
 מינהל התכנון| יעדים לתחום מבנים וערים 

 2030יעד  2025יעד  מדד יעד

הגדלת שיעור המבנים הנבנים בהתאם  : בנייה ירוקה

 לתקן בכל הארץ

מבני מסחר  , (בנייה רוויה)שיעור התחלות הבנייה של מגורים 

 ומבני ציבור הנבנים בהתאם לתקן בנייה ירוקה
100% 100% 

הגדלת שיעור המבנים   :בנייה מאופסת אנרגיה

   האנרגיה מאופסי

ייתכן שהיעדים יעודכנו  , מכיוון שהתחום נמצא בראשיתו בישראל* 

 עם התקדמות העבודה

 שיעור התחלות הבנייה של מבני מגורים  

 אנרגיה   מאופסיקרקע  צמודי
100% 100% 

 שיעור התחלות הבנייה של  

 אנרגיה מאופסיקומות  3-5מבני מגורים 
25% 100% 

ד בתוך מרקמים  "תוספת יח: התחדשות עירונית

 קיימים
 ד המאושרות"שיעור ההתחדשות העירונית מסך יח

25% 
בהתאם , 2020-2025)

 (2457להחלטת ממשלה 

35% 
בהתאם , 2025-2030)

 (2457להחלטת ממשלה 

הגדלת הצפיפות תוך הקפדה   :צפיפות ומבנה עירוני

 על עקרונות ליצירת מרחב עירוני המשכי ואיכותי

מינימום לצפיפות  שיעור התוכניות העומדות בדרישות 

 (עוברות כיום עדכון)
100% 

 (יעמדו בדרישות החדשות)

100% 
 (יעמדו בדרישות החדשות)

הגדלת כיסוי צמרות עצים במרחב  : הצללת עצים

 הציבורי

 שיעור המרחב הציבורי בעיר המוצלל  

 על ידי עצים  

10%-35%   
 בהתאם לאקלים  )

 (ולתנאים המקומיים



 אנרגיהיעדים לתחום 

 2050יעד  2030יעד  2018 מדד יעד

הפחתת פליטות בסקטור 

 האנרגיה

פליטות גזי חממה ביחס  אחוז הפחתת 

 2015לשנת 
- - 80% 

ייצור   הפחתת פליטות במגזר

 החשמל

אחוז הפחתת פליטות גזי חממה ביחס  

 2015לשנת 
- - 75-85% 

 0% 0% 30% אחוז פחם בתמהיל ייצור החשמל שימוש בפחם

 באנרגיהיעילות 
מגה )   אחוז שיפור שנתי בעצימות אנרגיה

 1.3% 1.3% 0.7% (ח"מלש/שעה-וואט



 תנאים הכרחיים לעמידה ביעדים 

 2050יעד  2030יעד  2020 תנאי הכרחי  יעד

הפחתת פליטות בסקטור  
ביחס   80%האנרגיה בשיעור של 

 2015לשנת 

 שטח
100 <  

 אלף דונם

אלף    513-930
 דונם

  GW 2.7  GW 34-54  GW 0.3 אגירה

,  CCS -פליטות הטמעת טכנולוגיות להפחתת
 (GW)עתידיות ' טכנו, מימן, גרעין

 יעודכן בהמשך

 GW 7.3  GW 10-16  GW  3-4 הולכת אנרגיה מתחדשת יכולת –פיתוח הרשת 

השקעה ברשת החלוקה   –פיתוח הרשת 
 יעודכן בהמשך( ח"מלש)

 יעודכן בהמשך

 –ביעדים של משקים משלימים  עמידה
 תחבורה ותעשייה  

 לפי צוותי תחבורה ותעשייה

יכולת חיבור רשת החשמל   –חיבור בין מדינות 
 (GW)עם מדינות שכנות וקניית חשמל נקי 

 יעודכן בהמשך



  

יעדים לתחום התחבורה

2050יעד 2030יעד  201מדדיעד

רכבים מאופסי פלי ה
אחו  רכבים מאו  י  ליטה מ   מצבת  

*הרכבים
0 

-עבור רכבים קלים מתחת ל  25

 00 טון ואוטובו ים 5 3

עבור משאיות כבדות  0 

יעילות אנרג ית
צריכת אנר יה  ו ית מתחבורה לתושב לשנה  

(MWh/capita)
7 7 -72-3

היק  נ ועה מירבי ברכב  רטי הק נת נסועה ברכב פר י
מיליארד   4-כ

מ ק

   5 -כ)מ  מיליארד ק 55-כ

ה חתה ביח  לתרחיש ע קים  

(כר יל

   25)מ  מיליארד ק 70-כ

ה חתה ביח  לתרחיש ע קים  

(כר יל

היק  נ ועה מירבי למשאיות ורכבים כבדיםיעילות הובלת מ ענים
מיליארד    -כ

מ ק

   5 )מ  מיליארד ק 5  -כ

ה חתה ביח  לתרחיש ע קים  

(כר יל

   25)מ  מיליארד ק   -כ

ה חתה ביח  לתרחיש ע קים  

(כר יל

הגדלת השימוש באמצעים מקיימים
הליכה  , צ תח)אחו  נ יעות באמצעים מקיימים 

מתו     הנ יעות( ורכיבה
37 50 70 

נגישות גבוהה
אחו  האוכלו ייה שיכולה לה יע למרכ  

דקות 45-המטרו ולין הקרוב ב
47  0 70 

 מיליון רכבים  0 5 מיליון רכבים   7 03 3במיליונים,    כלי הרכב ה רטיים בישראלהק נת רמת המינוע

  משאיות עבור    וכו מימן  בחשמל המונעים רכבים כ ון  במישרין אוויר ו יהום חממה   י  ולטים שאינם רכב כלי  

      של לה חתה המובילים בדלקים שימוש העושים רכבים או  ליטה מאו  י לרכבים מתייח  היעד  כבדות

   הדלק חיי מח ור ל י בחישוב  ולר לעומת החממה   י מ ליטות



 המשרד להגנת הסביבה –הפסולת יעדים לתחום 

 2050יעד  2030יעד   201 מדד יעד

  0-5  20   7 אחו  הטמנה מכלל ה  ולת העירונית המוצקה ה מנת פסולת

 5 5 2   0 5 (CO2eטון ' מ)  י חממה ממשק ה  ולת   ליטות ממשק הפסולת פלי ות גזי חממה

  2   47  0 ממשק ה  ולת  ליטות   י חממה אחו  ה חתת פלי ות גזי חממה הפחתת





 תמחור פחמן בעולם



משרד הכלכלה  –התעשייה לתחום יעדים 
 והתעשייה

 2050יעד  2030יעד   201 מדד יעד

 יעילות השימוש במשאבים
*GDP/DMI   כמות התוצר המיוצרת לכל קילו רם חומר  לם

 בתולי
5      

הפחתת פלי ות גזי חממה של  

 התעשייה
  40  5  5 20ה חתת  ליטות   י חממה ביח  לשנת 

בתחומים  ( לא חומרי  לם בלבד)של משקל חומרי ה לם הנכרים במדינה ומשקל החומרים המיובאים אליה   כימהמדד המחושב באמצעות *

  מינרלים ומתכות, (דלקים)אנר יה , ביומ ה: הבאים


