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בית מתלבשות לאופנה בת קיימא
אוניברסיטת תל אביב, חוקרת אופנה בת קיימא–מיטל פלג מזרחי 



הבעיה



מה אנחנו מציעות  



מה קורה בבית מתלבשות

מתן מידע על ההשלכות הסביבתיות וחברתיות של תעשיית  •
האופנה

מתן בית -תמיכה במעצבים מקומיים המייצרים אופנה איטית•
לממכר וליצור ותמיכה בפרסום

י צוות"מכירת פריטי אופנה שעברו אישור ע•
ותיקוןמיחדושסדנאות •
החלפת הלך רוח של רכישות חדשות בהלך רוח של רכישת  •

מיומנויות חדשות
החלפת מידע בין מעצבים•
מענקי מחקר לחוקרי אופנה בת קיימא  •
קידום יוזמות בדגש על תעסוקה ירוקה והוגנת בתחום האופנה•
החלפות בין צרכנים•
במערכת החינוך ובתחום האופנה: הכשרות מורים ומחנכים•

תרומה לכלכלה מקומית•
הפחתת צריכה•
הפצת מידע•
יצירת רשת חברתית סביב •

הסוגיה
פיתוח אחריות גלובלית•
כניסה לעולם הקיימות דרך •

עולם האופנה
פלטפורמה לפיתוח תרבותי•





:ליוזמהשותפים

רשות הטבע והגנים

המשרד להגנת הסביבה

רשות מקרקעי ישראל

TERRRAחברת 

החברה להגנת הטבע: מובילים

REWILD
קו ההגנה  –שיקום הטבע 

הראשון  להתמודדות עם משבר  

האקלים



שיקום טבע  : החזון
הוא חלק הכרחי בהתמודדות  

עם משבר האקלים

.

אגני נחלים  ✅

יערות וצמחיה ✅

ביצות, בריכות✅

סופח ואוגר  –הטבע✅

כמחצית מהפליטות על 

א  "כדה

הטבע יכול לספוח ✅

מיעדי הפחתה 37%

(2030)העולמיים 

מיטיגציה אדפטציה



שיקום טבע ויצירה מחדש  : היוזמה
של טבע ארץ ישראלי להתמודדות  

עם משבר האקלים



תכנית לאומית  : הדרך
"REWILD   ושיקום טבע

"להתמודדות עם משבר האקלים

הפניםמשרד,התכנוןמינהל|ארציתתכנית•

והגניםהטבעורשותהסביבהלהגנתהמשרד|אקולוגילניהולמתווה•

ישראלמקרקעירשות|REWILD-ולשיקוםקוראקול•

ישראלמקרקעירשות|חקלאיתבקרקעאקולוגישיקום•

מ"רוה,אוצר|הממשלההחלטתלמימושהיגויוועדתהקמת;תיקצוב•

,לישראל טבע בעל חשיבות עולמית

ויכולת חדשנות וטכנולוגית פורצת דרך





Cעידוד מיזמי אנרגיה מתחדשת בשטחי 

גדעון ברומברג
[פ אזורי וביטחון"שתאשכול]



משבר מים  
ברצועת עזה  

משבר הביוב  
ברצועת עזה  



משבר המים
והביוב ברצועת עזה  

מאיימים על  
מתקני ההתפלה  

באשדוד ואשקלון 
ועל בריאות הציבור  

בעוטף עזה



ההתקדמות בסקטור המים הביוב



Cשימוש באנרגיה סולרית מאזורי 
לביסוס ביטחון מים ברצועת עזה  





מאושרותבניהתכניותהתאמת
פליטותוהפחתתהאקליםלמשבר

חדשהבבנייה

עירוניותאשכול

פישרמשה, קי'ברדגאפרת,ןהוכמאלעד,יעקבסמאיה, כהניאלון,ארזרוני :העבודהצוות



אלהגם-בינויתכניותמחדשלבחוןאותנומחייביםהאקליםשינויי
אושרושכבר

אקלימיסיכוןקייםשבהםבמקומותבמיוחד

ממדינתוימנעוהפחמןפליטותלהגדלתיתרמוכיוםמהתכניותרבות
הבינלאומיותבהתחייבויותלעמודישראל

לפעולהזדמנותעדייןישנה,הקרקעעלדחפוריםעלולאעודכל
!הנדרשתבאחריות

בכיהשתהיהבשטחמציאותשליצירהלמנועהיאההצעהמטרת
לתושביםוגםלמדינהגם–לדורות

חזון



פתוחיםשטחיםעלנרחבבינוי●
רכבמוטהבתכנוןבינוי●
-אקליםומיתוןבצלהתחשבותללאבינוי●

עציםשלמסיביתכריתה
בשכונותלהצפותגורמיםאשרוביטוןבינוי●

הזרםבמורדאחריםובאזוריםעצמן
סולאריתאנרגיהלייצורמתאיםשאינובינוי●
ליםנגרמיפינוישמחייבהצפותבאיזוריבינוי●
ויחשוףקירורעלכבדותהוצאותשיחייבבינוי●

אנרגטילעונירגישותאוכלוסיות

כלאוסימונםהאקוויפרשלהזנהואזוריהצפהפשטיבדיקת●
לבינויראויים

מצוקיםושחיקתהיםפנימפלסלעליתהתכניותהתאמת●
היזמיםוהצעותהתכנוןבשלבאנרגיהייצורהכנסת●
הצפותומניעתמיםשימור ,חלחולעלדגשששםבינוי●
וחסכוןאנרגטיתהתייעלותשמטרתואקליםמתחשבבינוי●

ולפליטותלמשתמשים
מבוניםשכברבמרחביםוהשקעהעיבוי ,ציפוף●
ווהליכתיותצ"תחבמוטהבינוי●
חממהחזיופליטותאווירזיהוםצמצום●
העירוניהחוםאילנושאהתייחסותוחיובותיקיםעציםשימור●

כיוםהתכנון
הנדרשיםהשינויים



לפנישאושרותוכניותשלהאקלימייםהסיכוניםובחינתאקלימיתהתאמהגורפתדרישה
.אלותוכניותשלאקולוגיתומשמעותהאקלימיתההתאמהואת,שניםשלושמעל

התייחסותבדרוםעריםנניח:לאזוררלוונטיאקלימילתרחישיותאמוהמידהאמות
,מצוקיםושחיקתהיםפניעליית,צונאמיתרחישי-חוףערי.'וכוהצללה,אנרגטיעוני\לחוסן
.האקוויפרהזנתבמקומותבניהעצירת,עירוניחוםואיאווירזיהום–במרכזערים

,אקליםשינויימותאמותמחייהסביבותליצורמנתעלמחדשלתכנוןיתוקצבוהתכניות
COP26במסגרתהתחייבהאליהםהפחמןביעדילעמודישראללמדינתולסייע

ובייחודמיםושמירתפחמןקיבועעידוד,פחמןפליטותמניעתשלהיבטיםעלגדולדגשיושם
חוקלתיקוןבדומה,נוסעיםעתירתתחבורהמוטהפיתוחשללמאפייניםהתכניותהתאמת

.נוסעיםעתירתתחבורהמוטהלפיתוחוהתאמתול"הותמ

ההצעה





עידוד הוראת שינוי אקלים בבתי הספר

פרופ׳ אורית , גטניודר׳ יעל ברקי , ירדן ישראלי: צוות

פרופ׳ איתי הלוי, חגית גפן, אסארףבן צבי 

למרות קיום חומרי למידה והשתלמויות  : החסם
.הוראת שינוי האקלים עדיין מדשדשת, מורים

הקצאת משאבים לעידוד מורים להשתלם  : פתרון

ולעידוד בתי ספר, וללמד את הנושא
.להנכיחו בחיי בית הספר



קושי בהוראת שינוי האקלים

:המצב הקיים

.תכנית לימודים מקיפה הוכרזה על ידי שרות החינוך והגנת הסביבה•

.ורובם הוערכו על ידי וועדת מומחים, חומרי למידה רבים קיימים•

.השתלמויות בנושא שינוי אקלים מוצעות למורים•

:עם זאת

.המורים ממעטים להירשם להשתלמויות, למעט קבוצת מורים מסורה•

.מורים רבים אינם מבינים את שינוי האקלים וממעטים ללמד את הנושא•

מיעוט המורים הכשירים ללמד את הנושא אינו מאפשר עמידה ביעדי  •
.חינוך אקלימי איכותי



חזון

מורים המבינים את נושא שינוי האקלים ברמה •

.מספקת ללמד נושא זה בתחומם

להכיר את , מורים המעוניינים להשתלם בנושא•

ולשלבו בחיי  , השלכותיו ודרכי ההתמודדות עמו

.ביה״ס ובתחומי הדעת

הקצאת שעות במערכת להוראת שינוי האקלים  •

.וכן להעשרה ועדכון של המורים

המתבטא בהקצאת  , מסר ברור ממשרד החינוך•

.משאבים והכנסת הנושא למדדי הערכה

תקציבים לעידוד תשתיות ויוזמות להיערכות  •
.בביה״ספד״חלשינוי האקלים והפחתת פליטות 



פתרון

(.שאלוני בגרות ואקלים בית ספרי, בגרות פנימית, מבחני מיצ״ב)הכנסת נושא שינוי האקלים למדדי הערכה 

, שילמדו שינוי אקלים, מורי מורים

ויקדמו את , ידריכו מורים אחרים

.שילוב הנושא בביה״ס

אישור להשתלמות ״כפולה״  •

.בשנה הראשונה

ליווי  , שעות תוספתיות להוראה4•

.הכנת חומרים, פדגוגי

המכירים את נושא שינוי  מורים

.האקלים ומוכשרים ללמדו בתחומם

.ימי עיון וסיורים למורים•

.מאגרי חומרי למידה•

.תמיכה ביוזמות תלמידים•

הכרת בית הנשיא בהוראה •

יוזמות תלמידים  , אפקטיבית

.והצטיינות

שבהם נושא שינוי  , בתי ספר

.יום-האקלים משולב בחיי היום

.מענקים לקידום יוזמות תלמידים•

.תקציבים לסיורים וימי העשרה•

.ספרים-תקציבים לפרויקטים בית•

הכרת בית הנשיא בהוראה •

יוזמות תלמידים  , אפקטיבית

.והצטיינות

תמיכת  

בית  

הנשיא

כללי

צעדים  

למימוש

יעדים





ולאומיעירונימיםחוסן

האקליםמשברבצל

באורברנדט

אקלימיחוסןמנהלת

ודיןטבע ,אדם



הטבעייםהמיםמקורותמשבר

ציבורילמשאבמנוהללאממטרד

התפלהעלמתבססיםהשתייהממי 80%שלמקורם

אסטרטגיתלפגיעהחשיפה-התפלהבמתקניתלות●

בריאותילסיכוןחשיפה●

בעריםהצפותהגברת-העירונייםהנגרמיהזנחת●

מזוהמיםתהוםמיהזנחת●

NO PLAN Bלאומימיםחוסן●



החזון אקלימימיםחוסן :

ולאומיעירוני

מיםרגישותערים

טבעמבוססיפתרונות

נגרמילניהול

הצפותומניעת

בנייה

משמרת

מים

מימקורותגיוון

שתייה

מיושיקוםטיהור

מזוהמיםתהום



מיםרגישותערים

טבעמבוססיפתרונות

נגרמילניהול

הצפותומניעת

בנייה

משמרת

מים

מימקורותגיוון

שתייה

מיושיקוםטיהור

מזוהמיםתהום

מולכלכלימודלפיתוח

לתמרוץהמרכזיהשלטון

מישלחכםלניהולרשויות

פתרונותעלהנשען, הנגר

.טבעמבוססי

לאומייםיעדיםקביעת

עירונינגרמילניהול

חוקהצעת

לפרק 8תיקוןקידום

1בתמ״אהמים

ועירוניתלאומיתמדיניותשינוי

אקלימימיםחוסןלפיתוח





" אנרגיה קהילתית"
גגות סולאריים בבניינים משותפים

:היוזמהצוות
הישראליהפורום–דטנרועינתפרלאולגה,פארןכהןיעל

דיזנגוף–פילץאלון;נתניהעיריית–אנגלקוגולןעירית;לאנרגיה
;שרוןסביבתיתיחידה–רזרוטברטהלה;'אברמוביץיוסף;סנטר
משרד-רענוןרחלר"ד;האנרגיהמשרד-גוכמןזידנברגגיתית

בצלאל-פרסובאלעדר"ד;הבריאות

: ארגונים מובילים



"  אנרגיה קהילתית"
גגות סולאריים בבניינים משותפים

הן–האנרגיהבמשקישראלאזרחישלהיקףרחבתהשתתפותהובלת
קידום–אחרותבמילים.והתייעלותבחסכוןהן,באגירההן,בייצור
.בישראלקהילתיתאנרגיהוביסוס

הייצורפוטנציאלאתלמצותיהיהניתןהקהילתיתהאנרגיהביסוסידי-על
כיוםכברלהפיקניתןמהם,משותפיםבבנייניםהקייםהעצוםהסולארי

.ישראלמדינתשלהחשמלמצרכי27%-כ

80%-כהמהוויםמשותפיםבבנייניםהסולאריהייצורפוטנציאלמימוש
במדינההפתוחיםהשטחיםעללשמירההכרחי,הבנויהשטחמכלל

.קהילתי-האקלימיהחוסןאתיחזקובנוסף,כישראלוקטנהצפופה

החזון



"  אנרגיה קהילתית"
גגות סולאריים בבניינים משותפים

?מה נדרש
:  הכרה

הכרה בחשיבות הלאומית של אנרגיה קהילתית  •
הגדרת תכנית לאומית לקידומה•

: כלים כלכליים
(רשות החשמל)מתן תעריף מיוחד למערכות סולאריות בבניינים משותפים •
(צו ארנונה/שינוי תקנות)עידוד כלכלי ייעודי לתחום באמצעות ארנונה הפוכה •

:  רשויות מקומיות כשחקן מפתח
מעורבות רשויות מקומיות בקידום אנרגיה קהילתית בקרב תושביהן•



"  אנרגיה קהילתית"
גגות סולאריים בבניינים משותפים

?מה נדרש

:  תכנון ובנייה
כולל במבנים למגורים, חובת הקמת מערכות סולאריות בכל מבנה חדש•
(תקנות תכנון ובנייה)סקר אנרגיה עבור כל מבנה חדש /דרישה לתכנית•
שכבר )יישום פתרונות של התחדשות עירונית והלוואות לשיפוץ בניינים •

באמצעות משרד )גם לתחום האנרגיה הקהילתית ( מיושמים וקיימים
(עיריות, האגודה לתרבות הדיור, השיכון

:מענה מימוני
מהמגזר  )ערבויות מדינה להלוואות -יצירת כלי מימוני לועדי בתים •

(החלטת ממשלה)לטובת פרוייקטים מסוג זה ( הפרטי





שוק הובלת הפסולת בישראלאסדרת
:מטרות היוזמה

צמצום השלכת הפסולת בשטחים הפתוחים•

ייעול האכיפה נגד עברייני הפסולת•

:יוזמים

לית אזרחים למען הסביבה"מנכ, ואכיםהרדלמילה'גד "עו

ר אזרחים למען אוויר נקי"יו, יניב בלייכר



הקמת מאגר לאומי לרישום 
קבלני איסוף והובלת פסולת

קבלני איסוף והובלת  שבו יירשמו יוקם מאגר לאומי •
פסולת

קבלני בניין  , גופים ממשלתיים, רשויות מקומיות•
ויצרני פסולת גדולים אחרים יחויבו להתקשר אך  

ורק עם קבלנים הרשומים במאגר

קבלנים המעוניינים להפעיל קבלני משנה יוכלו  •
להתקשר רק עם קבלנים רשומים

קבלן שמתנהלת נגדו חקירה פלילית יושעה  •
ואם יורשע יימחק ממנו ולא יוכל  , מהמאגר

להתמודד במכרזים או להתקשר עם יצרני פסולת  
גדולים



חובת התקנת אמצעי ניטור על
רכבים המשמשים להובלת פסולת

כל רכב המשמש קבלן שבמאגר יחויב בהתקנת  •
כך שיתאפשר לאתר את מיקומו בכל  ניטור מכשיר

ובמיוחד בעת שפיכת הפסולת מהרכב, רגע נתון

לשם כך יוקם בסיס נתונים ארצי שיאפשר מעקב •
אחר מיקום הרכבים

ברגע שמשאית תשפוך פסולת באתר לא מורשה  •
,  תצא התראה על כך ותופעל אכיפה נגד הקבלן

לרבות מחיקתו מהמאגר



התשלום כנגד  אסדרת
אסמכתאות

איסור על תשלום מראש לקבלן האיסוף•

התניית התשלום במסירת אישור שקילה מהאתר •
שבו יצוינו כמות , המורשה שאליו הובאה הפסולת

הפסולת וסוג הפסולת

, משרדי ממשלה)במכרזים של גופים ציבוריים •
קבלן (: 'רשויות מקומיות וכו, חברות ממשלתיות

–האיסוף יחויב בשקילה כפולה של הפסולת 
ביציאה לדרך ובכניסה לאתר המורשה



!תודה





חברתי על -תסקיר השפעה אקלימי

אוכלוסיות מוחלשות

:צוות העבודה
הרב קובי וייס

ד"עו, בקי כהן קשת

מרבנים לזכויות אדם

ד"עושאעררעות 

ד"עו, חיוגילדדבי 

מהאגודה לזכויות האזרח

אנרגיה והתמודדות עם משבר  בחינת חוקים והחלטות בענייני 

.על אוכלוסיות מוחלשותהשפעתן בהאקלים 

מדד הבטחון של נשים, איסטושינהאסיה 

שתיל, סטוצקיבר 

יעל לבנון  

עושים שינוי-אנו , רשת הפעילים למאבק בעוני

מאירה הנסון

ממרכז השל לקיימות



הבטחת הגנה כלכלית ובריאותית על אוכלוסיות מוחלשות באמצעות  

בדיקה מקדימה של כל דברי החקיקה ויוזמות מדיניות המקודמות 

מנקודת המבט של השלכות משבר האקלים על  , י הממשלה"ע

.אוכלוסיות מוחלשות

המאיים על כלל  , התגייסות המדינה להתמודדות עם משבר משותף

תהווה מנוף להגברת הסולידריות החברתית  , אזרחי המדינה
.ולצמצום פערים בין מרכז לפריפריה גאוגרפית וחברתית

היות המענים למשבר האקלים מכלילים תתרום גם להגברת  

במיוחד בקהלים אלו ותתרום למאמץ החינוכי  , התמיכה הציבורית

.והפוליטי לשינויים

חזון



על  ( התמודדות עם משבר האקלים)השפעה של מדיניות חיוב תסקיר

. אוכלוסיות מוחלשות להבטחת הגנה כלכלית ובריאותית

שתחייב  לקיים בדיקה מקדימה של כל דברי חקיקה ראשית חדשה 

מנקודת המבט של , י הממשלה"החקיקה ויוזמות מדיניות המקודמות ע

.השלכות משבר האקלים על אוכלוסיות מוחלשות

במשרד הרווחה שתהווה " רשות לרווחה אקלימית"הקמת יחידת סמך 

איסוף נתונים ויכולת עריכת תסקירים ויעוץ  , הגוף המקצועי למחקר

.למחוקקים

היוזמה



חוק שיווין מעמד  מכחד מגדרית "חובת חו–בהשלכות מגדריות ▪

. האישה

.סעיף הערכת סיכון אקלימי בהצעת חוק האקלים–בהלכות סביבתיות▪

.בהשלכות תקציביות לרבות השלכות על מצבת העובדים▪

וגם בישראל נעשה  OECD-בו משתמשות מדינות הRIA-בכלי של ה▪

. בו שימוש בשנים האחרונות

תסקיר השפעה של חקיקה או החלטות  
כלי מוכר בישראל  -ממשלה 





לתמיכה בהתייעלות  איקלוםסל 
אנרגטית לקהילות החיות בעוני אנרגטי

:צוות העבודה

האגודה  , ד"עו, חיוגילדדבי , ד"עושאעררעות ; רבנים לזכויות אדם, ד"עו, בקי כהן קשת
רשת הפעילים למאבק  , יעל לבנון;מדד הבטחון של נשים, איסטושינהאסיה ; לזכויות האזרח

שתיל, סטוצקיבר מרכז השל לקיימות, מאירה הנסון; עושים שינוי-אנו , בעוני

يأحدتركدون | Leave no one behind |מאחוראחתאואחדאףמשאיריםלא  
 
الخلفف



يأحدتركدون | Leave no one behind |מאחוראחתאואחדאףמשאיריםלא  
 
الخلفف

אנו רוצות להבטיח  , לאור שינויי האקלים הצפויים במדינת ישראל בעשורים הקרובים➢

שאוכלוסיות החיות בעוני יזכו לגור בבתים ובדירות שמספקים נוחות תרמית בכל עונות השנה 

זאת באמצעות הנגשה של אמצעים רכים להגברת הנוחות  . ובפרט באירועי קיצון אקלימיים

.  התרמית בתוך מבני המגורים

להנות מההזדמנות לשיפור תנאי המגורים ולחיסכון בהוצאות  ן.לכולםיאפשרו האיקלוםסלי ➢

.  על חשמל

חזון



يأحدتركدون | Leave no one behind |מאחוראחתאואחדאףמשאיריםלא  
 
الخلفف

-האקליםומשברפגיעותאוכלוסיות :מתוךהתרשים
המאיץתוכנית

היוזמה

הכולל תמיכה ' סל אקלום'לאוכלוסיות החיות בעוני להנגיש➢

לאיקלום' רכות'ממשלתית ברכישה והתקנה של טכנולוגיות 

כגון איטום ובידוד לחלונות  )הבית ולהתייעלות אנרגטית 

מכשירי  , התקנת מאווררי תקרה, הצללה חיצונית, ופתחים

בצד  , (שעוני שבת לדודים וכדומה, חשמל יעילים אנרגטית

המידע וביצוע  בהנגשתייעוץ לייעול צריכת החשמל בבית וליווי 

.  התיקונים

יכלול המלצות לפעולות שניתן לבצע בכל משק  ' סל האקלום'➢

שעומדים בפני אוכלוסיות  , ולאתגרים, אך יותאם לצרכים, בית

.החיות בעוני

חוסר יכולת של = 'עוני אנרגטי'
משק הבית להבטיח את האנרגיה  

קירור או  , חימום, הדרושה לבישול
תאורה ברמה העונה על הצרכים  

.הבסיסיים



يأحدتركدون | Leave no one behind |מאחוראחתאואחדאףמשאיריםלא  
 
الخلفف

במימון האיחוד האירופי', כלכלה וסביבתי לכולנו, ביטחון חברתי: 2030נדה 'אג'עבודה להכנת ההצעה נעשתה במסגרת פרויקט 

צעדים לקידום היוזמה

הגדרת סל אקלום בסיסי ➢

ריכוז מידע על סמך ידע קיים וספרות רלוונטית  

לגבי אפקטיביות של טכנולוגיות שונות להשגת  

נוחות תרמית בבית וזיהוי של סל מוצרים פשוט 

.יחסית ליישום עם תרומה בחיסכון של חשמל

אקונומי  -אפיון צרכים של משקי בית במעמד סוציו

קיימים ופוטנציאליים  )נמוך מבחינת צרכי אנרגיה 

והתאמת סל המוצרים  ( לאור משבר האקלים

או עתידים  , לצרכים של משקי בית הסובלים

.מעוני אנרגטי, לסבול

.הסלבהנגשתזיהוי ואפיון צרכים לייעוץ וליווי 

הגדרת רמת תמיכה ממשלתית לסל האקלום➢

זיהוי מנגנון תמיכה מתאים➢

נשמח לשותפות ושותפים לקידום היוזמההערכת יישום הסל➢

meira@heschel.org.il

mailto:meira@heschel.org.il




צמצום אובדן מזון והצלת מזון

לקט ישראל–ארגון משולחן לשולחן 

ל"מנכ, מר גידי כרוך: מציג



בדיוקנעשיםוהצריכההייצור✓

מירבי

המשמשיםהמשאביםכל✓

ומנוצליםנצרכיםמזוןלייצור

מתבזבזיםולא

ואףנצרךהמיוצרהמזוןכל✓

לפסולתהופךלאפירור

והטמנהטיפולהדורשת

,תזונתיביטחוןחוסראין✓

הנובעותבריאותבעיותלרבות

ממנו

החזון



יתרון כלכלי
הצלת מזון הינה חלופה לייצור מזון 

תוך מניעת מרבית המשאבים  
.והעלויות הכרוכות בייצור מזון

יתרון חברתי
בטחון  -הקטנת פערים ומניעת אי

.תזונתי בקרב השכבות החלשות

יתרון סביבתי
הפחתת מזהמים ופליטות תוך  

.חיסכון במשאבי קרקע ומים

היתרונות



.2030לשנתעדהמזוןאובדןבהיקף50%שלהפחתה-והצלתומזוןאובדןלהפחתתלאומייעדקביעת

–ומגפהמשברלמצביוהערכותחירוםלשעתמשקהערכותבמסגרתתזונתיוביטחוןמזוןהצלתשילוב
השלמה,תזונתיביטחון,מזוןהצלתמדיניותחירוםלשעתלאומיותתוכניותבמסגרתלשלביש

המגזרשלוסנכרוןוניסיוןידעמעורבותתוך,בחקלאותעסקיתוהמשכיותהספרבבתיההזנהלמפעלי

.והשלישיהפרטי,הציבורי

תוכנית לאומית  

לצמצום אובדן המזון ולהצלת מזון

מזוןולהצלתהמזוןלאובדןתתייחסהתוכנית-מזוןולהצלתמזוןבזבוזלהפחתתלאומיתתוכניתגיבוש

הדרגתילמימוש(כלכליים,רגולטוריים,תפעוליים)הנדרשיםהתנאיםולכללהערךשרשרתכללאורך

ביישוםהממשלהמשרדימרביתשלמעורבותנדרשת.המזוןוהצלתהמזוןאובדןצמצוםיעדשל

.מ"רהמשרדידיעלותכלולה,התוכנית



פליטותהפחתתביעדילעמידהככליוהצלתומזוןאובדןלהפחתתמדיניותכליקידום–הסביבהלהגנתהמשרד

.והחקלאותהתעשייה,הפסולתבתחומי

מזוןלהפיכתטכנולוגיותקידום,להשמידובמקוםמזוןתורמיםאשרלחקלאיםתמריציםמתן-החקלאותמשרד

.ועודלמשאבלהשמדהשמיועד

ברשתותדינמיתמחורהטמעת,להשמידובמקוםבריאמזוןתורמיםאשרליצרניםתמריציםמתן-הכלכלהמשרד

.ועודתפוגהתאריכישלמחודשתהסדרה,השיווק
יותרנרחביםבהיקפיםלתמוךשיאפשרו,מזוןלהצלתלמיזמיםתמיכותמתן-החברתיוהביטחוןהרווחהמשרד

.נוספיםתקציביםלכךלהקצותמבלי,מוחלשותאוכלוסיותשל
בזבוזמניעת,קיימאובתבריאהתזונההמעודדיםתכניםהרךמהגילהלימודיםבתוכניתהטמעה-החינוךמשרד

.מזוןוהצלתמזוןאובדןעלבדגשוקיימותסביבהלימודי,מזוןוהצלתמזון
ישאשר,למדינהכלשהםשירותיםלאספקתממשלתייםבמכרזיםהמשתתפיםפרטייםגופיםחיוב-הרכשמנהל

לתמרץניתן,להתקשרותסףכתנאי,מוכרתמזוןהצלתעמותתעםבהתקשרות,הצלהברימזוןמקורותלהם

.עודףניקודבאמצעות

המאכילמטבחהמנהלים,המדינהידיעלמתוקצביםגופיםחיוב–הממשלתיותהחברותורשותהרכשמנהל

.ממשלתילתקציבכתנאימוכרתמזוןהצלתעמותתעםלהתקשרותביוםאיש1,000מעל

תוכנית לאומית  

לצמצום אובדן המזון ולהצלת מזון





קידום מסדרונות אקולוגיים בישראל

ככלי להיערכות לשינויי אקלים

מנהל התכנון–ר איריס ברנשטיין "ד

החברה להגנת הטבע–זנזוריאסף 

רשות הטבע והגנים–דותן רותם 



IPCC & IPBES scientific report, 2020

-מסדרונות אקולוגיים  

ולהתמודדות עם  כלי תכנוני ומשפטי משולב לשמירה על מגוון ביולוגי  

שינויי האקלים

שמירה •

הגדלת כושר הנשיאה•

המגוון הביולוגי

מיתון•

(במקרים שלא ניתנים למיתון)הסתגלות •

שינויי האקלים

הצורך בפתרונות משולבים דחופים



קישוריות     רשתות     רציפות

מיתון תהליכי הכחדה, חיזוק מערכות אקולוגיות–מגוון ביולוגי •

מיתון מפגעי בריאות, חוסן–משאבי טבע בערים •

מיתון משבר מזון צפוי, שמירה על הקרקע–קרקע חקלאית וחקלאות •

והצפותשטפונותמיתון –אגנים ונחלים •

הקטנת משבר המים–משאב המים •

חשיבות ומשמעות



פורום הנשיא לשינויי אקלים 

מחויבות ממשלתית

חוק  

הקישוריות

לאומית  ' ת

למעברי  

כבישים  

ומסילות

שיקום  

צווארי  

בקבוק

ממשק  

מסדרון  

-אקולוגי

חקלאי

,תמריצים

פיצויים

1

2

קידום  

תכניות

מתאר  

מחוזיות

פעולות במסגרת היוזמה 3

כלים שלובים

www.magazine.bartipul.co.il





הטמעת שיח הלכתי : שומרים על הבריאה 
סביבתי בציבור הדתי והחרדי  

חינוך ורוח, תרבות



הינו כי הנושא הסביבתי ייתפס בקרב  החזון שלנו

וכדרך לממש , הציבור הדתי והחרדי כנושא פנים יהודי

. מבחינה  רעיונית ומעשית כאחדבמציאות' את רצון ה

-כי שילוב של פיתוח שפה הגותיתאנו מאמינים 

יחד עם יצירת כדאיות לפעולה  , סביבתית-הלכתית

יובילו  , סביבתית במוסדות הציבור הדתיים והחרדים

להטמעת אתיקה ופרקטיקה סביבתית גם יחד בקרב 

ציבור זה



סביבתית בתוך -תורנית-בניית קומה הלכתית:מהות היוזמה 

לצד קידום פרקטיקה סביבתית בהתנהלות מוסדות  , השיח הדתי

. דתיים

קשה להגזים בתיאור תועלות של המיזם מבחינה  : תועלות

הציבור הדתי והחרדי מהווים נתח גדל והולך מהחברה  . סביבתית
–פיתוח שיח סביבתי . פוליטי וצרכני כאחדכחהישראלית ובעלי 

של התנהלות המוסדות  בפרקטיקותהלכתי והטמעתו -הגותי

, להיות בסיס לשינוי התנהגות נרחב של ציבור זהעשוייה, הדתיים

משבר למיזעורואולי אף הובלה של עשייה , ולרתימתו לשותפות 

.האקלים והתמודדות עם תוצאותיו



:רכיבי היוזמה
הוספת הגות תורנית סביבתית לתוכנית הלימודים במחשבת ישראל בזרם . 1

.חרדי-דתי והממלכתי-הממלכתי

שיטמיעו את  מדרשות ומכינות קדם צבאיות, הקמת תכנית לבני ישיבות. 2

לרבנים בנושאים  תים"שוכמו גם בכתיבת , הנושא הסביבתי בהתנהלות המוסדות

.סביבתיים

לדיון ולמידה של ,לרבני ערים ומנהלי ישיבותהובלת כנס בחסות הנשיא. 3

לצד קיום ימי עיון להעמקה בסוגיות ספציפיות, הנושא

לטובת הטמעת  , הוספת תקן במשרד להגנת הסביבה לרכז או רכזת חרדים. 4

.הנושא בקרב ציבורים אלו

המלצה וקידום הצעה לראשי רשויות להשתמש בקרן הניקיון לטובת קידום  . 5

.בבתי הכנסת ובמוסדות הדתיים" קהילות ירוקות"

בקרב ישיבות נחשבות  סולאריםבניית תכנית עסקית לטובת הטמעת פאנלים . 6

וצריכה  , חינוכית להימנעות מצריכת בשר בקר בימות החול-יוזמה ציבורית . 7

'עונג שבת'שלו בשבת ובימים טובים כ
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(גוריון-בןאוניברסיטת ,כללית)כהןליאורר"ד
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קיימותבריאותיות-חברתיותסוגיותמחמירהאקליםמשבר
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American Academy of Family Physicians

אנרגטיעוני

דיורתנאי

שכונהסביבת

חברתיבידוד

בעבודהחשיפה
לאיסוףהדרושהנוסףבזמןהכרהתוך"

הוועדה ,פיהםעלולפעולהנתונים
הבריאותיתהתועלתשלמסקנההגיעה

אלהבריאותלמגדיריבהתייחסות
ספקיעלשיוטלהנטלעלעולה

"הבריאותומערכותהחולים ,הבריאות

—The Institute of Medicine, USA



ענייןבעליעם–לקידוםצעדים

תנאיםלביחסהכשרה
כוללבריאותמגדירי
ושימוש ,האקליםמשבר

לאנשיהמורחבבשאלון
הרלוונטייםהבריאות

הכשרה

הבריאותשרדמרתימת
לביצועהרווחהמשרדו

שיתוף ,הפניותי"עמשותף
משותפותיוזמותאו/ו ,מידע

השתלבות

תנאיםשלשאלוןבניית
שיתווסףבריאותמגדירי

–הרפואילתשאול
והזנתתשאולתהליךו

מערכתבנתונים

שאלוןבניית

ומחקרפיילוטתכנון
מגווןבליישוםהערכה
הארץברחביישובים

פיילוטתכנון

סביבתיתחשיפה (ים)מיפוי
מנתעלהאוכלוסיהשל

המידעאתלהנגיש
לרשומהאוטומטית

כתובתפיעלהרפואית

חשיפהמיפוי

בנתוניםמשנישימוש
בריאותתוכניותלמחקר
שירותימיצויוניבויהציבור
בריאותצרכיאובריאות

נתוניםשימוש

 ,והוליסטיתמונעתציבוריתרפואההמקדמיםבריאותשירותיבעזרתוחוסןהיערכות ←
מקומיותורשויותרווחהשירותיעםומשולבים ,סביבתי-הסוציולהקשרמותאמים





הראשון בישראל  המיקרוגרידחזון
כמקרה בוחן" אילות-אילת"

בנטדוידוביץדורית 
אשכול אנרגיה ותעשיה



כולל הכניסה של רכבים  )בשנה 3.2%אחוז גידול צריכת החשמל בישראל יגיע ל •
(.חשמליים

,  אתרי היצור יהיו מאד מבוזרים, מתחדשות30%היעד הוא 2030המדינה הצהירה שעד •
ויהיה קושי להעביר את החשמל לגוש דןבעיקר בדרום ומהפריפריה 

חברת נגה רוצה חששות שיהיה מחסור בחשמל בגוש דן•
בניהול מרכזי שיצריך 2050-ו2030-חברת ניהול המערכת מתכננת את תשתיות החשמל ל•

מ ועד  "לק₪ מיליון 3.5מ של קווי מתח עליון חדשים בעלות שנעה מ "ק5000תכנון של 
(קווים מוטמנים)מ "לק₪ מיליון 14.5

Business as Usual 

The Courage to Change
.תחת ניהול מערכת ארצית" מיקרוגרידים"פ אזורים חשמליים "ניהול הארץ ע•
תוך החדרה  , אסטרטגיה אזורית למקסם התאמה בין יצור לצריכה בכל אזור חשמלי•

.מקסימאלית של אנרגיות מתחדשות
.כמה שפחות שינוע הולכת חשמל מאזורי ייצור לצריכה•
עידוד התייעלות והתאמה בין צרכנים ליצרנים•



מיקרוגרידמהו 
מכירת 

עודפים  

לרשת 

קניית 

חוסרים  

מהרשת



" אילתמקרוגריד –
משנהתחנתאילות

משנהתחנתעדפארן
אילת

עלות הקמה של  , מ קו מתח עליון לאילת "ק200✓
.₪מליארד3ח ל "מיליון ש680קו חדש נעה בין  

מגהוואט190הצלחנו להזרים בו , כרגע הקו חסום✓
.שעה

חצי כמות האגירה הנדרשת לאזור כבר אושרה ✓
מגה וואט שעה350–י חברת נגה "כתוכנית ע

ניתן בערבה לייצר על שטחים מאושרים עד שנת  ✓
שעה  מגהוואט1000עד 700עוד כ 2030

!תחנת כוח גזית חדשה= נוספים 

פתרון של ניהול מקומי ואגירה יכולים לפתור את ✓
מעלות השקעה בקווי  50%הבעיה בפחות מ 

הולכה חדשים



:אתגרים למימוש
דהיינו מספר קטן של , המודלים הקיימים כיום מותאמים לרשת החשמל המסורתית והריכוזית•

.  יצרנים ורשת הולכה וחלוקה ענפה
ואינן ניתנות לכימות ומדידה  , מפוזרות על פני גורמים רביםמיקרוגרידיםהתועלות הכלכליות של •

.פשוטה
.הראשון על בסיס מרכיבים שונים בחישובי עלות מול תועלתלמיקרוגרידמתן פרמיה ממשלתית •



















אקליםמזוןערים
:טרנפורמטיבילשינויעירוניתבפעילותממשלתיתמיכהמסלול

המזוןבתחוםפחמןפליטותמצוםצ. 1

תזונתיביטחוןהגברת. 2

,  ובמימוןעירוניותמזוןאסטרטגיותבעיצובתמיכהבאמצעות

לפעולהאותןהמתרגמיםמיזמיםשלוליוויקידום

.ואימפקטידעמבוססות ,מתגמלות ,מחייבותהפעולות

לפי ,ליעדיםלהגיעכדישתנקוטבפעולותתבחרהמקומיתהרשות

.פעולהכלשלהאימפקטפוטנציאלעלמידע

מקומיאקלימיתזונתיחוסןלבנייתמסלול

(קיימא-בתלתזונההפורום(אדלרדורית, (שתיל(דודשמוליק:ראשייםיועצים .(פודרוביןעמותת(רילובשי:מגיש
(עירוניות ומזון)אבינעם אדרי (. משקיעים באדמה)מאיה דומן (. מצילות המזון)דניאלה זלצר :תומכים בקבוצת מזון ואקלים



עקרונות
.יחדיואתגריםלמספרמענההנותנותפעולות:הוליסטיתגישה1.

 .תזונתיביטחון ,פחמניתרגלטביעתבשיפור:מדידתפוקות2.

 .המלךכיד-כליםארגזי ,מומחיםוליוויייעוץ ,מקיפהתמיכהמתן3.

הפעולות .האימפקטוחקרמדעיביסוס:נתוניםמבוססתפעולה4.

.האימפקטפוטנציאללפינבחרות

(ניתןכאשר(ההשקעהעלכלכליהחזר5.

.שוניםומומחיםמקומיותרשויות ,קהילותביןפורהשותפות6.

שכפולעידוד ,ההישגיםעלותגמולהוקרה:תמריציםמערך7.

.נוסףתקצוב ,הצלחות



מזוןבזבוזלמניעתהרגליםושינוימודעותקמפיין●

(חגיםלקראתלדוגמא(ביתבמשקי

(ונגישיםבריאים(שכונתייםמזוןשווקיהקמת●

אורגניתבפסולתוטיפולהפרדהקידום●

שיתוףפלטפורמותבעזרתאוכלשיתוףקידום●

(שיתופיתכלכלה(קהילתייםומקרריםדיגיטליות

מקצועאנשיי"עקיימאובתבריאהלתזונהחינוך●

(צעיריםהורים ,נוערתנועות ,ספרבתיעםלמשל(

בריאמזוןוחלוקתהצלתפעולות●

(ומזיןחינוכי(עירוניחקלאיפארקי●

ומבנהשותפיםדוגמאות-פעולותסל

:שותפיםממשלהמשרדי
 ,חברתישוויון: בנוסף(רווחה ,הסביבהגנתה:הובלה

(כלכלה ,חקלאות ,בריאות ,פנים

קיימאבתלתזונההפורוםבהובלתרשותלכלליווירשת

.נוספיםומדיניותאזרחיתחברה ,מדעואנשי

מזמין-משותפתועשייהלמידהלמעןפיזיארציהאב

.מהעולםואףמהארץרשויות

:יישובית/מקומיתמזוןמועצת
 ,המקומיתהרשות ,מקצועואנשימומחים ,תושביםנציגי

.ועסקיםעמותות



הפרויקטבמסגרתמדידהלפעילותדוגמא

מזוןבזבוזלמניעתהרגליםושינוימודעותקמפיין

מהקהילהפעיליםבעזרת ,ביתבמשקי

באופןתושביםאלפילעשרותשמגיעהפעילות1.

עקיףבאופןאלפיםמאותועודישיר

 ,עירוניתמדידהפ"ע 14%במזוןבזבוזהפחתת2.

במדגםפרטניתביתמשקיומדידת

על)!!(8י פשלהחזרעםלרשותכלכליחיסכון3.

ההשקעה

גברתהY+פחמןטוןX:וחברתיסביבתיאימפקט4.

תזונתיביטחון

הצלחותשכפול ,תגמול ,מסקנות5.

)West London Campaign)





צוות  העבודה

שי-ר קרן אגאי"ד', דוידוביץנדב ' פרופ, ר מיה נגב"ד

אנדוולטר רונית "ד, סיקה ליבנה'ר ג"ד, מאיה שדה, יצחקי-ר זהר ברנט"ד

חגי לוין' פרופ, קרקיסר איזבלה "ד, עדי בן מרדכי

רווחה ואוכלוסיות פגיעות, בריאות–8אשכול 

'נדב דוידוביץ' פרופ: מציג

בתי חולים ומערכת הבריאות בראי משבר האקלים



החזון

עם העקרונות של בית חולים מקדם בריאותסינגרטיתיוזמה 

שינוי תפיסתי של מערכת הבריאות

בינוני וארוך, מערכת הבריאות תציב יעדים להפחתת גזי חממה עם יעדים לטווח קצר

קיימות והפחתת פליטות תמוקם גבוה בסדר העדיפויות של המשרד

אדם ותוכניות עבודהכח, משמעויות בתקציבים



הבריאותבמערכתהשוניםהדרגיםבקרבלפעולוהנכונותהמודעותוהעלאתהכשרות

כלכלייםתמריציםכולל,מדדיםהכללת

,מנהל,ברכשירוקותימרוץתקצוב;אנרגטיתהתייעלות:מגווניםכליםהכוללתעבודהתוכנית
ירוקהבריאותלמערכתמעבר-קוראיםוקולותמכרזים

.סולרייםלפנאליםפתוחיםושטחיםחניות,גגותניצול:מתחדשתאנרגיה

.פעמיים-חדאוכלכליוהןרפואיציודהן,פעמיבחדשימוששלמשמעותיתהפחתה

,  מניעת בזבוז מזון)הפחתת טביעת הרגל הפחמנית של מזון בהסעדה של מטופלים וצוותים 

(.מעובד-מזון אולטרה, הפחתת מזון מן החי

.תכנון של בנייה עתידית לפי תקן בנייה ירוקה שיבחר העולם וישראל

,  הן בקרב הדרגים השונים במערכת הבריאות והן בקרב החולים, שימוש בתחבורה ציבורית

.המטופלים ומבקריהם

מזון בריא צמצום בזבוז מזון באמצעות יצירת עצי מוצר ותכנון קנייה יחד עם מפקחת התזונה  

.והמזון של בית החולים

דרכי פעולה



רצויומצבקייםמצב1.

תועלות.2

חסמים.3

ליישוםממדע.4

?איך מתקדמים





קידום רגולציה תומכת לפיתוח כלכלה מעגלית בטקסטיל

ר אביגיל דולב  "ד
שנקר  , ראש מרכז רוזן לקיימות



פיתוח כלכלה מעגלית בטקסטיל  –חזון

What should 
I choose?

Donation

Second hand 
& renting 

items 

Life cycle 
assessment There are a 

lots of items 
that I don’t 

need

הסברה
כלכלה מעגלית  

ואסטרטגיה  
ממשלתית



קידום רגולציה לפיתוח כלכלה מעגלית של הטקסטיל  

מיון באתר קצה את הטקסטיל לפי 

סוג הסיב באמצעות קורא ברקוד

חיוב היצרנים להכניס את סוג הסיב בברקוד לפריט

הובלת רגולציה ממשלתית לחיוב היצרנים 

להכנסת סוג הסיבים במוצר הטקסטיל  

טקסטיל ממוחזר  30%+

פיתוח כלכלה מעגלית 

בטקסטיל  

מחקר פורץ דרך לייצור  

מוצרים חדשים 

מטקסטיל

לא ניתן לפתח כלכלה מעגלית  , ללא זיהוי מרכיבי הטקסטיל ומיוני

ולא ניתן להשתמש בטקסטיל ממוחזר



קידום רגולציה לפיתוח טביעת רגל של הטקסטיל  

Higg Index   המתהווה בעולם

https://apparelcoalition.org/the-higg-index/

הסביבה, התעשיינים, הלקוחות: קידום מדד למדידת קיימות בייצור טקסטיל עבור

היחס של התאגיד לסביבה ולחברה  1.

השפעה של שימוש חומרים בתעשיית הטקסטיל על הסביבה  2.

הערכה של השפעת המוצר על הסביבה משלב העיצוב ועד דרך הייצור ועד שלב  3.

.  המדף

.  מודד ביצועים סביבתיים של מתקן בודד ומאפשר ליצרנים לזהות נקודות לשיפור4.

.   מדידה של סביבת עבודה הוגנת וטובה5.

https://apparelcoalition.org/the-higg-index/



