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שתי כלכלות − חברה אחת



דבר נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, יוחנן פלסנר

  

 

2019דצמבר   

  

לכלכלה שראלי לדמוקרטיה מקיים את כס אלי הורביץ שהמכון הי 26- הזו השה 

 ,לפי כשלוש שיםעו תהששתי, - בעיצומו של תהליך רבהיום  מצאים או .וחברה

הממשל, ציגי המגזר העסקי, חוקרים מהאקדמיה וממכוי מ םעם בכירישיתוף ב

וחשיבה  ימחקר יצירת רצף :ליבת התהליך אזרחי.- המגזר החברתימ םמחקר וציגי

בחרו ששאיפה להוביל יחדיו שיוי ממשי בתחומים באסטרטגית משותפת, 

  . בהם להתמקד

כמה למתייחסים  ,כסבמהלך היוצגו  צוותי העבודה, אשרתוצרי הבייים של 

תוך מ ,חשיבותה של חשיבה לטווח ארוך בממשלה :םכללב ,אסטרטגייםושאים 

כית אסטרטגית ואסטרטגית להתמודדות עם אתגרי המשק, לרבות גיבוש תראייה 

היערכות  ;2050 לשת להשגת כלכלה משגשגת בסביבה מקיימת ודלת פחמן עד

ההשכלה הגבוהה ומערך  ת החיוך,ובדגש על מערכ ,שוק העבודה העתידיאתגרי ל

בשוק המציאות המשתה לוכח שיויי חקיקה דרשים ההכשרות המקצועיות; 

ומהווה על המגזר העסקי טל הטל הבירוקרטי המווהקלת רגולציה הטיוב והעבודה; 

 

  שלום לכם.

  למשק.  משקיעים למשיכתחסם 
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   ,בברכה

  

  יוחן פלסר

  שיא המכון הישראלי לדמוקרטיה

 

 מפרהלמפגש בלתי אמצעי, מקצועי והוא הזדמות מצוית  הכסמאמיים שאו 

אתגר ומ בייהם פתוחשיח הכס מאפשר  .השוים המגזריםממובילי המשק   של

   .תפיסות עולם והרגלים

טבע  ושא את שמו של אלי הורביץ ז"ל, מייסד חברתש השביעיהשה יהיה זה הכס 

שים התעשייה בישראל. אלי היה יושב ראש הוועד המהל של המכון ועמד  וממובילי

זהו חיבור טבעי, ואו  בשבילו. (שמו הקודם של הכס)בראש פורום קיסריה ארוכות 

בי המשפחה על שהם מאפשרים את המשך קיומו של מפעל  יתרולמודים לדליה 

  .חשוב זה

לשותפיו הצוותים,  של ראשהליושבי חוקרים ועוזרי המחקר, כל הל תודתי תוה

צוות לכל ו ,יצן- אבירם דפה ,, למהלת הכסובכתיבת המחקרים בצוותי העבודה

  לדמוקרטיה.  הישראליעובדי המכון 

הירתמות וההמקצועות, היסודיות על  ,לפרופ' יוג'ין קדל, יו"ר הכסמיוחדת תודה 

  .סכחסרת הפשרות להצלחת ה

הממשלה יכולה לפתח כיצד  –יעסוק בשאלת המקרו של הכס  הפתיחה מושב

. אסטרטגית ארוכת טווחחשיבה לאורה של  חברתי- חזון כלכלי בישראלוליישם 

מציאות הפוליטית ב, בעיקר הדרשים יםיים והתהליכימבאתגרים התמקד בהדיון י

החשיבה והתכון האסטרטגיים לממד קבוע  את הפיכתם שלהוכחית, כדי לאפשר 

 .הממשלה התהלותשל 

2



  

  

  

 ןוידל הטויט
  

  
 היא מהלת המרכז לממשל וכלכלה במכון הישראלי לדמוקרטיה יצן-דפה אבירם

הייתה מהלת המחקר  2016-2003. בשים ומהלת כס אלי הורביץ לכלכלה וחברה

ההגירה והעלייה  ימה את היחידה לחקרהק 2016-בים. התאחדות התעשייבכלכלי ה

ה כיהלאורך השים אילן ו-יברסיטת ברקאות באובמרכז אהרון מאיר לחקר הב

 ,קרות אמות, אטראו שוקי הון – (כלל פיסים ית במגוון חברותחיצו כדירקטורית

  עדות השקעה, וועדות ביקורת ועוד. , חברת וועוד)

 מכון הישראלי לדמוקרטיה. בעל תוארב" 2050אל "ישר פרויקטהרכז מהוא  ארז סומר

אתרופולוגיה ותקשורת מהאויברסיטה העברית  ,משולב בסוציולוגיה ראשון

 .2שימש עורך בדסק חדשות החוץ של ערוץ  2017-2016בירושלים. בשים 

***  

על  לביץואף קוהילה שלו חלי זקןל ,גיל פרואקטורל, פרופ' קרית פלוגלפרופ' תן זוסמן, לתודה 

  .הערותיהם הבוות

    

 

 

 כלכלה משגשגת בסביבה מקיימת - 2050ישראל 
    השפעות על איכות החיים של הציבור בישראל
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חברה אחת –שתי כלכלות   

  ענייניםהתוכן 

  

  תקציר מהלים

  : רקע1חלק 

 ביטחוי-כלכלי-האיום החברתי  .א

  (כלכלי, חברתי וביטחוי) איום על החוסן של מדית ישראל   .ב

  המחויבות הממשלתית   .ג

 "?2050מהו פרויקט "כלכלה משגשגת בסביבה מקיימת   .ד

  

  : יתוח ההשפעה על איכות החיים2חלק 

מתודולוגיה  .א

 יתוח התוצאות על פי התחומים של מדדי איכות חיים  .ב 

פוטציאל ל  –תחום איכות התעסוקה  ) 1(

 בטווח 

השפעה חיובית בעיקר
הארוך

 השפעה חיובית  –תחום חיוך, השכלה וכישורים  ) 2(

פוטציאל ל  –תחום דיור ותשתיות  ) 3(

ך ור  בעיקר בטווח  הא

השפעה חיובית

 

 פוטציאל להשפעה חיובית –תחום רמת חיים חומרית  ) 4(

 השפעה חיובית - תחום רווחה אישית וחברתית  ) 5(

השפעה חיובית - תחום פאי, תרבות וקהילה ) 6(

 השפעה חיובית, קלה –תחום הביטחון האישי  ) 7(

 השפעה חיובית -תחום מעורבות אזרחית וממשל  ) 8(

 השפעה חיובית מובהקת –תחום הבריאות  ) 9(

  השפעה חיובית מובהקת –תחום הסביבה  ) 10(

  

 מדייות: המלצות 3חלק 
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הותע בישראל תהליך רב מגזרי לגיבוש חזון ויעדים למעבר לכלכלה דלת  2019בתחילת 

מכון הישראלי לדמוקרטיה, וה , בהובלת המשרד להגת הסביבה2050זיהום ומשגשגת עד 

מהל תכון, ומשרד -ומשרדי הכלכלה והתעשייה, הארגיה, האוצר OECD-ארגון ה

התחבורה.  המיע להתעת התהליך הוא האיום שגזר מההתחממות האקלים, שמביאה 

להפשרת קרחוים בקטבים ולעליית פי הים לעלייה בתדירות אירועי מזג אויר קיצוי, 

בתוך מספר שים אוקייוסים, ובאופן המסכן כבר היום את קיומן של כמה מדיות איים ב

חברתי -כל זה וגע ישירות לחוסן הלאומי (כלכלי עלול להציף ערי חוף מרכזיות בעולם. 

ולפי אזור המזרח התיכון מתחמם בקצב כפול מהממוצע העולמי וביטחוי) של ישראל. 

עד אמצע המאה להגיע  בדרום הים התיכוןהערכות מומחים בתחום צפויות הטמפרטורות 

   . בממוצע מעלות - 46וכחית לה

, אבל העדר היערכות אקליםהי יישראל לא מצאת בסכת הכחדה בגלל שיואמם 

תלות במדיות למספר איומים אסטרטגיים משמעותיים ביותר: ביא ראויה עלולה לה

בעלות משאבים אסטרטגיים (מים ומזון), גלי הגירה המויים שיתדפקו על גבולות 

עלייה בחוב הלאומי, ערעור היציבות , שראלהעצמאות הארגטית של יישראל, שמירה על 

  במזרח התיכון  ואף פגיעה בעוצמתה הביטחוית של ישראל.

חזור -לקודת האל 2030ת מדעים ומומחים מזהירים שבקצב הוכחי גיע בש

בהתמודדות עם אתגרי ההתחממות הגלובלית ועל כן יש לקוט בצעדים דחופים 

כי מוטלת עליה ממשלת ישראל על רקע איומים אלו, הביה כבר היום.  ויסודיים 

הלאומי של מקיפה בתחום, במטרה לשמר את החוסן אסטרטגיה הוביל להאחריות 

ישראל  –"כלכלה משגשגת בסביבה מקיימת תכית את  ישראל כמדיה עצמאית והתיעה

ההבה שללא מתוך ". התוכית מובלת ומוהלת לפי גישת הממשלה השלמה, 2050

תקציר מנהלים
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2019לכלכלה וחברה  כנס אלי הורביץ        

ת לצמצם את ההשפעה השלילית של יישום מוצלח של התכית אמור למוע או לכל הפחו

, על גורמי הממשל שאמוים אולםחלק מהמגמות הצפויות ובכך לתת מעה לאיומים. 

חברתיות שעלולות -על יישום התוכית לקחת בחשבון גם את ההשלכות הכלכליות

  להיגזר מיישום התוכית, בעיקר בטווח הקצר. 

החיים בישראל, ממחיש כי דוח זה, אשר סוקר את השלכות הפרויקט על איכות 

הדוח  לשפר את איכות החיים של תושבי ואזרחי המדיה באופן יכר.צפוי  הפרויקט

שקבעה מדית ישראל  על עשרת תחומי איכות החייםהצפויים כיווי ההשפעה בחן את 

ביא לשיפור באיכות כי יישום התוכית תהרוב המוחלט של ההשפעה היו חיובי וומצא ש

  החיים.  

פעה חיובית משמעותית צפויה בתחומי איכות הסביבה, הבריאות, הביטחון האישי, הש

השפעה חיוך והשכלה ומעורבות אזרחית.  רווחה אישית וחברתית, פאי תרבות וקהילה,

, חיובית עד מעורבת צפויה על התחומים הכלכליים במהותם, בהם התעסוקה, דיור

ומים הללו צפויה השפעה חיובית, אולם תשתיות ורמת חיים חומרית. לגבי שלושת התח

דרשת מעורבות ממשלתית, כדי להבטיח שהאוכלוסיות החלשות לא תיפגעה, בעיקר 

  בטווח הקצר, בשלב המעבר עד ההגעה ליעדים ארוכי הטווח של בייה וכלכלה ירוקה. 

הדוח מפרט סדרה של "אורות אדומים" והמלצות מדייות לגורמי הממשל האמוים על 

ישום התוכית, אשר אם יילקחו בחשבון מראש, כבר בשלב גיבוש תכית היישום, יוכלו י

להבטיח את הצלחתה, עם היתכות כלכלית ממשית לצד הימעות מפגיעה בשכבות 

החלשות.  כמו כן, דוח זה מיועד לשמש את ציגי חברה אזרחית ומגזר עסקי, ככלי 

טובת המשק ואיכות החיים של כלל לבחית התוכית מקודת מבט הוליסטית, של 

  תושבי ואזרחי המדיה. 

העדר כדאיות כלכלית למגזר העסקי תפגע ביכולת לממש את התוכית דגיש, כי 

התעלמות מפגיעה אפשרית באוכלוסיות החלשות בדרך למעבר לכלכלה ירוקה עלולה ו

טון ובאיתות גות מחאה והתגדויות שיפגעו ביציבות השלהפלהוביל לתסיסה חברתית, 

המשק

לא צליח לתת מעה ראוי  –רב מגזרי שיתוף פעולה סכרון ותאום בין משרדי לצד 

  לאיומים שיצבים לפתחו. 

 .
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  : רקע1חלק 

מאז המהפכה  שה, 200זה התחממות ת מגמעל פי כדור הארץ בהטמפרטורה הממוצעת 

, בעיקר התעשייתית. קצב ההתחממות הואץ משמעותית במאה השים האחרוות

למגוון תופעות  ההתחממות הגלובלית גורמתגזי חממה.  פליטה מוגברת שלמכתוצאה 

ים, עלייה בתדירות ובעוצמה של אירועי המשקע ובפיזור מאיימות, בהן שיויים בכמות

כמות המים  התמעטותמזג אוויר קיצויים (כגון שיטפוות, בצורת, גלי חום והוריקים), 

הזורמים בחלים בקיץ, הפשרת קרחוים בקטבים ועליית פי הים באופן המסכן את 

  . לםעלול להציף ערי חוף מרכזיות בעואשר קיומן של מדיות איים באוקייוסים ו

הוכחי גיע בשת ההתחממות מזהירים שבקצב  מתחום חקר האקליםמדעים ומומחים 

אזור , מזו. יתרה חזור בהתמודדות עם אתגרי ההתחממות הגלובלית-לקודת האל 2030

עד אמצע המאה  ,התחזיות. לפי המזרח התיכון מתחמם בקצב כפול מהממוצע העולמי

מעלות  46-זורים רחבים בדרום הים התיכון לממוצעת באההוכחית  תגיע הטמפרטורה 

עצירת צורך התערבות של ממשלות ל(כלומר, ללא  במצב "עסקים כרגיל"צלסיוס 

 יש לקוט צעדים דחופים ומהותיים כדי לרסן מגמה זו.  לפיכך . )ההתחממות הגלובלית

 2015בדצמבר  האיום.לחומרת מדיות העולם של המודעות  הבשים האחרוות גבר

הפחתת פליטות לבמסגרתו התחייבו מדיות העולם ליעדים לאומיים שאושר הסכם פריז 

 2020 להגיש עד סוףהתחייבו גם ישראל,  ןובכלל. המדיות, 2030לשת עד גזי חממה 

מאז כיון אמת האקלים  .2050מעבר לכלכלה דלת פליטות עד כיות ארוכות טווח לות

גופי אזרחית, קדים של ממשלות, ארגוי חברה ות חסרת תיש היע 2015פריז הסכם ב

יעד שאפתי זה. ברחבי העולם רתמים באומץ עמוד בה ליתעשיוערים, עסקים תכון 

העמידות וכושר יצירתיות כדי לחולל שיוי מדייות במעבר למשק טול פחמן ולהגברת בו

ר במהפכה ם ובסביבה. מדובלשיויים המואצים באקלישל יחידים ומדיות הסתגלות ה

מערך הארגיה, הכלכלה, המים, החקלאות, של בשיוי  – של ממש בכל תחומי החיים

   .מכך הובעכל ה, התחבורה, תכון הערים, ויהמזון, הבי

מגזרי לגיבוש חזון ויעדים למעבר -רבלאומי הותע בישראל תהליך  2019בתחילת 

המכון ות הסביבה , בהובלת המשרד להג2050לכלכלה דלת זיהום ומשגשגת עד 

. OECD-המדיות משרדי ממשלה וספים וארגון ובשיתוף עם  הישראלי לדמוקרטיה

במגוון תחומים (תחבורה,  2040-ו 2030ייגזרו יעדי בייים לשים שייקבעו יעדים המתוך 

תעודכן מדי חמש , אשר כית יישוםו), ותגובש תופסולת ארגיה, ביוי ועירויות, תעשייה
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כית וות ,יעוגו בחוק אקליםשיגובשו במסגרת תהליך זה והיעדים המשקי ון החזשים. 

  כיות העבודה הממשלתיות. והיישום תתורגם להחלטת ממשלה ותשולב בת

ה להוביל פרויקט לאומי חשוב משימו את המהמכון הישראלי לדמוקרטיה לקח על עצ
כבר משלבי  יב להיעשותחיהמהלך שמתוך אמוה טיים, ווזה, יחד עם גורמי הממשל הרל

ר העסקי וארגוי שיתוף פעולה עם המגזבמשרדי ו-אום ביןיבת שלו התכון הראשויים
  אזרחית. החברה ה

  

  1ביטחוי-כלכלי-חברתיאסטרטגי: מאיום סביבתי לאיום 

  האיום הסביבתי

ולהתחממות היערכות לשיויי האקלים -איכי  מזהיריםבתחום האקלים מומחים 

   :גדולים יםמשברחמישה ל םתגרוהגלובלית 

  ;מזוןמחסור ב .1

 ;ספקת מיםאמחסור ב .2

ת פי עלייבשל  –הצפות של אזורי חוף ואיום על קיומן של ערים ואיים קטים  .3

  ;יםהפשרת הקרחוים בקטבהים ו

תפוצה של גידול בגלי חום ובגלל  -תמותה בומחלות עלייה בהיקף ובתדירות ה .4

 ;ר קיצויים שיביאו למוות ומחלות, לצד פגיעה מאירועי מזג אוויחרקים

ושיויים בתפוצת ביולוגיים שמצאים כבר היום בסכת הכחדה הכחדת מיים  .5

  המיים.

   

                                                            
 

. אביב תל באויברסיטת ואתרופולוגיה לסוציולוגיה מהחוג' וביץרבי דן' פרופ של הרצאתו על מבוסס   1

 2-של ציגי החברה האזרחית שהתקיים במכון הישראלי לדמוקרטיה ב במפגשהתקיימה  ההרצאה

  . 2019ביוי 
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 ביטחוני-כלכלי-חברתיהאיום הא. 

 ביכולתשל ממש שיויי האקלים צפויים להביא לירידה  – התייקרות מחירי המזון

כבר היום) של קיימת ה (שתעצים את המגמוזו  חקלאות ודגה, מזון,של ייצור ה

מדובר באיום ממשי על הביטחון התזותי בשל ירידה בתובות . התייקרות מחירי המזון

פגע בעיקר באוכלוסיות החלשות, אשר משקל מגמה זו תהחקלאיות באזורים רחבים. 

  .העשירוים העליויםזה של המזון בסל הצריכה שלהן גבוה משמעותית מ

מים בחלקים מחסור בשיויי האקלים צפויים לגרום ל – התייקרות מחירי המים

המים יהפכו למשאב במחסור ומחיריהם יתייקרו (גם בהם ש מסוימים של כדור הארץ

  . )היכן שלא יהיה מחסור

ארגון הבריאות  –שוויון והעמקת הפערים -פגיעה באוכלוסיות החלשות, עלייה באי

לייה במספר האשים שלא יוכלו העולמי צופה שעל רקע התייקרות המחירים תתרחש ע

להסתמך על אספקה סדירה של מים ומזון (פגיעה בביטחון התזותי). האוכלוסיות 

החזקות (מבחיה כלכלית, טכולוגית ומדיית) יעברו ככל הראה את משבר האקלים 

  בשלום, אבל אוכלוסיות רחבות אחרות יהיו במצוקה. 

דרישה לארגיה עקב אירועי מזג אוויר עלייה בצפויה  – ארגיהההגדלת הוצאות 
  קיצויים וכן בעקבות הקמת מתקי התפלת מים.

מאזורים פגיעים צפי לגלי הגירה המויים  – וגזעות אטישמיות, גילויי לאומית הקצה

 ייצור יתממש,אם רחיש זה, ת. )או על גבולות ישראל ברחבי אירופה( אזורים אחריםל

עלולות הן ו באזורים שיקלטו את מהגרי האקלים שותחברתיות חד-בעיות כלכליות

   2.וגזעותאטישמיות גילויי לו לאומית להקצהלהוביל 

ם של מדיות ילכסים אסטרטגייהפכו מאגרי מזון ומים אם  – מלחמות ומקרי אלימות

 םתחרות על משאבים עלולה לגרוכלי משחק במגרש הפוליטי.  , הם ישמשוהפט)כמו (

  ביר את מקרי האלימות. מלחמות ולהג

                                                            
 

 ההשקה במפגש, המודיעין משרד של המחקר אגף ראש, ישראל ויקטור"ר ד של הרצאתו על מבוסס   2

 .2019 במרץ 6-ב לדמוקרטיה הישראלי במכון יםשהתקי 2050 תוכית של
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הפחתת בהתערבות -בתרחיש של אימעריכים כי  מומחי –פגיעה בצמיחה ובתוצר העולמי 

פגיעה ממשית בפוטציאל הצמיחה העולמי, פגיעה ליובילו זקי האקלים הפליטות, 

מהתמ"ג העולמי לפש עד  -6.2%-בו 2050מהתמ"ג העולמי לפש עד  -2.4%-ב האמדת 

  2100.3-ל

זקי הטבע ישפיעו גם על שוק הביטוח (התייקרות  –קרות פרמיות הביטוח התיי

  הפרמיות שסביר שתעלה באזורים הפגיעים).

  

  (כלכלי, חברתי וביטחוני)איום על החוסן של מדינת ישראל ב. 

היערכות -אומם ישראל איה עומדת לפי סכת הכחדה בגלל שיוי אקלים, אבל אי

  סכות:גוון מת ברובה מראויה טו

 במחירי המזון והמיםהחדה התייקרות הכתוצאה מ – של ישראל הציבוריעלייה בחוב 

צד הממשלה והמגזר העסקי בתשתיות ובחידוש מולוכח הצורך בהשקעות מסיביות 

יום ההעובדה שיתרות המט"ח של ישראל מצאות י. ציין בהקשר זה שזההון הפי-לאי

עם מצבי משבר טחון חשובה להתמודדות יברשת  מהווה ברמה גבוהה באחוזי תוצר

  . טווח הקצר)לגישור בקיצויים (בעיקר כפוטציאל 

האקלים צפויים לפגוע גם בפוטציאל הצמיחה של  זקי –פגיעה בפוטציאל הצמיחה 

אובדן  בארצות הברית,  National Bureau of Economic Research ישראל. לפי אומדי 

 2100.4עד שת  4%-כבו 2050עד שת   1.4%-וערך בהתוצר הפוטציאלי בישראל מ

ערכות כבר היום לאיום, מחמירות  OECD-מדיות השמאחר  –פגיעה בכושר התחרות 

יהיה חייב  כלכלה קייה. המגזר העסקי בישראלתקים וקובעות יעדים שאפתיים ל

                                                            
 

  . 2019 קיץ, הברית בארצות National Bureau of Economic Research של פרסום לפי   3

  Matthew E. Kahn, Kamiar Mohaddes, Ryan N.C. Ng, M. Hashem Pesaran, Mehdi Raissi,מקור:   4

Country -Chung Yang, "Long Term Macroeconomic Effects of Climate Change: A Cross-Jui& 

 2019 , Cambridge U.S.ANational Bureau of Economic ResearchAnalysis,"        
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. תכדי לשמור על כושר התחרולהתאים את עצמו לתקים הבילאומיים המחמירים 

מעבר לארגיה של פירמה שלא תעמוד בסטדרטים החדשים של הקטת הפליטות ו

ירוקה וקייה לא תוכל להתחרות בכלכלה העולמית, לזכות במכרזים ולחתום על 

  עסקאות יצוא. 

 יישראלההחקלאות עף  – משאבים אסטרטגיים (מים ומזון)שיש להן תלות במדיות 

התושבי הצרכים של לספק את כל  ךערו ואירחוק מכך. בעת משבר  . למעשה הואהמדי

שלם ללהידרש עלולה מחירי המים והמזון, מדית ישראל קיצוית של עולמי והתייקרות 

סימן צריכות להעלות מחיר יקר מאוד כדי לייבא מוצרי חקלאות. מגמות אפשריות אלו 

חשוב לזכור זה בהקשר . יקר גם בעתיד הרחוק יכולת הכלכלית לייבא מזוןבאשר לשאלה 

תחושה יוצרת את המם עוצמתה הוכחית של כלכלת ישראל וא –שלא לעולם חוסן 

המדיה תהיה מסוגלת , מחירי המזון והמיםחדה בשל התייקרות גם , מצב משבריבכל ש

על ממשלת ישראל  לא בהכרח כך יהיה.אבל , ממדיות אחרות לקות מוצרי חקלאות

ראלי ככס אסטרטגי ואף לבחון דרכים לפיתוח העף היש עף החקלאותלדאוג לשימור 

מעבר לסבסוד ישיר לחקלאי כתחליף , רזרבות של קרקע לחקלאות(באמצעות ייעוד 

  ועוד). למכסי המגן ההוגים כיום

שיויי האקלים צפויים להגביר את צריכת הארגיה  – העצמאות הארגטיתאיום על 

ארגטי", שדרש לספק לעצמו את כל  "אי אישראל הישחימום). מאחר ל(למיזוג ו

הביקוש לארגיה, ללא גיבוי ממדיות שכות, יש להגדיל ולגוון את מקורות הארגיה 

את הביטחון הארגטי, להבטיח יעילות ארגטית, לשמור רזרבות ולפתח  בכך ולחזק

שישראל חשופה להתייקרות  להביא בחשבוןש פתרוות אגירה מארגיות מתחדשות. י

שה, כאשר מאגרי הגז שמצאו כון להיום  30בעוד  , ובייחודרי הארגיה בעולםבמחי

הטווח  על ממשלת ישראל להגביר את עצמאותה הארגטית ארוכתצפויים להתכלות. 

בשילוב פתרוות אגירת ארגיה  ,הישעות על ארגיות מתחדשות תוךמשל המדיה 

  יגדילו את היצע החשמל.ש

 –זרח התיכון מיציבות בהגאופוליטית של ישראל וערעור החשיבותה החלשת באיום 

תיבי סחר ימי לפתיחת ביאים מפי הים הפשרת הקרחוים בקטבים ועליית מפלס 

עלולים להחליש את חשיבותו האסטרטגית של המזרח התיכון כתיב סחר אשר חדשים, 

מדיות עבור  מזרח התיכוןה בחשיבות המקשר בין המערב למזרח. מצב שכזה עלול לפגוע

הכלכלית והביטחוית לפגוע בתמריץ לתמיכה ו טבפר וארצות הבריתהמערב בכלל 

של התממשות  יציבות באזור.המהאיטרס לשמירה על חלקו הגדול בישראל, שגזר ב
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פגיעה בעוצמה הביטחוית לו במזרח התיכוןערעור היציבות תרחיש זה עלולה להוביל ל

  .של ישראל

מהמזרח התיכון ומאפריקה,  - על גבולות ישראל שייתכן שיתדפקוגלי הגירה המויים 

מוקדי רעב, ביזה ואלימות בשל לביסיון לברוח מאזורים שיעברו תהליך מדבור ויהפכו 

ערעור הביטחון התזותי. גלי הגירה ומחות פליטים שיתדפקו על גבולות ישראל עלולים 

  מלחמות באזור.לסכן את השקט באזור ולגרור לאירועי איבה ואף ל

אלא גם  ישראלבלא רק על היציבות הכלכלית והחברתית  אפוא משבר האקלים מאיים

להוביל אסטרטגיה מוטלת האחריות ממשלת ישראל על . הביטחוית העל יציבות

  החוסן הלאומי של ישראל כמדיה עצמאית. על ר ולשמכדי מקיפה בתחום 

והכלכליות החברתיות  במטרה למפות ולשקף לגורמי הממשל את ההשלכות

המציג  " הכין המכון הישראלי לדמוקרטיה דוח2050כית "ישראל והפוטציאליות של ת

ווים" לכיווי ההשפעה הצפויים של הפרויקט על איכות החיים של תושבי מעין "לוח מח

על בסיסו יוכלו לפעול כבר מהיום ציגי שהמדיה. הדוח מציג סט של "אורות אדומים" 

התועלות  את אזרחית וגורמי הממשל השוים כדי למזער את הזקים ולמקסםהחברה ה

  מהתוכית המתגבשת.

  

המחויבות הממשלתית ג.   

" מבעד למשקפיים של מדדי איכות החיים שקבעה 2050"ישראל  הדוח בוחן את פרויקט

מהווה יישום ראשון מסוגו של החלטות הוא בכך  .)Well Being-הממשלה (מדדי ה

כית בהתאם למדדים אלו, ברוח וומאפשר בחיה של השלכות הת 4631-ו 2494הממשלה 

  .OECD-החיות ה

מדדי איכות  של מערכתה שבעקבותיה בתה, 2015מאפריל  ,2494 החלטת ממשלה

לאפשר למקבלי ההחלטות ולציבור  טרהמהתקבלה ב ת וחוסן לאומי,חיים, קיימּו

 ה שלכלי לבחי תשמש . המערכתסביבתיתבישראל לקבל תמות מצב חברתית, כלכלית ו

  השפעת תהליכי התכון והתקצוב הממשלתיים על איכות החיים של תושבי המדיה.
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שיפור צורך ל 5, קראה לשילוב יעדי הפיתוח של האו"ם2019, מיולי 4631 החלטת ממשלה

לחזק את התהליך  היא . מטרת ההחלטהאסטרטגי בממשלההתכון ההמשילות ותהליכי 

ואיכות החיים של אזרחי  החיים תומך בשיפור רמתאכן טיח שהתכון הממשלתי ולהב

הפרט של משקי הבית ושל מדיה, של ההמדיה, בחיזוק חוסן המערכות המורכבות 

  קיימא.  ובפיתוח בר

 כיתוכל תלגבי לבחון  דרשים מקבלי ההחלטות בממשלהעל רקע החלטות אלו 

 משפרת את איכות החיים עליהם הוחלטשאם הקצאת ההון והמשאבים  ממשלתית

  ל איכות החיים.עמשפיעה כיצד כל רפורמה ו

" 2050ישראל  –"כלכלה משגשגת בסביבה מקיימת  התוכיתאת  בוחןמסמך זה 

יישום  מהווה הוא .)Well Beingשקבעה הממשלה ( חייםהאיכות מדדי משקפיים של ב

אסטרטגי המשלב -קט ממשלתיבפרוישפורטו לעיל ראשון מסוגו של החלטות הממשלה 

שיתוף לצד  )משרדים ויותרחמישה סכרון של באום ויתשכרוך ב( תכון חוצה משרדים

ובהתאם למדדי איכות החיים  OECD-הסתכלות חברתית ברוח החיות המגזרי ו-רב

  שקבעה ממשלת ישראל. 

 The( גישת הממשלה השלמהראשוי וחדשי של יישום " מהוה 2050פרויקט "ישראל 

Whole Government Approach( ,הל "מחוץ לגבולות לפיה שעל משרדי הממשלה להת

מצאה על ידיו  להשיג יעדים משותפים ולאגם משאבים. גישה זוכדי המשימות שלהם" 

  ת על הפרק בפרויקט זה. ושעומד אלומתאימה ליישום בסוגיות אסטרטגיות כמו כ

את ויקט לבחון את החזון ורבים בפרוראים משרדי הממשלה המעעל בסיס דוח זה ק

של מקודת המבט שגיבשו ואת צעדי המדייות המתוכים לשם מימוש החזון היעדים 

תוך בחית ההשפעה של צעדי המדייות המתוכים על מגוון מאזרחית והחברה ה

  המדיה.  ותושבי היבטים שקשורים באיכות החיים של אזרחיה

  

  

                                                            
 

5 Sustainable Development Goals (SDG's) ,ם"האו אתר.  

 

בישראל הציבור של החיים איכות על השפעות
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 2019לכלכלה וחברה  כנס אלי הורביץ

 

  ?"2050 ישראל - גת בסביבה מקיימתהו פרויקט "כלכלה משגשמד. 

 המכון הישראלי לדמוקרטיהעם שיתוף המשרד להגת הסביבה, ב התיע 2019בתחילת 

ומשרד  אוצרמשרד הבהל התכון י, מכלכלהמשרד הארגיה, משרד ה ,OECD-וארגון ה

לגיבוש חזון למעבר לכלכלה דלת זיהום וחוצה משרדים מגזרי -תהליך רב ,התחבורה

  .   2050 שת עד ומשגשגת

בו התחייבו מדיות העולם ש, 2015יקט הוא הסכם פריז מדצמבר הרקע להתעת הפרו

עצירת מגמת צורך ל ,2030לשת עד הפחתת פליטות גזי חממה  לשליעדים לאומיים 

התחייבו , קיםימספ איםקבעו שיעדים הששהתברר לאחר ההתחממות הגלובלית. 

למעבר לכלכלה דלת פליטות עד ויעדים מעודכים  כיותות 2020המדיות להגיש עד סוף 

2050 .   

טרה מהותע ב "2050ישראל  –"כלכלה משגשגת בסביבה מקיימת  הישראלי קטפרויה

עד במסגרת הזמן  םממפת דרכים ליישולהתוות וגבש חזון ויעדים מעודכים לישראל ל

כיות העבודה ובת ישולבווחלטת ממשלה יתורגמו להכית היישום ו. החזון ות2050

  הממשלתיות.

ארבעה קבוצות עבודה מקצועיות בה משרדי ממשלה בישחמפועלים מאז הותע התהליך 

פועלות לגיבוש יה ופסולת. קבוצות אלו תעשי, ארגיהתחבורה, תכון וביוי,  ם:תחומי

וספים פועלים  . שי צוותים("מלמטה למעלה") Bottom up מייםמדדים ויעדים תחו

בוחן את השפעת אשר  ,פרופ' תן זוסמן בהובלת ,כלכלה-צוות מקרוהאחד  :לבמקבי

 Top to Bottomלמשק הישראלי  מקרוהיעדי את גבש הפרויקט על התוצר המשקי ומ

יצן, אשר בוחן -צוות חברה אזרחית, בהובלת דפה אבירם –והשי  ;")למטה ("מלמעלה

מתח את השלכות יישומו על איכות את הפרויקט מזווית הראייה של החברה האזרחית ו

, בהובלת הצוותיםששת ל כ תסכרון עבוד ,החיים של הציבור בישראל. בסופו של דבר

  . קוהרטיממשלתי אחיד ויעדים וחזון גיבוש אפשר י המשרד להגת הסביבה,
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 ניתוח ההשפעה על איכות החיים: 2חלק 

  מתודולוגיה .א

  :םשלביחמישה להכת דוח זה חולקה 

במרץ  הממשלהשקבעה  ת וחוסן לאומי, קיימּומיפוי מדדי איכות חיים :ראשון שלב

2016.6  

  :הממשלהעליהם החליטה שהתחומים של מדדי איכות החיים  11

 איכות התעסוקה .1

  דיור ותשתיות .2

  רווחה אישית וחברתית .3

  רמת חיים חומרית .4

  ביטחון אישי .5

  חיוך, השכלה וכישורים .6

 פאי, תרבות וקהילה .7

  חית וממשלמעורבות אזר .8

 בריאות .9

  סביבה  .10

  ו)טי לדיווולא רל(טכולוגיות המידע   .11

  

כפי  ,(הדירוג תוכיתמושפעים מהאים טיים או ווסיון המדדים שאים רל :שישלב 

  .מציג את כל מדדי איכות החיים) ,בשלב הקודםשהוסבר 

ל כל אחד לא משפיע) ע / גורע / (משפר פרויקטהערכת כיוון ההשפעה של ה :שלישישלב 

מהתחומים שקבעו בהשוואה לתרחיש עסקים כרגיל, כלומר ביחס למגמות הצפויות 

כיות וקט טרם גובשו תת זו. דגיש כי בשלב זה של הפרויכיוכון להיום, ללא יישום ת

לא יתן לאמוד את כיווי  , ולכןהעבודה והצעדים להשגת היעדים ולמימוש החזון

                                                            
 

  .2016 מרץ, לאומי וחוסן קיימות, חיים איכות מדדי דוח   6

 

בישראל הציבור של החיים איכות על השפעות
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 2019לכלכלה וחברה  כנס אלי הורביץ

 

כיוון החץ מצביע על ירידה או על עלייה בערך שלהלן  בלוחותההשפעה באופן כמותי. 

 המדד יחסית לשת הבסיס ולשה קודמת.

  לכיוון המגמה הרצוי)מתאים שיפור, מגמה חיובית ( – ירוקחץ 

 הרעה, מגמה שלילית (ביגוד לכיוון המגמה הרצוי) – אדוםחץ 

  כיתוהמדד לא מושפע מהת, ללא שיוי –=   

  

 כיווי ההשפעהלבחית דרכי ההתמודדות הדרשים עם  יםדיורת סדעריכת  :רביעישלב 

עשה ההשלכות הצפויות על איכות החיים של הציבור בישראל. שלב זה והצפויים 

כל  ם שלציגיעם ו הארגוי סביבואזרחית החברה ה ם שלציגיהתייעצות עם בבשיתוף ו

, ארגיה, כלכלה, משרדים הממשלתיים המעורבים בפרויקט: תחבורה-חמש היחידות

  הגת הסביבה.  ,הל תכוןימ

המלצות מדייות להבטחת מקסום הפוטציאל להשפעה חיובית על יסוח  :חמישישלב 

  של הציבור בישראל.איכות החיים 

 

 מדדי איכות חיים ם שלתחומיה על פיתוצאות הניתוח  .ב

ל כל אחד ע 2050הערכת כיוון ההשפעה של פרויקט  של תוצאותהבחלק זה ציג את 

: מבים וערים, ת התחומיםמתחומי איכות חיים המצויים לעיל, בפילוח לפי ארבע

,תחבורה, תעשיה ארגיה.    פסולת ו

  עיקרי השפעה על איכות החיים –תקציר מנהלים 

באופן כללי הפרויקט צפוי לשפר את איכות החיים של תושבי ואזרחי המדיה באופן 

כיווי ההשפעה על עשרת תחומי איכות החיים הלוח המפורט מטה מציג את  יכר.

שבחו, כאשר הרוב המוחלט של ההשפעה הוא חיובי ומביא לשיפור באיכות 

השפעה חיובית משמעותית צפויה בתחומים: איכות סביבה, בריאות, ביטחון   החיים.

אישי, רווחה אישית וחברתית, פאי, תרבות וקהילה, חיוך והשכלה ומעורבות אזרחית. 

מעורבת צפויה בתחומים הכלכליים במהותם: תעסוקה, דיור, תשתיות -פעה חיוביתהש
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ורמת חיים חומרית. בשלושת התחומים הללו צפויה השפעה חיובית, אך דרשת 

מעורבות ממשלתית כדי להבטיח שהאוכלוסיות החלשות לא תיפגעה, בעיקר בטווח 

ח בתחומי הבייה והכלכלה הקצר, כלומר בשלב המעבר עד להגעה ליעדים ארוכי הטוו

 הירוקה. 

   

  

  
ושביעות הרצון מהעבודה, לרבות האצת קצב  איכות התעסוקהעל צפויה השפעה חיובית 

הקשורים.  אולם, כדי שהתוכית תיושם צמיחת עפי התעשייה והפסולת ועפי המשק 

וטלו בשטח, חייבת להיות לה כדאיות כלכלית עבור הפירמות. אם לשם יישום התוכית י

בטווח על התעשייה מיסים או רגולציות מחמירות ללא תמיכה לווית, הדבר עלול להביא 

, בכושר התחרות, בצמיחת הפירמות וכפועל יוצא אף בתעסוקה. הקצר לפגיעה ברווחיות

על ממשלת שיפור בכושר התחרות, בצמיחה ובתעסוקה.  בטווח הארוך תיב התוכית 

ידוד התעשייה לבצע את המעבר לטכולוגיות קיות, על ישראל לבחון דרכים יעילות לע

בסיס היסיון הבילאומי בתחום, וכן להיערך מבעוד מועד באמצעות הכשרות מקצועיות 

 שיתאימו לצרכים של התחומים החדשים המתפתחים.

"  2050ישראל " תוכניתריכוז השפעת 
מדדי איכות חיים של ישראל על 

כיוון ההשפעה על כל מדדהתחום
אנרגיהתעשייה ופסולתתחבורהמבנים וערים

איכות התעסוקה

דיור ותשתיות

רמת חיים חומרית

השכלה וכישורים, חינוך

רווחה אישית וחברתית

תרבות וקהילה, פנאי  

ביטחון אישי

מעורבות אזרחית וממשל  

בריאות

סביבה

 

בישראל הציבור של החיים איכות על השפעות
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 2019לכלכלה וחברה  כנס אלי הורביץ

 

הכבדת הטל על חשש מיש גד, מ. תחום הדיור והתשתיותעל צפויה השפעה חיובית 

. טל שכזה עלול השכירותהדיור והתוכית תגרור עלייה במחירי שוכרי הדירות באם 

לדחוק החוצה את האוכלוסיות החלשות, אשר לא תוכלה לעמוד בדמי השכירות 

הוצאות עם תסתפקה בדיור בתאים חותים ו הגבוהים בבייים הירוקים והגבוהים,

כלוסיות החלשות . על גורמי הממשל להבטיח שגם האוגבוהות יחסית על ארגיה ומים

ושהתקן הירוק לא יישאר חלתם של האוכלוסיות , יוכלו להות מהבייה הירוקה

  החלשות בלבד. 

ותשלומי הדיור הישירים והעקיפים, אולם בטווח הקצר צפוי ייקור של עלויות הדיור 

של הוצאות הארגיה  ופרמטיתבטווח הביוי והארוך יש הזדמות להוזלה קבועה 

ממשלת ישראל לבחון דרכים להקלת הטל בטווח הקצר, בעיקר בקרב  על. והמים

בוסף, יש לצל את האוכלוסיות החלשות שיתקשו לספוג התייקרויות בשלב המעבר. 

  התכית לשיפור החיבור של תשתיות בסיס לאוכלוסיות שטרם חוברו. 

ון הכוללת של התושבים ועל שביעות הרצ רמת החיים החומריתעל צפויה השפעה חיובית 

בדגש על שיפור המצב היחסי של האוכלוסיות המתגוררות בפריפריה , ממצבם הכלכלי, 

אשר ערך דירותיהם צפוי לעלות הודות לשיפור הגישות והחיבור עם מרכזי העסקים 

   .והבילוי

, להשפעה חיובית על רמת החיים של בעלי הדירותבטווח הארוך יש לתכית פוטציאל 

ה באוכלוסיית מחוסרי הדירה בבעלות ושוכרי הדירות.  על ממשלת צפי לפגיעלעומת 

ישראל לוודא שיישום התוכית לא יביא לדחיקת האוכלוסייה החלשה שבין שוכרי 

כל רכיבי התוכית צפויים בטווח הקצר להעלות את   לדיור באיכות חותה. -הדירות 

ובות בשדרוג התשתיות , לוכח הצורך בהשקעות מרתוצריחס להחוב הציבורי בשיעור 

הלאומיות, המבים והערים. מכאן סביר שבטווח הקצר והביוי גם טל המס יגדל, על 

בטווח הארוך . לממן את ההשקעות המאסיביות שיבצעו המגזר העסקי והממשלה מת

צפויה מגמה זו להתהפך, ותחול ירידה בשיעור החוב הציבורי לתוצר, זאת הודות 

  יבו פירות ויסייעו לשיפור כושר התחרות ולהאצת הצמיחה.להשקעות המסיביות שי

, הודות לשיפור ממערכות החיוךלשיפור מידת שביעות הרצון מצא פוטציאל בוסף, 

ולהגדלת הסיכוי של אשים שגדלו להורים חסרי השכלה גבוהה לרכוש אליהן הגישה 

    השכלה.
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מידת האמון ת ולשפר את יישום התוכית צפוי להגביר את שביעות הרצון הכללי

אולם, על . של התושבים וכן לשיפור בתחומי הפאי, התרבות והקהילה והמסוגלות

הממשלה מוטלת האחריות לוודא שהתקן הירוק לא הופך להיות חלת ה"עשירים" 

, אלא הופך בר השגה לכל שכבות האוכלוסייה (גם באזורים וביישובים דלי יכולת בלבד

  ות מהעשירוים המוכים). ובקרב אוכלוסיות חלש

ולירידה במספר הפגעים קשה  הביטחון האישיפוטציאל גבוה ומובהק לחיזוק לתכית 

וההרוגים בתאוות דרכים וכן לשיפור יחסו של הציבור בישראל למוסדות השלטון 

יש להבטיח, כבר בשלבי התכון, שמיקום ולעליה בכוותו להיות מעורב אזרחית.  

   . וקות החדשות  לא יפגע בשטחים הפתוחים והירוקיםהארגיות היר

להביא לשיפור גורף בכל שיישום התוכית צפוי  –מאליו ברור ומובן לסיכום, ציין את ה

  שבחו במסגרת דו"ח מדדי איכות החיים. הבריאות והסביבהמדדי 

 

ךובעיקר בטווח האר  חיובית – איכות התעסוקהתחום ) 1(   

  שפעה חיובית בעיקרהה :מבים וערים

הודות ליישום  המועסקים בשיעורלהביא לגידול יכול  חזון מבים ועריםמלא של יישום 

אמורה להביא שמגורים, תעסוקה, מסחר, בילוי),  –למשל עירוב שימושים ( ה שלגישה

על השפעה חיובית כפועל יוצא מכך צפויה . מקומות העבודה בערים לשלשיפור הגישות 

לאשים תוך עירוב שימושים יאפשר גם מ, שכן תכון ערים דמויות בתעסוקהשוויון ההז

רכב פרטי להגיע בקלות רבה יותר למקומות עבודה בערים ובסמוך למקום  םשאין ברשות

לסייע לאוכלוסיות חלשות יותר להשתלב בשוק העבודה.  ,בין היתר ,ם ובכךיהמגור

באבטלה האשים שמצאים  ירידה בשיעורשתתרחש גם כפועל יוצא מכך סביר 

  . ממושכת

-, לפחות בטווח הקצרוברמת הפריון בשיעור התעסוקהלתמוך בגידול צפוי גורם וסף ש

. בייה ירוקההמתחדשות בהחדשות ומיחידות הדיור  100%לבות ההחלטה הוא  ביוי,

בדגש , לגידול בביקוש לקבלי ביין ושיפוציקים באיכות גבוההביא צפויה לה החלטה זו

הביקוש לאשי מקצוע אם בוסף, . ירוקההבייה ם האשי מקצוע בתחועל מומחים ו

התמורה לחצים לעליית בטווח הקצר ווצרו יי ,ירוקה יעלה על ההיצעהבייה הבתחום 
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סביר שיביאו לייקור עלויות הבייה ואלה , )עלות העבודה הקבלית/לעבודה (שכר

קבלים הלטובת לפעול מגמה זו צפויה  בטווח הקצר. ומכאן לייקור מחירי הדיור ,והשיפוץ

אם  – אשר ייהו מעלייה בתמורה לעבודתם. אולם בהמשך ,מקצועייםה שיפוציקיםהו

צפוי שווי  –ק של אשי מקצוע בתחום יוכאשר השוק יתאים את עצמו עם היצע מספ

עלייה פויה צך ובטווח הארירדו חזרה. המשקל לחזור לעצמו ועלויות הבייה והשיפוץ 

  תורגם לעלייה בפריון העבודה בעף.תשיפוצים, שהברמה המקצועית של קבלי הביין ו

 הממשלהעל עלויות הבייה, ואת התייקרות את שלב המעבר האפשר כדי לצמצם ככל 

בתחומי הבייה שיפוציקים לקורסים לקבלים ושל הכשרות ומערך  רויצולהיערך ל

אקרדיטציה ההסדרת ביצוע ההכשרות וקהל היעד למרוץ עידוד ותבד בבד עם , הירוקה

סייע לשוק להתאים את היצע כוח האדם יכולה להמדיה תערבות שכזו מצד ה .בתחום

לקבלים  התמורה/שכרהרסן את הלחצים לעליית לבתחום לביקוש הצפוי, ובכך 

ה התייקרות עלויות הבייאת (או לפחות לרסן) בעוד מועד  מועולשיפוציקים ול

  והשיפוץ. 

אם תכון המרחב העירוי אכן יצליח יכול להשתפר  האיזון בין עבודה לפאיבוסף, 

 חיוךה, מוסדות ציבורהמסחר, מוסדות המקומות העבודה, של גישות בשיפור ליצור 

ה, עבודהיום במשך  צריכים להגיע אליהם ובי משפחתם חלק מהעובדיםשועוד מבים 

למיצוי ו העובד (שיפור בפריון) של יכולים להביא לגידול בהספק . כל אלולימודים וכדו'ה

  . שעות העבודה לשעות הפאיבין איזון ר הופילשומכאן  גדול יותר של הפאי

, לשיפור הבטיחות בעבודהגם מת העירוי והמבים יפעל במידה מסוישיפור המרחב 

וחה מקטיה את סביבת עבודה מוארת באור טבעי, ממוזגת כראוי, גישה ושמאחר 

לתאוות בעבודה. בדומה, מרחב עירוי שמתוכן טוב יותר צפוי להשפיע הסיכויים 

של התושבים בכלל וכושר הריכוז והמיקוד של על בריאות והעל רוח, העל מצב לטובה 

כל ). של העובד למקום מגוריו קרוב יותר(בעיקר אם מקום העבודה  העובדים בפרט

  . ןשכיחותאת ו תאוות עבודהל הסיכוילהקטין את יכולות אלו החיוביות ההשפעות ה

   כית מבים וערים. והודות ליישום תבשביעות הרצון מהעבודה צפוי שיפור באופן כללי, 

יש פוטציאל גבוה להשפעה ליישום התוכית בתחום הערים והמבים   :תחתוההשורה ב

 ייקור עלויות הבייהוע מכדי למקסם את התועלות ולחיובית על איכות התעסוקה. 

להגדיל וכך  מערך הכשרות וקורסיםבאמצעות להיערך מראש על הממשלה  בשלב המעבר

  יצע של אשי מקצוע בתחומי הבייה הירוקה. ההאת 
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  פוטציאל גבוה להשפעה חיובית :תחבורה

יישום מוצלח של החזון אמור להביא לצמצום משמעותי של העומס בכבישים (לעומת 

סקים כרגיל) ומכאן להפחתת הזמן הממוצע שהעובד יעמוד בפקקי תועה תרחיש ע

ובאיזון בין פאי  פריון העבודהבאמור לתרום לשיפור יכר בדרכו לעבודה וממה. הדבר 

   .לעבודה

 ,מצד אחד ,להביא הצפוי 2050 לשת עדרכב חשמליים כלי  100%בוסף, עמידה ביעד של 

ביקוש למקצועות שקשורים לטכולוגיות בגידול ה בעקבות המועסקים בשיעורלגידול 

 שיעור התעסוקה להקטתומצד שי  ,')דרכב אוטוומי וכ, ת (רכב חשמליהרכב החדשו

זכיר וחדד שהצפי לחדירה של  .ומכואי רכב הדור הישן תחות דלקב םעובדיהבקרב 

אשר תביא  – גמה זולפיכך מ .כית זוורכב אוטוומיים קיים כבר היום, לפי יישום תכלי 

  כית זו. וגזרת מתואיה חלק מתרחיש עסקים רגיל  אהי – בביקוש להגיםחדה לירידה 

יוסרו המגבלות הרגולטוריות בו שיתקרב הרגע שכאשר ציין  ,למרות האמור לעיל

על , לפי כיסתו)וזמן סביר ( של רכב אוטוומי לשימוש המוילכיסתו והטכולוגיות 

לדאוג להכשרות מקצועיות מתאימות לאוכלוסיות שצפויות להיפגע  ממשלת ישראל

 למקצוע ההיגה ומקצועות וספים הקשורים(הגי משאיות, הגי מויות  חדירתומ

בתקופת ה בתעסוקה פגיעאימה בעוד מועד תוכל למוע היערכות מת .)ממוומושפעים 

  ההתאמה. 

ולהיערך של השיויים הצפויים ית להעצים את פוטציאל ההשפעה החיוב יתן  בד בבד

באמצעות ביית מערך והאוטוומי תחום הרכב החשמלי אשי מקצוע בלגידול בביקוש ל

ביא לעלייה בתמורה ובשכר של אשי המקצוע תהיערכות -אי. הכשרות מסודר לתחום

 רכבכלי שירותי הטיפול והתיקון של  התייקרות שלולגרור בתחום (שיהיו במחסור) 

   .יםאוטוומיו יםחשמלי

שיעברו אשים  לשופריון העבודה  רמת השכר עלהשפעה חיובית צפויה ר קצבטווח ה

שתתבטא השפעה שלילית אך , אוטוומי/הכשרה מקצועית לתחומי הרכב החשמלי

   רכב.  כלי העלויות הטיפול ב של התייקרותב

 גים שייפלטולפחות חלק מהה הכשרת –שתי ההמלצות לעיל של שילוב לשקול יש מקום 

  .והסבתם לתחום חשמלאות הרכב, ככל שהדבר מתאפשר מעף ההיגה
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 –(שוב  הבטיחות בעבודהלשיפור ביא תעומס בכבישים שהקטת הלהיח סביר בוסף, 

התאוות  כיוון שמספר, לעומת עסקים כרגיל, דהייו לעומת הצפוי ללא יישום התוכית)

אם  ,כמו כן) צפוי לרדת משמעותית. 'ם וכוהגי ,בדרכים במהלך יום עבודה (שליחים

גיע יהעובד הישראלי סביר להיח ש ,העומס בכבישיםתוכית זו אכן תצליח להוריד את 

, ולכן גם תפחת כית זוויישום תללא יחסית למצב הצפוי  ,יותר רגוע ויוחלעבודתו 

  .עבודהמקום הב ותתאוהסבירות ל

שוויון ההזדמויות את גם לשפר צפוי  (והדיור)מימוש החזון בתחום התחבורה 

מקומות העבודה עבור אוכלוסיות חלשות שאין  לששיפור הגישות  בעקבות, בתעסוקה

  על שירותי תחבורה ציבורית לא יעילה.  להסתמךאלצות לכן הן רכב ולקות ביכולתן 

  ורה. כית זו לתחום התחבוהודות ליישום תבשביעות הרצון מהעבודה צפוי שיפור  לפיכך

בעקבות יש פוטציאל גבוה להשפעה חיובית על איכות התעסוקה  :תחתוההשורה ב

להיעלמות האפשרות  אהיהעיקרית ורת האזהרה  בתחום התחבורה.התוכית יישום 

 האוטוומיהחשמלי ובעיקר הרכב מקצועות עם כיסתו של הרכב מגוון של ת טיּווורלה

. הדבר יחייב התמודדות עם חיש עסקים כרגיל)שצפוי כחלק מתרתרחיש ( לשימוש המוי

מדובר בתרחיש שמאחר בשיעורי האבטלה דווקא בקרב האוכלוסיות החלשות.  חדזיוק 

אליו להיערך מוטלת האחריות זמן מראש, על ממשלת ישראל די שיתן לצפות אותו 

  באמצעות הכשרות מקצועיות. מראש 

 השפעה חיובית בעיקרה :תעשייה ופסולת

יצול טוב יותר של חומרי ללגרום מלא של החזון בתחום התעשייה והפסולת צפוי  יישום

באמצעות  כל חומר גלםהמשקי שמופק מהגלם ומשאבי הטבע ולמקסם את הערך המוסף 

חומרי  (החותרת למיעת בזבוז, על ידי יצול מרבי של מעגליתהכלכלה גישת האימוץ 

  . ר פסולתחזּווִמ  )וארגיה גלם

 צפוי מעבר של התעשייה לדלקים חלופיים "קיים יותר",התוכית יחייב שום יישמאחר 

לצד השקעה  )ירוקות( ות וקיותיהתעשייה בטכולוגיות חדש של השקעותבל ודיג

   חזור הפסולת.לוגיות ירוקות ושיטות מתקדמות למטכו שלפיתוח בבמחקר ו

  

דרשים ה ,יהיש מלאי ההון בתעשחידולהזדמות לשדרוג טכולוגי ו היא כית זוותלפיכך 

, בעיקר כושר התחרות של התעשייה הישראליתור שיפללהעלאת פריון העבודה ו

  במגמת עלייה. מצא למוצרים עם תקן ירוק העולמי בהתחשב בכך שהביקוש 
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, לרבות מסיביותאת התעשייה לבצע השקעות יאלץ ישדרוג טכולוגי שכזה עם זאת, 

ההוצאות הגדלת  :סיום תוחלת חייהם. משמעות הדברטישת כסים מזהמים טרם 

מוטלת כית ועל מגבשי התקצירת פירות ההשקעה בטווח הארוך. לשם בטווח הקצר 

לאומי סיון יהאחריות ללמוד מהתמרוץ ללעידוד ו יעילות לבחון חלופותבתחום והבי

 איורת אזהרה משמעותית בהקשר זה ה. ע ההשקעות הדרשותוציהמגזר העסקי לב

 . התוכית תישאר אות כתובה בלבד –כדאיות כלכלית למגזר העסקי  בליש

התוכית תכלול צעדים רגולטוריים כגון מיסי פחמן או רגולציות אם , מזויתרה 

בטווח הקצר גם התייקרות של מחמירות על תהליכי הייצור ועל צריכת הארגיה צפויה 

כדי . תעסוקהחרות, בצמיחה ובכושר התלפגיעה בהייצור, שעלולה להביא תהליכי 

על  עבר)מבתקופת הכלומר, בטווח הקצר ( בתעסוקהפגיעה פוטציאלית זו מלהימע 

את העלויות  אשר יקזזו גורמי הממשל לתמוך בתעשייה באמצעות  תמריצים והקלות,

הצפויה התעלמות מהפגיעה  עמסו על היצרים בעקבות המעבר לייצור ירוק.שיו

עלולה לחזור כבומרג אל פתחה של הממשלה, שייתכן  משקבתעשייה ובצמיחת ה

  פיטורי עובדים. עם פעלים ומסגירת עם אלץ להתמודד עם האטה בצמיחה, יתש

צפויה  וז כיתותהיישום של הצלחת בטווח הארוך למרות העלויות קצרות הטווח, 

 תיםמספקים לה שירו שקשורים בה אועפי המשק ו ת התעשייהצמיח ה שללהאצתרום ל

תושג, צפויה לתרום אם , צמיחה שכזו. (אפקט הספילאובר הודות לשיפור כושר התחרות)

עה מראש למתן מעל הממשלה להיערך במשק.  המועסקים בשיעורגידול ממשי ל

 המחסור בעובדים שאחר מ, םם הטכולוגיימחסור בעובדים מקצועיים בתחומיל

 של התעשייהוהתעסוקה מיחה עלול לפגוע במימוש פוטציאל הצמקצועיים במשק 

  .כולו והמשק

כיום , שמשקלו ר והפסולתחזּולהוביל לגידול משמעותי בעף הִמ צפוי גם כית ותהיישום 

צפוי להתפתח ולקלוט אשר , יחסית עף תעשייתי חדשזהו . זיח הבתוצר התעשיי

עול פליש  בשכר ראויולעובדים להוביל את העף לצמיחה בת קיימא על מת  עובדים.

ר חזּואת עבודות המתחום יהיה ברובו מקצועי ומשכיל, בעוד בכוח האדם שייקלט שלכך 

 בשיעורגידול מליהות המשק כך יוכל (מכוות ורובוטים). י זההון הפי יעשההפשוטות 

   .שיעור האבטלה הממושכתצמצום מובתחום  המועסקים

אל ההאצה בצמיחה על הממשלה מוטלת האחריות להבטיח שפוטציבשורה התחתוה: 

המקצועי הדרש היצע כוח האדם  ה שלהגדלבאמצעות ימומש ויתורגם לגידול בתעסוקה 

כמו  ,ם חדשים יחסיתהכשרות מקצועיות לתחומי. מדובר בגזר העסקירכי המולצ
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כבר היום שסובלים  טכולוגיים כן למקצועותו ,רמחזּוו )טק-ןקליטכולוגיה קייה (

לעידוד  על הממשלה לפעולבוסף,  .הדסאים, מהדסים) טכאים, –למשל (מחסור מ

 בשלבי המעבר לתהליכי ייצור ירוקיםהמחקר והפיתוח יות וזההשקעות הפיתמרוץ לו

  בתעסוקה. כדי למוע פגיעה בכושר התחרות, בצמיחה ו ,(בדומה למקובל בעולם)

באזורי   , בעיקרשוויון ההזדמויות בתעסוקהאת להגדיל גם תוכית יכול היישום 

צמיחתן של תעשיות חדשות ושדרוג עיקר התעשייה הכבדה. מצאת הפריפריה, שם 

 ג אפשרויות התעסוקה והשכר שלולשדרהזדמות לשמש בתעשייה יכול  וירוק טכולוגי

   .תושבי הפריפריה

הודות לשדרוג הטכולוגי שתעבור  צפוי לעלות של עובדי התעשייהוהפריון השכר 

בו בטווח הקצר, בתקופת המעבר, השכר יזק מעבר שייתכן מצב אולם, והתעשייה. 

אם הביקוש לעובדים בתחומים יכול להתממש ווי המשקל. תרחיש זה ישקודת ל

עלייה ויהיה מחסור בעובדים מקצועיים לתחומים החדשים.  החדשים יעלה על ההיצע

האטה לוחדה בשכר בתעשייה עלולה להביא לפגיעה בכושר התחרות של התעשייה 

הגיש לעובדי התעשייה היערך מראש ולעל הממשלה ללכן, בצמיחת המשק והתעסוקה. 

יוכלו פועלי  . כךתעשייה המתחדשתלאת ההכשרות המקצועיות הדרשות  בפריפריה

   הייצור של היום להפוך למומחים לתחומי הטכולוגיה החדישה שתיכס למפעלים.

אשר סובלת כיום  ת סביבת העבודה בתעשייה,ירוק צפוי לשפר א-בוסף, שדרוג טכולוגי

ית קשה בסביבה רועשת ומלוכלכת (תדמית שלא תמיד זמתדמית שלילית של עבודה פי

 -תעשייה הכבדה מותקת מהמציאות בשטח, בעיקר בתעשיות הקטות ובתחומי ה

הבטיחות את  לשפרצפוי מתכת והמכוות). המעבר לטכולוגיות מתקדמות וירוקות ה

  בתעשייה.  שביעות הרצון הכוללת מהעבודהאת  ולהעלות בעבודה

האיזון בין פאי מידת ובין כית זו וכיוון ההשפעה של תבין ציין כי לא מצא קשר ברור 

  . לעבודה

יש פוטציאל גבוה להשפעה חיובית על איכות התעסוקה הודות  :תחתוההשורה ב

 אהישאו מזהים העיקרית  ורת האזהרה. ליישום החזון בתחום התעשייה והפסולת

שיכול זמן מראש כדי למוע צוואר בקבוק די הצורך בהכשרות מקצועיות מתאימות 

  מחסור בעובדים מתאימים. בשל להיווצר 
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 פוטציאל גבוה להשפעה חיובית על איכות התעסוקה :ארגיה

להתרחש בעקבות למרות הפגיעה הפוטציאלית בתעסוקה בטווח הקצר, שעלולה 

והצורך  רגולציות מחמירות אחרות, עלויות הייצור (בשל מיסי פחמןות התייקר

מעבר לארגיה מתחדשת הבטווח הארוך צפוי  , )בהשקעות מסיביות בטכולוגיות ירוקות

. שיעור התעסוקהויגדילו את  להצמיח במשק עפים חדשים אשר יתמכו בצמיחהוירוקה 

גבוהה ומתקדמת, ברמה מקצועי  ידעבעלי עובדים שיעסיקו בתחומים שמדובר מאחר 

ה גבוה שכרעלי פריון עבודה גבוה ורמת בתוספת של מועסקים  זו תהיהשלהעריך סביר 

  בהתאם. 

 שוויון ההזדמויות בתעסוקהלחיזוק תרום גם ייכול  וזתוכית יישום מוצלח של 

מגמות אלו צפויות לפתוח אפשרויות שאחר מ, שיעורי האבטלה הממושכת ולהקטת

  קה חדשות, רבות מהן באזורי הפריפריה. תעסו

רוח) במקום , (סולרי הירוקה הארגיבתחום הכיסתן של טכולוגיות חדשות ו כן מכ

  בעיקר בתעשייה. ,הבטיחות בעבודהאת גביר תצריכת דלקים וגז 

השפעה חיובית על התעסוקה בעיקר  לה צפויה להיות – ארגטיתבאשר להתייעלות 

החלפת למשל  ,טכולוגיה מיושת בטכולוגיה יעילה ארגטיתהחלפת בהצורך לוכח 

הן במגזר התעשייתי והן  )(קירור באמצעות מאגרי מים לצ'ילרים אמצעי חימום וקירור

     7.יהבית מגזרב

  . האיזון בין פאי לעבודהמידת לכית ותהכיוון ההשפעה של בין לא מצא קשר ברור 

השפעה חיובית על איכות התעסוקה הודות יש פוטציאל גבוה ל :תחתוההשורה ב

הצורך  אהישאחו מזהים העיקרית ורת האזהרה . הארגיהליישום החזון בתחום 

  .מתפתחיםההתחומים החדשים  ם שלבהכשרות מקצועיות שיתאימו לצרכי

                                                            
 

 ארגטית להתייעלות צעדים יישום השפעת: התיכון במזרח ארגטית התייעלות, "להר אולריקה 7

על

 

  .2016 פברואר, EEC-MED", בישראל התעסוקה
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חיובית – חינוך, השכלה וכישוריםתחום ) 2(  

  יכרתית השפעה חיוב :תחבורה, מבים וערים

 ישיעורלסייע בהגדלת צפוי ערים המבים וה, תחבורהה בתחומיהתוכית יישום 

תיכוית ובעלי תעודת -בעלי ההשכלה העלבמסגרות החיוך בגילאי התיכון, הלומדים 

של אזרחי  הגישההודות לשיפור לימודי ערב כמבוגרים, שיעור הלומדים  וכןבגרות 

מגילאי הגן ועד לאויברסיטאות, מכללות  – וותהמדיה למערכות החיוך השתושבי ו

בהקיית כישורים לסייע  היכולהגדלת שיעור הלומדים בכל המסגרות ומרכזי הכשרה. 

   .)Life Long Learning(לאורך החיים 

שוויון -היידות החברתית ובהקטת תחושת האיבשיפור לסייע מגמות אלו יכולות 

שגדלו להורים חסרי השכלה גבוהה של אשים וי הסיכיגדילו את  משום שהן, והאפליה

   .לרכוש השכלה גבוהה

מידת שביעות הרצון ממערכות החיוך מגמות אלו צפויות להגביר את  :תחתוההשורה ב

  השוות. 

   

כיוון ההשפעה על כל מדדהמדד
תעשייה  תחבורהמבנים ועריםאיכות התעסוקה

ופסולת
אנרגיה

שיעור המועסקים  
בגילאי התעסוקה העיקריים
             שוויון הזדמנויות בתעסוקה

    שיעור האבטלה הממושכת
           )שכר(מעבודה  התמורה

בטיחות בעבודה

=              שביעות רצון מעבודה
???        ???     איזון בין עבודה לפנאי

איכות  התעסוקהתחום 

 

השפעה
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  .לא צפויה השפעה ישירה :ארגיה, תעשייה ופסולת

מערכת עם  יישום התוכיות בתחומים הללו ייפגע אם לא תהיה התאמה וסכרון מראש

כלה הגבוהה וההכשרות ש, ההת החיוךודרשת היערכות מתאימה מצד מערכ .החיוך

  חדשים. ההאדם הדרש לתחומים  חהכשרת כוהמקצועיות לשם 

חיוך לשמירה בת וכיות לימוד בתחום הקיימּוות ה שלהטמעבגיבוש וכמו כן יש צורך ב

 צמצוםר, חזּועמיים, הגדלת הִמ פ-חד פלסטיק השימוש בכלי: הפחתת על איכות הסביבה

 ברכב פרטי ועוד. הסיעה 

 

  בעיקר בטווח הארוך השפעה חיובית  –דיור ותשתיות תחום ) 3(

  מעורבת  -השפעה חיובית :מבים וערים

הממקסמת את יצולת השטח באמצעות בייה  עירויות צפופה ואאחד היעדים בחזון ה

בה המאפשרת יצירת שטחים פתוחים וירוקים במרחב העירוי. חזון זה אמור להגדיל וגל

מה שיגדיל את  ,את יצול משאב הקרקעות בערים באמצעות ביית רבי קומות ומגדלים

  היצע יחידות הדיור בערים בכלל ובאזורי הביקוש במרכז הארץ בפרט. 

כיוון ההשפעה על כל מדדהמדד
השכלה  , חינוך

וכישורים
מבנים  
וערים

תעשייה  תחבורה
ופסולת

אנרגיה

תיכונית  -בעלי השכלה על שיעור
==30מקרב בני  

שיעור הלומדים במסגרות חינוך  
==  17-15מקרב בני  

שיעור בעלי תעודות בגרות  
==26 מקרב בני 

יחס הסיכויים להיות בעל  
גבוהה לפי השכלת   השכלה
הורים

==

==שביעות רצון ממערכת החינוך
שביעות רצון   :חינוך בגילאי הגן

==ההורים

השכלה וכישורים, תחום חינוך
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(מחירי השכירות  שירותי הדיור של התייקרותהלחצים ללרסן את צפוי  הזיישום חזון 

  ות הזקפת למגורים בדירה בבעלות), בעיקר באזור המרכז.או העל

הפיכת העיר ליצרית ופסת ארגיה וגבוהה ומא מעבר לבייה ירוקה,היישום  השלכות
  ארגיה

בשל  תשלומי הדיור הישירים והעקיפיםלהתייקרות צפי  – ביויהובטווח הקצר . 1

השקעות העלות צד בוהמתקדמים  גבוהיםהבייים ה תתחזוקית של הגבוהה יחסעלות ה

מדובר בייקור זיח של עלויות הבייה מעריכים כי מומחים בתחום ש.  אף ה ירוקהיבבי

  :מצאו לכון להתייחס בכובד ראש לתרחיש זה ,מערך הדירה) 1%-כ(

אך  ,הקצר פוג ייקור עלויות בטווחסלצפויים  -עלי דירות המתגוררים בדירתם ב 

 יד מדיור באיכות ובוחות גבוהות יותר. יליהות מ

 ,ספוג ייקור עלויות בטווח הקצרלפויים צ –עלי הדירות שמשכירים את דירתם ב 

להיות יכולה התוצאה . שיגלגלו לפחות חלק מתוספת העלות על השוכריםסביר לכן ו

ווח הקצר בטשוכרי הדירות ת יופגיעה באוכלוסימחירי השכירות בהתייקרות 

 ביוי.וה

די ליהות מדיור כ יאלצו לבחור אם לשלם שכר דירה גבוה יותרי –וכרי הדירות ש 

או להסתפק במגורים בבייים  משודרג ומחיסכון בהוצאות הארגיה והמים

, כדי להימע מייקור שכר הדירה. סביר שהאוכלוסיות החלשות יבחרו הישים

הגדלת פערים בתוך קבוצת שוכרי מצב של באפשרות השייה, וכך עלול להיווצר 

 .  הדירות ויצירת סטדרט דיור משודרג וירוק לאוכלוסיות החזקות בלבד

 –לויות האחזקה הגבוהות במגדלי מגורים עלולות להגדיל את הפערים בחברה ע 

לדחוק את החלשים החוצה או לחלופין להפוך חלק מהמגדלים (בעיקר בפריפריה)  

 ל"סלאמס". 

  

  שיפור במצב הדיור והתשתיות של רוב הציבור  – ארוךהוווח הביוי בט. 2

פויים להחזיר את השקעתם בטווח צ –עלי הדירות המתגוררים בדירתם ב 

 הוצאותבמהחיסכון ייהו  ). הם8ארוך (בתוך חמש עד עשר שים-הביוי

לאורך זמן וימשיכו ליהות  באופן שייב תשואה על ההשקעהוהמים הארגיה 

  . המשופריםיות תוהתשאי הדיור מת

                                                            
 

  .בה המתגוררות הפשות ובמספר בגודלה, דירהה במחיר תלוי 8











 31



ל השקעתם, עיהו מתשואה טובה יותר י –עלי הדירות המשכירים את דירתם ב 

הדירות ערך טוב יותר מ רלהישמאו לכל הפחות  לעלות שכן ערך דירותיהם צפוי

  הישות.

וצאות הב העבוקתאי דיור משופרים ומהוזלה מיהו י –וכרי הדירות ש 

 הארגיה והמים.

  ייה, ככל שתהיה, צפויה עתייקרות השההשפעה של בהירקרות ללויות הב

לאורך זמן בעיקר בשלב המעבר (בשים הראשוות להטמעת הסטדר הירוק).  

, ככל שהשוק יתרחב סביר להיח שעלויות הבייה הירוקה יוזלו משמעותית

ויעדי הבייה הירוקה יוטמעו בשוק כסטדרט המחייב (הוזלה שמאפיית את 

  לבי החדירה של טכולוגיות חדשות). ש
 
(שכירות  וודאות לשירותי דיורהפר את שימעבר לבייה צפופה וגבוהה ה 

  ובעלות).

  

עלויות הבייה בשים  שלההתייקרות הצפויה מיתון לבחון דרכים על ממשלת ישראל ל

, בייה ירוקה, קיצור הליכים(עידוד ההשקעה ב הטמעת הבייה הירוקההראשוות ל

אולי אף לשקול סבסוד ו )בלים שיאמצו סטדרט בייה ירוקסלולי אישור מהירים לקמ

  . תן תריצים אחרים באזורי פיתוח ו/או לאוכלוסיות חלשותמ

 15-בין פורום ה ,שכבר היום הולכים וגדלים ,לפעול לצמצום הפערים החברתייםש י

מחייבת ביה  יין לאשעד ,לבין הפריפריה ,שמחייבות ביה ירוקה ,(הערים החזקות)

פגיעה דווקא בתושבי הפריפריה שסופגים הוצאות גבוהות יותר על כדי לצמצם  ירוקה,

  מיזוג, תאורה ומים ומתגוררים במבים פחות בריאים ופחות עימים למחייה. 

לעומס שיוטל על תשתיות מראש בוסף, על ממשלת ישראל לבחון חלופות ולתת מעה 

ים של התחדשות עירוית ו/או בייה צפופה לגובה, כדי שלא בפרויקט הערים הקיימות

  בערים. ליצור עומסים חסרי פרופורציה על התשתיות הקיימות

 הגישות בעריםמבים וערים צפוי לשפר את תחום בכית ותהיישום  בסיכומו של דבר,

טחים שירותים חיויים (גים, בתי ספר, אזורי מסחר ובילוי וכו'), להגדיל את הש לש

את לחזק טבעית ברחובות. כל אלו צפויים ההצללה ה את להגבירוהירוקים והפתוחים 

 אבל רק בתאי, שלהם שביעות הרצון של תושבי הערים מהשכוה ומאזור המגורים

  התשתיות והשירותים הציבוריים יתאימו לגודל האוכלוסייה.ש
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ת הרצון מהתחבורה ושביעו לרדת משמעותיתזמן הסיעה בשעות השיא בבוקר צפוי  

(תיבי תחבורה  הסדרת ת"ציםבעקבות  צפויה לעלותהציבורית בסביבת המגורים 

  גודש בהשוואה לצפוי בתרחיש עסקים כרגיל (ללא יישוםוההקלה ב ציבורית)

מוסדות  לששצפוי להביא לשיפור הגישות  ,תכון יעיל יותרהודות ל כל זה – התוכית)

קרב חלק ממקומות העבודה לאזורי ישימושים הירוב החיוך ומקומות התעסוקה (ע

  המגורים). 

התושבים שאים מחוברים לתשתיות מספר להקטת  הזדמותהוא יישום תוכית זו 

 םאת המקומות שמתגוררים בהמפות על הממשלה ל .סוד (מים, חשמל, ביוב וסיטציה)י

אזור אלפי משה) הבדואים בגב ובלמשל, ( לתשתיות מחוברות םאיעדיין אשים ש

  .ולתת לכך מעה במסגרת התכון באזורים הללו

ורת  .תשתיותהיש פוטציאל להשפעה חיובית על תחום הדיור ו :תחתוההשורה ב

אם שוכרי הדירות טל על הכבדת ההפוטציאל ליא שאחו מזהים ה העיקריתהאזהרה 

החוצה את האוכלוסיות והחשש שטל זה ידחוק  שכירותכית תגרור עלייה במחירי הוהת

לעמוד בדמי השכירות הגבוהים בבייים החדשים, הירוקים יוכלו לא שהחלשות, 

והגבוהים ולכן יסתפקו בדיור בתאים חותים וימשיכו לספוג הוצאות גבוהות יחסית 

  של ארגיה ומים. 

וסיות לכהבטיח שגם האוכית מבים וערים לועל גורמי הממשל האמוים על יישום ת

עיר מתוכת לפי כללי הכלכלה כל וודא שהות מהבייה הירוקה, וכן ליחלשות יוכלו לה

מסייעת בעיקר ש ,מיצוי היתרוות של כלכלה שיתופיתאת המעגלית ובאופן שמאפשר 

  . לאוכלוסיות החלשות

  מעורבת-השפעה חיובית :תחבורה

הביא ז ובכך ל"לקרב" את תושבי הפריפריה לאזור המרכצפוי זון התחבורה יישום ח

 מחירי הדיורב העליי התוצאה תהיה, מצד אחד, .ללחצי ביקוש לדיור באזורים הללו

, ומצד יותר למרכזי התעסוקה והבילויגישה טובה תיהה מככל שזו שתתעצם , בפריפריה

   .מחירי הדיור באזור המרכזשל מיתון ההתייקרות או  הוזלה – שי

 לייקרבטווח הקצר  רכב חשמליים צפויכלי שימוש ב 100%-מעבר ל בוסף, היעד של

ל עפעמית -הוצאה חדבשל תשלומי הדיור הישירים והעקיפים  אתימת במידה מסו

הוצאות החשמל לטעית צד העלייה הצפויה בב, םבחיות הבתי עמדות הטעיההתקת 
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 ,רכב יקזזכלי החיסכון בעלויות הדלק למומחים בתחום,  להערכתהחשמליים. הרכב כלי 

    סך הוצאות הארגיה של משקי הבית. את ,ין בהמשךקטיף וא

כיצד יתן להקל את הטל הכלכלי  בעולםעל הממשלה לבחון חלופות וללמוד מהיסיון 

את המעבר לעשות כדי לתמרץ אותם  ,הרכב החשמליים בשלב המעברכלי על רוכשי 

  בכך. כהפעמי שכרו-חדהו תהראשויהעלות למרות 

הקטת , בעיקר בשל שביעות הרצון מהשכוה ומאזור המגוריםאת ר לשפכית צפויה והת

שקט יותר) בהשוואה למצב הצפוי הוא רעש (רכב חשמלי וההפחתה בצפיפות בכבישים ה

  ללא יישום התוכית. 

) ובתחבורה ציבורית(ברכב פרטי  זמן הסיעה הממוצעאת לקצר  גם יישום התוכית צפוי

 שביעות הרצון מהתחבורה הציבוריתאת ולהגביר ) 09:00-06:00בשעות השיא בבוקר (

  בסביבת המגורים, בשל שיפור הסכרון והקישוריות בין אמצעי התחבורה השוים. 

  

התושבים שאים מחוברים מספר כית התחבורה תשפיע בצורה כלשהי על ולא ראה שת

(שכירות  ורשירותי דיקבלת בעיין הוודאות (מים, ביוב וחשמל) או על  לתשתיות יסוד

  או בעלות). 

ורת  .תשתיותהתחום הדיור ויש פוטציאל להשפעה חיובית על  :תחתוההשורה ב

מחירי הדיור של  פרמטיתו הקבועלהתייקרות הפוטציאל  אהיהעיקרית האזהרה 

החשמליים  הרכבכלי טעית להעמדות התקת לפעמית -חדעלות  וסף על בפריפריה

  בחיות הבתים. 

 השפעה מועטה, חיובית בעיקרה :פסולתתעשייה ו

פסולת ותעשייה בתחום כית ותהומובהקת של השפעה ישירה  אין מצאו כי באופן כללי

שביעות הרצון מהשכוה בלשיפור על מרבית תחומי הדיור והתשתיות, למעט הסיכוי 

להפחית יכולה  . התפתחות זוחזורמתעשיית השל התפתחות בעקבות ה ומאזור המגורים

מטרדי הרעש אך גם את  בקבוקים ברחבי העירו שקיות, מטרדי הפסולת של אריזות את

  של התעשיות שסמוכות לשכוות מגורים.  הירוקה השדרוג הטכולוגיבעקבות והזיהום 
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לוודא שמתקיים סכרון שימושים בין זו כית ועל גורמי הממשל האמוים על יישום ת

תפיסת הכלכלה  של יתרוותהסם את במטרה למק התעשייה לערים הסמוכות לה,

   .מאזורי הבייה שבתוך העריםן יכית לפיוי פסולת ביויש לבות ת כמו כןהמעגלית. 

  מעורבתהשפעה  :ארגיה

מימוש  אכית הארגיה על תחום הדיור והתשתיות היוההשפעה המובהקת ביותר של ת

שטח  .מגורים, מסחרי) מאופס ארגיה (ציבורי,הטח הבוי שהיעד של הגדלת שיעור ה

  . במבים טכולוגיות אחרות להתייעלות ארגטיתפאלים סולריים או  התקתיחייב כזה 

 )שסביר שיגולגל לצרכן הסופי( לייקור עלויות הבייההביא למגמה זו צפויה  בטווח הקצר

  (מחירי השכירות או עלות זקפת למגורים בדירה בבעלות) דיורה שירותיולייקור 

 הוצאות השוטפות על ארגיה ומיםבהוזלה משמעותית צפויה  ךוארביוי והה בטווח

השקעות אלו  רוג לבייה ירוקה מאופסת ארגיה.שיעברו את השדבייים לתושבי ה

חיסכון בעקבות הולהיב תשואה על ההשקעה  צפויות להיות משתלמות כלכלית

  . עקיפיםהישירים והדיור התשלומי  שלה להוזלבכך לתרום והמים ו בהוצאות הארגיה

שלא  ,סיית הקשישיםאוכלולחלק מטי ווהדבר איו רלש לשים לבעל ממשלת ישראל 

את  ותמרוגשבקושי חלשות, האו לאוכלוסיות  ,החזר ההשקעהשל  שלבות מההייזכו ל

 הייקור במחירי הדיור וייאלצו להישאר בבייים ישיםאת יתקשו לספוג לכן החודש ו

  . )שיפור איכות הדיור או מהחיסכון בהוצאות הארגיהלא ייהו מ(

חלת המעמד  להיות ךהופהמעבר לבייה ירוקה מאופסת ארגיה שיש להישמר ממצב 

על הממשלה לבחון הפערים בחברה.  ולכן מגדיל אתבלבד  והערים החזקות הגבוה

רות או (שכי עלות שירותי הדיורחלופות לריסון התחזית לייקור קצר הטווח שצפוי ב

    עלות הדיור הזקפת לבעלי דירות) בעקבות יישום התוכית בתחום הארגיה.

לעשות את ההשקעות התושבים יש לבחון חלופות של סיוע ותמרוץ, כדי לעודד את 

. הכווה לתמריצים כלכליים כגון הטבות מס, מעקים או הלוואה עם פרישת הדרשות

  ההחזר לשים רבות.

כית זו (בעיקר שימוש בארגיות מתחדשות) ובחון כיצד יישום תעל הממשלה לבוסף, 

(מים, ביוב,  התושבים שאים מחוברים לתשתיות יסודמספר  להקטתלסייע יכול 
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ברחבי הארץ אחרים וחשמל). מדובר בעיקר באוכלוסיית הבדואים בגב ובאזורים 

 מחוברים. אים שעדיין 

יות הדיור ועלהביא להתייקרות לעלולה ה בתחום הארגיכית זו ות :תחתוההשורה ב

לייצור חשמל מארגיות מתחדשות או לטכולוגיות יעילות בטווח הקצר, בשלב המעבר 

-ביויבטווח המגד,  .על ממשלת ישראל להיערך למיתון השפעות אלולכן ו, ארגטית

ם גתיתכן ו ,והמים הארגיההוצאות של קבועה ותמידית ארוך יש הזדמות להוזלה 

   .לאוכלוסיות שטרם חוברוהזדמות לשיפור החיבור של תשתיות בסיס 

  

  

  

 פוטנציאל להשפעה חיובית –רמת חיים חומרית תחום ) 4(

   על רמת החיים החומריתהשפעה מעורבת  :מבים וערים

המעבר גלגול עלויות  בגלל ,שכר הדירהבמחירי הדיור ובהתייקרות צפויה  - בטווח הקצר

ומבעלי הדירות  צרכיםה לאמהקבלים גבוהה ומאופסת ארגיה  לבייה ירוקה,

כיוון ההשפעה על כל מדדהמדד
מבנים  ותשתיות דיור

וערים
תעשייה  תחבורה

ופסולת
אנרגיה

ד  "שכ(שירותי דיור לחודש  עלות
???=      )שירותי דיור נזקפיםאו  

שכירות  (ודאות לשירותי דיור 
=      =      =      ???     )ובעלות

אחוז משקי הבית המשלמים  
תשלומי דיור ישירים ועקיפים  

או יותר  30%בשיעור של 
משק הבית מההכנסות נטו של

שביעות רצון מהשכונה ומאזור  
=      המגורים

  זמן נסיעה ממוצע משוקלל כלל
ארצי של נסיעות בשעות השיא  

,  09:00-ל 06:00בין (של הבוקר 
)ברכב פרטי ובתחבורה ציבורית

      =        =

רצון מתחבורה ציבורית  שביעות
=      =      בסביבת המגורים

התושבים שאינם   שיעור
,  מים(מחוברים לתשתיות יסוד 

)חשמל, ביוב וסניטציה
          =      =    

דיור ותשתיות תחום 

=
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מגמה זו תפגע . "דיור ותשתיות")בפרק הסבר מפורט  ו(רא להשקעה אל השוכרים

ייתכן בטווח הקצר כך, דירה.  לקות איה משגתגם כך באוכלוסיות החלשות יותר, שידם 

, אשר יבוא לידי רה בבעלותבין בעלי דירות לשוכרים וחסרי די פערים הכלכלייםגידול ב

עלול לערער את היציבות באופן ש שוויון ברכוש-מדד ג'יי לאישל בעלייה ביטוי 

    .חברתית במדיה וליצור תסיסה-הכלכלית

בו שוכרי הדירות אלצים לממן את עלויות שעל ממשלת ישראל לפעול למוע  מצב שכזה, 

יותר) בשעה שבעלי הדירות שלהם שכר דירה גבוה שהם משלמים (בכך הבייה הירוקה 

בו רק האוכלוסיות החזקות ובעלי הדירות ש -מעליית ערך הכסים. תרחיש שכזה הים 

להסתפק במגורים אלצים הים מסטדרט דיור משודרג וירוק, בעוד שוכרי הדירות 

 הפערים הכלכלייםהעמקת ליביא  –בייים הישים, כדי להימע מעליית שכר הדירה ב

  .בשביעות הרצון של שוכרי הדירות ממצבם הכלכלירידה ילו

   של כל קבוצות האוכלוסייה:הכלכלי צפוי שיפור במצבן  - בטווח הארוך

ווח הקצר טיה, צפוי להיות בעיקר בהייקור עלויות הבייה והדיור, ככל שיעוד ב 

סביר להיח הירוק),  שלב המעבר (בשים הראשוות להטמעת הסטדרטב -

 מן עלויות הבייה הירוקה יוזלו משמעותית, וכך גם מחירי הדיור. לאורך זש

(או  באזור המרכז וגוש דן מחירי הדיורבוזלה הייהו מ )בעלותב( רודיהחוסרי מ 

את  וציפוף, שיגדילבייה הגבוהה וההודות ל לכל הפחות ריסון ההתייקרות)

בהוצאות  הוזלהמגם אלו מהם שגרים בשכירות ייהו ו.היצע יחידות הדיור

  . השוטפות על ארגיה ומים

ואלו שמתגוררים בדירה  ,שקעתםההחזר התשואה על מייהו  –עלי הדירות ב 

מתאי דיור גם ומהחיסכון בהוצאות הארגיה והמים שבבעלותם ייהו גם 

 ותשתיות משופרים. 

  

מי חלשות, כמו קשישים או האוכלוסיות בו השפעול למיעת מצב על ממשלת ישראל ל

ידם איה משגת לקות דירה חדשה, ייאלצו להישאר בבייים ישים ולא ייהו משיפור ש

להוביל  ההתערבות ממשלתית עלול-אי איכות הדיור או מהחיסכון בהוצאות הארגיה.ב

בבעלות או אוכלוסיות  הדירחסרי , בין בעלי דירות לשוכרים פערים הכלכלייםבל גידול 

עלול ו שוויון ברכוש-מדד ג'יי לאישל בעלייה ביטוי  יבוא לידי . הפערחלשות אחרות

    .במדיה חברתית-לערער את היציבות הכלכלית
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מספר לצמצום והמעבר לבייה ירוקה יש לפעול  שדרוג התשתיותבמסגרת תהליך 

להביא ובכך  שאים מחוברים לתשתיות יסוד (מים, חשמל, ביוב וסיטציה)האשים 

אוכלוסיות אותן של  שביעות הרצוןלשיפור שלהם ומכאן  בערך כסי הדל"ןלעלייה 

   .הכלכלי ןממצבחלשות 

 ,השפעה חיובית על רמת החיים של בעלי הדירותצפויה בטווח הארוך  :תחתוההשורה ב

שוכרי מחוסרי הדירה בבעלות ואוכלוסיית מצבן הכלכלי של פגיעה בחשש לה לעומת

   .הדירות

מחירי הדיור בשל המעבר לבייה ות עלויות הבייה על ממשלת ישראל לוודא שהתייקרויו

ירוקה לא ירחיקו מזוגות צעירים וממחוסרי הדיור את חלום קיית הדירה ולא ידחקו 

  שוכרי הדירות לדיור באיכות חותה. בקרב את האוכלוסייה החלשה 

בוסף, על מגבשי התוכית מוטלת האחריות לבחון את ההצעה של בייה מאופסת 

הדיור.  שאין קשורות ישירות לעף לעומת חלופות אחרות של ארגיה מתחדשתארגיה 

מצבן הכלכלי של האוכלוסיות החלשות יש לבחון את מידת ההשפעה של כל חלופה על 

  הדיור השוטפת. תחזוקת מחירי הדיור ועל ובפרט על 

  השפעה חיובית בעיקרה :תחבורה

הכסים הפיזיים של הציבור  ךערצפויה מגמה מעורבת בתחבורה הבעקבות תוכית 

מחירי צפויה בה יעלי): העיקריהכס  – עבור רוב הציבור – שהם ,(בעיקר כסי הדיור

מיתון או  הוזלה לעומתעלייה בביקוש) השיפור הגישות ו בגללבפריפריה ( דיורה

שוויון -איהצמצום  היא משמעות הדבר .מחירי הדיור באזור המרכזשל ההתייקרות 

בערך הכסים בפריפריה עלייה , בין פריפריה למרכז) ,תוך קבוצת בעלי הדירות(ב ברכוש

   .של בעלי הדירות ןרצוהבשביעות  ועלייה

את הרכב למשק בית וכלי מספר הקטין את ליעילים עשויים ציבורית שירותי תחבורה 

  .החומרית ברמת החייםולעלייה  ההכסה הפויהלהגדלת מה שיביא  ,רכב על הוצאותה

להבטיח שיישום התוכית וקידום השימוש בתחבורה ציבורית ל ממשלת ישראל ע

למי היום בין בעלי רכב פרטי  הפערים הקיימים של  צמצום ואפשרימקיימת תחבורה בו

   פערים ברכוש.הצמצום ל ןוביליו שאין ברשותם רכב פרטי
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רכב קות לשתחבורה ציבורית בשבת תומכת באוכלוסיות החלשות שאין ביכולתן היות 

 בסופי שבוע מקשה עליהן עדר תחבורה ציבוריתיה ,(קשישים, צעירים, מובטלים ועוד)

, במסגרת בחוןעל ממשלת ישראל לאיכות החיים שלהן. מאוד ב והדבר פוגעלהתייד 

הרכב כלי הצפויה של כיסתם ליצול  הטובות ביותר דרכיםאת ה, כיתותהיישום 

זו יכולה להיות . בשבתסוגיה הרגישה של סיעה ל מעה כדי לתת לשוק אוטוומייםה

  . גדולכך על ציבור בלהקל "להכשיר" את הסיעה בשבת והזדמות 

על ממשלת ישראל לעדכן את הסכמי השכר הקיימים אשר מעודדים סיעה ברכב בוסף, 

להשתמש  העובדיםאת  לעודד(מתן תוספות שכר על רכב פרטי). יש למצוא דרכים  פרטי

  שיתופית. ציבורית ו/או ה בתחבור

התושבים רמת החיים של על יש פוטציאל להשפעה חיובית  תחבורההכית ותללסיכום, 

מצבן היחסי של בדגש על שיפור  ,מהמצב הכלכלי שלהם ועל שביעות הרצון הכוללת

  בפריפריה.האוכלוסיות המתגוררות 

 השפעה מועטה, חיובית בעיקרה :תעשייה ופסולת

רמת כית תעשייה ופסולת על וומובהקת של תזיהיו השפעה ישירה  לאבאופן כללי 

ועימם  ,ערך הכסים הלאומייםסביר להיח שבטווח הארוך , אולם התושביםהחיים של 

כלכלה המעבר לטכולוגיות ירוקות ויישום שיטת הככל שיעלו  ,גם רמת העושר הלאומית

יוצלו תוצרת חקלאית ועוד) חומרי הגלם הטבעיים (משאבי טבע, ויושלמו מעגלית ה

  . ביעילות רבה יותר

חזור וית תאומץ ותהכדי ש :בהירחייבת להיות לה כדאיות כלכלית התעשייה  על ידיכ

את המעבר לכלכלה לעשות עסקית  מבחיה היה כדאיי. אם לתעשיין לא הפירמותעבור 

על ממשלת ישראל , לכןיישום בשטח. בלי מעגלית, התוכית כולה תישאר על הייר בלבד, 

  . בעולםסיון יה על בסיסאת המהלך, לעשות לבחון דרכים לעידוד התעשייה 

  השפעה חיובית קלה :ארגיה

מימוש  אכית שוק הארגיה על תחום רמת החיים היוההשפעה המובהקת ביותר של ת

. מימוש ארגיה (ציבורי, מגורים, מסחרי)הבוי מאופס השטח ההיעד של הגדלת שיעור 
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בעלי הדירות להתקין פאלים סולריים או ארגיות הקבלים ו/או את יחייב את  זה

  . ידידותיות אחרות

  .עקיפיםוהישירים הדיור התשלומי עלויות הדיור ור וייק התוצאה תהיה בטווח הקצר

  הוצאות הארגיה של הציבור. ב הלהקטיביא המעבר לארגיה ירוקה  :בטווח הארוך

האוכלוסיות  בעיקר בקרבון דרכים להקלת הטל בטווח הקצר, על ממשלת ישראל לבח

לבות גם  . על הממשלההצפויות תייקרויותההאת יתקשו לספוג כן הללו החלשות ש

מחאת האפודים מכדאי ללמוד בהקשר זה ( .מערך תמריצים שיתאים למשקי הבית

 הכווה של ממשלת צרפת להטיל מס על דלקים בעקבותהצהובים בצרפת שקמה 

  ) .מזהמים

תיפגע לזמן מה בטווח  שביעות הרצון מהמצב הכלכלילסיכום פרק זה יתן לקבוע ש

  מחדש בטווח הארוך. ותשתפר הקצר 

באחוזי החוב הציבורי את להעלות כית וכל רכיבי הת צפויים בטווח הקצרבאופן כללי, 

, והעריםלוכח הצורך בהשקעות מרובות בשדרוג התשתיות הלאומיות, המבים  ,תוצר

מכאן סביר . י חדשזלצד ההשקעות האסיביות של המגזר העסקי בטכולוגיות ובהון פי

  . כדי לממן את ההשקעות הדרשות – יגדל על הציבור טל המסשגם להיח 

ביחס בשיעור החוב הציבורי ירידה ותחול  ,צפויה מגמה זו להתהפך אולם בטווח הארוךו

  יבו פירות ויסייעו להעלאת התוצר.ישהשקעות המסיביות בעקבות ה לתוצר
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  השפעה חיובית –רווחה אישית וחברתית תחום ) 5(

  מעורבת-השפעה חיובית :מבים וערים

יישום מלא של החזון בתחום מבים וערים, בדגש על אימוץ והטמעה של התקן לבייה 

וארו באור טבעי . הבתים ימחייהםהתושבים שביעות הרצון של את לשפר ירוקה, צפוי 

 לעדגש יושם , הרחובות יהיו מוצלים ועימים יותר להליכה, רבות יותר למשך שעות

מתכלל ה אופןוהערים יתוכו ב ,שמירה על שטחים פתוחים וירוקים במרחב העירויה

תכון כון . תוך ראיית הפרט כחלק מהקהילהמאת כל הפוקציות והשימושים  ןומסכר

 גםצפויה לעלות ולכן  ,לעימה יותר ול צהומחו הבית שהייה בתוךמעין זה יהפוך את ה

  .שביעות הרצון מיצול שעות הפאי

על תחושת השפעה מעורבת  יכולה להיותבתחום מבים וערים התוכית יישום למגד, 

 היכולחוק,  לפיה ירוקה, כסטדרט מחמיר ומחייב יחד, ביצד א. משוויון-איההאפליה ו

 התקן החדש, מצד שיה בכל חלקי הארץ ולכלל המגזרים. יו בתקן הבילהביא ליישור ק

ו/או שוכרי רוכשי ציבור העלויות הוספות על ולגלגול  לייקור עלויות הבייהביא עלול לה

  בעיקר בשכבות החלשות ובמעמד הבייים.  יפגעו, יתרחשואלו, אם שיויים  .הדירות

כיוון ההשפעה על כל מדדהמדד

מבנים  רמת חיים חומרית
וערים

תעשייה  תחבורה
ופסולת

אנרגיה

ד או  "שכ(דיור עלות שירותי 
=)שירותי דיור נזקפים

=      =      ן"הכנסה מהון ומנדל
=      =      =           תשלומי דיור ישירים ועקיפים

שביעות רצון מרמת מצב כלכלי

      חוב ציבורי לתוצר לנפש
=      =      ברכוש שיוויון-לאי יני'גמדד 

תחום רמת חיים חומרית
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חלת ה"עשירים"  הופך להיותירוק לא על הממשלה מוטלת האחריות לוודא שהתקן ה

גם באזורים וביישובים דלי יכולת  - בר השגה לכל שכבות האוכלוסייהעשה בלבד, אלא 

בו רק האוכלוסיות שכדי למוע מצב  – ובקרב אוכלוסיות חלשות מהעשירוים המוכים

   מהחיסכון הארגטי הגזר ממה. והחזקות הות מהבייה הירוקה 

א בחשבון בייה ירוקה בת השגה לכלל האוכלוסייה בצד חשיבה על הדרכים תכון שיבי

 ברמת האמון הכלליתלשיפור לסייע לרשויות מקומיות חלשות ולתמרץ אותן יוכל להביא 

  . שוויון-תחושת האפליה והאיב להפחתהולפעול התושבים ו של האזרחים

ויים "ירוקים", עירוב להיח שהחדרת סטדרטים של בייה ירוקה, מרחבים עירסביר 

תחושת ו הביטחון העצמייתרמו לשיפור כל אלו  –שימושים ושיפור הגישות ברחבי העיר 

לשיפור ומכאן גם  ,לחיזוק הקשר של הפרט לקהילהו היכולת והמסוגלות האישית

  .של כל אדם בעצמו ושלו בזולתומידת האמון הכללי ב

תחושת להפגת לפעול יכולה כית ותהכיצד גם על קובעי המדייות בתחום לבחון 

 אוכלוסיות חלשות כמו קשישיםב עיקרעידוד רשתות התמיכה החברתית, בהבדידות ול

  אשים עם מוגבלות.   או

את ולשפר  שביעות הרצון הכלליתאת להגביר יכול  התוכיתיישום  :תחתוההשורה ב

  . התושביםו האזרחיםבקרב האמון והמסוגלות מידת 

  חיובית יכרתהשפעה  :תחבורה

, לקצר תחבורה הציבוריתשל ממש בפוי להביא לשיפור צ בתחום התחבורההתוכית יישום 

את הגישות עבור אוכלוסיות לשפר פריפריה למרכז והבין  )זמי הסיעה( את המרחק

-איהאפליה והתחושת להקלה ברכב. הדבר צפוי להביא לקות רוצות או  שאין יכולות

 תחושת המסוגלות האישית ולחיזוקציבורית המשתמשים בתחבורה בקרב ציבור ה שוויון

להביא לצמצום זמן העמידה בפקקים ברחבי העיר גם צפוי התוכית . יישום שלהם

וכן בשעות השיא (יחסית לתרחיש הצפוי ללא יישום התוכית),  בכבישים הקטת הגודשלו

רכב כלי ב המעבר לשיפור הגישות במרחבים העירויים והפחתת רמות הזיהום עקל

 ומכאןשביעות הרצון מיצול זמן הפאי לשיפור מאופסי פליטה. כל אלו צפויים לתרום 

  .שביעות הרצון הכללית להעלאתו הרווחה האישית והחברתית לשיפור

צפויה השפעה חיובית משמעותית על הרווחה האישית והחברתית תחתוה: השורה ב

ם ודיק, ברשויות מידת האמון הכללי תהגבר. הודות ליישום התוכית בתחום התחבורה

  .  תחושת הבדידותוהפגת רשתות התמיכה החברתיות  קוזיח, הזדמויותהשוויון 
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  השפעה שולית, חיובית :תעשייה ופסולת

-איהתחושת האפליה וב ההפחתיישום החזון בתחום התעשייה והפסולת צפוי להביא ל

וטכולוגיות ירוקות מתקדמות,  )טק-ןקליקיות (תעשיות  של התפתחותבעקבות ה שוויון

. ראוישכר , שמיב פריון גבוה לצד עובדים עם ידע טכולוגי מתקדםשמחייבות 

פריון לעובד) וערך מוסף (שיש בהם הזדמויות התעסוקה החדשות בתעשייה, בתחומים 

   .של עובדי התעשייה את מידת שביעות הרצוןלשפר גבוה יחסית, צפויות 

בעקיפין,  ,יכול לתרוםלמעבר לתעשייה קייה יותר  ,הממשלהבהובלת  ,קימש-מהלך כלל

שלהם  תחושת האמוןאת להגביר וכן מחייהם  התושביםשל  ןרצוהבשביעות לעלייה 

  שלטון.במערכות ה

מערך דאוג להממשלה לעל מגד, כדי להבטיח מיצוי הפוטציאל החיובי של מהלך זה 

ישום כתוצאה מיצפויים להתפתח בתעשייה הכשרות מקצועיות לתחומים החדשים ש

 היערכות ראויה מצד גורמי הממשל האמוים-איחזור. תהליכים של כלכלה מעגלית ומ

ולפגוע  שוויון-איהתחושת האפליה ולהגביר את על ההכשרות המקצועיות צפויה 

מעבודתם  פלטויבקרב אותן אוכלוסיות חלשות שי היכולת והמסוגלות העצמיתבתחושת 

, היעדר ליווי המהלך בהכשרה מקצועית יתרה מזו תעבור.התעשייה השיוי שבגלל 

מתאימה של העובדים עלול ליצור צוואר בקבוק ומחסור בעובדים בתחומים הדרשים, 

  צמיחת התעשייה. של פוטציאל היפגעו במימוש ואלה 

ה תעבור במסגרת המעבר לטכולוגיות ירוקות ולכלכלהתעשייה השדרוג הטכולוגי ש

קייה ועימה סביבה לולהפוך אותה בתעשייה עבודה הסביבת צפוי לשפר את מעגלית 

 , שכן אדם שחוזרשביעות הרצון מאופן יצול שעות הפאיתתמוך בשיפור יותר. מגמה זו 

  לו.שעייף יכול לצל טוב יותר ובהאה מרובה יותר את שעות הפאי פחות  לביתו מהעבודה

הציבור בכלל יאל להשפעה חיובית על הרווחה האישית של יש פוטצ :תחתוההשורה ב

ורת הודות ליישום החזון בתחום התעשייה והפסולת. בפרט,  עובדי התעשייהושל 

בתעסוקה ובתחושת הפוטציאל לפגיעה  אהיהעיקרית שאחו מזהים האזהרה 

 שדרוג טכולוגי שיתאים אתאת השלב של של עובדי הייצור שלא יעברו  המסוגלות

  כישוריהם לטכולוגיות חדשות. 
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  השפעה חיובית קלה :ארגיה

חזור ויצול יעיל יותר של חומרי הגלם שברשותו המעבר לארגיה ירוקה, הגברת המ

וכן  הפאישעות שביעות הרצון מהחיים ומאופן יצול  חיזוקליתרמו כל אלו  –כמדיה 

בזיהום האוויר ובסביבת  שיפורה בעיקר בעקבות, בשלטון האמון הכללירמת לשיפור 

 שקטיםהם רכב חשמליים כלי טרדי הרעש (מב וההפחתה העבודה של עובדי התעשייה

כית לאומית שכזו מעבירה ווכן בזכות המסר החיובי שיישום ת ,פחות)מזהמים ו יותר

  .שיש מבוגר אחראי שדואג גם לדורות הבאים – אזרחיהל

 

 
 תרבות וקהילה ,פנאיתחום ) 6(

  מובהקת השפעה חיובית :מבים ועריםתחבורה, 

ערים צפוי להביא לשיפור בתחום הפאי, המבים והבתחומי התחבורה, התוכית יישום 

עירויים -ביןהשיפור הגישות במרחבים העירויים ובעקבות בעיקר  –קהילה התרבות וה

הגדלת המרחבים הפתוחים והמוצלים במרחב ואזורי הבילוי, הספורט והתרבות  לש

בשביעות הרצון מהגישות לשיפור עירוי. יישום התוכית בתחומים אלו צפוי להביא ה

, בחיק הטבע יםביקורבלגידול , בכלל ובסופי השבוע בפרט למייהן פעילויות לש

שביעות הרצון במידת ולשיפור  בפעילויות פאי קבוצתיות ההשתתפותלהתרחבות 

  . פאיל עבודהבין איזון המ

כיוון ההשפעה על כל מדדהמדד

מבנים  רווחה אישית וחברתית
וערים

תעשייה  תחבורה
ופסולת

אנרגיה

=      שוויון-תחושת אפליה ואי
שביעות רצון מהחיים

==???     תמיכה חברתית היעדר רשת
==???     תחושת בדידות

רצון מאופן הניצול   שביעות
של זמן הפנאי

תחושת יכולת ומסוגלות  
=            אישית

 Generalized)(אמון כללי  
trust

תחום רווחה אישית וחברתית
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תחבורה, הכית וצפוי להשתפר משמעותית הודות ליישום ת לפאיה האיזון בין עבוד

 וממו העבודה םבפקקים בדרך אל מקו העמידהזמן לצמצום אשר צפויה להביא 

על המחוקק להתאים את חוקי העבודה בהקשר זה,  (בהשוואה לתרחיש עסקים כרגיל).

לעובדיו גמישות ר לאפשמעסיק ה לע יום מקשיםהשל , שכן חוקי העבודה לעידן המודרי

הסרת  9אפילו אים מאפשרים לו לעשות זאת).הם (ובמקרים מסוימים  בשעות העבודה

קסום של התועלות מישות בשעות העבודה תוכל לאפשר מהחסם החוקי למתן ג

  לפאי.  בכל הוגע לאיזון בין עבודה כית זוות החברתיות של

  ה: השפעה חיובית קלה ועקיפארגיה, תעשייה ופסולת

 ובמידהבאופן עקיף  לתרום פסולת צפויהתעשייה והיישום החזון בתחומי הארגיה, 

  .יפור באיזון בין פאי לעבודהלשימת מסו

  

                                                            
 

 לגמישות ומגוים ומוחה עבודה שעות חוק, , איילת הלל, ליאור גרו ורחל זקןמרגלית יותם ראו 9

 .2019, לדמוקרטיה הישראלי המכון: ירושלים, 128מחקר מדייות , העבודה בשוק

כיוון ההשפעה על כל מדדהמדד
אנרגיהופסולת תעשייהתחבורהמבנים ועריםתרבות וקהילה, פנאי

==פנאי-שביעות רצון מאיזון עבודה
השתתפות בפעילויות פנאי  

,  שיעורי תורה, חוגים(קבוצתיות 
)ועוד בילוי עם חברים, ספורט

==
רצון מהנגישות לפעילויות   שביעות

==בכלל ובסופי שבוע בפרט
זמן פנוי (זמן לפנאי במהלך היממה 

====)ממחויבויות אחרות
אמנות או  ,יציאה לאירועי תרבות

====ספורט לפי תדירות וסוג
+   השתתפות בפעילויות פנאי-אי

,  מרחק גיאוגרפי(פילוח לפי סיבות 
,  התאמה לקהל-אי, מחסור בזמן פנוי

)נסיבות כלכליות ועוד

===

בדרך כלל האם אתה אוכל לפחות 
יחד שאר בני   ארוחה אחת בכל יום

?הבית בכלל ובסופי שבוע בפרט
====

שמורות  , יערות: בחיק הטבע ביקור
, חוף הים, טבע וגנים לאומיים
פארקים עירוניים

===
פילוח לפי דירוג + שיעור התנדבות 

====אקונומי של הרשות-סוציו

תרבות וקהילה, תחום פנאי
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 השפעה חיובית, קלה –אישי הטחון יבתחום ה) 7(

  השפעה יכרת חיובית :מבים וערים

ים ירוקים שטחשל רצף שמאופיית בתכון סביבה עירוית מתייחס לאחד מיעדי החזון 

. פרטיים ומרחבים ציבוריים עימים שיעודדו הליכתיות ויפחיתו את השימוש בכלי רכב

יצירת בוסף, . במספר הפצועים קשה וההרוגים בתאוות דרכיםתרום לירידה יהדבר 

לבד בעת ההליכה תחושת הביטחון סייע בהגברת תמרחבי שיטוט עימים ומוארים 

   .בשעות החשכה בסביבת המגורים

 הבדידותהפגת יסייע ל ,רט חלק מהמרחב הציבוריּפּבַ הרואה  ,תכון קהילה מקיימת

  .  מספר מקרי האלימותכן להפחתת ולקהילה תחושת השייכות של התושבים ולהגברת 

, היא רחיב את שבילי האופיים במרחבים העירוייםהתוכית אכן תסדיר ותאם  ו כן,מכ

 (שיעורברחבי העיר ובין ערים סמוכות  ת דרכיםהפגעים מתאוו שיעור תלהקטתביא 

באמצעי תחבורה  רוכביםלמסלוליים מתאימים בשים האחרוות בהיעדר מאוד עלה ש

  כגון קורקיטים ואופיים חשמליים). חלופיים וירוקים, 

על גורמי הממשל והרשויות המקומיות מוטלת האחריות להמשיך ולהסדיר את 

ולדאוג להפרדה ראויה בין הולכי הרגל לתחבורה  הרגולציה הבטיחותית בתחום

במספר הפגעים יה וספת ילמוע על כדי אופיים)ו המקיימת האישית (קורקיטים

  עם הגידול הצפוי במספר המשתמשים בתחבורה מקיימת מסוג זה.  בתאוות דרכים

טבעי כיסת אור שתביא איתה סביבת מגורים ירוקה ועימה יותר (בתוך ומחוץ לבית), 

לתוך הבית ותהפוך את ההליכה במרחבים העירויים לעימה יותר תגדיל את הגישות 

 מקרי הרצח בהפחתת עזורל . אלו יש בכוחםלחציםומתחים בהפגת תסייע ובתוך הערים 

  . יםמספר הפגעים מעבירות אלימות, לרבות בריוות בכביש בצמצוםו

תחושת  להגברתיש פוטציאל גבוה  מבים ועריםלכית ותהליישום  :תחתוההשורה ב

  .הביטחון האישי

  השפעה חיובית יכרת :תחבורה

בתחום התחבורה, בדגש על צמצום השימוש בכלי רכב בכלל ובכלי רכב התוכית יישום 

במספר לירידה פרטיים בפרט, ומעבר לשימוש בתחבורה ציבורית מפותחת צפוי להביא 

 

בישראל הציבור של החיים איכות על השפעות
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 עם כיסת המכויות האוטוומיותציין כי  .הרוגים בתאוות דרכיםההפגעים קשה ו

הכיסה תרחיש  ,כאמור ,אולםו .מספר תאוות הדרכים צפוי לקטון משמעותית ,לשימוש

  .כלל כבר היום בתחזיות של תרחיש עסקים כרגיל לשימוש רכב אוטוומייםכלי של 

 הפחתת הגודש בכבישים וקיצור זמי הסיעה מקודה לקודה (ביחס למצב עסקים

הבריוות את תופעת יצמצם כרגיל) עשויים להשפיע לטובה על תרבות ההיגה באופן ש

   .ומקרי הרצח הפגעים מעבירות אלימותואת מספר  בכבישים

הביטחון  לחיזוקכית בתחום התחבורה יש פוטציאל מובהק ולת :תחתוההשורה ב

   .האישי

  

  השפעה חיובית קלה :ארגיה, תעשייה ופסולת

בעיקר ארגיה, תעשייה ופסולת יכולה לפעול לשיפור סביבת העבודה לכית ותה

בתעשייה, ובכך להקטין את הטייה למקרי אלימות שגרמים בשל שחיקה בעבודה. 

  ביותר.מדובר בקשר חיובי חלש 

  

  

  

כיוון ההשפעה על כל מדדהמדד
תעשייה  תחבורהמבנים ועריםביטחון אישי

ופסולת
אנרגיה

פצועים קשה והרוגים בתאונות   מספר
)תושבים 100,000-ל(דרכים 

      =      =
ביטחון ללכת לבד בשעות החשיכה  

=      =      =      באזור המגורים
נפגעים מעבירות אלימות   מספר

)תושבים 100,000-ל(
            

=      =            בריונות בכביש
==)תושבים 100,000-ל(מספר מקרי רצח 

תחום ביטחון אישי
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  השפעה חיובית –מעורבות אזרחית וממשל תחום ) 8(

  השפעה חיובית :מבים וערים

ה תאוריית החלואת היחס אליו מצד  יוצרות השבורים גורסת שמצבו הפיזי של מב

ורי ומכתיב את טיב מערכת היחסים שבין האזרח לבין המוסד הציב תושביםהוהאזרחים

מעבר אור טבעי לתוך של מוסדות הציבור (כולל ה ירוקה יששוכן במבה. מכאן שבי

יםהמב ,שפר ל העשוי) ים בסביבתו, הצללה ויצירת שטחים ירוקיםטיפוח סביבת המב

הערכת תפקודם של גופים על להשפיע לטובה ולמוסדות המדיה ציבור שבין הקשר את ה

, חברהבממשל וב המעורבות האזרחיתאת  להעלות, וייתכן שאף בשירות הציבורי

 אמון התושבים בממשלאת  להגביר, על היחסים שבין האזרח למדיה לטובהלהשפיע 

  . על מדייות הממשלה רח יכול להשפיעשהאז התחושהאת  ולחזק

לעודד מגזרים שעד כה מעו מלהשתתף במשחק כולות יתחושות חיוביות אלו 

שיעורי ההצבעה בבחירות לכסת ולרשויות את להעלות וכך  להשתתף בו הדמוקרטי

  . המקומיות

ת חיזוק תחושת יכולת ההשפעה על המדייווהשילוב של שיפור הגישות במרחב העירוי 

קבוצות מיעוט בשירות האשים מ שיעורלהעלאת ים לתרום ועליית הרצון להשפיע יכול

אף כי מדובר  - השים בתפקידים בכירים בשירות הציבורי שיעורלגידול בו הציבורי

  בקשר חלש יחסית. 

כית זו על מידת המעורבות ושל יישום תפוטציאל ההשפעה  :תחתוההשורה ב

  כית הביצוע תתמוך בכך. ועל גורמי הממשל לפעול שתן לכו ,חיוביהוא האזרחית 

  השפעה חיובית :תחבורה

המדיה בתחבורה ן יכולת יציאה מבלי  -ככלכלת אי המשק הישראלי מתהל במידה רבה 

הגבוה הוא קצב גידול האוכלוסייה בישראל  ,. בוסףמובהקת יבשתית ועם מגבלת קרקע

יעילות על שמה דגש על קיימות, שתית תחבורה שיפור ופיתוח תש לפיכךבעולם המפותח. 

משרד , כגון תפקוד של גופים בשירות הציבוריאת הגם בין היתר תוכל לשפר גישות על ו

התחבורה, מע"צ, רכבת ישראל וחברות ציבוריות וממשלתיות בתחום ההיסעים 

  והתשתיות. 

 

בישראל הציבור של החיים איכות על השפעות
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העבודה,  מקומות לשהגישות את שפר תשברמה הרעיוית, מערכת תחבורה טובה, 

 תגביר אתבילוי ותקצר את זמי העמידה בפקקים המסחר והאזורי וחיוך המוסדות 

  . גורמי הממשלבתחושת האמון של האזרחים 

לקבוצות מיעוטים ולשים להשתלב  לסייע ל גםויכמרכזי התעסוקה  לששיפור הגישות 

 רבה יותר כולתימשמעו . פחות זמן בפקקים בשוק העבודה בכלל ובשירות הציבורי בפרט

הפחתת זמן משרות בכירות המחייבות השקעת זמן רבה יותר.  לקבל עליהןלשים 

תקל  ,למוקדי תעסוקה הההגעה מאזורי פריפרי זמן קצר אתתש ,"מדלת לדלת" הסיעה

ולמשרות שמעו מהם עד כה בגלל עבודה למקומות על קבוצות מיעוטים את הגישה 

  ליהם.     הקושי והסרבול הכרוכים בהגעה א

שיפור תשתיות התחבורה בשילוב מערך תחבורה ציבורית מפותח  :תחתוההשורה ב

האזרחים  ם שלעל יחס לטובהלהשפיע  ויעיל בתכון ממשלתי ארוך טווח יכולים

   אזרחית.ים מעורבעל כוותם להיות למוסדות השלטון ו

  השפעה שולית, חיובית בעיקרה :תעשייה ופסולת

בקרב האזרחים להעלות את המודעות תעשייה ופסולת צפויה לית כותהלהערכתו, 

של זקי תרבות הצריכה  ההפחתשל חזור, של מולעודד תרבות לזקי הפסולת התושבים ו

את להגביר  יםאלו צפוישיויים חומרי גלם. בשימוש חוזר במוצרים ושל בזבוז ווה

יכולת ההשפעה של המעורבות האזרחית ואת תחושת  תחושתהאחריות האזרחית, את 

  .האזרחים על מדייות הממשלה

ת מתאימה של פחים, רת תשתייר ויצחזּומהלך מוצלח של החדרת תרבות המ ,מזויתרה 

הערכת התפקוד של גופים יכולים אף להביא לשיפור כל אלו  –חזורו איסוף הזבל ומ

  חזור והפסולת. , בעיקר אלו האמוים על תחום המבשירות הציבורי

  השפעה חיובית קלה :ארגיה

המעורבות האזרחית. עם זאת תחומי השפעה ישירה על רוב אין הארגיה כית שוק ותל

כחלק מעבר לשימוש בארגיות מתחדשות הבין  )יםמסו(קשר חיובי שיש או סבורים 

הערכה ההאמון הכללי במוסדות השלטון וחיזוק לבין מתוכית ממשלתית רחבת 
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יתכן יו ,לתחושת האמוןתרום יהדבר . בשירות הציבורי לטובה את תפקודם של מוסדות

  והירתמות של האזרחים לפעול ולקדם אג'דה ירוקה. מעורבות אזרחיתעודד ישאף 

מגע בין הממשל לבין מתקיים  ,כאשר מוצע סבסוד של טכולוגיות יעילות ארגטית ועוד:

מסייע שהוא היות  האמון בממשלאת לחזק והדבר יכול , גזר העסקימוה התושבים

 להתייעל ולהגדיל את ההכסה הפויה במגזר הביתי ואת הפריון במגזר העסקי. תושביםל

שמיקום הארגיות הירוקות  –כבר בשלבי התכון  –לוודא על הממשלה עם זאת, 

אסדת חיפושי גז) לא יפגע באופן לא סביר  או חות רוחתהחדשות (כגון חוות סולריות, 

כלפי באמון במוסדות ובהערכה לפגיעה פגיעה שכזו תביא ים. בשטחים הפתוחים והירוק

  שירות הציבורי. התפקודם של מוסדות 

  

  
 

  חיובית מובהקתהשפעה  – בריאותתחום ה) 9(

פוי להביא לשיפור בכל מדדי הבריאות שבחו במסגרת דוח מדדי צהתוכית יישום 

 התמותה והתחלואהשיעורי הקטת בו תוחלת החייםבהעלאת לתמוך איכות החיים: 

הסובלים מעודף את שיעור לצמצם , הסובלים מדיכאוןשיעור את להקטין ממחלות, 

  ההערכה העצמית של התושבים את בריאותם. באופן כללי את ולהעלות  משקל

כיוון ההשפעה על כל מדדהמדד

אזרחית   מעורבות
וממשל

מבנים  
וערים

תעשייה  תחבורה
ופסולת

אנרגיה

שיעור בני קבוצות מיעוט  
=      =            בשירות הציבורי

שיעור נשים בתפקידים 
=      =            בכירים בשירות הציבורי

הערכת תפקוד של גופים 
=            בשירותים ציבוריים

            אזרחית מעורבות
הצבעה בבחירות  שיעורי
=      =      לכנסת

תחושת יכולת השפעה על 
מדיניות הממשלה וזמינות 

המידע
      =           =

תחום מעורבות אזרחית וממשל
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  השפעה חיובית מובהקת – סביבהתחום ה) 10(

ח מדדי איכות צפוי להביא לשיפור בכל מדדי הסביבה שבחו במסגרת דוהתוכית יישום 

  החיים. 

כיוון ההשפעה על כל מדדהמדד
מבנים  בריאות

וערים
תעשייה  תחבורה

ופסולת
אנרגיה

תוחלת חיים  

תחלואה  / שיעורי תמותה 
מחמש מחלות נפוצות

אחוז הסובלים מדיכאון  
)דיווח עצמי(

      =      =

=      =      עודף משקל

של בריאות הערכה עצמית

=      =      שיעור של תמותת תינוקות

השפעה חיובית מובהקת –תחום בריאות 

כיוון ההשפעה על כל מדדהמדד

מבנים  סביבה
וערים

תעשייה  תחבורה
ופסולת

אנרגיה

-מספר ימים בשנה שבהם ריכוז ה
2.5PM   באוויר חורג מהתקן היממתי

ומתוכם מספר ימים שבהם החריגה  
נגרמה מסיבות טבעיות

,  שיעור הפסולת המוטמנת
הממוחזרת והמיועדת להפקת  
אנרגיה מסך הפסולת הנאספת

      =      =
שביעות רצון מניקיון באזור 

המגורים

שינוי  , מינים בסכנת הכחדה מספר
מספר מינים  , במספר מיני דגל

פולשים

רצון מרמת הרעש באזור  שביעות
???המגורים

איכות מי השתייה בישראל

אנרגיה ממקורות   אספקת
מתחדשים ביחס לכלל המקורות של  

אספקת אנרגיה

שביעות רצון מפארקים ומשטחים 
???    ???     ירוקים וכחולים באזור המגורים

סביבה  –תחום  השפעה חיובית מובהקת 
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   מדיניות : המלצות3חלק 

ראוי שגורמי הממשל ואשר  שעולות מדוח זה שלו ריכוז ההמלצות העיקריותלהלן 

  יתייחסו אליהן בכובד ראש: התוכית שיהיו אמוים על יישום 

כית מגירה להתמודדות עם השלכות שיויי האקלים על החוסן יש לגבש ת ) 1(

  מדית ישראל. של והכלכלי ביטחוי ה

  פיתוח עף החקלאות בישראל. ליש לבחון דרכים לשימור ו ) 2(

 דרשת היערכות מתאימה בהכשרת כוח האדם הדרש ליישום כלל התוכיות. ) 3(

הדור הצעיר צפוי  – הטמעת תוכית חיוכית מקיפה בתחום הקיימות דרשת ) 4(

 להיות מחולל השיוי, שיימשך כשלושה עשורים לפחות. 

 משרדי:-יןדרש סכרון ב ) 5(

 סכרון בין ארבע התוכיות השוות, כבר משלבי התכון הראשויים.  .א

  סכרון מול הרשות לחדשות והרשות להשקעות ופיתוח התעשייה. .ב

 סכרון עם תכון אזורי התעשייה ואשכולות.  .ג

להסדרת  922יש להבטיח שהחלטת ממשלה  – כיות ממשלה אחרותוסכרון עם ת ) 6(

תהיה  2020-2016-כלכלי באוכלוסיית המיעוטים בפעילות הממשלה לפיתוח 

ולוודא טרה למוע בזבוז משאבים מכית זו, בומתואמת ומסוכרת עם ת

  כית.ושאוכלוסיות אלו ייהו מפירות חזון הת

יש להבטיח שהתוכיות האסטרטגיות של הרשויות  – סכרון עם רשויות מקומיות ) 7(

כית זו ולהגדיר אמצעי פיקוח של ותהמקומיות יסוכרו ויפעלו לקידום יישום 

 הממשלה בהקשר זה. 

בחשבון אילו להביא לפי קבלת החלטות מיסוי יש  – יהול מאוזן של טל המס ) 8(

אוכלוסיות צפויות להיפגע יותר מהתוכית ולבחון חלופות להקל עליהן. באופן 

ה יש לבחון חלופות להקלת הטל על הציבור בשל המעבר לבייה ירוק :ספציפי

ולהקלת הטל על התעשייה, אשר תידרש להשקעות מסיביות ולשיוי תהליכי 

  ייצור. 

על המדיה לוודא  –דרש יהול זהיר של ההשפעות על מחירי הדיור והשכירות  ) 9(

שעלויות המעבר אין מביאות לייקור מחירי הדיור ולפגיעה באוכלוסיות החלשות 

  . חוסרי הדיורמוב

בחית העמידה ביעדים הכמותיים  –אחר התוצאות  גיבוש מערך מוסדר של מעקב ) 10(

 לצד בחית ההשפעה על מדדי איכות החיים.  

יש להביא בחשבון את הפגיעה האפשרית באיכות   טווח קצר מול טווח ארוך ) 11(

 בעת תקופת המעבר (בטווח הקצר) ולפעול להקטת הפגיעה.  החיים של התושבים

–
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