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עידוד מצוינות בבנייה ירוקה

.15-פורום ה, מאיה קרבטרי; יפו-א"עיריית ת, ר בעז קידר"ד, לבנייה ירוקההמועצה הישראלית , טל מילס: חברי הצוות

צוות עבודה בנושא בנייה ירוקה; אשכול עירוניות: מיקום מבני של הצוות במסגרת פורום האקלים הישראלי



.עידוד שוק הבנייה בישראל לעמוד ברמות מתקדמות יותר של בנייה ירוקה ומאופסת אנרגיההחזון

חיזוק ההתייחסות להיבטי בריאות ורווחה בתכנון ובתפקוד של מבנים▪ מטרות

('שימוש חוזר וכו, לפחמן גלום, התייחסות לניתוח מחזור חיים" )ירוקים"עידוד שימוש בחומרים ▪ 

מערכות עירוניות ובטבע עירוני, תמיכה במערכות אקולוגיות▪ 

בשילוב מערכות ניהול וייצור אנרגיה ממקורות אנרגיה , תכנון מבנים בעלי תפקוד תרמי מצטיין▪ 

פסיביים בתכנון האנרגטיאלמנטייםחיזוק , מתחדשים בכדי להשיג איפוס אנרגטי
שילוב מערכות לאצירת מים , שילוב צמחיה בתחום המגרש ובגג•

הצורך
סקטור המבנים הוא גורם עיקרי לפליטות גזי חממה בישראל▪ 

-ישראל גדלה בקצב הגבוה ב)סקטור הבנייה הוא מהסקטור הצומחים בצורה המהירה ביותר ▪ 

OECD)

למבנים השפעה משמעותית גם על היכולת להיערך למשבר האקלים▪ 

יש צורך , (ועוד, 15-מדיניות פורום ה, תקנות ארציות)לצד ההתקדמות הרבה בתחום הרגולטורי ▪ 

Beyond Complianceבאמצעות עידוד , "רף"בפעולות משלימות לצורך האצת הקצב והעלאת ה
.ויצירת  הצלחות



תחומי פעילות

פיתוח שוק ותעשייה מקומית מתקדמת ומודעת לטביעת הרגל של •

מוצרי הבנייה השונים

ויישום  ( מהריסת מבנים קיימים)שימוש בחומרי גלם בשימוש משני •

לדוגמא מבנים בני , מודלים של כלכלה מעגלית בתחום הבניה

(DFD)פירוק 

שיפוץ ירוק של מבני ציבור וחינוך קיימים•

יישום עקרונות בנייה ירוקה במסגרת התחדשות עירונית  •

סולאריים ופעילים כחלק  , חומים, כחולים, ירוקים: גגות מועילים•

בלתי נפרד מהמרחב העירוני

קידום תכניות ייעודיות לעידוד בנייה ירוקה ומתקדמת•

חתירה לאיפוס אנרגטי ואיפוס פחמני•



צעדים לקידום

הערותאמצעיצעד

עידוד מצוינות בבנייה ירוקה 

ובתכנון לאיפוס אנרגטי

הקמת צוות שיבנה מפת דרכים לקידום מצוינות

ובמקביל  

–מידי למי שכבר פועל להטמעת מצוינות סל תמריצים
מענק לשיפוצים ירוקים, הלוואות משופרות

דרוש 

פ"שת

-ממשלתי

-מקומי

עסקים

:בשלושה ראשיםקמפייןהסברה לקהל הרחב

(ס"הגנבנוסף לקמפיין הקיים של )מבנים חדשים 1.

שיפוץ2.

שימוש במבנה3.

מחקרים אקדמיים  אנשי מקצועהסברה ל

שולחנות עגולים ופעילויות שמייצרות תחושת , הכשרות

תפעול ותחזוקה, מעורבות

הלוואות , היזמים ומובילי השוק, רתימת הרשויות, תקצובגיבוש סל תמריצים

.ומשכנתאות ירוקות

: רתימת משרדי הממשלה והשותפים , תקצוב, חקיקהחיוב

קבלנים, שלטון מקומי





שוויוניים                             , בריאים, קיימא-תזונה וסלי מזון ברי 
ומותאמים תרבותית בסיס לכל מדיניות

קשור בקשרי גומלין עם מערכות המזון ועם מערכת הבריאותSDGsכל אחד מיעדי ה 

רעב ותת תזונה כמו גם משברי האקלים והסביבה לא יתקנו עצמם רק כחלק מהצמיחה הכלכלית

!תכנית ותקציב, תזונה בת קיימא חייבת להיות מוטמעת בכל מדיניות–נהפוך הוא 



קיימא מציגה אפשרויות גדולות להפחתת  -צריכה של תזונה בריאה ובת"
"הפליטה של גזי חממה ממערכות המזון ולשיפור תוצאות בריאותיות

אנחנו נמצאים בעיצומו של משבר מזון הולך ומחריף

הסיכוי להתאושש מהמשבר נעוץ במעבר לייצור חקלאי בר קיימא בצמצום אובדן מזון ובשינוי בהרגלי צריכת המזון

.צמצום צריכת בשר ומעבר לתזונה המבוססת בעיקר על מזון מהצומח

שוויוניים ומותאמים תרבותית בסיס לכל מדיניות יאפשרו המעטת מדיניות  , בריאים, קיימא-תזונה וסלי מזון ברי אימוץ 
קוהרנטית

IPCC 2019, 2022

Eat Lancet–ו (  (IPCCם "ממשלתי לשינוי אקלים של האו-הפאנל הבין
לשנות מן היסוד את האופן שבו אנו מגדלים וצורכים את המזוןקוראים



מבחינת סוגי  , דפוסי התזונה בישראל רחוקים מהמלצות התזונה•
,  כך. תדירות הצריכה ואופן העיבוד של המזון, המזון הנצרכים

וצריכה רבה של מזונות  , יש צריכת יתר של מזון מהחי, למשל
מזיקים כגון חטיפים ומשקאות ממותקים ומזון אולטרה מעובד

ופי שניים לערך  צריכת הבשר לנפש בישראל היא מהגבוהות בעולם •
מהצריכה המרבית לפי המלצות התזונה הלאומיות

סכרת ומחלות  , ישראל סובלת משיעורים גבוהים של השמנת יתר•
והדבר פוגע במיוחד  –ובעיות בריאות אחרות שמקורן בתזונה לקויה 

באוכלוסיות מוחלשות

מהם  40%-ומשתמשת בכ, ישראל תלויה בשוק העולמי ליבוא דגנים•
למספוא

הרגולציה מעודדת צריכת מזון מזיק•

דורית אדלר' דר

מצב קיים–תזונה ומערכות המזון בארץ 



מצב רצוי–תזונה ומערכות המזון בארץ 
העקבות אימוץ היוזמה

דפוסי התזונה בישראל יתאמו בעיקרם להמלצות התזונה הלאומיות  •
:                                                                                                       כלומר יהיו מבוססות בעיקרן על, ולתזונה הים תיכונית
ירקות ופירות ושמן זית מקומיים ועונתיים              , קטניות ודגנים מלאים

עם נגיעות של מזון מהחי  

רוב המזון יהיה מבישול ביתי והמיעוט יהיה מזון האולטרה מעובד•

הצריכה של מזון מזיק תרד למינימום•

צריכת המזון מהחי תרד לתחום המלצות התזונה הלאומיות ובהתאם למפת  •
ם"הדרכים שהגישה ישראל בוועידת מערכות המזון של האו

הרכש הציבורי יתבסס על סלי מזון בריאים וברי קיימא באופן גורף•

שיפור דפוסי התזונה יביא לירידת השכיחות של תחלואה תלוית תזונה  •
ויביא לשיפור במיוחד במצבן של אוכלוסיות מוחלשות, לקויה

ישראל תספק את עקר ליבת התזונה הבריאה ובת הקיימא                  •
לאוכלוסייתה מגידול מקומי ותקטין את החשיפה שלה למשברים עולמיים

ותיישם את עקרונות הפנמת , קיימא-הרגולציה תעודד צריכת מזון בריא ובר•
העלויות והמזהם משלם ביחס למזון מזיק

בנות קיימא ובעלות חוסן להתמודד עם  , מערכות המזון יהפכו לבריאות•
מכלול אתגרי המשברים והמגפות הצפויים

דורית אדלר' דר





הכללת עלויות חיצוניות בהחלטות רכישת חשמל: היוזמה 

הפנמת העלויות החיצוניות בעת החלטה על רכישת  : מטרה

הקיים כיום התעדוףוביטול , חשמל על ידי מנהל המערכת

.  פוסילילרכישת חשמל 

NZOצוות -מרכז השל : מגישים
אלון סגל



,  רשות החשמל מתעתדת מעבר למודל שוק לרכישת חשמל מיצרנים•

י מנהל המערכת מההצעה הזולה ביותר שניתנה "עירכשלפיו חשמל 

.לכל שעה ביום, י יצרני החשמל"ע

לא תהיה התחשבות בעלויות החיצוניות בעת  , על פי המודל המתוכנן•

דבר שצפוי ליצור העדפה לחשמל , ההחלטה על מקור רכישת החשמל

.פוסילי

5.2הגיעה למעל פוסיליהעלות החיצונית של ייצור חשמל 2021בשנת •
העומדות על  , ס"ההגנעל פי הערך שקבע משרד , עלויות זיהום אויר וגזי חממה)₪ מיליארד 

(CO2לטון ₪ 167

רכישת חשמל בישראל-רקע 



אך המחיר  , הוספת העלות החיצונית תעשה לצורך בחירת ספק החשמל בלבד: הבהרה•

.י היצרנים"עצמו יהיה זה שיוצע ע

הצעה

מחיר כולל עלויות  
חיצוניות

מחיר ללא עלות  
חיצונית  

*דוגמא

23 15 פוסיליחשמל 

17 17 סולארי  

סולארי פוסילי החלטת הרוכש

ש"לקוט' אג8: עלות חיצונית; ש"לקוט' העלויות באג* 

( הגורם הרוכש חשמל במשק)מנהל המערכת , בעת בחירת מקורות היצור

,  פוסילייםי יצרנים "יוסיף את העלות החיצונית למחיר המוצע ע

.בהשוואת ההצעות ובהחלטות לרכישת חשמלתכללכך שהעלות החיצונית 



המודל במכירה ישירה של חשמל מיצרנים פרטיים  ישוםבחינת 1.

.לצרכנים

.בדיקה ההשפעה הצפויה של היוזמה על מחיר החשמל2.

ובראשם , יצור צעדים משלימים למניעת פגיעה באוכלוסיות מוחלשות3.

.תעריף חשמל דיפרנציאלי

.NZOי צוות "טיוטת הצעת חוק כבר הוכנה ע. קידום חקיקה4.

, רשות החשמל, משרדי ממשלה–הצגת המודל למקבלי החלטות 5.

.בנק ישראל, הכנסת

שלבים לקידום היוזמה





הפרדה וטיפול בפסולת אורגנית                               
מוסדי בישראל  -במגזר העסקי 

איציק שחר, ר אפרת אלימלך"ד, אופירה אילון' פרופ

NOTHING IS WASTED

!הגודל לא קובע



ההזדמנות

ועסקים...(  צבא, כלא, בתי חולים)על ידי המדינה מוסדות ציבוריים מתוקצבים = המגזר העסקי והמוסדי •

...(מרכזי קניות, שווקים, מסעדות)בעלי פוטנציאל גבוה לייצור פסולת אורגנית 

.אלה כפופים למערכת נורמות וציות המכתיבים עמידה בסטנדרטים סביבתיים גבוהים וקלים יותר לאכיפה•

באמצעות מערכת רישוי  , מוסדי אמות מידה המחייבות הפרדה במקור-קל יותר להכתיב למקטע העסקי•

(.הנחיות סביבתיות)עסקים 

(כ במשקי הבית"ואח)קל יותר ליישם ולאכוף הפרדת פסולת במקור במוסדות ובעסקים •

שכן הפחתה בעלויות הטיפול בפסולת מפחיתה באופן ישיר עלויות  , קל לייצר תמריץ כלכלי עבור עסקים•

.תפעוליות של העסק



שני מסלולים מקבילים לפתרון

מוסדי-מגזר עסקי –' מסלול ב מוסדות מתוקצבים–' מסלול א

מהפסולת האורגנית מקורה במקומות מרוכזים+ לישש•

..(  ח"מזון בע, אנאירובי, אירובי)יוון פתרונות ג•

(דרך התנאים הסביבתיים)ישוי עסקים ר•

(חסכון בעלויות שינוע)או ברדיוס קרוב של אגן היקוות הפסולת On-siteתרונות פ•

על פי כמות פסולת המזון הממוצעת המיוצרת בארגון, ישום מדורגי•

יש כסף )ייעודי לתמיכה בהקמת פתרון מקומי לטיפול בפסולת אורגנית ק"קובאמצעות ימרוץת•

(בקרן לשמירת ניקיון

חודשים24לאורך ( תפעולי, כלכלי-טכנו)דרכה והנחייה ה•



.הפסולת האורגנית תופרד במקור ולא תוטמן פסולת לא מטופלת–2030עד לשנת 1.

.מהפסולת העירונית המוצקה20%-לא תוטמן יותר מ–2030עד לשנת 2.

92%, בפליטות גזי החממה ממשק הפסולת47%הפחתה של –2030עד לשנת 3.

.2050-הפחתה ב

ההצעה לפורום הנשיא לאקלים מסייעת מהותית לעמידה ביעדי 
ס"של המשרד להגנ2030האסטרטגיה למשק פסולת בר קיימא 

1
:

: מקור
1

אסטרטגיה למשק פסולת בר קיימא( 2020)המשרד להגנת הסביבה 

לבדיקת ההיתכנות לנושא  הבסיסההצעה שלנו היא 

ההפרדה וטיפול בפסולת אורגניתאסדרת





:  אל תשאירו אותם מאחור

והכלה של חסרי המעמד, שיתוף, הגנה

בהתמודדות עם משבר האקלים

רופאים לזכויות אדם, ש בלה קאופמן"מנהלת המרפאה לחסרי וחסרות מעמד ע, (PhD)גוטצייטזואיר"ד

ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל, ף.ס.א,  מנהלת המחלקה הציבורית–, סלע-לוינזוןאורלי ד"עו

ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל-ף .ס.א, רכזת פעילות ציבורית,הדר אביאל

המוקד לפליטים ומהגרים, מקדמת מדיניות ציבורית, סיגל רוזן



מבקשי,עבודהומהגרותמהגרי–תושבמעמדוחסרותחסריאלף200-ככיוםבישראל
מקלטומבקשות

הבריאותלשירותיביותרמוגבלתנגישותובעליזכויותנעדריהם–תושבמעמדבהיעדר
והרווחה

במיוחדפגיעהלאוכלוסייהאותםהופכיםחייהםונסיבותותנאיזכויותהיעדר

אירועי האקלים רק יחדדו את הפגיעּות של חסרי המעמד  

משבר האקלים מחייב להגן גם : אסור להשאיר את חסרי המעמד מאחור
.על חסרי וחסרות המעמד שחיים בינינו



ללמוד ממשבר הקורונה
:ממשבר

oת"לחלזכאיםהיוולאשפוטרוהמעמדבחסריאנושותפגעהכלכליהמשבר

הפגיעותאתהחריפהלתושביהישראלשהגישהמהמעניםהמהגריםאוכלוסיותשלההדרה○

ורעבמחפירלעוניוהובילה

להנחיותהיענותוהפחיתובהירותלאיהובילוומעודכןמתורגםמידעהיעדר○

הבריאותמשרדאתחייב(רפואיביטוחהיעדר)בקהילהבריאותלשירותינגישותהיעדר○

המקביליםמהמעניםנחותיםאךיקריםשהיו"חוליםקופותעוקפי"מעניםלייצר

לישראלים

:להזדמנות

oלהגברתהובילוהמדינהלרשויותהשטחארגוניביןשנרקמוהפעולהושיתופיהתקשורת
חייהםולדפוסילנסיבותהמותאמיםמעניםולגיבוש,המעמדחסרישלהנראות

oשהצליחוולפתרונותהולמיםמעניםלגיבושחיוניהפךהארגוניםבעבודתשנצברהידע
להנחיותההיענותאתולהגבירהתחלואהאתלצמצם

oלביןביניהםהאמוןיחסיאתהגבירההעבודהבצוותיהמעמדחסריקהילותנציגיהכללת
הרשויות



והכלה של חסרי המעמד  , שיתוף, הגנה
בהיערכות לאירועי אקלים

המעמדוחסרותלחסריורווחהבריאותשירותישלשוויוניתהנגשהקידום:הפגיעותוצמצוםהגנה●

מיוחדיםצרכיםלבעליהתייחסותתוך,המקומיותברשויותמעמדחסריאוכלוסיותמיפוי●

לאירועיוההיערכותהחשיבהצוותיבמסגרתהמעמדוחסרותבחסריהקשורותסוגיותהכללת●

החירוםובגופיהמקומיותברשויות,הממשלהבמשרדי,הלאומיתהחירוםברשות–אקלים

האקליםומשברמעמדחסריבנושא(האקליםחוקמכח)המייעצתלוועדהמשנהועדתהקמת●

אכיפהלצרכיאו/ולרעהשימושיעשהלאכיכךעלהאוכלוסיןמרשותומפורשתכתובההצהרההשגת●

חירוםלמצביההיערכותבמסגרתעבורםמעניםוהגשתגיבושלתכליתשייאסףלמידעהנוגעבכל

אקליםואירועי

ומעניםהמתוויםבגיבושהמעמדחסריוקהילותהסיועארגוניונציגינציגותשלמתמשךשיתוף●

אקליםאירועיבעתוהמידעההנחיותשלותרבותיתלשוניתהנגשה●





רשמי עם גורמי  -דיאלוג מדיני בלתי
מדיניות אזוריים בנושאי אקלים וסביבה

,"שיתוף פעולה אזורי וביטחון"יוזמה תחת אשכול 
פורום האקלים הישראלי

מיתוויםומכון Diplomeds, ר נמרוד גורן"ד
המכון למחקרי ביטחון לאומי, ר אופיר וינטר"ד

אוניברסיטת חיפה, ר מיה נגב"ד

2022יולי 



ומטרת היוזמהחזון

תפקידלמלאצריכים-הבינלאומיהיוםבסדרמרכזייםשהופכים-וסביבהאקליםנושאי•
.התיכוןהיםובאגןהתיכוןבמזרחישראלשלהמתפתחיםבקשריםמשמעותי

.מוכחותוהצלחות,פוליטימתחפחות,וממשיהדדירווח,משותפיםצרכיםאלובתחומיםיש•

.הנשיאחזוןברוח,וסביבהאקליםבנושאימכלילותאזוריותמסגרותיצירתנדרשת•

.השלוםתהליךולקידוםלפלסטיניםישראלביןלהתקרבותלסייעגםיכוליםסביבהנושאי•

ואתבאזורהסביבתיתהמציאותאתיותרטובלהביןצריכיםבישראלמדיניותגורמי•
.הגיאופוליטיותנגזרותיה

האזורמדינותעםפעולהשיתוףלקדםיכולתםאתלשפרצריכיםבישראלממשלהמשרדי•
.וסביבהאקליםבנושאי

חשיבה,ללמידה,באזורמגווניםגורמיםעםפורמלי-בלתימדינידיאלוגערוציכינון:המטרה•
בערוציםשמתקיימיםמהלכיםעםממשקתוך,וסביבהאקליםבנושאימשותפיםותכנון

.אותםולשדרגלהםלסייעסיוןיובנהרשמיים



פעילויות מתוכננות

וסביבהאקליםבנושאיהרשמיתברמהנעשהמה:בישראלממשלגורמיעםמיפוימפגש.1
?להםלסייעשניתןוהפעריםהצרכיםומההאזורמדינותעם

המזרחממדינותמומחיםעםונפרדותמצומצמותשיחות:מהאזורנציגיםעםפגישותסדרת.2
.ואנרגיהציבורבריאות,אקליםשינוי,מזוןביטחון,מדיני:בנושאים,התיכוןהיםואגןהתיכון

ובאפשרות,פעולהלשיתוףהזדמנויותבזיהוי,מדינותבאותןהמצבבהבנתיעסקוהפגישות
.מכלילהאזוריתמסגרתיצירת

האקליםפורוםעםושיתופומדיניותמסמךלכדימהדיאלוגיםכתוצאהשנוצרהידעאיגום.3
.אזרחיתוחברהממשלוגורמי

לכךביותרשמתאימיםמהאזורשיחבניאותםעם,הפורוםלמליאתאזוריוובינרקיום.4
.לכךומוכנים



2-פעילויות מתוכננות 

בנושאאזוריתמסגרתגיבושעל,לדוגמא)הדיאלוגיםסמךעלהמלצותמסמכיגיבוש.5
.יעדקהליבקרבוקידומם(סביבה

עםפעולהשיתופיולשדרגלפתחבבואםרשמייםוגופיםממשלהלמשרדיוליוויסיוע,ייעוץ.6
,מודעותהעלאת,אזורייםשיחלבניחיבורים,מבניםשינויים–סביבהבנושאיהאזורמדינות
.שותפויותובניית

גורמיםבשיתוף,27COP-ב(רשמייםושאינםרשמיים)ישראליםצדאירועילקיוםסיוע.7
.מהאזורכולל,בינלאומיים

שיציג,האזורלמדינותשמיועדמיתוויםומכוןINSS-ה,החוץמשרדבשיתוף,וובינרקיום.8
.ואקליםסביבהבנושאיאזורייםפעולהלשיתופיאפשרייםאפיקים

התכנותובדיקת,לכאורה-לדעיכתהוהסיבותהצלחותיה,MECIDSפעילותשלבחינה.9
.זהגוףוחיזוקלחידוש





רפורמה במערך האכיפה 
הסביבתית בישראל

,אורן פרז' פרופ
דיקן הפקולטה למשפטים

אילן-בר. אוני

אילן-הקליניקה לרגולציה סביבתית בבר



החל מעבירות שנוגעות לפסולת וכלה  –ישראל ניצבת בפני שורה של אתגרי אכיפה במישור הסביבתי 

.בזיהום תעשייתי

משבר האקלים מחייב הערכות חדשה שתאפשר למשרד להתמודד עם עבירות סביבתיות מדור חדש  

.בעלות אופי כלכלי

כוזביםESGתרמיות שנוגעות לעסקאות קיזוז פחמן או מצגי : למשל•

שתומך בו ובתי המשפט  הפרקליטיהמערך , מערך האכיפה הנוכחי שכולל את יחידות האכיפה במשרד

.אינו מצליח לעמוד במשימה

רפורמת עומק במערך האכיפה שתאפשר: האתגר

לו להתמודד עם האתגרים הסביבתיים שישראל  

.בפרט נוכח משבר האקלים, 21-תתמודד איתם במאה ה

אתגרי האכיפה הסביבתית בישראל



מערכת האכיפה הסביבתית צריכה ללמוד מהאכיפה הכלכלית



יחידה לאכיפה  1.
כלכלית במשרד 
.להגנת הסביבה

מחלקה ייעודית  2.
לעבירות סביבתיות  
בפרקליטות דוגמת 

המחלקה למיסוי 
.וכלכלה

בית משפט סביבתי 3.
שיתמחה בתחום 

בדומה )הסביבתי 
לבית המשפט 

(.  הכלכלי
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הסביבתית בישראלשינוי התשתית המוסדית של האכיפה 





י ו נ לשי וצעירים כשגרירים  נוער 

.יוזמת החינוך הבלתי פורמלי באשכול חינוך

:מובילים

המרכז לשיקום האקלים–ויקטור וייס , מאיה יעקבס

הורים למען האקלים–הדס שהרבני סיידון 

לשעבר הסוכנות היהודית–גדעון ונר 



ינדרש שינוי ! הזמן קצר והמלאכה מרובה ט ב, דרמ בכל  ,נרח

ים י ח ה י  מ ו ח לכמה שיותר , ת ו ד רכמה שיותר , ג ה . מ

ר  ע ו נ ל ו ם  י ר י ע צ י ל ט י ר ק ד  י ק פ ביצירת תודעה ציבורית והפעלת לחץ ת

בכדי , דורי ולשינוי התנהלות-עסקים והקהילה בדרישה לצדק בין, על פוליטיקאים

.  להבטיח תנאי חיים בריאים ומשגשגים גם בעתיד שלהם

לגשר על בעיית חוסר הידע כשגרירים של שינוי בני הנוער והצעירים יסייעו 

.הטמעת תחושת הדחיפות הנדרשת וגיוס לפעולה, והאדישות

:יקדמו

דרישה ציבורת למדיניות ממשלתית ומקומית בת קיימא•

דרישה מעסקים וחברות לשנות את המוצרים והשירותים•

קידום פתרונות טכנולוגיים ומדעיים•

השפעה מקומית שמלמדת איך להתנהל אחרת–שינוי התנהלות בקהילה •

ן ו חז



,  נבחרים עם גיוון חברתי מקסימלי גיאוגרפי וחברתינוער וצעירים –תכנית לשתי קבוצות גיל •

.תכנית יוקרתית שיש להתמודד על מקום בה. מכל תנועות וארגוני הנוער

בניית שיתופי פעולה חוצי גבולות וליצירת קפיצת  , ות יעבדו יחד ליצירת פתרונות/המשתתפים•

.המדרגה הנדרשת והרב מימדית

עם יזמים , יקדמו שיתופי פעולה עם ארגוני חינוך לא פורמליים להשפעה מקומית בקהילות•

ליצירת לחץ ציבורי הנדרש לשינוי  , עם אקטיביסטים ואחרים, ומשקיעים לקידום פתרונות

ביחד ייצרו מכפילי כוח להאצת והרחבת הקהלים המתגייסים לפעול . המדיניות ולחינוך הציבור

.לא רק בישראל אלא גם במדינותיהם השונות של משתתפי התכנית

ליצירת פרויקטים  , בתיאום ובשיתוף, קבוצות יעבדו במקביל בישראל ובקהילות יהודיות בעולם•

.כולם ייפגשו במחנה קיץ בישראל. שיהדהדו בקהילות

יסעו בסוף שנה גם להסברה ישראלית עם –בדומה לפרויקט משרד החוץ לשגרירים צעירים •

.נוער מישראל והעולם

והתפוצות לישראל  א  י של הנשי ו נ לשי שגרירים 
כ  מ ם  י ר י ע צ ו ר  ע ו תל נ ו צ ו פ ת ה ת  ו ד ה י ם  ע ו ץ  ר א ב ת  י רת ב ח ה ו ת  י ט י ל ו פ ה ת  ש ק ה



על ידי גיוס מאות אלפי בנות ובני נוער נהפוך את נושא ההתמודדות עם משבר •
.ונגייס לפעולה, טרנד רחב, MAINSTREAMהאקלים ל

לעזור להם לפרוח דרך קהילות ושיתופי , עלינו לפזר את הרעיונות והפתרונות לכל עבר•
.  בתקשורת ועוד, בקבוצות ציבוריות, בעסקים, ברחובות–פעולה 

נוער המחאה למען . הילדים והצעירים מוציאים אמוציות אחרות ממבוגרים ציניים•
. האקלים הוכיחו את כוחם של הצעירים

דרך הילדים והנוער נביא את השאלות הקשות אל שולחן ארוחת הערב של מבוגרים •
.מה אתם עושים כדי להבטיח לנו עתיד טוב יותר–וישאלו , בכל מקום
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.מאידךגלםחומרישלכמויותוצורךמחדבנייהפסולתשלגדולותכמויותמייצרבישראלהבנייהענף▪

.בהרבהגדולבשוקהטמוןהפוטנציאלאולםלבישראממוחזריםבנייהבחומריבשימושעלייהניכרת▪

בניהמבפרוייקטימשמעותיתגדולהפסולתכמותנוצרת,המבניםהריסתבשלב,עירוניתהתחדשותשלבפרויקטים▪

.רגילים

.מהותיותסביבתיותהשלכותישהנוצרתהבניהפסולתלהיקפי▪

.מחדששימושלעשותניתןבומוצראולחומרהופכתהיאבו,בפסולתבטיפולהסופיהשלבהואהבנייהפסולתמחזור▪

ושימושפסולתמחזורקידום,הטמנהצמצום,הפסולותשלפיראטיתהשלכהלמניעתלאומיתהיערכותנדרשת▪

.בתוצריו

רקע
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56סעיףלהנחיותבהתאםבנייהפסולתשלמסודרפינוילאכיפתקייםנוהלשלחלקייישום1) (א) התכנוןלתקנות(2)

.והבנייה

טופסקבלתלצורךמביאבנייןפסולתיצרןכאשרלפעולהמקומיתהוועדהעלכיצד,היתרביןלהגדירתפקידוהנוהל2)

.כדיןהפסולתאתפינהכימספקתבמידהלהוכיחכדיבהןשאיןאסמכתאות4

אתלאמודמאפשרזהאומדן.הריסהבתהליך,היתרבין,הנוצרתהבנייןפסולתכמותלאומדןמפתחנקבענוהלב3)

בנייהפסולותטון150שלפחותנקבע,החדשהמפתחלפי.מסויםהיתרשלממימושוהצפויההבנייןפסולתכמות

-ליווצרו העריםמהנדסיאיגוד,הסביבהלהגנתהמשרדידיעלבהסכמההתקבלהמפתח.הרוסמבנהר"מ100

.בישראלוהבוניםהקבלניםוהתאחדותבישראל

.ליישומומספקתואכיפהפרסוםאין4)

האתגרים



הפתרונות47

56סעיףלהנחיותבהתאםבנייהפסולתשלמסודרפינוילאכיפתהקייםהנוהלשלופיקוחיישום1. (א) לתקנות(2)

באתריהבנייהפסולתניהולעלוהבנייההתכנוןועדותבקרבופיקוחהסדרהלבצעיש,כךלשם.והבנייההתכנון

.חלקיתמיושםהמעודכןהנוהלשהיוםכיוון(הריסה/חדשהבניהכשישנהלמשל)הבנייה

לשם.המקומיותהרשויותבתחוםעירוניתהתחדשותלקדםשמטרתם,עירוניתהתחדשותמנהלותבקרבפיילוט1.

.כחוקהבנייהפסולתלפינויהתקשרותוהסכמיהריסהפרויקטיאחרמעקבשיכלולפיילוטלבצעיש,כך

לפרסםיש,כךלשם.פסולתוהפרדתפירוקאיכותאתלשפרמנתעלייעודימבניםהריסתנוהלופרסוםגיבוש1.

ארונות,מזגנים,סורגים,שמשדודי:כגוןנהרסבטרםלמבנהומחוץבתוךאלמנטיםשלמקדיםפירוקתהליךלמשל

המחזורבתהליךההפרדהרמתלשיפורשיביאוזכוכיתעץ,פלסטיקלביןואגרגטיםבטוןמרכיביביןהפרדה.וכדומה

.הממוחזריםהבנייהחומריבאיכותנוסףלשיפורמכךוכתוצאה
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:ליביאמורשיםלאתריםבנייהפסולתשלמוסדרופינויהריסה,לפירוקייעודינוהלוהסדרתפיילוטביצוע,הנוהליישום

וההריסההבנייהאתרישלמיטביניקוי★

הפתוחיםובשטחיםברביםבנייהפסולתהשלכתצמצום★

ועודאויר,הקרקעתת,קרקעזיהומי,סביבה,נוףמפגעייפחית★

המיחזורתעשייתהפעילותאתיגביר★

ולבנייהלתשתיותלהשיבםשניתןממוחזריםאגרגטיםייצורעידוד★

ממוחזריםבנייהבחומרישימוש★

והחציבההכרייההיקפיאתלהפחיתיאפשר★





מתנדביםפעיליםשלומעגלארגוניםעםבשיתוףלקיימותהשלמרכז

אזרחים בישראלאספותהיוזמה לקידום -ַאאלי

לאומיתלקראת אספת אזרחים 

להתמודדות עם משבר האקלים בישראל



נערך פיילוט בקריית טבעון בשיתוף עם המועצה המקומית

17.5.22-בלמועצהוגשההמלצותמסמך

תמר זנדברג' בברכת השרה להגנת הסביבה גב

.  תמי שטרן: צילום. 2022מרץ , חברי אספת האזרחים הראשונה בישראל

להשפיעיכולתשלהרגשה

“עתידיתהתנהלותולעצב

“ 
אתיששלאזרחיםהבנתי

שלוהאפשרותלשנותהכח

“פעילהאזרחות
“ 

שהמנגנוןלראותגדולאושר

במקצועיותועובד ,אפשריהזה

“אדםובאהבתביסודיות

“ 
לעולםמסביבהאקליםאספות

במדינותהתקיימולאומיותאקליםאספות

,סקוטלנד,צרפת,אנגליהביניהן,רבות

וגרמניהספרד,דנמרק

אספותלקיוםקוראתבהכחדההמרדתנועת

היסודדרישותמשלושכאחדאזרחים



?בישראלאקליםאספתלמה :החזון

י העם"למען העם ועהתחדשות דמוקרטית •

קשותלהחלטותיותררבהלגיטימציה•

הדמוקרטייםובמוסדותבממשלהציבוריהאמוןחיזוק•

להשפיעפיתוח מסוגלות ו,קולםאתלהשמיעהאזרחיםהעצמת•

מושכלציבוריושיחציבוריתמודעותויצירתאינפורמציה-ובדיסבקיטובמלחמה•



?מה צריך לעשות

ברכת הדרך 1.

זיהוי גורם ממשלתי 2.

החלטת ממשלה3.

ׅמנהלתהקמת 4.

וועדת מומחיםהקמת5.

:צעדים מידיים5





זהעלהולכים
-מרחב בישראללעירוניותהתנועה

אלכסנדריאלה
ישראלשלהרגלהולכיארגון-שלנוברחובות

סעידוביוסי



שלנוהחזון
והתנועתיהעירוניהעדיפויותסדרבראשמציבותישראלערי

 .הרגלהולכיאת

,ובטוחיםנגישיםחציהמעברי ,מוצליםורחובותמדרכות

חציהלהםומאפשריםרגללהולכיעדיפותהנותניםרמזורים

משתפותהמקומיותוהרשויותהממשלה.ונעימהבטוחה

.הרגלהולכיויוזמותקהילותעםפעולה



מקומיותורשויותממשלה

הרגלהולכילטובתותקנותחקיקהקידום•

ואכיפתם

 ,רגלהולכימותאםעירוניתכנון ,חניותניהול•

ייעודייםממשלתייםתקציביםמימוש



אחריותלוקחתקהילה

ציבורשיתופי•

הליכהלעידודמקומיותיוזמות•

רגלהולכישלקהילותגיבוש•

טכנולוגייםמיזמיםעםפעולהשיתופי•





צדק אקלימי ואנרגטי  



:חזון
העלאת יכולות ההשתתפות של אוכלוסיות מוחלשות בייצור אנרגיה מתחדשת  

דמוקרטיזציה של כושר הייצור  

תמריץ להסדרת והקצאת קרקעות בחברה 
הבדואית בנגב

ביזור התמורות הנובעות מייצור

קהילות מדבריות

:רציונל



מגוון  

קהילות

מפעילות

הגדלת  

מגוון  

פתרונות  

מותאמים  

לסביבה  

ולצרכים

חיזוק  

החוסן  

הקהילתי  

והחברתי

שגשוג  

כלכלי

בר קיימא

הגדלת  

מכסת  

הייצור של  

אנרגיה  

מתחדשת

עמידה  

ביעדים  

א  "הבינל

לייצור  

אנרגיה



תשתיות אנרגיה ומים  
במרכזי השירותים בכפרים  

הלא מוכרים 

ייצור אנרגיה סולארית  
ברשויות הערביות  

-קואופרטיבים אגרי
של נשים בדואיות וולטאים

אנרגיה על קרקעות תמורה

:עיקרי היוזמה



המיזם

/  חקיקה
החלטות  
ממשלה

מגזר / שוק
פרטי

הקמת  
פרוייקטים

עבודה 
קהילתית





שמירה על האקלים–לא רק רווחים 
תיקון לחוק החברות

ד אורלי אהרוני"עו

אשכול כלכלה ירוקה



Yes, the planet got destroyed."
But for a beautiful moment in time we created 

a lot of value for shareholders.”



תפקיד מפתח–מגזר עסקי ופיננסי 

תפקיד מפתח בהתמודדות עם משבר האקלים•

.הצהרות ומחויבות רחבה, התגייסות•

.  כמות פליטות גזי החממה עולה, בפועל•



חזון ואבני דרך ליישום

.  שיקולי אקלים במסגרת דיני החברות, ראייה רחבה של טובת הציבור•

.  השאת רווחים תוך הפנמת עלויות חיצוניות•

.  יישום עקרון המהותיות כפולה•

.  לחוק החברות10תיקון סעיף •

שינוי והתאמת מפת המיסוי והתמריצים•



!תודה על ההקשבה





שווקים קהילתיים  
מקומיים

–שפיטלניקדומןמאיה,עירוניתכנון–אדריאבינועם:היוזמהמובילי
–אדלרדוריתר"ד,(ר"ע)ישראלאיטיכסף–באדמהמשקיעים

.המזוןמצילות–זלצרדניאלה,קיימא-בתלתזונההישראליהפורום



חזון

המבוססים,עירונייםקהילתיים-מקומייםשווקיםשלהקמה

חקלאיםעלבדגש,חקלאיתתוצרתשלישירהמכירהעל

מוצלתתוצרתשלמכירהעלוכן,עירונייםואףאזוריים

.מקומייםמזוןמעסקי

כלכלית-החברתיתהפריפריהבאזורייפעלוהשווקים

.מפוקחיהיהבהםהתוצרתוטיבמחיר.והגיאוגרפית

יאפשרואשר,שוקקיםקהילתייםמרחביםגםיהיוהשווקים

.העירונילמרחבהכפריהמרחבביןחיבור



תועלות  

תמיכה בחקלאות מקומית  

ויצירת , צמצום פערי התיווך והורדת המחירים
פלטפורמה שתמוכת בחקלאים המקומיים

צמצום בזבוז מזון

/  צמצום הבזבוז כבר בשלב  הייצור 
40%-שכ, השיווק של תוצרת חקלאית

ממנה מושמד בכל שנה

שיפור החוסן הקהילתי  

,  בעיקר מעוטות הזדמנויות, חיזוק אוכלוסיות
, תוך בלימת התייקרות הירקות והפירות

ויצירת פלטפורמה ליוזמות חדשות 

קיימא -מעבר לתזונה בת

מעבר לתזונה המבוססת על מגוון ירקות  
,  לעומת צריכת מזונות לא בריאים, ופירות

כמו סוכר והפחתת צריכת בשר

הגדלת נגישות  

פירות וירקות לבעלי הכנסות  הנגשת
כדי לעודד את הגדלת הצריכה, נמוכות

חיבור בין המרחב הכפרי ועירוני

חיזוק הקשר בין חקלאים לאוכלוסיות 
בפרט  , ולעסקי מזון מקומיים בערים

בפריפריה

Belo Horizonte – ABasteCer markets  

סוגי20המוכרים,שווקים21הקימהבברזילהוריזנטהבלוהעיר
.בעירהמזוןאתלהוזילוסייעה,מפוקחבמחירופירותירקות

טונהאלף38נמכרו2016-ב.90-השנותמאזברצףפועלתהתוכנית
.חקלאיתתוצרתשל

Halliday, J., Platenkamp, L., Nicolarea, Y. A menu of actions to shape 
urban food systems for improved nutrition, GAIN, MUFPP and RUAF 
(2019). 



ריכוז ידע מקצועי 
בנושאמדיניותסקירתלהכנתתקצוב
מדיניותהמלצותויצירתובעולםבארץ
הפריפריהבערישווקיםלהקמתבנוגע

בישראלוהחברתיתהגיאוגרפית

MVP-מיפוי ראשוני ו
נציגיםעםקטןצוותהקמת

חקלאות,רווחה)שוניםממשרדים
פוטנציאלייםאזוריםשיבחן(פנים

(MVP)ויבצעהפיילוטלקידום
לפרויקטראשוני

תקצוב לפיילוט 
יותררחבלתקצובקוראקולפרסום

לקחתשיבחראזוריאשכולכלעבור
הנושאעלאמוןויהיהבפרויקטחלק
דירוגעםלרשויותמימוןתוספתעם

נמוךאקונומי-סוציו

ביצוע וניהול 
השוטףוהתפעולהשווקיםהקמת
.האזורייםהאשכולותידיעלשלהם

כלכליתפרוגרמהשלבסיסעלזאת
סדורהותכנונית

1

3 2

4

פיילוט ממוקד  





אזוריות הוגנת 

לקראת היערכות מול 

משבר האקלים

ר בתיה רודד”ד

קבוצת מרחב אזורי הוגן 

קבוצת מרחב אזורי הוגן  

עוסקת בחשיבה מתמשכת ומשתפת על 

חדשנות מוניציפלית לסגירת פערים בנגב



החזון  

ממשל אזורי. 1
במסגרת עקרונות דוח האזוריות של )

(משרד הפנים ויותר

ערים אזוריותחלוקת האזור ל. 2
כפרי עם זה  -האחדת המרחב הפרברי)

(העירוני לכלל רשות אחת

:דרוש שינוי כיוון

חיזוק רובד אזורי 

להערכות והתמודדות עם משבר אקלים  

באמצעות פיתוח מנגנוני ממשל וניהול משותף של  

משאבי האזור



מסגרת להתמודדות עם משבר האקלים  -משותףאזורי ניהול

בוותמיוצגההרשויותכלמוסכם על אזורירובד✓

מיטביים של האזורוהבנהידע✓

וסביבתיתתשתיתית ,תכנונית-הוליסטית ראייה✓

כולוהאזורלמעןהמשאביםשלומקייםמיטביניצול✓

בריאותית , אקלימית, פיתוח אחריותיות סביבתית✓

ניהול ותכנון משותפים לדורות הבאים✓



הצעדים הדרושים

החלטת ממשלה ▪

חקיקה שתאפשר הקמת רבדים ▪

אלהממשליים

שינוי השיח ותודעת הציבור▪

מחקר יישומי▪

פיילוט▪

–של היוזמה הדרגתיתהחלה 

שינוי מעמדו הסטטוטורי של האשכול האזורי .א

והרחבת סמכויותיו

חלוקת המרחב לערים אזוריות.ב





82

הכפרופיתוחהחקלאותמשרד,סביבהמשאביל"סמנכלשעבר,אטינגרערן•

הכפרופיתוחהחקלאותמשרד,קרקעלשימורהאגף–מאוראלוןמר,אשלגילר"ד•

קיימא-בתלתזונההישראליהפורום,וולפסוןיוסי,אדלרדורית•

וולקנימכון,החקלאיהמחקרמנהל,לאוריעלר"ד•

רכיב מפתח בהתמודדות עם משבר  –חקלאות משמרת 

האקלים ועם אתגר בטחון המזון



:  החזון שלנו

כלל הקרקעות החקלאיות בישראל מעובדות תחת -2050עד 
ממשקי חקלאות משמרת

ומקזזת  , מיליון טון6.75-הקרקע החקלאית מגדילה את אצירת הפחמן ב•
;את הפליטות החקלאיות

;נשמר משאב הקרקע ויכולת יצור המזון בישראל•

;תרומה למגוון הביולוגי•

;שמירה על משאבי המים•

;חיסכון בתשומות ותרומה לשגשוג המשקים החקלאיים•
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?איך נשיג זאת

הסברה ושיווקתמריצים והשקעותחדשנות, מחקר פיתוחהדרכה וליווי מקצועי

אקדמיה, מגזר עסקי, מגזר שלישי, ממשלה, מגדלים: שיתופי פעולה חוצי מגזרים



...מיישרים קו עם העולם





The Sun Triangle 

Energy Generation:

a. Solar fields – Sinai, Jordan, Eilat, Arabian desert

b. Floating wind – Gulf of Eilat, Suez Gulf

c. Onshore wind – Sinai, Jordan mountains 

Energy Consumption:

a. Center of Israel

b. Neighbors
c. East Europe, Germany

Electrical Inter-Connector

a. Connect Sinai/ Eilat/ Aqaba’s electricity lines

b. Add a DC 3,000 km link – Eilat to Europe

Benefits

a. Reach renewables targets

b. Cease “Energy Island” situation

c. Strengthen relationships with neighbors

d. Increase access to energy and water in the region
e. Offer Europe a clean alternative to gas & push towards energy independency

Project Leaders: Noam Winer- Head of Renewables Team; Yoni Sappir- Chairman 

Israel Home Guardians



600

kmsq

1,000

1,500

900

200

Solar 4,200 km sq

~ 15 x Israel electricity 

Wind 

Wind 

• Saudi Arabia is optional, 
can join later

• Wind + solar can give 

better utilization of the 

interconnector



Wind EnergySinai:
• 12-14 m/s wind

• Offshore wind

• Onshore wind enables nightly usage of electric interconnector 

Mediterranean Wind :

Link Independent wind regions:
• Red Sea

• Mediterranean

Solar Energy



Is it economical to send electricity from the Middle East to Europe?

Yes - Very ☺

• EU’s average electricity price is 0.22 Euro per kwh (before Ukraine/Russia war), 
i.e. 0.78 NIS per kwh.

• Germany’s (the north end of the link) price is 0.319 Euro per kwh, i.e. 1.13 NIS 
per kwh.

• High voltage link per kwh costs less than 0.01 NIS

• Solar energy costs ~ 0.08 NIS per kwh;  including storage ~ 0.15 NIS

0.15 <>1 NIS

highly economical, including the cost of the electrical interconnector  

















ה/רב קו לכל ילד
תחבורה היום ומחריוזמה של 

הוכברגר נורית "ד, אפרת ברק, חיים אבירם' פרופ, תמר קינן



כל ילדי ישראל יודעים כיצד  

,  להשתמש בתחבורה ציבורית

וברשותם רב קו

הפיכת הבעלות על רב קו בקרב  

תהפוך את  , ילדים לסטנדרט

הנסיעה באוטובוס למעשה רגיל  

ויומיומי

החזון

חשיבות

משמעות
.

הנעה לפעולה וסיגול הרגלים של 

.  שימוש בתחבורה הציבורית

.      תשתית לחיים מקיימים



ביטול הצורך של ההורים לצאת עם  

.ילדיהם למשרד במרכז העיר

.מסגרות בתי הספר נגישות לכל

,  בבתי הספר עיסוק נרחב בסביבה

.  אך חסרים פרויקטים משמעותיים

מתחבר לבטיחות בדרכים

פשטות

מענה על צורך

שימוש  

במשאבים  

קיימים

ספקים להנפקת רב קו

מערכת ההזדהות הממשלתית

ס"שיעורי בטיחות בדרכים בבה

אין צורך ב

חקיקה•

החלטת ממשלה•

מערכת מידע חדשה •

תוספת תקציב•

?מדוע המיזם ישים



:  תהליך הביצוע

חיבור בעלי העניין ממשרד התחבורה ומשרד החינוך•

בניית תוכנית עבודה מפורטת•

מורים לסביבה וקיימות  /ב"הכשרות למורי זה•
ב"למידה על תחבורה ציבורית בבתי הספר בשיעורי זה•

הכנת טופס אישור במערכת ההזדהות הממשלתית•

גיוס בתי ספר ראשונים•

הזמנת הורים לאשר הנפקת רב קו לילדיהם•
תאום עם ספקי משרד התחבורה להגיע לבתי הספר שנבחרו•

צילום התלמידים לכרטיס רב קו בבתי הספר•

התלמידים יבצעו נסיעה באוטובוס•

מומלץ להפוך את קיום תהליך זה כתנאי לבית ספר ירוק•




