
מתווה יציאה ממשבר הקורונה 
באמצעות השקעות בסביבה

עקרונות תוכנית המשרד להגנת הסביבה לחיזוק הכלכלה ולשיפור 
החוסן הסביבתי-חברתי עם היציאה ממשבר הקורונה.

זר
וח

מ
מ

ר 
ניי

המתווה גובש על ידי צוות עבודה משרדי
ומוגש לשרה להגנת הסביבה
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משבר הקורונה, בצד האתגרים שיצר, מהווה הזדמנות יוצאת דופן לקדם צמיחה 
כלכלית שתומכת בסביבה ובבריאות. 

על מדינת ישראל להקדים ולהיערך למשברים משמעותיים העומדים לפתחה, 
ובראשם שינוי האקלים והידלדלות המגוון הביולוגי. אלה אתגרים גלובליים בעלי 

השלכות מהותיות, גם על מדינת ישראל.
משבר הקורונה נתן לכולנו הזדמנות “לחשב מסלול מחדש”. מדינת ישראל, כאומת 
סטארט-אפ, חייבת לנצל את חלון ההזדמנויות ההיסטורי, לעודד ולמנף השקעות 

בתעשיית הקלינטק ובטכנולוגיות פורצות דרך לפיתוח אנרגיות חלופיות. 
עקרונות התוכנית מבוססים על אסטרטגיית השקעה המניבה פירות והתייעלות, 

בשונה מגישה של הוצאה. מימוש הפוטנציאל יוכל להוביל לחיסכון וליצירת הכנסות 
כלכליות בהיקף של מיליארדי שקלים.

דברי השרה להגנת הסביבה, חברת הכנסת גילה גמליאל

“

“

יוצאים מהמשבר ונערכים למשבר הבא

החודשים האחרונים חידדו את הצורך בהיערכות המדינה למשברים ואת החשיבות שבקבלת 
ולהיערך  החלטות אמיצות, שימנעו מחיר כבד של אי העשייה. על מדינת ישראל להקדים 
למשברים משמעותיים העומדים לפתחה, ובראשם שינוי האקלים והידלדלות המגוון הביולוגי. 

אלה אתגרים גלובליים בעלי השלכות מהותיות, גם על מדינת ישראל. 
מתווה היציאה מהמשבר צריך לתת עדיפות להשקעות גדולות בתשתיות פיזיות, המובילות 
יש  האקולוגיות.  והמערכות  הטבע  ולשיקום  ומזהמים  חממה  גזי  של  בפליטות  להפחתה 
להימנע מסובסידיות מזיקות ומבניית תשתיות ש”ינעלו” אותנו בכלכלה עתירת פליטות. רק 
כך תובטח צמיחה כלכלית העולה בקנה אחד עם בניית החוסן של ישראל ועם היכולת של 

המשק להתמודד בהצלחה עם המשבר הבא.

רקע
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חוסן - בריאות - סביבה

שבין  מאוזן  הלא  את הקשר  ממחיש  הקורונה  לסביבה. משבר  בריאות  בין  הדוק  קשר  קיים 
האדם לטבע ואת המחיר שאנו משלמים על ניצול היתר של הטבע. מחקרים מראים כי תופעות 
סביבתיות שליליות, כגון שינוי אקלים, זיהום מכימיקלים ואובדן מגוון ביולוגי, מגבירות את הסיכון 
למגפות ולתחלואה. זיהום אוויר, לדוגמה, מקטין את החוסן הבריאותי של האוכלוסייה ומעלה 
את שיעור ההדבקה בנגיף קורונה ובמחלות אחרות. נוסף על כך, שמירה על שטחים פתוחים 
ועל מגוון ביולוגי מסייעת להפחתת תחלואה ולחיזוק החוסן הבריאותי והמנטלי ותורמת לאיכות 

 .)Wellbeing( החיים

לקרבה לטבע יש יתרונות רבים. היא משפרת את הבריאות, מפחיתה לחצים נפשיים, חרדה, 
דיכאון והתנהגויות אלימות, משפיעה לטובה על הפרעות קשב וריכוז, מעודדת יצירתיות ומגבירה 
את תחושת הערך העצמי והאושר הפנימי. אתרי הטבע והשטחים הפתוחים הם גם סביבה 
מתאימה לפעילות גופנית )הליכה, ריצה, אופניים, טיפוס, משחקים ועוד(, המומלצת להפחתת 
סיכונים בריאותיים. בעת משבר הקורונה והגבלות התנועה המחמירות, גברה מאוד הכמיהה 

של אנשים לצאת למרחבים ירוקים, ומי שהיה יכול לשהות בטבע בקרבת ביתו חש הקלה.
אסור  ולכן  על המשק,  חיובית משמעותית  הללו השפעה  והבריאותיות  הסביבתיות  לתועלות 

ששיקום הכלכלה יבוא על חשבון פגיעה נוספת בסביבה.

ולהאצת  מהמשבר  ליציאה  תוכניות  ומכינים  הממשלה  משרדי  נערכים  האחרונים  בשבועות 
חבילת  על  יישען  הממשלה  של  היציאה  מתווה  כי  ממליץ  הסביבה  להגנת  המשרד  המשק. 
תמריצים התומכת ומעודדת פעילות כלכלית מקיימת, ועל מסד נתונים כלכליים מתקדם המשלב 
 OECD-מדדי איכות חיים וחוסן. כמו כן, ממליץ המשרד לאמץ את העקרונות שהציע ארגון ה

ליציאה מהמשבר:

ביצוע הערכה שיטתית של השלכות סביבתיות שליליות לא 
מתוכננות, הנגרמות כתוצאה מצעדים כלכליים ומיסויים לטווח 

הקצר, על מנת למנוע פגיעה בחוסן העתידי ובבריאות.

הימנעות מנסיגה בכל הקשור לתקינה סביבתית קיימת, 
כחלק מתוכניות ההבראה.

התניית התמיכה הניתנת למגזרים שונים בדרישה 
לשיפור ביצועים סביבתיים, ככל האפשר.

נקיטת אמצעים לשיפור הבריאות הסביבתית כדי לתרום 
לחוסן החברה. לסביבה נקייה יותר תהיה השפעה חיובית על 

בריאות האדם.
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כיווני פעולה ופרויקטים בתחום הסביבה

העקרונות המנחים לכיווני הפעולה ולפרויקטים המוצעים:

תרומה לצמיחה כלכלית ולהבטחת משאבים למשק - תרומה לתמ”ג, יצירת מקומות עבודה 
חדשים, שיפור פריון, הסרת סובסידיות מזיקות.

)שיפור  המקומית  וברמה  הלאומית  ברמה  וסביבתי  חברתי  כלכלי,  בריאותי,   - חוסן  יצירת 
היערכות לחירום, תשתיות ומלאים, יכולת להשתקם ממשברים(.

ישימות/בשלות של הפרויקטים – יכולת המשרד להוציאם לפועל.

התמודדות עם משבר האקלים

חניונים,  בניינים,  להפיכת  השקעות  תמרוץ  מתחדשת:  מאנרגיה  חשמל  לייצור  מעבר 
של  הכלכלי  החוסן  חיזוק  תוך  סולרי,  חשמל  ליצרני  אחרים  בנויים  ושטחים  מחלפים 
לטכנולוגיות  מיוחד  תמרוץ  במשק.  האנרגטי  הביטחון  והגברת  דירות  בעלי  או  הארגונים 

.)BIPV( חדשות מסחריות להטמעה סולרית במעטפת הבניין
חיסכון משקי בדלק והחזר השקעה של חמש עד שמונה שנים בראיית העסק )לפני מענק(; 

פוטנציאל למשרות חדשות – 10,500-5,500.

שיעורי  להעמקת  וכלכלי  הכרחי  מרכיב  היא  אנרגיה  אגירת  מתחדשת:  אנרגיה  אגירת 
והביטחון  החשמל  אספקת  אמינות  ולהגברת  לייעול  גם  כמו  המתחדשות,  האנרגיות 
האנרגטי. מהלך זה יביא גם להגברת הביטחון האנרגטי ולחיסכון משקי עצום, על ידי צמצום 

ההשקעה בטכנולוגיות פוסיליות יקרות ומזהמות. 
תקופת החזר ההשקעה למשק נאמדת בשלוש עד חמש שנים; פוטנציאל למשרות חדשות 

– למעלה מ-1,000.

התייעלות אנרגטית וחשמול קווי ייצור בתעשייה: חשמול קווי 
כלכלית  לכדאי  ונעשה  הולך  שונים  תעשייה  בענפי  ייצור 

שריפת  להפסיק  מאפשר  ייצור  קווי  חשמול  וסביבתית. 
אוויר  זיהום  להפסיק  כך  ידי  ועל  פוסיליים  דלקים 
התפעולית  העבודה  את  לייעל  גם  כמו  ותחלואה, 
חשמול  על  נוסף  במפעל.  התפוקה  את  ולהגביר 
ייצור  במערכות  אנרגטית  התייעלות  לתמרץ  מוצע 
נוספות, על מנת להקטין את הוצאות האנרגיה של 
החזר ההשקעה  תקופת  חוסנו.  את  ולחזק  המפעל 

למשק נאמדת בשנתיים עד חמש שנים לפי טכנולוגיה, 
מאפייני פעילות וענף תעשייתי.

•

•

•
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התייעלות אנרגטית ברשויות מקומיות: קידום פרויקטים של התייעלות אנרגטית )החלפת 
תאורת רחוב, מערכות מיזוג ועוד( וייצור אנרגיה סולרית בשלטון המקומי לחיסכון בהוצאות 
חשמל, הפחתת פליטות ויצירת תעסוקה. תקופה ממוצעת להחזר כלל ההשקעה מחיסכון 

בהוצאות חשמל – חמש שנים. 

בניית מבני ציבור בישראל בבנייה ירוקה: בניית מבני חינוך בהתאם לתקן הבנייה הירוקה 
יעיל  מבנה  מבטיח  התקן  סטנדרטית.  לבנייה  מעבר  העלות  תוספת  תקצוב  באמצעות 
בצריכת אנרגיה ומים והטמעה רחבה של תועלות סביבתיות בתחום פסולת הבניין, שמירה 
ונוחות תרמית. תקופת החזר ההשקעה - שמונה עד אחת- על איכות אוויר תוך-מבנית 

עשרה שנים; ל-PV – חמש עד שבע שנים.

תוכניות היערכות של רשויות מקומיות לשינוי אקלים: תמיכה ברשויות המקומיות בהכנת 
תוכניות היערכות לשינוי אקלים, כדי להבטיח את חוסן הרשויות להשלכות שינויי האקלים 
ולשמירה על איכות חיי התושבים. התוכניות יכללו התייחסות לניקוז, נגר, איי חום, חוסן 

חברתי, עליית פני הים ומניעת שריפות.

4
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מדינת ניו ג’רזי הכריזה על השקעה של 
80 מיליון דולר בכל שנה בפרויקטים 
וקידום  גזי חממה  פליטות  להפחתת 
אנרגיה מתחדשת תוך יצירת מקומות 

עבודה חדשים.

25 אחוזים מהתקציב של האיחוד 
יוקצו   2027-2021 לשנים  האירופי 

לפעילות בתחום שינוי אקלים.

חוק  העבירה  יורק  ניו  מדינת 
פרויקטים  של  הקמתם  לזירוז 
מהאצת  כחלק  נקייה  לאנרגיה 

הכלכלה בעקבות המשבר.

מיליון   537 הקצתה  קנדה  ממשלת 
ליישום אמצעי  דולר לתעשיית האנרגיה 
נוסף  מתאן.  פליטות  של  וניטור  צמצום 
על כך התנתה הממשלה סיוע )הלוואות 
גדולים  לעסקים  סיוע  מקרן  וערבויות( 

בפעולה ודיווח שנתי בתחום האקלים.
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כלכלה מעגלית וניהול משאבים

התייעלות במשאבים בתעשייה קטנה-בינונית: מענקים להפחתה 
ייעוץ  בליווי  קטנה-בינונית  בתעשייה  ופליטות  זיהומים  של  במקור 

והכוונה ממרכז להתייעלות במשאבים. כל פרויקט צפוי להביא להחזר 
השקעה תוך 3 שנים בממוצע ולחיסכון בניצול משאבים, להקטנת התלות 

ביבוא, להקטנת פליטות וליצירת תעסוקה בהטמעת הפרויקט.

חיזוק תעשיית המיחזור בישראל - לטיפול בזרמים של חומרים כגון זכוכית, צמיגים, קרטון, 
גזם, פלסטיק ופסולת אלקטרונית.

מתן פתרונות מתקדמים לטיפול בפסולת.

- תמיכה בשדרוג מתקני מיחזור, החלת חובת שימוש  קידום שימוש חוזר בחומרי בנייה 
בחומרים ממוחזרים במיזמי בנייה, קידום אימוץ תקינה לשימוש בחומרי בנייה ממוחזרים. 

ניקיון המרחב הציבורי: תוכנית לאומית לניקיון המרחב הציבורי בישראל, לרבות השקעות 
בתשתיות והשקעות בחינוך והסברה בכל המגזרים בחברה.

שיפור סביבה עסקית וקידום טכנולוגיות קלינטק

מו"פ  חדשנות,  מעבדת  פיילוטים,  ישראליות:  קלינטק  טכנולוגיות  קידום 
יישומי, רובע חדשנות באר שבע. תועלות מהפרויקט: יצירת מקומות עבודה 
טכנולוגיות  מסחור  עקב  חדשות  מכירות  הנתמכות;  הטכנולוגיה  בחברות 
של חברות נתמכות; עלייה בפריון והתייעלות במשאבים בחברות תעשייה 

מסורתית, המעורבות בפרויקטים ומטמיעות טכנולוגיות חדשניות. 

אסדרה חכמה )דיגיטציה(: תהליכי רישוי, פיקוח ומתן היתרים דיגיטליים "מקצה לקצה" 
לכל מפוקחי המשרד. שיפור הוודאות העסקית, הפחתת הנטל הרגולטורי וחיסכון כספי 

של עשרות מיליוני שקלים בשנה )בעלויות הדיווחים למשל(.

הגנה על השטחים הפתוחים והמגוון הביולוגי 

יכולים  נחלים  הפתוח.  ובשטח  העירוניים  במרחבים  נחלים  שיקום  נחלים:  שיקום 
לתרום רבות לחוסן העירוני ולשמש כאתרי פנאי ונופש לתושבים המתגוררים 

סמוך אליהם. השבחת ערך הקרקע באזור נחל משוקם מוערכת בפי 10-4 
מהשקעה בשיקום. 

טבע  אתרי  שיקום  פתוחים:  ושטחים  עירוני  טבע  אתרי  שיקום 
עירוני באזורים שונים בעיר והנגשתם כאתרי פנאי ונופש לתושבים 
ובחירום. שיקום מערכות  המתגוררים סמוך אליהם בעיתות שגרה 
אקולוגיות לשמירה על הטבע ולתועלת האדם, בניית החוסן הלאומי 

ומניעת התפרצות מגפות.
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מחצית מהתמ”ג העולמי, 40 טריליון אירו, 
מסתמכת על הטבע.

כ-400 מיליארד אירו מתקציב האיחוד האירופי לשנים 
2027-2021, יוקצו לפעילות בתחומי סביבה ומשאבי טבע.

העולם כבר איבד 18.5-3.5 טריליון אירו לשנה בערך 
שירותי המערכת האקולוגית משנת 1997 עד 2011.

ערך אובדן הנובע מהידלדלות הקרקע בכל שנה 
הוא 10.5-5.5 טריליון אירו.

ממשלת ניו זילנד הקצתה 670 מיליון דולר 
ל-Nature-based jobs )שמירת טבע ומגוון ביולוגי 

- נטיעות, מאבק במינים פולשים, שיקום נחלים 
ועוד( לשם שמירה על הסביבה ויצירת 11,000 

מקומות עבודה.
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הפחתת זיהום אוויר מתחבורה

יישום התוכנית יוביל לשיפור דרמטי באיכות האוויר בערים, לצמצום פליטות 
גזי חממה, לצמצום מטרדי רעש, לצמצום תאונות וגודש, לחיזוק העירוניות 

ולשיפור איכות החיים בערים.

עבודה  מהבית/מרחוק.  לעבודה  אפשרות  מתן  הציבורי:  במגזר  מרחוק  עבודה 
הגודש  הקטנת  אוויר,  זיהום  הפחתת  חיצוניות:  בעלויות  ניכר  לחיסכון  מובילה  מרחוק 
בפריון,  עלייה  דלקים,  עלויות  צמצום  רעש,  צמצום  דרכים,  תאונות  הפחתת  בכבישים, 
צמצום ימי מחלה והיעדרויות. חיסכון למשק של כ-80 מליון ש”ח לשנה )עבור עבודה של 
15% משעות התקן של עובדי המדינה(. פוטנציאל החיסכון המשקי, אם יורחב לכל המגזר 

הציבורי, הוא 850 מליון ש”ח לשנה.

אוטובוסים חשמליים: מעבר להנעה חשמלית בתחבורה הציבורית בערים. יישום התוכנית 
יוביל לחיסכון משקי מצטבר של תשעה מיליארד שקלים עד שנת 2035 )עלויות ישירות 

וחיצוניות(.

אזורים מופחתי פליטות בערים )LEZ(: קידום ויישום מדיניות רב-שלבית להגבלת תנועת 
כלי רכב מזהמים בערים הגדולות בישראל. 

שלב א’ - אזורים מופחתי פליטות )LEZ( - איסור כניסה לדיזל תחת יורו 4.
שלב ב’ -ultra LEZ - איסור כניסה תחת יורו 6.

שלב ג’ - zero emission zone - איסור כניסה למעט תחבורה ציבורית ורכב חשמלי.

הפחתת זיהומי קרקע וזיהום במבנים

בבעלות  מזוהמות  קרקעות  לשיקום  לאומי  פרויקט  מזוהמות:  קרקעות  שיקום 
הקרקע  שיקום  עלות  לאומיות.  תשתיות  או  מגורים  לטובת  המדינה 

לאחר  הקרקע  משווי  ספורים  אחוזים  מהווה  באתר  המזוהמת 
השיקום.

הסיכון  צמצום  ציבור:  ממבני  פריך  אסבסט  והסרת  איתור 
מאסבסט פריך שהותז כבידוד אקוסטי במבני ציבור שנבנו עד 
נשימתית.  בחשיפה  מסרטן  אסבסט  כי  שהוכח  לאחר   ,1984
המשרד יסייע לבעלי מבנים לערוך סקרים לאיתור הסיכון, ובהתאם 

לממצאים - יעניק תמיכה נוספת לצורך הסרת האסבסט.

ממשלת בריטניה הקצתה 
2.5 מיליארד דולר 

לתשתיות אופניים והליכה 
)שבילי אופניים, הרחבת 

מדרכות, צמתים בטוחים(.

ממשלת סקוטלנד הקצתה 
12 מיליון דולר לפרישה 
מהירה )pop-up( של 
שבילי אופניים והליכה 

ברשויות מקומיות.

16

17

18

19

20


