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מבוא

ישראל של המחויבות

ועידת גלזגו

הכרזה על
אמנת אסכים

מנהלת בינמשרדית
כהיערכות כשינוי אסכים

מתוסף הרולטה 4079 מ-2018

פרוטוסוכ קיוטו
)יעדי הפחתת פליטות

למדינות מפותחות(

הסכמי פריז
יעדי הפחתת פליטות
לכל המדינות ותחילת

היערכות לשינו" אסלים(

ועדת היערכות מובנות
והפחתת פליטות בראשות

מנב ל המשרד
מתוסף החלטה 474 משנת 2009

ועדה בין־משרדית כהפחתת
פכיטות גז■ חממה

מתוסף החלטה 1504 מ-2010

תוכנית לאומית כ״שום
מתוסף החלטה 171 משנת 2021

יעד גלובלי
לא יותר מ 1.5 מעלות

האמצעי
אפס פליטות עד שנת 2050

 מעבר 2050 ישראל
 פחמן. דלת לכלכלה

 בין- תהליך המסכם דוח
 שנתיים של רחב משרדי
(2021 באוקטובר )פורסם

 היערכות מנהלת
אקלים. לשינוי

 היערכות - 1 מספר דוח
 אקלים לשינוי ישראל מדינת

(2021 במאי )פורסם
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 לכלכלה יעדים
 פחמן דלת

ומשגשגת

פחמן. דלת לכלכלה מעבר ־ 2050 ישראל ־ תהליך תוצר■
המשרד להגנת הסביבה יזם והוביל ביחד עם המכון הישראלי לדמוקרטיה, ומשרדי האנרגיה, התחב1רה, 
הכלכלה ומנהל התכנון, תהליך רב מגזרי והוליםסי לגיבוש אסטרטגיה ויעדים לאומיים להפחתת פליטות 

גזי חממה, יעדים ומדדים מגזר״ם 1מפות דרכים ליישום. נוסף על תוכנית היישום הכוללת למשק המ1צגת 
במסמך זה מובאות לאישור הממשלה תוכניות פרטניות לייעול צריכת האנרגיה במשק, תחב1רה נקייה, 

הסרת חסמים לתשתיות אקלים, קיד1ם טכנולוגיות אקלים והסרת חסמים לאנרגיות מתחדש1ת.

©
 פליטות סטטוס
 הייחוס בשנת

(2015)

 משקיים יעדים
 פליטות להפחתת

(2030) גז"ח

 משקיים יעדים
 פליטות להפחתת

(2050) גז"ח

בשנת 2015, סך פליטות  גזי
החממה )נז״ח( בישראל נאמד 
C02  ב-79 מיליון טון שווה ערך

)tc02e( המגלם עלייה אבס ולוטית
של כ-40% ביחס לפליטות  גז״ח

בשנת 1996, 20% ביחס כפליטות 
גז"ח בשנת 2000 ועכייה שכ  5%

ביחס כפכיטות גז"ח בשנת 2010. 
הגורם העיקרי כפכיטות גזי  חממה

בישראכ הוא שריפת דכקי ם.
פכיטות אכו היוו כ-81%  מטך

הפכיטות בשנת 2015.
המגזרים העיקריים התורמים כסך 

הפכיטות הם מגזר החשמכ )כ- 48%
מסך הפכיטות(, התחבורה )כ- 23%

מסך הפכיטות( ומגזר התע שייה
)כ-15%(.

 טון גז״ח
27%
כ־58 מיליון

במסגרת החכטת ממשכה 
מם' 171 מיום 21 .25.07

נקבע יעד כ-2030 שכ  כ-
27% כככ הפחות הפ חתה

בפכיטות גזי ה חממה
ביחס כרמתן בשנת 2015.

 טון גז״ח
85%
כ־12 מיליון

בהחלטת ממשלה מם'  171
נקבע יעד ארוך טווח  כ-

2050 של 85% לכל הפחות 
הפחתה בפליטות  גזי
חממה ביחס  לרמתן

בשנת 2015.

(MtCQ2e) 2015 לשנת תםיב רות,ישי טותיפל הפחתת

2015
(Mtc02e) 2015 לשנת ביחס ישירות, פליטות הפחתת
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 שינויי השפעות
ישראל על אקלים

יותר חם

יותר יבש

 הממוצעת הטמפרטורה עלתה 1950 מאז
צלסיוס מעלות 1.4בכ- בישראל

העירוני הרוו□ א" תופעת של התגברות •

חום גלי של ובתדירות בעוצמה עלייה •

וקסורים על-יד׳ הנישאות מחלות ריבוי •

מוחלשות באוכלוסיות פגיעה •

 משקעים לפחיתת צפי מגמת 2100 עד
אחוזים 25-15 של ממוצע בשיעור

יער שריפות של בתדירות עלייה •

ובצומח בקרקע התייבשות •

הסבע״ם המי□ במקורות בשפיעה ירידה •

מי□ באספקת אזורי מחסור •

יותר גבוה

יותר קיצוני

הים פני מפלס של הדרגתית עלייה

בתיירות ופגיעה החופים של הצרה •

החוף מצוק׳ יציבות סכנת •

נחלים מוצאי לתוך הים מי חדירת •

החופי האקוויפר המלחת •

הים פני במפלס בשנה ס״מ 0.4כ- של עלייה •

ונמלים חופיות בתשתיות פגיעה •

 של שיא אירועי במספר עלייה
קיצוניים אוויר מזג ואירועי משקעים

העילי והנגר השיטפונות הגברת •

הצפות ריבוי •

קרקעות סחיפת •

קיצוניים אוויר מזג אירועי עם התמודדות •
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רוחביים מדיניות צעדי תקציר
׳ישום תחילתהפעולה

קובע מנגנונים וגופים אשר יבטיחו את יכולתה של מדינת ישראל להפחית פליטות גזי חממה ולהיערך לשינוי האקלים.
אקלים חוק 1 ךכולל הקמת ועדת שרים שיסייעו לה ועדה מייעצת, ועדת מומחים אקדמית והציבור.

A
אסדרה

 הלי"חוס תרחישי "גזרו מתוכו לאומי. לביטחון המטה של הרב-שנתית המצב בהערכת כפרק האקלים משבר הכנסת
אנרגטי. ביטחון בשמירת וכלה פליטים סוגיות וקור, חם גלי הצפות, בשריפות, החל לעורף, המרכזיים לסיכונים 1 ך האיום הגדרת

 2פליטות. להפחתת היעדים התקדמות אחר ובקרה מעקב מנגנון לצד הממשלה משרדי של היערכות תוכנית הגשת
המדיניות. תכנון בתהליכי אקלים השפעות להטמעת ונפעל ביעדים לעמידה עסקיות לחברות דיווח מנגנון נפעיל כן כמו ועדכון מעקב

הדלק. על הבלו בצו יגולם אשר חממה גזי פליטות תמחור מנגנון על הוחלט 01.08.21 מיום 286 מס' ממשלה בהחלטת
פחמן תמחור 1 ךדלקים. על הקנייה ומס הבלו סכום את בהדרגה מעלה המנגנון

aלטונה שקל במונחי חממה גזי פליטות של החיצוניות העלויות ערכי את הירוק" ב"ספר מפרסם הסביבה להגנת המשרד
2023 עלות-תועלת. בניתוחי ובפרט שונים, לתחשיבים בסיס משמשים אלו ערכים פליטה. חיצוניות עלויות

והשקעות מימון 2022אקלים. שינוי בעקבות ומימון השקעות סיכוני להפנמת הפיננסיים הרגולטורים עם פעולה שיתוף יצירת כלכלה

הפליטות. הפחתת ביעדי לעמוד לאפשר מנת על לעולם לתרום ויכולת כלכלי פוטנציאל יש שבה הזירה
בתחום. הדרך פריצות את לקדם מנת על הזנק חברות של החיים שלבי לכל רחבה תמיכות תוכנית נקים 2022. . . ... חדשנות

:הסביבה להגנת המשרד בהובלת שותפים ממשלה משרדי 14
 בריאות, ושיכון, בינוי והטכנולוגיה, המדע החדשנות, חברתי, וביטחון רווחה חינוך, הכפר, ופיתוח חקלאות התכנון, מינהל כלכלה, אנרגיה, בדרכים, ובטיחות תחבורה

הממשלה ראש אוצר, חוץ, פנים, ביטחון
6



חממה גזי להפחתת היישום תוכנית תקציר
המדיניות צעדי מכלול את לראות המאפשרת מרכזת טבלה למצוא תוכלו זה בעמוד

מרכזית פעולה מרכזי צעד אמצעי

גדולים אנרגיה וצרכני מקומיות, רשויות לתעשייה, תמיכות אנרגטית התייעלות

הפחמיות התחנות והסבת בפחם השימוש הפסקת פחם הפסקת (®)
אנרגיה

ואגרוולטאי הקרקע שימוש דו על בדגש למתחדשות, חסמים והסרת אסדרות אגירה, רשת, פיתוח מתחדשות

המונים הסעת תשתיות פיתוח מקיימים תנועה לאמצעי פרטי מרכב מעבר

פליטות מאופסי אוטובוסים לרכישת מענקים פליטות מאופסי לרכבים מעבר תחבורה

נקיים אנרגיה למקורות ומעבר באנרגיה השימוש בייעול תמיכה מזהמים בדלקים השימוש הפחתת

המחזור ובתעשיית משאבים צריכת לייעול בהשקעות תעשייתית, סימביוזה בתוכנית תמיכה צריכה והפחתת מעגלית כלכלה

אלה למערכות שירות ונותני וקירור מיזוג של מערכות מתקיני מקצוע להסדרת חקיקה ירוקים קירור לגזי מעבר תעשייה

המטופל בחומר לשימוש מחייבים סטנדרטים וקביעת וחקלאית אורגנית בפסולת טיפול חובת קביעת המחזור עידוד

מטופלת לא אורגנית ופסולת ממוינת לא פסולת הטמנת איסור קביעת הטמנה מניעת ©
ומחזר( )חסוך הבתים במשקי המיוצרת העירונית הפסולת כמות להפחתת בפיילוטים תמיכה במקור הפחתה פסולת

בישראל החדשים המבנים כלל על כמחייב (5281 )ת״י ירוקה בנייה תקן החלת ירוקה בנייה

אנרגיה מאופס מבנה להגדרת ברור הגדרות מסמך יצירת אנרגיה מאופסת בנייה 011
35 בתמ"א הצפיפות דרישות והעלאת עדכון הצפיפות הגדלת ערים

ומבנים
עירונית להתחדשות מדיניות ומסמכי ומתאריות מפורטות תוכניות קידום עירונית התחדשות

הממשלה ראש ומשרד האוצר משרד הכפר, ופיתוח החקלאות משרד הכלכלה, משרד התכנון, מנהל התחבורה, משרד האנרגיה, משרד ובשיתוף הסביבה להגנת המשרד בהובלת תהליך
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אקלים לשינויי להיערכות תוכנית תקציר

 פעולה מרכזית צעד מרכזיאמצעי

ויישומה הממשלה משרדי לכל היערכות תוכניות גיבוש ממשלה משרדי היערכות
רוחבי

החלטות לקבלת כבסיס אקלים סיכוני מפות גיבוש לאומי חישובים מרכז

שיטפונות סיכוני לניהול לאומית תוכנית גיבוש שיטפונות סיכוני ניהול

המקומי בשלטון היערכות תוכניות של ויישום הכנה מקומיות רשויות היערכות

ציבור מתקני והצללת בעיר נטיעות ירוקה, תכסית הרחבת העירוני, המרחב הצללת עירוני וייעור הציבורי המרחב הצללת מערכות
העירוני הנגר לניהול טבע מבוססי פתרונות "שום ונגר מים ניהול עירוניות

בסיכון בקבוצות וטיפול תחלואה תמותה, מקרי ניטור מערך הקמת קהילתי חוסן חיזוק

והצפות שיטפונות סיכוני לניהול נחלים בשיקום תמיכות והצפות שיטפונות מניעת

סביבם חיץ אזורי והקמת חיץ( )אזורי יער סמוכי "שובים על להגנה תקנות אישור יער שריפות מניעת מערכות
אקולוגיות מערכות ושיקום הביולוגי המגוון על לשמירה לאומית תוכנית טבעיות מערכות חוסן חיזוק טבעיות

זואונוטיות מחלות של סיכונים וניהול ניטור תוכנית הכנת מחלות התפרצות מניעת

החינוך מערכות בכלל תוכניות להפעלת המקומיות ברשויות ותמיכה תחומיים רב שיעורים תוכנית גיבוש פורמלית והבלתי הפורמלית החינוך מערכת

וחניכים מדריכים הנהלות, בדרג בהכשרות תמיכה נוער וארגוני תנועות
 מערכות

חינוך
הפקולטות בכלל האקלים משבר בנושא קורסים הכללת הגבוהה ההשכלה מערכת

קיימה בנות מזון מערכות קידום האקלים לשינוי המזון מערכות התאמת
 מערכות

מזון
החיים בעלי גידול תנאי ושיפור מהחי חלבון צריכת הפחתת קיימה בנות מזון מערכות קידום

קיימה בנות מזון מערכות קידום החיים בעלי גידול תנאי ושיפור מהחי חלבון צריכת הפחתת

 משרד החברתי, והביטחון הרווחה משרד הפנים, משרד החינוך, משרד האנרגיה, משרד הכפר, ופיתוח החקלאות משרד ובשיתוף הסביבה להגנת המשרד בהובלת תהליך
הממשלה ראש ומשרד האוצר משרד פנים, לביטחון המשרד הבריאות, 8



 היישום תכנית
פליטות להפחתת
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