פליטה עבור פליטות מעבר לבסיס של. 
)d( עבור המשרד להגנת הסביבה ' תרחיש יישום צעדי הפחתת פליטות על פי חפץ ושות)2009.( 
)e( 2007-ניצולת בדומה לנמוך מבין אורות רבין ורוטנברג ב, וואט- מגה1,260 של חושב לפי הספק מותקן 

 ).  IEA: מקור (MWh- לCO2 טון 0.81ומקדם פליטה של ) 90%, 86%(
  

שכ� לא נית� להימנע לחלוטי� מפליטות גזי , עלות הפחמ� הישירה מעניינת פחות ברמה המצרפית, ועדיי�

מחיר . אשר בוחני� מהלכי� העשויי� להוסי  או לגרוע פליטותהיא עשויה להפו% משמעותית כ. חממה

הפחמ� עשוי בהחלט להיות גור� משפיע בכדאיות פרויקטי� של תשתיות הצפויי� להוסי  פליטות 

הקמת הקמת הקמת הקמת  – קלה יחסית לחישוב דוגמהנביא , לש� המחשה). כבישי�(או בעקיפי� ) תחנות כוח(במישרי� 

  . """"Dפרויקט פרויקט פרויקט פרויקט """"התחנה הפחמית התחנה הפחמית התחנה הפחמית התחנה הפחמית 

 בשנה CO2 מיליו� טו� 7.7 # וצפוי לייצר פליטות של כMWp 1,260 מתוכנ� להיק  ייצור של Dט פרויק

יתכ� כי כבר משנת , בהינת� הזמ� הנדרש להקמת התחנה). 2000 לפליטות שנת 11%תוספת של (
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ומאחר והיא מתוכננת לפעול , הפעילות הראשונה תהיה ההפעלה כרוכה בעלות רכישת זכויות פליטה

העלות הישירה של הפליטות , 1כפי שנית� לראות בטבלה . צפויה העלות לגדול ע� השני�,  שני�עשרות

, בנוס . ש" אגורות לקוט#9.8 ל6.4ח בשנה ובי� " מיליו� ש#932  ל613 בלבד נעה בי� Dהנוספות מפרויקט 

נה עולה עלות הפחמ� של הפעלת התח, CO2 אירו לטו� 15חישוב פשוט מגלה כי החל ממחיר פחמ� של 

   4.על עלות ההו� של התחנה

א% ברור כי כל פרויקט הצפוי לתרו� לפליטות בעשרות ,  פשוטה יחסית לחישובדוגמהתחנת כוח היא 

סלילת כבישי� מוסיפה פליטות , כ% למשל. השני� הבאות צרי% להיבח� תו% התחשבות בעלויות הפחמ�

תשתיות לרכב הפרטי פוגעת ג� בכדאיות השקעה ב. דר% עידוד השימוש ברכב פרטי והגדלת הנסועה

נבנות , כמו תחנות כוח, ג� תשתיות תחבורה 5.ההשקעה בתחבורה הציבורית ומעכבת את פיתוחה

  .איתו יכנס המשק לכלכלת הפחמ� העולמית" חוב"לעשרות שני� ומגדילות את ה

: של הבנק העולמיראה למ. (מחיר הפחמ� מהווה ג� גור� סיכו� בשל חוסר וודאות ותנודתיות במסחר

State and Trends of the Carbon Market 2008(  

  

  קנסות עקיפים על חריגה ברמה המצרפית     3.2

אי� להניח שמחיר� של פליטות יהיה זהה בכל רמה של חריגה או שנוכל , בדומה למימו� החוב הציבורי

מערכת מכסות , יאורטיתלפחות ברמה הת. מבלי שניחש  לסיכוני� נוספי�, להגדיל את החריגה כרצוננו

במציאות . עשויה לכלול ג� מגבלה על הכמויות הנרכשות וקנסות על חריגה גדולה, וסחר עולמית

בעול� בו הכלכלות הגדולות מבצעות השקעות גדולות . אחרי�" קנסות"עשויי� בהחלט להיות מושתי� 

את המחיר עלולה . דינהאי עמידה בסטנדרטי� עלולה לגרור פגיעה במעמדה של המ, בהפחתת פליטות

, )OECD, ארגו� הסחר העולמי(ישראל לשל� דר% פגיעה במעמדה מול ארגוני� כלכליי� בינלאומיי� 

בעקיפי� . פגיעה במעמדה הפוליטי או ארגוני צרכני�, )חוקי מכס והסכמי סחר(תנאי סחר מול מדינות 

. ויקרות תחת לח) בינלאומיבהולות , עלולה המדינה לשל� מחיר כבד על פעולות הפחתה מאוחרות

לכמת הנזקי� האפשריי� של חריגה , ולא כל שכ�, בשלב זה קשה לחזות אי% תתעצב המערכת העולמית

  .כל חריגה נוספת מהווה סיכו� כלכלי כבר היו�, כי מעבר לרמת חריגה מתונה, כ� ברור. גדולה

ות שוני� מאילו הנגזרי� קנסות על חריגה גדולה ברמה המשקית המצרפית דורשי� ניתוח והיערכ

בו נבחנת , ברמת פרויקט ההפחתה הבודד" שולי"כא� לא מספיק ניתוח . מתחזית מחירי פחמ� בלבד

הפחתת הפליטה המצרפית מהווה רכישת ביטוח הכרחי למדינה . עלות ההפחתה מול מחיר הפחמ� החזוי

וזרי� את הצעדי� הנבחרי� בה יעדי� כמותיי� מצרפיי� ג, ולכ� נדרשת היערכות כלל משקית, קטנה

  . והמחירי� המתאימי�

                                                           

4
שיעור תשואה .  שנה30 –תקופה לחישוב ). 2007דצמבר , חברת החשמל( דולר 1.8 –עלות הקמת התחנה : ההו�חישוב עלות  

 .ח בשנה" מיליו� ש600). לפי רשות החשמל, למקטע הייצור (7.35% –נדרשת 
5
 ).Small) 2007, וParryראה למשל . זאת בעיקר משו� קיומ� של יתרונות לגודל בתחבורה ציבורית 
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המשמעות היא כי ג� פרויקט תשתית המראה כדאיות כלכלית בשקלול מחירי , ברמת הפרויקט הבודד

כ% ג� לגבי פרויקט . עשוי להתגלות כלא כדאי בבחינת עלויות ותועלות כלל משקיות, פחמ� חזויי�

מהיערכות כלל משקית , במונחי מחירי�. חמ� החזויהפחתה המראה עלויות הפחתה הגבוהות ממחיר הפ

מ� הבחינה התכנונית המשמעות היא כי יש לבחו� . נגזר מחיר פחמ� מקומי שונה מהמחיר העולמי

כ% . תו% הבנה כי מתקיימת תחלופה בי� פרויקטי�, פרויקטי� עתירי פליטה כחלק מבחינה כלל משקית

ל הגדלת ההיצע מעלה את מחיר הפחמ� לחישוב היענות לגידול בביקוש לחשמל בדר% ש, למשל

הפחתה של הפליטה המצרפית חיונית , כ%. בתשתיות תחבורה והתפלה ועשויה לבוא על חשבונ�

  . לגמישות מדיניות הממשלה במגוו� נושאי מפתח בעתיד

יתכ� ונידרש לבצע הפחתות , כאשר יתבררו המגבלות והמחירי� של כלכלת הפחמ�, בעוד מספר שני�

ככל שנקדי� בביצוע . חוסר היעילות של הפחתה בהולה מהווה גור� סיכו� נוס . מעותיות ומהירותמש

יש להימנע מפרויקטי� היוצרי� , כבר כעת. יהיו עלויות המעבר קטנות יותר, המעבר לכלכלה דלת פחמ�

מערכת . התחייבויות פחמ� לעשרות שני� קדימה ולהשקיע בתשתיות דלות ומפחיתות פליטות

כדי לעמוד ביעדי� סבירי� של הפחתת פליטות .  הטובה ביותר לעניי� זהדוגמהחבורה היא אולי ההת

יהיה עלינו לעבור משיווי משקל של תלות כמעט מוחלטת ברכב הפרטי לשיווי משקל בו התחבורה 

השקעה ). ראה הרחבה בפרק תחבורה(הציבורית תופסת נתח משמעותי בהרבה בנסועת הנוסעי� 

היא א  מעכבת את פיתוחה , לא רק מגדילה את פליטות גזי החממה, תשתיות לרכב הפרטימאסיבית ב

  . של תחבורה ציבורית ותייקר כל ניסיו� עתידי למעבר לשיווי משקל חדש

.  מעניינת לחשיבותה של הקטנת חוב הפחמ� מבעוד מועד אפשר למצוא דווקא בניסיו� האמריקאידוגמה

ת בדלקי� מחצביי� ואילו נילקח מחיר הפחמ� בחשבו� עוד בטר� אילו נעשו צעדי� להקטנת התלו

זוכה , האוהד יותר את הרעיו�, היה הממשל החדש, ב להצטר  להובלת המהל% העולמי"חשבה ארה

 הטובה ביותר לתעשייה דוגמהאולי ה. למעט יותר גמישות בניהול מדיניות האקלי� הבינלאומית

, קלי� ומבנה מחירי� מעוות היא תעשיית הרכב האמריקאיתשהתפתחה על בסיס מדיניות לא מכוונת א

המתקשה להתאי� עצמה למחירי דלקי� תנודתיי� ושווקי� עולמיי� אשר הולכי� ומפנימי� את מחיר 

  .אל הקשר שבי� מדיניות אקלי� מבוססת יעדי� לתעשייה נחזור בהמש%. הפחמ�

  "down-Top" – מדיניות מבוססת יעדים –ניהול חוב הפחמן     3.3

. בימי� אלו מרכז המשרד להגנת הסביבה עבודה על הערכת פוטנציאל הפחתת הפליטות בישראל

א% במתכונת מצומצמת , )McKinzey, 2009(העבודה מבוצעת לפי מתודולוגיה הדומה למקובל בעול� 

 בניגוד למצופה ממדינה ע� –) 3.1ראה סעי  (ובהתא� הפוטנציאל שאותר נמו% ביחס לעול� , יחסית

תוצאה זו נובעת לא רק ממגבלות של משאבי� וניסיו� ,   להערכת כותבי מסמ% זה6.ימות פחמ� גבוההעצ

קביעת כמות ההפחתה . אלא ג� מגישה שאינה מתאימה למדינה קטנה וחשופה כישראל, מקצועי

 מצאי הפרויקטי� להפחתת פליטות עלבחינה של  –" bottom-up"המצרפית הנכונה לישראל בגישת 

                                                           

6
 Carbon Intensity #ההופכי של יחס זה מכונה .  פליטות גזי חממה ביחס לתוצרCarbon Productivity . ככלל מדינות ע�

  .עצימות פחמ� גבוהה יחסית ה� בעלות פוטנציאל הפחתת פליטות גבוה
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ואיננה , העלות הישירה של פליטות בלבדאת בו�  לוקחת בחש– CO2eוח עלות ההפחתה של טו� פי נית

ידי גישה שכזו תיצור למדינת #מדיניות שתכוו� על. לי לעומשקיי� שתואר#כללהסיכוני� מפנימה את ה

על הממשלה לאמ) , ולאור הסיכוני� הגלומי� בה, ישראל חשיפה מסוכנת לכלכלת הפחמ� שתתהווה

  . ה שונה בתכליתגיש

עולה כי יש לאמ) מדיניות אקלי� שבבסיסה יעדי� במונחי , מניתוח הסיכוני� הראשוני שהובא כא�

   גישת–מה� תיגזר תוכנית כלל משקית וסל הפרויקטי� לביצוע , פליטה מצרפית ולוחות זמני�

"top-down" .המשמעות . הרק כ% תתאפשר הפנמה של הסיכוני� הניצבי� בפני ישראל כמדינה קטנ

עשויה להיות כי ברמת הפרויקט הבודד יקבע מחיר פחמ� מקומי השונה מהמחיר העולמי בשני� 

, כבישי�( וכי מתקיימת תחלופה בי� פרויקטי� שוני� היוצרי� התחייבויות פחמניות למשק ,הקרובות

  ). מתקני התפלה, תחנות כוח

  תועלות עקיפות להפחתה    3.4

הפחתת פליטות גזי חממה בייצור . וי להניב למשק תועלות נוספותמהל% לאומי להפחתת פליטות צפ

דרכי� לקיימות (הנאמדות במיליארדי שקלי� בשנה , אנרגיה תלווה ג� בהפחתת עלויות זיהו� האוויר

IV ,2004 .(תספק מענה , תוכנית לחסכו� באנרגיה תביא לחסכו� כספי של מאות מיליוני שקלי� מדי שנה

פיתוח . תקטי� את החשיפה לשינויי� במחירי הדלקי� ואת התלות ביבוא דלקי�, מהיר למחסור בחשמל

התחבורה הציבורית וצמצו� השימוש ברכב הפרטי יקטינו ג� ה� את זיהו� האוויר כמו ג� הגודש 

כי כשליש מפוטנציאל ההפחתה העולמי , מראה) 2009(מחקר מקי  של חברת הייעו) מקינזי  .בדרכי�

  . ג� ללא חישוב התועלות הסביבתיות ותעלות עקיפות אחרות, שיאי� רווח נטומתקבל מפרויקטי� המ

מהל% לאומי להפחתת פליטות ייצר תנאי� טובי� יותר להשתלבות התעשייה המקומית במגמות , בנוס 

 . העולמיות הצפויות

  כלכלה העולמיתהזדמנויות ב .4

השיחות . מית בעשורי� הבאי�משבר האקלי� הוא מהכוחות המרכזיי� אשר יעצבו את הכלכלה העול

ב למאמ) העולמי להפחתת פליטות "המתקיימות על הסכ� אקלי� בינלאומי חדש והצטרפותה של ארה

שכבר החל ומסמני� את השני� הקרובות כחלו� , מה מבשרי� על האצת התהלי%אתחת הנשיא אוב

אלית משנה כבר ההתחממות הגלוב, למעשה. הזדמנויות למדינות וחברות להשתלב בהובלת המהל%

היו� את הסביבה העסקית בעול� ומייצרת הזדמנויות חדשות עבור חברות המשכילות להתאי� מוצרי� 

, ומובילות בפיתוח מוצרי� ושירותי� בתחומי� כמו התייעלות אנרגטית, ותהליכי ייצור לשוק המשתנה

שתנה עלולות להישאר חברות שיאחרו להשתלב בכלכלה המ. אנרגיות מתחדשות ועוד, טכנולוגיות מי�

  . מאחור

  :נית� לזהות כמה גורמי� הצפויי� לחזק מגמות אלו בשני� הבאות, באופ� איכותי
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אתגר הפחתת הפליטות יגביר את הביקוש לטכנולוגיות ומוצרי� בתחומי היעילות אנרגטית  �

  ;והאנרגיות המתחדשות

, וגיי� בתחומי� מגווני�אתגר ההסתגלות לשינויי האקלי� יגביר את הביקוש לפתרונות טכנול �

 ;טכנולוגיות מי�, שבי� המרכזיי� שבה�

, במסגרת ארגז הכלי� של הסכמי האקלי� הבינלאומיי�, מנגנוני מימו� והעברת טכנולוגיות �

 ;מגדילי� הביקושי� ג� במדינות עניות

מחיר הפחמ� צפוי להכביד על תעשיות עתירות אנרגיה ופליטות ולזרז המעבר לייצור דל  �

 ;תפליטו

  ;החיפוש אחר מנועי צמיחה בכלכלות המפותחות �

  ;פ"תקציבי� ממשלתיי� גדולי� בהקמת פרויקטי� והשקעה במו �

  ;תקני� סביבתיי� מחמירי� יחייבו חברות המעוניינות להמשי% ולייצא לשווקי� המפותחי� �

קיימא באסטרטגיה העסקית של תאגידי� מובילי� ויעדי הפחתת פליטות של #שילוב פיתוח בר �

בי� מה� צפויי� להשפיע על כל שרשרת האספקה של התאגידי� ולעצב סטנדרטי� וולונטריי� ר

 ;במוצרי� רבי�

תכולת "תווי תק� וולונטריי� וסימו� . מודעות גוברת של ציבור הצרכני� במדינות המפותחות �

 ;של מוצרי�" הפחמ�

 ;קעותמודעות גוברת של חוסכי� ומשקיעי� לביצועי� הסביבתיי� של חברות מוש �

  .ניסיו� להקטנת התלות ביצואניות נפט וגז, תהליכי� מקבילי� כעליית מחירי דלקי� �

. לממשלה תפקיד מרכזי ביצירת הסביבה המתאימה להשתלבות התעשייה המקומית במגמות העולמיות

ג� בהקשר זה עולה חשיבותה של מדיניות אקלי� כלל משקית הכוללת יעדי הפחתת פליטות ולוחות 

מסגרת ברורה של . תמריצי� ומיסוי, רגולציה, ה� תיגזר מדיניות קוהרנטית של תקציבי�מ, זמני�

מדיניות מבוססת יעדי� תספק לחברות את היציבות הדרושה ותעודד אות� להתחייב להשקעות גדולות 

  .  בהתאמה לסביבה המשתנה

  .)36 'מע (התעשייה סקירה של צעדי� ממשלתיי� הנדרשי� לעידוד התעשייה מובאת בפרק

   המשבר הנוכחי כהזדמנות–בין משברים עולמיים     4.1

קיימא # ההשקעה העולמית באנרגיה בת, )UNEP) 2008 # � "ח של תוכנית הסביבה של האו"על פי דו

משבר . 2004 בשנה משנת #60%לאחר גידול בקצב של כ, 2007 מיליארד דולר בשנת 148הגיעה לס% של 

והדבר ניכר כבר בשני הרבעוני� , ה הפרטית באנרגיה ירוקה פגע קשות ג� בהשקע2008האשראי של 

 בוודאי 2008החרפת משבר האשראי וירידת מחירי הדלקי� במחצית השנייה של . 2008הראשוני� של 

 כבר ידעה נסיגה גדולה בסו  cleantech#תעשיית ה. יצמצמו עוד את ההשקעות בתחו� בטווח הקצר
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 7.ל לייחס זאת לירידת מחירי הדלקי� בסו  שנות השמוני�ומקוב, שנות השבעי� וראשית השמוני�

  :  וזאת מכמה סיבות, נראה כי הפע� לא צפויה נסיגה דומה, ואול�

נראה שהפע� מדינות ותאגידי� יבקשו לבטח עצמ� , בשונה מירידת מחיר הנפט בסו  שנות השבעי�

י התייעלות אנרגטית ומעבר יד#מפני עליות בעתיד ולהקטי� מראש את חשיפת� לדלקי� מחצביי� על

הביקוש הגובר במדינות , )IEA) 2008 #פי תחזית הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה# על. לאנרגיות מתחדשות

המתפתחות במקביל לקשיי� גדלי� בפיתוח בארות חדשי� צפויי� להביא למגמה של עלייה במחירי 

המחיר האלטרנטיבי של , ול�א. והתנודתיות תמשי% לאפיי� את המחירי�, הדלקי� בשני� הבאות

  . אנרגיות מתחדשות כבר מזמ� איננו המוטיבציה המרכזית להשקעה באנרגיות מתחדשות

מניע חשוב עבור המדינות המפותחות להקטנת התלות בדלקי� מחצביי� הוא הקטנת התלות ביבוא 

, כ% למשל. ופהב או גז מרוסיה באיר"ב� א� מדובר בנפט ממשטרי� עויני� בארה, ממקורות בעייתיי�

 מערכת להולכת חשמל בתכנו�במאמ) לגוו� מקורות ולהגדיל הייצור הנקי האיחוד האירופי כבר החל 

  .#2015סולארי ממדינות המזרח התיכו� וצפו� אפריקה לאירופה החל מ

ממשלות רבות בעול� מזהות את ההשקעה בתשתיות וטכנולוגיות ירוקות כמנוע כלכלי חשוב לצמיחה 

פ צפויי� להוות נדב% "השקעות בתשתיות ירוקות ועידוד מו. קומות עבודה איכותיי�וליצירת מ

של ממשלות העול� המפותח להתמודדות ע� המשבר הכלכלי וה� " תוכניות ההאצה"משמעותי ברבות מ

  . עשויות לפצות על הירידה בהשקעה הפרטית בתחו� בזמ� המשבר

 מיליארד דולר בשנה בעשור הקרוב בטכנולוגיות 15 ב הודיע הנשיא הנכנס על תוכניתו להשקיע"בארה

מיועדת להפחית את התלות בנפט זר ולסייע בעיצוב מחדש של הכלכלה והנעתה , השקעה זו. ירוקות

תוכנית ".  מיליו� מקומות עבודה חדשי� בשכר הגו� ושאינ� ניתני� למיקור חו)5יצירת "ידי #על, מחדש

כוללת מעבר לרכבי� חסכוניי� ) 2008דצמבר (שה לקונגרס החילו) לתעשיית הרכב האמריקאי שהוג

בגרמניה .  לוועדה המפקחת על יישומה(EPA)באנרגיה וכ� את מינויו של ראש הסוכנות להגנת הסביבה 

 איש ועד 250,000 מיליארד דולר כבר מעסיקה 240של ) בתמיכה ממשלתית(תעשיית אנרגיה מתחדשת 

ראש , נשיא צרפת ניקולא סרקוזי. אנשי� מאשר תעשיית הרכב היא צפויה להעסיק יותר 2020שנת 

, ממשלת בריטניה גורדו� בראו� וראשי מדינות נוספי� באירופה מובילי� תכניות כלכליות שאפתניות

בריטניה מתכננת . הקוראות להשקעה ממשלתית בתשתיות ירוקות ובתכניות פעולה לחסכו� באנרגיה

 #160,000  שייצרו כ2020 טורבינות רוח עד שנת 7,000 להקמת תתוכני מיליארד פאונד ב100להשקיע 

  .מקומות עבודה

במדינות המפותחות תוכניות ממשלתיות להשקעה ותמיכות בתחו� משתלבות במסגרת מדיניות אקלי� 

נשמרת סביבה יציבה , בצד האפקט של המרצת הכלכלה, כ%. שבבסיסה יעדי� לטווח הבינוני והארו%

  . שתלב במהלכי�לחברות להיער% ולה

                                                           

7
 החליט אלמלא, כדי להפסיק ההשקעות באנרגיה מתחדשתספק א� די היה בירידת מחיר הנפט בשנות השמוני� , למעשה 

  .הממשל האמריקאי תחת רייג� לצמצ� התקציבי� המיועדי� לתחו�
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קיימא לליבת #רבי� מהתאגידי� הגדולי� בעול� שילבו בשני� האחרונות עקרונות של פיתוח בר

הכוללי� ג� את , האסטרטגיה העסקית וחלק� א  אימצו יעדי הפחתת פליטות במסגרת התאגיד

 זיהוי. בטווח הקצר עשויות להידחות חלק מהתוכניות להשקעה בתאגידי� אלו. שרשרת האספקה

, מגמות עתידיות בשווקי� והחיסכו� הכספי המושג בהתייעלות אנרגטית ה� בי� הגורמי� המבטיחי� כי

  . בזמ� המשברcleantech#ג� התאגידי� הגדולי� ימשיכו להניע את תעשיית ה, בצד הממשלות

  תוכנית ההאצה של ממשלת ישראל    4.2

ת המשק וצמצו� נזקי המשבר  הגיש משרד האוצר לממשלה חבילה של צעדי� להמרצ2008בנובמבר 

חלק מרכזי בתוכנית נית� .  מיליארד שקלי�22בסכו� כולל של , "תוכנית ההאצה"תחת הש� , העולמי

חלק ניכר מהפרויקטי� שנבחרו לקידו� במסגרת התוכנית , למרבה הצער. להאצת פרויקטי תשתית

הכבישי� . פליטות גזי החממהקיימא וצפויי� לחזק את מגמת הגידול ב#נוגדי� מדיניות של פיתוח בר

המקודמי� במסגרת התוכנית יגדילו עוד את תלותה של המדינה ברכב הפרטי ויעכבו את פיתוחה של 

כ% תיצור . בעוד שהמענה שינת� לביקוש הגדל לנסיעות עלול להיות זמני בלבד, התחבורה הציבורית

חוב " החוב הציבורי וה� דר% הגדלת ה� דר% הגדלת, התוכנית חוב כפול לאזרחי המדינה בעשורי� הבאי�

  . על הסיכוני� הכרוכי� בו, "הפחמ�

במדינות המערב תוכניות מסוג זה צפויות לכלול האצת פרויקטי� ותמיכות ירוקות ואלו , כאמור

ישתלבו במסגרת מדיניות מקיפה יותר להתמודדות ע� משבר האקלי� ולהתאמת התעשיות המקומיות 

 מיליארד דולר בהוצאה ובהטבות 75 ההאצה האמריקאית הוקצו לפחות בתוכנית. למגמות המתהוות

תוכנית החילו) . תחבורה ציבורית ועוד, פ אקלי�"מו, התייעלות אנרגטית, מיסוי לאנרגיות מתחדשות

 טובה במיוחד לשילוב יעדי� סביבתיי� במסגרת דוגמהמהווה , לחברות הרכב האמריקאיות שהוזכרה

  . תוכנית חירו�

, שת ותחבורה ציבוריתהקושי באיתור תוכניות בתחומי� כאנרגיה מתחד, גרסת משרד האוצר ל,בישראל

ג� . הוא הגור� למיעוט� של השקעות ירוקות בתוכנית,  לקידו� במסגרת תוכנית ההאצהי�די" בשלות"ה

  . קיימא#  להצדיק קידומה של תוכנית הנוגדת מדיניות של פיתוח ברכ%אי� די ב,  המצב אכ�א� זה

חינה נוספת של תוכניות ממשלתיות קיימות בתחו� האנרגיה עשויה לגלות כי קיימת בכל זאת ב

והחלטת הקבינט הכלכלי חברתי ) 3954, 4095(שתי החלטות ממשלה . אפשרות להאצת פעילות בתחו�

מספקות תשתית לעידוד הפעילות בתחו� ההתייעלות , כול� מהחודשי� האחרוני�, ")תחנה בשנה("

באחדי� מהמרכיבי� נדרשות תוספות .  והאנרגיות המתחדשות כבר בחודשי� הקרובי�האנרגטית

 של הנהגת המשרדי� השוני� ופתיחות מחויבותבעוד שבאחרי� נדרשת , )3954(תקציב משמעותיות 

,  האנרגיהראה הרחבה בפרק (.)4095(כי�  המהלותמרו)לשימוש בכלי� תעריפיי� ופיסקאליי� למימו� 

  .)15' עמ
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  פרק האנרגיה

      il.org.energia.www, הפורום הישראלי לאנרגיה, י נועם סגל"נכתב ע

  

  נהליםתקציר מ

אחד . הינו הפחתת פליטות גזי החממהבפרוטוקול קיוטו � "של אמנת האקלי� של האוהיעד המרכזי 

לצור% הפקת , פח� וגז טבעי, נפט, )פוסיליי�(הינו שריפת דלקי� מחצביי� , המקורות העיקריי� לאלו

ת פרוטוקול  ויחלי  א�" אמנת האקלי� של האובמסגרתשיחת� ההסכ� העתידי צפוי , לפיכ%. אנרגיה

הכלכלה היות ו. אלועל השימוש בדלקי� אשר יקשו מגבלות בפועל ג� על ישראל להטיל , קיוטו

הרי שהסכ� המודרנית תלויה תלות מכרעת בזמינות� הגבוהה של משאבי אנרגיה זולי� ובכמות גדולה 

עותי על עשויי� להשפיע באורח משמ ,מקורות האנרגיה המחצביי�התדלדלות� הטבעית של  לצד, זה

  .של המדינה התפקוד

שקי אנרגיה  את ניהולו למורכב ביחס למי�למשק האנרגיה של ישראל מאפייני� ייחודי� אשר הופכ

תלויה ישראל באופ� מוחלט בייבוא הדלקי� , יי�אבשל מיעוט משאבי טבע עצמ. דינות המערבבמ

� מאפשרות לה להתחבר פוליטיות אינ#מגבלות גיאו. ולייצור חשמל לתעשייה, המשמשי� לתחבורה

, בנוס . דבר המחייב ניהול משק חשמל עצמאי וסגור, לרשתות החשמל של המדינות השכנות לה

והרחבת נוספות משאבי הקרקע המצומצמי� של ישראל מהווי� מגבלה על הקמת תשתיות פיזיות 

  .מער% ייצור החשמל

 האב תוכנית. צריכת החשמל בישראלנרש� בשני� האחרונות גידול חד ב,  לאנרגיהבצד הביקוש, מאיד%

צופה כי צריכת החשמל בישראל יותר מתכפיל , )א% נגנזה (2004 בשנת נכתבהאשר , אנרגיהמשק הל

לא נרכשו די יחידות ייצור על מנת לעמוד , בתריסר השני� האחרונות,  ואול�.עצמה בתו% כעשור וחצי

 �בניסיווהתמקדותה ,  כשל� למשק החשמלהכנסת יצרני� פרטיי של הממשלה להניסיונ. בביקוש הגדל

, לפיכ%. חדשותתחנות כוח ב הקמת� של ועיכ הביא ל,יי� מבניי� מורכבי� בחברת החשמללקד� שינו

עשוי  ,בנוס . ללא רזרבה מספקת, הביקוש של חברת החשמל קרוב כיו� לשיא המרביכושר הייצור 

שמל רב יותר למיזוג אוויר בעונת הקי)  חשיידרמשבר האקלי� להקצי� את תנאי האקלי� באופ� בו 

  .כמו ג� להתפלת מי�, ולחימו� בעונת החור 
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,  ולמיתו� העלייה הניכרת בביקושי� אסטרטגית לניהול משק האנרגיהתוכניתלמדינת ישראל אי� כיו� 

העדר מדיניות ברורה ואפקטיבית לניהול משק . לא כל שכ� להתמודדות ע� שינויי האקלי� בהקשר זה

תכנו� ארו% טווח אשר יתייחס לצרכיו העתידיי� של המשק בעשורי� והעדר , גיה של ישראלהאנר

 אל ס  משבר אשר עלול להגיע את ישראל והביא ,ול המציאות המורכבת בה הוא פועלאל מ, הבאי�

  .למצב של חוסר יכולת לספק את הביקוש לחשמל

שמטרת� , בתחו� האנרגיהחשובות  קיבלה ממשלת ישראל מספר החלטות 2008בשנת , יחד ע� זאת

אי� א  כי  ,אנרגיות מתחדשותוהשימוש ב הפיתוח ולקד� את ההתייעלות האנרגטית במשק  אתרילהגב

וקיי� חוסר , הכוללת מטרות ברורות ולוח זמני� מוגדר,  קוהרנטית למשק האנרגיהתוכניתמדובר ב

מו כ� ממשיכה הממשלה לקד� כ.  אלוהחלטותקשור להקצאת המשאבי� ליישומ� של ודאות בכל ה

  .ובראש� תחנת כוח פחמית נוספת בסמו% לעיר אשקלו�, הקמת� של תחנות כוח פוסיליות

כי ללא התמודדות ע� אתגרי משק האנרגיה לא תוכל ישראל להפחית בצורה משמעותית את כי ללא התמודדות ע� אתגרי משק האנרגיה לא תוכל ישראל להפחית בצורה משמעותית את כי ללא התמודדות ע� אתגרי משק האנרגיה לא תוכל ישראל להפחית בצורה משמעותית את כי ללא התמודדות ע� אתגרי משק האנרגיה לא תוכל ישראל להפחית בצורה משמעותית את , , , , בריבריבריברי

        . . . . פליטות גזי החממה שלהפליטות גזי החממה שלהפליטות גזי החממה שלהפליטות גזי החממה שלה

בהתייחס , הלאומי האנרגיה משק לניהול הקשור פרק זה מנתח את פעולות ממשלת ישראל בכל

הסתגלות לשינויי  )1( :היבטי� לארבעה מתייחס הפרק .למגבלות ולאתגרי� אות� מציב משבר האקלי�

, הדלקי� סל שינוי החממה באמצעות גזי פליטת מיתו� )2( ;האקלי� והשפעת� על משק החשמל

 וסיוע התהלי% מימו�) 3(; אנרגיה להפקת מתחדשי� במקורות השימוש והגברת התייעלות אנרגטית

  .ומתפתחות מפותחות למדינות יישומי וידע טכנולוגיות העברת) 4(#ו; מתפתחות למדינות

  

  אנרגיה ומשבר האקלים

  מבוא

  תמונת מצב: ייצור החשמל בישראל

תהלי% , פח� וגז טבעי, נפט): פוסיליי�(מרבית האנרגיה בעול� מופקת כיו� משריפת דלקי� מחצביי� 

ור כמויות גדולות של גזי חממה ומהווה אחד הגורמי� המרכזיי� התורמי� להתחממות מביא לשחרה

אשר כ, מתבסס א  הוא באורח מוחלט על דלקי� פוסיליי� משק האנרגיה הישראלי. הגלובאלית

�  הביאו בשני, הטבע לצד התדלדלות משאבי,הביקושי� הגלובאליי� הגוברי� והולכי� לאנרגיה

 עשויות פליטת גזי חממהמחויביות בינלאומיות להפחתת ,  בנוס .ת במחיר�האחרונות לעלייה ניכר

להשתמש היכולת א  יותר  ובכ% תצטמצ� , מחצביי�השימוש בדלקי�עלות להגדיל בצורה ניכרת את 

שההתמודדות ע� משבר האקלי� מחייבת את ישראל להתאי� את , מכא�.  כמקור לייצור אנרגיהבה�

  . זו חדשהמשק האנרגיה שלה למציאות
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, וייצור חשמל, )הנדונה בפרק נפרד(תחבורה : צריכת האנרגיה בישראל מתחלקת לשני תחומי� מרכזיי�

 )רצוי( והיעדי� אליה� יש לשאו  ,)מצוי( תמונת המצב הנוכחית  מציג אתפרקה. בו מתמקד פרק זה

 ההתחממות למת� את השפעות,  החדשהלמערכת הבינלאומית של ישראל הסתגלותהלאפשר את  מ"ע

  .ת ולסייע ג� למדינות אחרות בתהלי% זהגלובאליה

אשר הופכי� אותו , למער% ייצור החשמל של ישראל מספר מאפייני� ייחודיי� ביחס למדינות המערב

מקורות אי� ברשותה של ישראל די . ומגבילי� מאוד את יכולת התרחבותו, לפגיע ומורכב יותר לניהול

ה והיא סובלת ממחסור חמור משק החשמל שלה מנותק משל שכנותי, מחצביי� עצמיי� לייצור חשמל

הציגה ישראל בעשור החול  גידול ניכר בביקוש , מאיד%.  הדרושה להקמת מתקני ייצור חדשי�,בקרקע

  .עד קצה גבול היכולת לספקו, חשמלל

תות החשמל אינה יכולה להתחבר לרש שכ� היא, "אי אנרגטי" פוליטיות מהווה ישראל#בשל סיבות גיאו

עליה לייצר בעצמה את ס% החשמל אותו היא צורכת ולנהלו במשק , לפיכ%. של המדינות השכנות לה

אי� לישראל מקורות , בנוס  .תו% שמירה על כושר ייצור העונה על הביקושי� המשתני� במשק, סגור

 הפקת� טר� ת ומרב) פצלי שמ� שכדאיו8למעט מאגר גז טבעי קט�, מחצביי� עצמיי� לייצור אנרגיה

עובדה המגבירה את רגישותה לתנודות , ל" באופ� מוחלט בייבוא דלקי� מחותלויהוהיא , בררההו

  .ל"בשווקי� הבינ

בשוק העולמי זמינותו אשר , מתבסס על פח�, #70%כבשיעור של , חלק הארי של ייצור החשמל בישראל

מעבר לשימוש בגז טבעי ת רבות בעשורי� האחרוני� חל במדינו .לדלקי� אחרי�יחסי   באופ�גבוהה

 פחותהשכ� פליטת המזהמי� מגז טבעי , שיקולי� סביבתיי�זאת במידה רבה מ, כמקור לייצור חשמל

ניכר ג� מבחינת פליטות גזי בייצור חשמל על הפח� הטבעי יתרונו של הגז . בהרבה מזאת של פח�

הנפלטי� גזי החממה מכמות ית כמחצהגז הטבעי פולט  עבור ייצורה של אותה יחידת אנרגיה: חממה

והוא , בייצור החשמל בישראללשמש הגז הטבעי החל בשני� האחרונות . 9פח�בתהלי% ייצור מבוסס 

השימוש בגז  ס% . היחידות אשר הופעלו או עדי� מופעלות בסולר או במזוטמרביתאמור להחלי  את 

יחס גבוה באופ� , 30%#40%כדי  צפוי להגיע בתו% שני� ספורות לייצור החשמלטבעי בסל הדלקי� ל

 הרחבת השימוש בגז טבעי רצויה מבחינת צמצו� פליטות גזי החממהא  כי . יחסי למקובל בעול�

י� בהיקפ� ישראל מוגבלרשות למקורות הגז הטבעי העומדי� כאמור הרי ש, ומזהמי� מקומיי� נוספי�

 אספקת הגז בעול� מתבצעת מרבית. ואינ� יכולי� לשמש כדלק הבסיס לייצור חשמל, ובזמינות�

המצויי� בקרבה גיאוגרפית יחסית  המגבילי� את יכולת חלוקתו ליעדי�, באמצעות צינורות הולכה

   .בלבד

א% עיקר אספקת הגז , המצוי מול חופי אשקלו�, י� תטיס, ישראל רוכשת כיו� גז טבעי משדה קט�

עשויה ישראל למצוא ,  הקרובותני�שבע� התדלדלותו של מאגר י� תטיס . נשענת על ייבואו ממצרי�

                                                           

8
אולם אין בעתודות הגז המוערכות , )1תמר (באחרונה נודע על גילוי שדה גז טבעי גדול בסמוך לחופי העיר חיפה  

 .בכדי להפחית בצורה משמעותית את תלותה של ישראל בייבוא גז ופחם, אם אכן יתאמתו, שבו

9
ח הסביבתי של "הדו: מקור. 873: פחם, 473:  גז טבעי– 007ש מיוצר בשנת "גרם לקוט, פחמן דו חמצניפליטות  

 http://www.iec.co.il/Static/WorkFolder/Environmet/AnnualRepEnv2007.pdf, 2007 –חברת חשמל 
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לת  עובדה המגבילה את יכו–פוליטית וכלכלית # רגיש מבחינה גיאו–עצמה ע� ספק בודד של גז טבעי 

בשטח ) 1תמר (שדה גז טבעי נוס   א  כי לאחרונה נודע על גילוי .על משאב זה של ישראל ההישענות

ותהלי% הקמת התשתית ,  זה טר� הובררהכמות הגז המצויה בשדה, המי� הטריטוריאליי� של ישראל

א% לישראל אי� הסכ� , זהמצוי מול חופי עשדה גז טבעי קט� נוס  . להולכתו עשויה לקחת מספר שני�

א% הקמת מסו  , )LNG(קיימת טכנולוגיה לשינוע גז טבעי באמצעות עיבויו בלח)  בעול� .לרכישתו

   .ו% שני� מורכב ויקר אשר עשוי לארפרויקטלקליטת הגז הינו 

מגבלה נוספת על הגדלת כושר ייצור החשמל של ישראל נובעת מ� המחסור החרי  בעתודות קרקע 

בשל הצור% , אלו דורשות שטח פיזי רב ובקרבה לחו  הי�. הדרושות להקמת תחנות כוח פחמיות

  . בקירור� במי�

  10נתונים כללים: משק החשמל בישראל

שהיא חברה בבעלות ,  מתבצעי� על ידי חברת החשמל,הולכתו ואספקתו,  בישראלייצור החשמלייצור החשמלייצור החשמלייצור החשמל

על פי . מגהוואט #11,300 על כ2007 של חברת החשמל עמד בשנת כושר ייצור החשמל. ממשלתית

 #500MWשתי יחידות ייצור נוספות אמורות היו להוסי  כ,  הפיתוח הרגילה של חברת החשמלתוכנית

סיבות שונות הקמת� נדחתה וה� אינ� צפויות לפעול ואול� מ, 2006לכושר הייצור של החברה עוד בשנת 

 כוללת רכישה מיידית של 2008 חירו� עליה החליטה הממשלה בראשית שנת תוכנית. 2010לפני קי) 

צפוי כ% שכושר הייצור של חברת החשמל ,  שקלדמיליאר #7בעלות של כ, ארבע טורבינות גז נוספות

מקודמת כיו�   , הפיתוח הרגילהתוכניתוכחלק מ, בילבמק. מגהוואט #1,375 ב2012 עד לשנת לגדול

  ).Dיחידה (הקמתה של יחידת ייצור פחמית חדשה באשקלו�  במסדרונות התכנו�

, חמצני בישראל# כשני שליש מס% פליטות הפחמ� הדוה מהוו, כתוצאה מייצור חשמלפליטת גזי החממהפליטת גזי החממהפליטת גזי החממהפליטת גזי החממה

יצור  להרכב הדלקי� המשמש לי11).ב מנועי מיליו� טו� מרכ#14בהשוואה לכ( מיליו� טו� #41 על כתועומד

 בעוד שייצורו של קילוואט חשמל ממקור פחמי מביאה לפליטה של :חשמל השפעה על היק  הפליטות

, הרי שכמות אנרגיה זהה המופקת מגז טבעי או אנרגיה המופקת במחזור משולב, חמצני# ג פחמ� דו" ק0.9

  12.צני בהתאמהחמ# ג פחמ� דו" ק0.4 # ו#0.6מביאות לפליטה של כ

 4% עד #3%לעומת קצב גידול שנתי ממוצע של כ, #7% בכ2007בישראל גדלה בשנת     צריכת החשמלצריכת החשמלצריכת החשמלצריכת החשמל

 בצריכת החשמל במחצית הראשונה עלייהכי ה, מרמזי�נתוני� בלתי רשמיי�  .בחמש השני� שקדמו לה

ה ירידה  של שנה זו נרשמההשנייאול� במחצית , #6% עמדה א  היא על שיעור של כ2008של שנת 

  לעומת , 7.6%(עיקר הגידול נרש� במגזר התעשייתי  . העולמיככל הנראה בשל המיתו� הכלכלי, בביקוש

                                                           

10
, 2007דוח סטטיסטי של חברת חשמל לשנת : מקור הנתונים, אם לא צוין אחרת 

http://www.iec.co.il/Static/WorkFolder/Investors/StatHeb2007.pdf  
11

, בישראל אנרגיה נתוני מאגר ,2004נתונים לשנת : חמצני דו פחמן פליטות, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

http://www.cbs.gov.il/energy/new_energy/new_enr_resh_sidrot_sviva.html?sviv_nose=1&sviv_tat=2&opzii_sidrot=6  
12

 Greenhouse Gas Emissions From Energy Systems: Comparison And Overview, Paul Scherrer Institute, 

http://gabe.web.psi.ch/pdfs/Annex_IV_Dones_et_al_2003.pdf  
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בחלוקה ).  בשני� קודמות#4% לעומת כ7.1%(ציבורי #ובמגזר המסחרי)  גידול בשני� הקודמות#2%כ

כאשר המגזר , חדציבורי כשליש מצריכת החשמל הכוללת כל א#צורכי� המגזר הביתי והמסחרי, מגזרית

יתרת צריכת החשמל משמשת לשאיבת מי� או נמכרת . התעשייתי צור% כרבע מ� הצריכה הכוללת

  .לרשות הפלסטינית

, בעשור האחרו�. מגהוואט 10,070 על 2007עמד בשנת , ראל השנתי הממוצע לחשמל ביששיא הביקוששיא הביקוששיא הביקוששיא הביקוש

שר בשנתיי� האחרונות זינק כא, #4.4%עמד קצב הגידול השנתי הממוצע בביקוש השיא לחשמל על כ

 שנכתבה בראשית , האב למשק האנרגיהתוכניתצופה , בנוס  .13 בשנה8%כדי עד קצב הגידול השנתי 

" עסקי� כרגיל"פ תסריט "ע. בביקושי� לחשמל בעשורי� הקרובי�נוס   גידול ניכר ,#2000שנות ה

לכושר  150% עד 120%ור של תוספת ייצ דרשת, 2025צופה התחזית כי עד לשנת , בניהול משק החשמל

 נוספת עלייה .מגהוואט #22,000#25,000מוד על כעל מנת לעמוד בביקושי� הצפויי� לע, ייצור הקיי�

עשויה להביא למצב , טר� כניסת� לפעולה של יחידות ייצור חדשות, בשיא הביקוש בשנתיי� הקרובות

  .לולהפסקות חשמ, של חוסר יכולת לספק חשמל לכלל הצרכני� במשק

זהו . ש"וטב לק" סנט ארה#11.42 על כ2006נת  הממוצע למגזר הביתי בישראל עמד בשמחיר החשמלמחיר החשמלמחיר החשמלמחיר החשמל

 אירופה דוגמת ספרד במדינות. ב"ושיעורו דומה למחיר החשמל בארה, ל"מחיר זול יחסית בהשוואה בינ

 מגיע מחיר החשמל, בעוד שבהולנד, ש" סנט לקווט#16 עמד מחיר החשמל באותה שנה על כ, ובריטניה

 –ז "תעו( שעות הצריכה המבוסס עלחשמל  מיוחד לבישראל קיי� תערי . ש" סנט לקווט25.8א  לכדי 

בתמורה למת� תערי  נוח יותר , פיו מחיר החשמל לצרכ� גבוה יותר בשעות השיאל ,)תערי  עומס וזמ�

ומטרתו העיקרית , א% לא במגזר הביתי, תערי  זה נפו) בעיקר במגזרי התעשייה והמסחר. בשעות השפל

טר� הונהג בישראל תערי  דיפרנציאלי לפיו , לעומת זאת. הינה הסטת הביקוש לחשמל לשעות השפל

  ).בדומה לתערי  המי�(על מנת לעודד חיסכו� , עולה מחיר החשמל מעבר לס  צריכה קבוע

  ניתוח רצוי אל מול מצוי

לא נלוו בעשור , בביקושי� לחשמללעלייה החדה , כאמור .... מצוי כיו� במשבר מצוי כיו� במשבר מצוי כיו� במשבר מצוי כיו� במשברמשק החשמל של ישראלמשק החשמל של ישראלמשק החשמל של ישראלמשק החשמל של ישראל

. השקעות משמעותיות בהקמת תשתית ייצור נוספת או פעילות אפקטיבית להקטנת הצריכה החול 

שני� הצטמצמו מאוד רזרבות ייצור החשמל ויש חשש כי ב, כפי שמלמדי� הנתוני� לעיל, לפיכ%

� להפסקות חשמל ארציות מצב העלול לגרו, לתת מענה לביקוש הגדל הקרובות לא תוכל חברת החשמל

� ה� תקלות שוטפות ביחידות ייצור גדולות עלולות ג, יש לקחת בחשבו� כי בשל הרזרבה הנמוכה(

  ).2006כפי שארע בקי)  ,להביא להפסקות חשמל תכופות

. הציבור ומקבלי ההחלטות אינ� מודעי� כלל לעומקו ולהשלכותיו הרחבות, על א  חומרתו של המשבר

בשנת  האב המפורטת למשק האנרגיה שהוכנה תוכניתו, שה מדיניות אנרגיה ברורהלישראל אי� למע

מהווה המשבר , יחד ע� זאת. נגנזה הלכה למעשה, בהשקעה ניכרת , עבור משרד התשתיות2004
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, אתר חברת חשמל, 2007 בשנת החשמל משק התפתחות: מקור 

http://www.iec.co.il/bin/ibp.jsp?ibpDispWhat=zone&ibpDispWho=Activities&ibpZone=Activities 
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, בעיקר בהיבטי� של התייעלות אנרגטית, הזדמנות נדירה לשינוי פניו של משק האנרגיה של ישראל

לצעד . והגברת השימוש באנרגיות מתחדשות,  מחודש של מער% הייצור והחלוקהתכנו�, ניהול ביקושי�

  .בכיוו� זה עשויה להיות תרומה מכרעת להפחתת פליטות גזי החממה של ישראל

הסתגלות ( להיבטיו השוני� סבהתייח, להל� תיאור קצר של פעולות הממשלה להתמודדות ע� המשבר

 ליציאה ממנו ולהפיכתו של משק החשמל של ישראל ממשק והמלצות לצעדי� שעשויי� לסייע) ומיתו�

  ).הרצוי(יעיל וחסכוני , קיימא#בר למשק חשמל) המצב המצוי(בזבזני בו גדל בהתמדה הביקוש לחשמל 

  Adaptation –הסתגלות 

 בעוד 14.רהאווי מזג יאירועת בא לידי ביטוי בישראל בעיקר בהקצנה של גלובאליתהלי% ההתחממות ה

ביותר קרי� החור  הימי טמפרטורה בהי שרה, C°1.5#צפוי לעלות בממוצע בכרטורות ממוצע הטמפ

 היות .C°1.815#צפויה לעלות בכחמי� הבקי) ואילו טמפרטורת הקיצו� בימי , צפויה להיות נמוכה מבעבר

 הרי, כמו ג� אמצעי המיזוג בקי), הבתי� בחור  מתבצע בישראל באמצעות חשמלוחלק ניכר מחימו� 

יש . תגלובאליהתחממות התופעות הנלוות לתהלי% ה ע� הקצנת הלגדולימשיכו  לחשמל הביקושששיאי 

לחיזוי הביקושי�  כיו�לוודא כי עלייה זו בשיא הביקוש אכ� נלקחת בחשבו� במודלי� המשמשי� 

 דוגמת הגידול בהתנגדות החשמלית תפיזיקאליועליית הטמפרטורה גורמת לתופעות ,  בנוס .לחשמל

את השפעות שקלל ג� יש ל, לפיכ%. יעילות הטורבינות בתחנות הכוחוירידה בהולכת החשמל במערכת 

  .ההתחממות הגלובאלית בתכנו� מערכות הייצור וההולכה

הממוצעת נותרה נמצא כי כמות המשקעי�  ,משקעי�שפעות משבר האקלי� על כמות ההבבחינת 

לתהלי% זה שתי . אינטנסיביי�ו קצרי�  גש�ילאירוע  הממטרי� הולכי� ומתרכזי�א%, כמעט ללא שינוי

 על פני הקרקע  הגשמי�מיוזרימה חזקה של ,  מחד תקלות במערכות הולכת החשמל:השלכות עיקריות

תו% החרפת הגרעו� במשק , חידוש מאגרי מי התהו�המי� ול וחלחשאינה מאפשרת  , מאיד%י�אל ה

היות וקברניטי משק המי� רואי� , רגיהעל משק האנהשלכות מובהקות לתופעה זו  16.המי� הלאומי

הינ� צרכני אנרגיה מתקני התפלה , ואול� .פלא המסוגל למלא כל מחסור# פתרו�י�# ת מיבהתפל

בחסר אשר ממילא מצויי� , עיגז טבוחשמל בכמויות גדולות של  ומשתמשי�, משמעותיי� מטבע�

י� להתבסס על המציאות הקיימת ג� תהליכי תכנו� משק המי� הלאומי חייב,  לפיכ%.בשני� הקרובות

יעילי� לטובת אמצעי� , ולהקטי� את שיעור מי הי� המותפלי� במאז� המי� הלאומי, בשוק האנרגיה

  .השבת מי קולחי� והתפלת מי� מליחי�, שימור וחיסכו� במי�: נמוכה אנרגיה בעלי צריכת, יותר
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, 2007, בישראל אקלים שינויי והשלכות השפעות ,גולדרייך .י: מקור 

http://www.environment.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=object&enDis

pWho=mechkarim%5El142&enZone=pirsum_Mechkarim  
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, הסביבה להגנת המשרד, ירושלים, "יםגלובאלי אקלים לשינויי ישראל היערכות", )2008(,.י, ובראור, .ע, אנגלקו-לןגו 

  .הראשי המדען לשכת
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רבות משמעות על משק האנרגיה  הצפויה במפלס הי� כתוצאה מההתחממות הגלובאלי השלכות עלייהל

, בקרבת קו המי�, הי� חו  על הממוקמות, כוח פחמיות בתחנות מיוצר בישראל מהחשמל 70%. הלאומי

טר� , ידיעתנו למיטב. תחנות הכוח בשל הצור% לנצל את מי הי� לקירור, וזאת. בערי� חדרה ואשקלו�

 לעליית מפלס מי הי� על תחנות שתהיינה הנדרשות לבחינה ולהערכות להשפעות הבדיקות נערכו

  .הנדרשות בכדי להתמודד ע� עלייה זו וטר� חושבו העלויות, בישראל הפח�

  Mitigation –מיתון 

בנחישות  עליה לפעול, ת מועטהגלובאליה הסגולית של ישראל לפליטת גזי החממה התתרומא  כי 

 בשני� �להיחתל הצפויי� "נ לכ% בהסכמי� הבישתידריש לצפות ג� כי , בנוס  .להפחתת הפליטות

למער% ייצור החשמל הנוכחי תרומה מרכזית , כאמור. �"במסגרת אמנת האקלי� של האו, הקרובות

 תוכנית. הפחתת הפליטות מחייבת שינוי עמוק במשק החשמל, לפיכ%. לפליטות גזי החממה בישראל

ולמעשה א  , גזי החממההפיתוח הנוכחית של משק החשמל אינה מתייחסת כלל לנושא צמצו� פליטות 

בשל התבססותה על הגדלת כושר הייצור באמצעות הקמת תחנת כוח , זאת. מחריפה את המצב הקיי�

ביחס לתחנת כוח , אשר פליטת גזי החממה ממנה גבוהה כאמור עד לכדי פי שניי�, נוספת מבוססת פח�

 טו� של פחמ� דו מיליו� 6.5 #התחנה הפחמית הנוספת המוצעת באשקלו� לבדה תתרו� כ. מבוססת גז

וזאת מבלי להחשיב חלקי� , )#15% תוספת של כ( הטו� הנפלטי� כיו� מיליו� 41נוס  על , 17חמצני בשנה

   .בה� רכישה והקמה של טורבינות גז וסולר נוספות,  החרו� לפיתוח משק החשמלתוכניתנוספי� ב

: שילוב של גישות משלימותההפחתה הנדרשת בפליטת גזי החממה ניתנת לביצוע באמצעות שימוש ב

מתחדשי� ובני , ומעבר לשימוש במקורות אנרגיה נקיי�, ניהול הביקושי� לחשמל והורדת רמת הצריכה

  . קיימא

 בטכנולוגיות הקיימות כיו� עשות שימושלה של ישראל יכולת, בשל תנאיה הפיזיי� והגיאוגרפיי�

ות בישראל אינו מאפשר הפקת אנרגיית משטר הרוח ,לדוגמה.  מוגבלת ביותרלהפקת אנרגיה מתחדשת

 מהפקת אנרגיה תליהנוולישראל אי� התנאי� הגיאולוגיי� שיאפשר לה , רוח בכמות משמעותית

המופקת ממצבי גאות ושפל או אנרגיה המופקת מתנודת (ימית או אנרגיה הידרואלקטרית , גיאותרמית

הרי שהטכנולוגיות הקיימות , ת שופעתא  כי ישראל נהנית מימי שמש רבי� ומקרינה סולארי. )הגלי�

המצויי� במחסור ומגבילי� את היכולת , כיו� להפקת אנרגיה זו מצריכות שימוש במשאבי קרקע רבי�

   .לנצלה

בני קיימא ישימות המעבר לשימוש בטכנולוגיות להפקת אנרגיה ממקורות מתחדשי� , ההערכותעל פי 

 1,500הקמת תחנות כוח סולאריות בהיק  של . מוכהנ – כאמצעי להפחתת פליטות גזי החממה בישראל

מפליטות בלבד  1.05% תביא להפחתה של ,מגהוואט 500 ותחנות מבוססות רוח בהיק  של מגהוואט

זאת במסגרת היעד להגעה להספק מותק� . (2020 עד לשנת #3.3% וכ, 2015חמצני עד לשנת #הפחמ� הדו
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המשרד לאיכות . ם בגז טבעי"למחז) Dפרויקט  (פחמית כוח תחנת בין חיצוניות ועלויות פליטות השוואת: מקור 
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 מגזי 10%של השגת יעד הפחתה ).  עד לשנה זוות ממער% ייצור החשמל מאנרגיות מתחדש10%של 

 מגהוואט #1,500כ(תחייב הקמת תחנות סולאריות בהיק  גבוה פי שלושה , 2020החממה עד לשנת 

הפקת אנרגיה בדר% זו ,  כי בטכנולוגיה הקיימתיצוי� ). אנרגיה סולאריתמגהוואט #4,500אנרגיית רוח וכ

  .הינה יקרה באופ� יחסי

     בקנה בקנה בקנה בקנה,,,,גזי חממה ממער% ייצור החשמל בישראלגזי חממה ממער% ייצור החשמל בישראלגזי חממה ממער% ייצור החשמל בישראלגזי חממה ממער% ייצור החשמל בישראל    פליטותפליטותפליטותפליטות    להפחתתלהפחתתלהפחתתלהפחתת    ביותרביותרביותרביותר    יעיליעיליעיליעילול והול והול והול וההזהזהזהז, , , , זמי�זמי�זמי�זמי�הההה    האמצעיהאמצעיהאמצעיהאמצעי

וצמצו� צריכת וצמצו� צריכת וצמצו� צריכת וצמצו� צריכת     אנרגטיתאנרגטיתאנרגטיתאנרגטית    התייעלותהתייעלותהתייעלותהתייעלות    שלשלשלשל    בתהלי%בתהלי%בתהלי%בתהלי%    באנרגיהבאנרגיהבאנרגיהבאנרגיה    הכוללהכוללהכוללהכולל    השימושהשימושהשימושהשימוש    הקטנתהקטנתהקטנתהקטנת    הינוהינוהינוהינו, , , , משמעותימשמעותימשמעותימשמעותי    מידהמידהמידהמידה

  ....במשקבמשקבמשקבמשק    האנרגיההאנרגיההאנרגיההאנרגיה

שכ� ירידה בצריכת החשמל , להתייעלות האנרגטית השפעה ישירה ומיידית על פליטת גזי החממה

חלקו . ה הפחתה בכמות הדלקי� הפוסיליי� המשמשי� בייצור החשמל וירידה בהיק  הפליטותמשמע

התייעלות תדרש ולפיכ% ,  מס% הפליטות#60%של מגזר ייצור החשמל בפליטת גזי החממה עומד על כ

 6#12% על מנת להביא להפחתה של ,)ביחס לצריכה היו�( מצריכת החשמל 20% עד #10%אנרגטית של כ

ה� (בהתייעלות אנרגטית כיו� ההשקעה הלאומית , יחד ע� זאת. יטות גזי החממה בישראלמס% פל

  .עדיי� זניחה) במגזר הציבורי וה� במגזר הפרטי

שקיבלה הממשלה בשנה יש לציי� מספר החלטות ,  האנרגיה כוללת של מדיניות הממשלה במשקבבחינה

  :האחרונה בתחו� זה

אושרה על ידי התוכנית  – ת צעדי� להתייעלות אנרגטיתת צעדי� להתייעלות אנרגטיתת צעדי� להתייעלות אנרגטיתת צעדי� להתייעלות אנרגטית לצמצו� צריכת החשמל באמצעו לצמצו� צריכת החשמל באמצעו לצמצו� צריכת החשמל באמצעו לצמצו� צריכת החשמל באמצעותוכניתתוכניתתוכניתתוכנית .1

האג  לשימור אנרגיה המקורית אשר הוכנה על ידי  תוכניתה. 2008 ספטמברממשלת ישראל בחודש 

ביחס (, 2020 עד לשנת #20%צריכת החשמל בכהעלייה בציבה יעד של צמצו�  הבמשרד התשתיות

 בהחלטת הממשלה בפועל .ח" מיליו� ש866של  בעלות )2006 משנת צריכת החשמלעלייה הצפויה בל

# וכ,  במשרדי הממשלה בארבע השני� הקרובות1%נקבעו יעדי� מפורטי� יותר להתייעלות של 

 10בס% , ספק א� התקציב המופנה לש� כ%, ואול�.  עד להשגת היעד2012 בכל שנה לאחר 1.5%

מימו� ל כתמיכה למכרז ח"ש�  מיליו#7.5וכ,  לרשויות המקומיות לשנתיי� הקרובותח"שמיליו� 

  . להתייעלות אנרגטית אכ� תאפשר את ביצועהפרויקטי�חברות פרטיות המבצעות 

אושרה על ידי רשות ההחלטה  – וולטאי� מבוזרי� לייצור חשמלוולטאי� מבוזרי� לייצור חשמלוולטאי� מבוזרי� לייצור חשמלוולטאי� מבוזרי� לייצור חשמל# # # # עידוד התקנה של מתקני� פוטועידוד התקנה של מתקני� פוטועידוד התקנה של מתקני� פוטועידוד התקנה של מתקני� פוטו .2

וולטאי� בהספק #אנשי� פרטיי� אשר מתקיני� בבית� לוחות פוטו. 2008החשמל בחודש יוני 

 מקימי� לוחות בהספק מותק� של עדמסחריי� ה/ציבוריי�או מוסדות , קילוואט 15מותק� של עד 

ס% כל החשמל .  לתערי  מסובסד עבור החשמל אותו ה� מזיני� לרשתכיו�זוכי� ,  קילוואט50

 15MWמתוכ� ,  במצטבר בפריסה ארצית50MWאשר אמור להיות מופק מהתקני� אלו הוא 

אושרו לאחרונה תעריפי� מסובסדי� לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת , ס  בנו.לצרכני� ביתיי�

אשר אמורי� להביא את ס% כמות החשמל המופק בדר% זו בשני העשורי� , ליצרני� בינוניי�

ועשויה להגיע לכדי ,  זו גבוהה ביותרתוכניתיש לציי� כי עלות יישומה של . 300MWהקרובי� לכדי 

באמצעות תערי  , ני� הקרובות המסובסדי� על ידי כלל הצרכני�בעשרי� הש,  בשנהח"שמיליארד 

  .החשמל
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 הסתיי� 2008 בחודש ספטמבר – תרמית באתר אשלי� שבנגבתרמית באתר אשלי� שבנגבתרמית באתר אשלי� שבנגבתרמית באתר אשלי� שבנגב# # # # מכרז להקמת תחנת כוח סולאריתמכרז להקמת תחנת כוח סולאריתמכרז להקמת תחנת כוח סולאריתמכרז להקמת תחנת כוח סולארית .3

 בהיק  והמכרז הינ. הלי% המיו� הראשוני במכרז להקמת תחנות כוח סולאריות באתר אשלי� שבנגב

אותו , לשלב הבא במכרז. מגהוואט 265ות בהספק מותק� כולל של חנלבניית ת,  מיליו� דולר700של 

  .עלו עשר קבוצות משקיעי�, עורכי� משרדי התשתיות והאוצר

המהוות תפנית היסטורית בהתייחסותה של הממשלה לנושא , אי� להמעיט בחשיבות� של החלטות אלו

. יחס לאופ� ולעצ� מימוש�קיי� חוסר ודאות ב, ע� זאת. ההתייעלות האנרגטית והאנרגיה המתחדשת

ריבוי הגופי� העוסקי� , שלהמיעוט הכלי� והתקציבי� הקיימי� לרשות הממ, חוסר הודאות הפוליטי

של  �מעלי� ספק בכל הקשור להוצאת, יותופיצול הסמכו )סותרתומקדמי� לעיתי� מדיניות ( בנושא

  .הפועלו אל אל

  Financial Mechanisms –מימון 

ירידה בהינו בראש ובראשונה , צריכת האנרגיהה במשמעה הפחתש ,אנרגטיתה תייעלותביטויה של ה

ההשקעה באמצעי� להתייעלות אנרגטית מחזירה עצמה בטווח , לפיכ%. בהוצאה על רכישת חשמל

שוני� המגזרי� העלות� של אמצעי� אלו משתנה בי� . ועשויה א  להניב רווחי� בטווח הארו%הבינוני 

התקנת מפסקי� לדוגמה לצור% (ויכולה לנוע ממאות שקלי� בודדי� , אנרגיהשימושי� בהבמשק וסוגי 

בפרויקטי� בה� נדרשת רכישה , לעשרות וא  למאות אלפי שקלי�) לכיבוי אוטומטי של תאורה ומיזוג

  .או פעולות בינוי מיוחדותתעשייתי או החלפה של ציוד 

א% זאת  ,התייחסות לסוגיית המימו�כוללת בישראל החשמל  צריכת  הממשלה לצמצו�תוכנית, כאמור

  אשר תעניק אשראי ראשוני לגופי�,ח"ש מיליו� 7.5בהיק  של באמצעות הקמת קר� ממשלתית בעיקר 

מחייב ,  תקציב ממשלתי זעו� זה. אלו וג� למגזר הביתיפרויקטי�ני� לייש� י המעונימסחריי� פרטיי�

במדינות  .רחבי היק  להתייעלות אנרגטיתפרויקטי� הראשוני של מימו� מציאת מקורות חלופיי� ל

כולל אחד המצוי בשימוש מודל . תערי  החשמלזוכה ההתייעלות האנרגטית לסבסוד באמצעות , שונות

 להתייעלות פרויקטי�המועבר לקר� מיוחדת שמטרתה מימו� , תשלו� קבוע דר% חשבו� החשמל

  .SBC – System Benefits Charge תשלו� זה מכונה. אנרגטית

, ת החשמלתערי  מדורג על פי היק  צריכקביעת אמצעי נוס  להפחתת הביקוש לחשמל הינו , כמו כ�

כי עמדת חברת החשמל לישראל בכל הקשור לתערי  החשמל גורסת , יצויי� .בדומה לנהוג במשק המי�

קוש באופ� אשר יהפו% את מחירו ליקר יותר בשעות בי, כי עליו לשק  את עלויות הייצור בזמ� נתו�

השימוש בתערי  זמ� אמת עשוי לשק  בכ% את העלויות . עת נעשה שימוש בדלקי� מזהמי� יותר, השיא

  .בכלל זה פליטת גזי חממה, החיצוניות הכרוכות בשימוש בחשמל בשעות השיא

. הצטמצמה מאוד ההשקעה הממשלתית במחקר ובפיתוח בתחו� האנרגיה המתחדשת, בעשור החול 

 350כלכלי על השקעה כוללת של # החליט הקבינט החברתי2008בחודש אוגוסט  כי יש לציי�, על רקע זה

 החלטה זאת מהווה תפנית ביחס הממשלה .מש% חמש שני�לח בתחו� המחקר והפיתוח "מיליו� ש

, אול� ההחלטה הגיעה אחרי הזנחה של שני� בתחו�. לנושא פיתוח ומחקר בתחו� אנרגיה מתחדשת

 בתקציב ח" שליו�ילפחות ממ,  שני�10ליו� לפני י מ#20משרד התשתיות מכוצמצו� תקציבי המחקר של 
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 עיקרו של תקציב זה הינו למעשה תקציב הקיי� בתכניות קיימות לעידוד יש לציי� כי, בנוס  2008.18

 ימיליונעומדי� על , והתקציבי� הנוספי� אשר הוקצו בהחלטת הממשלה למחקר האקדמי הבסיסי, פ"מו

  .בדשקלי� בודדי� בל

  Transfer Technology –העברת טכנולוגיות וידע יישומי 

שמש אפיק ייצוא משמעותי ביותר עבור חברות יכול לו, שוק האנרגיה המתחדשת בעול� צומח בהתמדה

כמה מה� , כבר כיו� פועלות בעול� חברות ישראליות רבות בתחו� האנרגיה המתחדשת. מישראל

ת קמהעוסקת בה, וחברת סולל, המפיקה אנרגיה גיאותרמיתדוגמת חברת אורמת , מהמובילות בתחו�

הזדמנות של התמודדות ע� משבר האקלי� מהווה מר כי נית� לו. תרמיות גדולות#תחנות כוח סולאריות

של חברות , חסר תקדי� ביחס לגודלה, בישראל פועלות מספר גדול .ממש עבור הכלכלה הישראלית

ל לפעול בזירה הבינלאומית על מנת להביא להקלת על ישרא. הזנק בתחו� האנרגיה המתחדשת

  .  בפרט למדינות מתפתחות, ההליכי� להעברת טכנולוגיות חדשות בתחו� האנרגיה המתחדשת

   והמלצותסיכום

בשנה האחרונה קיבלה הממשלה מספר החלטות חשובות בכל הקשור לעתיד משק ,  לעילשצוי�כפי 

המשמעותית ביותר מבי� אלו הינה . ישומ� עדיי� רבהמרחק מי, יחד ע� זאת. האנרגיה של ישראל

להתייעלות האנרגטית השפעה ישירה ומיידית  . במשק להתייעלות אנרגטיתתוכניתאימו) ההחלטה על 

מצריכת החשמל תביא ) או יותר מכ% (20% עד #10%שכ� התייעלות של כ, על פליטת גזי החממה

  הינה כללית ביותרהממשלה תוכנית ,אול�ו.  מס% פליטות גזי החממה בישראל#12%להפחתה של כ

  . לחולל את המפנה הנדרשצפויהאינה להערכתנו  ו,ומתוקצבת בחסר משמעותי

משק החשמל של ישראל חייב לעבור תהלי% עמוק ומקי  ,  ע� האתגרי� הצפויי� לולהתמודדעל מנת 

 מידע ראוי של נתוני באיסו  ידע בסיסי והקמת מאגרשל התהלי% ראשיתו . של התייעלות אנרגטית

.  חירו� לאומית להתייעלות אנרגטיתתוכנית שמש להכנתה שליידע זה יוכל . צריכת האנרגיה בישראל

טווחי הזמ�  ,האמצעי� לקידו� התייעלות אנרגטית,  תכלול התייחסות למכלול המגזרי� במשקתוכניתה

 מקיפה לניהול ביקושי� תוכניתמ) על הממשלה לא,  בנוס .�עלותו ודרכי המימו,  של כל אמצעיליישומו

  .חרי  ע� ההקצנה בתנאי מזג האווירבעיה אשר צפויה לה, והפחתת צריכת השיא

משק האנרגיה של ישראל סובל כיו� מחוסר במנהיגות אשר תחל) אותו מ� המשבר ותפעל בנחישות 

יעילותה הכלכלית יש לקוות כי מקבלי ההחלטות יכירו בחשיבותה וב. קיימא#להפיכתו למשק אנרגיה בר

של ההתייעלות האנרגטית כמנו  להחלצותה של ישראל מ� המשבר בו היא מצויה ולהתמודדות ע� 

  .�משבר האקלי

                                                           

18
, אתר משרד האוצר, מערכת שאילתות מקוונת לתקציב המדינה וביצועו: מקור 

http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq  



 

 25

  

  תחבורהפרק ה

   :י"נכתב ע

   il.org.teva.www, החברה להגנת הטבע ,אריק טפיירו

   il.org.t-s.www ,ם ומחרתחבורה היו, נירית טופול ותמר קינן

  il.org.bike.www, ישראל בשביל אופניים ,יותם אביזוהר

  

  תקציר מנהלים

 מהווה )פוסיליי�(מחצביי� על אמצעי הנעה בי� וביבשה , באוויר, נות� של מערכות התחבורההישע

  . פליטות גזי חממה ומזהמי� אחרי�חד מהגורמי� המרכזיי� לא

באותה השנה .  כלי רכב פרטיי�#1,800,000  מה� כ, כלי רכב#2,300,000 נעו על כבישי ישראל כ2007בשנת 

  ועת כלי הרכב הפרטיי� עמדה על מתוכה נס, מ"ליארד קי מ#45 עמדה על כ) 'קילומטרז(ס% הנסועה 

בעוד שבשנות החמישי� , זאת ועוד. מ" מיליארד ק#12ת המשאיות על כ ונסוע,מ" קדמיליאר #29כ

 #70% לרכב הפרטי ו30%והשישי� היחס שבי� כלי הרכב הפרטיי� לשאר אמצעי התחבורה עמד על 

 מס% כלי הרכב הינ� פרטיי� 70% עד כי כיו� החל משנות השמוני� התהפכה המגמה, לשאר האמצעי�

  . מהווי� שאר האמצעי�#30% וכ

בעיקר למטרות (עולה כי בישראל הרכב הפרטי הוא אמצעי הנסיעה העיקרי והמועד  , נתוני� אלהמ

יובילו לקטסטרופה תחבורתית וסביבתית , וכי המש% מגמות הגידול וההשענות על הרכב הפרטי) עבודה

  .זיהו� אוויר ונגיסה בשטחי� פתוחי�, בעיקר בהיבטי� של גודש

 ישראל הביאו לכ% שבשני� האחרונות התקבלו החלטות ממשלה נתוני� אלה שעמדו בפני ממשלת

 ניהול ההיצע והביקושי�, שיפור השירות בתחבורה הציבורית, בדמות הקמת מערכות להסעת המוני�

 של מדינת ישראל להתמודדות ע� משבר  של מדינת ישראל להתמודדות ע� משבר  של מדינת ישראל להתמודדות ע� משבר  של מדינת ישראל להתמודדות ע� משבר ההההלא התקבלו כחלק מהיערכותלא התקבלו כחלק מהיערכותלא התקבלו כחלק מהיערכותלא התקבלו כחלק מהיערכותהחלטות . 'התחבורתיי� וכד

א  .  ע� בעיית הגודש ברכי� בעיקר במטרופוליני� הגדולי� אלא כניסיו� להתמודדות,האקלי� העולמיהאקלי� העולמיהאקלי� העולמיהאקלי� העולמי

יישו� החלטות אלה לא רק שיתרו� לשיפור מהער% התחבורה במדינת ישראל הוא צפוי א  יישו� החלטות אלה לא רק שיתרו� לשיפור מהער% התחבורה במדינת ישראל הוא צפוי א  יישו� החלטות אלה לא רק שיתרו� לשיפור מהער% התחבורה במדינת ישראל הוא צפוי א  יישו� החלטות אלה לא רק שיתרו� לשיפור מהער% התחבורה במדינת ישראל הוא צפוי א  , על פי כ�

  . להביא לצמצו� פליטות מזהמי� מתחבורהלהביא לצמצו� פליטות מזהמי� מתחבורהלהביא לצמצו� פליטות מזהמי� מתחבורהלהביא לצמצו� פליטות מזהמי� מתחבורה

וליטיות רחוקות מיישו� בעיקר מסיבות פה� עדיי� , על ידי הממשלההחלטות אלה  על א  קבלת, אול�

מקבלת מקבלת מקבלת מקבלת אותה הממשלה המקדמת פתרונות לבעיית הגודש בדרכי� בדמות תחבורה ציבורית . וכלכליות
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 המגבירי� את סלילת כבישי� חדשי�סלילת כבישי� חדשי�סלילת כבישי� חדשי�סלילת כבישי� חדשי�בעיקר בדמות , הסותרות החלטות קודמותהסותרות החלטות קודמותהסותרות החלטות קודמותהסותרות החלטות קודמות, , , , החלטות אחרותהחלטות אחרותהחלטות אחרותהחלטות אחרות

  . התלות ברכב הפרטי

בנסועה ובגודש , רכב הפרטי כי על מנת שנית� יהיה להתגבר על קצבי הגידול ביש הטועני�יש הטועני�יש הטועני�יש הטועני�, זאת ועוד

 כי אחרי� טועני�אחרי� טועני�אחרי� טועני�אחרי� טועני�. בדרכי� נדרשת תוספת בדמות של סלילת דרכי� באור% של אלפי קילומטרי� נוספי�

הפתרונות לביקוש ההול% וגובר לנסיעות צרי% להיות בדמות תחבורה ציבורית ומערכות להסעת 

לו סבורי� כי זאת צרי% להיעשות א. כמו ג� בניהול נכו� יותר של ההיצע והביקושי� לנסיעות, המוני�

בד בבד ע� מציאת פתרונות נוספי� שיתנו העדפה ותמריצי� לשימוש בתחבורה הציבורית ולריסו� 

 והדיוני� המתקיימי� במשרדי הממשלה השוני� הניסיונות, כ% או אחרת.  ברכב הפרטיהשימוש

ולראיה לכ% ה� . תרונות לומנותקי� לכאורה משאלת משבר האקלי� ודני� בשאלת הגודש בדרכי� והפ

  . החלטות הממשלה

במסגרת תקופת המחויבות , כחלק מהערכות ישראל להפחתת גזי החממה, ועל א  זאת, ובמנותק

קבעה ועדת ההיגוי המלווה את התהלי% כי הקטנת הפליטות מתחבורה , השנייה של פרוטוקול קיוטו

דלקי� הפחתת צריכת , הפחתת הנסועה, יכולה להיעשות במספר אמצעי� שבה� שיפורי� טכנולוגיי�

 של 2025 בשנת מקסימאלי חיסכו� פליטות ,על פי ועדת ההיגוי, באמצעי� אלה צפוי. וניהול תנועה

מתבסס על אמצעי� מוגבלי� א% , מהל% זה של צמצו� הפליטות חשוב כשלעצמו.  אלפי טו�1,720

צמצו� פיתוח ,  שימושי קרקע,הרחבת האמצעי� ובכלל� סטטוטוריקה. בסיס שמרניותוהנחות 

של , משמעותית, צפויי� להביא להגדלה נוספת, כמו ג� שינוי הנחות הבסיס' תשתיות כבישי� וכד

  . חיסכו� בפליטות מזהמי� בשנת היעד

היא נדרשת לחזו� היא נדרשת לחזו� היא נדרשת לחזו� היא נדרשת לחזו� על מנת שמדינת ישראל תוכל לתרו� חלקה להפחתת הפליטות בהיבט התחבורתי 

מוצע כי חזונה התחבורתי של ישראל . ות ומסגרת זמ� ברורה למימושות ומסגרת זמ� ברורה למימושות ומסגרת זמ� ברורה למימושות ומסגרת זמ� ברורה למימושמטרמטרמטרמטר, , , , תחבורתי ממנו יגזרו יעדי�תחבורתי ממנו יגזרו יעדי�תחבורתי ממנו יגזרו יעדי�תחבורתי ממנו יגזרו יעדי�

מדגישות ה ,)Sustainable Transportation(    למערכות תחבורה מקיימותלמערכות תחבורה מקיימותלמערכות תחבורה מקיימותלמערכות תחבורה מקיימותיכלול התייחסות משמעותית 

כחלק כחלק כחלק כחלק  זאת –רכיבה פעילה והליכה ברגל , את הצור% בתחבורה ציבורית ומערכות להסעת המוני�

  .פה ראויה לרכב הפרטי ולצמצו� פליטות המזהמי� מתחבורהפה ראויה לרכב הפרטי ולצמצו� פליטות המזהמי� מתחבורהפה ראויה לרכב הפרטי ולצמצו� פליטות המזהמי� מתחבורהפה ראויה לרכב הפרטי ולצמצו� פליטות המזהמי� מתחבורהמהמאמ) הכלל עולמי ליצירת חלומהמאמ) הכלל עולמי ליצירת חלומהמאמ) הכלל עולמי ליצירת חלומהמאמ) הכלל עולמי ליצירת חלו

נדרשת , חזו� תחבורתי שיתרו� להפחתה משמעותית בפליטות מזהמי�חזו� תחבורתי שיתרו� להפחתה משמעותית בפליטות מזהמי�חזו� תחבורתי שיתרו� להפחתה משמעותית בפליטות מזהמי�חזו� תחבורתי שיתרו� להפחתה משמעותית בפליטות מזהמי�על מנת שנית� יהיה לממש 

  :ישראל לפעול באופ� מיידי לקידו� המיזמי� הבאי�

 ;יצירת תשתית סטטוטורית ופיזית תומכת תחבורה ציבורית  .א

הגדלת שטחי ; הגברת תדירויות: ת בתחבורה הציבורית ובכלל זהשיפור משמעותי של רמת השירו  .ב

הקמת מסלקה וקידו� ; קידו� נתיבי� ייעודי� לתחבורה הציבורית ואכיפת הנסיעה בה�; הכיסוי

 ;יצור מערכת תחבורה משולבת; כרטוס משות  ואלקטרוני של כלל מערכות התחבורה הציבורית

 ; יפור התחבורה הציבוריתלטובת ש, ככל הנית�, הסטת תקציבי� רבי�  .ג

 ; ניצול זכויות הדר% המאושרות של כבישי� קיימי�  .ד

 ; ניצול יעיל של ההיצע והביקושי� לנסיעות באמצעות מנגנוני� כלכליי� לרבות אגרות גודש ומיסוי  .ה

 ; הפחתת תקני חנייה בערי� והוצאת חניוני� אל שולי הערי� ולהקמת חניוני חנה וסע  .ו

 ; הנעה חלופיותקידומ� של טכנולוגיות   .ז
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 ; קידו� רכיבה פעילה  .ח

 ;מטרופולינית/ ארציתהקמת רשות תחבורה  .ט

 ;מת� ער% ריאלי לנסיעות ברכב הפרטי ועל רכב הנית� כהטבה ממקו� עבודה  .י

 .הפחתת התלות במשאיות להובלת מטעני�  .יא

  

   התחבורה ומשבר האקלים

  םינתונים כללי

 –ומבט לעתיד , )2008(תקציב משרד התחבורה , יי� מצב ק– 2007ח סיכו� נתוני תחבורה לשנת "מדו

על נתוני הלשכה המרכזית , בי� היתר, המתבסס, 2008של החברה להגנת הטבע משנת , 2. ח מס"דו

: וסביבתיות רבות, עלה כי לגידול במספר כלי הרכב הפרטיי� השלכות תחבורתיות, לסטטיסטיקה

מעלה את , יקרי של תושבי מדינת ישראל הרכב הפרטי מהווה אמצעי הנסיעה הע–בהיבט התחבורתי בהיבט התחבורתי בהיבט התחבורתי בהיבט התחבורתי 

בהיבט בהיבט בהיבט בהיבט '; פוגע בכדאיות הפעלת מערכות תחבורה ציבורית והסעת המוני� וכד, רמת הגודש בדרכי�

  . ההולכי� וגדלי�) ברמה המקומית והעולמית( קיטוע שטחי� פתוחי� וזיהומי רעש ואוויר –הסביבתי הסביבתי הסביבתי הסביבתי 

  : ח כי"עוד עלה מהדו

 ,#2,100,000 למעלה מ2006בשנת ,  כלי רכב#1,800,000  למעלה מ נעו על כבישי ישראל2000בשנת  •

   של עלייה מדובר ב2000החל משנת .  כלי הרכב#200,000  נוספו קרוב ל#2007  ל2006ובי� השני� 

 בכלי הרכב הפרטיי� #30%לעומת גידול של כ, ל כבישי ישראל במספר כלי הרכב שנעי� ע#25%כ

 ;)#1,800,000קרוב ל(

חלקו היחסי ,  בלבד מס% אמצעי התחבורה1%, יחסי ההול% וקט� של האוטובוסי�לעומת חלק� ה •

  ; מס% כלי הרכב#80%של הרכב הפרטי מזנק ללמעלה מ

ה  של י עלי,מ" קמיליארד #45 כלי הרכב בישראל עמדה על קרוב ל))))''''קילומטרזקילומטרזקילומטרזקילומטרז((((ס% נסועת ס% נסועת ס% נסועת ס% נסועת  2007בשנת  •

 והיא עמדה על ,#50% ינקה בלמעלה מסועה הלא עירונית זהנ, לעומתה. 2000 מהנסועה בשנת #23%כ

 ;מ" מיליארד ק#27כ

, 2000החל משנת .  בנסועת כל כלי הרכב#4%ה של למעלה מי חלה עלי#2007  ל2006בי� השני�  •

, לעומת זאת. #25%זינקה בלמעלה מ, #60%המהווה למעלה מ, נסועת כלי הרכב הפרטיי� לבדה

 ; בלבד13%לה בשיעור של גד,  מס% הנסועה2% המהווה רק, נסועת האוטובוסי�

 אורכ� הכולל עמד על 2007 ובשנת , באור% הדרכי� הסלולות9%בי� השני� האמורות חל גידול של  •

 .  דרכי� עירוניות#55% מה� דרכי� בי� עירוניות ו#35% כ–מ " ק#18,000כ

  ).2008, טפיירו(
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  תחבורה ציבורית /  רכב פרטי–פיצול הנסיעות 

.  ביותר לפליטות המזהמי� הינו השימוש ברכב הפרטי כאמצעי נסיעהאחד מהגורמי� המשמעותיי�

 30%שבשנות החמישי� והשישי� היחס שבי� כלי הרכב הפרטי לשאר אמצעי התחבורה עמד על , בעוד

 מס% כלי הרכב הינ� פרטיי� 70% –החל משנות השמוני� חל היפו% ,  בשאר האמצעי�#70% רכב פרטי ו

כמו ג� הגידול במספר כלי הרכב משלי% ישירות על מגמות ,  זה לבדונתו�.  בשאר האמצעי�#30% וכ

 מס% כלל #4%כהחמישי� והשישי� האוטובוסי� היוו בעוד שבשנות , בנוס . הגידול בפליטות המזהמי�

  . בלבד1%החל משנות השמוני� אחוז האוטובוסי� מס% כלי הרכב עומד על , אמצעי הנסיעה

על כ% שהרכב הפרטי הפ% להיות במדינת ישראל אמצעי הנסיעה  ומעידה ,משמעות הנתוני� ברורה

 על ידי ארגו� 2006תמיכה לכ% נית� למצוא בסקר שפורס� בשנת ). נסיעות למטרת עבודה(העיקרי 

נהגו להגיע למקו�      מהמועסקי�58% כי בו עלה, )נער% על ידי מכו� רות�" (תחבורה היו� ומחר"

רת עבודה ה� התורמות המרכזיות להיווצרות הגודש בדרכי� נסיעות אלה למט. עבודת� ברכב פרטי

  . ולפליטות מזהמי�

  .שבי� כלל אמצעי התחבורה השוני�) באחוזי�( מציגי� את היחסי� להל�הטבלה והגר  

        ))))באחוזי�באחוזי�באחוזי�באחוזי�((((היחס בי� רכב פרטי לשאר אמצעי התחבורה היחס בי� רכב פרטי לשאר אמצעי התחבורה היחס בי� רכב פרטי לשאר אמצעי התחבורה היחס בי� רכב פרטי לשאר אמצעי התחבורה 

2006 2005 2000 1990 1980 1970 1960 1951 סוג הרכב

כלי רכב פרטיים  9,578 23,980 147,785 409,518 803,021 1,396,947 1,626,388 1,684,694

77% 77% 76% 79% 76% 56% 34% 28% אחוז 

ממונעים אחרים  24,525 45,600 118,448 130,007 212,383 434,583 480,930 490,822

23% 23% 24% 21% 24% 44% 66% 72% אחוז 

אוטובוסים  1,419 2,394 4,655 7,298 8,886 28,325 27,861 28,506

1% 1% 2% 1% 1% 2% 3% 4% אחוז אוטובוסים מסך האמצעים 

        סך הכל 34,103 69,580 266,233 539,525 1,015,404 1,831,530 2,107,318 2,175,516

        ))))אחוזי�אחוזי�אחוזי�אחוזי�בבבב((((כלי הרכב הפרטיי� לעומת שאר האמצעי� כלי הרכב הפרטיי� לעומת שאר האמצעי� כלי הרכב הפרטיי� לעומת שאר האמצעי� כלי הרכב הפרטיי� לעומת שאר האמצעי� 

        

  )2007, טפיירו(
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  מיתון השפעות התחבורה

במסגרת תקופת המחויבות השנייה של , בוועדת ההיגוי להערכות ישראל להפחתת פליטות גזי חממה

מבי� האמצעי� צוינו . הוצגו האמצעי� להקטנת הפליטות מתחבורה יבשתית מוטורית, פרוטוקול קיוטו

  :הבאי�

לא צפויי� שינויי� מעבר לאלו , על פי אג  הרכב במשרד התחבורה(רי� טכנולוגיי� ברכבי� שיפו •

 ;)הקיימי� בתקינה האירופאית

הפחתת הנסועה יכולה להיעשות באמצעי� שוני� ובתנאי שתפותח מערכת יעילה . הפחתת נסועה •

 ; חלופההשל תחבורה ציבורית שתהוו

o  סגירת אזורי� לתנועה, עבידי� להקטנת נסיעותחיוב מ,  הגבלת חנייה–תקינה ורגולציה. 

o  מיסוי רשויות בגי� , מיסוי חניה ועובדי�, מס דלק, מס זיהו�,  אגרות גודש–מיסי� ואגרות

 .פליטה

o  מדיניות מפחיתת תנועה, חינו% הציבור,  הסעות מרוכזות לעבודה–ניהול ביקושי נסיעה; 

 ;שיפורי� טכנולוגיי�, "י�ירוק"רכבי� ,  דלקי� נקיי�–הפחתת צריכת דלקי�  •

 ;ניהול תנועה לצור% זרימה שוטפת •

הצעה זו חלקית בלבד .  אינ� מספקי� אינ� מספקי� אינ� מספקי� אינ� מספקי�א%א%א%א%, צעדי� אלה חשובי� כשלעצמ� להפחתת פליטות המזהמי�

 כפי שיפורט ',שימושי קרקע וכד, סטטוטוריקה, הוחסרה התייחסות ג� לנושאי תשתיות התחבור

  .בהמש%

נתייחס לעבודת היועצי� , עד ההפחתה ולש� המחשת חלקיות העבודהעל מנת שנית� יהיה לקבוע את י

 שלה נקבעו הנחות בסיס להפחתת ,הפחתת נסועת הרכב הפרטי בלבדהפחתת נסועת הרכב הפרטי בלבדהפחתת נסועת הרכב הפרטי בלבדהפחתת נסועת הרכב הפרטי בלבד –בתת סקטור התחבורה 

  :הפליטות מנסועה כפי שיפורט בטבלה להל�

1.4מספר נוסעים ממוצע ברכב הפרטי

40מספר נוסעים מוצע באוטובוס 

2.90%שיעור גידול שנתי ממוצע בנסועה 

27,063סך נסועה רכב פרטי בשנת 2006 ( מיליוני ק "מ) 

46,570סך נסועה רכב פרטי בשנת 2025 ( מיליוני ק "מ) 

15%שעור הסטת נוסעים מרכב פרטי לתחבורה הציבורית בשנת היעד

13,036.60סך חיסכון בנסועה ( מיליוני ק "מ נוסע) 
  

  )2008, ספטמבר, בחינת עלות תועלת אמצעי� להפחתת גזי חממה (

 מעמדו של שמשי� לתחזיות הפליטה ומנציחה אתאת הנתוני� המ, בשמרנות יש לומר, הצעה זו קובעת

שינוי האמצעי� והמקדמי� יביאו להפחתה משמעותית א  יותר . הרכב הפרטי כאמצעי הנסיעה העיקרי

  .של הנסועה
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  :דוגמהל

 ;של מקד� המילוי של מספר הנוסעי� הממוצע ברכב הפרטי) לפחות(הכפלת  •

הכללת מדד המתייחס למערכות להסעת המוני� שיהוו אחד מאמצעי הנסיעה העיקריי� בשנת  •

 ;לרבות מקדמי מילוי לאמצעי הנסיעה השוני�, היעד

 ;50% / 50% #קביעת יעד פיצול נסיעות ברור בי� התחבורה הציבורית לרכב הפרטי ושלא יפחת מ •

שס% הנסועה בה� , לרבות משאיותקביעת יעד להפחתת נסועה כוללת של שאר אמצעי הנסיעה  •

 מס% הנסועה באותה השנה #27% נסועה המהווה כ, מ" מיליארד ק#12,292ל כ עמד ע2007בשנת 

 ;)מ" מיליארד ק43,242שעמדה על (

ניסיו� להתמודדות ע� שיעור הגידול הדרמטי במספר כלי הרכב הפרטיי� בישראל ולריסו� מידת  •

 .השימוש בו

שמיתו� השפעות התחבורה יעשה במקביל בשורה של נושאי� כפי שיפורט ראוי , לאור האמור לעיל

אמצעי� שתתורג� תרומת� , נושאי� שראוי ויכללו כחלק מעובדת ועדת ההיגוי ומדינית ישראל. להל�

  :לצמצו� הפליטות מתחבורה

 – ארציות שעניינ� תחבורה יבשתית בישראל מאושרות שתי תכניות מתאר    –    ברמה הארציתברמה הארציתברמה הארציתברמה הארצית •

 תוכנית. 23 מתאר ארצית למסילות ברזל מספר תוכנית לדרכי� ו3תאר ארצית מספר  מתוכנית

שנועדה לתא� בי� תשתית הכבישי� מסילות הברזל , )42א "תמ(המתאר החדשה לתחבורה יבשתית 

לבחינת נחיצות רשת ,  תתרו� לשיפור מער% התחבורה הציבורית בישראל תתרו� לשיפור מער% התחבורה הציבורית בישראל תתרו� לשיפור מער% התחבורה הציבורית בישראל תתרו� לשיפור מער% התחבורה הציבורית בישראל,ושאר אמצעי התחבורה

 ;ת חלופה לרכב הפרטי ובכ% ג� להפחתת הפליטות מתחבורהליציר, הכבישי� העתידית

תפקיד� של אלה הוא .  לרשויות רבות אי� תכניות אב או מסמכי מדיניות מנחה– ברמה המקומיתברמה המקומיתברמה המקומיתברמה המקומית •

ילי ב ש–לרבות אמצעי תחבורה משלימי� , התווית מדיניות תכנו� ופיתוח רשת תחבורה מקומית

 ;זיי� וכדומה והשתלבות� במערכת הארציתצירי� מרכ, חניוני�, שבילי הליכה, אופניי�

 מנקודת הראות של.  מערכות התחבורה משפיעות ישירות על שימושי הקרקע– שימושי קרקעשימושי קרקעשימושי קרקעשימושי קרקע •

 : הבאי�עקרונות את מדיניות ההעדפה לתחבורה ציבורית מחייבת , קרקעהשימושי 

o  מרכזיי� לאור% צירי התחבורה ה) תעסוקה ומסחר, מגורי� ( צפיפות המרק� העירוניהגדלת

באזורי תחנות ההסעה ובמקומות , )מסילות ברזל ומערכות להסעת המוני�, כבישי�(

 .המפגש של אמצעי התחבורה

o  לצור% פיזור וחלוקת עומסי תנועה)  ומגורי�מסחר, עסקי�(שימושי קרקע יצירת תמהיל. 

o  וריתומרכזי בשינוי הרגלי הנסיעה וקידו� התחבורה הציבחלק חשוב מהווה מדיניות חניה .

 :מדיניות החנייה תכלול

מרכזיי� בשולי ובסמיכות לכניסות  בצירי גישה קידו� והקמה של מרכזי חנה וסע �

 . לערי� ולאור% פרוזדורי התחבורה

 השימוש עידודת תנועה פרטית ותהפחלצור%  הגבלת בניית חניוני� במרכזי ערי� �

 .בתחבורה הציבורית

  .קביעת אזורי� מוטי תחבורה ציבורית �
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עידוד לצור%  משמעותיהתמחור הוא כלי , במדיניות התחבורתית המשולבת – ול היצע וביקושי�ול היצע וביקושי�ול היצע וביקושי�ול היצע וביקושי�ניהניהניהניה •

הטלת אגרה על נתיב או ,  בה� צפוי גודש בכבישי� התנועהבפרוזדורי. המעבר מרכב פרטי לציבורי

לאוטובוסי� נוסעי� תביא למעבר ,  בגובה משתנה בהתא� לביקוש לשימוש בנתיב,כביש של�

  ;וי רכבת מקבילי�ושיות בנתיב אגרה או בקהנעי� בחופ

 הרכב הפרטי משמש כיו� כאמצעי הנסיעה – התחבורה הציבורית היא אמצעי הנסיעה העיקריהתחבורה הציבורית היא אמצעי הנסיעה העיקריהתחבורה הציבורית היא אמצעי הנסיעה העיקריהתחבורה הציבורית היא אמצעי הנסיעה העיקרי •

היפו% המגמה והפיכת . נתו� זה מהווה כאב� יסוד בתכנו� תחבורה). נסיעות למטרת עבודה(העיקרי 

דיניות ומת� ההעדפה לתחבורה התחבורה הציבורית לאמצעי הנסיעה העיקרי יחייב שינוי מ

 ; ה� תכנונית וה� תקציבית–הציבורית על פני הרכב הפרטי 

.  כיו� התחבורה הציבורית סובלת מרמת שירות נמוכה– ור רמת השירות בתחבורה הציבוריתור רמת השירות בתחבורה הציבוריתור רמת השירות בתחבורה הציבוריתור רמת השירות בתחבורה הציבוריתשיפשיפשיפשיפ •

שיפור . על מנת שנית� יהיה לשפר את רמת השירות בתחבורה הציבורית נדרש שינוי מערכתי כולל

 ; בתחבורה הציבורית יהפו% אותה לאטרקטיבית לשימוש ולברת תחרות ברכב הפרטירמת השירות

בטר� מוצו זכויות הדר% המאושרות ,  כיו�– צמצו� סלילת כבישי� וניצול זכויות הדר% המאושרתצמצו� סלילת כבישי� וניצול זכויות הדר% המאושרתצמצו� סלילת כבישי� וניצול זכויות הדר% המאושרתצמצו� סלילת כבישי� וניצול זכויות הדר% המאושרת •

. מקודמות תכניות לסלילת כבישי� חדשי�, לדרכי� סלולות ומוצא הפוטנציאל התכנוני שלה�

 ;אושרות והרחבת הדרכי� הקיימות עשוי לייתר סלילת דרכי� חדשותמיצוי זכויות הדר% המ

 הסטנדרטי� לתכנו� כבישי� –    ))))שולי� ומסילות ברזלשולי� ומסילות ברזלשולי� ומסילות ברזלשולי� ומסילות ברזל, , , , מחלפי�מחלפי�מחלפי�מחלפי�, , , , כבישי�כבישי�כבישי�כבישי�((((צמצו� סטנדרטי� לתכנו� צמצו� סטנדרטי� לתכנו� צמצו� סטנדרטי� לתכנו� צמצו� סטנדרטי� לתכנו�  •

מהירה ובטוחה של כלי ,  לטובת זרימה טובהמקסימאליומחלפי� גבוהי� ומחייבי� ניצול שטח 

עד היו� טר� נבחנה . נגיסה הולכת וגוברת בשטחי� הפתוחי� וכל זאת על חשבו� ,הרכב הפרטיי�

רוכבי האופניי� והסביבה , המגמה ההפוכה של תכנו� מוטה לטובת הציבור כולו לרבות הולכי הרגל

לתכנו� לא רק שיוביל להוזלת ) האפשרי(צמצו� הסטנדרטי� . כולה ולא לטובת הרכב הפרטי

י אלא יתרו� לצמצו� השטח הפתוח הנדרש העלויות הנדרשות למימוש הפרויקט התחבורת

 ;לביצועו

 מרבית מאמצעי התחבורה במדינת ישראל מונעי� – התבססות על טכנולוגיות הנעה חליפיותהתבססות על טכנולוגיות הנעה חליפיותהתבססות על טכנולוגיות הנעה חליפיותהתבססות על טכנולוגיות הנעה חליפיות •

בעיקר בהיבט של , ההשלכות הסביבתיות של טכנולוגיות הנעה מיושנות אלה רב. באמצעות דלקי�

) דיזל ואחרי�#ביו, היברידי, גז(פיות מת� אפשרות לכניסת טכנולוגיות הנעה חלו. זיהו� אוויר

 ;תצמצ� את הפליטות ושחרור החלקיקי� לאוויר ובכ% תשפר את איכות רמת האוויר

. אשר מטרת� להשפיע על מערכת התחבורה, כלי� כלכליי� ורגולטיביי� קידו� – רגולציה וכלכלהרגולציה וכלכלהרגולציה וכלכלהרגולציה וכלכלה •

הפחתת השימוש ברכב שימוש מאוז� ונכו� במרכיבי� כלכליי� לרבות תמריצי� ורגולציה יתרמו ל

 הכנת תכניות להפחתת זיהו� אוויר ,בנוס . . . . הפרטי ויתנו העדפה ברורה לתחבורה הציבורית

 ;;;;מתחבורה ברשויות המקומיות כפי שנקבע בשנוי פקודת התעבורה

בניהול ותכנו� תחבורה במטרופוליני� עוסקי� לרוב שני  –    ))))מטרופוליניתמטרופוליניתמטרופוליניתמטרופולינית////ארציתארציתארציתארצית((((רשות תחבורה רשות תחבורה רשות תחבורה רשות תחבורה  •

   ,העוסק בתכנו� תחבורה ,Metropolitan Planning Organization – MPO: סוגי ארגוני�

הקמתה של . העוסק בניהול ובתפעול תחבורה ,Metropolitan Transit Authority – MTA#ו
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 לרבות רכב ,מטרופולינית תדאג לניהול ולתיאו� בי� כלל מערכות התחבורה/רשות תחבורה ארצית

 ';תשתיות וכד, הליכה ברגל, רוכבי אופניי�, מסילת ברזל, תחבורה ציבורית, פרטי

 נושא התחבורה הפעילה  – )יוממות/רכיבה על אופניי� והליכה ברגל למטרת ניידות (תחבורה פעילהתחבורה פעילהתחבורה פעילהתחבורה פעילה •

באי הקצאת , הבאה לידי ביטוי בהעדר תקציבי� מתאימי�,  נמו% והזנחה של שני�מתעדו סובל 

את למרות ההבנה שתחבורה פעילה היא אחד כל ז. זכות דר% ובחוסר בידע מקצועי הנחו) לקידומו

קידו� הרכיבה פעילה בישראל תביא לשינוי בהרגלי . מהאמצעי� המרכזיי� לקד� נגישות בערי�

תתרו� לבריאות הסביבה והציבור ותייצר חלופה ראויה לרכב הפרטי , הנסיעה בתחומי הערי�

  ).2007, אביזוהר, ליפמ�(בתחומי הערי� 

 ולסבסד לעודד המדינה על, העבודה למקו� נסיעות ה� הנסיעות ומירב  מאחר– נסיעות לעבודהנסיעות לעבודהנסיעות לעבודהנסיעות לעבודה •

 מבוססות עובדי� לתחבורת מעסיקי� תכניות .לעובדיה� תחבורה תכניות של בהפעלה מעסיקי�

 ולבעיית לעובדי� ,לארגו� התאמת� פי על תוכניתב להיכלל שנבחרי� ,תחבורה אמצעי מגוו� על

 ל"בחו שמופעלות לעובדי� תחבורה בתכניות שכיחי� עי�אמצ. הארגו� מתמודד שעמה התחבורה

 רכב לכלי בחניה והעדפה carpool#ל עובדי� התארגנות מער% – במכונית משותפת נסיעה :ה�

 לרכישת ממס פטורות הלוואות ,כרטיסי� סבסוד ,בשירות שיפורי� ,מידע – ציבורית תחבורה; אלה

 – מנועיי� לא תחבורה אמצעי ;הסעות דוגמת ציבורית תחבורה שירותי פיתוח ,תקופתי כרטיס

 הגדלת בעיקר ,עבודה סדרי שינוי .ומתקני� שירותי� ,מידע ,תמיכה – אופניי� על ורכיבה הליכה

 הטבות .בכבישי� העומס זמני את תשנה או בנסיעה הצור% את תקטי� אשר ונהלי� שעות גמישות

 בעלות מס והטבות לשכר לתוספת המרהל שניתני� "ירוקי�" קילומטרי� ,חניה פדיו� – כספיות

  ).2007 ,ווינזדור ,עומר( ולמעסיק לעובד כספית משמעות

הרחבת תשתיות נתיבי התחבורה הציבורית בכניסות לערי� הגדולות על פי  דרושה – תשתיותתשתיותתשתיותתשתיות •

ויישומ� לכל אור% , ירושלי� וחיפה ,בכניסות לתל אביב, #1999  ו#13.8.97החלטות ממשלת ישראל מה

הקצאת  וקצאת נתיבי תחבורה ציבורית בעת תכנו� תשתיות הכבישי� ה. הגישה לערי� אלוכבישי

  .תקציבי� לש� הקמת נתיבי תחבורה ציבורית

 ציבורית תחבורה בנתיבי הנסיעה לאכיפת יותר גבוהה עדיפות תתל ישראל משטרת  על– אכיפהאכיפהאכיפהאכיפה •

 על מצלמות לרבות ,אוטומטי� אכיפה בכלי שימוש .הדרושי� המשאבי� את לכ% להקצותו

 רחבתה .בערי� עירוניי� לפקחי� אכיפה סמכויות והקניית בנתיבי� נייחות ומצלמות אוטובוסי�

 את יחזק זה כלל .חול בימי היממה שעות לכל למכוניות ציבורית תחבורה בנתיבי הנסיעה איסורי

 בי� פיזית רדההפ יצירת .במכוניות נוספת פגיעה מהווה ואינו הציבורית התחבורה נתיבי מעמד

 .)2008 ,קינ� ,כפיר( האחרי� הנתיבי� לבי� הציבורית התחבורה נתיבי

חיוב במס על . מת� ער% ריאלי להטבה של רכב ממקו� העבודה לצורכי חישוב מס דרוש – מיסוימיסוימיסוימיסוי •

 תחבורה כוללת לעובדי� תוכניתהקלה במס למעסיקי� שיציגו . הטבת מקו� חניה ממקו� העבודה

וכ� . סבסוד רכישה מרוכזת של כרטיסי נסיעה לעובדי� ות השימוש ברכב פרטיהמבוססת על הפחת

הכרה במס בגי� הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית למקו� העבודה ומיסוי הנסיעה בכבישי אגרה 

  ).2007, קינ�, שיפט� (כהטבת שכר
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  סיכום

רה כי יש ליצור חלופה תרמו להכ, העומדי� בפני מקבלי ההחלטות במדינת ישראל, נתוני� אלה ואחרי�

, ואכ�. ראויה לשימוש ההול% וגובר ברכב הפרטי בדמות תחבורה ציבורית ומערכות להסעת המוני�

לרבות ,  לקידומ� של אלהקיבלה ממשלת ישראל החלטות משמעותיותקיבלה ממשלת ישראל החלטות משמעותיותקיבלה ממשלת ישראל החלטות משמעותיותקיבלה ממשלת ישראל החלטות משמעותיותבמהל% השני� האחרונות 

ול הביקוש החלטות המבקשות לשפר את רמת השירות בתחבורה הציבורית וליצירת מנגנוני� לניה

אלו לא התקבלו כחלק מהערכות מדינת , החשובות כשלעצמ�, על א  החלטות אלה.  וההיצע התחבורתי

יביא לשיפור ג� של יביא לשיפור ג� של יביא לשיפור ג� של יביא לשיפור ג� של ישראל להתמודדות ע� משבר האקלי� העולמי א% אי� ספק שישומ� של אלה 

  . הפחתת פליטות מזהמי� מתחבורההפחתת פליטות מזהמי� מתחבורההפחתת פליטות מזהמי� מתחבורההפחתת פליטות מזהמי� מתחבורה

לחצי� פוליטיי� רבי� בעיקר של . ההההמומשנמומשנמומשנמומשנטר� מומשו וספק רב א� אכ� תטר� מומשו וספק רב א� אכ� תטר� מומשו וספק רב א� אכ� תטר� מומשו וספק רב א� אכ� תהחלטות אלה ברוב� , אול�

חלק ממפעילי התחבורה הציבורית והחברות הממשלתיות העוסקות בתחבורה ובנוס  , ראשי רשויות

בדמות , מקבילי�, החלטות סותרות של אותה הממשלה הפועלות לקידו� מיזמי� תחבורתיי� אחרי�

:  אושרי� ומתוכנני� מפורטי� להל�ות לכבישי� החדשי� המדוגמה. סלילת כבישי� מונעי� מימוש�

בי� הרצליה לתל  (531דר% רוחב ; )בי� רעננה ונתניה (551דר% רוחב ; בי� חדרה לנתניה (9דר% רוחב 

 16כביש ; )המש% נתיבי איילו� צפונה עד חדרה (20דר% אור% כביש ; )איילו� מזרח (491דר% רוחב ; )אביב

מימוש� של אלה לא רק יגביר את התלות . רי�אח; לי�כביש הטבעת המערבית בירוש; ביער ירושלי�

 .ברכב הפרטי כאמצעי נסיעה עיקרי אלא יתרו� ישירות להגדלת פליטות המזהמי� מתחבורה

. דומה כי ממשלת ישראל ומשרד התחבורה פועלי� בכמה ראשי� וללא כל הכוונה או מדיניות מוסדרת

אינ� נובעות אינ� נובעות אינ� נובעות אינ� נובעות , בהיבט התחבורתי, ידי הממשלהלבטח הוא הדבר כי כל הפעולות המבוצעות היו� על 

  . כי א� מתו% תפיסה כלכלית השמה לה לדגש לפתור את בעיית הגודש בדרכי�כי א� מתו% תפיסה כלכלית השמה לה לדגש לפתור את בעיית הגודש בדרכי�כי א� מתו% תפיסה כלכלית השמה לה לדגש לפתור את בעיית הגודש בדרכי�כי א� מתו% תפיסה כלכלית השמה לה לדגש לפתור את בעיית הגודש בדרכי�, , , , מאידיאולוגיה סביבתיתמאידיאולוגיה סביבתיתמאידיאולוגיה סביבתיתמאידיאולוגיה סביבתית

חבורה לפתרו� בעיות הת, ברמה הלאומית, בי�ימחומדינת ישראל ומשרד התחבורה , לאור האמור לעיל

אמ) להפחתה משמעותית של פליטות המזהמי� לאומית לתרו� למשל מדינת ישראל וברמה הבינ

 תוכל מדינת ישראל ,תכניות פעולה ויישו�, מדיניות ויעדי� ברורי�, בדר% של קביעת חזו�. מתחבורה
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  התעשייהפרק 

   GreenEye ,il.co.greeneye.www, נגה לבציון נדןי "נכתב ע

  

  תקציר

 הובילו, להתחממות באמצעות פליטות גזי חממההתעשייה התחממות כדור האר) ותרומתה של 

 הסכמי� להפחתת פליטות של גזי קידו�מאמצי ממשלות ל תללוכפעילות זו . ענפה בינלאומיתלפעילות 

והשקעה במחקר ופיתוח , קידו� רגולציה המהווה תמרי) לתעשייה בעול� לפעול ולהשקיע, החממה

א% המשבר הפיננסי האחרו� מהווה אתגר . לקידו� פתרונות שוני� המיועדי� לאימו) על ידי התעשייה

, אשר פגע בהו� החברות, שברהמ.  והישראלית לשינוי האקלי�להמש% הערכות התעשייה העולמית

ת מכה קשה לפעילות יכול להוו, במשקיעי� ובמגזר הפיננסי וביכולת של החברות לגייס מקורות אשראי

פיתוח תחומי� אלה כחלק ומאיד% יכול להוות פתח לממשלות להשקיע דווקא ב, התעשייה בנושא

  .   במיתו�מהשקעותיה� בתחו� התשתיות וכחלק ממאבק�

 מרכזית השפעה לה ויש מאחר שונהוברא בראש ,האקלי� לשינויי להיער% נדרשת אליתהישר התעשייה

 מס% #9.65% ברקוער% משיעור חלקו של הייצור בתעשייה ובנייה , אמנ� . בישראלהחממה גזי פליטת על

 מכלל #30% כ כתצור התעשייה – האנרגיה בצריכת היא המגזר השפעת עיקר א% ,החממה גזי פליטות כל

 .טהמל עשייתמת החממה גזי ופליטת האנרגיה צריכת היא במיוחד משמעותית .ישראל במדינת החשמל

 �בסטנדרטי לעמוד לתעשייה תאפשר טמונה בכ% שהיא מוקדמת הערכות נוספת לנחיצותה של סיבה

    .מכ% הנובעות עסקיות הזדמנויות ולנצל מציב הבינלאומי שהשוק

 לאור זאת ,בנושא והרגולציה הממשלה פעילות את לבחו� יש ,אקלי� לשינוי התעשייה הערכות בבחינת

   .הבינלאומית הפעילות
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    ומשבר האקליםהתעשייה

  ממשלות ורגולציה בעולם 

פעול כדי לצמצ� מדיניות לאומית ובינלאומית להפחתת פליטות גזי החממה מהווה תמרי) לתעשייה ל

תחות להפחית את גזי וייב מדינות מפ אשר מח,#2005  מ קיוטופרוטוקול.  בפעילותהליטותאת הפ

אלה הוביל במדינות , 2012 עד שנת 1990בשנת פליטות רמת ה מתחת ל#5.2%  ב מתחומ�החממה

, קביעת רגולציה, מתוכ� נגזרי� יעדי התעשייה, לקביעת מדיניות כוללת של הצבת יעדי� לאומיי�

. צרי� ושירותי� חוסכי פחמ� של מוומת� תמריצי� כלכליי� לעידוד פיתוח, הטלת מיסי�, תקינה

ס מקבע נ,  לתעשיות השונות פליטה לצד קביעת יעדי� והקצאת מכסות, במדינות אירופה,דוגמהל

בנייני� וניתנו תמריצי� כלכליי� ב הל אנרגיענה אירופית יתקנקבעה , פחמ� על מוצרי� מזהמי�

פעילויות .  צרי� סביבתיי� יותרמ על מו" והפחתת המעלבנייה ירוקה כגו� מת� מענקי� שוני� ,מגווני�

תעשיות . עושות כ�לעומת התעשיות שלא , לות להפחתת פליטותועאלה יוצרות יתרו� לתעשיות שפ

  .  שיבוא על חשבו� השקעות פיתוח אחרות, ידרשו לתשלו� נוס ייפחיתו פליטות שלא 

 על מדינה מתפתחתממעמד של ישראל  עתה נהנתה עד. שונה בתחו� הרגולציהמתנהלת בצורה ישראל 

 אמנ� אשררה את הסכ� קיוטו המדינה. ת גזי החממהו פליטלהפחיתבו לא חויבה ו ,קיוטופי פרוטוקול 

בה הצהירה על מחויבותה להירת� למאמ) העולמי להפחתת , )2004 בפברואר #12מ(בהחלטת הממשלה 

ות כמותית וללא א% עשתה זאת ללא כל מחויב, פליטות גזי חממה ומזעור מפגעי שינוי האקלי�

לא בנתה מדיניות כוללת בתחו� ממשלה ה, כתוצאה מכ%. מחויבות לפעול להגבלת הפליטות בשטחה

תוכנית פעולה וא  לא לוחות לא נבנתה , לא נקבעו יעדי� כמותיי�, הערכות התעשייה לשינוי אקלי�

 שת להשקיעאשר נדר, ייתית לתעשייהבעהיא  מדיניות ממשלתית שאינה ברורה. זמני� להשגת�

 ישרתו אות� ג� כיו�  חברות חייבות לדעת כי השקעות שה� עושות.ציבותזקוקה לימשאבי� רבי� ו

קביעת יעדי� # אי כ% .מה� השקעות אחרותתדרוש לא מדיניות שתיקבע בעתיד ו, בעתיד היותר רחוק

יקבעו שי כאשר לא ברורי� היעדי� – עשייה בתעשייה  להעדרמי�מסוי במקרי� ארוכי טווח גורמת

תכ� יששת לנקוט באמצעי� שיהתעשייה חו, )מועד פקיעת הסכ� קיוטו (2012אחרי שנת לתקופה ש

  . בתקופת הביניי�הפחתות שייעשו ברור הא� ירשמו לזכותה מכיוו� שלא , ריהויהיו בעוכ

 לשיתו  מגווני� כלי� פותחו שונות במסגרות .חדשי� ואפיקי� יוזמות פתחו הבינלאומיות האמנות

 להעברת משותפי� מיזמי� ,בפליטות סחר מנגנוני י�ללושכ ,הפליטות בצמצו� בינלאומי עולהפ

 בינלאומי 'פחמ� שוק' התפתח אלה מכל כתוצאה .ולטכנולוגיות לפרויקטי� ומענקי� נקיות טכנולוגיות

 או טכנולוגיות בעלות ולמדינות לחברות המאפשר ,commodity#לחמצני #הדו הפחמ� את הפ% אשר

 או ציבורי לח) מופעל עליה� ומדינות חברות ע�בפליטות  לסחור , גזי חממהפליטות להפחתת אבי�מש

  .פליטות להפחתת חקיקתי

 ישראליות חברות .עכשיו דווקא חשובה לשינוי התעשיות לעידוד בישראל הממשלה פעילות זו מסיבה

 להפו% יוכלו השוק של פשרהא ככל מוקד� בשלב זה בתהלי% הגלומות ההזדמנויות את לנצל שישכילו
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 הטכנולוגיה מחברות החל ,שוני� ממגזרי� חברות של רחב מגוו� על מדובר .להזדמנויות אלה אתגרי�

 שירותי� בספקי וכלה ,ואנרגיה היבני ,כימיה ,חקלאות ,ביוטכנולוגיה ,טק#היי ענפי זה ובכלל ,השונות

  .פיננסי כמנו  הפחמ� סחר את לנצל כלוושי ,וחוזי� ביטוח ,חשבו� תיראי ,הבנקאות מתחומי פיננסי�

 העשייה לתחילת בסיסי מרכיב הוא ,וולונטרי באופ�בי� ו מחייבת כדרישה א�בי�  ,הפחמ� רישו� בעול�

 ,הסביבה להגנת המשרד ע� יחד ,התעשייני� התאחדות ".מנוהל שנמדד מה" כי התפיסה מתו% ,בתחו�

 להסתיי� אמור הרישו� תהלי%. לתעשייה החממה זיג של וולונטרי רישו� בניית של בתהלי% החלו

 .CDP#ל לראשונה מצטרפת שראלי ,הממשלתי התהלי% ע� ובתאו�, במקביל. 2009 שנת באמצע

 מוסדיי� משקיעי� כזיר 2008 בשנת .שני� חמש לפני שהחל עולמי פרויקט הינו CDP#ה פרויקט

 על בעול� הגדולות החברות #3000 מ מידע להשגת מטעמ� עלופהוא ו ,דולר טריליו� 57 המנהלי�

 שנות 7 לאחר .מציבי� בפניה� שינוי האקלי� ופליטות גזי החממהש וההזדמנויות העסקיי� הסיכוני�

  .דע פחמנימי מת� של שקיפות לתהליכי 'זהב תק�'ל CDP הפ% פעילות

  בישראל ההתעשיי פעילות

 ,בכללותה )קלינטק( נקיות טכנולוגיות תעשיית ופיתוח פעילותעל ידי  אקלי�ה לשינוינערכת  התעשייה

 פיתוח של תעשייה היא הקלינטק תעשיית .פליטות להפחתת המסורתיות תעשיותה של ובפעילות

 שינוי מדובר על שניואילו במסלול ה, "משאבי� בפחות יותר לייצר" �שמטרת חדשות טכנולוגיות

  .המסורתית בתעשייה ,החוסכי� אנרגיה ומשאבי� נוספי�, תהליכי�

 הזדמנויות להתפתח והחל ,יתעימות גישהבמקו� . לסביבה התעשייה ביחס שינוי חל האחרו� בעשור

 שאלות לפתרו� שיביאו ועסקיי� טכנולוגיי� אמצעי� למצוא ניסיו� תו% נעשה הדבר .פעולה לשיתו 

 ,בפרט ובישראל ,בעול� הקלינטק תעשיית .'וכד חזורימ ,מי� בה�, התחומי� בכל סבוכות אקולוגיות

 #148 לכהגיעו בעול� בקלינטק השקעות ,2007 בשנת יאנג אנד ארנסט נתוני פי על תאוצה תופסת

 20% ,באנרגיה השקעות #76%ל מתחלקי� נתוני� אלה .בישראל דולר מיליו� 135 מתוכ� ,דולר מיליארד

   .וחקלאות מיחזור #3% ו ,במי�

 הרגולציה ,נקיות פרטיות השקעות זכותב בעיקרה קודמה בישראל הקלינטק בתחו� הענפה ההתפתחות

 הממשלה ידי על הנושא קידו� בשל ופחות ,בפחמ� סחר של בינלאומיי� כלכליי� ומנגנוני� האירופית

  .בישראל

CDM – Clean Development Mechanism  

א% , התעשייה משקיעה מאמצי� בלמצוא תחליפי�,  דולר לחבית50כאשר מחיר חבית דלק עולה למעל 

 י נדרשות השקעות ראשוניות עצומות המרכזית בתחו� של פיתוח אנרגיות אלטרנטיביות היא כהבעיה

המקורות אחד . השקעות כאלה נדרשי� מקורות אשראיול, ) בלבד בתפעוללעומת הוצאות מצומצמות(

מנגנו� זה . Clean Development Mechanism – CDM#ה מנגנו� למימו� פרויקטי� כאלה הוא
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 במסגרת 1997המנגנו� כונ� בשנת . לאומי בגזי חממהנסחר בימנגנו� של באמצעות , פחמניאשראי מהווה 

) קנדה ויפ�, כדוגמת מדינות אירופה המערבית(מטרתו להקל על מדינות מפותחות . פרוטוקול קיוטו

המנגנו� . להשיג את יעדי ההפחתה של פליטות גזי חממה שהוטלו עליה� במסגרת אמנת האקלי�

שמחליפות הפחתת " ת פליטהזכויות הפחת" מפותחות לרכוש ממדינות מתפתחות ינותמאפשר למד

ות בראייה עתידית של  מחושבמוסדות בינלאומיי� וה�זכויות אלו מונפקות על ידי ". ביתמ"פליטות 

מאחר ומדינת ישראל סווגה . כ% שעל בסיס חיסכו� עתידי נית� אשראי ומימו� עכשווי, מספר שני�

, ה הישראלית יכולה להשתת  במנגנו� זההתעשיי ,יוטו ובאמנת האקלי� כמדינה מתפתחתבפרוטוקול ק

סחירות שמעלות את הכדאיות " זכויות הפחתת פליטה" לזכות בגזי חממהובעזרת פרויקטי� המפחיתי� 

. נגנו� הפיתוח הנקי הקימה מדינת ישראל ועדה לאומית למ2004בשנת . הכלכלית בביצוע הפרויקט

מנציגי� ממשרדי  הסביבה והיא מורכבת ות המיניסטריאלית של המשרד להגנתבאחרי מצאתהוועדה נ

נציגי� , החקלאות והתשתיות הלאומיות, התחבורה, תעשיה מסחר ותעסוקה, האוצר, איכות הסביבה

  . חברת החשמל ונציגי הארגוני� הירוקי�, מהתאחדות התעשייני�

היק  הפרויקטי� שאושרו על ידי הוועדה .  פרויקטי�36 הוועדה הלאומית אישרה ,2008נכו� לספטמבר 

 פרויקטי� 12,  פרויקטי� אלה36מתו%  .חמצני לשנה#  מיליו� טו� פחמ� דו#3.5 עומד על הפחתה של כ

נמצאי� כיו� בתהלי% נוספי�  פרויקטי� שניו)  מיליו� טו�1.2י� הפחתה של ומשקפ(� "נרשמו כבר באו

  . אל  טו�600של רישו� ע� הפחתה נוספת של 

ה� יבינ, קיימותמימו� מרכזי לפרויקטי� בתחו� של אנרגיות מתחדשות בתעשיות משמש למנגנו� זה 

  . ושטראוסחשמלחברת , חדרהמפעלי נייר , שני פרויקטי� של חברת נשר

כמקור מימו� מרכזי לפרויקטי� סביבתיי� עתיד לגדול בעקבות המשבר  CDM#מקומו של מנגנו� ה

ה� בשל ירידת הדרישה , א% ג� הוא עתיד להיפגע.  תחו� האשראי סופג נפילה קשהבו כל, העולמי

  . חלק מהמחסור הקיי� בהשקעותכוה� , ה בחיסכו� אנרגיהתלאנרגיה באירופה והשקע

  מימון מקומי וקרנות ממשלתיות 

 היק  הקרנות שממשלת ישראל משקיעה בתחו� של תמיכה בהשקעות בחברות חדשות חברות ,כיו�

ולצידו פועל משרד , בקשר ע� התעשיות השונותנמצא המשרד להגנת הסביבה . נות מצומצ� מאדיש

ות התעשייה לשינוי א% אי� גו  מרכזי ממשלתי בעל אמצעי� אשר מנהל את הערכ, התעשייה והמסחר

  .לפרויקטי�ישנ� מספר מקורות מימו� ממשלתיות . האקלי� בצורה כוללנית

התחממות כדור האר)  איננו עוסק באופ� ישיר בסוגיית וקההמסחר והתעס ,משרד התעשייה

בו השקיע  ,פיתוח אנרגיות חלופיותשל בתחו�  פרויקט קיי� .ובצמצו� פליטת גזי חממה ממפעלי�

נעשה ה לבדיקת מחקר ראשוני לח" ש100,000הסביבה  משרד להגנתהתעשייה והמסחר יחד ע� המשרד 

משרדי בנושא היערכות #הבי� שתת  בצוות ההיגוית מ"התמ נציג משרד, לכ%נוס  .  בתחו� זהבעול�

 .לקראת שינויי אקלי�
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דאי יכולי� לתרו� ו שו,שוני� בתחו� הסביבתימממ� מיזמי�   משרד התעשייה והמסחר,ע� זאת

  : להערכות התעשייה לשינוי אקלי�

ידידותי , % חדשתהלי/הוביל לפיתוח מוצר תוכנית המיועדת לפרויקטי� שעתידי� ל– """"תוכנית תנופהתוכנית תנופהתוכנית תנופהתוכנית תנופה""""

כ% שיהיה יותר  תהלי% קיי�/או לשיפור מהותי במוצר, או המסייע בשמירה על הסביבה/לסביבה ו

עד לתקרת מענק ,  הפרויקט מתקציב66%היק  התמיכה במסלול זה הוא בשיעור של  .ידידותי לסביבה

 לבחו� )עובדי� 100עד (קטנות ובינוניות  לחברות ישראליותמאפשרת  התוכנית. ח" ש250,000של 

שיש לה� , או ישימות שיווקית של מוצרי� חדשי� בתחו� איכות הסביבה/תכנות טכנולוגית ויה

  . פוטנציאל יצוא

ISRAEL NewTech – ת תוכנית לאומית לתמיכה ולקידו� "משרד התמ השיק 2007 באוקטובר

 סק במי� וקידו�סק במי� וקידו�סק במי� וקידו�סק במי� וקידו�לחיזוק ועיבוי ההו� האנושי העולחיזוק ועיבוי ההו� האנושי העולחיזוק ועיבוי ההו� האנושי העולחיזוק ועיבוי ההו� האנושי העומטרת התוכנית לפעול מטרת התוכנית לפעול מטרת התוכנית לפעול מטרת התוכנית לפעול . . . . תעשיית המי� בישראלתעשיית המי� בישראלתעשיית המי� בישראלתעשיית המי� בישראל

  .חוהפיתוהמחקר 

    טכנולוגיותטכנולוגיותטכנולוגיותטכנולוגיות    פיתוחפיתוחפיתוחפיתוחוווו    במחקרבמחקרבמחקרבמחקר להשקיע 2008 באוגוסט #31ב אישר כלכלי# חברתיה הקבינט לאלה לכ% בנוס 

 לשכת באמצעות ת"התמ משרד יקי� התוכנית במסגרת .המתחדשתהמתחדשתהמתחדשתהמתחדשת    האנרגיההאנרגיההאנרגיההאנרגיה    בתחו�בתחו�בתחו�בתחו�    חשמלחשמלחשמלחשמל    וייצורוייצורוייצורוייצור

        .שני� 5 פני על ח"ש מיליו� 70 של בהשקעה ,בנגב מתחדשתמתחדשתמתחדשתמתחדשת    לאנרגיהלאנרגיהלאנרגיהלאנרגיה    טכנולוגיטכנולוגיטכנולוגיטכנולוגי    מרכזמרכזמרכזמרכז הראשי המדע�

    במכו�במכו�במכו�במכו�    סביבהסביבהסביבהסביבה    טכנולוגיותטכנולוגיותטכנולוגיותטכנולוגיות    ענ ענ ענ ענ ב מאורגנת המי� בתעשיות �ובעיקר סביבתיות בטכנולוגיות נוספת תמיכה

 וחדירה במציאה סיוע ,קיימי� בשווקי� פעולה ושיתופי קשרי� והידוק עידוד שמטרתו ,יצואיצואיצואיצואייייהההה

 ליצואני� ועזרה הדרכה ,אליתהישר תוהחקלא תעשיית של המוניטי� על שמירה ,חדשי� לשווקי�

  .הענ  בתחומי אומיי�ל בינבארגוני� פעילות והנוכחיי� השוק בתנאי ליצוא הקשורי� בנושאי�

.  טכנולוגיותחממות 24 מפעיל הראשי המדע� ע� יחד והמסחר התעשייה משרד – טכנולוגיותטכנולוגיותטכנולוגיותטכנולוגיות    חממותחממותחממותחממות

 .הראשי המדע� של ולא מהחמכל  של החלטהא% כ, מסויימי� בתחומי� להתמקד החליטו החממות ובר

 .ביוטכנולוגית כחממה שהוקמה ביוליי� חממת הינה ,מסוי� לתחו� ייעודיתכ שהוקמה היחידה החממה

   .סביבתיי� בפיתוחי� שעוסקות שונות חברות קיימות זאת ע�

 בשל .העדפה כקריטריו� זה לתחו� מתייחסות אינ� והמסחר התעשייה במשרד הקיימות אחרות תמיכות

 תחנת להקמת חוקה במסגרת תמיכה יקבל חדש מפעל ,הו� השקעות לעידוד החוק של יתיותיבע הגדרות

 אלא יצורי בתוספת מדובר שאי� מכיוו�זאת . כזו תמיכה יקבל לא קיי� מפעל אול� ,יתסולאר כוח

מגזרי ב ג� קיי� כשל אותו .החוק הגדרות פי עללתמיכה  זכאות מקנה האינאשר , תשומות בהחלפת

 לבצע לחברות מימו� במציאת הקושי את מעלה הואו , בלבדסמנטי אינו זה כשל .תיירותהו ותחקלאה

  .קיימות במערכות שיפורי�

 בשיתו  וה� עצמאי באופ� ה� תגלובאליה ההתחממות נושא את הבוחני� מחקרי� מממ� המדע משרד

 של בנושאי� שונות ותבמסגר מחקרי� נערכי� המשרד של ישיר במימו�. לאומיי�נבי גורמי� ע� פעולה

 כל ס% .והמשקעי� הענני� בתכונות ושינויי� בנגב ומרעה סביבה ,אקלי�ה שינוי ,אקווטי חנק� קיבוע

 שמטרתו GLOWA פרויקט הוא הפרויקטי� אחד .ח"ש #640,000כ :אלה למסגרות הניתני� התקציבי�
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 לפרויקט .העולמי המי� לובמעג באקלי� השינויי� נבחני� בו ,ירדני# ישראלי#גרמני פעולה שיתו 

  .אירו 1,850,700 הוא שלו הכולל והתקציב ,רבות ישראליות מחקר קבוצות שותפות

 ירוקירוקירוקירוק    למיסוילמיסוילמיסוילמיסוי    הבינמישרדיתהבינמישרדיתהבינמישרדיתהבינמישרדית    ועדהועדהועדהועדהווווהההה את 2006 שנת בראשית הקימה האוצר במשרד המסים שותר

 משרד ,התחבורה משרד ,הסביבה להגנת המשרד של נציגי� משתתפי�בה  ,סופר בועז שותאבר

 ח"דו טיוטת את הגישה הוועדה .המדינה הכנסות על והממונה האוצר משרד ,הלאומיות יותהתשת

 אוויר זיהו� לצמצו� אפשרותב בטיפול בעיקר התמקדה זאת ועדה א% .2007 במאי שלה הממצאי�

 ותמריצי� דלק מיסוי ,סביבתיות טכנולוגיות ושילוב נקיי� רכב לכלי מעבר עידוד אמצעותבתחבורה ב

 ,בישראל החממה גזי להפחתת בדר% תקריטיפליטות מתחבורה היא  הפחתת. ירוקי� בדלקי� לשימוש

 שכבר ,"פחמ� מיסוי" של בנושא לדיוני� במקביל זאת. לתעשייה ג� להתייחסות דרכי� לבחו� יש א%

  .החלו

  הפחתת הצריכה

גזי . צריכהוסי השינוי בדפהוא ה, ה צריכה להוביל את השינוי בוכיוו� פעילות נוס  וחשוב שהממשל

לעיתי� בשימוש במוצר , המוצרי�שינוע , מתהלי% הייצור ודרישה לחומרי גל�חממה נפלטי� כתוצאה 

,  כחלק ממהל% כולל של הפחתת גזי החממה,ולכ�. ובסילוק המוצר בסו  השימוש בו, ) ברכבי�דוגמהל(

טביעת הרגל "פחתה של וה� ה, והפחתה ה� של הצריכה בכללותה, נדרשת עשייה ג� בתחו� הצרכנות

הפחתת "הדיו� ב.  טובי� יותרמוצרי צריכה לבחור בקוחותלאפשר ללכדי של כל מוצר " הפחמנית

צמצו� צריכה ופרוש , בעיקר על רקע המשבר העולמי, הכלכלה כיו�מתנהלת תי באופ� בו יבעי" הצריכה

יש להסית . ור בקבוקי�הפחתת צריכת שקיות ניילו� ומיחזבנושא מסתכ� מתקיי� הדיו� ה. כמיתו�

היחסית של המוצרי� הסביבתית ומת� כלי� ללקוחות להבדיל בהשפעת� , הדיו� לבחירה בצריכה

 ,ל"רשתות גדולות בחו. של מוצרי�" טביעת הרגל הפחמנית"החלו לעסוק בתחו� של בעול� . השוני�

. בט של זיהו� אווירספקי� ג� בהילבחו� דרכי� לבדל ולאפיי� החלו  ,חברת טסקו האנגליתכדוגמת 

הצגה של מהספקי� שלה�  לדרוש ו חברות כאלה החל,דרישות הלקוחות והתהודה הציבוריתכתוצאה מ

בישראל מהדרי� השינוי שחל בחברת . ספקי�מה שגר� לשינוי בקרב ה,  של המוצרי�פחמניתהתמונה ה

ישראלית הראשונה ה הינה החברה ,אפה'המייצאת את תפוזי ג ,מהדרי�. היא תוצאה של תהלי% זה

מהל%  המציינת כמה זיהו� אוויר נגר� ב,לשגר לעול� פירות וירקות ע� מדבקה, 2008בשנת  ,החלהש

 נותרה בגדרא% ,  מומנה על ידי המשרד להגנת הסביבה והוגדרה כפיילוטופעילות ז. ייצור� והובלת�

  . לא הצליחה לסחו  אחריה עוד חברותשיוזמה בודדת בישראל 

  סיכום 

א% , אקלי�ה זדמנויות שנפתחו בפניה בשל שינוי� לראות כי התעשייה בישראל החלה לנצל את ההנית

 כגו� סחר  ממגמות עולמיות ומנגנוני� בינלאומיי�אלא כתוצאה, לא כפועל יוצא ממדיניות ממשלתית

בתעשיית הקלינטק . יטות אשר יוצרי� תמריצי� לפיתוח פרויקטי� שוני� של הפחתת פל,בפחמ�
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 המשבר .מצב זה עלול להשתנות. רובו מהשקעות זרות, 2007בשנת   מיליו� דולר135הושקעו ראלית היש

מנגנו� כ CDM#הפיננסי העולמי עתיד להשפיע על יכולות גיוסי מימו� בעול� ולהשאיר את מנגנו� ה

  . אשראי מרכזי בתחו� הקלינטק

לנסיגה תרו)  הפיננסי לא יהווה ולהבטיח כי המשבר,  הממשלה חייבת לקחת תפקיד מרכזי,במקביל

ע� תקציבי תמיכה מתאימי� שיאפשרו לא , מדינת ישראל לקבוע מדיניות ברורהעל . בתחו� הסביבתי

ניסיו� לצבור אמו� וליצור ו, ישימות הרעיונותלבחו� את רק להשקיע בפיתוח ומחקר אלא ג� 

השקעות ה, לתעשייה את הביטחו�טווח שיעניקו נדרשי� יעדי� ברורי� וארוכי . בטכנולוגיות האלה

ואולי , לנצל הזדמנויות,  לשינוי האקלי�%ולהיער לתעשייה להתחיל מו שישתל,והתמריצי� הנדרשי�

  .תחו� זה בעול�אפילו להוביל ב

  מדיניות המלצות 

, שינוי האקלי� ככלי השקעה בתשתיותתראה בתמיכה בהערכות התעשייה למדינת ישראל שכדאי  •

 . מיתו� הצפוי כתוצאה מהמשבר הכלכלי ליערכותהמהכחלק 

  .ת לקבוע יעדי� ברורי� להפחתת פליטות גזי חממהמדינת ישראל נדרש •

  .% הייעו) לתעשייה בתחו� של הפחתת גזי חממהב מעריהרחיש ל •

, מיסוי ומת� מענקי� וסובסידיות, ותקינה חקיקה המשלבת כוללניתמדיניות סביבתית קד� צרי% ל •

תנאי� לצד  הצבת ,של איזוני� יוכלו לבנות מערכת כל הכלי� יחד. י תק�הפצת מידע והגדרת תוו

 :לעומדי� בדרישותוהטבות ידע ותמריצי� מ

o יהיבתעשייה ובבנ, הפחתת פליטות בתחבורההמתייחסת ל, מדיניות של מיסוי ירוק כוללת;  

o ל הגדרות החוק לעידוד השקעות הו�בחינה מחדש ש; 

o ונטריהוולרישו� הפחמ�  "פרויקט קידו�."  

יישו� מסחרי של  שיאפשרו את המעבר ממחקר ופיתוח ל,ר מתקני חלו) והדגמהמוצע ליצו •

 .טכנולוגית חדשות

 לתת כלי� ללקוחות וה� במטרה, ה� במטרה להפחית אותה, טיפול מקי  בתחו� הצריכהיש לקד�  •

 .מודעי� לבחור במוצרי� בעלי טביעת פחמ� מופחתת
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  פרק הפסולת

   il.org.adamteva.www, אדם טבע ודין, המחלקה המדעית, אוסטרובסקיגלעד י "נכתב ע

  

  תקציר

 #11% איננה מבוטלת כלל והיא נאמדת בכתרומתה של הפסולת הביתית לס% פליטות של גזי חממה

שר התפרקות� באתר הפסולת הישראלית עשירה בחומרי� אורגניי� א. מכלל הפליטות בישראל

שכיו� שיעור ההשבה , הפסולת האורגנית הרקבובית). מתא� ופחמ� דו חמצני(ההטמנה יוצרת גזי חממה 

 ובכ% טמו� ,ניתנת לאיסו  נפרד ולעיבוד ליצירת דש� אורגני והפקת אנרגיה מתחדשת, שלה נמו% ביותר

  . האתגר הגדול של הפסולת

בשילוב הרחבת הטיפול )  טו� פסולתמיליו�כ(הרקבובית  מהפסולת האורגנית 75%איסו  נפרד של 

 טו� בכל שנה מיליו� עד שני מיליו�:  בפליטת גזי החממהתבפסולת אריזות יכול להניב הפחתה משמעותי

  ).ללא חישוב הפחתות עקיפות, פליטות ישירות בלבד(

אשר נוגעי� , יניותאנו מציעי� להתמקד במספר כלי מד,  האב לפסולתתוכניתבצד ביקורת נוקבת על 

  :לשרשרת הטיפול בפסולת

  הפחתת כמות הפסולת הנוצרת �

   לזרמי פסולתייעודיתחקיקה  �

  הסברה וחינו% �

 הפרדה במקור של פסולת אורגנית �

  עידוד משק המיחזור �

  .הרחבת פתרונות הקצה �
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  האקליםומשברפסולת 

   האב לפסולתתוכנית: מבוא .1

רובה המכריע עדיי� מוטמני� בקרקע , י שנה בישראל טו� פסולת ביתית מיוצרי� מדמיליו�כארבעה 

באתר ההטמנה שוררי� תנאי� דלי חמצ� המאפשרי� .  מהפסולת ממוחזרת#15% באתרי הטמנה ורק כ

על פי .  מזה של פחמ� דו חמצני21גז חממה שהשפעתו על התחממות כדור האר) גדולה פי , יצירת מתא�

# פחמ� דובמונחי  טו� מיליו� #8 הוערכה תרומת הפסולת ב,)2000 (סקר מצאי פליטות גזי חממה בישראל

 מס% #11% הפסולת מהווה כ, כלומר. טו� בשנה מיליו� #72  מתו% ס% הפליטות של כ,חמצני בשנה

  . הפליטות

  ? כיצד מתמודדי� וכיצד מפחיתי� את פליטות גזי חממה הנגרמי� מפסולת

י " האב לפסולת אשר הוכנה עתוכנית מסמ% המדיניות המנחה את מדיניות הפסולת בישראל הוא

. י המועצה הארצית לתכנו� ובניה"המשרד להגנת הסביבה בסיוע צוות יועצי� חיצוניי� ואושרה ע

 האב נועדה לשרטט את המגמות הנוכחיות בתחו� הטיפול בפסולת ולגבש מטרות אשר מה� תוכנית

 ,ינות להטמנה הולכות ומצטמצמות פעולה שתתמודד ע� העובדה כי עתודות הקרקע הזמתוכניתתיבנה 

  . ובתו% כעשר שני� כמות הפסולת תעלה על נפח ההטמנה הזמי�

. בתחו� ההשבה ובתחו� ההטמנה,  האב ממליצה על שורה של צעדי� בתחו� ההפחתה במקורתוכנית

 כי ההמלצה המשמעותית ביותר היא כי הפתרו� המומל) לבעיית ,עיו� מדוקדק בהמלצותיה מגלה

. מתקני� לשריפת פסולת, או בשמ� המוכר יותר, בישראל הנו הקמת מתקני� לטיפול תרמיהפסולת 

 אשר ישרפו כמחצית מכלל הפסולת , מתקני� בצפו� האר) ומרכזה2#4 ממליצה להקי� תוכניתה

אליה� ,  גדולי��תעשייתיימדובר במתקני� . בישראל ובכ% יסיטו את מסת הפסולת מהטמנה לשריפה

  . מחצית מכלל הפסולת באר),  טו� פסולת#6,000כיזרמו בכל יו� 

ה� בתחו� ניסוח מטרות העל וה� בתחו� צעדי המדיניות ה� בתחו� ניסוח מטרות העל וה� בתחו� צעדי המדיניות ה� בתחו� ניסוח מטרות העל וה� בתחו� צעדי המדיניות ה� בתחו� ניסוח מטרות העל וה� בתחו� צעדי המדיניות , , , , אנו מבקשי� להצביע על כשלי� בסיסיי�אנו מבקשי� להצביע על כשלי� בסיסיי�אנו מבקשי� להצביע על כשלי� בסיסיי�אנו מבקשי� להצביע על כשלי� בסיסיי�

  .הנגזרי� מה�הנגזרי� מה�הנגזרי� מה�הנגזרי� מה�

  מטרות העל 1.2

בניסוח זה טמו� כשל . קיימות בניהול משאבי קרקע בישראל: מטרת העל הראשונה והחשובה ביותר הנה

לרבות משאבי מי� , פסולת הנו חלק מתפיסה רחבה של שימוש מושכל במשאבי�הטיפול ב: תפישתי

התייחסות למשאב הקרקע בלבד . צור והצריכהידפוסי הי ודור האר)התחממות כ, ומשאבי אוויר

  .ויר למשלומתעלמת מההשפעות השליליות הנגרמות משריפת הפסולת הגורמת לעלייה בזיהו� הא
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מאחר ואיננה כוללת את , היא צרה באופייה, בה הפיזית המיידיתהגנת הסבי, ג� מטרת העל השניה

 אשר עשויה להיפגע מבחירת הפתרו� לטיפול ,ההשלכות הסביבתיות הנגרמות לסביבה שאיננה מיידית

  .בפסולת

  צעדים קלושים, חשיבות רבה: הפחתה במקור 1.3

לאחריו מעגל , ר האב מציינת בצדק כי המעגל הראשו� והחשוב ביותר הוא ההפחתה במקותוכנית

אול� סל צעדי אול� סל צעדי אול� סל צעדי אול� סל צעדי . ורק לאחר מכ� במעגל השלישי מגיע פתרו� ההטמנה) מיחזור, שימוש חוזר(ההשבה 

 וש� את יהבו על קידו�  מציע צעדי� קלושי� בלבד בתחו� ההפחתה במקור מציע צעדי� קלושי� בלבד בתחו� ההפחתה במקור מציע צעדי� קלושי� בלבד בתחו� ההפחתה במקור מציע צעדי� קלושי� בלבד בתחו� ההפחתה במקורתוכניתתוכניתתוכניתתוכניתהמדיניות המוצע בהמדיניות המוצע בהמדיניות המוצע בהמדיניות המוצע ב

  . שריפת הפסולת

 והיא שוללת חקיקה , וולונטריי�עשות רק בצעדי�י האב קובעת כי הפחתה במקור יכולה להתוכנית

זהו משגה חרי  ביותר הנוגד את התפיסות הרווחות במדיניות . ותקינה בכדי לקד� אסטרטגיה זו

אינ� , בפרט במגזר היצרני, הוולונטריותהיוזמות , והראיה אצלנו בישראל. מתקדמת של ניהול פסולת

 חקיקה ותקינה רחבה המאמצת את  חקיקה ותקינה רחבה המאמצת את  חקיקה ותקינה רחבה המאמצת את  חקיקה ותקינה רחבה המאמצת את רקרקרקרק. עומדות במבח� המעשה וה� לא הביאו להישגי� משמעותיי�

  .וו� זהיופית ההולכת ומתרחבת בכ ותעיד על כ% החקיקה האיר,,,,עקרו� אחריות היצר� תביא לתוצאותעקרו� אחריות היצר� תביא לתוצאותעקרו� אחריות היצר� תביא לתוצאותעקרו� אחריות היצר� תביא לתוצאות

  אסטרטגיית ההשבה 1.4

: מתוכ� נית� להצביע על שניי� עיקריי�,  האב ממליצה על מספר צעדי� בתחו� ההשבהתוכנית

, שוב וחיוניהוא צעד ח, הווה כמעט מחצית מהפסולתהמ, מיחזור החומר האורגני. קומפוסטציה ושריפה

מכיוו� שהקמת ,  להקי� מתקני שריפה מהווה סתירה למיחזור החומר האורגניאול� ההמלצה המרכזית

 האב איננה תוכנית, יתר על כ�. המתקני� תייתר את המהלכי� למיו� וניפוי החומר האורגני ולמיחזורו

על א  שזהו צעד מקובל שעשוי ,  המרכיב האורגני בפסולתקוראת בצורה נחרצת להפרדה במקור של

  . להגדיל את שיעור ההשבה ואת איכות החומר המתקבל

באשר לתועלתה הסביבתית , יש לציי� ג� כי טכנולוגיית השריפה נמצאת במחלוקת עזה ביותר

ולא (מהותה וונית בייש הכופרי� בכ% שנית� בכלל להגדירה כפעולת השבה מאחר והיא חד כ. והחברתית

לאחרונה א  הופנו פניות לאיחוד . מכלה משאבי� ומייצרת מזהמי� חדשי� בתהלי% השריפה, )מעגלית

  .   אלא פעולת סילוק בלבד, האירופי המבקשות לא לראות בשריפה פעולת השבה

 ג� הוא נעדר ,כלומר טיפול בחומרי� שוני� בנפרד מזר� הפסולת הכללי, הטיפול המבדל בפסולת

טיפול בפסולת אריזות ובחומרי� נוספי� טיפול בפסולת אריזות ובחומרי� נוספי� טיפול בפסולת אריזות ובחומרי� נוספי� טיפול בפסולת אריזות ובחומרי� נוספי� , , , , פעולות הכרחיות כמו טיפול בפסולת אלקטרוניתפעולות הכרחיות כמו טיפול בפסולת אלקטרוניתפעולות הכרחיות כמו טיפול בפסולת אלקטרוניתפעולות הכרחיות כמו טיפול בפסולת אלקטרונית. ניתתוכמה

   ....תוכניתתוכניתתוכניתתוכניתמהווה נדב% מרכזי במדיניות לניהול בר קיימא של פסולת ולכ� יש להתייחס אליה� בהרחבה במהווה נדב% מרכזי במדיניות לניהול בר קיימא של פסולת ולכ� יש להתייחס אליה� בהרחבה במהווה נדב% מרכזי במדיניות לניהול בר קיימא של פסולת ולכ� יש להתייחס אליה� בהרחבה במהווה נדב% מרכזי במדיניות לניהול בר קיימא של פסולת ולכ� יש להתייחס אליה� בהרחבה ב

  תמריצים כלכליים 1.5

 שתמריצי� כלכליי� ה� אי� ספק. כשל נוס  עליו אנחנו מבקשי� להצביע הוא בתחו� התמרו) הכלכלי

פרט ( ה� כלליי� וקלושי� תוכניתאול� התמריצי� הכלכליי� המוצעי� ב, כלי מרכזי בהשגת היעדי�

        ....)2007להיטל ההטמנה שנכנס לתוק  ביולי 
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י חקיקה י חקיקה י חקיקה י חקיקה """"קידו� שוק המיחזור ומת� כדאיות כלכלית לפעולות המיחזור השונות מתבצע בעיקר עקידו� שוק המיחזור ומת� כדאיות כלכלית לפעולות המיחזור השונות מתבצע בעיקר עקידו� שוק המיחזור ומת� כדאיות כלכלית לפעולות המיחזור השונות מתבצע בעיקר עקידו� שוק המיחזור ומת� כדאיות כלכלית לפעולות המיחזור השונות מתבצע בעיקר ע

כ% חוק ,  תקנות המיחזור הקובעות חובת מיחזור לרשויותכ%. . . . שוקשוקשוקשוקסביבתית הגורמת לשינוי בתנאי הסביבתית הגורמת לשינוי בתנאי הסביבתית הגורמת לשינוי בתנאי הסביבתית הגורמת לשינוי בתנאי ה

אלו ה� כלי� חשובי� המהווי� תמרי) כלכלי מפני שה� .  וכ% ההנחיות לקיצו) גז� עירוניהפיקדו�

 תוכניתכלי� חשובי� אלה נעדרי� מ. וו� המיחזוריקובעי� ר  חדש ומחייב הגור� להטיית השוק אל כ

  .  האב

 יש .... הבחירה בחלופת השריפה כצעד עיקרי שיחולל מפנה היא בבחינת משגה חמור הבחירה בחלופת השריפה כצעד עיקרי שיחולל מפנה היא בבחינת משגה חמור הבחירה בחלופת השריפה כצעד עיקרי שיחולל מפנה היא בבחינת משגה חמור הבחירה בחלופת השריפה כצעד עיקרי שיחולל מפנה היא בבחינת משגה חמור,,,,לאור האמור לעיללאור האמור לעיללאור האמור לעיללאור האמור לעיל

.  בכדי להטות את הטיפול בפסולת מהטמנה להפחתה והשבה,להפעיל סל של כלי� וצעדי� משמעותיי�

  .  השריפה איננה חלק מצעדי� אלה והיא יכולה להיות רק כלי משלי� לאחר שינקטו המהלכי� הללו

   קיימאהשריפה איננה בת 1.6

נסביר להל� מדוע שריפת פסולת פועלת בעצ� בניגוד למגמות ההפחתה , בכדי לבאר היטב קביעות אלה

מסתבר שהשריפה איננה בת קיימא ,  כאשר בוחני� חלופה זו במדדי� של קיימות, ולמעשה,וההשבה

  .   ודאי לא לאימו) מסיבי שעליו נסמכת מדיניות הפסולת של ישראל, ולכ� לא ראויה לאימו)

הא� חלופת השריפה מהווה פתרו� בר : השאלה המרכזית אשר לאורה נבח� את חלופת השריפה היא

סיכומ� של הטענות שיפורטו . התשובה לכ% היא שלילית? קיימא לבעיית הפסולת והשימוש במשאבי�

, , , , מאמאמאמאשריפה היא פתרו� גרוע משו� שמעל לכל זהו פתרו� שאיננו בר קיישריפה היא פתרו� גרוע משו� שמעל לכל זהו פתרו� שאיננו בר קיישריפה היא פתרו� גרוע משו� שמעל לכל זהו פתרו� שאיננו בר קיישריפה היא פתרו� גרוע משו� שמעל לכל זהו פתרו� שאיננו בר קיי: להל� מובילה למסקנה ברורה

. הוא איננו מעודד יצירת איזו� בצריכת משאבי� והוא מטיל נטל סביבתי וחברתי נוס  במקו� לצמצמוהוא איננו מעודד יצירת איזו� בצריכת משאבי� והוא מטיל נטל סביבתי וחברתי נוס  במקו� לצמצמוהוא איננו מעודד יצירת איזו� בצריכת משאבי� והוא מטיל נטל סביבתי וחברתי נוס  במקו� לצמצמוהוא איננו מעודד יצירת איזו� בצריכת משאבי� והוא מטיל נטל סביבתי וחברתי נוס  במקו� לצמצמו

יש לבחו� את חלופת השריפה רק כטיפול משלי� לאחר התבססות של מער% הפרדה ומיו� , לאור זאת

  .פסולת

  היטל ההטמנה 1.7

הטלת ההיטל . סולת בישראל מהווה אב� דר% במדיניות הפ2007היטל ההטמנה שנכנס לתוק  ביולי 

כספי ההיטל מועברי� לקר� . מעניקה תמרי) חיובי לצמצו� ההטמנה והגדלת ההשבה של פסולת

.  וזו אמורה לקבוע אמות מדה לסייע לרשויות המקומיות במעבר מהטמנה להשבההניקיו�לשמירת 

אול� אלו , ויות שעל פיה� צריכות לפעול הרשהמידהחלפה למעלה משנה עד שזכינו לפרסו� אמות 

כלומר לתכנו� מער% האיסו  הנעשה בתוככי הרשות , שפורסמו נוגעות למקטע הפני� עירוני בלבד

 לתמיכה במתקני� לטיפול המידהטר� פורסמו אמות , נכו� למועד כתיבת שורות אלה. המקומית

  . בפסולת ולמיחזורה

בתהלי% תכנוני מקי  למשק  לתמיכה ברשויות המקומיות קוראות לרשויות להתחיל המידהאמות 

אי� לנו אלא להצר על הזמ� הרב שחול  , יחד ע� זאת. הפסולת העירוני ובכ% גלומה גישה נכונה וראויה

משו� שאצל רשויות רבות שוררת אי ,  הנוגעות למתקני הטיפולהמידהועל כ% שטר� פורסמו אמות 

יו של המשרד להגנת הסביבה ודאות באשר לדר% הטיפול הנאותה בפסולת וכול� מצפי� למוצא פ

שיורה וינחה מה� דרכי הטיפול המועדפות ולאלו מה� תינת� עדיפות גבוהה יותר בסל התמיכות המוצע 

חלק� של הרשויות מכוונות את צעדיה� אל פתרונות קצה נחותי� כגו� שריפה , חמור מכ%. לרשויות

  .מסיבית של פסולת
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יש צור% ,  ע� הל% הרוח השורר בשלטו� המקומיכרותנוהי האב ולאור תוכניתלאור הכשלי� שמנינו ב

 ולעמוד על כ% שהתמיכה המוצעת תכוו� את הרשויות המקומיות אל המידהדחו  לפרס� את אמות 

מתקני מיו� ומיחזור למיניה� ולא לשריפת פסולת שנמצאה בלתי , פתרונות של הפרדת פסולת במקור

  . סביבתית לעומת פתרונות המיחזור השוני�כדאית מהבחינה הכלכלית ונחותה מ� הבחינה ה

  

 המלצות מדיניות .2

 לזרמי תייעודיבראש� חקיקה , המלצות המדיניות המובאות להל� כוללות הפעלת אמצעי� שוני�

המלצות אלה נועדו להגשי� את המטרה של הפחתת העומס הסביבתי הנגר� מפסולת . פסולת שוני�

לש� , ב ביותר הוא הפחתת כמות הפסולת הנוצרתלמרות שהיעד החשו. ולהשיג יעד בר מדידה

נציע קביעת יעד שמרני יותר המבוסס על מהל% מרכזי של צמצו� ניכר בהטמנת החומר , הזהירות

 מהחומר 75%הטיה של . האורגני הרקבובי הגור� למרבית גזי החממה הנפלטי� מאתרי ההטמנה

 טו� מיליו� משמעו טיפול בר קיימא ב)יאנאירובקומפוסטציה או עיכול (האורגני מהטמנה להשבה 

  .  טו� גזי חממהמיליו� עד שני מיליו�פסולת אורגנית שתביא להפחתה של 

 הפחתת כמות הפסולת הנוצרת 2.1

הפחתת הפסולת משפיעה באופ� החזק . היעד הראשו� במעלה הוא הפחתת כמות הפסולת הנוצרת

החלוקה והטיפול , קהשיוו, ינועהש, ביותר על הפחתת העומס הסביבתי הנגר� ממערכות היצור

 טו� גזי חממה לכל טו� פסולת אלקטרונית #1.5מיחזור מחשבי� ביתיי� יכול לחסו% כ, דוגמהל. בפסולת

פי עשרה ,  טו� גזי חממה לכל טו� מוצר15 של חיסכו�אול� הפחתת היצור במקור תניב . ממוחזרת

  . מתרומת המיחזור

  :� עיקריי�כדי להשיג יעד זה יש לאחוז בשני כלי

         לזרמי פסולת לזרמי פסולת לזרמי פסולת לזרמי פסולתייעודיתייעודיתייעודיתייעודיתחקיקה חקיקה חקיקה חקיקה  2.1.12.1.12.1.12.1.1

סקירה של מדיניות הפסולת בעול� מגלה שצעד יעיל והכרחי למיתו� והפחתה של כמויות הפסולת הוא 

מערכת כזו נותנת תמרי) לצמצו� . הקמת מערכת האחראית על המוצר מהורתו ועד תו� השימוש בו

 את היצרני� והיבואני� לקחת אחריות על השימוש בחומרי גל� במוצרי� ובאריזות מוצרי� ומחייבת

, מערכת כזו יכולה להתבצע ביעילות א% ורק בחקיקה הקובעת חובות. המוצרי� הנמכרי� על יד� בשוק

  .סיו� מלמד שבלעדי חקיקה לא יקו� הדבריהנ. נהלי דווח מפורטי� ומידע לציבור, יעדי� למיחזור

  :ייעודיתזרמי פסולת שיש לחוקק עבור� חקיקה 

 ולת אריזותפס �

  פסולת אלקטרונית �
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  פסולת אריזות �

  רכבי� בסו  חייה� �

  )במתכונת שונה מאחריות יצר�(שקיות פלסטיק  �

        הסברה וחינו%הסברה וחינו%הסברה וחינו%הסברה וחינו% 2.1.22.1.22.1.22.1.2

צרכני� נבוני� נתפסי� ככאלה . לצריכה נבונה שמור מקו� חשוב במאמ) להפחתת כמויות הפסולת

א% עלינו לשאו  הרבה , �ית מוצרי� שיש בה� חומרי� מסוכני� או חומרי� מפוקפקיישנמנעי� מקנ

, כלומר אד� מעורב הנוטל אחריות, , , , צריכה נבונה מבקשת להחזיר את הצרכ� להיות אזרחצריכה נבונה מבקשת להחזיר את הצרכ� להיות אזרחצריכה נבונה מבקשת להחזיר את הצרכ� להיות אזרחצריכה נבונה מבקשת להחזיר את הצרכ� להיות אזרח. מעבר לכ%

  . � צרכניי�בהקשרו הרחב ולא רק כסיפוק מאווישמתייחס לעול� הצריכה 

  :שני מרכיבי� לכ%

הבנה של , כלומר. צרצרצרצרהמרכיב האחד הוא קבלת החלטות על סמ% ההבנה של כלל מחזור החיי� של המוהמרכיב האחד הוא קבלת החלטות על סמ% ההבנה של כלל מחזור החיי� של המוהמרכיב האחד הוא קבלת החלטות על סמ% ההבנה של כלל מחזור החיי� של המוהמרכיב האחד הוא קבלת החלטות על סמ% ההבנה של כלל מחזור החיי� של המו

יצור וכלה בהשפעות הסביבתיות יה, כלל ההשפעות הסביבתיות של המוצר משלב הפקת חומרי הגל�

הבנה סביבתית כזו תגרו� לו . של הטיפול בפסולת ופליטת גזי החממה הנגרמת בכל אחד מהשלבי�

  .ה ובכל מעשיו כצרכ�ילגלות אחריות רבה יותר בכל תרבות הקני

זהו צרכ� שמירב הפסולת שברשותו . """"צרכ� נבו� הוא צרכ� ממחזרצרכ� נבו� הוא צרכ� ממחזרצרכ� נבו� הוא צרכ� ממחזרצרכ� נבו� הוא צרכ� ממחזר""""ית� למיצוי במילי� ית� למיצוי במילי� ית� למיצוי במילי� ית� למיצוי במילי� המרכיב השני נהמרכיב השני נהמרכיב השני נהמרכיב השני נ

וכא� יש להדגיש כי השתתפות פעילה של התושבי� במיחזור הפסולת תוכל . מועברת על ידיו למיחזור

בות החקיקה אשר חלק משמעותי בה יכול להתכונ� רק בעק,  רק לאחר העמדת תשתית רחבהלהיעשות

  . י� זהשתסדיר עני

 הפרדה במקור 2.2

איסו  מרכיבי הפסולת . התועלת המופקת בכ% היא ברורה וידועה. הפרדה במקור היא כלל גדול במיחזור

, בר�.  שנית� לעשות בה�היישומי�את מחיר� ואת מגוו� , כשה� מופרדי� זה מזה מעלה את איכות�

אול� הטלת היטל ,  מעורבתעלותה של ההפרדה במקור עשויה להיות גבוהה יותר מאיסו  של פסולת

 ,כבר עתה, בחלק מ� המקרי�, ההטמנה שינתה את התמונה והיא הופכת את ההפרדה במקור לכדאית

  .ולש� כ% נדרשת יוזמה רחבה ואמירה ברורה מצד המשרד להגנת הסביבה

        ממשלהממשלהממשלהממשלה 2.2.12.2.12.2.12.2.1

 אי� ,כפי שהוכח במחקרי� שוני�.  מערכות להפרדה במקורליישו�היטל ההטמנה לבדו איננו ערובה 

במציאות הישראלית הוא עלול לגרו� לקידומ� של חלופות . בכוחו של ההיטל לבדו להבטיח הפרדה כזו

  . לא רצויות כמו שריפת פסולת

ג� מעבר לתמיכה , על המשרד להגנת הסביבה לתת עדיפות בולטת למערכי� להפרדה במקור, לכ�

  . המוצעת מכספי היטל ההטמנה
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  :התמיכה צריכה להתבטא ב

  .) נוס  למזדרזי� לתכנ� ולהקי� מערכות להפרדת פסולתתמרו  .א

 .בפרט למקטע האורגני, יזו� הקמת מתקני טיפול  .ב

תכנו� כולל ותכנו� , בחינת חלופות, בחינת כדאיות כלכלית: הנחיות מפורטות לשלבי הקידו�  .ג

 המכוו� לאפשר את הפרדת הפסולת ברשויות שפסולת� מפונה דוגמהמפורט וכ� הכנת מכרז ל

 .צעות קבל� חיצוניבאמ

        רשויות מקומיות רשויות מקומיות רשויות מקומיות רשויות מקומיות  2.2.22.2.22.2.22.2.2

, הרשויות המקומיות ה� אלו שצריכות להיות היוזמות של הקמת מערכות להפרדה במקור של פסולת

 שרבות מהרשויות מהססות וחוששות להיכנס מכיוו�. הכוללת על הטיפול בפסולתמתוק  אחריות� 

  :יש לנקוט בכמה מהלכי�, לתהלי% ההפרדה

  . רית להפרדה ומיחזור של פסולתהעצמת התמיכה הציבו  .א

  .ווי ומת� כלי� מקצועיי� להתמודד ע� האתגר התכנוני מקצועייל, הדרכה  .ב

  .)בראש ובראשונה מכספי היטל ההטמנה(סיוע במציאת מקורות מימו�   .ג

  .סיוע ושיתו  פעולה להקמת מתקני מיו� ומיחזור  .ד

        יצרני� וקמעונאי�יצרני� וקמעונאי�יצרני� וקמעונאי�יצרני� וקמעונאי� 2.2.32.2.32.2.32.2.3

בע מהאחריות המוטלת על כתפיה� מסגרת  במערכות הפרדה במקור נותפקיד� של היצרני�תפקיד� של היצרני�תפקיד� של היצרני�תפקיד� של היצרני�

חובת� , מֵעבר למאמצי� להפחתת כמות הפסולת. ההתייחסות לזרמי פסולת כגו� אריזות ואלקטרוניקה

תכנו� המער% ותפעולו יעשו בשיתו  פעולה הדוק . מתבטאת בפרישת מער% לאיסו  הפסולת למיחזור

  .ע� הרשויות המקומיות

תפישה . מכיוו� שמירב המוצרי� נמכרי� באתריה�, ההפרדה במקור תפקיד מרכזי במער% לקמעונאי�לקמעונאי�לקמעונאי�לקמעונאי�

רחבה של אחריות הקמעונאי� מעניקה לה� תפקיד מפתח ה� בקשר ע� ציבור הקוני� וה� בקשר ע� 

ציבור גדול גודש את המרכולי� וחנויות קמעונאיות אחרות בתכיפות . היצרני� ושרשרת האספקה

% לספק אפשרויות להפרדה ואיסו  של מגוו� פסולות המיועדות  ולכ� בית העסק הקמעונאי צרי,גבוהה

  .   כמו ג� למילוי מחדש או לתיקו�, למיחזור

  עידוד משק המיחזור 2.3

כדי לצמצ� את . האפשרות להפריד חומרי� למיחזור תלויה במידה ניכרת בביקוש יציב לתוצרי המיחזור

, ד באופ� יזו� את ההעדפה לחומר ממוחזריש לעוד, התלות בתנודות השווקי� של חומרי גל� ממוחזרי�

  .  לשגרה מקובלת%כ% שהדבר יהפו
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        עדיפות לחומר ממוחזרעדיפות לחומר ממוחזרעדיפות לחומר ממוחזרעדיפות לחומר ממוחזר 2.3.12.3.12.3.12.3.1

עדיפות לחומר ממוחזר יש לעג� בחקיקה ראשית אשר תחלחל מטה אל המוקדי� בה� מתבצע הרכש 

  . הציבורי ופעולות הפיתוח העיקריות

י יש תועלת רבה בשימוש באגרגט כבר נעשתה כברת דר% וכבר הוכח כ, בכל האמור לפסולת בניי�

 מינימאלי יש לקבוע שיעור עתה. יישומי�תאימות למגוו� ממוחזר ותכונותיו ההנדסיות ה� טובות ומ

  .  וכ� להעניק תמריצי� לשימוש באגרגטי� ממוחזרי� שמקור� בפסולת,לשימוש בפסולת בניי� ממוחזרת

        העלאת היטל ההטמנההעלאת היטל ההטמנההעלאת היטל ההטמנההעלאת היטל ההטמנה 2.3.22.3.22.3.22.3.2

אול� לפסולת בניי� נקבע שיעור ההיטל ,  לטו� פסולת מעורבתח"ש 50 עומד על המרביהיטל ההטמנה 

רובה של פסולת הבניי� נית� למיחזור לשימושי� רצויי� ומועילי� ועל מנת לתמו% .  בלבד לטו�ח" ש#4ל

. יש לשקול את העלאת ההיטל לסכו� משמעותי שישפיע על צמצו� הטמנתה, בפעולות המיחזור שלה

ומ� של פתרונות קצה ולקיו� אמצעי אכיפה ושליטה על מירב פסולת בתנאי לקי, יש לקד� מהל% זה

  . הבניי� הנוצרת

  פתרונות קצה 2.4

ה� תנאי לקיומה של מערכת , מתקני� המטפלי� בפסולת שנאספת למיחזור, משמע, פתרונות הקצה

המבוססי� על , אתרי� שכאלה. שורר מחסור כבד באתרי טיפול במקטע האורגני, במצב הקיי�. כזו

 ובלעדיה� מתעכבות כבר עתה יוזמות שונות בתחו� ,ה� חיוניי�, ואנאירוביי�יכי� אירוביי� תהל

  . המיחזור

לקד� תכניות , אימי�למפות יעודי קרקע מת, יש לעודד באופ� יזו� הקמת אתרי� כאלה, על כ�

ה על המשרד להגנת הסביב.  ולהכניס את ועדות התכנו� המחוזיות לעובי הקורהבשלביה� השוני�

כפי שנעשה לפני כעשור בהקמת , ומשרד הפני� להוביל תהלי% שכזה שיביא לפריסה של מתקני טיפול

  . שני אתרי הטמנה גדולי� בצפו� האר) ובדרומה
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  פרק הבנייה

  org.ilgbc, המועצה הישראלית לבנייה ירוקה, מיכל ביטרמן ורפי ריישי "נכתב ע

  

   מנהליםתקציר

גזי החממה  מפליטות #50%לכ ובי� השאר אחראיי� ,מבני� צורכי� את כמות המשאבי� המרובה ביותר

מדינות רבות כבר הכירו בחשיבות ). אחרי� הנסקרי� במסמ% זהשיעור יחסי של פליטות ממגזרי� כולל (

 האנושית למשבר כחלק מהניסיו� לצמצו� התרומההמרחב הבנוי אופי בנייה והעצומה בשיפור תהלי% ה

  .  כמו ג� לייעול ושיפור עמידת� בהשלכות המשבר,האקלי� העולמי

סכו� ילא רק בהיבט הצר של ח, הקיי� והעתיד להיבנות, קיימת חשיבות בשדרוג המער% הבנוי

לפיכ% הקטנת ההשפעה על ההתחממות ו, שמשמעות� הפחתת פליטות גזי החממה, והתייעלות אנרגטית

#  מתו% ראייה רחבה וכוללת המכירה באחריות המבני� למכלול מורכבויות כלכליותאלא ג�. ליתאהגלוב

 , מזמננו במרחבי� בנויי�#90%כאנו מבלי� לדבר משנה תוק  לאור העובדה כי . חברתיות#סביבתיות

  . המחייב הכרה בהשפעתנו על הדורות הבאי�, ובהינת� אור% חייו של מבנה

   :הבאי�הנושאי� תמודדות הישראלית ע�  והההבנייה השלכות בוח� את פרק זה

  ;י�יבריאות ואנושיות מרחבי� בנו  .א

 .;משאבכמות הסכו� במי� לצד טיוב והגדלת יח  .ב

 ; אנרגיה חלופית מתחדשתסכו� וייעול אנרגטי לצד ייצוריח  .ג

 ; במבנהמזעור פסולת בתהלי% הבנייה והשימוש  .ד

 ;התמודדות ע� מבני� קיימי�  .ה

  . עירוני רחב יותרהסתכלות על המבנה כחלק ממכלול  .ו

צרו את � הבנויי� נמצא באות� האמצעי� שי כי המפתח לפתרו� בעיית המרחבי,נקודת המוצא היא

לבחו� מראש את יש  אלא ,לא מספיק להתמקד בייעול ושכלול האמצעי� הקיימי�. הבעיות מראש

ר האקלי� ניתוח התמודדותה ועמידותה של ישראל ע� משב. הצור% בה� לסיפוק צרכינו האנושיי�

תו% התייחסות לחסמי� , "מפת הדרכי� של באלי"כהגדרת� ב, נעשה בהסתמ% על נושאי הסל

   .כל זאת במסגרת הרואה בישראל מדינה מפותחת ולא מתפתחת. ופוטנציאלי�
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# ב בי� השאר מקידו� שותפות עסקית המורכ, מגדיר חזו� לבנייה ירוקה בת קיימא בישראלהפרק

קידו� מדדי� לבנייה ירוקה , הכשרת מערכת רגולטיבית, � אנושיהכשרת הו, חברתית תומכת

הכשרת קהיליית הבנייה , דוגמהיצירת אתרי� ל, תמרוצי�, תיאו� וביזור ממשלתי, בסטנדרטי� עולמיי�

  . בתו% אלו נבחנו המורכבויות והחסמי� במדיניות העכשווית. ועידוד חינו% והסברה

באמצעות הכלי� , קיימא אמיתי# ראל לקד� מרחב עירוני בר מסכ� בתהייה לגבי יכולתה של ישפרקה

התנאי� . טכנולוגיה ורגולציה מתאימה, ידע, קיי� מחסור בגמישות, הר  נמו% מידי. שברשותה כיו�

הכלכליות והסביבתיות של משבר האקלי� , הנוכחיי� יביאו לכ% שבהתמודדות ע� ההשפעות החברתיות

תחילת פעילות ורצו� טוב מצד , קיימת נכונות, יחד ע� זאת. פגעי� נהייה חסרי� ונגלובאליהמקומי וה

סבורי� כי ע� הסרת אנו לפיכ% . מגוו� הסקטורי� לקידו� בנייה ירוקה ולהתמודדות ע� משבר האקלי�

ישראל תוכל להתמודד באופ� כ� ורציני ,  ובאמצעות התמודדות משותפת בי� מגזרית,העלטה והחשדנות

 .  % ירוק בשוק הבנייהע� האתגר ותוביל מהפ

  

        בנייה ומשבר האקלים

  הקדמה 

מבני� הינ� הצרכני� הבודדי� הצורכי� את כמות המשאבי� המרובה ביותר ובי� השאר אחראיי� 

התרומה .  מס% הפליטות#50% ובכ% תורמי� להתחממות כדור האר) בשיעור של כ,לפליטות גזי חממה

אי� חולק על עצ� . האכלוס ובתו� חייובתקופת , בניה משלבי ה– נעה לאור% כל ציר חייו של המבנה

 30%הנעה בי� , א% מחלוקת נסובה בנוגע למידת השפעת�, תגלובאליהשפעת המבני� על ההתחממות ה

  .19 מכלל פליטות גזי החממה בעול� המערבי#50%ל

ת כיוו� זא. #50%וכמות פליטות גזי החממה ממבני� נושקת ל, בישראל המצב זהה לשאר מדינות המערב

הפולט ) ב ואירופה"בניגוד לבנייה מרובה יחסית בע) בארה( הבנייה בישראל מבוססת על בטו� ,שמחד

תופעת הפרבור ובנייה צמודת , מנגד. השינוע ובהריסתו בסו  חייו, גזי חממה מרובי� בשלבי הייצור

  .  ירורמחייבי� שימוש מוגבר בחימו� וק, ב והאקלימי� הקרי� יותר באירופה"קרקע בארה

אלא . חברתיות# סביבתיות#השפעה זו מהווה חלק מאחריות המבני� למכלול מורכבויות כלכליות

 מזמננו אנו מבלי� באות� #90% לאור העובדה כי כ,שהצור% בפתרו� בעיית המרחבי� הבנויי� מתחזק

                                                           

19
לאור מסמך מדיניות בשם . 40%החממה ממבנים עומד על כ  אחוז פליטות גזי ,פ נתונים בריטיים רשמיים"ע 

"Towards a Climate-Friendly Built Environment " מטעםThe Pew Center on Global Climate Change ,

  לפי . 50%- מגיעים לכלחישוב כאשר מתווספת הבנייה וההריסה ,  בהקשר של תפעול מבנים43%הנתון עומד על 

  . 33% -מדובר בכמות פליטות ממבנים של כ, )USGBC) US Green Building Council-ה
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 בהפיכת די בכ% להבי� את הצור%. מרחבי� ובהינת� אור% חייו של המבנה המחייב מחשבה רחוקת טווח

 המקיימת את ,נעימה וחסכונית יותר, בטוחה, מבלי� ויוצרי� לסביבה בריאה, הסביבה בה אנו חיי�

  . צרכינו האנושיי� הבסיסיי�

המתחשבות בתנאי� , "בנייה ירוקה"מימי קד� נעשה שימוש בשיטות מסורתיות הנחשבות כיו� כ

 בדלקי� פוסיליי� והיות� משאב זול ע� תפוצת השימוש, אלא שבעיד� המודרני. ובצרכי� המקומיי�

שילוב עקרונות . נזנחו העקרונות לטובת בנייה עתירת משאבי� שאינה מייחדת סביבה מקומית, ונגיש

  . בנייה בת קיימאמקסו� יאפשרו מסורתיי� ע� טכנולוגיות מודרניות

בנייה , נו� הנעשית באמצעות תכ, הינה בנייה ידידותית לסביבה ולמשתמשבנייה ירוקה, בהגדרתה

מוכנות לשינויי� ל, טווחלעמידות ויציבות ארוכי , ליעילות אנרגטית וסביבתיתושימוש החותרי� 

מחייב  תכנו�ה.  הקצר והארו% כאחדטווחתשומת לב להשפעות הבינוי בומת�  יי�בפרוגרמאתמבניי� 

משאבי� צמצו� השימוש בייעול ודאגה ל,  בתו% המבנה והמבנ�ובטיחות מרביתדאגה לבריאות 

  . בחומרי� ומוצרי� מזיקי� ולטיפוח הערכי� החברתיי� הסביבתיי� והתרבותיי� הקיימי� ,מתכלי�

למת� וא  לעצור את , התפישה כוללת הבנה שתכנו� אינו חייב להיות עתיר פחמ� ויכול להקטי�

ייה בנוזאת באמצעות , ההשפעה השלילית של האד� על המרחב ולשפר את הסביבה בה הוא חי ויוצר

  .חדשה או שדרוג המער% הקיי�

השוני בדגשי� ובמחשבה . חדשה השונה מזו שעסקו לפיה" שיטת תכנו�"תכנו� שכזה אינו מהווה 

בייחוד בצור% בתכנו� אינטגרטיבי המשלב מרכיבי� ומיומנויות שאינ� מבוטאי� בתכנו� , בתכנו�

 האכלוס, דר% הביצוע, משלב התכנו�ל  הח–  וההתייחסות לאור% חייו הכולל של המבנה,"קונבנציונלי"ה

  .הריסה לטובת בינוי אחר/או פינוי) במקרה הטוב( בו המבנה עובר שכלול ושינוי ייעוד ,וכלה בתו� חייו

  "מפת הדרכים של באלי"קידום בנייה ירוקה בת קיימא לאור נושאי הסל ב

   )מיטיגציה(מיתון 

בלבול של , ולת תודעתית שבה מיעוט בידעהבנייה הירוקה בישראל נמצאת כיו� במרכזה של מערב

,  גורמי ממשל לאומיי� ומקומיי� מול יצרני�– מושגי� ומדדי� וריבוי שחקני� בעלי אינטרסי� שוני�

  . חס� אמיתי ומיידי לקידו� הנושא, באופ� פרדוקסאלי, יוצרי� בפועל, מתכנני� ולקוחות, ספקי�

,  חברה– ה מבוססת על שלושת הצלעות של קיימותהאסטרטגיה ליישו� עקרונות היסוד בבנייה ירוק

:  ביניה�,ולמי� בתקני הבנייה הירוקה בעול� ומקודמות באמצעות מדדי� שוני� המג,סביבה וכלכלה

התק� ישראלי . זיהו� ושימושי קרקע ואקולוגיה, חומרי�, מי�, בריאות, אנרגיה, ניהול תכנו� ובנייה

מציע גו  ידע חשוב א% חלקי מאוד ומתעל� ממרכיבי� , 2005שנחנ% בסו  ) 5281תק� (לבנייה ירוקה 

התק� מתמקד בבניי� בודד למגורי� ונמנע , בנוס . בריאות וזיהו�, השפעת חומרי בנייה: כגו�, מהותיי�

, מבני ציבור ותעסוקה ומתעל� מצדדי� אחרי� של בנייה, מלהתייחס באופ� מהותי למבני� לתעשייה

  .בניית שלד ומעטפת בלבד ועיצוב פני�,  קיימי�חידוש ויירוק מבני�: כגו�
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ILGBC(הוקמה לאחרונה המועצה הישראלית לבניה ירוקה , לאור הבלבול וריבוי הגישות
20
לאור מודל , )

המועצה הוקמה בכדי לקד� פלטפורמה הכוללת את כלל השחקני� . )USGBC(המועצה האמריקאית 

יצר שפה וגישה רחבה המשתפת את כלל השחקני� במטרה לתק� את העיוות הקיי� ולי, למרחב הבנוי

המונעי� קידו� , לפתור במקור את המגבלות והחסמי� הקיימי�היא המטרה . על שלל האינטרסי�

היה לייצר קרקע פורייה ליצירת שפה חלק משמעותי בהתארגנות י.  בישראלבנייה ירוקה איכותית

רת עצמאות שאתו% ה, קני� אחרי� בעול�בדומה לת, אחידה ור  גבוה ככל שנית� של בנייה ירוקה

  .מבלי שתהיה תלויה באינטרסי� פרטניי�התקינה 

 דרכ� קובעי� באיזו מידה מבנה תור� או מזיק ,בשל הר  הנמו% יחסית ואי הבהירות של המדדי�

, מתעסק ע� אנרגיה, בהגדרתו, מבנה ירוק. תחומי� רבי� אינ� זוכי� להתייחסות, לסביבה ולמשתמש

 המערכת התכנונית מתמודדת אית�, פרט לבינוי והעמדה, בפועל. מי� ובריאות,  בינוי והעמדה,חומרי�

  .כפי שיוצג להל�, שאר הנושאי� אינ� מקודמי� וא  נמנע קידומ� באמצעות רגולציה, חלקית

כיווני� יש לפעול ב, שתפחית בהשפעות השליליות על המרחב, בכדי לקד� בנייה בת קיימא איכותית

מתמקדי� בארבעה נושאי  התוותה תכני פעולה ה"מפת הדרכי� של באלי"  . כפי שיפורטו להל�,שוני�

 ונושקת ,המדיניות הממשלתית כיו� מצומצמת עד מאוד. מימו� וטכנולוגיה, אדפטציה, מיטיגציה: סל

י� א� כי צעדי� אופרטיבי, נתמקד מהותית בעיקר בחלק זה, לפיכ%. א� בכלל, למישור המיטיגציה בלבד

  .י� ג� לשאר נושאי הסל שהוגדרולקידו� היבט זה נושק

  :     טיפול במישור המיטיגציה יתמקד בתחומי� הבאי�, לאור האמור לעיל

 לאור הידע המצטבר על השפעת חומרי� ותהליכי� הנמצאי� – י�י�י�י�ייייבריאות ואנושיות מרחבי� בנובריאות ואנושיות מרחבי� בנובריאות ואנושיות מרחבי� בנובריאות ואנושיות מרחבי� בנו  .א

דינות רבות בעול� לשי� דגש על בחרו מ, בייחוד במרחבי� סגורי� ובלתי מאווררי�, בקרבת האד�

לסדר , א� בכלל, באר) נושאי� אלו זוכי�. ההשלכות הבריאותיות של חללי� ומוצרי� למשתמש

לאור האינטרסי� (בתק� הישראלי ישנה התייחסות רק לקרינה של חומרי� . עדיפות נמו% מאוד

 קיימת ג� משמעות ,מוארת ומאווררת, מיותר לציי� שלסביבה בריאה). המסחריי� שסביב הנושא

  ). הגברת יעילות עובדי�, אשפוזהקטנת ימי מחלה ו: כמו( בעלויות חיסכו�כלכלית המיתרגמת ל

 למרות –) ) ) ) מתו% הכרה במי� כמשאב קריטימתו% הכרה במי� כמשאב קריטימתו% הכרה במי� כמשאב קריטימתו% הכרה במי� כמשאב קריטי ( ( ( (משאבמשאבמשאבמשאבכמות הכמות הכמות הכמות ה במי� לצד טיוב והגדלת  במי� לצד טיוב והגדלת  במי� לצד טיוב והגדלת  במי� לצד טיוב והגדלת חיסכו�חיסכו�חיסכו�חיסכו�  .ב

ק ות מבני� על משהמודעות לנחיצות הלאומית לקידו� פתרו� כולל למשבר המי� בישראל ומשמע

לא קיימת מדיניות לאומית המאפשרת צמצו� צריכה במי� , ) בבנייני�כי�המי� נצר מ#20%כ(המי� 

מערכת הסברתית , )מי גשמי� לצרכי גינו� והדחה ושימוש במי� אפורי�' קציר'דוגמת (שפירי� 

ישנה מדיניות , מעבר לכ%. צמצו� צריכה ועידוד שימוש באמצעי� חסכוניי�" המחייבת"חינוכית 

 בשל חשש לבריאות , במי�חיסכו�מונה בידי משרד הבריאות המטרפדת ניסיונות עצמאיי� להא

כל אלו מובילי� בהכרח לדרדור מצב משק המי� במדינה ולבחירת חלופות בעלות . המשתמשי�

                                                           

20
 Worldהמועצה הישראלית לבנייה ירוקה הינה מועצה בהקמה השייכת לארגון העולמי של בנייה ירוקה הקרוי  

Green Building Council (WGBC) . מועצות בהקמה ברחבי העולם9- מועצות לאומיות ועוד כ12הארגון כולל  .  
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. התפלה וקניית מי� ממדינות זרות: כגו�, עלויות כלכליות סביבתיות ואנרגטיות משמעותיות

 חיסכו� א� כי עד שלא תינת� אלטרנטיבה ל,נה בפעילויות מסוימות בהיבט זהלאחרונה החלה המדי

 היוזמות ,ייער% מסע הסברתי חינוכי מקי  ויעודדו שימוש באמצעי� חסכוניי�, בשימוש ראשוני

  .שלא יובילו לשיפור מהותי" בסכראצבע "הללו תיוותרנה כמעי� 

 בנייה ירוקה מייעלת וחוסכת בצריכה – חדשתחדשתחדשתחדשת אנרגיה חלופית מת אנרגיה חלופית מת אנרגיה חלופית מת אנרגיה חלופית מת וייעול אנרגטי לצד ייצור וייעול אנרגטי לצד ייצור וייעול אנרגטי לצד ייצור וייעול אנרגטי לצד ייצורחיסכו�חיסכו�חיסכו�חיסכו�  .ג

אופ� השימוש , כאשר נעשית בראייה רחבה וכוללת המתחילה בשלב התכנו� והעמדה, אנרגטית

תחו� האנרגיה . כמות וכלה ביצירת אנרגיה חלופיתשילוב מערכות ח, מסה וצורת בנייה, בחומרי�

כולל תחילת התפכחות בחברת , העסקינהנה מאטרקטיביות וראשית מודעות במגזר , זוכה להד גדול

בי� השאר בשל מיעוט , למרות זאת המכשלות מרובות. החשמל באשר לייצור חשמל סולארי ביתי

פרויקטי� מקומיי� הבוחני� התמודדות טכנולוגית ע� התנאי� המקומיי� והמגבירי� רווחיות 

ובגורמי� , ור שמשהמחדל שבמיעוט מערכות סולאריות פעילות במדינה הברוכה במא. כלכלית

בעלות שעות קרינה , במיוחד בהשוואה לארצות צפו� אירופה. המקדמי� נושא זה איננו נית� להסבר

המיעוט כרו% ג� בתקינה . ש� נעשה שימוש מרובה באנרגיה זו, נמוכות בהרבה משל ארצנו

יה של מכשלה נוספת כרוכה בהגמונ. המבלבלת שאיננה מעודדת התקנת מערכות חלופיות במבני�

זאת לצד אכיפה מועטת לתקנות שימור . חברת החשמל במער% הייצור וההשנאה של החשמל הארצי

חברת החשמל חותרת , משטמפרטורות הקיצו� מחריפות ונעשות שכיחות, ואילו כעת. אנרגיה

בנייה ירוקה ממתנת . להקמת תחנות כוח פחמיות נוספות בכדי לעמוד בספי הצריכה הגבוהי�

ותומכת בספי הצריכה וביכולתה למנוע הקמת תחנות כוח נוספות שהשלכותיה� צריכת חשמל 

דברי� אלו מהווי� מכשול בדרכה של ישראל לקידו� . חברתיות אדירות# כלכליות # הסביבתיות

לבחו� פיצול פונקציות הייצור , יש לפתוח השוק לתחרות, לפיכ% . וייעול אנרגטי מהותיחיסכו�

לאמ) מודלי� לתמרו) חברת החשמל , לכי� לייצור מבוזר של חשמללאמ) מה, וההשנאה של חשמל

 .  אנרגטי בשימוש קצהחיסכו�לעודד פרויקטי� מקומיי� ו, לעידוד הקטנת צריכה

 פסולת בניי� הינה מכת מדינה המטילה צל כבד –  במבנה במבנה במבנה במבנהמזעור פסולת בתהלי% הבנייה והשימושמזעור פסולת בתהלי% הבנייה והשימושמזעור פסולת בתהלי% הבנייה והשימושמזעור פסולת בתהלי% הבנייה והשימוש  .ד

בנייה ירוקה . ית ופוגעת במקורות המי�על השטחי� הפתוחי� בארצנו מבחינה סביבתית ואסתט

חוסר יכולת או רצו� המדינה לטפל בנושא מבחינה . מבטלת את מושג הפסולת עוד בתהלי% התכנו�

 להפחית משמעותית בכמויות �חזור של פסולת בניי� שביכולתי מונע שימוש חוזר ומ,מערכתית

זאת . הטיפול והשלכת�, השינוע,  משלבי ייצור החומרי�,פסולת ובכמויות פליטות גזי החממהה

על תכנו� המבני� . היוצר בעיות סביבתיות משמעותיותבנוס  לטיפול שאיננו ראוי באותה הפסולת 

, חזורהישימושה החוזר ומ, הפרדתה, והבינוי לאפשר ולעודד ג� הפחתת כמויות הפסולת הביתית

בהטמנת (ת גזי החממה וכמות פליטו) ושינועה(אשר תביא לצמצו� כמויות הפסולת המוטמנת 

 משל 21ת פי גלובאלישהשפעתו על ההתחממות ה, פסולת ביתית מעורבת נפלט גז החממה מתא�

CO2 .( 

התקינה הישראלית .  לא קיימת מדיניות מערכתית לקידו� הנושא– חידוש ויירוק מבני� קיימי�חידוש ויירוק מבני� קיימי�חידוש ויירוק מבני� קיימי�חידוש ויירוק מבני� קיימי�  .ה

בניגוד , דשי�לבנייה ירוקה מתעלמת ממבני� קיימי� ומאפשרת קבלת תק� ירוק רק למבני� ח
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. ג� היוזמות לתמרו) בנייה ירוקה אינ� חלות על מבני� קיימי�. מוחלט לתקני� מובילי� בעול�

 ! קידו� מרחב עירוני ירוק יותר יתאפשר באמצעות בניית מבני� חדשי�– המסר הינו אוקסימורו�

כשאר ,  הנושא סובל, למרות פשטותו– הסתכלות על המבנה כחלק ממכלול עירוני רחב יותרהסתכלות על המבנה כחלק ממכלול עירוני רחב יותרהסתכלות על המבנה כחלק ממכלול עירוני רחב יותרהסתכלות על המבנה כחלק ממכלול עירוני רחב יותר  .ו

תכנו� עירוני בר קיימא מצוי בשני� האחרונות בקדמת החשיבה . מהבלבול שבתחו�, הנושאי�

אלא שמאחר והתק� , נעשתה התקדמות יחסית ברמת המבנה. התכנונית הלאומית והמקומית

נוצר פתח למצבי� , הישראלי לבנייה ירוקה מתייחס רק למבנה בודד ומיעוט ידע נגיש בנושא

 יוכר בידי גורמי התכנו� כמבנה ירוק , מבנה שהשפעותיו על הסביבה שליליות,גמהדולכ% . מגוחכי�

פתרו� אינטגרטיבי למבנה ולמרחב סביבו . עומד בקריטריוני� של מבנה ירוקהוא כיוו� שטכנית 

זאת בניגוד למהל% . תגלובאלייהווה פתרו� להשפעותיו השליליות של המבנה על ההתחממות ה

  .� פזורי� רבבות מבני� ירוקי� בה,זהמות ובלתי מקיימות בעלילשעלול להביא לערי� מ

  הסתגלות 

יאפשרו התמודדות , לרבות שימוש במערכות אנרגיה חלופיות, בנייה ושדרוג מרקמי� ומבני� קיימי�

תו% שמירה על , )פוסיליי�(מחצביי� ע� מצבי טמפרטורה קיצוניי� וע� המחסור העתידי בדלקי� 

שימוש חוזר ושימוש באמצעי� ,  בשימוש ראשוני במי�חיסכו�.  אקלימית יחסיתאיכות חיי� ועצמאות

כלל האמצעי� שצוינו . חוסכי מי� יאפשר התמודדות ע� משטר גשמי� נמו% ותנאי בצורת אפשריי�

  .  לשיפור העמידה בתוצאות המשבר האקלימי,באופ� זה או אחר, תורמי�, )מיטיגציה(הקשר של מיתו� ב

 ויירוק בתי� קיימי� יגביר את העמידות וההסתגלות למשבר האקלי� בשל הפחתת מהל% של שדרוג

 וא  יקל את ,המהל% תוא� את המדיניות הלאומית להתכנסות וציפו  ערי�. הצור% בבנייה חדשה

בהיבט החברתי . העמידה ביעדי� אלו בשל המש% השימוש בתשתיות הקיימות במרחבי� ללא הרחבת�

יירוק וחידוש מבני� תשפר . אקלי� תורגש יותר בקרב השכבות החלשותצפוי כי השפעת משבר ה

  .אלו במשמעויות הכלכליות חברתיותעמידת שכבות 

  מנגנונים פיננסיים

על הממשלה להשקיע בפרויקטי� ותוכניות שייעוד� הסתגלות ומיתו�  – בהיבט הפני� מדינתי

יקטי� בעלי החזר השקעה ארו% טווח השקעה בפרויקטי מחקר והדגמה ובפרו, באמצעות מת� תמריצי�

 בנייני כגו�(יי� ויירוק מבני� ממשלתיי� בניית פיילוטי� ציבור, אשר הצרכ� הבודד לא ישקיע בה�

, מקומיתמריצי� ממשלתיי� יכולי� להינת� ברמת השלטו� המרכזי וה). דיור ממשלתי, ממשלה

הקלות , � אלמנטי� ירוקי� בבית� מת� הקלות בארנונה למממשילמשל על ידי, בוואריאציות שונות

  . ועוד"ירוק"הקלות באגרות פיתוח לבוני� , מהיר" ירוק"בבירוקרטיה באמצעות מסלול 

מוטב שהממשלה תשתמש בכספי� שנחסכו בגי� ההתייעלות והחיסכו� האנרגטי במבני� שברשותה 

ות ג� בשווה השקעות הממשלה אפשרי. ותשקיע� בהשקעה חוזרת בפרויקטי� בנושא בנייה ירוקה

יצירת , כגו� הקמת קו ח� בעיריות למת� עצות לתושבי� בנושאי הקטנת צריכת חשמל ביתית; כס 

הכשרת מפקחי� ומעריכי� (תמיכה בהכשרות , חינוכי בנושאי התייעלות והקטנת צריכה#מער% הסברתי

  ).'אנשי הרשות וכדו, ני� ירוקי�לבחינת מב
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יש לתת את הדעת כי ע� שינוי .  ישראליי� בודדי�CDMקטי עד כה אושרו פרוי – בהיבט הבינלאומי

אול� במידה .  תצטמצ� האפשרות לסחור בפרויקטי� אלו,הסטאטוס של ישראל למדינה מפותחת

יות�  יגדל ורווחCDM# הער% הכלכלי הטמו� בפרויקטי ה, מעבר ליעדי� שנקבעוישראל תפחית פליטותו

 שיהוו תמרי) פני� CDMה ליצור מנגנוני� פנימיי� דמויי המדינה יכול. תגבר על הרווחיות הנוכחית

  . עסקי� ורשויות מקומיות ויעזרו לה בהתמודדות מול היעדי� הלאומי�, מדינתי לתחרות בי� מגזרי�

  העברת טכנולוגיות

אי� צור% . ומהעול� המפותח לישראל, מדובר בהפריה הדדית של ישראל ע� מדינות העול� המתפתח

ע� .  הניסיו� הבינלאומי רחב היק  ומבוסס על שני� של עיסוק בתחו�– ל מחדשלהמציא את הגלג

כמו למשל ההו� האנושי והידע באקדמיה , יש לנצל משאבי� אנושיי� מקומיי� ולהשכיל לפתח�, זאת

 כמעט לתשומת לב של ו לא זכאשר, תהאנרגיה הסולארית והגיאותרמי, ובתעשייה בתחומי האקלי�

כיוונית אפשרית # הלימוד וההפריה הדו. או קודמו במדינות אחרות/% זלגו החוצה והמדינה וכתוצאה מכ

ריכוז ופיזור ידע ממומחי� ואנשי מקצוע ושיתופי פעולה , באמצעות פרויקטי פיילוט: באופני� שוני�

, ממשלות(השיתו  יכול להתקיי� ברמת השלטו� המרכזי . בי� אזורי� בעלי תנאי� דומי� לשל ישראל

, ארגוני� מקבילי�, אנשי מקצוע(ואנשי� אל אנשי� ) ערי� תאומות(השלטו� המקומי , )קאי�פוליטי

  ).ICLEI, WGBC: כגו�, ארגוני� עולמיי�

  סיכוםל

את הבעייתיות בגישה ושיטת העבודה הקיימת בנושאי� של בנייה ירוקה , ולו במעט, הנאמר לעיל מביע

ההסתכלות . אנרגיה ונושאי� ירוקי� בכלל, וקהוזאת מבלי להתעמק בתקינה הרלבנטית לבנייה יר

  . ראייה צרה ללא תכנו� מראש וללא חשיבה אסטרטגית לטווח ארו%, המקומית היא במיקרו

העובדה שישראל בדרכה להיות חברה במועדו� המדינות המפותחות המחויבות לעמידה ביעדי הפחתה 

הדבר עשוי למנוע חשיבה .  העסקי שבהתעצי� חובה זו ותקטי� את מרחב התנועה של המדינה והמגזר

אסטרטגית ארוכת טווח ולהוביל לפתרונות מד  שלא בהכרח נכוני� למדינה ולמצב שייצר את הבעיה 

היערכות מוקדמת תקל ותאפשר התמודדות יעילה ומערכתית שתתמו% במגזר העסקי ולא . מראש

  . לבנטיל להיות רבעת שהמעמד המקל שנית� לישראל באמנת קיוטו יחד, תחתור תחתיה

  קידום קיימות במרחב הבנוי בישראלם בהחסמים והפוטנציאלי

. קיימי� כיו� חסמי� ומורכבויות המונעי� קידו� מרחב עירוני בר קיימא בישראל לאור המתווה שצוי�

  :כשולי� מתבטאי� בהיבטי� הבאי�המ

 וחוסר התאמה בי� פחד מהלא מוכר,  הנובעי� מחשדנותעסקיתעסקיתעסקיתעסקית# # # # חסמי� מובני� במערכת החברתיתחסמי� מובני� במערכת החברתיתחסמי� מובני� במערכת החברתיתחסמי� מובני� במערכת החברתית  .א

  .שיטת העבודה הקיימת לתפישות רב מערכתיות כמו התפיסה של קיימות
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מגבלות ,  בלבול לאור התקינה.חוסר בהירות לגבי היק  וגבולות המבנה הירוק על שלל השפעותיוחוסר בהירות לגבי היק  וגבולות המבנה הירוק על שלל השפעותיוחוסר בהירות לגבי היק  וגבולות המבנה הירוק על שלל השפעותיוחוסר בהירות לגבי היק  וגבולות המבנה הירוק על שלל השפעותיו  .ב

המונעת חשיבה , תוכנית והמערכת התכנונית המבוססת על גבול מצומצ� ואבסולוטי של 5281ד "ת

כתוצאה . חסות לבעיות המשפיעות או מושפעות מהמבנה וסביבתו מעבר לגבולות הללורחבה והתיי

כהגדרת מבנה ירוק " (יפגע פחות"מכ% נמנעת ההזדמנות שבינוי ירוק ישדרג את המרחב ולא רק 

  ). 5281בתק� 

נזקי� , בריאות הציבור,  והשלכותיה� על צריכה אנרגטיתהתעלמות מוחלטת ממבני� קיימי�התעלמות מוחלטת ממבני� קיימי�התעלמות מוחלטת ממבני� קיימי�התעלמות מוחלטת ממבני� קיימי�  .ג

 .לעומת הפוטנציאל הטמו� ביכולת לנצל� במקו� יצירת אזורי בינוי חדשי�,  וחברתיי�סביבתיי�

 המקשה על יישו� ומת� מענה והמקומיוהמקומיוהמקומיוהמקומי חוסר תיאו� פני� ממשלתי וניתוק בי� השלטו� המרכזיחוסר תיאו� פני� ממשלתי וניתוק בי� השלטו� המרכזיחוסר תיאו� פני� ממשלתי וניתוק בי� השלטו� המרכזיחוסר תיאו� פני� ממשלתי וניתוק בי� השלטו� המרכזי  .ד

הבעייתיות מובנית בעובדה שלפחות חמישה משרדי ממשלה פעילי� במידה . לבעיות רגולטוריות

) התשתיות והבריאות, השיכו�, הפני�, המשרד להגנת הסביבה( בנייה ירוקה כלשהי בליבת נושאי

, בהינת� שלא  משרד אי� בלעדיות). כמו משרד התחבורה(ומשרדי� נוספי� הנושקי� לנושא 

נפגעת היכולת לקד� מדיניות ולבקרה תו% הקשבה לצרכי השוק , אחריות לתיאו� והובלת הנושא

 בי� השלטו� המרכזי למקומי מבחינת גבולות סמכות וקביעת הנתק, בנוס . ולחסמי� הקיימי�

 .  מדיניות גורמת למערכות התכנו� בייחוד להגיב ליוזמות של אחרי� ולא להוביל

בקרב הציבור   בכל הרמות בנוגע למכלול הנושאי� הקשורי� בבנייה ירוקהמחסור ברור ומיידי בידעמחסור ברור ומיידי בידעמחסור ברור ומיידי בידעמחסור ברור ומיידי בידע  .ה

, מהנדסי�, המתכנני�, קרב האדריכלי�מיעוט מומחי� ב; הרחב ואנשי מקצוע מכל הרבדי�

הציבור הרחב איננו מיודע , בנוס . מפקחי� ומנהלי פרויקטי� ומחסור בידע ברשויות בכל הרמות

המחסורי� הללו מתבטאי� בהכשרות הראשוניות בתארי� . דיו בכדי לייצר דרישה ושינוי שוק

הפער המהותי . לאור% הזמ�בלימודי ההמש% וביצירת מאגר דינאמי של ידע המתקד� , בסיסיי�

 .מחייב רענו� ועדכו� דחו  במער% החינוכי הרלבנטי

 . ביכולות ואופ� מימוש מער% האכיפה ביכולות ואופ� מימוש מער% האכיפה ביכולות ואופ� מימוש מער% האכיפה ביכולות ואופ� מימוש מער% האכיפה,חסמי� מובני� במערכת הרגולטיבית הלאומית והמקומיתחסמי� מובני� במערכת הרגולטיבית הלאומית והמקומיתחסמי� מובני� במערכת הרגולטיבית הלאומית והמקומיתחסמי� מובני� במערכת הרגולטיבית הלאומית והמקומית  .ו

 ישנ� כשלי� מובני� בתו% המערכת התכנוניות ,בנוס  לחוסר התיאו� בי� הרמות השלטוניות

 ודרג מקצועי �המנגנו� נסמ% על בעלי עניי. הרגולציה והאכיפה, תהמקומית האמונה על ההקלו

מורכבויות הבנייה הירוקה את שאינו מקצועי דיו במכלול הנושאי� ולפיכ% אינו מסוגל להוסי  

 .ישות הקיימותלדר

כפי האמור לעיל והמורחב     ....מקיפי� ורב גוניי� לבנייה ירוקה בישראלמקיפי� ורב גוניי� לבנייה ירוקה בישראלמקיפי� ורב גוניי� לבנייה ירוקה בישראלמקיפי� ורב גוניי� לבנייה ירוקה בישראל, , , , מחסור במדדי� דינמיי�מחסור במדדי� דינמיי�מחסור במדדי� דינמיי�מחסור במדדי� דינמיי�  .ז

איננו נסמ% על מדדי� עולמיי� ואיננו מתווה מדיניות , הר  העכשווי נמו% מידי, הל�של'  גי בסע

 כל שכ� שינוי מגמות ,לפיכ% הר  איננו יוצר שינוי תודעתי. בעלת ראייה אסטרטגית ארוכת טווח

 .  ואופ� התנהלות השוק

ה בישראל מותירה שיטת התכנו� הנהוג    ....מנגנו� תכנו� המבדיל בי� מדיניות תכנונית לתכנו� מפורטמנגנו� תכנו� המבדיל בי� מדיניות תכנונית לתכנו� מפורטמנגנו� תכנו� המבדיל בי� מדיניות תכנונית לתכנו� מפורטמנגנו� תכנו� המבדיל בי� מדיניות תכנונית לתכנו� מפורט  .ח

ואילו התוכניות המאושרות ברמה המחוזית , את התכנו� המפורט למתכנ� ולרשויות המקומיות בלבד
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לפקח ולייצר , המהל% דורש מהפקידות המקומית לדעת. והלאומית נעשות ברמת המדיניות בלבד

 .  מדדי� איכותיי� ומקצועיי� לביצוע

אשי מכי� תכנו� ראשוני ורק לאחר מכ� מועבר התכנו�  המתכנ� הר. בישראלהליניאריהליניאריהליניאריהליניאריתהלי% התכנו� תהלי% התכנו� תהלי% התכנו� תהלי% התכנו�   .ט

תכנו� ירוק מחייב תכנו� אינטגרטיבי של כלל המתכנני� , בניגוד. להתייחסות היועצי� השוני�

גישה זו איננה מיושמת כיו� וא  איננה נתמכת .  והתכנו� הראשוניהפרוגראמהוהיועצי� עוד בשלב 

החס� מחלחל ג� אל המגזר ינה גדולת הבוני� בישראל מאחר והמדינה ה (ומוסדותיהבידי המדינה 

 ).הפרטי

  :  דרכי ההתמודדות ע� החסמי� שצוינו והפוטנציאלי� הקיימי� בישראל

סיוע הדדי והסכמה רחבה ,  מבחינת מודעותעסקית התומכת בבנייה ירוקהעסקית התומכת בבנייה ירוקהעסקית התומכת בבנייה ירוקהעסקית התומכת בבנייה ירוקה# # # # קידו� שותפות חברתיתקידו� שותפות חברתיתקידו� שותפות חברתיתקידו� שותפות חברתית  .א

  .על הצור% בשיתו  פעולה בכדי להניע שינוי

יצירת ר  בסיסי מחייב בתחומי : כגו�,  בקידו� בנייה ירוקהלציה ואכיפה תומכתלציה ואכיפה תומכתלציה ואכיפה תומכתלציה ואכיפה תומכתהכשרת מערכת רגוהכשרת מערכת רגוהכשרת מערכת רגוהכשרת מערכת רגו  .ב

כל זאת תו% הותרת הר  דינאמי . מעבר לר  הקיי� – חומרי� ובריאות, זיהו�, פסולת, מי�, אנרגיה

בהתא� למידת האחריות , דיו לצור% קידו� תכנו� בר קיימא שאפתני יותר בידי הגופי� השוני�

 .�שייקחו על עצמ

 המותאמי� לתנאיי בינוי משתני� בתחומי� קידו� מדדי� לבנייה ירוקה בסטנדרטי� עולמיי�קידו� מדדי� לבנייה ירוקה בסטנדרטי� עולמיי�קידו� מדדי� לבנייה ירוקה בסטנדרטי� עולמיי�קידו� מדדי� לבנייה ירוקה בסטנדרטי� עולמיי�  .ג

. החל ממבנה בודד למגורי� דר% מבני ציבור מתמחי� וכלה בשכונות ומתחמי� שלמי�, שוני�

זאת בכדי .  דומי��מדדי� אלו יחויבו להתאי� לתנאי� המקומיי� ולאפשר השוואה בי� פרויקטי

יתכ�  והמשמעות . כחלק ממענה רחב כלל עולמי, דדות ע� חסמי� וקשיי� מקומיי�לאפשר התמו

 האנגלי שהוכיחו BREEAM#וה  האמריקאיLEED#ה: תהא להיעזר בתקני� בוגרי� ומנוסי� כגו�

יש לשמר את המדדי� בלתי מחייבי� לש� מינו  השוק . איכותיי� ומסתגלי�, עצמ� ככלי� יעילי�

 .  מינימו�קדימה ושלא למצבו לר  

 או לחלופי� יצירת מנגנו� שיתו  פעיל בי� כלל המשרדי� , ביזור.תיאו� וביזור פני� ממשלתיתיאו� וביזור פני� ממשלתיתיאו� וביזור פני� ממשלתיתיאו� וביזור פני� ממשלתי  .ד

לקידו� משמעותי יביאו , לרבות קביעת משרד ממשלתי אחד כמוביל, העוסקי� בנושא בנייה ירוקה

ה על לה� השפעה ישיר, כגו� משרד התחבורה, שת  משרדי ממשלה נוספי�בנוס  יש ל. של הנושא

רכי גישה חנייה וד למשל(ג� א� ברמת מכלול המבנה , יצירת פליטות גזי חממה במרחב הבנוי

 .ולא במבנה עצמו) למבנה

 הניסיו� העולמי מוכיח שרק ....יצרני� ומתכנני� בתקופת ההסתגלות הראשוניתיצרני� ומתכנני� בתקופת ההסתגלות הראשוניתיצרני� ומתכנני� בתקופת ההסתגלות הראשוניתיצרני� ומתכנני� בתקופת ההסתגלות הראשונית, , , , תמרו) יזמי�תמרו) יזמי�תמרו) יזמי�תמרו) יזמי�  .ה

. וספת מימונית יחסיתבבניית מבני� העומדי� בר  גבוה במיוחד של בנייה ירוקה נאלצו היזמי� בת

המיתוג או בתקציב הרב שנתי של , גולמו בתקציבי הפיתוח, א� בכלל,  התוספות,בשאר המקרי�

בפטור מהיטלי� או בסיוע מנהלתי יביאו  לתמרו) , תמרו) השוק בכס , למרות זאת. החברה

ושא באפשרות התמרו) להביא לכניסת הכוחות המשפיעי� ביותר בנ. הראשוני� מכלל המגזרי�

או דורש שינוי /נתוני� מופרכי� הביאו לאמירות שתהלי% היירוק יקר ו, בפועל. ולא אלו שבשוליי�
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ות דוגמהניתנות להפרכה באמצעות עבודה משותפת ויצירת הטענות . משמעותי ברמת המנגנוני�

 . מקומיות מוחשיות

 בינוי ת ובטיפולוגיוות איכותיות של בנייה ירוקה בתחומי�דוגמה הימצאות .יצירת אתרי הדגמהיצירת אתרי הדגמהיצירת אתרי הדגמהיצירת אתרי הדגמה  .ו

. של היבטי הבניה הירוקה – כלכלית ויישומית, טכנולוגית – שונות יאפשרו בחינה מהותית

מקור השראה ומודל לבנייה בת קיימא , נטילת סיכוני� מיותרי� מהצרכ� הבודד: היתרונות מרובי�

ותות באר) יש ות נאדוגמהכל עוד לא קיימות . תמרי) לפעילות ומקור להעלאת המודעות, נכונה

גישה תכנונית שה� בעלי אקלי� או בתנאי ה, י� בסטנדרטי�אומיי� העומדלאתר פרויקטי� בינל

הדבר . קיימת חשיבות להפיכת מבני ממשל ומבני� במימו� ממשלתי למבני� ירוקי�.  דומה לישראל

ת ימחיש את מידת האחריות שנוטלת המדינה ויאפשר בחינה אמיתית של החסמי� לצד התועלו

 . הישירות והעקיפות של אופי בניה שכזה

, מזמיני העבודה, שיתמקד בציבור הרחב,  ובניית המער% החינוכי התומ%הכשרת הו� אנושי איכותיהכשרת הו� אנושי איכותיהכשרת הו� אנושי איכותיהכשרת הו� אנושי איכותי  .ז

. ועובדי הרשויות ברמות השונות) ארכיטקטי� ועוד, מפקחי�, מנהלי פרויקטי�(אנשי מקצוע 

 מקצועיות ולימודי� אקדמאיי� חובההכשרות , המער% החינוכי התומ% יכלול מפגשי העשרה

, תעשייה וניהול(והפקולטות שבמעגל הרחב ) 'הנדסה וכו, ארכיטקטורה(במסגרת פקולטות הליבה 

ההכשרות יתנו מענה לאלו שסיימו את לימודיה� וזאת במקביל להתעדכנות ). 'מנהל עסקי� וכו

 . מקצועית שוטפת

ווי קהיליית הבנייה בכל מהלכי י ל.קהקהקהקהמוכנות קהיליית הבנייה בכללותה לביצוע בנייה ירומוכנות קהיליית הבנייה בכללותה לביצוע בנייה ירומוכנות קהיליית הבנייה בכללותה לביצוע בנייה ירומוכנות קהיליית הבנייה בכללותה לביצוע בנייה ירו  .ח

כגו� המועצה הישראלית לבנייה , מהל% נוס  שיתאפשר באמצעות מועצה ציבורית(ההסתגלות 

 ). ירוקה

 על כלל המהלכי� להיות מלווי� ומגובי� בקידו� חינוכי הסברתי באוכלוסייה בכל חינו% והסברהחינו% והסברהחינו% והסברהחינו% והסברה  .ט

 . אקלימי ירוקה בת קיימא והמשבר ה שמטרתו העלאת המודעות הציבורית לנושא בנייה,הרמות

  לסיכום

יש להבי� כי יכולתו , תגלובאלישיקטי� את השפעת המבני� על ההתחממות ה, בכדי ליצור שינוי כולל

יש להתמודד ע� מצבת הבינוי . ראוותנית ואיכותית ככל שתהיה, של אד� בודד או פרויקט יחיד מוגבלת

חשיבות חיי� איכותיי� של האד� בסביבתו מתו% איזו� לתת את הדעת לצרכי� האנושיי� ול, הקיימת

חשיפת טכנולוגיות או הפחתת , הדר% לש� איננה רק באמצעות מהלכי� של ייעול. חברתי, כלכלי

חשיבה ההולכת אחורה ובוחנת מראשית . אלא דר% שינוי תודעתי וחשיבה רחבה מחו) לקופסה, שימוש

י� בדומה למהלכי� מרתק, ינו האנושיי� הבסיסיי�את הצרכי� והאמצעי� הדרושי� לש� קיו� צרכ

  . שמתקיימי� כיו� ברחבי העול�

אלה .  ורגולציה מתאימהטכנולוגיה, ידע, מחסור בגמישותו ו� בישראל מתאפיי� בר  נמו% מידיהמצב כי

יש לציי� לחיוב את תחילת חתירת , ע� זאת. מדינה מפותחתהנדרשת מ להתמודדות י� תואמ�אינ

ראשית לקיחת אחריות , י והציבורי לקידו� מרחבי� בנויי� ירוקי� וזאת מתו% סקרנותהמגזר הפרט
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ע� הסרת העלטה והחשדנות והגברת . נכונות זו נוסכת אופטימיות. והרצו� לשייכות למשפחת העמי�

יה ירוקה י יוכלו מגוו� הסקטורי� להתמודד באופ� אמיתי וכ� ע� האתגר שבבנ,המקצוענות והידע

  .  ינוי בהתמודדות ע� משבר האקלי�ולהוביל ש

  המלצות מדיניות

  . המפתח לפתרו� בעיית המרחבי� הבנויי� נעו) באות� האמצעי� שייצרו את הבעיות מראש

תו% התחשבות מיידית , ברמת השלטו� המרכזי והמקומי, קיימות פעולות רבות שעל הממשלה לנקוט

על הממשלה להתייחס בכובד ראש ובכבוד . �כלכליי� וחברתיי, וארוכת טווח באלמנטי� סביבתיי�

בהקשר למיעוט נכו� הדבר בייחוד  .למשאביה הלאומיי� מתו% הפנמה כי מדובר במשאבי� מוגבלי�

סתירה היוצרת מתח ,  וזאת בניגוד לרמת המחייה הגבוהה הנהוגה,השטחי� הפתוחי� וכמות המי�

,  מאור השמשכמו למשל, אליי� מקומיי�יחד ע� זאת יש לזהות פוטנצי. אינהרנטי לקיו� בר קיימא

על הממשלה . להשכיל לנצלו כמקור לאנרגיה חלופית אפקטיביתעלינו . משאב בלתי מוגבל במחוזותינו

 ותמיכה בשוק הפרטי לצד תמרו), תו% עידוד, לפעול ולשמש כמודל לפעילות ולמינו  בנייה בת קיימא

וקת הסמכויות בי� משרדיה וביחסי הכוחות בי� ועריכת בדק בית בנוגע לחל, קידו� חקיקה ואכיפה

עליה לתמו% בהכשרת ההו� אנושי ברמות ובאופני� השוני� לצד תמיכה בהו� . השלטו� המרכזי והמקומי

 להיות מלוות  חייבותבפרק זהפעילויות אלו ונוספות שהוזכרו . האנושי הקיי� והעוסק בנושאי� אלו

כל זאת מתו% התייחסות עצמית . הציבורית בכל הרמות להעלאת המודעות במער% חינוכי ופעולות

 קיימת התלהבות וההתעוררות ,יחד ע� החסמי� שצוינו. כמדינה מפותחת ולא עוד כמדינה מתפתחת

ניצול נכו� של המגמה יביא להתמודדות כנה ורצינית ע� האתגר . השוק שיוצרי� פוטנציאל עצו� לשינוי

  . שראלותוביל למהפכה ירוקה בשוק הבנייה בי
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   שטחים פתוחיםפרק

   il.org.deshe.www,  דמותה של ארץ– א"מכון דש, איריס האןי "נכתב ע

  

  תקציר מנהלים

וסי� בצומח שטחי� המכשכ� , לשמירה על השטחי� הפתוחי� ישנה זיקה עמוקה לנושא משבר האקלי�

נמוכה בהרבה מפיתוח בזבזני המכלה את ז תוח יעיל ומרוכפית הפחמ� של וטביע, מסייעי� בקיבוע פחמ�

שהשטחי� הפתוחי� ה� מקו� , ופעת ההתחממות מאיימת על מיני צומח וחי ת.השטחי� הפתוחי�

לשינויי� האקלימיי� החזויי� צפויה להיות השפעה של ממש על המערכות הטבעיות והמגוו� לשינויי� האקלימיי� החזויי� צפויה להיות השפעה של ממש על המערכות הטבעיות והמגוו� לשינויי� האקלימיי� החזויי� צפויה להיות השפעה של ממש על המערכות הטבעיות והמגוו� לשינויי� האקלימיי� החזויי� צפויה להיות השפעה של ממש על המערכות הטבעיות והמגוו� . מחיית�

        . . . . המאוימי� בחלק� כבר כיו�המאוימי� בחלק� כבר כיו�המאוימי� בחלק� כבר כיו�המאוימי� בחלק� כבר כיו�, , , , שרידות� של מיני� ובתי גידולשרידות� של מיני� ובתי גידולשרידות� של מיני� ובתי גידולשרידות� של מיני� ובתי גידולעד כדי איו� על עד כדי איו� על עד כדי איו� על עד כדי איו� על , , , , הביולוגיהביולוגיהביולוגיהביולוגי

להיעשות על ידי טיפול מיידי בשני גורמי האיו� וראוי יכול מתופעת שינוי האקלי�  הצפוי ריכו% הנזקריכו% הנזקריכו% הנזקריכו% הנזק

. ומיני� פולשי�, הרס וקיטוע של בתי גידול: העיקריי� על המגוו� הביולוגי בעול� בכלל ובישראל בפרט

לפיכ% יש להבטיח קיומ� . ומי� אלו צפויה להחמיר כתוצאה מתופעת ההתחממותפגיעת� של שני אי

שלאורכו תורגש במידה הניכרת ביותר תופעת , דרו�#בעיקר בכיוו� צפו�, של מסדרונות אקולוגיי�

  . ולהבטיח הגנה על בתי גידול רגישי� כמו בתי הגידול הלחי�, ההתחממות

יש להיצמד לעקרונות התכנו� , כנו� והשטחי� הפתוחי�את תופעת ההתחממות בתחו� התלרס� לרס� לרס� לרס� בכדי 

  . וכ� לייש� כללי� לבנייה משמרת אנרגיה, המעדיפי� פיתוח עירוני על פני פיתוח מפוזר ודליל

 השלכות תופעת מיתו�מיתו�מיתו�מיתו� לשמירת הטבע בישראל ממקורות בינלאומיי� תסייע בהקצאת משאבי�הקצאת משאבי�הקצאת משאבי�הקצאת משאבי�

 חשיבות עליונה לשימור בקרב ארגוני סביבה  שהוכר כבעל,ההתחממות על בית הגידול הי� תיכוני

תופעת ריסו� ריסו� ריסו� ריסו� מדיניות תקציבית המפנימה את עקרונות התכנו� הלאומיי� תסייע ב. בינלאומיי�

  . התחממות הנגרמת מפיתוח בלתי יעיל

 עשויות להיות – ייעור ואנרגיה מתחדשת –שתי פעולות הידועות בתרומת� לריסו� תופעת ההתחממות 

יש לשקול שיקולי� אלו במאז� הכולל . זיקה על המגוו� הביולוגי והשטחי� הפתוחי�בעלות השפעה מ

  . של העלות מול התועלת הסביבתית
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   האקליםומשברשטחים פתוחים 

  רצוי /וח מצוינית

העומדת להיות הצפופה , משאב הקרקע והנו  הפתוח הוא מהיקרי� שבמשאביה של מדינת ישראל

בה� מתקיי� : בכמה מישורי�, טחי� הפתוחי� ישנ� תועלות רבותלש. ביותר מבי� מדינות המערב

� "שההגנה עליו עומדת בראש סדרי העדיפויות של ארגו� שמירת הטבע של האו, המגוו� הביולוגי

)IUCN( ,מאפשרי� , משמרי� את ערכי המורשת והנו  של האר), ה� משמשי� למטרות פנאי ונופש

  . ת וכמות המי� המצויי� בישראל במחסור ועודחלחול למי התהו� ובכ% מגני� על איכו

  : בכמה מישורי�, לשמירה על השטחי� הפתוחי� ישנה זיקה עמוקה לנושא משבר האקלי�

שכ� שטחי� , תגלובאלילשטחי� הפתוחי� נודעת תרומה של ממש במיתו� תופעת ההתחממות ה •

  . המכוסי� בצומח מסייעי� בקיבוע פחמ�

וח שטביעת הפחמ� שלו נמוכה בהרבה מפיתוח בזבזני המכלה את הוא פית, פיתוח יעיל ומרוכז •

  . השטחי� הפתוחי�

לשינויי� לשינויי� לשינויי� לשינויי�  .שהשטחי� הפתוחי� ה� מקו� מחיית�, תופעת ההתחממות מאיימת על מיני צומח וחי •

עד עד עד עד , , , , האקלימיי� החזויי� צפויה להיות השפעה של ממש על המערכות הטבעיות והמגוו� הביולוגיהאקלימיי� החזויי� צפויה להיות השפעה של ממש על המערכות הטבעיות והמגוו� הביולוגיהאקלימיי� החזויי� צפויה להיות השפעה של ממש על המערכות הטבעיות והמגוו� הביולוגיהאקלימיי� החזויי� צפויה להיות השפעה של ממש על המערכות הטבעיות והמגוו� הביולוגי

        . . . . המאוימי� בחלק� כבר כיו�המאוימי� בחלק� כבר כיו�המאוימי� בחלק� כבר כיו�המאוימי� בחלק� כבר כיו�, , , , של מיני� ובתי גידולשל מיני� ובתי גידולשל מיני� ובתי גידולשל מיני� ובתי גידולכדי איו� על שרידות� כדי איו� על שרידות� כדי איו� על שרידות� כדי איו� על שרידות� 

 בתכניות –ההגנה על השטחי� הפתוחי� מעוגנת היטב במדיניות המוצהרת של מוסדות המדינה 

בשני� האחרונות . ומעשי� לחוד, אלא שמדיניות מוצהרת לחוד. המתאר הארציות והמחוזיות לסוגיה�

תו% פגיעה אנושה ,  לפיתוח בזבזני ובלתי מבוקראנו עדי� ללחצי� תכופי� מצד הממשלה המובילי�

  . בעתודות השטחי� הפתוחי�

  Adaptation –הסתגלות 

בהקשר של השטחי� , תגלובאליתחו� פעולה עיקרי בו נית� לרכ% את הנזק הצפוי מההתחממות ה

המתקיימות , הוא ההיערכות למיתו� התופעה על יכולת השרידות של המערכות הטבעיות, הפתוחי�

וממילא וממילא וממילא וממילא , , , , ואינו נדו�ואינו נדו�ואינו נדו�ואינו נדו�,  נושא זה נמצא בשלבי מחקר במוסדות אקדמיי� שוני�,,,,כיו�כיו�כיו�כיו�. טחי� הפתוחי�בש

  . בהלי% קבלת ההחלטות במוסדות התכנו� או בממשלהאינו  מיוש� כלל אינו  מיוש� כלל אינו  מיוש� כלל אינו  מיוש� כלל 

. כתוצאה מהיותה במפגש בי� כמה אזורי אקלי�, ישראל התברכה במגוו� נופי וביולוגי עשיר במיוחד

בשל הצפיפות הרבה ולחצי . ראל גבול תפוצה צפוני או דרומי עבור מיני� רבי�מהווה יש, כתוצאה מכ%

שינויי האקלי� החזויי� צפויי� . מצוי המגוו� הביולוגי בישראל תחת איו� מתמיד, הפיתוח הגדולי�
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האתגר הוא יצירת תנאי� מיטביי� האתגר הוא יצירת תנאי� מיטביי� האתגר הוא יצירת תנאי� מיטביי� האתגר הוא יצירת תנאי� מיטביי� , , , , ההסתגלותההסתגלותההסתגלותההסתגלותבמסגרת פרק . להוסי  מימד חדש לאיומי� אלו

        . . . . ת הטבעיות בתרחיש של התחממות אקלימיתת הטבעיות בתרחיש של התחממות אקלימיתת הטבעיות בתרחיש של התחממות אקלימיתת הטבעיות בתרחיש של התחממות אקלימיתלשרידות של המערכולשרידות של המערכולשרידות של המערכולשרידות של המערכו

ריכו% הנזק הצפוי בתחו� זה יכול להיעשות על ידי טיפול מיידי בשני גורמי האיו� העיקריי� על המגוו� 

פגיעת� של שני . ומיני� פולשי�, הרס וקיטוע של בתי גידול: הביולוגי בעול� בכלל ובישראל בפרט

" נדידת"שינויי האקלי� צפויי� לגרו� ל. ת ההתחממותאיומי� אלו צפויה להחמיר כתוצאה מתופע

ועל בתי גידול צפוניי� כמו ,  המתאפיינות כאזורי מעברונה ובכ% לאיי� על מערכות טבעיותהמדבר צפ

שכבר כיו� , מערכות פגיעות נוספות ה� בתי הגידול הלחי�. בכרמל ובגליל, אלו המצויי� בחרמו�

 מצויי� , שזהו בית הגידול היחיד שלה�,ומיני� רבי�, של מי�מתמודדי� ע� מצוקה מחריפה והולכת 

  . בסכנת הכחדה

, לצור% כ%. דרו�#בעיקר במסדרו� צפו�, יש לאפשר מעבר מיטבי של מיני�, בכדי למת� את הנזק הצפוי

למנוע כל קיטוע נוס  של השטחי� : יש לתת את הדעת ליעד חשוב זה, בעת כל קבלת החלטות תכנונית

מאמ) מיוחד יש למקד בהעלאת . לשמר מסדרונות אקולוגיי� לאורכה ולרוחבה של המדינההפתוחי� ו

כמו בתי הגידול ,  שבשל מאפייניה� ה� חשופי� יותר לפגיעה,רמת ההגנה על בתי גידול רגישי� במיוחד

והקצאת מי� שתאפשר את ,  מתאי�ממשק, לבתי גידול אלו יש להעניק רמת הגנה מיטבית. הלחי�

  . � בתנאי� האקלימיי� המשתני�קיומ� ג

גור� האיו� , תחו� פעילות נוס  בו נית� למת� את ההשלכות הצפויות הוא המאבק במיני� הפולשי�

השינויי� האקלימיי� החזויי� צפויי� להחמיר את התופעות . השני בחשיבותו על המגוו� הביולוגי

עדיפות למיני� אלו על פני המיני� בדר% של מת� , של מיני� פולשי� ומתפרצי�, המזיקות כבר כעת

  .  פעולה לאומית למיגור השפעת� של המיני� הפולשי�תוכניתבמישור זה נדרשת . המקומיי�

  Mitigation –הקלה ומיתון 

התרומה העיקרית להקלה ומיתו� של תופעת ההתחממות , בתחו� התכנו� והשטחי� הפתוחי�

פחמ� נמוכה בהרבה מזו המתאפיי� בטביעת , זח יעיל ומרוכת היא דר% יישו� של פיתוגלובאליה

  . המאפיינת פיתוח בזבזני המכלה את השטחי� הפתוחי�

מערכת התכנו� מתווה ומיישמת מדיניות במספר תחומי� בעלי השפעה עצומה על ההתחממות 

ולכ� , נושאי� אלו נדוני� בפרקי� המוקדשי� לה�, ת כמו מדיניות אנרגיה ומדיניות תחבורהגלובאליה

  : לעיצוב ויישו� מדיניות התכנו� והפיתוח הלאומית יש השפעה רבה בפני עצמה, ע� זאת. א יידונו כא�ל

, תחת השימוש ברכב הפרטי,  על תחבורה ציבוריתמרביתריכוז הפיתוח בערי� מאפשר התבססות  •

  .כ% להפחית פליטות פחמ� מתחבורהוב

  . ופיתוח פרברי בזבזני בקרקע, כמו הקמת יישובי� חדשי�, הימנעות מפיתוח מפוזר ודליל •

  .  לצור% ייעול השימוש באנרגיה,אימו) סטנדרטי� מחייבי� של בנייה ירוקה •
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, קיומ� של שטחי� ציבוריי� פתוחי� בעיר וסביב לה מסייעי� בהפחתת תופעת איי החו� בעיר •

 . רהשימוש באמצעי מיזוג אוויובכ% מאפשרי� להפחית את , מעבר לתועלותיה� הרבות האחרות

להצבת פאנלי� ) 'בתי אריזה וכד, רפתות, חממות(שימוש בגגות של מבני� חקלאיי� גדולי�  •

  . ריי�אסול

עקב , א% למרבה הצער, תכניות המתאר לרמותיה� מעגנות עקרונות חשובי� אלו בהוראות ובתשריטי�

ע אחיזה יוזמות פיתוח ממשלתיות המונחות על ידי רצו� לפזר את הפיתוח ולקב(לחצי� מלמעלה 

 מדיניות זו נפרצת כל העת לטובת ,) בעלי קרקע פרטיי� וראשי רשויותיוזמות של(ומלמטה , )בקרקע

  . עידוד בפועל של פיתוח מפוזר

אשר יש חשיבות רבה , חלק בלתי מבוטל מהשטחי� הפתוחי� בישראל הינ� שטחי� חקלאיי�

ני� עליו � חלק מרצ  השטח הפתוח ומג מהוויה�:  בצד תפקיד� המסורתי לייצור מזו�,בשימור� ככאלו

קיבוע פחמ� :  ונודעת לה� תרומה במיתו� תופעת ההתחממות; ה� נושאי� ערכי נו  ותרבות;מפני בינוי

לעיתי� עולי� קונפליקטי� בי� , ע� זאת. בשטח חקלאי הוא בשיעור דומה לזה של חורש י� תיכוני

 תכניות למבני� או שטחי� חקלאיי� על גבי כאשר מקודמות, הפעילות החקלאית לשימור ערכי הטבע

את על פי מדדי� אשר יבטיחו , ראוי כי הפעילות החקלאית באר) תזכה לעידוד ולסיוע. שטחי� רגישי�

  .קיומה של חקלאות משמרת סביבה

. והיא יעד רצוי שיש לאמצו, נטיעת יערות ידועה כאחד הגורמי� הממתני� את תופעת ההתחממות

ואלו יכולי� לסייע , המדבוררו ידע וניסיו� עשירי� בתחו� הייעור ומיתו� תופעת במדינת ישראל נצב

. וכ� לסייע בגיבוש פתרונות במדינות אחרות בעול�, רבות בהקלה ובמיתו� תופעת ההתחממות באר)

בתחו� זה יש להקפיד כי נטיעת עצי� לא תדחק בתי גידול . אינו עומד בפני עצמוהייעור יעד , ע� זאת

  .ני� טבעיי� מקומיי�או מי

טכנולוגיות צורכות שטחי� פתוחי� החלק מ. הערה נוספת נוגעת לעידוד השימוש באנרגיות חלופיות

מתו% הדאגה לשטחי� הפתוחי� ולמגוו� . בעוד שתועלת� למשק האנרגיה אינה משמעותית, נרחבי�

סביבתית מול התועלת בכל יוזמה כזו יש לבחו� את מאז� העלות ה, הביולוגי והנופי המתקיי� בה�

  . בהתייחס ג� לצריכת השטח, הצפויה

  Financial Mechanism –מנגנונים פיננסיים 

. במישור הבינלאומי ידועה פעילות� של גופי שמירת טבע הפועלי� לרכישה של שטחי� ראויי� לשימור

#רי� הי�לאומיי� לחשיבות� של האזובשני� האחרונות גוברת המודעות בקרב ארגוני הסביבה הבינ

הקצאת .  בשל תרומת� הגדולה לשימור המגוו� הביולוגי העולמי,ישראל ביניה�, תיכוניי� בעול�

  . משאבי� לשימור מערכות טבעיות בישראל תשתלב היטב ע� מגמה זו

מדיניות הפיתוח של ישראל מעודדת למרבה הצער פיתוח בזבזני ובלתי יעיל על פני : במישור הלאומי

נדרשת , לפיכ%. ותו% החמרת תופעת ההתחממות, זאת בניגוד למדיניות התכנו�. רוניעידוד הפיתוח העי

  . מדיניות תקציבית אשר תתא� את עקרונות התכנו� שהוזכרו לעיל
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הקצאה המצויה בחסר , בתחו� שמירת הטבע נדרשת הקצאת תקציבי� לשימור שטחי� טבעיי�

דיפות גבוה במדינות ההשקעות של שכ� התשתית הטבעית אינה נתפסת כבעלת סדר ע, בישראל

לרכישת שטחי� , לאכיפה, במסגרת זו יש להבטיח מקורות תקציביי� להבטחת מי� לטבע. המדינה

  .  ולשחזור ושיקו� של בתי גידוללממשק, למחקר, ראויי� לשימור או למצער את זכויות הפיתוח בה�

  

  Technology Transfer –העברת טכנולוגיות 

 של מדינות אחרות בתחו� של �מניסיונ רלוונטית בעיקר פעילות של מחקר ולימוד ,הבמישור פעילות ז

והשתלבות במחקר האקדמי העולמי ללימוד , אימו) כלי� למיתו� הנזק הצפוי למערכות הטבעיות

ידע נרחב נצבר בעול� . השפעות שינויי האקלי� על מערכות טבעיות והדר% למיתו� הנזק הצפוי לה�

כלי� להתמודדות ע� קיטוע של בתי ,  בישראלו שנית� ליישמ של בתי גידול טבעיי�קו� ושיחזורבשי

דומה כי האתגר העיקרי בישראל הוא , ע� זאת. מעברי� לבעלי חיי� ועוד, גידול כמו גשרי� אקולוגיי�

  . מאחר וזו החוליה החלשה, שילוב ויישו� הידע הקיי� במערכת קבלת ההחלטות

  ריכוז המלצות מדיניות 

  :סתגלותה

  . המש% והעמקה של המחקר לבחינה של השלכות תופעת ההתחממות על המגוו� הביולוגי בישראל •

 לצור% ריכו% – פעולה לאומית להגנה על המגוו� הביולוגי והמערכות הטבעיות תוכניתגיבוש ואימו)  •

מירת ש, מניעת קיטוע של בתי גידול, למשל באמצעות יצירת מסדרונות אקולוגיי�, הנזק הצפוי

. והגנה מוגברת על בתי גידול רגישי� במיוחד כמו בתי גידול לחי�, רצפי� של שטחי� פתוחי�

  . במסגרת זו יש לתת את הדעת בי� היתר לזכות המי� לטבע והמש% קיומ� של בתי גידול לחי�

שפגיעת� צפויה להחמיר ע� שינויי ,  פעולה לטיפול במיני� הפולשי�תוכניתגיבוש ואימו)  •

 . האקלי�

  : מיתון

על פני פיתוח , יישו� מדיניות פיתוח המעדיפה פיתוח עירוני המבוסס על שימוש בתחבורה ציבורית •

  . פרברי מפוזר התלוי ברכב הפרטי

  . יישו� סטנדרטי� של בנייה ירוקה החוסכת באנרגיה ובמי� •

,  בעירהמסייעי� בשיפור האקלי�, הקפדה על היק  ואיכות של שטחי� ציבוריי� פתוחי� בעיר •

  . מעבר לכל תועלותיה� האחרות

 . יישו� מדיניות ייעור שאינה דוחקת מיני� ובתי גידול מקומיי� •
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בעת קידו� מיזמי� של אנרגיה מתחדשת יש לשקול ולהפני� את ההשפעה על המגוו� הביולוגי  •

 . והשטח הפתוח

 . יי�סולארנלי� לצור% הצבת פא) רפתות, כמו חממות(שימוש בגגות של מבני� חקלאיי� גדולי�  •

 : מימון

העדפת ריכוז הפיתוח בערי� :  נכו� את עקרונות התכנו� בישראליישו� מדיניות תקציבית המבטאת •

 . על פני פיתוח של התיישבות חדשה ופיתוח דליל ומפוזר

הגנה על שטחי� , הבטחת מי� לטבע: לוגי בישראלהקצאת תקציבי� לשמירת הטבע והמגוו� הביו •

 . מחקר ושיקו� ושחזור בתי גידול, מימשק, פיקוח, אכיפה, פתוחי�

, חתירה להשתלבות בתכניות בינלאומיות לשמירה על המגוו� הביולוגי בחבלי� הי� תיכוניי� בעול� •

 . בי� היתר דר% רכישת שטחי� לשימור

 : העברת טכנולוגיות

 . עיותת על מערכות טבגלובאלי בעול� למיתו� תופעת ההתחממות הוהניסיו�לימוד מהידע  •

  . יישו� והטמעה של הידע הקיי� באר) בתהליכי קבלת החלטות •
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  ,  ויובל ארבללדין פרימוט, גדעון ברומברגי "נכתב ע

   org.foeme.www, רח התיכוןהמזר הארץ ידידי כדו

  il.org.cfe, עמותת אזרחים למען הסביבה בגלילבשיתוף 

  

 תקציר מנהלים

 דורשות שינוי מדיניות מתקד� ומרחיק ,השלכות שינוי האקלי� על משק המי� של ישראל ושכנותיה

ומובילה  מערכות השקיה ישראל התפתחה כמנהיגה עולמית בייעול , השני� האחרונות60לאור% . לכת

להתמודד  על מנת . בתחומי� אלה מקצועי למדינות ברחבי העול�סיפקה ידעו, בהשבת קולחי� להשקיה

על ישראל להפו% למובילה עולמית בחיסכו� במי� בכל , אקלי�ה ע� האתגר העצו� של שינוי

ייעול לבדו אינו , ע� זאת.  בחיסכו� בסקטור הביתידרמטיי�ובמיוחד להשקיע בשיפורי� , הסקטורי�

כמויות אשר מאפשרת הקצאה של ,  כי יעילות מי� בחקלאותישראל למדה בדר% הקשה. מדד לקיימות

 מובילה בהכרח ה אינ, והמש% גידולי� טרופיי� באקלי� חצי צחיחלהרחבת הגידול החקלאינוספות מי� 

 כל נחל יכתהפתרמו לאמצעי הייעול שננקטו בישראל , בהיעדר מדיניות מי� מבוססת קיימות. לקיימות

  .  במקו� מי�,יוב גולמי או מטופל חלקיתבאר) לתעלה פתוחה שבה זור� ב

נדרשת מנהיגות פוליטית , כאשר נית� כבר לחוש את השלכות שינויי האקלי� באזורנו, כיו� יותר מתמיד

בנוגע , ההמלצות המובאות להל�.  של משק מי� מקיי�מופתעל מנת להפו% את משק המי� בישראל ל

 לתרו� לשיח ציבורי על השינויי� הנדרשי� ועל שואפות, למיתו� שינויי אקלי� ולהיערכות אליה�

  . האפשרויות החדשות שה� מציבי�

בעלי אינטרסי� הנהני� מהמצב הקיי� מערימי� קשיי� פוליטיי� בפני , תי�לע. כל שינוי הוא קשה

 הבצורת הנוכחית בת ארבע השני� על ההכנסה שלכותכפי שמתברר מה, ע� זאת. רפורמות הכרחיות

הרפורמה במשק המי� החקלאי הובילה לניהול המשבר באופ� הנוגד את האינטרסי� מניעת , הכפרית

  .  רפורמהה תנגדימל כולל אלה ש, של כלל החברה

שיח זה נחו) בדחיפות על מנת להפו% את משק . ההמלצות להל� מוגשות כצעד ראשו� בשיח ציבורי

  . אקלי�ה  ע� שינויראויהולאפשר התמודדות המי� הישראלי למודל לקיימות 
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 מים ומשבר האקלים

    :מצב קיים מול מצב רצוי .1

  תמונת מצב וצפי השלכות אקלימיות בנוגע למים

, הצפויי� לגרו� לעליית פני הי�, שינויי האקלי�. המזרח התיכו� מתאפיי� במחסור המי� החמור בעול�

 מחסור המי� רפתיובילו להח, וירידה במשקעי�, אירועי מזג אוויר קיצוניי� כגו� בצורת ושטפונות

 יהיא אינה חסינה מהשפעות שינוי, תעל א  שישראל מפותחת יותר משכנותיה מבחינה כלכלי. באזור

ע� התגברות מתחי� , היא תושפע ה� באופ� ישיר מהשפעותיה� הכלכליות וה� באופ� עקי . האקלי�

  .חברתיי� ופוליטיי� מול שכנותיה

 חייבי� להבי� ששינויי ,ר הרחב באמצעות התקשורתקובעי מדיניות אחרי� והציבו, ממשלת ישראל

, ע� השלכות חמורות בתחו� הסביבתי, אקלי� ה� איו� חדש א% אמיתי לישראל ולמזרח התיכו�

בו מקורות הנתו� ובמצב , בהיעדר אספקה בטוחה ונקייה של מי שתייה. והביטחוניהפוליטי , הכלכלי

באזור המאופיי� ג� כ% במתיחות . י� פוליטיכי�לסכסוגדל הסיכו� , מי� הנ� משותפי� וחוצי� גבולות

 צפויי� ,כלכליות#החברתיותה� הפיזיות וה� , משבר האקלי� והשלכותיו, פוליטית מהגבוהות בעול�

  .בי� המדינותהיציבות הפוליטית ) חוסר(לערער עוד יותר את 

  המתיחות סביב מי� בי�ה� יחריפו את המחסור ואת: """"מכפילי סיכו�מכפילי סיכו�מכפילי סיכו�מכפילי סיכו�""""שינויי אקלי� צפויי� לפעול כ

כבר . גיאוגרפיה וגבולות, דרולוגיי�יהה �משאביוחולקות  זו לזו הקשורות ,א  בתו% המדינות ומדינות

  . והשלכותיו צפויות א  להחרי , כיו� אנו עדי� למשבר האקלי� בישראל ובמזרח התיכו�

 :שינויי האקלי� צפויי� להוביל להשלכות אלה, בישראל

 בטמפרטורה C°1.5#ו,  בטמפרטורת המקסימו�C°1.8שראל הוא עלייה של צפי ההתחממות בי •

 הטמפרטורה צפויה, 2071#2100בשני� ). 1960#1990בהשוואה לשני�  (2020הממוצעת עד שנת 

   C°5.i ל C°3.5לעלות בי� 

הערכת  (ii.2050 עד שנת 20%ו, 2020 עד שנת 10%ה ירידה בכמות המשקעי� בהיק  של צפוי, כמו כ� •

 iii). מיליו� דולר בשנה#208 ל101.5 בלבד עומדת בי� 4% של אובד� משקעי� בהיק  של נזק

  עשויי� להוביל לירידה של , 10%יחד ע� ירידה במשקעי� של , C°1#2עליית טמפרטורות של  •

 iv. בזרימה שנתית של נהרות המזיני� מקורות מי�40#70%

 בי�  בי�  בי�  בי� החוזר למאגרי� העיליי� ומי התהו�החוזר למאגרי� העיליי� ומי התהו�החוזר למאגרי� העיליי� ומי התהו�החוזר למאגרי� העיליי� ומי התהו�מילוי מילוי מילוי מילוי  ויותר ב ויותר ב ויותר ב ויותר ב25252525%%%%המשרד להגנת הסביבה צופה ירידה של המשרד להגנת הסביבה צופה ירידה של המשרד להגנת הסביבה צופה ירידה של המשרד להגנת הסביבה צופה ירידה של  •

....1961196119611961####1990199019901990 בהשוואה לשני�  בהשוואה לשני�  בהשוואה לשני�  בהשוואה לשני� 2070207020702070####2099209920992099השני� השני� השני� השני� 
v 

  vi.להשקיהלהשקיהלהשקיהלהשקיה בדרישה למי�  בדרישה למי�  בדרישה למי�  בדרישה למי� 20202020%%%%צפויה עלייה של צפויה עלייה של צפויה עלייה של צפויה עלייה של , בעקבות ירידה בזמינות המי� בקרקע •

עלייה של מטר תצי  חגורת . 2100עד לשנת  צפויהמ " ס50#100של כ  עלייה ::::מפלס פני הי�מפלס פני הי�מפלס פני הי�מפלס פני הי�עלייה בעלייה בעלייה בעלייה ב •

 ההצפה זו שקול). שה� יותר ממחצית אור% החו  בישראל, בחופי� חוליי�(מטר  50#100חו  ברוחב 

  .   השני� האחרונות4,000 החו  של תלהיק  הצפ
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מ " ס50עליית מפלס של .  לפגוע באופ� חמור ובלתי הפי% באקוויפר החו  לפגוע באופ� חמור ובלתי הפי% באקוויפר החו  לפגוע באופ� חמור ובלתי הפי% באקוויפר החו  לפגוע באופ� חמור ובלתי הפי% באקוויפר החו צפויהצפויהצפויהצפויהעליית מפלס הי� עליית מפלס הי� עליית מפלס הי� עליית מפלס הי�  •

 16.3ו� לאובד� משוער של תגר,  מטר מזרחה#1,000בכתרחיב את תחו� חדירת מי הי� למי תהו� 

, ניר ע� והאזור בי� אשדוד לארז שקמה, תל אביב, רמת ג�, בחדרה. ק מי� לקילומטר חו "יו� ממיל

  vii.עקב שאיבת יתר באזורי� אלה, חדירת מי הי� תהיה מהירה ורחוקה יותר

ממוצעת מ צפונה ע� התחממות " ק300#500תיכוניות ינדדו כ# י�) biome#ביו�(מערכות אקולוגיות  •

  viii.המשמעות היא עליית קו המדבר בישראל משמעותית צפונה. C°1.5של 

  .צפויה ג� עלייה בתחלואה ותמותה ממחלות המועברות על ידי יתושי� ומזיקי� •

במיוחד באזורי� צחיחי� וצחיחי� , אקלי� על משאבי מי�ה של שינוי שפעותהשלכות וצפי ההה

המחסור במי� .  לשנות את משק המי� כפי שהוא מוכר לנועשויות, כמו ישראל והמזרח התיכו�למחצה 

 . לפגיעה משמעותית בביטחו� המי�, עבורנו ועבור שכנינו, צפוי לגדול ולהפו%

המבוססי� על דלקי� (נעשה שימוש במשאבי אנרגיה , בנוס  לצפי ההשלכות הישירות על משאבי מי�

אלה . התפלת מי י� ועוד, במוביל הארציכדוגמת שאיבת מי הכינרת , להפקת והובלת מי�) מחצביי�

ומת� של משאבי אנרגיה עקב תר. ת על ידי פליטת גזי חממה לאטמוספרהגלובאליתורמי� להתחממות 

  .  להל�גורמי� אלה יילקחו בחשבו� בהמלצות הניתנות , אקלי�ה אלה לשינוי

    : מצב רצוי .2

  יעדים למשק המים מול צפי השלכות אקלימיות

מוצגי� כא� , ועקב האנרגיה הדרושה להפקת והובלת מי�,  הישירות על משאבי מי�עקב צפי ההשלכות

קידו� היערכות לשינויי אקלי� , שימור משאבי�, יעדי� כלליי� לשיפור יעילות כללי במשק המי�

המלצות אלה עוצבו ג� במטרה להפחית . ופיתוח מנגנוני� פיננסיי� לצרכי� אלה, והעברת טכנולוגיה

  . ובכ% להפחית פליטות גזי חממה בישראל, אנרגיה באספקת שירותי מי�את השימוש ב

  מיתון השלכות שינויי אקלים 2.1

תורמת לפליטות , בה נעשה כיו� שימוש להפעלת מתקני� להתפלת מי י�, )פוסילית(מחצבית אנרגיה 

  :אנו ממליצי� כי, אי לכ%. גלובאליהאקלי� הגזי חממה המובילי� לשינוי 

סילוק או הטמנה יימצא פתרו� לוג� מתחדשת /יתסולארתקני התפלה באנרגיה עד אשר יופעלו מ

 פי שתיי�מלמעלה  (ק מי� בשנה" מיליו� מ#300לא יותר מממשלת ישראל תתפיל  ,נאותי� של תמלחות

  .)משיעור ההתפלה כיו�

עירוני במגזר ה. ביקושי�) צמצו�(יש להפעיל מדיניות ניהול : חלופה  למדיניות הגברת אספקת המי�

, בהשקעות נמוכות מאלה הנדרשות לבניית מתקני התפלה) ק" מלמ300כלומר  (30%בלבד נית� לחסו% 

  . ולהימנע מהזיהו� וגזי החממה הנוצרי� מפיתרו� זה
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 היערכות להשלכות שינויי אקלים 2.2

ועל העובדה שכמות המי� הזמיני� , ההמלצות הבאות מבוססות על הצור% להיער% לשינויי אקלי�

  .חת בעקבות ההשלכות האקלימיות הצפויותתופ

        ::::הסקטור הביתיהסקטור הביתיהסקטור הביתיהסקטור הביתי

  . #2008ביחס ל, 2020 בצריכת מי� בסקטור הביתי עד שנת 30%יש להגיע להפחתה של 

        ::::הסקטור החקלאיהסקטור החקלאיהסקטור החקלאיהסקטור החקלאי

  . 2020 עד שנת 10%הקצאת המי� השפירי� לחקלאות לא תעלה על  .1

והשבת קולחי� ) הגבוה ביותר" (ענבר"תק�  טיפול בשפכי� ב95%יש להציב יעד של : טיפול בשפכי� .2

 .אלה בעיקר לחקלאות

ולהפחית את , יש להשקיע באופ� מסיבי באפשרויות תעסוקה אלטרנטיביות ביישובי� כפריי� .3

 . חקלאות תעשייתיתצורכי  במי� שפירי� ל�תלות

  מימון  2.3

 ויו� אמצעי� להיערכות ומיתו� שיניש להעביר הכנסות מהעלאת תעריפי המי� בכל הסקטורי� למימ

 . אקלי�ה

הגבלות בחקיקה ואכיפה . 2; רפורמה רגולטיבית במחירי המי�. 1 :שילוב אסטרטגיות לניהול ביקושי�

 ופיתוח בתחו� הגדלת תקציבי מחקרבנייה משמרת מי� ו. 4; חינו% והסברה. 3; מרתיעה ויעילה

  . �את כלכלת ישראל כמודל לניהול מקיי� של משק מישילוב זה יקד�  . החיסכו� במי�

  העברת טכנולוגיה 2.4

של כולל יישו� ניסיוני , פיתוח והמטרה הכוללת היא הרחבת התמיכה הכספית הלאומית למחקר

אנרגיה נקייה וטכנולוגיות יעילות באנרגיה לשימושי� הפקה ב, פעילויות הקשורות לחיסכו� במי�

  . ביתיי� וחקלאיי�

, לדוגמה באפריקה, מדינות מפותחות פחותישראל תוכל להעביר טכנולוגיות קיימות ועתידיות ל, בכ%

 למשל כפי שמעמדה כיו� בטכנולוגיות, מנהיגות בתחו�עמדת הנות בתחומי� טכנולוגיי� אלה מיול

  . ההשקיה

)  והלאה2012(במידה וישראל תצטר  לגוש המדינות המפותחות בתקופה שאחרי הסכ� קיוטו , בנוס 

 להגיע סייעהעביר טכנולוגיות לחיסכו� במי� ואנרגיה תיכולת ל,  הפחתת פליטותלמחויבותבכל הנוגע 

  . ליעדי הפחתה בהסכ� בינלאומי עתידי
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  המלצות מפורטות .3

  . ההמלצות המפורטות להל� עוצבו במטרה להשיג את היעדי� הכלליי� שהוצגו בפרק האחרו�

  מיתון השלכות שינויי אקלים 3.1

 במרכז האר) להשקיהש במי הכינרת ולמנוע שימו, בכינרת" ספיר" את תחנת השאיבה השביתיש ל

הובלת המי� יוביל שאיבה והקיצו) במשאבי האנרגיה הדרושי� ל).  בגליל ובעמק הירד� תימש%השקיה(

  . לחיסכו� בחשמל והפחתה של פליטות גזי חממה

  :לצור% יעד ההתפלה

ו� מי�  לביטחהמקסימאליכמות המהווה את הצור% (ק לשנה " ממיליו� #300הגבלת היק  ההתפלה ל .1

 . עד שאנרגיה מתחדשת תהיה זמינה) ביתי בתקופות בצורת מתמשכות

שימוש בה� להנעת ; ית ורוח בהיק  גדול הרבה יותרסולארפיתוח והתקנת טכנולוגיות של אנרגיה  .2

 .מתקני התפלה ותחנות שאיבת מי�

 .  פיתוח דרכי� להתמודדות ע� תמלחות .3

  היערכות להשלכות שינויי אקלים  3.2

 ::::תיתיתיתיהסקטור הביהסקטור הביהסקטור הביהסקטור הבי

  :#%30בכדי להגיע ליעד הפחתת צריכה ב

 אזוריתהנדירות את ה וישק  אקולוגיי� שיכלול ערכי� %יש להעלות את מחיר המי� לצרכ� הביתי כ .1

 כמות מינימו� יש להבטיח,  זאתע�. והעלייה בעלות הנובעת מהגדלת הנדירות ע� הגברת ההפקה

  . כהבמיוחד לאוכלוסיות בעלות הכנסה נמו, לצרכי� ביתיי�

עד שנת , הכוללת מי� שפירי� ואחרי�, ויישו� של אספקת מי� מעורבת לשימושי� ביתיי�החדרה  .2

2020 . 

 . לאד� ליו�שפירי�   ליטר מי�30אבטחת  •

שיטה זאת . שאר המי� יהיו תערובת של קולחי� מטוהרי� לרמה גבוהה ביותר ומי� מליחי� •

 .יישובי� בערבהבמיושמת כיו� 

מיחזור מי� אפורי� , התק� החזרת מי� לבוילר, כגו� חסכמי�, חיסכו� במי�יישו� טכנולוגיות ל .3

שטיפת מכוניות ושימושי� לא , יישו� איסור גור  על שימוש במי� שפירי� להשקיית דשאי�. ועוד

 .הכרחיי� אחרי�

הסרת התנגדויות לשימוש במי גשמי� שנאספו במערכות , בשיתו  משרד הבריאות, יש לקד� .4

 . לשימוש לצרכי� ביתיי� ועירוניי�ור מי� אפורי� מיחז, ביתיות
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שימוש במי� אפורי� /יש לנסח ולייש� חקיקה המקדמת איסו  ביתי של מי גשמי� וטיהור שפכי� .5

 . לשימוש ביתי וקהילתי

גינות מוממקסמי� חלחול נגר עילי , יש לאמ) תקני בנייה המחייבי� יישו� אמצעי חיסכו� במי� .6

 . למי תהו�

פיתוח תכניות מקיפות להעלאת המודעות למחסור במי� עבור , שיתו  ע� משרד החינו%ב, יש לקד� .7

 . כולל הסבת כל בתי הספר למודלי� של בנייני� חוסכי מי�, כל בתי הספר

  .  ותערובת של תמריצי� כלכליי� לחיסכו�, יש להשיק קמפיי� ציבורי מקי  לחיסכו� במי� .8

 ::::הסקטור החקלאי ויישובי� כפריי�הסקטור החקלאי ויישובי� כפריי�הסקטור החקלאי ויישובי� כפריי�הסקטור החקלאי ויישובי� כפריי�

  :2020 עד שנת %10להבטיח הקצאת מי� שפירי� לחקלאות שלא תעלה על בכדי 

 ,ק לשנה" מלמ#500 יש לקבל החלטת קבינט להפחית את הקצאת המי� השפירי� לחקלאות מיותר מ .1

 .  ממשאבי המי� השפירי�#10% ללא יותר מ

� כ% שהמחיר ישק  את עלות, יש להסיר את כל הסובסידיות של מחירי המי� לסקטור החקלאי .2

    . עלויות אקולוגיות וער% הנדירות האזורית, השולית

 כי היערכות יצוי�, ע� זאת.  יובילו לתמורות בדפוסי הגידולי� המי�יש לצפות שרפורמות במחירי

 השקיהלמציאות אקלימית חדשה ייאל) את הסקטור החקלאי להפחית בגידולי� המצריכי� 

לדוגמה ( אינטנסיבית השקיהולי� מבוססי במיוחד של גיד, אינטנסיבית ולהקטי� את הייצוא

 ). בה�" עשירה"במי� לאירופה ה" ענייה"מישראל ה

כגו� בננות ופירות טרופיי� , יש להסיר מכסי� ומכסות על ייבוא של תוצרת חקלאית עתירת מי� .3

  .  ובכ% להפחית את צריכת המי� המקומית, אחרי�

  :בכדי להשיג מטרות טיפול בשפכי�

  . במתקני שפכי� לחקלאות בכדי למת� את אובד� המי� השפירי�ע להשקייש להמשי%  .1

בדיקה לאפשרות תקני� גבוהי� יותר ( .לטיפול בשפכי�" ענבר"ת את תקני יש לייש� במהירו .2

 ). באקוויפרי� רגישי� ולשימוש עירוני

להסיר חששות לגבי ,  להשתמש בקולחי� מטוהרי� להשקיהכלל האוכלוסיהיש להמשי% בחינו%  .3

 . מי� בריאותיי� פוטנציאלי� ולהתגבר על סטיגמות הכרוכות בשימוש זהאיו

  :בכדי להשיג השקעות באפשרויות תעסוקה אלטרנטיביות ביישובי� כפריי�

תיירות תימש% לאזורי� ע� נחלי� . יש לשק� מערכות אקולוגיות בכדי לאפשר תיירות כפרית .1

  . זורמי� ואזורי טבע

 ).cottage industries(ביתיות /יות קטנותיש לתמו% בפיתוח תעש .2
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זאת על מנת למשו% , יש להשקיע בקווי תחבורה מקיימת בי� יישובי� עירוניי� ליישובי� כפריי� .3

 . תיירות מקיימת ולהגדיל אפשרויות תעסוקה ביישובי� כפריי�

יש להשקיע בקווי תקשורת הזמיני� הטובי� ביותר ביישובי� כפריי� בכדי להגדיל אפשרויות  .4

 . קה ולהקטי� את התלות בתחבורהתעסו

  מימון 3.3

 ל למיתו� שינוי"יישו� ההמלצות הנהאמצעי� המוצעי� להל� ייעזרו להשיג מימו� בר קיימא לצור% 

  . היערכות אליה� והעברת טכנולוגיה, אקלי�ה

        ::::הסקטור הביתיהסקטור הביתיהסקטור הביתיהסקטור הביתי

לאחרונה כפי שצרפת החלה , על מכשירי� הצורכי� כמויות מי� גדולות" ירוק"הטלת מיסוי או מכס  .1

ההכנסות ממיסוי שכזה ישמשו לסבסוד , בדומה להעלאת מחירי המי�. להטיל על יעילות אנרגיה

מדיחי כלי� , מזגני�, לדוגמה חסכמי�(ישת מכשירי� ומוצרי� בעלי יעילות מי� ואנרגיה גבוהה כר

 ).מכונות כביסהו

, בית לרכישת טכנולוגיותאו הלוואות ללא רי/ו, הקלות מס, מת� תמריצי� פיננסיי� כגו� מענקי� .2

  .  כגו� שירותי� יבשי� או שירותי קומפוסט, או מוצרי� בעלי יעילות מי� ואנרגיה גבוהה/מכשירי� ו

        ::::הסקטור הביתי והחקלאיהסקטור הביתי והחקלאיהסקטור הביתי והחקלאיהסקטור הביתי והחקלאי

  . ח זה"העלאת מחיר המי� ותיעול ההכנסות למימו� תכניות והמלצות אחרות המתוארות בדו

        ::::כלליכלליכלליכללי

 הצגה והשמת פעילויות הקשורות לטכנולוגיות לחיסכו� ,פיתוח, יש להשקיע ולתמו% במחקר מדעי .1

  . כפי שמתואר להל�, במי�

 כבסיס חקלאייש לפתח את הכלכלה הישראלית כמודל ליעילות מי� וקיימות בסקטור הביתי וה .2

 . מפותחות ומתפתחות, לייצוא ידע למדינות ברחבי העול�

טופלי� בהתא� לתקני המשרד  מותעשייתיי� מהשפכי� ממקורות ביתיי� 100%יש לוודא כי  .3

המלצה זו תקפה ה� לגבי . זאת בכדי למנוע זיהו� של מקורות מי תהו� קיימי�, להגנת הסביבה

וה� לגבי שפכי� ממקורות פלסטיני� המגיעי� , הדורשי� הגברת אכיפה, שפכי� ממקורות ישראלי�

י� דיפלומטי� מול הדורשי� שיתו  פעולה ומאמצ, לישראל או מחלחלי� למקורות מי� משותפי�

 .  הרשות הפלסטינית ומדינות תורמות

  העברת טכנולוגיות 3.4

ר טכנולוגיות קיימות ועתידיות למדינות מפותחות פחות יהעבלפתח ולישראל יכולה ,  לעילשמצוי�כפי 

  . בתחומי� אלהולהנהיג להוביל מוכח פוטנציאל היא בעלת  .ואסיהאפריקה , במזרח התיכו�
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, קציבי המחקר הממשלתיי� בכדי לאפשר לישראל להעביר טכנולוגיות עתידיותיש חשיבות להגדלת ת

משרד , משרד החקלאות ופיתוח הכפר, זאת דר% משרדי המדע� הראשי במשרד לתשתיות לאומיות

  . המדע התרבות וספורט והמשרד להגנת הסביבה

  מסקנה .4

מחברי . בלתי רצויי� ויקרי�, קובעי מדיניות עשויי� לראות את האמצעי� המוצעי� לעיל כקיצוניי�

ה� ישנו את משק , ויתקבלובמידה . ח זה מאמיני� כי אמצעי� אלה אינ� קיצוניי� אלא מתקדמי�"דו

אלה הרואי� שינויי� . המי� הישראלי וימצבו אותו כמוביל וכמודל לחיקוי בכל הנוגע לקיימות מי�

או רואי� /ו, הה מסמלת מודרניותאלה כבלתי רצויי� מאמיני� לעיתי� קרובות כי צריכת מי� גבו

העלויות הכלכליות והאקולוגיות . בחקלאות תעשייתית חלק מהאתוס של מדינת ישראל המודרנית

מהוות כיו� מחיר , שמתעל� מתנאי אקלי� טבעיי� באר), הכרוכות בשימור משק מי� בלתי מקיי�

 בהרבה עקב ההשלכות יגדלו עלויות אלה.  ישירות ועקיפות– הזדמנויותהמתבטא בהחמצת גבוה מדי 

ובמיוחד לאור ההשלכות , ח זה"כפי שהודגש בחלקיו הקודמי� של דו.  בעתידשל שינויי אקלי�הצפויות 

ישראל אינה יכולה להרשות לעצמה שלא להוביל את הדר% כמודל , הצפויות של שינויי אקלי� באזור

של שינויי  הביטחוניוהאיו� וריות לקיימות משק מי� א� ברצונה להימנע מההשלכות הפוליטיות האז

  .אקלי�
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