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   הוועדה הבין משרדית להפחתת פליטות גזי חממה

 -16.08.21 וועדהסיכום טיוטת -

 

 :רשימת משתתפים  .א

אמיר דלית דרור, , שור -גה קרונפלדנד"ר , שולי נזר - )להלן: "הגנ"ס( הגנת הסביבה

 וחגית נובו. מורן שאנן , נטע גלאון, , רותי קירוגיל פרואקטורד"ר אילת רוזן, , זלצברג

 , דניאל וורנר. , חני מעוזגדעון בכרנון, -עליזה בן –משרד החוץ 

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

 אריק ריבקיןאסף דוד,  –משרד הכלכלה 

 .יעל כחלגדעון טופורוב,  –משרד החקלאות 

 , שרון דוד. יעקב שם טובשי קדם,  –משרד התחבורה 

 יעל פריש –חשכ"ל 

 , שני מנדליגאל גוטשל –אגף תקציבים 

 יותם שדה –משרד הפנים 

 אפרת מיניבצקי טיין.  –מל"ל 

   , רועי עבודי. ד"ר משה ינאי –למ"ס 

 גל לבנט.  –רשות החשמל 

 מאיה קרבטרי, נאור ירושלמי, קרנית גולווסרזיו דשא,  - מקומיהשלטון מטעם ה

יוני מיטל פלג מזרחי, יונתן אייקנבאום, ניר גירון, אלעד הוכמן,  - אזרחיתהחברה מטעם ה

 ספיר, אריה וגנר. 

 , יוסי אריה, ליאור מסינג, אריק סמל, אלה קוטלרניר קנטור - עסקיהמגזר מטעם ה

 ( ורון קמרה DHV) דניאלה מילמן ,(DHV) רוני כהן גינת –"ס יועצים למשרד להגנ

 

 :הנושאים הבאיםהצגת  .ב

 –)מצ"ב מצגת( למעבר לכלכלה דלת פחמןצעדים ופעולות ליישום החלטת הממשלה  .1

 ד"ר גיל פרואקטור, מנהל תחום אנרגיה ושינויי אקלים. 

 התייחסות נציגי משרדי הממשלה לאופן היערכות המשרדים ליישום היעדים:  .2

 מצ"ב שרון חצור, סמנכ"לית תכנון, מדיניות ואסטרטגיה, משרד האנרגיה .

 מצגת. 

  ,מצ"ב מצגת. תכנון, משרד התחבורה. רא"גשי קדם 

  ,מצ"ב מצגת.סביבה וקלינטק, משרד הכלכלה.  רא"גדוד אסף 

מצ"ב חגית נובו, מנהלת פרויקטים באשכול תעשיות.  –הקרובה  ת האקליםהצגת וועיד .3

 מצגת. 

 צדדיות.-אילת רוזן, ראש אגף אמנות סביבתיות רב –נושאי המשא ומתן בוועידה  .4

 מצ"ב מצגת.

 אלעד הוכמן, מגמה ירוקה.  –היערכות החברה האזרחית לוועידת האקלים  .5
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 :ותויוהתייחס עיקריי ההערותלהלן  .ג

צפויה נסיעה של רה"מ לביידן במהלך שבוע הבא.  :)הערה כללית( יןאפרת מניבצקי טי .1

 חברי הוועדה יכולים להעביר הצעות לשת"פים עם ארה"ב. 

אלעד הוכמן )בהתייחס למצגת של משרד האנרגיה(: מהי אנרגיה מופחתת פליטות?  .2

 האם מדובר בגז פוסילי למימן? מדובר בתהליך שמאוד מזהם. 

בתכנית משרד האנרגיה לצינורות הגז שמקודמים בימים  כמו כן, חסרה התייחסות

 אלו, להתייעלות אנרגטית ובנייה מאופסת אנרגיה. 

אנרגיה מופחתת פליטות הוא שימוש בכל מקור אנרגיה שיגרום להפחתת   שרון חצור:

פליטות. הכי טוב להפיק אנרגיה ממקורות מתחדשים, אבל ניתן להפחית פליטות גם 

 85%באמצעים אחרים, גם בג טבעי שהוא דלק מעבר. ברור כי לא נגיע להפחתה של 

 ידי מעבר לגז טבעי. -מהפליטות על

 צאת בתכנית של משרד האנרגיה. התייעלות אנרגטית נמ

 רחייבים לקבוע תקרה לתקציבים שמושקעים באנרגיה פוסילית, כלומ  אלעד הוכמן:

 כל מה שאינו אנרגיה מתחדשת. 

בצ'אט(: בהסדרים הנוכחי לא -אלעד הוכמן )בהתייחס למצגת של משרד התחבורה .3

 ב"צ. ראינו התייחסות לרשויות מטרופוליניות להסרת חסמים לתשתיות לתח

אלעד, נזמין אותך למפגש הרבעוני שלי עם נציגי המגזר השלישי  משרד התחבורה:

 בתחום התחבורה ונדבר על רשויות מטרופוליניות )תיאום באחריות משרד התחבורה(. 

זיו דשא )בהתייחס למצגת של משרד התחבורה ומשרד האנרגיה(: איך ניתן להטמיע  .4

 את התכניות האלו בשלטון המקומי?

אריאל בבצ'יק: אנו רואים בהערכות של השלטון המקומי כלי מפתח. אנחנו נסייעה 

 לרשויות המקומיות להכין תוכניות ונתמוך תקציבית גם בביצוע. 

שולי נזר: מבקשת לקיים דיון ייעודי בנושא תכנית היישום בשלטון המקומי יחד עם 

תיאום ות ונציגי האוצר ), המועצות האזורי15-נציגי המרכז לשלטון מקומי, פורום ה

 באחריות המשרד להגנ"ס(. 

אלעד הוכמן )בצ'אט(: אני חושב שיש לזמן לישיבה על השלטון המקומי גם נציגים של 

בתוכנית המענקים הקודמת הרשויות המקומיות לא ניגשו בכלל  החברה האזרחית

הסביבה  למכרזים בגלל שלא ידעו, ואח"כ ניגשו אך ורק להחלפת נורות לד. לארגוני

 והחברה האזרחית יש יתרון ביכולת ללוות את הרשויות בתהליך. 

אריה וגנר )בהתייחס למצגת של משרד האנרגיה(: ישנן הרבה פליטות מתאן בתהליך  .5

הפקת האנרגיה ואף אחד לא מכליל אותן בחישוב. תכנית משרד האנרגיה תביא 

 להגדלתן. 

 י אנרגיה משמעותיים. כן יש להתייחס גם לחוות השרתים שהם צרכנ-כמו

 מציעה מפגש ייעודי לשאלות אט"ד כדי למנוע אי דיוקים.  שרון חצור:

שולי נזר: נקבע דיון ייעודי בנושא דליפות מתאן משרשרת הפקת הגז. אנחנו 

 מתייחסים להערות אלו בכובד ראש )תיאום באחריות המשרד להגנת הסביבה(. 

 יש לבחון דרישה לאיפוס פליטות גז"ח לחוות השרתים.  גיל פרואקטור:

 נושא חוות השרתים נמצא בבחינה של משרד האנרגיה.  אוראיל בבצ'יק )בצ'אט(:
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יונתן אייקנבאום )הערה כללית(: אנחנו לא מצליחים לעמוד ביעדי הפחתת הפליטות  .6

 שקבענו בעבר. צריך לחשוב על צעדים שהם למימוש מיידי. 

פר )הערה כללית(: אני מקווה שההצעה על מיסוי פחמן תיתן רוח גבית שני מנדל לאו .7

לעמידה ביעדי הפחתת פליטות גז"ח. עמידה ביעדים תתאפשר רק עם חשמול המשק 

 והתחבורה, אך צריכת החשמל שלנו תעלה. 

 האם תוצג בוועדה תכנית היישום לפסולת? 

 משרדית. -בדיון הבא של הוועדה הבין שולי נזר:

החלטת הממשלה בנושא קידום  פיר )בהתייחס למצגת של משרד האנרגיה(:יוני ס .8

 12כלכלה דלת פחמן מאפשרת לבחון את יעדי ייצור החשמל מאנרגיה מתחדשת בתוך 

. מאידך, אמרת שהנושא ייבחן לא לפני שיחלפו שנתיים 1.8.21 -חודשים החל ב

 ?".2030-ב 30% -נוספות. האם סתמנו את הגולל על העלאת יעדי המתחדשות מעבר ל

 נעלה את היעדים כתלות ביכולת שלנו לעמוד ביעדים הנוכחיים.  שרון חצור:

דשת קיימת ונבחנה גדעון פרידמן )בצ'אט(: האפשרות להגדלת אחוזי האנרגיה המתח

 בפירוט בעבודה שלנו. כלומר זו אחת האופציות הסבירות. 

תכנית היישום צריכה להתייחס גם לייבוא מזון מהחי,  :)הערה כללית( אלעד הוכמן .9

 תהליך שהוא עתיר בפליטות ויש בו גם סוגיות מוסריות. 

-שלהם במפגש הבא של הוועדה הבין שולי נזר: משרד החקלאות יציג את התכנית

 משרדית. 

אנחנו צריכים לדבר על מערכות המזון באופן כללי, וגם על אובדן המזון  גדעון טופורוב:

 ברשתות ובבתים.  

דלית דרור )בהתייחס להצגת וועידת האקלים(: מציינת כי הסכם פריז הוא אינו הסכם  .10

ילחצו לאשר אמצעים לחיוב מחייב. מוערך כי במסגרת וועידת האקלים בגלזגו 

המדינות החברות להפחית פליטות גז"ח, ולא רק על אמצעים לדיווח על פליטות. יתכן 

 שאף ישקלו סנקציות. 

ניר קנטור )בהתייחס לתוכניות היישום להצגת וועידת האקלים(: יש לייצר תמריצים  .11

חדות נוספים למגזר העסקי להפחתת פליטות גזי חממה. בהתייחס לוועידה, התא

התעשיינים בוחנת אפשרות לשיתופי פעולה עם תעשיות בחו"ל ויצירת מפגשים נוספים 

 לקראת הוועידה ובמסגרתה. 

שולי נזר: אם ההתאחדות מעוניינת להציג את תכנית היישום שלה בוועדה הבין 

 משרדית הבאה, נאפשר זאת. 

ושא השלטון ראוי לקיים בארץ אירוע שיוקדש לנ נאור ירושלמי )הערה בצ'אט(: .12

 המקומי, למשל על הנושא הסולרי, טעינה חשמלית וכו'. 

  

 

 חגית נובו.  :הסיכמ

 
 


