
 כלכלה משגשגת בסביבה מקיימת
 2050ישראל 

 יובל לסטר| שולי נזר | ר גיל פרואקטור "ד



 מדינות החלו בתהליך מעבר לכלכלה מאופסת פליטות 120-כ

מדינות שהתחייבו בפרלמנט  
 לאפס פליטות

מדינות שהצהירו על כוונתן לעבור 
 לכלכלה מאופסת פליטה



 תהליך רב מגזרי לחזון ואסטרטגיה לכלכלה נקייה ומשגשגת

3.2019 6.2019 12.2019 12.2020 3.2019 
 אסטרטגיית יישום מדדים ויעדים 2050 חזון צוותי עבודה 6 השקה

27 
 מפגשי צוותים

1,000+ 
 שעות דיונים

200+ 
 ארגונים שותפים

3,000+ 
 משתתפים בתהליך

 אנחנו כאן
 לקראת חוק אקלים



 שיטת העבודה

גיבוש תרחיש 
 עסקים כרגיל

סקירות רקע  
 אסטרטגיות

פיתוח מודל  
 פליטות לאומי

סנכרון בין  
 התחומים

מדדים ויעדים  
 תחומיים

גיבוש אמצעי  
 מדיניות תחומיים

ניתוח מאקרו   
 כלכלי

ניתוח השלכות  
 חברתיות

אינטגרציה ליעדים   ויעדים תחומיים חזון בניית תשתית עבודה
 עיגון האסטרטגיה משקיים

 חוק אקלים

החלטת  
 ממשלה

 NDCהגשת
 ם  "לאו

אסטרטגיית 
 יישום משקית



   92% – 2050 -יעד הפחתה ל| פסולת 

 הפסקת הטמנה•

 מחזור פסולת והפיכתה למשאב•

 ולקומפוסטהפיכת פסולת אורגנית לאנרגיה •
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 56% – 2050 -יעד הפחתה ל| תעשייה 
 
 ייעול השימוש בחומרי גלם ומשאבים•

 הפסקת התלות בתזקיקי נפט•

 חשמול קווי ייצור והתייעלות אנרגטית•

 (מימן)דשות חהטמעת טכנולוגיות •

 מעבר לגזי קירור ירוקים•
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 96% – 2050 -יעד הפחתה ל| תחבורה 

 חשמול רכבים פרטיים•

 שיפור נגישות והפחתת הצורך בנסועה•

 פיתוח מואץ של תחבורה ציבורית•

 רכבים כבדים מאופסי פליטה•
 (דלקים-מימן וביו, חשמל)

 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

 תחבורה

ון 
 ט

יון
יל

מ
 ח"גז



 עוברים לכלכלה מבוססת חשמל
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 חשמל

 תזקיקי נפט

 גז

 ואחרמימן 



 85% – 2050 -יעד הפחתה ל| חשמל 

 הפסקת השימוש בפחם•

 מעבר מגז לאנרגיות מתחדשות•

 ייצור סולארי מבוזר במרחב המבונה•

 אגירת אנרגיה בחלוקה ובהולכה•

 התייעלות אנרגטית•

 רשת חכמה וניהול ביקושים•
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 כלכלה מבוססת חשמל וגם דלת פחמן
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 מתחדשות 95% מתחדשות 50% (עסקים כרגיל)מתחדשות  30%



 יעדי ההפחתה של ישראל יעדי ההפחתה של ישראל
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27% 
 הפחתה

82% 
 הפחתה

 ערים ומבנים

 תעשייה

 פסולת

 תחבורה

 חשמל

 אחר

 עלות יישום מזערית

 (ללא חישוב תועלות משקיות)

 עד 0.62%

 ג"מהתל
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 תחבורה

 החזון בערים ובמבניםמימוש 

 חשמל

 ערים  
 ומבנים

 תעשייה

 פסולת



 הציבור הרחב

 מפעלים ועסקים

 מוסדות פיננסיים

 רשויות מקומיות

 השינוי מתחיל היום

 משרדי ממשלה וכנסת

 חקיקת אקלים•

 תמחור פחמן•

 תכניות יישום מתוקצבת•

 ותכנון עירוני•

 הטמעת תכניות יישום•

 סיוע לעסקים•

 הערכת סיכוני אקלים•

 שינוי מודל השקעות•

 תיק השקעות דל פחמן•

 פיתוח אסטרטגי•

 תכנון השקעות•

 כלכלה מעגלית•

 שינוי הרגלי הצריכה•

 דרישה לפעולה ציבורית•

 אחריות אישית•



 אגף תקציבים
 בנק ישראל

 החשב הכללי
 המועצה הלאומית לכלכלה
 המועצה להשכלה גבוהה

 חברתי לשיוויוןהמשרד 
 הרשות להתחדשות עירונית

 חברת החשמל
 לסטטיסטיקה המרכיתהלשכה 

 מכון התקנים
 הכנסת -מ "ממ

 מנהלת תחליפי נפט
 מרכז המועצות האזוריות
 מרכז השלטון המקומי

 משרד האוצר
 משרד הבינוי והשיכון

 משרד הבריאות
 משרד החינוך

 משרד החקלאות
 הרווחה והשירותים החברתיים, משרד העבודה

 משרד הפנים
 משרד ראש הממשלה
 במשרד המשפטים נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

 נתיבי איילון
 מ"נתיבי הגז הטבעי לישראל בע

 נתיבי ישראל
 עיריית אילת
 עיריית אשדוד
 עיריית חולון

 עיריית כפר סבא 
 עיריית לוד

 עיריית נתניה 
 עיריית רמת גן 

 עיריית תל אביב יפו
 15-פורום ה

 ל"צה
 רשות הגז הטבעי
 רשות החדשנות
 רשות החשמל
 רשות המיסים

 רשות מקרקעי ישראל
 שיכון ובינוי

 תאגיד המחזור תמיר
Climate Science 

EDF  ישראל 
Enlight 

ICL Group 
LMME 

 אגודת האדריכלים
 איגוד המהנדסים לבניה ולתשתיות

 איגוד המתכננים
 איגוד חברות אנרגיה ירוקה לישראל

 איגוד חברות הנפט והגז
 איגוד לשכות המסחר

 אינטל ישראל
 איקאה

 ניר שרב
 מכללת תל חי

 אלמנט הנדסת סביבה
 מטיריאלס אפלייד

 גיס סוכנות לייעוץ אקולוגי-אקולו
 מ"בני וצביקה בע

 י'אנרג ברנמילר
 'ושות זליגמן גולדפרב

 בע״מ 1972תעשיות והפצה  גלפר
 מ"דלתא גליל תעשיות בע
 ההסתדרות החדשה

 מ"החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע
 ' נאמן ושות, פוקס, הרצוג

 התאחדות התעשיינים
 מ"לישראל בע האויריתהתעשייה 

 מ"חיפה כימיקלים בע
 טביב

 טמבור
 טמפו

 טרילידור
 יונילוור

 לישראל כימיכלים
 מ"בע אולפיניםכרמל 

 כתר פלסטיק
 לשכת המסחר

 פורטורמעבדה לעירוניות 
 מרכז הפלסטיקה והגומי בישראל

 י'אנרגנובל 
 מ"נטפים בע

 מ"ישראל בע נספרסו
 נשר

 לקייהסדרת 
 מ"סודה סטרים אינטרנשיונל בע

 KPMG חייקיןסומך 
 עירוניות. אדריכלות. נוף - צוראסטודיו 

 סינגולריטי
 מוצרי פלסטיק שפיים פוליכד

 פורום אנרגיות מתחדשות
 פורום הגז הטבעי לתחבורה

 פורום יצרני החשמל הפרטיים
 מ"צים שירותי ספנות משולבים בע

 ן"בזקבוצת 
 ר'נייצקפיטל 

 רדימיקס
 תעשיית תרופות -רפא 

 שופרסל
 שוקן אדריכלים

 שטראוס
 תנובה

 ש"תע
 תרמוקיר
INSS 

 אוניברסיטת בן גוריון בנגב
 אוניברסיטת תל אביב
 האוניברסיטה העברית
 האוניברסיטה הפתוחה

 המכון החרדי למחקרי מדיניות
 המכון הישראלי לאנרגיה סביבה

 המכון הישראלי לחדשנות
 המכללה למנהל

 המרכז הבינתחומי הרצליה
 האקדמית אונו הקרייה

 מוסד שמואל נאמן בטכניון
 חברתית והתחדשות עירונית יזמות,למשפטמכון אאורה 

 אפקהמכון 
 מכון הערבה

 מכללת עמק יזרעאל
 דקות 15

kayama - cradle to cradle 
Future Mobility Israel 

Greenpeace 
 - SIDהמרכז לבניה מתקדמת וירוקה 

 מכון הנגב - יק'אג
 אגודת הגליל
 אדם טבע ודין

 אדמה
 אזרחים למען הסביבה

 אילותאילת 
 לקידום תעסוקת ערבים בישראל - אלפנאר

 אנשי הים התיכון
 אקואושן

 ת"מזה אקופיס
 ארגון שומרי הבית

 וינט אשל'ג
 האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה

 החברה להגנת הטבע
 המועצה לבנייה ירוקה
 המועצה לישראל יפה
 המרכז הדרוזי ישראלי

 המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי
 המשרד לתכנון רב תחומי

 העמותה לכלכלה בת קיימא
 התאחדות הסטודנטים

 חברת שורש
 חיים וסביבה

 חרדים לסביבה
 יד הנדיב

 מבית אגודת הסטודנטים 2050ישראל 
 ישראל בשביל האופניים

 כוח לעובדים
 strike4futureמחאת הנוער 

 מנהיגות אזרחית
 מעלה

 הגליל סינדיאנתמען 
 אז'אינגמרכז 

 מרכז חזן
 מרכז לקיימות מקומית

 נגב בר קיימא
 מ"ניהול וקיימות בע

 סיכוי
 עמותת ארץ עיר
 עמותת מרחב
 פורום קהלת
 שדולת הנשים

 תחבורה בדרך שלנו
 תחבורה היום ומחר

 תכנית אב לתחבורה ירושלים
 תנועת אור

 שותפים מובילים
 המכון הישראלי לדמוקרטיה| המשרד להגנת הסביבה 

 
 מובילי הצוותים

 משרד התחבורה| משרד הכלכלה | משרד האנרגיה | מנהל תכנון 
 

 צוות מסייע
 סטודיו דגה| מרכז השל לקיימות | תובנות |  OECD|  אקוטריידרס

 
 חוקרים

 דוידוביץר איילת "ד|  פלטניק רוסלנהר "ד| נתן זוסמן ' פרופ

 תודה רבה על ההקשבה
 השותפים בתהליך


