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לכבוד
מר בנימין נתניהו
ראש הממשלה
משרד ראש הממשלה
ירושלים

לכבוד
מר יאיר לפיד
שר האוצר
משרד האוצר
ירושלים

לכבוד
מר עמיר פרץ
השר להגנת הסביבה
המשרד להגנת הסביבה
ירושלים

כבוד ראש הממשלה,

כבוד השר,

כבוד השר,

הנדון :פניה דחופה לביטול הקפאת התכנית הלאומית להפחתת גזי חממה
בצעד לא שגרתי חברנו יחד  -ארגונים אזרחיים ,השלטון המקומי והמגזר העסקי  -על מנת להביע את הסתייגותנו
הנחרצת מהחלטת הממשלה להקפיא את יישום התכנית הלאומית להפחתת פליטות גזי חממה.
לתכנית הלאומית להפחתת פליטות גזי חממה חשיבות ותרומה רבה למשק ,לתעשייה ,לשלטון המקומי ,לסביבה
ואף ליחסי החוץ ולהסברה הישראלית:


משמעות הקפאת התכנית ,שנתיים בלבד לאחר תחילת יישומה ,הינה בלימת תהליכים חיוניים שכבר
החלו לקידום חסכון באנרגיה ולצמצום זיהום אוויר בישראל ,חסימת השקעות משמעותיות לפיתוח
חדשנות והתייעלות ברשויות המקומיות ובתעשייה  -במיוחד באזור הפריפריה ,ופגיעה במאמצים
להפחית את יוקר המחיה.



ההחלטה תפגע אנושות ביכולתה של מדינת ישראל לעמוד בהתחייבותה הבינלאומית להפחתת  30אחוז
מהגידול בפליטות גזי החממה מתחומה עד שנת  ,3030שניתנה על-ידי נשיא המדינה בדצמבר .3002



במהלך השנתיים הראשונות ליישומה ,מענקים בסך  001מליון  ₪שניתנו לפרויקטי התייעלות על ידי
המשרד להגנת הסביבה ומשרד הכלכלה ,מינפו השקעות חסרות תקדים בהיקף של קרוב ל 000-מליון ₪
נוספים .תועלות כלכליות נוספות כוללות פיתוח מקורות פרנסה חדשים ,חיסכון בצריכת חשמל ,הפחתה
בזיהום אוויר ובתחלואה ועוד.

 הנתונים מאשרים כי התועלות הכלכליות ,החברתיות והבריאותיות של התכנית הלאומית להפחתת גזי
חממה עולות בהרבה על תכליתה המקורית בתחום האקלים בלבד.
נזכיר כי הצעדים שאושרו במסגרת התוכנית נבחנו בקפדנות ע"י משרד האוצר ,שהוביל את כתיבת התכנית
בממשלה על פי כדאיותם הכלכלית.
רבותיי ,לעמדה הרשמית נגד הקפאת התכנית שותפים רבים ,ובכלל זה נשיא המדינה ,משרד הפנים ,משרד
החוץ; אנשי תעשייה ובעלי עסקים; ראשי רשויות; וכן מאות אזרחים שפנו ישירות לחברי כנסת בבקשה למנוע
את הקפאת התכנית.

רק תמיכה יציבה וארוכת טווח של הממשלה בתכנית תבטיח את הביטחון הנדרש לשם השגת התועלות הרבות
שלה ועמידה של המדינה בהתחייבותה הבינלאומית.
הקפאה ,גם אם זמנית ,תפגע בהישגים שהושגו עד כה ולא תאפשר את הודאות הנדרשת לשם הבטחת השקעות
מהמגזר העסקי .עצירת התכנית בשלב זה היא טעות חמורה  -אך עדיין ניתן למנוע אותה.
אנו קוראים לכם לחזור בכם מההחלטה לבטל את המשך התכנית הלאומית להפחתת גזי חממה.

בכבוד רב,

בכבוד רב,

בכבוד רב,

מוסי רז
יו"ר חיים וסביבה

שלמה בוחבוט
יו"ר מרכז השלטון המקומי
וראש העיר מעלות תרשיחא

צבי אורן
נשיא התאחדות התעשיינים

