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   הוועדה הבין משרדית להפחתת פליטות גזי חממה

 - 13.10.21 וועדהסיכום  -

 

 :רשימת משתתפים  .א

אילת רוזן, , שור-גה קרונפלדנד"ר אלון זסק, , שולי נזר - )להלן: "הגנ"ס( הגנת הסביבה

 וחגית נובו.  , אביטל עשתמורן שאנן יובל לסטר,, גיל פרואקטורד"ר ד"ר צור גלין, 

 , אוריאל בבצ'יק, מיכאל שרמן. , גדעון פרידמןחנית בן ארישרון חצור,  –משרד האנרגיה 

 .ירושלם ברוךאסף דוד,  –משרד הכלכלה 

 .גרינהוט, צפריר , מריקה לינסקייעל כחלגדעון טופורוב,  –משרד החקלאות 

  .יעקב שם טובאבנר ברק,  –משרד התחבורה 

 יגאל גוטשל –אגף תקציבים 

 , ד"ר גילמור קשתחני פלג –משרד החינוך 

 ד"ר איזבלה קרקיס –משרד הבריאות 

   רועי עבודי. –למ"ס 

 גל לבנט.  –רשות החשמל 

 שחר סולר.  –מנהל התכנון 

 מאיה קרבטרי, קרנית גולווסר - מקומיהשלטון מטעם ה

 יוני ספיר. יוסי אברמוביץ, אלעד הוכמן,  - אזרחיתהחברה מטעם ה

 .אלה קוטלרערן סגל, , ניר קנטור - עסקיהמגזר מטעם ה

 איתן פרנס –איגוד מקצועי 

רוני כהן , )אקוטריידרס(, רון קמארה )אקוטריידרס( עומר תמיר –יועצים למשרד להגנ"ס 

 (.DHV) (, דניאלה מילמןDHVגינת )

 נדב בן ששון, , גיא דקניטהדס בר

 

 :הנושאים הבאיםהצגת  .ב

 התייחסות נציגי משרדי הממשלה לאופן היערכות המשרדים ליישום היעדים .1

אביטל עשת, ראש תחום כלכלה,  –תכנית היישום בנושא טכנולוגיות אקלים  -

 .)מצ"ב מצגת( המשרד להגנת הסביבה

)מצ"ב  גדעון טופורוב, שה"מ, משרד החקלאותד"ר  –תכנית היישום בחקלאות  -

 . מצגת(

 נטע אלול, מנהלת אגף פסולת, המשרד להגנת הסביבה  -תכנית היישום בפסולת  -

 .)מצ"ב מצגת(

ד"ר גיל פרואקטור, מנהל תחום אנרגיה ושינוי אקלים,  -סטטוס תכנית היישום  .2

 המשרד להגנת הסביבה

 

 :ותויוהתייחס עיקריי ההערותלהלן  .ג
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: מזהה את )בהתייחס לתכנית היישום בנושא אנרגיה ומצגת חקלאות( פרנס איתן .1

סולארי כאחד הנושאים החשובים שיש לטפל בהם. טוען כי הליכי -הנושא האגרו

התכנון הנוכחיים לא מאפשרים לפרויקטים לעלות על הקרקע, וכי יזמים נדחקים 

 לוטים. ילבצע פרויקטים בחו"ל. מבקש לקדם מסלול לפי

במצב הנוכחי יש ת גולדווסר )בהתייחס לתכנית היישום בפסולת(: טוענת כי קרני .2

ניתן להפחית  באמת לא, והטמנה והואפתרון אחד לפסולת  רשויות המקומיותל

 ל שיהיה, לא יגרום לרשויותפליטות בעזרת צמצום הטמנה. כל העלאת היטל גבוה ככ

 לא להטמין את הפסולת שבתחומן.

 : (משרד החקלאותהתייחס למצגת )בצ'אט, באלעד הוכמן  .3

זה מעט מידי ומאוחר  -כנית יישום שוב בתחום החקלאות לא הוגשה תמצר ש  -

חשוב בסוגיה זו לערב את  -מידי ביחס להחלטות הכוללות להפחתת פליטות 

 מנכ"ל והמשרד השר האחראי.

מי קבע ומדוע ההצגה הוגבלה לפרקציית ייצור המזון בישראל, הרי למשרד שואל  -

חקלאות סמכות בתחום ייבוא מזון  כמו מזון מן החי, סוגיית העצים וכריתות ה

כנית יציג תהחקלאות  בקש שמשרדמהפך להיות מכת מדינה וכו'. של עצים ש

 כוללת בתחום המשרד עצמו.

עביר ישית או יצעדי מדיניות בתחום משרדו ולא  גבשיהחקלאות  משרדמציע ש -

 שהוצע במצגת .כפי  -את האחריות לצרכני הקצה 

 אבני דרך ותוכנית ביצוע., וחות זמנים לגיבוש צעדי המדיניותוצגו למבקש שי -

 

 חגית נובו.  :הסיכמ

 
 


