
 פרויקט תחזית 
 2030קיימות לישראל 

 ,ברכיהולרי 
 מנהלת המרכז למדיניות סביבתית

 במוכן ירושלים לחקר ישראל



 "  2030תחזית קיימות לישראל "
  2030לה למטרה להציב חזון קיימות לשנת שמה 

 . ישראל צריכה לשאוףשאליו 
 

 בישראלעל מנת לאפשר למקבלי ההחלטות זאת 
 , את המגמות הקיימותלהבין 

 ,החזוןאת הפערים להגשמת לאתר 
 לצעודעל הנתיבים בהם עליהם ולהצביע 

 .מנת להגשימועל 



 בסיס ידע מבנה הפרויקט
 מומחים 

 בסיס ידע
 מדדים

תסריטים  
 אלטרנטיביים

אסטרטגיות  
איתנות  

(robust)   אסטרטגיות
ממוקדות  

 סביבה

 חבילות 
 כלי מדיניות

 תסריט
עסקים  "

 "כרגיל
 חזון

תחזית  

קיימות  

לישראל  
2030 



 צוותי המחקר

 עוזר מחקר

 אורי גונן

 ייזום וניהול הפרויקט

 גלית כהן

 ולרי ברכיה

חזון  , תסריטים
 ואסטרטגיות

 שלמה חסון' פרופ

מדדים לפיתוח בר 
 קיימא

 אידלמןר עמיר "ד

 יעל יבין

 חוות דעת מומחים

 ספריאלאוריאל ' פרופ

 סרוסיר עמית מור ושמעון "ד

 ר דורון לביא ותומר אש"ד

 בלאסר ורד "ד

 שמעון טל

 דן סתיו' אדר

 צרויה שבח

 ר רון הורן"וד גארבר יעקב "ד

 ר ליה אטינגר"ד

 חבילות כלי מדיניות
 פייטלסוןערן ' פרופ

אסטרטגיות ממוקדות  
 סביבה

 ר מרים הרן וטלי שפיגל"ד

 בניקהואנדי  קוטחגי 

 רופא יודןר "ד

 ר דן קאופמן ויעל מרום"ד

 רוגלר רובי "ד

 סדנאות ופגישות

 סדנאות   6

 מומחים 20-כ

 מומחים נוספים 20-כ

 ריכוז הפרויקט

 גלית חזן

 לסטריובל 

 רותם שמאי



 פיתוח ועדכון מדדים לקיימות

2009 

 הפרויקט

המשך 

תהליך 

 :קודם



 ?לאיזו מדינה אנו רוצים להידמות
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 יותר טוב

התפקוד בכמה מדדים לקיימותדירוג   

 יני'גמדד 

 ג לנפש"תמ

 NOxפליטות 
 ג"תמ' ליח

 SOxפליטות 
 ג"תמ' ליח

ריכוז חלקיקי  

PM10 בערים 

  CO2פליטות 

 ג"תמ' ליח

 הפקת מים עירונית לנפש

 פסולת עירונית לנפש

 רמת מינוע

 נסועה לנפש

 אספקת אנרגיה לנפש



 ?לאיזו מדינה אנו רוצים להידמות

 יני'גמדד 

 ג לנפש"תמ

 NOxפליטות 
 ג"תמ' ליח

 SOxפליטות 
 ג"תמ' ליח

ריכוז חלקיקי  

PM10 בערים 

  CO2פליטות 

 ג"תמ' ליח

 הפקת מים עירונית לנפש

 פסולת עירונית לנפש

 רמת מינוע

 נסועה לנפש

 אספקת אנרגיה לנפש

התפקוד בכמה מדדים לקיימותדירוג   



 ?לאיזו מדינה אנו רוצים להידמות

 הולנד קוריאה ישראל

 בריטניה שבדיה

התפקוד בכמה מדדים לקיימותדירוג   



 2030" עסקים כרגיל"
 מגמות מסתמנות

  
 אוכלוסייה

 צמיחה

 כלכלית

גידול 
 אוכלוסייה

ג  "עלייה בתמ
מלווה  

בהרחבת  
הפערים  
בחברה  

 הישראלית

 :עלייה בתוחלת החיים פיצול משקי בית
 86הגיל הממוצע יהיה 

2030 

23% 
 ג לנפש"תמ

16% 
 יני'גמדד       

הכנסה פנויה אחרי  
 הפחתת הוצאות על מזון

550 ₪ 

4,200 ₪ 

18,500 ₪ 

 עשירון תחתון

1992 2008 2030 

1995 2009 

86 



 2030" עסקים כרגיל"
 מגמות מסתמנות

 צריכת אנרגיה
 כוללת ולנפש

 תחבורה
 נסועה כולל ולנפש

 שטח בנוי
מהגידול באוכלוסייה יהיה   79%

 בערים על שטח של  
 דונם 84,000-כ
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 נסועה -

נסועה לנפש -  

 אנרגיהצריכת 

 כוללת

צריכת אנרגיה 

 לנפש

 גידול 
 של כמעט
100% 

1990 2008 

 גידול

27% 

1990 2008 

 גידול

69% 

2008 2030 

 אנרגיהצריכת 

 2030-כוללת ב

במועצות האזוריות   11%
 על שטח של 

 דונם 80,000-כ



 הקטנת הזיהום: 2030ישראל 
 (עסקים כרגיל)והגדלת העומסים 

 יני'גמדד 

 ג לנפש"תמ

 NOxפליטות 
 ג"תמ' ליח

 SOxפליטות 
 ג"תמ' ליח

ריכוז חלקיקי  

PM10 בערים 

  CO2פליטות 

 ג"תמ' ליח

 הפקת מים עירונית לנפש

 פסולת עירונית לנפש

 רמת מינוע

 נסועה לנפש

 אספקת אנרגיה לנפש



 מגמות של המשך עסקים כרגיל
 ג"גידול בתמ

 תפיסה הרווחה האישית

 תפיסת הביטחון האישי

משילות ומעורבות  
 אזרחית

רמת הסולידריות  
 החברתית

רמת השכלה  
 ואיכות חינוך

איזון בין זמן פנוי  
 לשעות עבודה

איכות הבריאות  
 האישית

שימור החופים  
 ...כמשאב ציבורי

 הגנה על המגוון הביולוגי
שיפור באיכות  
 מקורות המים

צמצום פליטת  
 גזי חממה

צמצום פליטת  
 ...מזהמים כוללת

איזון בין פיתוח  
 ...קרקע לשמירת

הפחתה בייצור  
 פסולת כולל

הפחתה בצריכת  
 המים לנפש

צמצום וייעול  
 הנסועה

הקטנת התלות של  
 ...משק הבית

הפחתה בצריכת  
 האנרגיה לנפש

 השיוויוןצמצום אי 
 בהכנסה

  ?OECD "How's life-הבהשראת דוח 
Measuring well-being", 2011 

2 

1 

0 

-1 

-2 

 מגמת שיפור משמעותית

 מגמת שיפור מתונה

 מגמה מעורבת

 מגמת הרעה מתונה

 מגמת הרעה משמעותית

 המצב כיום -

 "עסקים כרגיל" -

2 

1 

0 

-1 

-2 



 ?מי יוצר עומס על הסביבה
 הכנסה עשירוניטביעת רגל אקולוגית של צריכה ביתית לפי 

 8-10עשירון 
47% 

 1-3עשירון 
17% 

 4-7עשירון 
36% 

 :קטגוריות להוצאות של צריכה ביתית

,  ד"שכ, הנעלה, הלבשה, סיגריות, משקאות, מזון

,  חשמל ודלק למגורים, מים, תחזוקת משק הבית

שירותי  , הוצאות תחבורה, קניית רכב, מכשירי חשמל

 ארוחות במסעדה, חינוך

האקולוגית טביעת הרגל 
יותר במשקי נמוכה לנפש 
לעומת  משפחתיים בית 

בהכנסה )יחידניים 
 (בינונית ומעלה

1997 2008 2019 2030 
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המבוססת על   2030-אקסטרפולציה ל

 ר יעקב גארב ורון הורן"מחקר של ד



,  על רווחת האדם, מה משפיע על הסביבה
 ?ועל חוסנם

,  חינוך
,  מודעות

וערכים 
מובילים  
לעבדה  
 ולשמרה

 רווחת האדם

 שוויוניות

 השכלה

דפוסי  
 צריכה

,  גודל
הרכב 
וגידול  

 אוכלוסיה

הגירה  
משוליים  

 למרכז

יכולת 
 מדעית

טכנולוגיה  
 זמינה

 תרבות

 הוגנות
 נגישות/ 

השתתפות 
 הציבור

 שחיתות

ניהול  
סיכונים 
בתחום 
 הפיננסי

אפקטיביות  
ברגולציה  

 ואכיפה

מנגנונים 
בניהול  
 הסביבה

חלוקת  
 תקציב

  אידאולוגיה
 כלכלית

מבנה 
 המשק

שימוש  
 באנרגיה

אסחר  
 וגלובליזציה

שימוש  
בכלים  

כלכליים  
בתחום  
 הסביבה

ניצול  
משאבי  

 טבע

פרודוקטי
ביות  
חומרי  

 גלם

ג  "תמ
 לנפש

הסכמים 
 בינלאומיים

 סכסוכים

שינויים  
 אזוריים

חברה  
 וטכנולוגיה

 גיאו
 פוליטיקה

 ממשל תרבות

 כלכלה



 חוות דעת מומחים
 :שאלות להתייחסות בחוות הדעת

 ?בעתידמה צפוי לקרות 

המגמות האפשריות ומה מהן 

 ?זאתסביר שיקרה לאור 

ניתן לנצל הזדמנויות  כיצד 

 ?ולחזק חוסן

מהם התהליכים המתחוללים 

בעבר הקרוב ועד היום 

שהשפיעו ומשפיעים על  

 ? הסביבה בישראל

ניתן לצפות אותם ברמת האם 

 ?וודאות גבוהה



 2030לקראת 
 סחר וכלכלה

 סחר חוץ
 (ג"מהתמ 61%)

התאמה לשווקים 

חשיפה  , הגלובליים

לתנודתיות בייצוא 

 ובייבוא

גידול בייצוא 

 כימיקלים ותרופות

על המשק ליצור 

תוך , יתרון תחרותי

 עידוד חדשנות

מעבר מייצור  

מוצרים למתן 

 שירותים

מבוסס על חוות דעת של 

 ר דורון לביא ותומר אש"ד



 2030לקראת 
 משק האנרגיה

 כניסת גז טבעי

  70%-יספק תוך עשור כ
 מצרכי המשק

 מפחית את התלות  
 דלקיםבייבוא 

 מחירו צפוי לעלות

 רזרבהצורך בשמירת 
 ארוכת טווח של גז טבעי  

 (י הגבלת ייצואו"ע)

 חשמל

  ייתורהיעדר 
redundancy) ) 

אספקת החשמל במערכת 
בגיבוי מקורות  יוצר צורך 

 (מזוט, סולר)

 אנרגיה מתחדשת

תוכל לספק  2030עד   
מצריכת החשמל  20%-כ  

ר בנגב "קמ 300ייעוד 
 למתקנים סולריים

 התייעלות אנרגטית

התייעלות 20%השגת   

רשת חשמל חכמה הקמת 
 לניהול עומסים

ר "מבוסס על חוות דעת של ד

 עמית מור ושמעון סרוסי



 2030לקראת 
 קרקע ומרחב

הפקעת קרקע רק  

למטרות ציבוריות 

 מובהקות 

 (תשתיות)

מחיר הקרקע אינו 

כולל עלויות  

 חיצוניות

התרחבות השטח 

הבנוי בשל היעדר  

תמחור מלא של 

 הקרקע  

חיזוק הערים 
 והעירוניות

מרכזי אמצעי 

 לצמצום ההתרחבות

הקרקע נתפסת  

 כאמצעי ייצור 

 (ולא כמשאב לאומי)

 מבוסס על חוות דעת  
 דן סתיו' אדרשל 



 2030לקראת 
 מערכות אקולוגיות ושירותיהן

תלות ישראל בייבוא 

 מוצרים ביולוגיים

"  אי הוודאות"

קשורה לתלות 

 בשירותים מיובאים

צפויים הקטנה  

,  וקיטוע נוספים

, פלישת מינים זרים

 שטפונותעוצמת 

  הצחחות, ושריפות

 מקומיות

הקטנת שטחן  

וקיטוען של 

המערכות 

 האקולוגיות

לחלק משירותי  

האספקה והבקרה  

ישנם תחליפים 

לשירותי  , טכנולוגיים

 תרבות אין תחליף

מבוסס על חוות דעת של 

 ספריאלאוריאל ' פרופ



 2030לקראת 
 ניהול מחצבים מיובאים לתעשייה

גידול עולמי בדרישה  
 גלםלחומרי 

 טון  8.8כיום )
 (לנפש לשנה

תנודות מחירים  

,  בשווקים הגלובליים

 וסיכוני זמינות

תחרות על השגת 

מתכות נדירות  

לתעשיית  

האלקטרוניקה  

 והקלינטק

נדרשת התייעלות 

ותחליפים בכל מחזור  

 חיי חומרי הגלם

תלות בייבוא  

 מחצבים

ִמחזור חומרי גלם 

עשוי להפחית סיכוני  

, תנודות וזמינות

ולהגביר את חוסנה  

 של התעשייה

 מבוסס על חוות דעת  
 ר ורד בלאס"דשל 



 2030לקראת 
 ניהול אינטגרטיבי של משאבי טבע סחירים

 מבוסס על חוות דעת  
 בניקהואנדי  קוטחגי של 

היעדר התייחסות  
אינטגרטיבית למשאבי טבע  

 :  סחירים בישראל
של ים מינרלים , טבעיגז 

,  פוספטים, אגרגטים, המלח
 מים מינרלים

: משרע התמלוגים  
,לאגרגטים 2%  

, לגז טבעי 12.5%  
, לאשלג 10%  

,  בתמלוגים לפוספטיםגידול 
תעריף מוזל להפקת מים 

 מינרליים

  -קרן ריבון 
לחיזוק חוסן ולהשגת  אמצעי 

 יציבות כלכלית



 2030לקראת 
 בניית חוסן

 הסתגלות

קהילה בעלת יכולת לספוג 
הפרעות ושינויים ולהתאים 

 את עצמה למצב החדש

 מבוסס על חוות דעת  
 ר רובי רוגל"דשל 

 השתנות

קהילה מייצרת הזדמנויות  
אקטיבית  , להתפתחות

 ומסוגלת לעבור שינוי, ויוזמת

 חוסן

יכולת לשגשג בסביבה 
המאופיינת באי ודאות 

 והפתעה

בריאות   (wellness) שלֹומּות
,  תפקוד קהילתי, נפשית

 איכות חיים

 :קהילתימדידת חוסן 
 מנהיגות 

, קהילתית קולקטיבית
, קשר למקום, מוכנות לחירום

תמיכה , אמון חברתי
 חברתית



 מגמות חוזרות בחוות דעת המומחים

 היעדר  
 אינטגרציה

 התעצמות
 סיכונים

 היעדר חוסן
(resilience) 

היעדר מעורבות 

והתגייסות 
(engagement) 



 חזון ואסטרטגיות, תסריטים
 שלמה חסון' פרופ

 האוניברסיטה העברית



 ?למה תסריטים

 חשיבה  

 -" מחוץ לקופסה"

יציאה מהרגלי 

 הקיימיםהחשיבה 

-הבלתי חשיבה על 

צפוי ועל מה שנראה  

 אפשרי -כבלתי

שיפור סביבת 
  -החשיבה 

תיגר על קריאת 

 התפיסות הקיימות

בחינת אפשרויות 

, עתידיות שונות

לאתר הזדמנויות 

 ולהצביע על סיכונים

שיפור ההבנה של 

התהליכים  

 המתחוללים

סיוע בגיבוש חשיבה  

אסטרטגית ארוכת 

 טווח



,  על רווחת האדם, מה משפיע על הסביבה
 ?ועל חוסנם

,  חינוך
,  מודעות

וערכים 
מובילים  
לעבדה  
 ולשמרה

 רווחת האדם

 שוויוניות

 השכלה

דפוסי  
 צריכה

,  גודל
הרכב 
וגידול  

 אוכלוסיה

הגירה  
משוליים  

 למרכז

יכולת 
 מדעית

טכנולוגיה  
 זמינה

 תרבות

 הוגנות
 נגישות/ 

השתתפות 
 הציבור

 שחיתות

ניהול  
סיכונים 
בתחום 
 הפיננסי

אפקטיביות  
ברגולציה  

 ואכיפה

מנגנונים 
בניהול  
 הסביבה

חלוקת  
 תקציב

  אידאולוגיה
 כלכלית

מבנה 
 המשק

שימוש  
 באנרגיה

אסחר  
 וגלובליזציה

שימוש  
בכלים  

כלכליים  
בתחום  
 הסביבה

ניצול  
משאבי  

 טבע

פרודוקטי
ביות  
חומרי  

 גלם

ג  "תמ
 לנפש

הסכמים 
 בינלאומיים

 סכסוכים

שינויים  
 אזוריים

חברה  
 וטכנולוגיה

 גיאו
 פוליטיקה

 ממשל תרבות

 כלכלה



 דיאגרמת ההשפעות

 השפעה

 מושפעות

11 21 31 41 51 61 

13 

18 

38 

33 

28 

23 

48 

43 

סחר  
 וגלובליזציה

 ג  "תמ
 לנפש

קביעת סדרי 
עדיפויות  
בחלוקת  
 התקציב

מבנה  
 השוק

חדשנות  
 ויזמות

אינטנסיביות  
השימוש  
 בקרקע

שוויוניות  
 ופערים

 תחבורה

 שימוש
 באנרגיה

 הוגנות
פרודוקטיביות   ונגישות

 חומרי גלם

אפקטיביות  
ברגולציה  

 ואכיפה

הגירה 
מהשוליים  

 למרכז

טכנולוגיה  
 זמינה

תרבות ודפוסי  
 צריכה

ניהול סיכונים  
במוסדות  
 הפיננסיים

הסכמים  
 בינלאומיים

 יכולת מדעית
 דמוגרפיה

 חינוך ומודעות

 שינויים
 אזוריים

מנגנונים  
בניהול 
 הסביבה

הטיה 
בקבלת  
שימוש   החלטות

בכלים  
 כלכליים

אחריותיות  
 ושקיפות

השתתפות  
 הציבור

 השכלה

אידאולוגיה  
 כלכלית

הסכסוך  
-הישראלי 

 /ערבי
 פלסטיני

 משתנים

 קריטיים

 משתנים

 פסיביים

 משתנים

 אקטיביים

 משתנים

 אינרטיים



 משתנים קריטיים ואקטיביים

 משתנים קריטיים

 *גודל אוכלוסייה

 *צמיחה כלכלית

 *תרבות ודגמי צריכה

 מנגנון השוק

 מנגנון פוליטי

 מוסדי-מנגנון בירוקרטי

 מנגנון חברתי

 פוליטית-אידיאולוגיה כלכלית

 עמידות בפני משבר סביבתי

 משתנים אקטיביים

 הסכסוך הגיאופוליטי

 השתתפות הציבור

 רמת השכלה

 מבנה המשק

בקבלת החלטות הטייה  

 משתנים ודאיים המופיעים בכל התסריטים*



 2030ישראל 
 "עסקים כרגיל"לפי תסריט 

 עליונות השוק

 נוכחייםודגמי צריכה , המשך גידול האוכלוסייה

 כלכליים-התרחבות הפערים החברתיים

 לבעיות קצרות טווחתגובתיות 

 מדינה-היווצרות עיר

 היעדר ראייה אינטגרטיבית

 התמקדות בקונפליקטים מקומיים

 וקיטוע של מערכות אקולוגיותפגיעה 

 הסכסוך הישראלי ערבי ממשיך למלא תפקיד 
 בסדר היוםמרכזי 



 ארבע משפחות של תסריטים

תסריטים של 

-אידיאולוגיה נאו

 ליברלית ועליונות השוק

"עסקים כרגיל"המשך   

 שוק מוסדר

 שוק לא מוסדר

 יוזמה מלמטה

 פסיפס קהילתי

תסריט של מדינה  

 מפתחת

מדינה מתערבת בחברה 
 ובסביבה 

תסריטים של מדינת 

מבצר המתמודדת עם 

 הקונפליקט הגאופוליטי

 מדינת מבצר מוסדרת

 מדינה מבצר בלתי מוסדרת



 תסריט שוק מוסדר

אך  , חזק בעל עוצמהמשק  :התוצאה

 החברה מפוצלת ומקוטבת

 במרכזהכלכלה 

 מוסדי-היווצרות מנגנון בירוקראטי

 קידום הצמיחה

 היעדר הכללה חברתית

 שילוב בין כלכלה וסביבה

 מיתון הריכוזיות במשק



 תסריט שוק בלתי מוסדר

 משק חזק בעל עוצמה יחד   :התוצאה
העמקת הפגיעה בסביבה עם 

 ובחברה

 היעדר רגולציה סביבתית וחברתית
 מדינה-היווצרות עיר

האידיאולוגיה   -ליברליזם -ניאו
 השלטת היחידה

 הפרטת הקרקעות של המדינה

פגיעה  -פערים הולכים וגדלים
 בצעירים ובמעמד הביניים

 במרכזהכלכלה 



 תסריט פסיפס קהילתי

הפגיעה  וצמצום חיזוק החוסן  :התוצאה

אך ירידה בצמיחה , בסביבה

 הכלכלית  

קידום תהליכים הצומחים מרמת  
 השטח

 שימת דגש על הכללה

 דגש על כלכלה מקומית

,  רשתות של יזמות, קידום עסקים חברתיים
 ומבנים ארגוניים וקהילתיים חדשים

 במרכזהחברה 



 תסריט מדינה מפתחת

 מעבר לאורך זמן לחיזוק החוסן :התוצאה

 במרכזהחברה 

תסיסה חברתית והתפרצות גלי  
 מחאה ברחבי הארץ

 ירידה בצמיחה הכלכלית

שיקום וארגון מחדש על ידי המערכת  
 מוסדית-הבירוקרטית



 תסריט מדינת מבצר מוסדרת

ירידה משמעותית בצמיחה   :התוצאה

הכלכלית תוך שימור הסביבה 

 ובניית חוסן חברתי

, החמרה גיאופוליטית המלווה בחרם
 הפסקת השקעות והטלת סנקציות 

 השימוש בתחבורה ציבורית תמרוץ

הקמת מנגנוני הכלה והסדרה בתחום  
 החברתי והסביבתי

 התערבות ממשלתית

 פיתוח חדשנות בענפי הייצור הביטחוניים

 שמירה על שטחים פתוחים משיקולים ביטחוניים

 שמירת רזרבות וניצול יעיל של משאבים

 במרכזהביטחון 



 תסריט מדינת מבצר בלתי מוסדרת

חברתיים  , משברים כלכליים :התוצאה

 וסביבתיים

 במרכזהביטחון 

החמרה במצב הגיאופוליטי בליווי חרם  
 וסנקציות

הישענות גוברת על משאבים טבעיים  
 מקומיים

 הפסקת השקעות זרות

 הזנחה סביבתית מתמשכת

 התעצמות הסיכונים הסביבתיים



 הסדרה

 צמיחה

 גבוהה

 גבוהה

 נמוכה

 נמוכה

 מעברים בין התסריטים לאורך זמן

שוק לא   1
 מוסדר

7 
מדינת  

 מבצר
 מדינה מפתחת
 5 דאגה לחברה

 מדינת 8
 מבצר מוסדרת

 מדינה מפתחת
דאגה לחברה 

 ולסביבה

6 

 המשך 
 2 עסקים כרגיל

 פסיפס
 4 קהילתי

שוק 

 מוסדר
3 

 המצב כיום



 2030חזון קיימות לישראל 

תהיה מדינה בה אזרחיה חיים   2030ישראל בשנת 

עמידות חברתית  , בסביבה המאפשרת רווחה כלכלית

.וביטחון אישי תוך מימוש חיי קהילה על גווניה השונים  

,  חיים עירוניים תוססים, המקדמת חדשנות ויזמותמדינה 

ונגישות של כל קבוצות האוכלוסייה להזדמנויות , הכללה

. תעסוקה ושירותים  

בה יש ניתוק מוחלט בין הצמיחה הכלכלית לבין  מדינה 

הפגיעה בסביבה ולבין העלייה המתמדת בצריכה 

. החומרית  

איכות החיים בישראל של הדור הנוכחי תהיה   2030-ב

גבוהה אך תוך שמירה על משאבי הסביבה למען הדורות  

.ועמידות גבוהה של השירותים האקולוגיים, הבאים  



 2030חזון קיימות לישראל 



 2030חזון קיימות לישראל 



 2030חזון קיימות לישראל 



 (robust)אסטרטגיות איתנות 

 קידום חדשנות ויזמות

היערכות לתמיכה   -חדשנות כנכס אסטרטגי 
 בשיפורים תוספתיים ובשינויים מערכתיים

 ניהול אינטגרטיבי של סיכונים

גישה ניהולית לאיתור מגוון סיכונים ומוכנות  
 להתמודדות עימם

פיתוח תפיסה אינטגרטיבית ארוכת טווח  

התכנון הסביבה והחברה, בתחומי הכלכלה  

שילוב  , חשיבה כוללנית תוך עדכון תקופתי
 בין תכנון יוזם ותכנון מסדיר



 (robust)אסטרטגיות איתנות 

 טיפוח ערכים שמעבר לצריכה חומרנית 

שינוי תרבות הצריכה ושימת דגש על ערכים 
 אחרים לביטוי הזהות של הפרט

 טיפוח השתתפות ומעורבות קהילתית

חיזוק המעורבות וההתגייסות הקהילתית  
לכדי מפגש בין תרבויות ויצירת הזדמנויות  

 לחדשנות

 שיקום ופיתוח מרכזי ערים

 העצמת הערים כמפתח לקיימות בישראל



 (robust)אסטרטגיות איתנות 

הרחבת תפיסת הביטחון לתחומי  

החברה והסביבה, הכלכלה  

, חיזוק הביטחון על ידי חיזוק חוסן חברתי
 סביבתי וכלכלי

 פיתוח מנהיגות עם אחריות לדורות הבאים

 בניית יכולת להוביל שינויים על פי החזון המותווה

פיתוח מערכות הערכה המתייחסות 

לרווחה ולחוסן, לסביבה  

פיתוח תרבות של שימוש מושכל בידע מדעי  
 בניהול מדיניות ציבורית



 חבילות כלי מדיניות
 פייטלסוןערן ' פרופ

 האוניברסיטה העברית



 ?מדוע זקוקים לחבילות כלי מדיניות

:אמצעים בודדים אינם אפקטיביים  

 משלימיםצורך באמצעים : אפקטיביות מוגבלת
 

 התנגשויות בין יעדים

:קשיים ביישום  

 התחלקותיותהשפעות 
 
 אינטרסקבוצות 
 

 סמכויותמערך 



 ?מהן חבילות מדיניות

?לאמה   

 אמצעיםטיפולוגיה של 
 

 מדיניות אינטגרטיבית

?כןמה   

 אוסף של אמצעים בעלי קשרי גומלין 
 :ביניהםמשמעותיים 

 

 תנאי קדם

 סינרגטיים/אמצעים משלימים

 אמצעים למיתון השפעות חיצוניות שליליות



 

 
 והתחלקותיניתוח יישומי 

 מאסטרטגיות לחבילות כלי מדיניות

 אסטרטגיות

 אמצעים

 אסטרטגיות

 אמצעים

 אסטרטגיות

 אמצעים

 אסטרטגיות

 אמצעים

 אסטרטגיות

 אמצעים

 סל אמצעים



 חבילת ניהול סיכונים

שדרוג כלי הדיווח 
המרכזי לניהול  

סיכונים של גופים  
 פיננסיים

שימוש באמצעי  

מדידה המשקפים  

סיכונים באופן  

 מלא ונכון

יחידה לתיאום  
וניהול סיכונים  

 סביבתיים

הערכות להתמודדות 
עם משברים  

סביבתיים ואירועי  
 קיצון

מעקב  

ובקרה אחר  

 היישום

הערכות המערכת 

המוסדית לקשר  

בין הביטחון  

 לתחומים אחרים

הערכות 

סביבתית 

למצב  

 בטחוני

הקמת תכניות  

הכשרה למנהיגות  

 ערכית וסביבתית

ביצוע הערכת  

סיכונים 

 כוללנית

חיזוק בסיסי  

נתונים לגבי  

 סיכונים

תרבות 

שימוש בכלי  

 הערכה

תכנון ארוך  
טווח ברשויות  

המקומיות  
 ובמגזר העסקי

מיפוי סיכונים  

בעקבות תהליכים  

 ואירועים סביבתיים

מערכות ובסיסי  

,  מידע משותפים

השגת  , נגישים

 והפנמה, ידע

שקיפות המערכת  

הבטחונית ביחס  

 לסיכונים אזרחיים

בחינה של מדדים  

קיימים בארץ  

 ובעולם

יצירת  

רשת של  

העברת  

ידע בין  

 מנהיגים

מרכז לאיסוף  

וניתוח מידע  

 בנוגע לסיכונים

:  פיתוח עמידות

הרחבת הידע  

 ותחילת מדידה

פיתוח מסגרת  

ניתוח בעזרת  

 ניהול סיכונים

הערכת 

ההשלכות של  

ההדרדרות  

,  בכלכלה

פיתוח  וחברה, סביבה
מנהיגות 

ושלטון מקומי  
 בפריפריה



 חבילת תכלול ממשלתי

 מתכללגוף תכנון 
 ממשלתי

הרחבת סמכויות 

המועצה לכלכלה  

 לסביבה ולחברה

תמריצים לפעילות  

סביבתית של הסקטור  

 העסקי

רגולציה המאפשרת 
בחינת טכנולוגיות 

 חדשות

משימות למשרדי 
ממשלה בתחום 

 סביבתי-עירוני

תכנית פעולה  
לפיתוח ממשלתית 

 בר קיימא

הכשרה בתכנון 

אסטרטגי במגזר  

 הממשלתי ובאקדמיה

 -שימוש ב
Sustainability Impact 

Assessment 
 בהחלטות ממשלה וחקיקה

שימוש בכלי הערכה  

בקבלת החלטות  

 להקצאת מקורות

ביצוע הערכה  

לאחר מימוש  

 אסטרטגיה

כלי מיסוי  

להקטנת  

 פערים

תרבות שימוש  

 בכלי הערכה

שקיפות של  

משרדי ממשלה  

 בתכנון ותקצוב

  פרויקטורים

לכל פרויקט  

 גדול



 עסקית -חבילה קהילתית 

תמריצים לפעילות 
סביבתית של  
 הסקטור העסקי

כלי מיסוי  

להקטנת  

 פערים

תמריצים למוצרים  
, ושירותים ירוקים
ומעבר ממוצר  

 לשירות

נגישות לאשראי 
ותקציב והסדרים 

שיאפשרו  , אחרים
 פעילות קהילתית

הורדת חסמים 
לשימוש 
בנכסים  
 ציבוריים

נציג סביבתי  

במועצה  

 לצרכנות

חינוך והסברה  

לצריכה ירוקה  

ולערכים לא  

 חומריים

תמריצים לפיתוח  

 עסקים בפריפריה

תמיכה ממשלתית 

סייט לעסקים  -בבטא

 חברתיים וסביבתיים

 חיוב
Life-cycle-

analysis 

ייצוג בדירקטוריונים  

של דירקטורים מן  

הציבור עם ניסיון  

 בקיימות

פיתוח מנהיגות  

ושלטון מקומי  

 בפריפריה

סיוע למגזר  

השלישי  

באזורי  

 הפריפריה

שיוך  /פיתוח

קהילתי  

 בערים

ביטוח סיכונים לקבלת  

אשראי לעסקים  

קהילתיים  /מקומיים

 ולסביבתיים

הענקת פרס  

לחדשנות  

 סביבתית

הנגשה של המימד  

הוירטואלי לפעילויות של  

,  קהילות, עסקים מקומיים

 ורשויות מקומיות

שירותים קהילתיים  

י  "מט)לקיימות 

 (שאינו מסחרי

שכונת מגורים  

כתשתית משרתת 

 קהילה

העצמת אוכלוסיה  

 מבוגרת בקהילה  

ביזור סמכויות  

לרמה קהילתית  

 ודמוקרטיזציה

מכרזים והעסקת יועצים  

למימוש של פעילות  

 עסקית מקומית

עידוד פעילויות  

נוער וחיזוק  

נושאים  

 סביבתיים



 חבילות כלי מדיניות 3



 חבילות כלי מדיניות 3

 חבילת ניהול סיכונים

ולגורמים , ופיננסיותמיועדת לחברות עסקיות 
 מקצועיים בשלטון

התייחסות לסיכונים בתחומים : תפקידה העיקרי
 מגוונים

הטמעת , ייצור ידע סביבתי: מטרה משתמעת
 כשפה משותפת והנגשתו, השימוש בו



 חבילות כלי מדיניות 3

 חבילת תכלול ממשלתי

 מיועדת לעוסקים במדיניות ציבורית

 תכלול בין משרדי ממשלה  : תפקידה העיקרי

הסדרת הפיתוח והמשק מתוך : מטרה משתמעת
 ראייה רחבה ארוכת טווח



 חבילות כלי מדיניות 3

עסקית-חבילה קהילתית  

 מיועדת לקהילות ויזמים מקומיים ולעסקים קטנים

אמצעים מאפשרים לקהילות : תפקידה העיקרי
 סביבתיים, חברתיים, ולעסקים מקומיים

  למימדביזור היכולת היצירתית : מטרה משתמעת
 המקומי



 יישום

' בעל בית'מציאת 

 לכל חבילה

תיקונים תוך כדי  

 תהליך

אין תלות בין  

 החבילות 

כולן מקדמות את )

 (כל האסטרטגיות

מעקב ובקרה אחר  

 מימוש בשטח

 אימוץ

 החבילות



 אסטרטגיות ממוקדות סביבה 5

 חדשנות-אקו. 1
קידום חדשנות ויזמות כחלק  

 מאסטרטגיה לאומית

 צריכה בת קיימא. 2
ַמעבר לצריכה פחות  

 חומרנית

 בניית חוסן. 3
חיזוק עמידות ופיתוח  

 יכולת הסתגלות

 מרחב עירוני תוסס. 4
קידום שגשוג המרחב 

 עירונית ת·חיו -העירוני 

ניהול אינטגרטיבי של  . 5
סחיריםמשאבי טבע   

חלוקה הוגנת של התועלות  
הציבוריות מהמשאבים בדור  

 הנוכחי ולדורות הבאים



 צריכה בת קיימא

ר "מבוסס על חוות דעת של ד

 מרים הרן וטלי שפיגל

 מוצריםשל  (collaborative) משתפתעידוד צריכה 

 מעבר מצריכת מוצר לצריכת שירות

 חומרנית מבלי לפגוע באיכות החיים-פיתוח מודלים עסקיים שיאפשרו מעבר לצריכה לא

 חומרנית והתגברות עליהם-זיהוי חסמים לַמעבר לצריכה לא

 המדינה כמובילה צריכה בת קיימא

 העצמת קהילתיות ועירוניות



 ניהול אינטגרטיבי של משאבי טבע סחירים

מבוסס על חוות דעת של 

 חגי קוט ואנדי בניקה

הכנת תכנית  
אינטגרטיבית ארוכת 

טווח המשלבת היבטים  
סביבתיים  , כלכליים

 ופיזיים

ידי  -יישום התכנית על
 מתכללגוף ממשלתי 

קביעת התמלוגים בהתבסס 
על הפנמת עלויות חיצוניות  
סביבתיות וחברתיות באופן  

המתמרץ טכנולוגיות  
 ידידותיות לסביבה

הגדלת התמלוגים 
והעלאת המיסוי על 

 כריית אגרגטים

שימוש בתקבולים 
כנקודת מינוף לקידום 

 קיימות וחדשנות

 מידע זמין חובת דיווח ושקיפות



 כתבו לנו
outlook2030@jiis.org.il 

 אתר הפרויקט
.org2030www.kayamut 

http://www.kayamut2030.org/
http://www.kayamut2030.org/
http://www.kayamut2030.org/
http://www.kayamut2030.org/

