יוני 2022
פורום האקלים הישראלי
פורום האקלים הישראלי ,יוזמתו של נשיא המדינה יצחק הרצוג ,הוא שיתוף פעולה חסר תקדים במציאות הישראלית
בין כוחות מהחברה האזרחית ,האקדמיה ,הממשלה ,הכנסת (קואליציה ואופוזיציה כאחד) ,השלטון המקומי ,גורמים
מהמערכת הכלכלית ומשדה התרבות ,התקשורת והרוח ,וכן פלטפורמה לשיתופי פעולה אזוריים ובין-לאומיים
בנושא.
בבסיס הפעולה של פורום האקלים ניצבת ההבנה שכדי להביא את ישראל למקום שעליה להיות בו ,הן בהיבט הפחתת
הפליטות והן בהיבט ההיערכות לחיים בעידן של שינויי אקלים ,נדרשות פעולות בטווח הזמן המיידי ובסדר גודל שונה
מזה שהיה עד כה.
התייצבותו של נשיא המדינה הרצוג בחזית נושא האקלים יוצרת הזדמנות מיוחדת במינה לקדם מגוון של סוגיות
בנושא האקלים בצורות שונות ובאופנים מגוונים .הפורום נועד לסייע לשחרר את הדמיון והיצירתיות הקיימים
בחברה הישראלית ולגבש יוזמות שיכולות להביא לשינויי מדיניות ולתרום לשינוי במציאות.
מטרות הפורום
 לסייע בצמצום הפערים שבין היעדים האקלימיים הגלובליים לבין היעדים שנקבעו בישראל בתחומים האקלימייםו הוא עושה זאת באמצעות עידוד מגוון גדול של יוזמות בכל תחומי החיים הרלוונטיים למשבר האקלים ,יוזמות
שבאופן מצטבר מייצרות שינוי כיוון במדיניות של ישראל.
 לפתוח ערוצים לתוך עולמותיהם של מקבלי ההחלטות ,לטובת מגוון של יוזמות יצירתיות ומשמעותיות בנושאיםהרבים המשיקים למשבר האקלים.
 להוות פלטפורמה לשיתופי פעולה רב -מגזריים לקראת פתרונות מקיימים לאתגרי משבר האקלים בארץ. להוות גוף מייעץ לנשיא המדינה בתחומי האקלים.הפורום הושק בחודש ינואר השנה במעמד הנשיא ורעייתו .בחודש מאי קיים הנשיא במשכנו קבלת פנים לחברי
הפורום ,בה השתתפו שרים וחברי כנסת מכל קצוות הקשת הפוליטית ,לרבות השרה להגנת הסביבה תמר זנדברג
וחברי הכנסת גילה גמליאל ,יריב לוין ,מוסי רז ,יוראי להב הרצנו ואלון טל ,וכן שגרירי מדינות שכנות.
אשכולות הפורום
גיבושן של היוזמות נעשה במסגרת אשכולות המאגדים עיסוק בנושאים שונים .כל אשכול מובל ע"י מספר חברי/ות
פורום שמונו לכך ,העוסקות/ים בנושאי האשכול במסגרת פעילותן/ם היומיומית.
האשכולות היוו את ליבת העשייה של הפורום בחודשים שהראשונים לפעילותו ,ותפקידם  -לשמש חממה ליוזמות.
בכל אשכול פעילים כמה עשרות אנשים .מפגשי האשכולות (המתקיימים בזום) הוקדשו לסקירה של הנושאים
המטופלים תחת האשכול ולזיהוי כיווני פעולה רלוונטיים ובעלי אימפקט עבור הפורום .עם סיום הסבב הנוכחי של
מפגשי האשכולות ,תתמקד הפעילות בקבוצות עבודה קטנות ,שמטרתן לגבש יוזמה קונקרטית באחד מתחומי התוכן
של האשכול עד סוף יוני.
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אנרגיה ותעשיה (צוות מוביל :חכ"ל יעל כהן-פארן ,הפורום הישראלי לאנרגיה; ד"ר יונתן אייקנבאום,
מנכ"ל גרינפיס ישראל; איתן פרנס ,מנכ"ל איגוד חברות האנרגיה המתחדשת)
סוגיות המרחב העירוני (צוות מוביל :אלה אלכסנדרי ,מנכ"לית עמותת מרחב לעירוניות מתחדשת; רוני
ארז ,מנכ"לית מרכז השל לקיימות)
מזון ,חקלאות וטבע (צוות מוביל :ד"ר דורית אדלר ,נשיאת הפורום הישראלי לתזונה בת-קיימא; עו"ד יוסי
וולפסון ,הפורום הישראלי לתזונה בת-קיימא; איריס האן ,מנכ"לית החברה להגנת הטבע)
כלכלה ירוקה (צוות מוביל :עו"ד אורלי אהרוני ,פורום כסף נקי; פרופ' אורן פרז ,דיקן הפקולטה למשפטים
אוניברסיטת בר אילן; נגה לב ציון נדן ,מנהלת שותפה ב Value2-ומנכ"לית  ;Greeneyeדפנה אבירם-ניצן,
מנהלת המרכז לממשל וכלכלה במכון הישראלי לדמוקרטיה)
חינוך ,תרבות ורוח (צוות מוביל :חגית גפן ,מנכ"לית הרשת הירוקה; עינט קרמר ,השומר החדש ,מובילת
ארגון טבע עברי; ד"ר עמיחי עמית ,אוניברסיטת תל אביב ומרכז מנדל)
הפחתת צריכה ופסולת (צוות מוביל :חכ"ל מיקי חיימוביץ' ,יו"ר ועד מנהל מרכז השל; עו"ד ג'מילה הארדל
ואכים ,מנכ"לית אזרחים למען הסביבה; נאור ירושלמי ,סגן ראש עיריית נס ציונה)
שת"פ אזורי וביטחון (צוות מוביל :ד"ר שירה עפרון ,חוקרת בכירה ,המכון למחקרי בטחון לאומי; גדעון
ברומברג ,מנכ"ל אקופיס ישראל; ד"ר טארק אבו חאמד ,מנכ"ל מכון הערבה ללימודי סביבה)
בריאות ,רווחה ואוכלוסיות פגיעות (צוות מוביל :ד"ר קרני קריגל ,אוניברסיטת בר אילן; פרופ' נדב
דוידוביץ' ,אוניברסיטת בן גוריון; יוסף אברמוביץ' ,נשיא ומייסד אנרג'י גלובל קפיטל וערבה פאוור קומפני;
ד"ר מוחמד אל-נבארי ,ראש מועצת חורה לשעבר ,פעיל חברתי)

וובינרים
במקביל לפעילות האשכולות ,מקיים הפורום וובינרים המיועדים למשתתפי פעילות הפורום ופתוחים לציבור הרחב,
בהם מציגים אנשי מקצוע מהשורה הראשונה ,לרבות נציגי/ות ממשלה ,אקדמיה ,המגזר העסקי והחברה האזרחית.
עד כה התקיימו שבעה וובינרים באורך שעתיים ,שעסקו בנושאים מגוונים .בכל וובינר השתתפו עשרות משתתפים
(בחלקם מעל  100איש) ,וההקלטה עולה ליוטיוב ומופצת לאחר המפגש.
הצגת המלצות ויוזמות בהיבטים חברתיים עבור פורום האקלים
במהלך חודש מאי נערך אירוע להצגת תוצרי ביניים של קבוצות עבודה של ארגונים לשינוי חברתי ,אשר גיבשו המלצות
ויוזמות בהיבטים חברתיים עבור פורום האקלים .באירוע השתתפו ארגונים חברתיים מגוונים הלוקחים חלק בתהליך
וכן משתתפים/ות מפורום האקלים .יוזמות הארגונים החברתיים הוצגו לאחר מכן במסגרת מפגשי אשכולות הפורום,
ובימים אלה עובדים נציגי הארגונים על גיבושן הסופי והגשתן במסגרת הפורום.
פעילות הפורום המתוכננת לחודשים הקרובים
בימים אלו מגישות קבוצות העבודה באשכולות השונים את היוזמות שלהן .לאחר שתוגשנה היוזמות בסוף יוני ,אנו
נחלק אותן לשתי קטגוריות :קטגוריה ראשונה ,אשר תכלול את כל היוזמות ,להן תינתן חבילה בסיסית של תמיכה –
הזדמנות לחשיפה תקשורתית ומאמץ לבניית תכנית פעולה פרלמנטרית לתמיכה ביוזמה ,שתקודם ע"י אחד או יותר

מחברי הכנסת; וקטגוריה שנייה ,אשר תכלול יוזמות נבחרות ,להן יוקדש מאמץ מיוחד בקידום מול מקבלי ההחלטות
במערכת הפוליטית .בקטגוריה זו יתועדפו יוזמות אשר מציעות:
(א) שינוי מדיניות
(ב) שאפתני וריאליסטי
(ג) בהקשר אקלימי ברור
(ד) עם פוטנציאל לגבש סביבן כוח משמעותי
כנס הקיץ של פורום האקלים הישראלי
ב 7.7.22-יתקיים מושב מיוחד של פורום האקלים הישראלי במסגרת הוועידה השנתית למדע וסביבה שמקיימת
האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה .במושב יישאו דברי ברכה נשיא המדינה ,שרת התחבורה מירב
מיכאלי ,שר החקלאות ופיתוח הכפר והשר לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל עודד פורר ,חה"כ גילה גמליאל ,מבקר
המדינה ויו"ר הפורום ,ולאחר מכן יוצגו יוזמות האשכולות השונים של הפורום ,המיועדות לקידום מול מקבלי
ההחלטות.
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בברכה,
ד"ר דב חנין
יו"ר פורום האקלים הישראלי

