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אתגרים רבים ומורכבים ניצבים בפנינו בהתמודדות עם הגידול באוכלוסייה העולמית, הצריכה 
המוגברת והביקוש הגדל למשאבי טבע. המערכת הכלכלית הבינלאומית הלא יציבה מעמידה, 
גם היא, את האנושות בפני אתגר גדול. עם זאת אנו נמצאים בפתחו של חלון הזדמנויות לשינוי 

מהותי במנגנוני הניהול הכלכליים. 

בסוף המאה ה-18 ובמאה ה-19, היו רבים שהאמינו לתחזית של הכלכלן תומאס מלתוס - כי עקב 
הגידול באוכלוסין יגמר מלאי המזון בעולם. למרבה השמחה, התיאוריה של מלתוס לא התגשמה 
וזאת בעיקר בזכות ההתפתחות התעשייתית והטכנולוגית של המאה ה-20. כיום, במאה ה-21, שוב 
אנו עדים לגידול בצריכה האקולוגית ועלייה ניכרת במחירי המזון והסחורות, המציבים אותנו בפני 
תחזיות שונות למשבר מזון עולמי בשנים הקרובות. העלייה ביוקר המחייה, הפערים החברתיים 
המתרחבים והשימוש הגובר במשאבי הטבע, מחייבים אותנו לקדם צמיחה ירוקה, פיתוח טכנולוגיות 

ירוקות ומודלים כלכליים חדשים.

אם בעבר התפיסה הרווחת הייתה שהגנה על הסביבה מעכבת צמיחה, הרי שהיום ברור לכל כי 
הקשר בין כלכלה לסביבה הוא קשר חיובי שמצמיח הזדמנויות. כלכלה ירוקה היא כלכלה שיש 
בה ניצול מושכל ויעיל של משאבי הטבע באופן שוויוני תוך שמירה על הסביבה, ולכן היא כלכלה 
אמינה יותר, בריאה יותר ויציבה יותר, היא איננה תלויה במחירי הנפט והגז המשתנים ותשפר את 
רווחת הציבור הרחב. כלכלה ירוקה תביא לחלוקת משאבים צודקת יותר תוך צמצום הפערים 

החברתיים וחיזוק הקשר בין צדק חברתי לצדק סביבתי.  

שוק הטכנולוגיות הירוקות העולמי צפוי לגלגל 4.4 טריליון אירו בשנת 2025 והפוטנציאל הטמון 
בכך אדיר. התייעלות ירוקה בתעשייה ומתן תמריצים להקמת מפעלים ועסקים בפריפריה תביא 
לחיסכון בהוצאות, פיתוח טכנולוגיות סביבתיות, יצירת מקומות עבודה חדשים והכשרת עובדים 
למקצועות המקדמים צמיחה ירוקה. השוק הירוק העתידי יוכל לקלוט מאות עובדים, בהם גם 
אזרחים ותיקים והוא נוגע ברוב תחומי החיים: תעשייה, חינוך, תחבורה, בנייה, צרכנות ובריאות.

שינוי זה מחייב יצירת מודלים עסקיים, רגולטוריים וחברתיים חדשים, שיאפשרו את המעבר 
לכלכלה בת קיימא ויציבה יותר. לשם הבטחת המשך הצמיחה אנו חייבים לתת מענה למחסור 
במשאבים, לעלויות הנלוות לזיהום הסביבה בה אנו חיים ולהסתמכותנו המוחלטת על שירותי 
המערכות האקולוגיות. רק אסטרטגיית צמיחה אחראית ובת קיימא תבטיח את המשך העלייה 

ברמת החיים, אליה התרגלנו בעבר, לנו ולילדינו.

אני מאמין כי המתווה המוצג בפניכם במסמך זה מציג צעדים ראשוניים וחשובים אותם ישראל 
יכולה וצריכה לנקוט על מנת להוביל אותנו למסלול של צמיחה ירוקה ואחראית יותר. אני מודה 
לשותפי במשרד הכלכלה אשר השכילו להבין את הפוטנציאל הכלכלי הגדול הטמון בחשיבה 

סביבתית- חברתית, ונרתמו למאמץ זה.

משרד הכלכלה הוביל יחד עם המשרד להגנת הסביבה את התוכנית הלאומית לצמיחה ירוקה.  
למדנו יחד בתהליך שהדרך להיות ירוק ולהתחשב בסביבה אינה חייבת להיות כרוכה בקונפליקט 
עם פיתוח וצמיחה כלכלית, ניתן לחבר בין כלכלה וסביבה ואף למנף את החיבור ליצירת סינרגיה. 
ההתחשבות בסביבה יכולה לתת יתרון תחרותי למשק על ידי התייעלות בצריכת משאבים וחומרי 

גלם ופיתוח חדשנות וטכנולוגיה.

יש לנו מחויבות להצלחת התכנית, ולשם כך כל יחידות משרד הכלכלה גויסו לנושאים השונים: 
בתחום החדשנות יחידת המדען הראשי; את תחום היצור והתעשייה הירוקה מובילים מרכז השקעות, 
מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא, האגף להכשרה מקצועית והסוכנות לעסקים קטנים; את תחום 
הצרכנות מובילה הרשות לסחר הוגן. חוק רישוי ירוק שכולל אספקטים מנושאים רבים, מלווה 

על ידי הלשכה המשפטית ומינהל סביבה ופתוח בר קיימא.

התוכנית אמורה לתת ביטוי  לאספקטים של צרכי המדינה בכלל והתעשייה בפרט.  בצמצום הנטל 
הבירוקרטי יחד עם שיפור כושר התחרות של הכלכלה הישראלית,  מסייע משרד הכלכלה בפיתוח 
טכנולוגיות חדשניות המצמצמות פגיעה בסביבה, בהשקעות הנדרשות ליישור קו עם חוקי הסביבה 
האחרונים, בביצוע הכשרות למקצועות ירוקים,  פיתוח קונספט לאזורי תעשייה ירוקים ופעילות 
להגברת המודעות הצרכנית. כל אלו יחד מהווים מסה קריטית של צעדים שאנו מאמינים שיובילו 

לשינוי של ממש שיאפשר צמיחה ירוקה.

התכנית מצטרפת לשורה של כלים כלכליים שהממשלה אישרה ומשרד הכלכלה מפעיל מזה 
תקופה. בנוסף לכלי הסיוע הירוקים לעידוד המעבר לכלכלה ירוקה, אנו נכונים לבנות ולפתח כלי 

מדיניות נוספים כדי לסייע לכלכלה הישראלית להמשיך לצעוד בנתיב הירוק.

פעלנו ואנו פועלים תמיד על מנת לחזק את התעשייה בישראל במקביל לקידום חקיקות סביבתיות 
חדשות. החקיקה אמנם מושפעת מצירוף ישראל לארגון ה- OECD אבל עתידה לתרום לתחרותיות 
של ישראל על ידי כך שהתוצר הישראלי יעמוד בסטנדרטים מובילים בעולם וייוצר במינימום 

משאבים ותוך התייעלות אנרגטית.

אני מודה לכל מי שעסקו בדבר, ליוו ותרמו לתהליך אשר הוביל לגיבוש תכנית חשובה זו.

דבר השר להגנת הסביבה

בברכה,

ח”כ עמיר פרץ
השר להגנת הסביבה

בברכה,

ח”כ נפתלי בנט
שר הכלכלה

דבר שר הכלכלה
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צמיחה ירוקה היא ההבנה שעלינו לשלב יחדיו פיתוח כלכלי ופיתוח סביבתי. צמיחה ירוקה מאפשרת 
לשים קץ לשנים של חילוקי דעות ומאבקים ולהוביל את המשק הישראלי לחזון חדש. 

בשנים האחרונות אנו רואים את האתגר שהשאיפה לצמיחה כלכלית מתמדת מציבה בפנינו אל מול 
מגבלות של יכולת הנשיאה של הסביבה. כיום כולנו מבינים שאין זכות קיום לתעשייה ללא הסביבה. 
בד בבד אי-אפשר לשמר ולפתח את הסביבה ללא משק משגשג. הביקוש ההולך וגובר למשאבי טבע 
עומד מול היצע מוגבל, אשר פותח בימים אלה חלון הזדמנויות להובלת שינוי מהותי באסטרטגיית 

הצמיחה הקלאסית. 

מדיניות של צמיחה ירוקה תנתק את הקשר ההרסני הקיים כיום בין הצמיחה הכלכלית לבין השחיקה 
של משאבי הטבע ותאפשר שגשוג עתידי ועלייה ברמת החיים שלנו ושל הדורות הבאים. עלינו ליצור 
כלכלה מעגלית אשר משתמשת בפסולת כבחומר גלם, מטמיעה תהליכי ייצור אשר מייעלים את 
השימוש במשאבים, משנה את דפוסי הצריכה שלנו ופועלת לקידום פיתוח של חדשנות סביבתית. 
בד בבד, עלינו ליצור מנגנונים יעילים ואפקטיביים של רישוי ופיקוח על המגזר הפרטי, תוך הקטנת 
הנטל הביורוקרטי, וזאת על מנת להבטיח את האיתנות והתחרותיות של המגזר הפרטי. ניצבת בפנינו 

הזדמנות בין-לאומית שיכולה לשמש קטר צמיחה עבור המשק הישראלי. 

המשרד להגנת הסביבה ומשרד הכלכלה שילבו ידיים כדי לגבש יחדיו מדיניות לאומית לצמיחה ירוקה. 
שיתוף פעולה אשר לפני שנים אחדות נתפס כבלתי-אפשרי, הפך למציאות. קבענו במשותף את מדדי 
התוצאה של המהלך כולו וניהלנו במשך כחצי שנה הליך היוועצות עם מאות רבות של מנהלים, יזמים 
ומחזיקי עניין כדי לגבש תובנות על הדרך למימושם. מדיניות הממשלה נדרשת להבטיח מועילות 
)Effectiveness( ויעילות )Efficiency(, ואנו סבורים שהתהליך המשתף הגדיל את סיכויינו להצליח 

במשימה זו.

אנו מבקשים להודות לכל השותפים שנטלו חלק במהלך, ובמיוחד לחברי השולחן העגול וליושבי 
הראש השותפים, מקסין פסברג, מנכ”לית אינטל ישראל, ונאור ירושלמי, מנכ”ל חיים וסביבה. התגייסות 
המגזר הציבורי, המגזר העסקי והמגזר השלישי למהלך משותף היא שתהפוך את הצמיחה הירוקה 

מחזון למציאות. 

הקדמה

עו”ד אלונה שפר-קארו
יו”ר השולחן העגול מטעם הממשלה

מנכ”לית המשרד להגנת הסביבה

נאור ירושלמי
יו”ר-שותף מטעם המגזר השלישי

מנכ”ל חיים וסביבה

מקסין פסברג
יו”ר-שותפה מטעם המגזר העסקי
סגנית נשיא באינטל העולמית 

ומנכ”לית אינטל ישראל

עמית לנג
מנכ”ל משרד הכלכלה

תובנות מרכזיות - התכנית הלאומית לצמיחה ירוקה

הקשר שבין צמיחה כלכלית בת קיימא לבין שימור משאבי הטבע צריך להיות עקרון 
יסוד בתהליכים של גיבוש מדיניות בישראל.

השינוי הנדרש במשק הישראלי הוא רחב, ועליו להשפיע על דפוסי  הייצור, הצריכה 
והחדשנות כאחד. הסתכלות רוחבית תוך התמקדות בענפים משמעותיים נדרשת 

כדי להבטיח הצלחה. 

תכנית העבודה צריכה להיות מדויקת ובת-השגה, ובד בבד היא צריכה לזהות נקודות 
מפנה, להבטיח שההתערבות בהן תהיה מועילה ויעילה ולהפעיל כלים תקציביים 

ורגולטוריים כדי להשיג את המטרות.  

נדרשת “ממשלה דוחפת” ולא רק “ממשלה מאפשרת”. הספקנות הטבעית בנוגע 
לשילוב של “צמיחה ירוקה” מחייבת את המגזר הציבורי לקבל על עצמו תפקיד 

משמעותי יותר. 

עלויות המעבר לצמיחה ירוקה צריכות להתחלק באופן פרוגרסיבי בין המגזרים 
השונים בחברה הישראלית. 

יש “להחליף דיסקט” ביחסי המגזרים: תרבות של הקשבה, הבנה והידברות בין המגזר 
היצרני לבין הרגולטור היא הדרך היחידה שתאפשר להגשים מטרות משותפות. 

המגזר היצרני, בתמיכת הרגולטור, הוא המנוע המרכזי לצמיחה ירוקה. לצד זאת יש 
לשלב במהלך את הציבור הרחב, בין השאר לשינוי תרבות הצריכה ועידוד התנהגות 

סביבתית אחראית. הציבור הוא שירוויח מהצלחת המהלך.

מדידת השינוי בדפוסי הייצור, הצריכה והחדשנות במשק צריכה להתפרס על פני 
טווח של כחמש שנים. עליה לאפשר בחינה מחודשת של מועילות של כלי המדיניות 

שהופעלו. 

עו”ד גב’ אלונה 
שפר-קארו, 

מנכ”לית המשרד 
להגנת הסביבה: 

“כולנו מבינים 
שכדי להתקדם, 

אנחנו צריכים 
לייצר שיח בין 

המגזרים השונים 
בחברה הישראלית. 

אנחנו באמת 
חושבים שהתורה 

כולה, והחוכמה 
כולה, לא נמצאת 
בממשלה. נבטא 

זאת בתהליך 
העבודה”



89

עיקרי השינוי

תקציר מנהלים 
בשנים האחרונות אנו נוכחים יותר ויותר באתגר שהשאיפה לצמיחה כלכלית מציבה בפנינו אל 
מול המגבלות של יכולת הנשיאה של הסביבה. אתגר זה מתגלה לנוכח הגידול באוכלוסייה בד 
בבד עם העלייה ברמת החיים, הביקוש ההולך וגובר למשאבי טבע כנגד היצע מוגבל והשינויים 
המואצים באקלים העולמי הנגרמים עקב פעילות אנושית. כל התהליכים הללו מעוררים חוסר 
יציבות כלכלית ועקה מתמשכת על הסביבה, אך גם פותחים חלון הזדמנויות להובלת שינוי 

מהותי באסטרטגיית הפיתוח והצמיחה. 

ישראל רגישה במיוחד לסיכונים אלו בשל הסתמכותה על יבוא של חומרי גלם, של דלקים ושל 
מזון, וכן בשל צפיפות האוכלוסין הגבוהה בה, קצב גידול האוכלוסין המהיר והמחסור שלה 
במים שפירים.  ישראל היא “כלכלת אי” במזרח התיכון, ועובדה זו מעצימה בעיות אלו ומחדדת 
את הצורך בפיתוח מקיים. יתר על כן, כניסתן של מדינות רבות בעולם למסלול צמיחה ירוקה 
פותחת שוק נרחב ליצוא של טכנולוגיות ירוקות. על כן המעבר לכלכלה בת-קיימא יוכל לקדם 
תעשיות “ירוקות” חדשות, לייעל תעשיות מסורתיות ולהתאימן לסטנדרטים המקובלים בעולם, 
וכן ליצור מקומות תעסוקה חדשים. עידוד פיתוח של טכנולוגיות אלו בישראל ויישומן כאן יוכל 
לסמן את ישראל כמובילה בתחומים אלו בעולם ולהוות אחד המנועים לצמיחה כלכלית ירוקה.

ממשלות וגופים בין-לאומיים רבים פועלים בשנים האחרונות כדי לקדם צעדי מדיניות בנושאים 
אלו. במיוחד בולטת בהקשר זה אסטרטגיית הצמיחה הירוקה של ארגון המדינות המפותחות, 
ה-OECD, אשר חלק ניכר מפעילותו מוקדשת לנושא זה. המוטיב המרכזי באסטרטגיית הצמיחה 
הירוקה הוא ניתוק )Decoupling( בין הייצור הכלכלי לבין צריכת משאבים פיזיים ופגיעה 
בסביבה. הישגי החדשנות הישראלית ברמה העולמית בתחומי החקלאות, השימוש במי קולחין 
וההתפלה, אשר אפשרו הפחתה ניכרת של הפגיעה בסביבה תוך הגדלת התוצרת הכלכלית, 

מדגימים היטב כיצד אפשר לממש אסטרטגיה זו הלכה למעשה.

על רקע זה קיבלה ממשלת ישראל החלטה להטיל על המשרד להגנת הסביבה ועל משרד 
הכלכלה לגבש במשותף תכנית לאומית לצמיחה ירוקה )החלטה מס’ 3768(. התכנית גובשה 
במהלך שנת 2012 בתהליכי היוועצות מקיפים עם נציגי הקהילה העסקית ועם החברה האזרחית. 
הדבר נעשה מתוך תפיסה שהתייעצות רב-מגזרית היא נדבך מרכזי בגיבוש אסטרטגיה ארוכת 
טווח. שלושת המגזרים )ציבורי, עסקי והמגזר השלישי( לקחו חלק בגיבוש הפתרונות. כ-500 
גורמים מקבוצות שונות השתתפו בחשיבה בשולחנות עגולים, בכינוסים ובמפגשים, ובהם גובשו 
התובנות המעצבות של התכנית כולה. מסמך זה סוקר מרכיבים מרכזיים בתכנית הלאומית 
לצמיחה ירוקה אשר עתידה לתרום הן לפיתוח המשק והן לשמירה על הסביבה בעת ובעונה אחת.

מנוף 1 - רישוי ירוק מאוחד 
כדי לחתור לשיפור בביצועים הסביבתיים בד בבד עם הגברת הצמיחה הכלכלית יש לאחד את 
 One( תהליכי הרישוי הסביבתי המרובים הקיימים כיום למסגרת אחת של רישוי ירוק מאוחד
Stop Shop(. תהליך הרישוי המאוחד יתמרץ ראייה אינטגרטיבית, התייעלות במקור והטמעת 

חדשנות ירוקה כדי לקדם יישום הדרגתי של סטנדרטים וטכניקות סביבתיות מתקדמות במפעלים 
ובעסקים. כדי להבטיח יציבות לעסקים ייקבעו ההיתרים והרישיונות תוך מתן ודאות בלוחות 
הזמנים ואמות המידה. זאת ועוד, תיקבע היררכיה בטיפול בין השלטון המרכזי ובין השלטון 
המקומי, וכל מתקן יפעל מול גורם רישוי אחד בלבד. כל התהליכים הללו יבוצעו תוך בניית 
יכולות רגולטוריות נאותות לשלטון המרכזי ולשלטון המקומי, ותוך הטמעת עקרון השקיפות 

לציבור בהליכי הרישוי הסביבתיים.

על מנת לתמוך בתהליכים אלו תיבחן הקמתו של מנגנון להערכת טכניקות וטכנולוגיות 
שפותחו בישראל ואינן מוכרות במסמכי הייחוס של האיחוד האירופי. זאת כדי לאפשר הכרה 
בהן כטכניקות וטכנולוגיות מיטביות )BAT(, שניתן ליישמן במפעלים ובעסקים לשם עמידה 

בדרישות החוק. 

מנוף 2 - מרכזי צמיחה ירוקה וייצור ירוק
כדי לסייע לתעשייה ולמגזר הפרטי לעמוד בדרישות הרגולציה ולהטמיע תהליכים של התייעלות 
סביבתית וייצור נקי, נדרש גישור על פערי ידע ומידע רבים בתחומים אלו. על כן הקמת מרכזי 
צמיחה ירוקה וייצור ירוק מהווים נדבך מרכזי בתכנית הלאומית לצמיחה ירוקה. המרכזים ישמשו 
כתובת למפעלים ולעסקים החייבים ברישוי סביבתי או מעוניינים לקדם התנהלות בת-קיימא. 
הם יפעלו לרכז את הידע הקיים על כלים להתייעלות סביבתית וצמיחה ירוקה ועל כלי סיוע 
ליישומם וינגישו את המידע למפעלים ולעסקים. מרכזים אלו יקדמו שיתופי פעולה להתנהלות 
בת-קיימא ויהיו גופים יוזמים שיעודדו מפעלים ועסקים להשקיע בטכניקות ובטכנולוגיות ירוקות 

חדשניות, לעבור לייצור ידידותי לסביבה ולהקטין הוצאות. 

מר נאור ירושלמי, 
מנכ”ל חיים 

וסביבה: “מדובר 
בשולחן עגול. כולם 

יושבים באותו 
מישור, סביב אותו 
השולחן. הציפייה 
היא שהחדשנות 

והמקוריות תבוא 
מכל הצדדים. זה 
המקום לדבר על 
שינויים מהותיים, 

ולא רק על תיקונים 
קטנים למצב 

הקיים”

גב’ מקסין פסברג, 
מנכ”לית אינטל 
ישראל: “אני רואה 
אפשרות לנצל את 
נקודות החוזק שיש 
במדינה הזאת, את 
היצירתיות, את 
היכולת להיענות 
לאתגרים, למצוא 
פתרונות במקומות 
שאחרים לא 
מוצאים אותם. 
בתחום האנרגיה 
הסולארית עשינו 
זאת”
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מר שרון קדמי, 
מנכ”ל משרד 
הכלכלה לשעבר: 
“אם היינו לוקחים 
את שעון הזמן 
עשר שנים אחורה, 
מפגש משותף 
בין תעשייה לבין 
סביבה היה נתפס 
כהזיה. אך אלו 
הם כלים שלובים 
המשלימים זה 
את זה. התעשייה 
צריכה להיות זאת 
שיוזמת”

מנוף 3 - צרכנות ירוקה
לצריכת המוצרים והשירותים במשק יש השפעה רבה על הסביבה.  הסביבה מושפעת מההיקף 
ומהמאפיינים של המוצרים שאנו רוכשים, מהאופן שבו אנו משתמשים בהם ומהדרך שבה 
הם מטופלים בסיום השימוש בהם. על מנת להוביל שינוי בהרגלי הצריכה של כלל הצרכנים 
במשק באופן אשר יפחית את פגיעתם בסביבה, יש לאמץ מגוון של כלי מדיניות אשר ישפיעו 
על החלטות הקנייה ועל דרכי השימוש במוצרים ובשירותים: יצירת תשתית ידע לניתוח מחזור 
החיים של מוצרים ושירותים, קידום התו הירוק, קידום מוצרים בעלי יעילות אנרגטית גבוהה, 
כגון: מיסוי על מוצרים לא-יעילים מבחינה אנרגטית, הקלות במס רכישה על מוצרים בעלי תו 

ירוק והפצת הנחיות ברורות לפרסום הצהרות סביבתיות בנוגע למוצרים.

מנוף 4 - קידום רכש ירוק
כצעד משלים לתמרוץ הצרכנים הפרטיים על הממשלה לשמש דוגמה ולפעול להטמעת רכש 
ציבורי ירוק במוסדותיה. באמצעות הפיכה של תהליך הרכש הציבורי לירוק יותר אפשר להביא 
לשיפור משמעותי בביצועים הכלכליים הסביבתיים של הממשלה ושל השלטון המקומי - עד 
כדי חיסכון ישיר של כמיליארד שקלים למשלם המיסים. מהלך כזה מחייב התייחסות לעלות 
המוצר על פני כל מחזור חייו )רכישה, שימוש, סילוק( ולא רק בנקודת הקנייה. בחלק ניכר 
מהמקרים רכש ירוק משתלם כלכלית בטווח הארוך, אך מחייב תמריץ כספי בטווח הקצר. סיוע 
כזה יינתן למשרדי ממשלה ולרשויות מקומיות על מנת לייצר תמריץ להשקעה הראשונית. בד 

בבד תפעל הממשלה לחיזוק המודעות לנושא. 

מנוף 5 - מסלול ירוק לחדשנות 
חדשנות סביבתית ישראלית בתחומי הקלינטק תתרום לביצועים הסביבתיים של חברות בארץ 
ובעולם ולצמיחת המשק. כדי לעודד חדשנות סביבתית ישראלית יש להסיר חסמים להקמת 
אתרי חלוץ )Beta-sites( על ידי הסדרה של הליך האישור הרגולטורי של מתקנים אלו, ויש 
לפתח מנגנון לאישור טכניקות מיטביות )BAT( מקומיות ולהסדיר תמריצים כלכליים להטמעתן. 
על מנת לקדם את המחקר האקדמי הבסיסי בתחום, יוקם מרכז מחקר ייעודי בנושא ניהול 
משאבים ופסולות, אשר יתרום גם למניעת בריחת מוחות לחו”ל, להשבת מוחות לארץ ולהקמה 

של קהילה מדעית בתחום.

מנוף 6 - תעסוקה ירוקה
המעבר לכלכלה ירוקה ישפיע על עובדים רבים במשק וידרוש פיתוח כישורים חדשים. על כן 
יש להטמיע את הידע החדש הנדרש הן במערכת הלימוד האקדמית והן במערכת ההכשרה 
המקצועית על בסיס של הערכת הביקושים העתידיים בשוק העבודה. יש צורך לקדם יצירה של 
מסלולי לימוד חדשים בתחומים הנדרשים. כמו כן יש לעודד התאמות במסלולי לימוד והכשרה 
קיימים, הקמה של מערך הסבה מקצועית ותמיכה בעובדים הנמצאים בסיכון של פיטורין עקב 

השינויים התעסוקתיים הצפויים.

ה ל כ ל כ ה ד  ר ש מ   | ה   ב י ב ס ה ת  נ ג ה ל ד  ר ש מ ה

צמיחה 
ירוקה
מחברים בין כלכלה לבין סביבה
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הליך
הרישוי 

הירוק - 
מפתח 

לצמיחה 
ירוקה

המודעות שלנו לסביבה הלכה וגברה בשנים האחרונות - וכמוה גם רמת ההסדרה והפיקוח על עסקים 
שלהם השפעות סביבתיות. אנחנו דורשים יותר מהיצרנים, ומצפים לביצועים סביבתיים טובים יותר. 
מצאנו כי ניתן להפוך את תהליך הרישוי הסביבתי מאיום להזדמנות: הזדמנות לייעל את תהליכי הייצור 
בעסק, בד בבד עם ייעול הליכי הפיקוח והטמעת חדשנות ירוקה להובלת שינוי.  הליך אחוד למתן היתר 
סביבתי )One Stop Shop( יחליף שורה של היתרים הניתנים בנפרד; תהליך הרישוי יאפשר ויתעדף 
מניעה במקור והטמעת חדשנות ירוקה; סיוע כלכלי ואחר יינתן למובילי השינוי; ותוגדר תכנית אחת 

אחודה לצמיחה ירוקה של כל עסק.

תהליך הרישוי הסביבתי מהווה נקודת מפגש מרכזית בין היצרן לבין המדינה. זוהי הנקודה בה יתקבלו 
ההחלטות על צורת העבודה, השקעה בשינוי תהליכי הייצור או אימוץ של טכנולוגיות חדשניות להפחתת 
ההשפעות הסביבתיות. זהו הרגע בו מתחילה צמיחה ירוקה: אם הממשלה תדע כיצד לשמר את יכולות 
הפיקוח תוך הפחתת הנטל הבירוקרטי על היצרנים, ומאידך היצרנים יזהו כיצד “לעשות יותר עם פחות”  
תתאפשר הגדלת יעילות ופריון לצד הפחתת הפגיעה בסביבה, תוך יצירת רווח למשק כולו. אם התהליך 

יסתיים בסגירת המפעל או בהעברת פס הייצור למדינה אחרת, הפסדנו כולנו.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אמדה ב-2008 את היקף ההוצאות לשמירה על הסביבה בתעשייה 
ב-2.46 מיליארד ₪ בשנה. זהו שיעור נמוך מהממוצע באירופה. אלא שההשקעה שנעשית לא תמיד 
משתלמת: מרבית הכסף )75%( הושקע ב“פתרונות בקצה הצינור“, ורק רבע ממנו )25%( הושקע 
בהתייעלות במקור ובטכנולוגיות ייצור נקיות יותר. הדבר מאפשר למפעל לעמוד באמות המידה 
המחמירות )73% מההשקעה מופנית להגנה על איכות האוויר וטיפול בשפכים(, אך אינו מאפשר 
התייעלות וצמיחה. יצויין כי החל משנת 2010 הורחבו משמעותית ההשקעות של התעשייה לצורך 
השמירה על הסביבה והסתכמו בשנת 2010 בכ- 2.58 מיליארד ₪, מהן השקעות עבור פעולות של 

פתרון קצה היוו כ- 73% מסך ההשקעות בסביבה, ו- 27%  הושקעו בפעולות של טכנולוגיה נקייה.

במקור  בהתייעלות  הסביבתית  להשקעה  מתייחסים  מהמפעלים  חלק  בעוד  אחרת.  להיות  יכול  זה 
פחות  בתוך  למפעל  הוחזרה  ההשקעה  שברובם  מצאה  מבחן  מקרי  ארבעים  של  בדיקה   - בחשש 
הטיפול  עלות  הקטנת  הייצור,  תהליך  ייעול  גלם,  חומרי  של  מופחתת  מצריכה  כתוצאה  משנתיים, 
בזיהום ועוד )לביא, 1998(. אם תהליך הרישוי הסביבתי יצליח לעודד מפעלים להגדיל את השקעתם 

הסביבתית - נרוויח מכך כולנו. 

1
רישוי ירוק מאוחד

מנוף מס’
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גרף 1:  הוצאה לשמירה על הסביבה בענפי התעשייה והחשמל כאחוז מהתמ”ג בישראל )2008( ובמדינות האיחוד האירופי )2006(

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

שינוי הליך הרישוי הסביבתי הוא רכיב מרכזי בתכנית 
הלאומית לצמיחה ירוקה. דרכו ניתן להפוך את ההשקעה הסביבתית להזדמנות 
ולא רק לנטל, וזאת באמצעות הבטחת וודאות ליצרן, יצירת תמריצים להתייעלות במקור והבאת 
הביצועים הסביבתיים לרמה הגבוהה ביותר הנדרשת. בהליך ההיוועצות התברר שחלקים 
גדולים בתעשייה מבינים את הצורך בביצועים סביבתיים גבוהים, אך חשים שהיחס הניתן 
להם אינו תמיד הולם את נכונותם להשקיע בהתייעלות במקור ובהטמעת חדשנות סביבתית, 

וכי התמריצים לכך מוגבלים.

ברור לנו שיש לשנות את המצב. כיום 13,000 עסקים בישראל נדרשים לרישוי והיתרים 
סביבתיים. אף על פי שרובם )כ-10,000 עסקים( מסווגים ככאלה אשר השפעתם הסביבתית 
נמוכה יותר - אין הבדל משמעותי בהליך הרישוי הסטטוטורי שלהם. אין כיום סדר עדיפויות 

מובנה או מסלולי רישוי שונים למפעלים שונים, דבר המקטין את היכולת להתמקד בעיקר.

במקביל, כמות ההיתרים הגדולה, לצד הריכוזיות וחוסר הוודאות בהליך מתן ההיתר, יוצרים 
כיום “עלויות רגולציה” גבוהות, ואינם מתמרצים שינוי בתהליכי הייצור. המהלך הממשלתי נועד 
על מנת להבטיח ש”עלויות הרגולציה” יביאו לתוצאה הנדרשת– גידול בהשקעה הסביבתית 
אשר תקדם התייעלות במקור וחדשנות ירוקה. רגולציה מאפשרת היא הדרך לשלב בין צמיחה 
כלכלית לבין ביצועים סביבתיים. ישראל מצטרפת בכך למדינות שונות בעולם, המקדמות 
רגולציה סביבתית מאפשרת )Enabling(, כזו המעודדת חדשנות ומקדמת שינוי, ולא רק מתמקדת 

.)Command & Control( בפיקוח ושליטה

גב’ דורית זיס, 
מנהלת מחוז צפון, 

המשרד להגנת 
הסביבה: “אנחנו 
צריכים להשלים 

את הרגולציה 
בתמריצים 
למפעלים 

 beyond לפעול
 .compliance
צריך להראות 

למפעלים שכדאי 
יותר לעשות 
שינויים יותר 

רחבים”. 

חוק רישוי ירוק מאוחד  הוא הכלי המרכזי להובלת השינוי בתחום. החוק נועד 
להחליף שורה של היתרים ותהליכים הקיימים היום ולייצר מסגרת מאוחדת אחת לרישוי 
תעשיות )One Stop Shop(, על מנת ליצור ודאות רגולטורית ולאפשר לעסק לצמוח ולהתפתח 
ככל האפשר - תוך שמירה על ביצועים סביבתיים גבוהים. לצד קידום החקיקה, ייבחנו על 
ידי המשרד להגנת הסביבה העלויות והתועלות הכרוכים בשינויים הרגולטוריים אשר ייושמו 

במסגרת החקיקה. החוק יקדם מספר עקרונות מרכזיים:

יישום הדרגתי של סטנדרטים וטכניקות סביבתיות מתקדמות במפעלים ועסקים על בסיס   .1
המודלים המקובלים בעולם המפותח כגון דירקטיבת ה- EC) IPPC/2008/1( ודרקטיבית 

ה-ה- EU/2010/75) IED( העוסקת בבקרת פליטות מהתעשייה. 

במקביל מתן וודאות בלוחות הזמנים ובאמות המידה החלים על מפעלים ועסקים   .2
בהליכי הרישוי.

פישוט הליכים בירוקראטיים מתוך חתירה לשלב היתרים ורישיונות סביבתיים הנדרשים   .3
מבעלי מפעלים ועסקים להליך אחוד ותוך בחינת האפשרות לשילובם להיתר סביבתי 

מאוחד עם לוחות זמנים אחידים.

קביעת אמצעים לתיעדוף של מניעה במקור ושל התייעלות סביבתית באופן הגורם לניתוק   .4
הקשר בין הגידול בייצור לבין הגידול בהשפעה הסביבתית השלילית. 

קביעת היררכיה בטיפול בין שלטון מרכזי לשלטון מקומי.  .5

קביעת תמריצים למפעלים ועסקים מובילי שינוי שיבחרו ליזום ולהוביל פעולות למניעת   .6
ההיווצרות של מזהמים ופסולת, מעבר לסטנדרטים המחייבים באמצעות מניעה במקור, 

התייעלות סביבתית, הטמעת חדשנות או צעדים אחרים. 

קביעת הליכי רישוי שיאפשרו ויתמרצו הטמעה של חדשנות סביבתית ישראלית, ובכלל   .7
זה עריכת ניסויים, הפעלת מתקני הדגמה וביצוע התקנות מסחריות ראשונות. 

קביעת מנגנון לבחינת טכניקות וטכנולוגיות שפותחו בישראל, ואינן מוכרות במסמכי   .8
 )BAT( הייחוס של האיחוד האירופי, לצורך הכרה בהן כטכניקות וטכנולוגיות מיטביות

שניתן ליישמן במפעלים ועסקים לשם עמידה בדרישות. 

הטמעת עקרון שקיפות לציבור בהליכי הרישוי הסביבתיים.  .9

תמיכה בהשקעות ירוקות מהווה מהלך משלים לרמת הביצועים הגבוהה הנדרשת 
מבעלי עסקים ומפעלים בישראל. לעתים קרובות, השקעות ירוקות מניבות תוך שנים בודדות 
תשואה חיובית לעסק ומייעלות משמעותית את תהליכי הייצור בו. יחד עם זאת, ברור לנו הקושי 
בביצוע ההשקעה הראשונית. לכן, יפעיל מרכז ההשקעות במשרד הכלכלה תכנית ייעודית 
לתמיכה במפעלים אשר יבחרו במסלול “מובילי שינוי”, ובמסגרתו יתחייבו למהלכים למניעה 

במקור, התייעלות בשימוש במשאבים או הובלת חדשנות ירוקה מעבר לנדרש. 

בחלוקת התקציב שיוקצה לנושא, תינתן עדיפות להשקעה במפעלים הפועלים באזורים רוויים 
במפגעים סביבתיים, כמו גם למידת ההתייעלות במקור ולביצועים סביבתיים גבוהים יותר 
מאלו הנדרשים על פי החוק )Beyond Compliance(. בהחלטות על הקצאת המשאבים, תבדוק 
הממשלה גם את היקפי החדשנות המשולבים במיזם, כמו גם את מידת השימוש בטכנולוגיות 

וידע ישראלי. 

גב’ ליזי אורון, 
מנהלת אגף שפ”ע, 
עיריית ראש העין: 
“נכון להעלות 
את רמת האכיפה 
של הרשויות 
המקומיות 
באמצעות רישוי 
עסקים”.



1617

מפת דרכים ברורה ליישום היא חיונית למתן וודאות רגולטורית. כחלק מהרפורמה 
הרחבה בחוק רישוי העסקים, יוצאו מפרטי דרישות אחידים על- פי סוג העסק, באופן אשר 
ייצור וודאות ובהירות לכל הצדדים, ויאפשר למשרד להגנת הסביבה להשקיע זמן רב יותר 

במפעלים הגדולים, אשר להם השפעות סביבתיות מהותיות.

מסמך “מפת הדרכים הירוקה” ישקף, ככל הניתן, את כיווני ההסדרה למשך מספר שנים על 
מנת לייצר וודאות במגזר העסקי. במסגרת זו, יפרסם המשרד להגנת הסביבה באופן שנתי 
מסמך המתאר את המדיניות הצפויה וכיווני הפעילות שלו, לצד מיפוי התמיכות ותכניות הסיוע 
המקדמות צמיחה ירוקה וניתן להיעזר בהן לצורך פיתוח העסק. מפת הדרכים הירוקה נועדה 

להבטיח “אפס הפתעות” למחזיקי העניין המעורבים.

מר יאיר לוין, 
סמנכ”ל, פרופאל: 
“בנושא הירוק 
חדשנות הינה פתח 
לצרות. השקענו 
מיליוני יורו בתנור 
התכה שמצויד 
בטכנולוגיה 
אקולוגית 
מתקדמת, אך 
אופן המדידה 
בארץ מבטל את 
היתרונות שלו, 
ומתייחס לחריגה 
שלנו כמו לחריגות 
של אחרים”.

רשימת ההיתרים הסביבתיים הקיימים כיום:

רישיון עסק  1
לפי חוק רישוי עסקים, התשכ”ח - 1968, טעון עסק מהתחומים המפורטים בצו רישוי עסקים 
)עסקים טעוני רישוי( רישיון עסק מהרשות המקומית, והרישוי של אותם עסקים הטעונים 
הסדרה סביבתית מגיע לאישור רכזי רישוי עסקים במחוזות המשרד להגנת הסביבה. בסמכות 

נותן האישור להתנות את האישור בתנאים וכן להוסיף תנאים ברישיון גם לאחר הוצאתו. 

היתר פליטה לאוויר
  2

חוק אוויר נקי, התשס”ח - 2008, מחייב מפעלים שהשפעתם על איכות האוויר משמעותית 
בהיתר פליטה לאוויר על פי עקרונות ה-IPPC. ההיתרים ניתנים לשבע שנים על ידי אגף 

איכות אוויר במטה.

היתר רעלים   3
חוק החומרים המסוכנים, התשנ”ג - 1993, מחייב עיסוק ברעלים המנויים בתוספת לחוק, כשהם 
בכמות או בריכוז מעל לקבוע בתקנות בהיתר הרעלים תקופתי הניתן על ידי רכזי חומרים 
מסוכנים במחוזות המשרד להגנת הסביבה. היתר הרעלים ניתן אחת לתקופה בהתאם לכמות 

החומרים המסוכנים בהם עוסק בעל ההיתר. 

אישור לסילוק של פסולת מסוכנת  4
תקנות רישוי עסקים )סילוק פסולת חומרים מסוכנים(, התש”ן - 1990, מחייבות קבלת אישור 
לכל סילוק פסולת מסוכנת לשם טיפול בה לאתר שאינו אתר הפסולת הרעילה ברמת חובב. 
אישורים אלו מוצאים באופן תקופתי על ידי האגף לחומרים מסוכנים במשרד להגנת הסביבה. 

אישור סילוק של קרקע מזוהמת  5
מכוח תקנות רישוי עסקים )סילוק פסולת חומרים מסוכנים(, התש”ן - 1990, נדרש אישור 
המשרד להגנת הסביבה לכל סילוק של קרקע מזוהמת המוגדרת כפסולת חומרים מסוכנים 
לשם טיפול בה לאתר שאינו אתר הפסולת הרעילה ברמת חובב. אישורים אלו מוצאים על ידי 

אגף שפכי תעשייה וקרקעות מזוהמות במשרד.

 C 
מפעלים ועסקים 

בעלי השפעה 
סביבתית מקומית 

גבוהה

 D 
עסקים בינוניים 
וקטנים בעלי 

השפעה מקומית. 
מקור: נתוני 

המשרד להגנת 
הסביבה
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גרף 2: סיווג העסקים הישראלים שיש להם השפעות סביבתיות לפי רמת ההשפעה 

מר ניר קנטור, 6000
מנהל איגוד 

הכימיה, 
פרמצבטיקה 

ואיכות הסביבה, 
התאחדות 

התעשיינים 
בישראל: “זה 

מתחיל מהגישה. 
אם מפעל מתרוצץ 

והוא לא מקבל 
תשובות, זה אומר 

שאף אחד לא 
מבין את מצבו. 
צריך להבין את 

הצורך לסייע 
לו, לתת שירות 

לגורם תעשייתי. 
אפשר לשבת יחד 

ולהחליט”.

4000
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היתר ליבוא או ליצוא של פסולת מסוכנת
 6

לפי תקנות החמרים המסוכנים )יבוא ויצוא פסולת חמרים מסוכנים(, התשנ”ד - 1994, נדרש 
היתר לכל יבוא או יצוא של פסולת מסוכנת. תקנות אלו נועדו ליישום אמנת באזל בדבר תנועה 
בין גבולית של פסולות מסוכנות. ההיתרים מוצאים באופן תקופתי על ידי האגף לחומרים 

מסוכנים במשרד. 

היתר להזרמה של קולחים לים
 7

החוק למניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ”ח - 1988, מחייב בקבלת היתר תקופתי 
עבור הזרמה של קולחים )תמלחות שאינן יכולות להיות מוזרמות למערכת הביוב הציבורית( 
לים. היתרים אלו ניתנים על ידי וועדה בין משרדית שהוקמה בחוק, המרוכזת על ידי אגף ים 

וחופים במשרד להגנת הסביבה.

אישור לסילוק תמלחות למסוף תמלחות
 8

ניתן במסגרת החוק למניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ”ח - 1988, על ידי אגף שפכי 
תעשייה או מחוזות המשרד להגנת הסביבה, בתיאום עם אגף ים וחופים.

היתר להטלת פסולת לים
 9

מכוח החוק מניעת זיהום הים )הטלת פסולת(, התשמ”ג - 1983, נדרש היתר תקופתי להטלה 
של פסולת )כגון חפירות מקרקעית הים לצורך בניית נמל( לים. היתרים אלו ניתנים באופן 
תקופתי על ידי וועדה בין משרדית שהוקמה בחוק, המרוכזת על ידי אגף ים וחופים במשרד 

להגנת הסביבה.

היתר עיסוק בחומר רדיואקטיבי
 10

מכוח תקנות הרוקחים )יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם(, התש”ם  - 1980, נדרשים מפעלים 
המחזיקים בחומר רדיואקטיבי, בעיקר לצורכי מדידה מדויקת, להיתר תקופתי לעיסוק בחומר 

רדיואקטיבי. ההיתר ניתן על ידי אגף קרינה במטה המשרד להגנת הסביבה.

מר אלי כהן, 
מנכ”ל, תרמוקיר 
תעשיות: “אם 
מוציאים תקנות 
מעכשיו לעכשיו 
בלי תכנית 
מסודרת יוצרים 
מתח, התגוננות 
והתנגדות... תפקיד 
התעשייה לקחת 
אחריות וליזום 
שינוי סביבתי, 
אחרת היא תהיה 
כל הזמן עם חרב 
על הצוואר. יש 
כסף ותמריצים 
אבל הרוב לא 
מנצלים אותם. 
למה? כי צריך 
מודעות. למנכ”ל 
שקם בבוקר אין 
זמן ויכולת לטפל 
בזה”. 

מה שמענו בהיוועצות?
חלקים גדולים מהתעשייה מבינים כיום את חשיבות השמירה על הסביבה, אך היחס הניתן 

ליצרנים לא תמיד תואם את נכונותם להשקיע בכך. 

כמות ההיתרים הקיימים כיום היא רבה והנושאים הסביבתיים אינם מטופלים באופן אינטגרטיבי. 
איחוד גורמי הרישוי והפיקוח המטפלים בכל תחום יגדיל אפקטיביות ויקטין את “עלויות 

הרגולציה”.

צמיחה ירוקה מחייבת וודאות. יש צורך במפת דרכים ברורה ובהגדרות שיבהירו ליזם וליצרן 
מה נדרש ממנו לשנים הקרובות. בהירות וודאות יאפשרו שינויי עומק. 

ההתמודדות של הרגולציה הסביבתית עם חדשנות מחייבת שינוי. הצורך בהוכחה יישומית אינו 
מעודד הטמעה של טכנולוגיות סביבתיות. במקום לדחוף, הדבר נעצר. 

בדיוק כפי שהמפעלים מחויבים ללוחות זמנים, יש צורך גם ברגולטורים כאלה. אם אנו רוצים 
רגולציה מתקדמת - נדרשת רמת ביצועים מתקדמת של המערכת.

קיימים יתרונות בביזור חלק מהרישוי והאכיפה לשלטון המקומי, המכיר טוב יותר את המציאות 
בשטח. הדבר מחייב לייצר לרשויות תמריצים וסנקציות באמצעותן יוכלו להתמודד בצורה 

נכונה עם המפעלים בתחומן.
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מנוף מס’

מרכזי צמיחה ירוקה וייצור ירוק

בתהליך ההיוועצות לגיבוש התכנית לצמיחה ירוקה מצאנו שגם כאשר לשינוי הירוק יש יתרונות כלכליים 
וסביבתיים מובהקים - ארגונים רבים מעדיפים להישאר במצב הקיים ולא לקחת סיכון. במקום לראות 
בשינוי כהזדמנות, הם תופסים אותו כאיום. כדי לתת מענה לבעיה זו, לצד תהליך הרישוי החדש, יוקמו 
מרכזי צמיחה ירוקה וייצור ירוק אשר יפעלו לשנות את אותה שמרנות טבעית: לקדם שיתופי פעולה 
שיביאו להתנהלות בת קיימא, ללוות עסקים בתהליך הרישוי הסביבתי ולקדם הטמעה של טכנולוגיות 

ירוקות כחול-לבן. המרכזים יפעלו כשותפות בין הממשלה והתעשייה, על מנת לקרב בין המגזרים. 

הזדמנויות רבות מדי להשגת צמיחה ירוקה במשק הישראלי אינן ממומשות. עסקים רבים, בייחוד עסקים 
קטנים ובינוניים, כלל אינם מודעים לטכניקות, טכנולוגיות ולכלי סיוע קיימים אשר יכולים לאפשר להם 
להקטין הוצאות ולהפחית את השפעתם השלילית על הסביבה. במצב הכלכלי כיום לחברות רבות אין 
תקציב פנוי להשקיע בתהליכי התייעלות בשימוש במשאבים - על אף שבתוך שנים ספורות הדבר 
יחזיר את ההשקעה ויניב רווחים. כמו כן, הליך הרישוי הסביבתי עלול לשמש חסם ליישום חדשנות 
סביבתית מפאת היעדר מנגנונים לבחינתה. גם ארגונים ציבוריים, בשל חוסר במודעות, עשויים לבחור 

בפתרונות זולים לטווח הקצר, ויקרים לטווח הארוך. 

הקמת מרכזים לצמיחה ירוקה וייצור ירוק נועדה לייצר מענה מוסדי ותלת-מגזרי לאתגר זה. כל 
מרכז מסוג זה יהיה גוף יוזם הדוחף לשינוי, אשר נועד להוות כתובת לעסקים החייבים ברישוי סביבתי 
ובעתיד לעוד אלפי ארגונים ובעלי תפקידים אשר ביכולתם לקדם צמיחה ירוקה במשק הישראלי. 
מרכז שכזה יידרש לשתף פעולה עם גופים קיימים, דוגמת הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, המרכז 
הטכנולוגי לאנרגיות מתחדשות הפועל תחת המדען הראשי, התאחדות התעשיינים ומנהלת תחליפי 

הנפט במשרד ראש הממשלה.

התועלות של מרכזי סיוע לעסקים קטנים ובינוניים הן מוחשיות. מחקר שנערך בארה”ב מצא כי 87% 
מהעסקים הקטנים אשר קיבלו סיוע ייעוצי ועסקי המשיכו לפעול לאחר שש שנים, לעומת פחות 
מ-40% מהעסקים שלא קיבלו סיוע שכזה )Dixon, 2003(. עוד נמצא בארה”ב שכל דולר שהושקע 
בסיוע ליזמות - הכפיל את עצמו במונחי הכנסות. מרכז סיוע לעסקים סביבתיים באריזונה דיווח כי 
פעילותו הובילה להקמת 5 חברות, המעסיקות 46 עובדים, בעלות השקעה בנכסים של כ-5 מיליון $ 

.)AZSBDC( $ וחוזים בשווי של כ-90 מיליון

מרכז הצמיחה הירוקה 
של ישראל

המגזר הפרטי
)התאחדות התעשיינים(

אקדמיה ומומחים הממשלה
)משרד הכלכלה(

בעולם פועלים למעלה ממאה מרכזים מקצועיים לקידום שינוי ירוק בתהליכי הייצור. מהלכים 
דומים נעשו בבריטניה )WRAP(, בגרמניה )EFA  ו-DEMEA( ובמדינות נוספות. הארגון לפיתוח 
תעשייתי ותכנית הסביבה של האו”ם )UNIDO & UNEP( הקימו במשותף 51 מרכזים לאומיים 
בתחום. במרבית המקרים, הארגון מוקם כשותפות בין-מגזרית, עם חסות ממשלתית, אשר 

העסקים מרגישים בנוח לפנות אליה ולהיעזר בשירותיה. 

מר לייזר 
רוטשטיין, מנכ”ל, 

שחר אנרגיה: 
“צריך שיהיה 

בממשלה מאגר 
ידע של פתרונות, 

וכל מפעל חדש 
שיקום יהיה מחויב 

מראש לעבוד 
תוך התחשבות 

בסביבה”.

למרכזים עצמם יהיו ארבעה ערוצי פעילות מרכזיים: 
ניהול והפצת ידע: המרכזים יפעלו להעלאת המודעות ולהדגשת ההזדמנויות הטמונות   .1
בהתנהלות סביבתית ובכלי הסיוע העומדים לתעשייה, תוך הנגשת הידע בשפה בהירה, 
התאמתו לקהלים השונים והפצתו בצורות שונות. במסגרת זו, המרכזים יפעלו לשיווק, ליווי 
ויישום טכניקות וטכנולוגיות למניעה במקור ולהתייעלות השימוש במשאבים, בדגש על 
אלו שיש להן תועלות כלכליות, בין שהן ישראליות ובין שהן בינלאומיות. בין היתר יציעו 
המרכזים תוכניות הדרכה אשר ישמשו את הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במתן סיוע 

למפעלים לעמוד בדרישות הרגולטורים.

זיהוי הזדמנויות ליצירת שיתופי פעולה: על בסיס הידע הקיים במרכזים, הם יוכלו לייצר   .2
שיתופי פעולה בין חברות לבין עצמן, בין חברות לבין יזמים סביבתיים, וכן בין מחזיקי 

עניין אחרים.

קידום טכנולוגיות סביבתיות ישראליות: במסגרת המרכזים, תפעל וועדה מקצועית   .3
בהשתתפות מחזיקי העניין השונים, אשר תבחן טכניקות וטכנולוגיות מיטביות שיאפשרו 
לממש את עקרונות הצמיחה הירוקה, ותמליץ למשרד להגנת הסביבה על אופן הטיפול בהן. 
יובהר כי המרכזים לא יעסקו בפעילות מחקר ופיתוח תעשייתי שבסמכות המדען הראשי 

של משרד הכלכלה.

דיווח לממשלה ולשותפים: אחת לשנה, המרכז יידרש לדווח לממשלה ולשותפים השונים   .4
על מדדי תוצאה ותפוקה שונים, כגון:

מספר שיתופי הפעולה הבינלאומיים והישראלים שקודמו למימוש צמיחה ירוקה.  .1
מספר הטכנולוגיות הסביבתיות החדשניות שהוטמעו בתעשייה הישראלית.  .2

מספר המשתתפים בהדרכות ענפיות, תחומיות ופרטניות שאורגנו בתחום הצמיחה הירוקה.  .3
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בהתבסס על המודל הארגוני אשר פותח ב- UNEP, ניתן לסווג בצורה גסה את הפעילויות 
והשירותים אותם עשויים לספק מרכזי הצמיחה הירוקה והייצור הירוק לכמה קטגוריות עיקריות. 

סביר שהמרכזים יתפתחו עם הזמן ואיתם גם השירותים אשר יוענקו על ידם. 

שירותי בסיס יכללו, בשאיפה, יצירת מודעות בקרב קהלי היעד, סיוע בתהליכי אישור טכנולוגיות 
מיטביות BAT ישראליות, הכשרות מקצועיות לעובדים, ניהול התמחויות של סטודנטים, סיוע 
בסקרי היתכנות להתייעלות סביבתית וייעוץ מקצועי. השירותים האסטרטגיים בשאיפה יכללו 
ניהול ידע הנוצר בארץ ובעולם והעברתו לגורמים רלוונטיים, רישות מקצועי )Networking( עם 
הגורמים השונים, תיווך וייזום שיתופי פעולה ויצירת בסיס ידע לצורך קידום מהלכי מדיניות. 
השירותים המתקדמים עשויים לכלול אימות של טכנולוגיות סביבה, סיוע להחדרתם לשוק 

הישראלי ועוד. 

מודלים שונים למרכזי צמיחה ירוקה
National Cleaner Production Centers )NCPCs( - UN

מאז 1994 מפעיל הארגון לפיתוח תעשייתי של האו”ם )UNIDO( בשיתוף תכנית הסביבה של 
האו”ם )UNEP( מרכזים לאומיים לייצור נקי )NCPC(. כיום פועלת התכנית בלמעלה מחמישים 
מדינות מתפתחות ברחבי העולם ויוצרת יחד רשת בינלאומית של מרכזים להתייעלות משאבים 
וייצור נקי. המימון הראשוני לתכנית מגיע ממקורות של האו”ם והממשלה המארחת. גופים אלו 
מאוגדים על פי רוב כעמותות או ארגונים ללא כוונת רווח, עם חסות של אוניברסיטה מקומית 
או התאחדות תעשיינים. לאורך השנים חלקם הפכו לעצמאים יותר ויותר, ארגונית ותקציבית. 

בין המדינות החברות: דרום קוריאה, דרום אפריקה, מקסיקו, צ’כיה, הודו, סין ועוד.

תחומי פעילות: המרכזים הפועלים בתכנית מספקים סיוע לעסקים ולממשל בהטמעת שיטות 
ייצור נקי ומדיניות ממשלתית תומכת בכמה מסלולים:

ייעוץ וליווי טכני ומקצועי לעסקים וארגונים הכולל סקרי היתכנות והערכה להתייעלות   .1
סביבתית וחסכון כלכלי. הסיוע כולל הכשרה בשטח של צוות המפעל או הארגון ליישום 

והטמעה של ההמלצות.

הכשרת בעלי מקצוע ומומחים בתוכניות הכשרה מובנות.   .2

הנגשת מידע וקידום מודעות לייצור נקי באינטרנט, כלי התקשורת, כנסים, סדנאות ובפרסום   .3
מקרי מבחן, דפי מידע ומדריכים מעשיים.

פיתוח אסטרטגיות לאומיות ואזוריות ופרסום המלצות מדיניות לגופי הממשל ומחזיקי עניין   .4
נוספים לקידום התייעלות סביבתית. כולל קידום של שינויים בחקיקה, תקינה ומדיניות 

ממשלתית.

תיווך וסיוע בהעברה ומסחור של טכנולוגיות סביבה, כולל סיוע בהכנת תכנית עסקית,   .5
קבלת מענקים והשקעות.
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WRAP )Waste & Resources Action Programme( - UK

התכנית הבריטית הוקמה בשנת 2000 כחברה פרטית שלא למטרות רווח, ובמימון המשרד 
להגנת הסביבה )DEFRA(. עיקר ייעודה בהתייעלות משאבים בסקטור הפרטי וברשויות מקומיות. 

התכנית איחדה תחתיה מספר תוכניות ממשלתיות אחרות שפעלו בתחום. 

המדינה: בריטניה

תחומי פעילות: התכנית מספקת ייעוץ מעשי בנושאי התייעלות סביבתית ומיחזור לעסקים 
ולרשויות מקומיות ללא תשלום, תחת חיסיון מלא ובאופן בלתי תלוי. היא מתמקדת בעיקר 
בפרקטיקות המובילות לחסכון לארגון כתוצאה מההתייעלות. התכנית מפרסמת מידע בנושאי 
התייעלות סביבתית הכוללים נהלים מיטביים, מקרי בוחן ודפי מידע ונתונים )עד כה לתכנית 
מעל ל-400 פרסומים(. בין הנושאים בהם התכנית עוסקת: הטמעת מערכות ניהול סביבתיות, 
הפחתה וטיפול בפסולות, התייעלות אנרגטית, חסכון במים, צמצום אריזה, ייעול לוגיסטי )אחסון 
ותעבורה(, הפחתת שימוש בממסים אורגניים, השקעות בטכנולוגיות סביבתיות. התכנית מתמחה 
במגוון ענפי תעשייה - החל מכימיה ותרופות, מסחר, בנייה, הנדסת מכונות, אלקטרוניקה, 
קמעונאות ועד למזון, דפוס ומלונאות. היא משמשת כצינור להעברת מימון ממשלתי לפרויקטים 
של הקמת מתקני מחזור ותשתית התומכת בהם ומספקת גם הלוואות ומימון בערבות מדינה.

 National Industrial Symbiosis ”הארגון מפעיל גם תכנית “לקידום סימביוזה תעשייתית
)Programme )NISP, הממומנת על ידי היטל הטמנה. התכנית מאתרת ומתווכת בין עסקים מכל 
הסוגים אשר עשויים ליהנות מקשרי גומלין אשר יקדמו צמיחה ירוקה. התכנית מציעה ייעוץ, 
ליווי ואף מימון ממשלתי לפרויקטים מתאימים. לתכנית 21 נציגויות אזוריות ברחבי בריטניה 

ליצירת קשר קרוב וליווי מתמשך של החברים בתכנית.

תוצאות: על פי הערכות תכנית זו תרמה למשק הבריטי כ-2.2 מיליארד פאונד בין השנים 
2008-2011, מתוכם 376 מיליון פאונד באמצעות הגדלת מכירות של עסקים בריטיים. מהנתונים 
שפרסמה, עולה שהתכנית ”חסכה” הטמנה באדמה של כ-13 מיליון טון אשפה והפחיתה ב-6.6 

 .CO2-טון את פליטת ה
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גב’ וולרי ברכיה, 
מנהלת המרכז 
למדיניות 
סביבתית, 
מכון ירושלים 
לחקר ישראל: 
“איך משנים 
מפעלים קיימים? 
בבריטניה הוקם 
מנגנון שבו ליוו 
והדריכו מפעלים 
בתהליך הפיכתם 
לירוקים. לא 
הלכו עם שוט 
אכיפה. הם 
זקוקים לסיוע 
כדי להגיע למקום 
הנכון”.

Indictor Target Like-for-like impact 
against target %

Overall
impact

Weste diverted from 
landfill (tpa)

8 million 11.3 million 141 12.6 million

CO2e emissions 
avoided (tpa)

5 million 5.5 million 110 6.6 million

Economic bebefits (pa)

          Cost saving )pa)

         Sales growth )pa)

₤ 1.1 billion

₤ 818 million

₤ 282million

₤ 2 billion

₤ 1.8 billion

₤ 268 million

182

220

95

₤ 2.2 billion

₤ 1.9 billion

₤ 376 million

Water conserved )m3pa) n/a n/a n/a 5.7 million

tpa - tonnes per annum     m3pa - cubic metres per annum    CO2e -CO2e equivalent

:(Waste & Resources Action Program) טבלה 1: התוצאות שהביא מרכז הצמיחה הירוקה בבריטניה

)www.wrap.org.uk( מקור: דו”ח הביצועים של המרכז הבריטי

Annual impact resulting our activies with partners in the 2008-11 business plan period

פרופ’ עדי 
וולפסון, ראש 

המחלקה 
להנדסה כימית, 

מכללת סמי 
שמעון: “הקמת 

גוף ידע המשותף 
למדינה, 

לאקדמיה 
ולתעשייה 

תאפשר לרכז 
ידע בתחום, 

להפיץ ידע לכל 
מחזיקי העניין, 

לשתף בידע 
ולקיים דו-שיח 

בין מגזרים”.
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IAC )Industrial Assessment Centers( - USA

במקור נוסדה התכנית על ידי משרד המסחר, והיא פועלת כיום במימון משרד האנרגיה האמריקאי. 
המרכזים ממוקמים ב-24 אוניברסיטאות ברחבי ארה”ב, ומטרתם לקדם התייעלות אנרגטית 

בתעשייה בדגש על עסקים קטנים ובינוניים.

המדינה: ארה”ב

תחומי פעילות: התכנית מממנת מחקרים יישומיים בהתייעלות אנרגטית בתעשייה, מעניקה 
שירות תסקירים חינם לעסקים קטנים ובינוניים ובד בבד מכשירה סטודנטים להנדסה בנושא 
התייעלות אנרגטית ובחינת תהליכי ייצור לזיהוי ההשפעות הסביבתיות שלהם. כמו-כן, התכנית 
גם מנהלת מאגר מידע על התייעלות אנרגטית המתבססת על הניסיון המצטבר בתחום. נכון 

ליוני 2010, קיימים במאגר המידע של התכנית 14,598 תסקירים ו-109,192 המלצות.

תוצאות: על פי נתוני משרד האנרגיה האמריקני, החל מהקמתה ב-1976, התכנית חסכה 
ליצרנים שיישמו אותה כ- 55 אלף דולר בשנה בממוצע, עם החזר עלויות ממוצע בתוך כ-21 
חודשים. נוסף על כך, התכנית הובילה לחיסכון של כ- 700 מיליון דולר בהתייעלות באנרגיה 

ובשימוש במשאבים עבור החברות.

www1.eere.energy.gov/manufacturing/tech_deployment/iacs.html :אתר אינטרנט

EFA )Effizienz-Agentur( - Germany

המרכז לקידום התייעלות סביבתית וייצור נקי בעסקים קטנים ובינוניים בחבל נורדריין-
וסטפאליה נוסד ב-1998, במימון של משרד הסביבה. המרכז מאוגד באופן עצמאי מהממשל 
האזורי, כחברה ללא מטרות רווח. הוא מעסיק צוות של כ- 15 יועצים בחמש ערים )החבל 
כולו מונה כ-18 מליון תושבים(. המתודולוגיות השונות אותן המרכז פיתח נלמדות ומיושמות 

ברחבי גרמניה ובעולם כולו על ידי יועצים שהוסמכו לכך על ידי המרכז.

מדינה: גרמניה

תחומי פעילות: EFA מפתח מתודולוגיות ושיטות להטמעת ייצור נקי ועקרונות קיימות בעסקים 
קטנים ובינוניים. המרכז מספק ייעוץ ללא תשלום או בתשלום חלקי לעסקים קטנים ובינוניים ומסייע 
להם ביישום התייעלות סביבתית. המרכז גם מסייע בהשגת מימון להשקעות הנדרשות מתוכניות 
ממשלתיות שונות. כמו כן, המרכז משמש כמתווך וסוכן ידע בין הרשויות, האקדמיה, יזמים 
 והתעשייה ומקדם שיתופי פעולה בין הגורמים השונים תוך מתן דגש לקידום חדשנות סביבתית. 
בעשור האחרון המרכז השלים למעלה מאלף פרויקטים של התייעלות סביבתית בעסקים. 
הכלים אותם המרכז פיתח מתמקדים בשיפור של תהליכי ייצור, עיצוב תעשייתי, תהליכי ניהול 
ומימון. בנוסף, המרכז אוסף ומפרסם תחת קורת גג אחת מחקרים בתחומים שונים של התייעלות 
סביבתית וניהול סביבתי, מפיץ מידעון תקופתי ומנהל רשימת מומחים הזמינים לסייע לעסקים.

 www.efanrw.de :אתר אינטרנט

מר עודד דיסטל, 
ראש המטה 
לעידוד השקעות, 
משרד הכלכלה: 
“המוקד בתכנית 
המים היה לחבר 
דברים שעד אז 
פעלו בנפרד. 
במהלך של שיתוף 
בין מגזרי יש מקום 
לחבר אקדמיה, זה 
לא מובנה. צריך 
פונקציה במשרד 
שתחבר בין כולם”.

מה שמענו בהיוועצות?
הרגולציה הופכת למורכבת ורחבה יותר, והדבר מחייב ידע והבנה. גוף אשר ידריך, יסייע וילווה 
את המפעל בתהליך השינוי יכול להקטין את עלויות השינוי. יש צורך להפוך את התהליך 

להזדמנות, ולא רק לאיום.

נדרשת ממשלה דוחפת - ולא רק מאפשרת ואוכפת. המציאות מראה שגם כאשר ההשקעה 
הירוקה משתלמת, עסקים עדיין יהססו לעשות אותה. לכן יש צורך בתמריצים, ביטול סובסידיות 

בעייתיות, ודחיפה קדימה.  

יש מקום לבחינה מחודשת של שיתוף הפעולה בין התעשייה לבין האקדמיה. מערכת החינוך 
והאקדמיה אינן מחוברות כיום לנושא החדשנות הירוקה והייצור הירוק, וכמעט ואין שיעורים 

בתחום באוניברסיטאות. 

קיימת בשלות לשינוי כיוון משמעותי ביחסי התעשייה והסביבה. תרבות של הקשבה, הבנה, 
ושינוי דיסקט ל”עבודה יחד” )ולא נגד( - יאפשרו לממש זאת. 

הרגולציה צריכה להיות כלי מרכזי להובלת שינוי. לצידה, נכון להתמקד גם בסנכרון מערכתי, 
התאמות במיסוי ומתן תמיכות כספיות.
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3
מנוף מס’

צרכנות ירוקה

גב’ איזבלה קרקיס, 
אפידמיולוגית, 

משרד הבריאות: 
“אני חושבת 

שיש כאן שינוי 
 התנהגותי, ולא

רק שינוי תרבותי, 
בחברה כולה. 

לדעתי התוספת 
של הידע 

והמודעות בעניין 
של מה ירוק - 

והקשר שבין 
ירוק לבין בריאות 

- יכולה להיות 
מאוד משמעותית 

וחשובה”.

המוצרים עליהם אנו משלמים יותר - הם גם המזהמים יותר. מחקר שנעשה מצא כי 80%-70% 
מההשפעה הסביבתית נובעת משלושה תחומי צריכה: דיור, תחבורה ומזון. תחום הדיור מתייחס 
לכלל ההחלטות הצרכניות הנלוות לדירה, ובכלל זה מוצרי חשמל, ריהוט וצרכי הבית. יתר 
ההשפעה נובעת מתחומים דוגמת פנאי, ביגוד, חינוך, בריאות ועוד. אלו, על פי נתוני הלשכה 
המרכזית לסטטיסטיקה, גם התחומים המשמעותיים ביותר מבחינת היקף ההוצאה שלנו, המהווים 
יחד כ-70% מסך ההוצאה של משקי בית על צריכה. מאחר והשינוי נדרש בעולם כולו, הרי 

שפוטנציאל הצמיחה למשק הישראלי גדול ומשמעותי. 

הצרכן הישראלי מעוניין לקנות ירוק - אך הוא רגיש מאוד למחיר. סקר שנערך במשרד 
הכלכלה בשנת 2010 מצא ש 70% מהצרכנים טוענים שהשפעת המוצר על הסביבה מהווה 
עבורם שיקול בבחירת מוצר. כ-50% אמרו שהם גם מוכנים לשלם עד 5% יותר עבור מוצר 
שהוא בעל תו תקן ירוק )במידה מסוימת או רבה(. יחד עם זאת, מחיר המוצר מהווה שיקול 
מרכזי עבור 90% מהצרכנים. פערי המחירים בין מוצרים ירוקים למוצרים לא ירוקים מונעים 

למעשה את קידומה של צרכנות ירוקה בישראל. 

המשק הישראלי רואה את מחיר הקנייה - ולא את המחיר המלא בפועל לאורך כל חייו של 
המוצר. לכל מוצר יש מגוון של השפעות סביבתיות, הנגרמות מהשימוש בו, כמו גם מתהליך 
הייצור, ההובלה, ואופן הטיפול בו בתום השימוש. מחיר המוצר בנקודת הקנייה אינו בהכרח 
המחיר המלא של השימוש בו בראיית מחזור החיים כולו )Life Cycle Assessment(. לרוב, 
לצורך ביצוע ניתוחים שכאלו, נדרשת תשתית ידע גדולה שאיננה זמינה כיום. ואולם בכל הקשור 
לרכישת מוצרי חשמל “לבנים” ולבניית מבנים, קיימת בהירות רבה יותר המאפשרת פעולה. 

מיסוי על מקררים לא יעילים יאפשר להתאים את פער המחיר בקנייה. הוועדה להתייעלות 
אנרגטית שהקימה רשות המיסים ב-2009 קבעה את הצורך בשינוי מחיר הרכישה של מוצרי 
חשמל. מקררים שאינם יעילים אנרגטית אולי זולים יותר במעמד הקנייה - אך המחיר הראשוני 
שלהם אינו משקף את העלות הרב-שנתית להפעלתם ואת העלות החיצונית שהם יוצרים. 
בהמשך למס הירוק שהטיל שר האוצר על רכבים בהתאם לרמת הזיהום שלהם, כך רצוי להיות 

גם ביחס למקררים בדירוג אנרגטי C ומטה. 

גרף 4: היקף הצריכה של משקי הבית גרף 3: השפעת תחומי הצריכה על הסביבה

שינוי הרגלי הצריכה של כלל הצרכנים במשק - פרטיים, עסקיים וציבוריים - הוא תנאי הכרחי 
לקידומה של צמיחה ירוקה. נקודת ההתחלה טובה: מחצית מאזרחי ישראל )49%( יהיו מוכנים לשלם 
יותר עבור מוצר ידידותי לסביבה, שליש ממשקי הבית )32%( ממחזרים נייר, רבע )22%( ממחזרים 
סוללות וכעשירית )11%( משתמשים בשקיות רב פעמיות לאריזת מזון. הדרך קדימה מחייבת לקדם 
מהלכי מיסוי ירוק, להבהיר מהו “מוצר ירוק” ובעיקר לשנות את תפיסת מחיר המוצר: במקום להסתכל 
על המחיר בזמן הרכישה, עלינו להתייחס למחיר בראיית מחזור החיים כולו. את השינוי יש להטמיע 

לא רק בקרב הצרכן הפרטי, אלא גם בקרב המגזר הציבורי והעסקי.

לצריכת המוצרים והשירותים במשק השפעה רבה על הסביבה - גם בנקודת ההחלטה על “מה לצרוך” 
וגם באופן בו אנו “צורכים” את המוצר לאחר הקנייה. ישנה משמעות להעדפת רכב עם צריכת דלק יעילה, 
או להקפדה על כיבוי מוצרי חשמל שאינם בשימוש. כל אלה משפיעים על טביעת הרגל האקולוגית 
של האדם הממוצע במדינה מפותחת. כיום אנו צורכים כמעט כפליים מהיכולת של הסביבה לשאת 
זאת לאורך זמן. אם לא נוכל לשנות זאת, לא יהיה ירוק, וגם לא תהיה צמיחה כלל. לשינוי הצריכה 
גם השפעה עקיפה חשובה לא פחות: כיוון שהביקוש מכוון את ההיצע, בכוחם של הצרכנים להשפיע 

על דפוסי הייצור במשק כולו.
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הקלות במס רכישה יעודדו צרכנים להעדיף בתים “ירוקים” - ויתמרצו קבלנים לבנות 
אותם. על פי ההערכה, ייתכן חיסכון של עד 30% בצריכת החשמל ועד 10% בצריכת המים 
במבנים ירוקים. בארה”ב העריכה המועצה לבנייה ירוקה את החיסכון בהיקפים גדולים עוד 
יותר )USGBC, 2010(. מכאן, שהשקעה של כ-3% יותר בעלות הבנייה נמצאה משתלמת. 
בכדי להתאים המחיר בזמן הקנייה, תינתן לכן הנחה במס רכישה כל עוד הבנייה תעמוד בתקן 

הישראלי לבנייה ירוקה, ת”י 5281. 

לצד הצעדים בצד ההיצע - עלינו להבטיח שהצרכן יודע מה הוא קונה. גם עבור הצרכנים 
המודעים סביבתית, קיים קושי לזהות מוצרים ירוקים, כיוון שכיום השימוש במושגים “ירוקים” 
נעשה ללא אמת מידה ברורה. רוב המוצרים הללו הם “ירוקים” על פי הצהרותיו של היצרן או 
על פי תווים ירוקים המוענקים על ידי גופים פרטיים. ההצהרות העצמיות נעשות ללא כל תקן 
 Energy Star מחייב. התווים מתייחסים לרוב להיבט סביבתי אחד של המוצר )לדוגמא, התקן

מתייחס למוצרים יעילים אנרגטית(. 

בארץ קיים ה”תו הירוק” המוענק על ידי מנהלת התו הירוק, המורכבת מהמשרד להגנת הסביבה 
וממכון התקנים. ה”תו הירוק” מתייחס לכלל הבטחת מחזור החיים של המוצר. לצערנו תו זה 
לא זוכה להעדפה ברורה מצד הצרכנים. בעולם קיים תקן המגדיר את הסטנדרטים הנדרשים 
לצורך שימוש בהצהרות סביבתיות. תקן ISO14021 אומץ על ידי מדינות רבות וגופים בינלאומיים 
דוגמת האיחוד האירופי וה-OECD. הוא כולל רשימה של 12 מושגים ספציפיים בהם נעשה 
שימוש רב לצרכי מיתוג סביבתי, ומגדיר תנאים לשימוש בכל אחד מהמושגים. על מנת למקסם 
את התועלת של הצהרות סביבתיות, הוועדה למדיניות צרכנית )CPP( של ה-OECD המליצה 

לממשלות לפעול בין היתר לחינוך צרכנים ולפרסום הנחיות לשימוש בהצהרות סביבתיות. 

גב’ דפנה הר אבן, 
אחראית תחום 
איכות סביבה, 
ההסתדרות 
החדשה: “הבהירות 
חשובה. שנדע מה 
אמיתי ומה נכון. 
היה בישראל תו 
מגן דוד ירוק, 
היה כוכב ירוק 
ועוד כהנה וכהנה 
תווים - שהצרכן 
יצא מבולבל וגם 
מרומה מחלקם. 
צריך לצאת 
בקמפיין מאוד 
מאוד ברור לכל 
הקהל”.

עו”ד גב’ תמר 
פינקוס, הממונה 

על הרשות להגנת 
הצרכן והסחר 

ההוגן: “מודעות 
ומוטיבציה לא 

יעזרו אם לא תהיה 
כאן הגדרה אחת 

של “מה זה ירוק”. 
לכן ההגדרה 

היא לא בסוף. 
היא בהתחלה. 

אי אפשר לעודד 
צרכנות ירוקה, אם 

יהיו הרבה גופים 
שכל אחד יקרא 

לעצמו ירוק”. 

מקור: משרד הכלכלה, “צרכנות בת קיימא של משקי הבית”, 2010.
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49.4%

מכירים את 
התו הירוק

אף פעם לא 
או כמעט שלא

45.8%35.3%

אינם מכירים 
את התו הירוק

לפעמים לא ידעו 
להשיב

כן תמיד

שכיחות הבדיקה של 
המצאות תו הירוק לפני 

הקניה בקרב אלו המכירים 
את התו

היקף המודעות והשימוש 
בתו הירוק

גרף 6: היקף המודעות והשימוש בתו הירוק

מקור: משרד הכלכלה, “צרכנות בת קיימא של משקי הבית”, 2010.

גרף 5: נכונות הצרכן הישראלי לשלם יותר בעבור מוצרים ידידותיים לסביבה

סויימת 29.1%
במידה מ

17
.1%

כוי 
 סי

כל
אין 

אין סיכוי 9.7%

לא החלטתי, לא יודע 24.1%

במידה רבה 20%

הנחיות ברורות לפרסום ההצהרות סביבתיות יבטיחו שהמוצר ירוק - ולא מתיירקק. ההצהרות 
העצמיות נעשות על ידי היצרנים עצמם. אף כי מרבית היצרנים עושים זאת מתוך שיקול דעת, 
דבר העשוי לפתוח פתח לתופעת ההתיירקקות )Greenwash(, הנוצרת כאשר הצהרות סביבתיות 
מנוצלות לצרכים שיווקיים, ללא ביסוס ראוי ובאופן המטעה את הצרכנים. תופעה זו עלולה, 
בין היתר, להביא לחוסר אמון של הצרכנים במוצרים ירוקים ולפגוע במאמצים לקידום הרגלי 

צריכה ידידותיים לסביבה.

פרסום הנחיות לשימוש בהצהרות סביבתיות יאפשר לאכוף פרסומים לא נכונים. בבריטניה, 
בארצות הברית ובאוסטרליה קיימים מסמכים ממשלתיים המתווים קווים מנחים ביחס לשימוש 
הצהרות סביבתיות, כאשר הפיקוח נעשה כחלק מתקנות ההגנה על הצרכן והחובה בפרסום 
אמת. התקנות שפורסמו בארצות הברית בשנת 1999, כוללות פירוט מילולי של הפרקטיקה 
הנכונה ביחס לכל טענה. בשנת 2010 פורסמה אף הצעה )שטרם אושרה( לעדכון התקנות, 

  .)eco-friendly תוך איסור מוחלט על טענות גורפות )דוגמת

הממשלה תפרסם מדריך להצהרות סביבתיות - אשר יגדירו קווים מנחים לשימוש בהן. כחלק 
מהמהלך, המשרד להגנת הסביבה בתאום עם הרשות להגנת הצרכן יפרסמו הנחיות לשימוש 
בהצהרות סביבתיות, בהסתמך על העקרונות שנקבעו בתקן בינלאומי וכן במפרטי התו הירוק, 

ובדומה לנהוג במדינות

מערביות מובילות. ההנחיות יפורסמו באתרי האינטרנט הרלוונטיים - והרשות להגנת הצרכן 
תתבסס עליהן בבואה לבחון תלונות על הטעיית הצרכן. בכך, יימנע השימוש בהצהרות שאין 

מאחוריהן ממש.
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גב’ אתי אלטמן, 
דוברת, תנו לחיות 
לחיות תל אביב - 
יפו: “נחוץ להגביל 
פרסומות למוצרים 
פוגעניים בסביבה 
כפי שמגבילים 
פרסומות לעישון. 
במיוחד יש להגביל 
פרסומות כאלו 
שמכוונות לילדים 
ולנוער, הגיל שבו 
מתעצבת תרבות 
הצריכה של 
האדם”.

4
קידום רכש ירוק

מנוף מס’

לצריכה הציבורית השפעה שאינה פחותה מזו של הצריכה הפרטית. באמצעות הפיכת תהליך הרכש 
הציבורי לירוק יותר, ניתן להביא לשיפור משמעותי בביצועים הכלכליים הסביבתיים של הממשלה ושל 
השלטון המקומי - עד כדי חיסכון ישיר של כמיליארד שקלים למשלם המיסים. מהלך שכזה מחייב 
התייחסות לעלות המוצר על פני כל מחזור חייו )רכישה, שימוש, סילוק(, ולא רק בנקודת הקנייה. בחלק 
משמעותי מהמקרים, רכש ירוק משתלם כלכלית בטווח הארוך, אך מחייב תמריץ כספי בטווח הקצר. 
סיוע שכזה יינתן למשרדי ממשלה ולרשויות מקומיות - על מנת לייצר תמריץ להשקעה הראשונית. 

לצידו - תפעל הממשלה לחיזוק המודעות לנושא. 

כאחד מן הצרכנים הגדולים ביותר במשק, עם הוצאות בשווי 83 מיליארד שקלים בשנה על רכישת 
מוצרים ושירותים, המגזר הציבורי משפיע באופן דרמטי על המשק הישראלי. להתנהלותו הצרכנית 
של המגזר הציבורי, השפעה רבה על תהליכי הייצור והעדפות הצרכנים האחרים. הוא מאפשר לפתח 
שווקים חדשים, להגדיל את היצע המוצרים הידידותיים לסביבה במשק, להקטין ההשפעות הסביבתיות 

השליליות של המגזר הציבורי, לקדם חדשנות ובעיקר להציג דוגמא לציבור הרחב. 

מוצר רגיל

סילוק 10%

שימוש ותחזוקה 55%

רכישה 35%

מוצר ירוק

סילוק 6%

שימוש ותחזוקה 34%

רכישה 45%

ISO 14021 טבלה 2: ההצהרות הסביבתיות הכלולות בתקן

 » Compostable

 » Degradable

 » Designed for disassembly

 » Extended life product

 » Recovered energy

 » Recyclable

 » Recycled content

 » Reduced energy consumption

 » Reduced resource use

 » Reduced water consumption

 » Reusable and refillable

 » Waste reduction

מה שמענו בהיוועצות?
היכולת להשפיע על דפוסי הצריכה מחייבת בהירות ומידע אמין ביחס לכיוון השינוי הנדרש )“מהו 
ירוק?”(, והפעלה ממוקדת של כלי אסדרה ופרסום המוכחים כמשפיעים על התנהגות הצרכנים.

יש להבטיח “שהירוק” יהיה תמיד נגיש. כך למשל, מעבר לקבלת הוצאות רכב מהמדינה במקום 
רכב צמוד הוא כיום בלתי אפשרי. מיעוט המוצרים הירוקים בחנויות גם הוא מייצר בעיה. 

ישנם שורה של גופים הנמצאים “במעגל השני” של שרשרת האספקה, אשר השפעתם על 
היצרנים והצרכנים מוכחת. מהלכים של בנקים ורשתות שיווק למשל, יכולים לייצר שינוי 

משמעותי במשק כולו.

התמקדות יתר במתן תו ירוק עשויה להאפיל על הצורך בשינוי ייסודי יותר של דפוסי הצריכה. 
אם קצב הגידול בצריכה יעלה על ההתייעלות בשימוש במשאבים - ייצרנו צמיחה, אך לא 

בהכרח ירוקה.

בחינת העלות לאורך כל מחזור החיים של המוצר משקפת את השפעתו הסביבתית למפעל 
ולציבור, אך היא יקרה יחסית. ייתכן והשקעה בפיתוח יכולות אקדמאיות בתחום תשנה 

המצב בעתיד. 

גרף 7: אילוסטרציה להבדלי עלויות טיפוסיים לאורך חיי המוצר בין מוצר רגיל ומוצר ירוק 
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הבחירה ברכש ירוק יכולה לנבוע מנימוקים כלכליים, נימוקים סביבתיים או משניהם יחדיו. 
בחלק גדול מהמקרים, המוצר הירוק יקר יותר בנקודת הרכישה - ולכן אינו מקבל עדיפות 
בהליך המכרזי אליו מחויב המגזר הציבורי. ואולם, הסתכלות של עלות המוצר לאורך השנים 
שלאחר הרכישה תשנה את התמונה, כפי שניתן לראות בגרף. כך למשל במכרזי רכב, עלות 
הדלק והטיפולים הנדרשים לשימוש ולתחזוקה, לצד עלות הסילוק של הרכב - יכולים לשנות 

את תמונת המחיר, כפי שאכן קרה במכרזים שפרסמה הממשלה בתחום. 

מחקר שנעשה באירופה על רכש ציבורי ירוק בשבע מהמדינות החברות באיחוד, נמצא כי 
הטמעת שיקולים סביבתיים במכרזי הרכש הביאה לחסכון של עד 5.7% בהוצאות הרכש 

.)PwC Sustainability, 2009( 1.2% והתפעול, ובשיעור ממוצע של

PwC Sustainability, 2009 :מקור

שימוש בשיעור החסכון הממוצע כבסיס לאומדן החיסכון האפשרי בישראל, יראה כי עבור 
הוצאה שנתית בהיקף של כ-83 מיליארד ₪, יכול המגזר הציבורי בישראל )ממשלה, רשויות 
ותאגידים( לחסוך 1.04 מיליארד ₪. גם אם נניח שהיקף ההוצאה הציבורית הרלוונטי לחסכון 
עומד על מחצית מסכום ההוצאה השנתי )מתוך הנחה שחלק מן ההוצאות אינן ניתנות לייעול(, 
והחיסכון יהיה מחצית מזה שהושג באירופה - עדיין מדובר בחיסכון בהיקף של מאות מיליוני 

שקלים בשנה. 

של  ההשפעה  את  בעבודה שבדקה  מוצר.  לכל  פרטני  באופן  גם  למדוד  ניתן  התועלות  את 
הטעמת קריטריונים סביבתיים במכרזים של מוצרי טכנולוגיה נמצא כי גובה החיסכון השנתי 
הצפוי בצריכת החשמל של מחשב אחד עומד על 42 שקלים בשנה. במסכי מחשב נמצא חסכון 
55-75 שקלים )בהתאם לגודל המסך(. מספר עמדות המ–  שנתי בהוצאות על חשמל בגובה

חשב בכל המגזר הציבורי מוערך בכ-65,000, כך שהחיסכון השנתי בהוצאות החשמל במגזר 
הציבורי כולו צפוי לעמוד על כ-6.3 מיליון שקלים בשנה.

וזה לא הסוף לחיסכון הכלכלי האפשרי. רכישת מכונה משולבת )מדפסת, פקס, מכונת צילום( 
בעלת ביצועים סביבתיים משופרים יכולה לחסוך 761 שקלים בשנה בחשבון החשמל, להפחית 
את עלות צריכת הדפים בכ-40% ואת עלות השימוש בדיו בכ-70%. חשוב לציין כי הנתונים הללו 
מבטאים חסכון ישיר בלבד, ואינם כוללים תועלות נוספות כגון הפחתת פליטות, חסכון בעלויות 

 .)BDO, 2012( חיצוניות וצמצום עומסים סביבתיים, כך שהתועלת האמתית גדולה אף יותר

תחשיבים דומים שנעשו במדינות אחרות מצאו חיסכון בקטגוריות רכש נוספות. לדוגמא- 
באנגליה נמצא כי קריטריונים סביבתיים במכרזי ריהוט יכולים להביא לחסכון ישיר של עד 60 
מיליון ליש”ט בשנה. כלומר- גם במוצרים בהם אין צריכת משאבים מתמשכת )חשמל, דלק, 
מים וכדומה( ניתן ליצור חסכון על פני תקופת השימוש על ידי קביעת קריטריונים סביבתיים 
כבר במועד הרכישה, תכנון המוצר והחומרים מהם הוא עשוי, זמינותם של חלקי חילוף, הבטחת 

תקופת שימוש מינימאלית ועוד. 

מנגנון הרכש הנוכחי אינו מתייחס באופן מובנה לחיסכון הנוצר משימוש וסילוק המוצר הירוק. 
המנגנון כיום אף מפריד בין הגורם שמנהל את תהליך הרכש של המוצר לבין הגורם התפעולי 
שאצלו נוצר החיסכון לאורך השימוש. הדבר יוצר תחושה כאילו המוצר הירוק הוא יקר יותר, 
אף כי הוא משתלם לאורך זמן. פער זה אמנם לא מתקיים בכל המוצרים הירוקים, אולם הוא 
מאפיין רבים מהם, שכן מוצרים ירוקים, בהגדרתם, הם יעילים בשימוש במשאבים, מתוכננים 

לחיי מדף ארוכים יותר ומעוצבים לשימוש חוזר או מחזור. 

נהלי המכרזים יכללו הגדרה של מכרז ירוק - ויאפשרו הסתכלות ארוכת טווח על מחיר. 
על מנת להבטיח תועלת מירבית לממשלה, ובהמשך להליך ההתייעצות, קבעה הממשלה את 
הצורך בכללים ייעודיים ל”מכרז ירוק”. במסגרת זו, יפעל החשב הכללי לשינוי בהגדרת מחיר 
המוצר במכרזים השונים שמפרסמת הממשלה, כך שיכלול גם את עלויות השימוש, האחזקה 
והסילוק. הדבר כבר נעשה במכרז המרכזי לרכישת רכבים לממשלה, והנושא יובא לידיעתם 
של מנכ”לי משרדים, תאגידים, חברות ורשויות מקומיות. יודגש כי אין מדובר בהכפפת המכרזים 

של משרדי הממשלה לאמות המידה של הרכש הירוק.

דנמרקהולנדגרמניהאוסטריהפינלנדשוודיהבריטניהממוצע

-1.20%-1.24%
-0.79%-0.48%-0.32%-0.17%

0.31%

-5.70%

גרף 8: השפעת רכש ירוק על הוצאות ישירות לרכש ולתפעול של ממשלות באירופה 

השפעת רכש ירוק על הוצאה ישירה על רכש ותפעול )2007(

מר רועי כהן, 
מנהל פיתוח 
עסקי, החברה 
למשק וכלכלה 
של השלטון 
המקומי: “יש 
הפרדה מוחלטת 
בין מי שרוכש 
לבין מי שמשתמש 
במוצרים, וזו בעיה. 
הראייה של שני 
הדברים צריכה 
להיות משותפת”.

מר גיל לבנה, 
ראש המועצה 

המקומית שוהם: 
“אנחנו יכולים 

לכוון את הצרכנות 
שלנו לכיוון 

צריכה ירוקה 
כשלטון מקומי. 

אבל צריך שיהיה 
ברמה הלאומית 

מנוף שיוזם 
ומקים מהלכים 

סביבתיים”.

האיחוד האירופי: “רכש ציבורי ירוק הוא תהליך בו 
רשויות ציבוריות מבקשות לרכוש טובין ושירותים בעלי 

השפעה סביבתית פחותה, לכל אורך מחזור חייהם, 
בהשוואה למוצרים ושירותים בעלי אותה פונקציונאליות 

 .)COM, 2008( ”שהיו נרכשים באופן רגיל

חסכון בצריכת 
החשמל של מחשב

חיסכון שנתי בהוצאות 
החשמל במגזר הציבורי 

מספר עמדות המחשב 
במגזר הציבורי

חסכון בצריכת 
החשמל של מסך

₪42₪65) )65,000 ₪6,300,000 +X=
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יוגדרו יעדים מדידים להיקף הרכש הממשלתי הירוק באמצעות מכרזי מינהל הרכש, שיקחו 
בחשבון גם היבטי ייצור מקומי. בהחלטת ממשלה מס’ 5090 מספטמבר 2012, נקבעו יעדים 
מדידים לכלל משרדי הממשלה: בשנת 2013, 5% מהמכרזים של החשכ”ל יעמדו  בכללי 
המכרז הירוק, 12% עד ל-2016 ו-20% עד לשנת 2020. בנוסף, ייקבעו יעדים לכמה עשרות 
מכרזי רכש מרכזיים שמפרסמת ממשלת ישראל מדי שנה דרך מינהל הרכש הממשלתי, כך 
ש-5% מסך ההוצאה על הרכש בשנת 2013 )ולא פחות מ-3 מכרזים( יתנהלו על-פי כללי 

המכרז הירוק. שיעור זה יגיע ל-20% בשנת 2020. 

מוצר

אורך חיי 
מוצר 
)שנים(

עלות 
ליחידה

חיסכון שנתי 
ליחידה

יחידות 
שיירכשו

עלות 
היחידות

חיסכון שנתי 
בשימוש

חיסכון לאחר 
25 שנה

 277,467₪  58,300₪  150,000₪ 500 117₪  300₪ 10חיישני מיזוג

נורות 
 T5 חסכוניות
3X14 WATT

14 200 ₪  33₪ 2000 400,000₪  ₪65,296  75,662₪ 

נורות 
 T5 חסכוניות
2X28WATT

14 ₪100  16₪ 2000 200,000₪  32,648 ₪  37,831₪ 

משתנות 
 614,362₪  183,348₪  300,000₪ 200 ₪917  ₪ 1,500 20ללא מים

בקרי הדפסה 
 177,262₪  300,000₪  900,000₪ 500 600₪  ₪  1,800 5למדפסות

תאורת רחוב 
 1,449,739₪  2,100,000₪ 12,000,000₪ 6000 350₪  ₪ 2,000 12חסכונית

מערכת איתור 
 1,806,932₪  1,920,000₪  960,000₪ 4 ₪ 480,000  ₪ 240,000 1דלף בצנרת

 12,816₪  22,157₪  75,000₪ 250 ₪  89  ₪ 300 5קומפוסטרים

 ₪ 4,452,071  ₪ 4,681,749 14,985,000₪ סה”כ:

NPV4,469,942 ₪ 
IRR16%

5%שיעור היוון:

מקור: הערכות המשרד להגנת הסביבה

מר יונתן בצלאל, 
רכז בכיר כלכלה 
ורכש, מנהל הרכש 
במשרד האוצר: 
“ברגע שאפשר 
להראות שהירוק 
הוא חסכוני יותר 
לטווח הארוך, אין 
שום בעיה לרכוש 
אותו. הדוגמא 
הכי טובה היא 
הרכב. אנו רואים 
שהסתכלות על 
מחיר לארבע שנים 
שינתה החלטות”. 

מר ירון יואל, 
יו”ר, ארגון מנהלי 
רכש ולוגיסטיקה: 
“בעולם התפיסה 

האתית של הרכש 
כוללת תפיסה 

ירוקה. רכש אתי 
זה לא רק לא לתת 

שוחד, אלא גם 
קנייה שמתחשבת 
בסביבה. בישראל 

אין חובה כזאת 
לעשות הדרכה 

לאנשי רכש - וזה 
נדרש”. 

תמריץ כספי יינתן לגופים ציבוריים על מנת לסייע במימון הפער בעלויות במועד הקנייה. 
מאחר והגורם הרוכש את המוצרים אינו תמיד זה ש”מרוויח” מהחיסכון בעלויות השוטפות 
את  לעודד  שנועד  כספי  סיוע  הסביבה  להגנת  המשרד  יציע  המוצר,  של  הסילוק  ובעלויות 
החיסכון. הסיוע יינתן במקרים בהם המכרז הירוק מביא לייקור הרכישה - אך צפוי להביא 
לחיסכון עתידי. מחישובי המשרד להגנת הסביבה עולה שהשקעה של 15 מיליון ש”ח צפויה 
להביא לתשואה של 16% ולהחזיר כ-40 מיליון ש”ח לאורך 25 שנים. לשם המחשה, מהכסף 
אשר עתיד להיחסך- ניתן יהיה לרכוש 6,000 פנסי רחוב חסכוניים, 500 בקרי הדפסה, 500 

חיישני מיזוג ו-200 משתנות.

על מנת לקדם מודעות לנושא, ייקבעו ממוני רכש ירוק, יוקם פורטל אינטרנטי ויבוצעו 
הכשרות. בכל גוף רכש ימונה אחראי על ריכוז ויצירת הידע בתחום, אשר יקדם הכשרות 
וילווה מכרזים. במקביל, יקים החשב הכללי אתר אינטרנטי שירכז את כל הידע הנדרש, כולל 
היקפי החיסכון ודוגמאות לגופים שהובילו מהלכים מוצלחים. כצעד משלים, ישלב מנהל הרכש 
תכנים רלוונטיים בקורסי הרכש אותם הוא מקיים והמשרד להגנת הסביבה יקדם הכשרות של 

מקבלי החלטות ומנהלים בארגונים ציבוריים.

האו”ם: “רכש ציבורי ירוק מאפשר לממשלות למנף את 
הוצאותיהן על מנת לקדם מטרות חברתיות סביבתיות 

וכלכליות... ותורם ליצירת שווקים לטכנולוגיות 
מתאימות ופתרונות חדשניים”.

טבלה 3: אילוסטרציה - מוצרים שניתן לרכוש מכספי התכנית לסיוע במימון רכש ירוק - והרווח הכספי ממנה

מה שמענו בהיוועצות?
אם הגופים הרוכשים יבינו שבטווח הארוך יש ערך כלכלי לרכש ירוק, יחול השינוי. המחיר 
הראשוני הוא הקובע כיום, ואין חיבור מבני בין רכש לבין התחזוקה, התיקון וההשבה. הסתכלות 

על עלות המוצר לאורך כמה שנים יכולה לשנות את המצב. 

יש צורך לייצר ולהטמיע את הידע הסביבתי במערכת. הכשרות לספקים ולאנשי הרכש, לצד 
עבודה רוחבית שתציג יתרונות - יקדמו שינוי. קיים קושי בשילוב קריטריונים סביבתיים במכרזים 

אם רבים לא מבינים את משמעותם. 

לעתים המערכות הציבוריות נמנעות משילוב אמות מידה ירוקות בשל העלויות המיידיות 
הנוספות. ייתכן ויש מקום במתן סיוע חד פעמי, אשר יוחזר מכספי החיסכון בשנים שלאחר מכן.

קביעת סדרי עדיפויות לתהליך יירוק הרכש הציבורי תאפשר לדעת במה להתמקד. עיסוק 
ברכש המשותף לכלל הממשלה ובענפים מסוימים הוא פשוט יותר מאשר רכש בטחוני למשל.

על מנת לייצר שינוי של ממש, יש צורך במסר ברור וחד של המחוקק למערכת כולה - ובכלל 
זה לשלטון המקומי ולחברות ממשלתיות.
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3
מנוף מס’

5
מנוף מס’

מסלול ירוק לחדשנות

היקף השוק לטכנולוגיות ירוקות בעולם עומד על 5 טריליון דולר. קצב הצמיחה של החברות הפועלות 
בתחום בישראל - גדול כבר היום מהקיים בעולם. זוהי הזדמנות שניתן וצריך לממש: ישראל יכולה 
להפוך למובילה ברמה הבינלאומית, ולנצל את כושר היזמות המקומי, תעשיית ההייטק והמחקר 
האקדמי. עם התפתחות הרגולציה הסביבתית, הצורך בפתרונות חדשניים ופורצי דרך לטיפול בפסולת 
מוצקה, בקרקעות מזוהמות, בזיהום אוויר ובשפכים - רק עולה. אלא שלמעט בתחום האנרגיה והמים, 
מספר החברות הקיימות בתחום כיום נמוך יחסית, וקיים קושי להטמיע חדשנות ירוקה בתעשייה 
המקומית. בהתייעצות למדנו שמה שלא עובד בארץ - קשה יותר למכור לחו”ל. מסלול ירוק להטמעת 

טכנולוגיות סביבה ותמריצים כספיים לבעלי המפעלים יסייעו בכך.

ענף הקלינטק )CleanTech - טכנולוגיות נקיות( נועד לפתור בעיות הנובעות מהמשבר הסביבתי 
הגלובלי - תוך ניצול הזדמנות לחיזוק הכלכלה הישראלית. הוא מצליח להביא לשימור משאבי כדור 
הארץ על ידי פיתוח טכנולוגיות, מוצרים ושירותים בתחומי האנרגיה, המים, הפסולת והזיהום. חלקה 
של ישראל בשוק טכנולוגיות הסביבה הוערך לפני כעשור ב-0.3% )מכון נאמן וגלובס מחקרים 

2007(, וכיום על- פי ההערכות הוא מגיע ל-1% )כ-3 מיליארד דולר(. 

בעוד שארצות הברית, אירופה ויפן ייצרו כ-85% מהטכנולוגיות הסביבתיות בשוק העולמי לפני 
 CleanTech Group( כעשור, הרי שכיום ישראל ממוקמת במקום ה-2 במדד חדשנות הקלינטק העולמי
WWF 2012 &(. מתוך 38 מדינות, הוגדרה ישראל כמעצמת חדשנות בתחום הקלינטק - ועקפה את 

שבדיה, פילנד וארצות הברית. המדד משקלל מרכיבים שונים ביניהם היקף ההשקעה הממשלתית 
במו”פ, מספר החברות בתחום, רמת הרווחיות שלהן ומספר הפטנטים הסביבתיים. בדו”ח עצמו, 

צוינה בעיית המסחור של המוצרים הישראליים.

חדשנות ירוקה יכולה להוות מקור צמיחה משמעותי למשק הישראלי. על-פי הערכה שביצעה 
חברת פארטו עם מוסד שמואל נאמן, עידוד ממשלתי של הסקטור באמצעות תקציבים ורגולציה 
יכול להביא להביא ל-61,000 משרות חדשות בשנת 2017 ולהגדיל את חלקו של הקלין טק 
בתוצר מ-1.8% כיום ל-3% בתוך חמש שנים. התשואה הגבוהה להשקעה אינה כוללת בתוכה 
את ההתייעלות של התעשייה המקומית כתוצאה משינוי טכנולוגיות הייצור והגדלת הפריון - 

אשר נדונה בפרקים הקודמים. 

על פי הערכות כלל השוק העולמי למוצרים ושירותים ירוקים נאמר ב-5 טריליון דולר. מחקר 
שערכה ממשלת בריטניה )BIS 2009( הפריד בין שלושה תחומים מרכזיים ואמד את גודלם: 
תחום הפחתת הפחמן הגיע ל-2.3 טריליון דולר )48% מהמכירות בשנים 2009/10(, תחום 
1.3 טריליון דולר )21%( והתחום הסביבתי הוערך ב-1.1 טרי– -האנרגיות המתחדשות ריכז כ

ליון דולר )21%(. בתוך התחומים, הסקטורים בעלי היקפי המכירות הגבוהים ביותר הם כאלה 
800 מיליון דולר(, טכנולוגיות לב– )התלויים בחידושים טכנולוגיים, בראשם דלקים חלופיים 

מר אלעד שביב, נייה )629 מיליון דולר( וטכנולוגיות לייצור אנרגיה חלופית.
מנכ”ל, נקיטק: 
“לא כל מתקן 

חלוץ דורש 
הרבה כסף. אבל 

היום אין מנגנון 
שמממן זאת. 
מסלול מואץ 
לפרוייקטים 

קטנים יחסית, 
עם מימון 

וערבות, יכול 
לשחרר את 

החסם. כרגע מי 
שמוכן לאמץ 
זאת - העלות 

נופלת עליו”.

טבלה 4: השוק הירוק ותחומי הפעילות במסגרתו

תחום הפחתת פחמןתחום אנרגיה מתחדשתתחום סביבתי

מקורות אנרגיה נוספיםביומסהזיהום אויר

רכבי דלקים חלופייםגיאותרמיקרקעות מזוהמות

דלקים חלופייםהידרוניהול אנרגיה

טכנולוגיות בנייהפוטו-וולטאיייעוץ סביבתי

תפיסה ואחסון פחמןגלים וגאותמדידה ובקרה סביבתית

מימון פחמנירוחמניעת זיהום ים

כוח גרעיני*ייעוץ לאנרגיות מתחדשותמניעת רעש ורעידות

השבה ומחזור

ניהול פסולת

אספקה וטיהור מים 

היקף: 2.3 טריליון דולרהיקף: 1.3 טריליון דולרהיקף: 1.1 טריליון דולר

BIS 2009 :מקור
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מהלכים בתחום שהובילו ממשלות רבות בעולם מגדילים את השוק באופן מתמשך. במהלך 
2010-2011 אושרו ברחבי העולם כ-300 חוקים ותקנות חדשים בתחומי הסביבה - כולם 
במגמת החמרת הפיקוח. למעשה, מתחום המבוסס על דעת קהל אוהדת, רגולציה ותמריצים 

ממשלתיים, הופך התחום הירוק להזדמנות עסקית הגדלה משנה לשנה. 

אלא שיכולותיה המוכחות של ישראל בהובלת חדשנות - עדיין לא שכפלו עצמן לתחום 
הסביבה. התשתית המחקרית קיימת: ישראל ממוקמת במקום התשיעי בעולם מבחינת מספר 
הציטוטים לפרסומים מדעיים בתחום ההנדסה בין השנים 1998-2008 )קירש 2010(, היכולות 
הטכנולוגיות של מדינת ישראל אינן דורשות הוכחה. אלא שמספר הפרויקטים הירוקים הוא 

עדיין נמוך יחסית. 

בשנת 2011 היו בישראל כ-90 חברות שעסקו בחדשנות סביבתית. מנתוני חברת פארטו, היו 
בישראל בשנת 2008 כ-70 חברות שעסקו בשפכים, זיהום אוויר, פסולת מוצקה, קרקעות 
מזוהמות וטיפול בחומרים - לצד 119 חברות שפעלו בתחום האנרגיה. מנתונים שנאספו ע”י 
ארנסט אנד יאנג בשנת 2011, עולה שמספר החברות מהסוג הראשון עלה באופן מתון ל-89, 
בעוד מספר החברות בתחום האנרגיה זינק פי שניים ל-225. במחקר של מכון ירושלים לחקר 

ישראל ניכרת מגמת הגידול במספר הפרוייקטים בין השנים 1989-2004.

עידודן של טכנולוגיות סביבתיות ישראליות חדשניות הוא יעד לאומי. הובלה בתחום תקדם 
את הצמיחה במשק הישראלי. מדיניות מעודדת חדשנות תיבחן במספר החברות הפעילות, 
מספר אתרי החלוץ )Beta Sites( שהן מקימות, ומספר החברות המצליחות לייצא לחו”ל. כיום 
תהליכי הרישוי אינם מעודדים פיתוח והטמעה של טכנולוגיות סביבתיות, אלא להפך. יזמים 
נתקלים בשורה של חסמים וחשדות - אשר יש לפתור אותם בשינוי תהליכי העבודה במערכת. 

טכנולוגיות סביבתיות שפותחו בישראל יזכו למסלול ירוק בשלבי היישום הראשוני. מוצרים 
או שירותים המיועדים  לשיפור ביצועים סביבתיים, מבוססים על פיתוח טכנולוגי שניתן 
ליישמו בעולם ופותחו בישראל - יזכו ליחס מועדף. הדבר יבוא לידי ביטוי הן בהליכי ההקמה 
של מתקני חלוץ )Beta Sites( בתעשייה הישראלית והן בקבלת תמריץ כספי לצורך עידוד 
ההטמעה במפעלים המקומיים. ברור לנו שללא ניסוי ראשוני בארץ, ליזמים יהיה קשה לשווק 

את הרעיון בעולם. 

יוסדר בהליך מקוצר אישור של יישום ניסיוני בקנה מידה תעשייתי )מתקני חלוץ(. כחלק 
מ”חוק רישוי ירוק”, מפעלים ועסקים יוכלו לבקש ליישם לראשונה בהיקף תעשייתי טכניקה 
או טכנולוגיה למניעה והפחתה של היווצרות מזהמים ופסולות, או לטיפול בהם באופן חדשני 
שטרם נוסה בהיקף תעשייתי. הליכי הרישוי יאפשרו ויתמרצו התקנה של מתקני חלוץ שכאלה, 
תוך הבנה שקיימים סיכונים במהלכים ראשוניים שכאלה. המשרד להגנת הסביבה יפעל לאזן 
בין הסיכון - לבין הסיכוי הטמון בפיתוחים היכולים לשנות את תהליכי הייצור והצריכה בעולם. 

יפותח מנגנון לאישור טכניקות מיטביות מקומיות )BAT(. אין כיום בישראל מנגנון אשר מאפשר 
ליזמים המקומיים לקבל הכרה באיכות הפתרון שפיתחו - לצורך הטמעתו במפעלים ובעסקים 
לשם עמידה בדרישות ההיתר הסביבתי. במסגרת מרכז הצמיחה הירוקה, תפעל וועדה מקצועית 
בהשתתפות מחזיקי העניין השונים, אשר תבחן טכניקות וטכנולוגיות מיטביות שכאלה, ותמליץ 
למשרד להגנת הסביבה על אופן הטיפול בהם. אימוץ טכנולוגיות שכאלה - ייצור להן ביקוש 

מיידי בקרב המפעלים הנדרשים להיתר. 

מעבר לסיוע ברגולציה - הממשלה תסייע תקציבית להקמת מתקני חלוץ של טכנולוגיות 
סביבה. במסגרת התכנית, יוקם מסלול תמיכות ייעודי, תוך מתן עדיפות לטכנולוגיות סביבה אשר 
לא קיימת בעבורן תכנית תמיכות ממשלתית חלופית. המדען הראשי במשרד הכלכלה יפעיל 
את המסלול, ואמות המידה יתייחסו למידת החדשנות, הפוטנציאל השיווקי ומידת הראשוניות 

של הטכנולוגיה או הטכניקה המוצעת. 

לצורך קידום המחקר הבסיסי בתחום, יוקם גם מרכז מחקר בנושא ניהול משאבים ופסולות. 
תחום הטיפול בפסולת הוא אחד מהמובילים בעולם, והיקפו נאמר בכ-300 מיליארד אירו 
ב-2009/10. מטרת המרכז לקדם את המחקר האקדמי בשרשרת הטיפול בחומרים ופסולות 

ולהוביל לפריצות דרך עתידיות בתחום. 

דלקים חלופיים
טכמולגיות בנייה
רוח
רכבי דלקים חלופיים
גיאותרמי
אספקת וטיהור מים
השבה ומחזור
פוטו-וולטאי
ביומסה
ניהול פסולת
כוח גרעיני
ניהול אנרגיה
מקורות אנרגיה נוספים
מימון פחמני
זיהום אויר
ניקוי ושיקום קרקעות מזוהמות
ייעוץ סביבתי ושירותים קשורים
ייעוץ כללי לאנרגיות מתחדשות
תפיסה ואחסון פחמן
הידח
מניעת רעש ורעידות
מדידה ובקרה סביבתית ומכשור
מניעת זיהום וים
גלים וגאות

800
629

577
515

447
378

301
231
228
227

144
119

70
55
45
43
38

27
21
21

10

6
7

3

BIS 2009 :מקור
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מקור: מכון ירושלים לחקר ישראל 2009
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גרף 10: מספר הפרויקטים הסביבתיים שהוקמו בישראל בין השנים 1989-2004

מר יוסי אנטוורג, 
יועץ, דור 
כימיקלים: “עודף 
הרגולציה שקיימת 
במדינת ישראל 
מונעת ועוצרת 
חדשנות. ניסינו 
אנחנו לקבל 
אישורים לניסוי 
בתחום הדלק, ואי 
אפשר היה לעבוד. 
כולם בעד, אף 
אחד לא נגד, אבל 
הבירוקרטיה בלתי 
אפשרית”.

פרופ’ מנואל 
טרכטנברג, ראש 

הוועדה לתכנון 
ותקצוב, המועצה 
להשכלה גבוהה: 

“כעת רוב 
תעשיית ההיי 

טק היא עם 
הפנים החוצה, כי 

השוק המקומי 
קטן, אך אם היה 

ביקוש נרחב 
בישראל ליישם 

את התעשייה 
הירוקה - זה 
היה מתמרץ 

תעשייה גדולה 
יותר בארץ - וזו 
מטרה לאומית”.
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מר איתי ז’טלני, 
שותף ומוביל 
תחום הקלינטק 
והתמריצים 
הבינ”ל, ארנסט 
אנד יאנג: “בחלק 
מהדברים 
בקלינטק יש 
כדאיות גדולה, 
אבל המדינה 
חייבת ליצור את 
הביקוש לטווח 
הארוך. הקלינטק 
מייצר תשתיות 
ארוכות טווח”.

מה שמענו בהיוועצות
גופים גדולים לא יקנו מוצרים שלא נוסו. הקמת אתרי בטא מהווה לכן ציר קריטי להצלחה. 
הפיכת ישראל לחממת חדשנות בינלאומית מחייבת עזרה ממשלתית בתקציבים ובעיקר 

ברגולציה מאפשרת ותומכת. 

קשה להתחיל חדשנות מאפס, ללא תשתית או יתרון ראשוני. יש לכן להתמקד במקומות בהם 
קיימים כבר נכסים ישראלים או שצפוי בהם ביקוש מקומי שיקדם השקעות פרטיות. 

 .Late Stage -חדשנות ירוקה מחייבת השקעה ארוכת טווח, אך נראה שקיים קושי מימוני ב
מענה יכול להגיע מביקוש והשקעה ציבורית, רגולציה המייצרת שוק או סיפורי הצלחה שילהיבו 

משקיעים להיכנס לתחום. 

תקינה יכולה להיות נכס לחדשנות הישראלית בטווח הארוך - כאשר היא מגדירה סטנדרטים 
בינלאומיים המייצרים יתרון תחרותי לישראל. 

שיתוף פעולה וליווי מצד חברות ותיקות ומובילות, לצד אווירה ציבורית תומכת ומפרגנת, 
מהווים מנופים חשובים ליזמים סביבתיים, שעלותם נמוכה יחסית. אימוץ מיזמים ירוקים על 

ידי גופים גדולים מייצר ערך. 

מיקוד תשומת הלב של מערכות קיימות בחדשנות ירוקה והגדרתה כאתגר לאומי יכולים 
לבדם לייצר שינוי. עצם השילוב והסנכרון של גופים וכלים מסייעים קיימים סביב סדר יום 

משותף - מייצר השפעה ו”באז”. 

נדרשת בחינה מחודשת של שיתוף הפעולה בין התעשייה לבין האקדמיה. המודלים הקיימים 
כיום מביאים לביצועים נמוכים מאלה הקיימים בתחום החקלאות למשל, שם המו”פ הוא ציבורי. 

קשה לפתח תעשייה שאין לה שוק מקומי משמעותי. נדרשת החלטה האם פנינו לפיתוח חברות 
גדולות ומבוססות המחייבות שוק כזה, או לפיזור ההשקעה בחברות קטנות בדומה לעולם 

הטכנולוגי.

התכנית הלאומית לצמיחה ירוקה יחד עם השינויים הרבים בחקיקה הסביבתית בשנים האחרונות, 
התקדמות רפורמות רבות בתחום הפסולת, איכות האוויר והאנרגיות המתחדשות והתפתחות שווקים 
עולמיים לטכנולוגיות סביבה, מובילים להשפעות רוחב רבות על שוק התעסוקה הישראלי. על כן 
נדרשת הערכות לשינויים הצפויים בשוק התעסוקה, במסגרת תוכניות הכשרה ייעודיות ומסלולי 

הלימוד האקדמיים, על מנת לתת מענה לצרכי המעסיקים העתידיים.

מחקרים תיאורטיים ואמפיריים שבחנו את הקשר בין מדיניות סביבתית לתחרותיות ותעסוקה מציגים 
תמונה מורכבת )Schwager, 2008(. מצד אחד, רגולציה סביבתית עלולה להגדיל את העלויות לפירמות 
וכך לפגוע בתחרותיות ובתעסוקה, בעיקר כאשר הרגולציה אינה מיושמת במדינות אחרות. מצד שני, 
רגולציה עשויה לעודד התפתחות שווקים חדשים עתירי תעסוקה במשק, דוגמת שוק לפסולת ממוחזרת 
או התקנת פאנלים סולאריים. בנוסף, במקרים רבים רגולציה סביבתית מובילה להתייעלות, ביזור 

תעסוקה ירוקה
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תרשים 1 : הקשר בין ציון מדינות במדד התחרותיות וציון במדד הביצועים הסביבתיים

מקור: הציון לו זכו מדינות במדד התחרותיות של ה-World Economic Forum ואת הציון לו הן זכו במדד הביצועים הסביבתיים של 
אוניברסיטת ייל )רועי לוי “השוק הירוק”, מרכז מאקרו לכלכלה מדינית, דצמבר 2011(.



4243

יחד עם השיפור הצפוי בענפים רבים, ענפי המשק שלא יתאימו את עצמם לשינויים הצפויים 
במשק עלולים להיפגע מהמעבר לכלכלה ירוקה. מיפוי שנערך על ידי מרכז מאקרו של כל ענפי 
המשק בישראל על פי מידת תלותם בדלקים מאובנים ומידת חשיפתם לתחרות בינלאומית גילה 
שכ-123 אלף משרות שכיר מצויות בענפים המאוימים במיוחד מהמעבר לכלכלה בת-קיימא. 
בין הענפים הללו ניתן למנות את ענפי הכימיקלים, מוצרי פלסטיק וגומי, זיקוק נפט, רכיבים 

אלקטרוניים, מוצרים מינרליים ועוד )לוי, 2011(.

בהתאם למיפוי זה ניתן לחלק את המגזרים השונים במשק לארבע קבוצות מרכזיות. כל 
מקבץ של ענפים יחווה סוג שונה של זעזועים ודורש התייחסות נפרדת: החל מענפים “בסיכון” 
החשופים גם לתחרות בינלאומית וגם תלויים בתשומות אנרגיה גבוהות - בעיקר מפעלי ייצור 
תעשייתיים מסורתיים אשר יחוו זעזועים דרמטיים; ענפי תשתיות התלויים בדלקים מאובנים 
אך הינם מקומיים במהותם ולכן פחות חשופים לתחרות, כגון בנייה, חשמל או תחבורה - אשר 
יחוו שינויים מבניים וטכנולוגים ברמה המקומית עם המעבר לכלכלה דלת פחמן; ענפי תעשייה 
קלה והיי טק שעומדים בפני תחרות עולמית אך השפעתם הסביבתית קטנה ולכן הם יושפעו 
בעיקר מזעזועים בשווקי הייצוא שלהם ובאופן עקיף משינויים בענפים מהקטגוריות הקודמות 
בהם הם תלויים; וענפי שירותים מקומיים שמושפעים מעט מתחרות בין-לאומית והם גם בעלי 

השפעה סביבתית קטנה יחסית, שיחוו רק שינויים מינוריים יחסית.

לעיתים קרובות חברות בתחומים המתפתחים בעקבות המעבר לכלכלה ירוקה מדווחות על 
קושי בגיוס כוח אדם בעל כישורים מתאימים. מנגד, עובדים רבים בענפים אשר חווים זעזועים 
ואף התכווצות נדרשים להסבה מקצועית לשם השתלבות מחדש בשוק התעסוקה. על כן, 
הכשרת כוח אדם הינה חיונית כדי לסייע במעבר לכלכלה ירוקה ולשם מניעת אבטלה חיכוכית.

הכלכלה הירוקה תשנה את פני כל המשק
עובדים יעברו בין ענפים ויערכו שינויים גם בתוך ענפים. ניתן לצפות שכישורים רבים יהפכו 
ללא רלוונטיים ומנגד שיהיו חסרים כישורים בתחומים אחרים. במקרים רבים אין צורך בהכשרה 
מלאה וניתן יהיה להסתפק בהוספת ידע או טכניקות ירוקות לכישורים קיימים. כך למשל ניתן 
להכשיר עובדים מסורתיים בתחום החשמל לעבודה עם אנרגיות מתחדשות או בתור מהנדסי 
אנרגיה, תחום לו צפוי ביקוש גובר. כמו כן, ניתן להסב אנשי היי טק לעבודה בתחום הקלינטק 

בו חסר כבר היום כוח אדם. 

הכשרה יזומה לכלכלה ירוקה מציבה מספר אתגרים. לא ברור עד כמה ניתן או רצוי לכוון את 
שוק העבודה אשר מבוסס במידה רבה על כוחות השוק החופשי. אולם, במקרים בהם ברור 
שקיים מחסור בכוח אדם, שייתכן ונובע מכשלי שוק הגורמים לפעולה לא יעילה של השוק, 
קיימת חשיבות למעורבות המתכנן המרכזי. לדוגמה, במקרים בהם הביקושים לעובדים בשוק 
נקבעים למעשה על ידי מדיניות הממשלה )למשל בתחום האנרגיה או התחבורה הציבורית(, 
המדינה יכולה לצפות טוב יותר את הכישורים שיהיה בהם צורך ולהכשיר לכך מראש עובדים. 

בישראל, בניגוד לרוב מדינות ה-OECD, ישנן מעט תכניות להכשרה מקצועית המתמקדות 
בתעסוקה ירוקה. קיימים פערי ידע עמוקים בתחום האקדמי וכן חוסרים בתשתיות, חוקרים 
וטכנאים במגוון רחב של תחומי לימוד הנדרשים ליצירת מומחיות בתחומים כגון אקולוגיה ימית 
ויבשתית, טקסונומיה, מגוון ביולוגי, תחליפי נפט לתחבורה, בניה ירוקה, חקלאות סביבתית, 
טיפול בפסולת ומחזורה, שינויי אקלים, מטאורולוגיה, סטטיסטיקה אקלימית, קרינה מייננת 
ובלתי מייננת, אקוסטיקה ורעש, זיהום אוויר, טיפול בזיהום מקורות מים ואדמה, טיפול במתכות 
כבדות וחומרים אחרים כגון דלקים, פיתוח חקלאות ימית וחוות חקלאיות בים, ביומימיקרי ועוד.

של ענפים ריכוזיים והתאמת התעשייה לנעשה בשווקים המפותחים ובעקבות כך מגבירה את 
התחרותיות ותורמת להיווצרות מקומות תעסוקה. 

בהתאם לכך, מחקרים מראים כי קיים מתאם חיובי חזק בין המשטר הרגולטורי הסביבתי 
לתחרותיות )לוי, 2011(. ישראל נמצאת מעט מתחת למתאם זה וביצועיה הסביבתיים נמוכים 
ביחס לתחרותיות שלה, עובדה שעלולה להעיד על סיכונים סביבתיים סמויים שטרם התממשו. 
בכל מקרה, סביר לצפות שעם המעבר לכלכלה ירוקה יותר יחולו השפעות שונות בענפים 

שונים, אשר דורשים הערכות מתאימה.

צמיחה ירוקה עשויה להביא לגידול במספר 
מקומות העבודה במשק הישראלי

מחקרים מהעולם מראים שעיקר הגידול בתעסוקה צפוי בתחומי ההתייעלות האנרגטית, 
הבנייה הירוקה, הפקת ביו-דלק, אנרגיות מתחדשות, פרויקטים של ניקוי סביבתי ותחבורה בת 
קיימא ) UNEP, 2010(. מחקרים אשר נעשו בישראל מצביעים על גידול פוטנציאלי בתעסוקה 
בענפי פינוי הפסולת היבשה )לוי, 2010(, פיתוח תחבורה ציבורית על חשבון רכבים פרטיים 
וכן באמצעות הפקת אנרגיה מתחדשת. ההתפתחות בתעסוקה צפויה גם בטכנולוגיות קלינטק 

חדשות המתמקדות באיכות הסביבה. 
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זיקוקין נפט ומוצריו פטרוכימיה וסיבים עשויים
יהלומים

מוצרי פלסטיק

מוצרים מינרליים אל-מתכתיים

כרייה

חשמל ומים

תחבורה יבשתית

בנייה

מוצרים תעשייתיים אחרים
טקסטיל

ציוד רפואי
רהיטים

חקלאות

נייר וקרטון

מתכת בסיסית
עץ ומצריו

מכוניות ואופנועים

דפוס והוצאה לאור

ביטוח וקופות גמל
מוסדות פיננסיים

שירותים עסקיים אחרים

שירותי תקשורת ודואר

פעילות בנכסי דלא-ניידי

מסחר 
סיטונאי וקימונעי

מזון

כימיקלים אחרים

מוצרי גומי

תכשיטנות וצורפות הובלה ימית ואווירית

מוצרי הלבשהכימקלים תעשייתיים ודשנים

מוצרים חשמליים

רכיבים וציוד תקשורת אלקטרונית

שירותים ציבוריים
- אחזקה ותיקון כלי רכב

- פעילויות תרבות, בילוי וספורט
שירותי אירוח ואוכל

- תברואה ושירותים פרטיים
- השכרה של מכונות, ציוד וטובין
אירגונים קהילתיים ושירותי דת

תרשים 2 : מיפוי ענפי המשק על פי התלות בדלקים מאובנים, החשיפה לתחרותיות ומספר העובדים

חשיפה לתחרות בינלאומית
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מקור: רועי לוי “השוק הירוק”, מרכז מאקרו לכלכלה מדינית, דצמבר 2011.
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על כן, יש לקדם במקביל מספר שינויים במערכת הלימוד האקדמית בתיווך המועצה להשכלה 
גבוהה, ובמערכת ההכשרה המקצועית, על ידי האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כוח אדם 

במשרד הכלכלה:

מעקב ובקרה להערכת הביקושים העתידיים בשוק
נדרש לבצע סקרים ומחקרים תקופתיים להערכת ביקושים לעובדים בתחומי תעסוקה ירוקה 
שונים, בהתאם לשינויים הצפויים ברגולציה ובמשק הישראלי. זאת על מנת למנוע הכשרה 
עודפת מחד ומחסור בעובדים מיומנים מאידך. בהתאם לבדיקה זו יש להתאים את השינויים 

הנדרשים במסלולי הלימוד וההכשרה השונים.

יצירת תכניות לימוד לתחומים חדשים במערכת האקדמית ובמערכת ההכשרה המקצועית
נדרש לקדם יצירת מסלולי לימוד חדשים במערכת ההשכלה הגבוהה לתואר ראשון ולתארים 
מתקדמים בתחומים כגון הנדסה סביבתית, כלכלה סביבתית, מדיניות סביבתית וניהול אחריות 
תאגידית. במערכת ההכשרה המקצועית נדרשת בדיקת תכניות למסלולי הכשרה להנדסאים 
וטכנאים בתחומי הנדסת מערכות מים, זיהום אוויר, אנרגיה מתחדשת, התייעלות אנרגטית, 

בנייה ירוקה ואף הכשרות בהיקף מצומצם יותר לנאמני איכות סביבה במפעלים. 

התאמות במסלולי לימוד והכשרה קיימים
כיוון שמרבית השינויים במשק כתוצאה ממעבר לכלכלה ירוקה הינם רוחביים ורב-תחומיים, 
נדרש לשלב תכנים הנוגעים לאיכות הסביבה במסלולי לימוד קיימים במגוון תחומים. במערכת 
האקדמית השינוי נחוץ קודם כל בתחומי ההנדסה השונים ובמקצועות הניהול. במערכת ההכשרה 
המקצועית נדרשות התאמות בתחומי ההנדסה האזרחית ובנייה, לוגיסטיקה, חשמלאות, מכונאות, 

תעשייה קלה וכבדה.

הסבה מקצועית ותמיכה בעובדים הנמצאים בסיכון

בענפים בהם קיים סיכון לזעזועים ושינויים משמעותיים, נדרשת תמיכה בעובדים הנמצאים 
בסיכון להיפלט מחוץ למעגל התעסוקה. נדרש להסב את כישורי העובדים על פי השינויים 

הנדרשים בשוק ולסייע בקליטתם בעבודה באופן יזום.

לשם כך יבחן משרד הכלכלה בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה את תכניות ההכשרה 
המקצועיות והטכנולוגיות הקיימות כיום, ויציע שינויים בהם לצורך הטמעת עקרונות הצמיחה 

הירוקה והיבטי היישום השונים הנדרשים כדי לממשה. 

תהליך גיבושה 
התכנית של 
השולחן העגול לצמיחה ירוקה נועד להוות פלטפורמה לקבלת החלטות מושכלת ומוסכמת יותר על 
מנת לקדם צמיחה ירוקה בישראל. הוא היווה “תשתית עבודה” להנהלת המשרד להגנת הסביבה ומשרד 
התעשייה המסחר והתעסוקה, כמו גם ליתר השותפים שנטלו בו חלק, אשר נועדה לקדם השגת תוצאות.

 “החלטות” 
מהוות הקצאה 

אחרת של 
תשומות זמן 

וכסף, שינוי נהלים 
ורגולציה או 

מפנה בהתנהלות 
השוטפת, עליה 
יכולים להחליט 
גופים ציבוריים, 

תאגידים עסקיים 
או החברה 
האזרחית. 

“צמיחה ירוקה” 
הוגדרה במסמכי 
ה-OECD כצמיחה 
כלכלית במונחי 

תוצר, ללא פגיעה 
שאינה בת-

קיימא באיכותם 
ובכמותם של 
משאבי הטבע, 
לצד צמיחה 

הנובעת מעצם 
השינוי במצב 

הקיים. 

 “שותפים” 
הם “מחזיקי 

סמכות” לצורך 
קבלת החלטות, 

“בעלי עניין” אשר 
עשויים להיות 

מושפעים מאותן 
החלטות ו”בעלי 

ידע” אשר עשויים 
לתרום להחלטות 

אפקטיביות. 

 “תוצאות” 
הוגדרו במסמכי 

ה-OECD, האיחוד 
האירופי והאו”ם 
כשינויים בכלי 

המדיניות, דפוסי 
הייצור, דפוסי 
הצריכה, רמת 

החדשנות, רמת 
החיים ומשאבי 

הטבע במדינה או 
במדינות אחרות. 
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החלטת הממשלה מס’ 3768 מיום 23 באוקטובר 2011 קבעה שלשם גיבוש התכנית הלאומית 
לצמיחה ירוקה, מנכ”לי המשרד להגנת הסביבה ומשרד הכלכלה “יפעילו שולחן עגול לאומי 
לצמיחה ירוקה... ]אליו[ יוזמנו להשתתף נציגים ומשקיפים מהמגזרים השונים בחברה 
הישראלית...”. בנוסף, נקבעו מספר תפקידים לשולחן: גיבוש המלצות לתכנית, שיתוף פעולה 
ביישומה, פורום להעברת מידע ועדכונים בקרב השותפים השונים, תיאום פעולות בין השותפים 

 .OECD-ובניית מדדים תוך תיאום עם עבודת ה

השולחן העגול נועד ליצור “מסגרת קבועה לשיח תלת-מגזרי, המבוסס על תרבות של הבנה, 
שותפות והסכמה”. בהתאם למסמכי המסגרת שגובשו בשולחן העגול המכונן, בהובלת משרד 
ראש הממשלה, השולחן משמש “אמצעי לקידום מטרות ציבוריות דרך העולם הבין-מגזרי”, 
כאשר “תקפו של תוצר השיח תלוי במידת ההסכמה להם בקרב השותפים, ומכאן שתהליך 
ההידברות חשוב לא פחות מתוצאותיו”. מסמכי המסגרת קבעו את הצורך ביושבי ראש שותפים 
מהמגזר העסקי והמגזר השלישי, כמו גם את הצורך לפתוח את התהליך לקהלים רחבים יותר. 

ככלל, צמיחה ירוקה מחייבת שינוי באופן ההתנהלות של יצרנים, צרכנים ויזמים. מאחורי הקמת 

השולחן עומדת ההנחה שהמגזר הציבורי, המגזר העסקי והמגזר השלישי יכולים בהחלטותיהם 
לקדם ולהוביל את השינוי בצורות שונות. כך למשל יכול המגזר הציבורי להפעיל כלי מדיניות 
ביצועיים, כלכליים, רגולטוריים ואינפורמטיביים. חברות עסקיות יכולות להחיל על עצמן 
נורמות שונות ולקחת סיכונים מחושבים בהשקעות ירוקות. החברה האזרחית יכולה להשפיע 
על התנהלות הצרכנים והיצרנים באמצעות מהלכי סינגור או הטמעה. שילוב של שלושת 

המגזרים יכול למנף משמעותית את היכולת להשיג תוצאות.

השפעות בינלאומיות

לאן אנחנו רוצים 
להגיע בתחום 

הצריכה
מודעות צרכנים 

להשפעות 
סביבתיות של 
צריכה: על פי 
סקרים בלתי 

נעזרים.
שיעור הרכש 

הציבורי הירוק: 
היקף הרכישות 
שמבצע המגזר 

הציבורי של 
מוצרים/שירותים 

אשר יש חיווי חיובי 
ביחס להשפעתם 

הסביבתית(על 
בסיס אמות מידה 

שייקבעו(.
היקף הבניה 

הירוקה: במ”ר 
מכלל התחלות/

סיום בניה.
*מדדי תוצאה אלו גובשו טרם הדיונים, ואינם 

מדדי התוצאה הסופיים של התכנית.

מדדי התוצאה
השולחן העגול לצמיחה ירוקה נועד לגבש תכנית לאומית בת מימוש ש”עובדת”, תוך הימנעות 
מדיונים אינסופיים שאין בסופם החלטות. במסגרת זו, הדיונים כולם נועדו לגבש מדיניות אשר 
תביא לתוצאה שהוגדרה מראש על ידי מובילי המהלך. בהמשך להגדרת “צמיחה ירוקה”, 
תיחמו גופים בינלאומיים מספר סוגי מדדים המאפשרים למדינות העולם למדוד ולהגדיר את 
רמת הצמיחה הירוקה שלהן, ביניהם מדדים המשקפים את סוג והיקף ההתערבות הממשלתית, 
מדדים המשקפים את פעילויות הייצור, הצריכה והחדשנות, מדדים המשקפים את איכות החיים 

במונחי תוצר וסביבה, ומדדים המשקפים את מצבם של משאבי הטבע:

תהליכי ההיוועצות השונים בשולחנות העגולים נועדו לכן, בשלב הראשון, להבין כיצד נוכל לקדם 
ייצור ירוק, צריכה ירוקה וחדשנות ירוקה, באמצעות החלטות ניהוליות של כל אחד מהמגזרים. 

בהמשך, נדונו הצעדים הנדרשים במספר ענפים במשק, ביניהם חקלאות, תיירות ופסולת.

כלי מדיניותחברות עסקיות
ממשלתיים

החברה האזרחית

חדשנות ירוקהצריכה ירוקהייצור ירוק

משאבי הטבעאיכות החיים

החלטות 
ניהוליות

תוצאות 
ביניים

תוצאות 
סופיות
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נציגים סה”כמגזר
פירוטקבוצת מחזיקי ענייןבשולחן

קי
עס

 ה
זר

מג
ה

12

ראשי תאגידים העוסקים בתעשייה ובמלאכההמגזר היצרני3

ראשי תאגידים העוסקים במסחר ובשיווקהמגזר המסחרי2

ראשי תאגידים העוסקים בבינוי ובפיתוח נדל"ןמגזר הקבלנים1

ראשי תאגידים העוסקים בבנקאות וביטוחהמגזר הפיננסי1

ראשי תאגידים העוסקים בפיתוח ובייצור תוכנה וחומרההייטק ואלקטרוניקה1

ראשי קרנות ומשקיעים בתחום הטכנולוגיות ירוקותמשקיעים וקרנות2

ראשי חברות ייעוץ המלוות ומסייעות בתהליכי שינוי סביבתיחברות ייעוץ1

יזמים ועסקים המכוונים להובלת שינוי ירוק בפעילות תאגידים אחריםיזמים ובעלי עסקים1

רי
בו

צי
 ה

זר
מג

ה

12

בכירים בגופי מטה ואגפי מדיניות במשרד ראש הממשלה, האוצר והמשפטיםמטה הממשלה2

פקידות ממשלתית בכירה אשר לה סמכויות לקידום מהלכי מדיניות משיקיםמשרדי הממשלה5

מנהלי יחידות סמך, חברות ותאגידים העוסקים בביצוע ובחדשנותסוכנויות ביצוע2

ראשי ומנכ"לי רשויות מקומיות, מועצות אזוריות ומועצות מקומיותהשלטון המקומי1

פורום ההנהלה הרחב של המשרדהנהלת משרד הכלכלה1

פורום ההנהלה הרחב של המשרדהנהלת משרד הג”ס1

שי
לי

הש
ר 

גז
המ

12

ראשי אלכ"רים הפועלים לשינוי מדיניות סביבתית רחבה גופי סינגור סביבתיים2

ראשי אלכ"רים המפעילים שירותים בתחומי סביבה לאזרחים ולתאגידיםמפעילי שירותים סביבתיים3

משקיעים וראשי קרנות פילנתרופיות המקדמות נושאי סביבה וקיימותפילנתרופיה סביבתית1

2
ארגוני תשתית בחברה 

האזרחית
ראשי אלכ"רים המפתחים תשתיות עבודה רוחביות עבור גופים במגזר השלישי

ראשי אלכ"רים המייצגים צרכנים בתחומים שוניםארגוני צרכנים1

נציג אלכ"ר המהווה איגוד מקצועי מוכר ונבחר של עובדים בישראלארגוני עובדים1

אקדמיה ומחקר2
חוקרים מאוניברסיטאות, מכללות ומכוני חשיבה העוסקים בכלכלה 

ו/או בסביבה

3636סה”כ

מוביל נוסף מוביל מטעם המשרד להגנת הסביבה מוביל מטעם משרד הכלכלה צוות

סיניה נתניהו, 
המדענית הראשית

אבי חסון,  
המדען הראשי חדשנות

אשר גרינבאום, 
יו”ר איגוד תעשיות 

הכימייה בהתאחדות 
התעשיינים

שולי נזר,
סמנכ”לית לתעשיות

דורון אברהמי, 
 מנהל מינהל סביבה

ופיתוח בר קיימא
ייצור

גלית כהן, 
סמנכ”לית תכנון ומדיניות

תמר פינקוס, 
 ראש הרשות להגנת
הצרכן ולסחר הוגן

צריכה

הרכב השולחן
בתהליכי היוועצות שמובילה הממשלה ניתן להבחין בין מחזיקי עניין )המושפעים מהחלטות 
שמקבלים אחרים(, בעלי ידע )המסוגלים לסייע בגיבוש החלטות אפקטיביות( ובעלי הסמכות 
)אשר בידיהם הכוח להחליט(. לאור ההכרח בייצוג הולם לכל אחד משלושת המגזרים, גובש 

“מפתח הייצוג” אשר לפיו נקבע הרכב השולחן המרכזי:

לאחר כינוס השולחן המרכזי, התקיימה עבודה בשלושה שולחנות משנה - אשר התמקדו כל 
אחד בתוצאת ביניים אחרת )ייצור, צריכה, חדשנות(. בכל שולחן שכזה נקבע צוות הובלה 
משותף למשרד להגנת הסביבה ולמשרד הכלכלה, כאשר בשולחן הייצור מונה יושב ראש 

שותף גם למגזר העסקי.
לאן אנחנו רוצים 
להגיע בתחום 
החדשנות

גידול במספר 
החברות המוקמות 
המפתחות מוצרים, 
שירותים, תהליכים 
ומודלים עסקיים 
ירוקים.

גידול בשיעור 
החברות המקימות 
בישראל אתר ניסוי 
)Beta Site( לבחינת 
הטכנולוגיה שלהן.

גידול בהיקף 
המכירות/היקף 
הייצוא של חברות 
ישראליות לאחר 
5 שנות פעילות 
ופיתוח.
*מדדי תוצאה אלו גובשו טרם הדיונים, ואינם 
מדדי התוצאה הסופיים של התכנית.

לאן אנחנו רוצים 
להגיע בתחום 

הייצור
קיטון בהשפעה 

הסביבתית ביחס 
לתוצר )מידת 

העצימות האנרגטית/
היקף פליטות ביחס 

 .)BAU -ל
גידול בהשקעה 

בטכנולוגיות 
סביבתיות )מספר 
מפעלי התעשייה 

המשקיעים בשינוי 
קווי ייצור כך 

שתקטן השפעתם 
הסביבתית, או היקף 
משאבי הטבע שלא 

ייפגעו מדי  שנה 
בעקבות השינוי(.

הכנסות ממכירת 
מוצרים וטכנולוגיות 

ירוקות )היקף 
ההכנסות של 

הענפים הרלוונטיים(.
*מדדי תוצאה אלו גובשו טרם הדיונים, ואינם 

מדדי התוצאה הסופיים של התכנית.



5051

נובמבר 2011 - כינוס השולחן העגול הראשון 

כינוס השולחן העגול הראשון, במעמד השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן ושר 
התעשייה, המסחר והתעסוקה, שלום שמחון. לצד מנכ”לי המשרדים, מונו כיושבי 
ראש שותפים מנכ”לית אינטל ישראל מקסין פסברג ויו”ר “חיים וסביבה”, מר 
נאור ירושלמי. בשולחן לקחו חלק כ-130 שותפים, שדנו בשתי שאלות: מהם 
העקרונות שצריכים להנחות את ישראל בגיבוש התכנית הלאומית לצמיחה 
ירוקה?; כיצד ניתן למנף את החוזקות והיכולות שיש בארץ על מנת לייצר 

הזדמנויות עסקיות ופריצת דרך בינלאומית?

דצמבר נובמבר  אוקטובר  ספטמבר  אוגוסט  יולי  יוני   
2011  2011  2011  2011  2011  2011  2011  

מאי אפריל  מארס  פברואר  ינואר   
2012  2012  2012  2012  2012   

2012תהליך העבודה  2011

יוני 2011

פרסום קול קורא מטעם מנכ”לית המשרד להגנת הסביבה, 
עו”ד אלונה שפר קארו, ומנכ”ל משרד הכלכלה לשעבר, 
מר שרון קדמי, הפונה לכל המעוניינים לקחת חלק בתהליך 

לגיבוש התכנית.

ינואר 2012

כינוס שולחן המשנה לצרכנות 
ירוקה, בראשות סמנכ”לית 
ות  ני ומדי ן  ו לתכנ בכירה 
להגנת  במשרד  סביבתית 
הסביבה, גלית כהן, והממונה על 
הרשות להגנת הצרכן והסחר 
ההוגן, עו”ד תמר פינקוס. כ-40 
נציגים מהמגזרים השונים דנו 
בשאלה “כיצד ומי צריך לקבוע 
מהו מוצר ושירות ירוקים? מהן 
אמות המידה הנדרשות לכך?”

ינואר 2012

כינוס שני של שולחן המשנה לייצור ירוק שדן בשאלה 
“איך צריכים להשתנות הסדרי הרגולציה בישראל כדי 

לקדם את השינוי?”.

מאי 2012 - כינוס השולחן העגול השלישי 

כינוס השולחן העגול השלישי, בו הוצגו עיקרי התכנית 
הלאומית לצמיחה ירוקה, בנוכחות של כ-100 משתתפים 

מהמגזרים השונים. 

פברואר 2012

כינוס שני של שולחן 
ת  ו נ כ ר צ ל ה  נ ש מ ה
בשאלה  שדן  ירוקה 
לעשות  יכולים  “מה 
והעסקים  הממשלה 
על מנת שצרכנים יקנו 

ירוק?”.

פברואר 2012 - כינוס השולחן העגול השני

כינוס השולחן העגול השני, במסגרת הוועידה הלאומית לצמיחה ירוקה. 
בנוסף ל-36 החברים בשולחן מכוח מינוי, נכחו באירוע עוד כ-150 
משתתפים. במפגש הציגו ראשי השולחן את כיווני השינוי העיקריים אשר 
גובשו בשולחנות המשנה, כאשר שאלת ההתייעצות הייתה “אילו שינויים 

ותוספות נדרשים במנופי הצמיחה שהוצגו?”.

אוקטובר 2011

החלטת הממשלה הקובעת את 
הצורך בגיבוש תכנית לאומית 
באמצעות  ירוקה,  לצמיחה 
שולחן עגול לאומי, ובו ייצוג 

לכלל המגזרים.

נובמבר 2011

דיון בנושא מדדי התכנית הלאומית לצמיחה ירוקה, 
בהשתתפות נציגים של חברות ייעוץ מובילות, 
מחזיקי עניין ובעלי סמכות אשר עתידים לקחת 

חלק בשולחנות המשנה. 

יולי - נובמבר 2011

איתור ומיפוי מאות בעלי ידע, סמכות 
ועניין רלוונטיים, תוך יצירת קשר ישיר 
על מנת לרתום אותם לתהליך. במסגרת 
זו, נעשה מאמץ רב ליצור תמהיל מאוזן 
של נציגי המגזר הציבורי, המגזר העסקי 

והמגזר השלישי בתהליך.

דצמבר 2011

כינוס שולחן המשנה לייצור ירוק, בראשות סמנכ”לית 
בכירה לתעשיות במשרד להגנת הסביבה, שולי נזר, מנהל 
מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא במשרד הכלכלה, דורון 
אברהמי, והמשנה למנכ”ל כי”ל, אשר גרינבאום. כ-50 
נציגים מהמגזרים השונים דנו בשאלה “מהם שינויי המדיניות 
שיביאו להקמת יותר מפעלים בישראל - ויצמצמו את 

השפעותיהם הסביבתיות”.

ינואר 2012

כינוס שני של שולחן המשנה 
לחדשנות ירוקה שדן בשאלה 
“מה יביא ישראלים רבים יותר 
לפתח מיזמי חדשנות ירוקה 

שישנו עולם?”.

מאי 2012

קיום שלושה מפגשי “שולחן 
עגול” ענפיים - בנושאי תיירות, 
חקלאות ופסולת. משתתפים 
ו  נ ד ם  י ר ז ג מ ה ת  ש ו ל ש מ
בהשלכות ובתוצאות אפשריות 

לצמיחה ירוקה בנושאים אלו.

מארס-אפריל 2012

הפיכת התובנות שהועלו מהדיונים השונים 
לכיווני פעולה ממוקדים, תוך התייעצויות עם 

משרדי ממשלה וגורמים נוספים.

דצמבר-מארס 2012

במהלך תהליכי ההתייעצות בנושאי הייצור, 
הצריכה והחדשנות, נערכו עשרות שיחות 
טלפון ופגישות אישיות עם תעשיינים, אנשי 
אקדמיה, בעלי עמדות מפתח במגזר הציבורי, 
ובעלי ידע שונים. מטרתן של שיחות אלו 
הייתה להשלים את הידע שלעיתים חסר 
בשולחנות העגולים, עקב חוסר נוכחות של 
אדם בעל סמכות או ידע בדיונים. כל הנאמר 
בשולחנות, בשיחות הטלפון ובשאר ערוצי 
המדיה - הועלה לאתר השולחנות העגולים, 
בו מרוכז כל הידע שנצבר במהלך התהליך.

בשולחן להשתתפות  קורא   קול 
בישראל ירוקה  לצמיחה  העגול 
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מדיניות הממשלה לצמיחה ירוקה משקפת מציאות של Win-Win. צמיחה כלכלית ולצידה הגנה על 
הסביבה. היא משקפת הבנה של כלל מחזיקי עניין בחברה הישראלית שאין ברירה אלא לשלב בין 
השניים. אם לא נדע להפוך את השמירה על משאבי הטבע לכלכלית - לא תהיה לנו סביבה. אם לא 

נדע להפוך צמיחה כלכלית לכזו השומרת על הסביבה - לא תהיה לנו כלכלה.

תהליך גיבושה של מדיניות הממשלה משקף במידה רבה את אופיה. במסגרת התהליך, פנתה הממשלה 
למאות מחזיקי עניין שלקחו חלק, תרמו כיווני חשיבה והביעו עמדות. מדד התוצאה שקבעה הממשלה 
בתחילת הדרך היה משותף לכולם: צמיחה ירוקה במונחי ייצור, צריכה וחדשנות. על בסיס אלה, גובשו 

באופן הדרגתי שינויי המדיניות הנדרשים במונחי רגולציה ותקציב. 

בתחום הייצור תהליכי הרישוי החדשים משקפים שינוי ייסודי בחשיבה, אשר ייבחן בתוצאות 
המפגש בין עובד המדינה לבין היצרן בשטח. שניהם נדרשים לאיזון העדין שבין הביצועים הסביבתיים לבין 

הצמיחה הכלכלית. אם המפגש בין השניים יוביל למפעל מצליח וידידותי 
לסביבה, הרווחנו כולנו. אם יסתיים בתסכול הדדי ובמאבק - הפסדנו. 

בתחום הצריכה יכול כל אחד להחליט שהוא הופך להיות צרכן 
אחר - מודע יותר, חושב יותר, וסביבתי יותר. הסדרת נושא ההצהרות 
הסביבתיות תסייע לשינוי, ואולם כבר היום מוטמע הדירוג האנרגטי 
במוצרי חשמל “לבנים” וברכבים. במרבית המקרים, צריכה ירוקה היא לא 

רק סביבתית יותר, אלא גם חסכונית יותר לאורך זמן. המגזר העסקי והציבורי, כצרכנים, 
יבינו זאת בהדרגה.

בתחום החדשנות מטרתנו להפוך את ישראל לחממה בינלאומית לטכנולוגיות 
ירוקות - באמצעות רגולציה אשר תייצר שוק לטכנולוגיות סביבה, “מסלול ירוק” להטמעת 
טכנולוגיות חדשניות בתעשייה, וליווי מתמשך דרך מרכזי הצמיחה הירוקה. היזמים הם אלה 
אשר ישנו את פני הכלכלה, וייתנו מענה לצרכים בשטח. ממשלת ישראל מחויבת לתת להם 

ישראל שועטת את הכלים לכך.
קדימה. 

השילוב בין 
כלכלה לבין 
סביבה יביא 
אותנו רחוק 

יותר - וירוק 
יותר.

מבט לעתיד
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Green Growth for Israel: 
Key Insights 

The link between economic growth and natural resource 
conservation is a fundamental principle in policy making processes 
in Israel. Preference should be given to developing processes that 
succeed in integrating between the two.
..............................................................................
Wide-ranging change which will impact production, consumption 
and innovation patterns is necessary in the Israeli economy. An 
encompassing outlook, along with specific focus on significant 
branches of the economy, is imperative for success.
..............................................................................
The work plan must be precise and achievable, while at the same 
time identifying turning points, assuring efficient and effective 
action at these points, and implementing budgetary and 
regulatory tools to attain the targets.  
..............................................................................
A “pro-active government” and not only an “enabling government” 
is required. In view of natural doubts about integrating “green 
growth,” the public sector must take a more significant role.  
..............................................................................
The costs of the transition must be progressively distributed among 
sectors in Israeli society. A proper balance of incentives and 
benefits will assure that producers, consumers, entrepreneurs and 
investors all join the effort and take part in the change.
..............................................................................
Cross-sectoral relations must be changed: a culture of listening, 
understanding and dialogue between the production sector and 
the environmental sector is the only way to achieve the common 
goal.
..............................................................................
The general public is the central engine for green growth. 
Innovation may be found in unexpected places.  Therefore, the 
general public should take an active part in the process and 
benefit from it. 
..............................................................................
Changes in production, consumption and innovation patterns in 
the market should be measured in a five year timeframe. This will 
allow for a reexamination of the effectiveness of the policy tools 
implemented.
..............................................................................

Att. Alona Sheafer-
Karo, Director 
General, Ministry 
of Environmental 
Protection: “We all 
understand that in 
order to advance, 
we have to create 
a discourse among 
the different sectors 
in Israeli society. 
We truly think that 
government does 
not have all the 
knowledge. This will 
be reflected in the 
work process”.

Maxine Fassberg, 
Intel Israel General 
Manager: “I envision 
the possibility of 
using the strong 
points in this country, 
the creativity, the 
ability to respond to 
challenges, to find 
solutions in areas 
where others haven’t 
found them. We did 
this in the field of solar 
energy”.

Toward Green Growth: 
Major Levers of Change

Executive Summary

The challenge of achieving economic growth in the face of the limited 
carrying capacity of the environment has become increasingly 
apparent in recent years. This challenge is evident in population 
growth alongside rising standards of living, ever growing demands for 
natural resources against limited supplies, and accelerated changes 
in global climate caused by human activity.  These processes lead 
to economic instability and continuing environmental stress but, at 
the same time, they open a window of opportunity to spearhead a 
fundamental change in development and growth strategy.
Israel is especially sensitive to these risks due to its dependence on 
the import of raw materials, fuels, and food, and its high population 
density, high population growth rate and scarcity of fresh water.  The 
fact that Israel is an “island economy” in the Middle East emphasizes 
these problems and highlights the need for development that is 
sustainable. In addition, the fact that more and more countries are 
merging onto the green growth track opens up an extensive market 
for the export of green technologies. Therefore, the transition to a 
sustainable economy can advance innovative “green” industries, 
increase the efficiency of traditional industries and adapt them to 
accepted world standards, and create new workplaces. Encouraging 
the development and implementation of these technologies in Israel 
can mark Israel as a world leader in these fields and can serve as an 
engine for green economic growth.
In recent years, many governments and international organizations 
have taken steps to advance policy on these subjects. The Green 
Growth Strategy of the Organization for Economic Cooperation 
and Development (OECD) is especially notable in this context. The 
central motif of the Green Growth Strategy is the decoupling of 
economic production from the consumption of physical resources 
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and environmental deterioration. Israel’s global-scale innovations in 
fields such as agriculture, effluent utilization and desalination, which 
have facilitated significant reductions in environmental deterioration 
while increasing economic production, exemplify the possibility of 
implementing this strategy in practice.
Within this context, a decision was made by the Israel government 
to call on the Ministry of Environmental Protection and the Ministry of 
Industry, Trade and Labor to jointly formulate a National Green Growth 
Plan (Decision No. 3768). The plan was consolidated during 2012 in a 
comprehensive consultative process with representatives from the 
business sector as well as citizens based on the understanding that 
multi-sectoral consultation is a major facet in the formulation of a 
long-term strategy. Three sectors (public, business and third sectors) 
took part in consolidating the solutions. Some 500 stakeholders 
from different groups participated in the process via round tables, 
conferences and meetings. Based on their comments, insights 
emerged and contributed to the formulation of the major levers for 
change which shape the entire plan. This paper surveys the main 
components of the national green growth plan which is expected to 
simultaneously contribute both to the development of the economy 
and to the protection of the environment.
..........................................................................

Lever 1 - Integrated Pollution  
Prevention and Control
In order to move toward improvements in environmental performance 
while at the same time increasing economic growth, the many 
different environmental licensing processes which exist today should 
be unified into a single framework of integrated green licensing. 
The integrated licensing process will motivate an integrated vision, 
source reduction and green innovation so as to gradually implement 
advanced environmental standards and techniques in industrial plants 
and businesses. The licenses and permits will provide businesses with 
both a longer planning horizon and stability by providing them with 
certainty concerning timetables and criteria. In addition, a hierarchy 
of operation will be established between central government and 
local government, and each facility will deal with only one licensing 
entity. These processes will be carried out providing the appropriate 
regulatory capabilities for central and local government, and while 
implementing the principle of public transparency throughout the 
environmental licensing procedures.  
In order to support these processes, the possibility of establishing a 
system for the review of techniques and technologies developed in 
Israel but not included in the European Union’s reference documents 
(BREFs) will be examined in order to recognize them as best available 
techniques (BAT) which can be implemented in industrial plants and 
businesses for the purpose of compliance with the law.

Lever 2 – Green Growth  
and Production Center
To help industry and the private sector comply with regulatory 
requirements and incorporate environmental efficiency and clean 
production processes, numerous gaps in knowledge in these fields 
must be bridged.  Therefore, the establishment of a knowledge center 
on green growth and green production is a central component of the 
National Green Growth Plan. Such a center will serve industrial plants 
and businesses, for which environmental licensing is obligatory, or those 
interested in promoting sustainable conduct. It will concentrate the 
existing knowledge on environmental efficiency, green growth tools, 
and the support measures for their implementation, and will make such 
information accessible to plants and businesses. The center will promote 
cooperative projects on sustainable conduct and will encourage 
industrial plants and businesses to invest in innovative green techniques 
and technologies, to transition to environmental friendly production, 
and to reduce expenses.

Lever 3 – Green Consumption
The consumption of products and services has major environmental 
impact. This impact is a function of the scope and characteristics of the 
products we buy, the manner in which we use them, and their post-use 
treatment. To spearhead a change in the consumption patterns of all 
consumers in the market so as to reduce their negative impact on the 
environment, a variety of policy tools which influence the purchasing 
decisions and the patterns of use of products and services should be 
adopted, including: developing a knowledge infrastructure to analyze 
the life cycle of products and services, promoting the green label, 
promoting energy efficient products (ex. taxing energy inefficient 
products, granting tax breaks on green label products, and establishing  
clear guidelines for advertising environmental claims on products). 

Lever 4 – Green Procurement
As a complementary step to incentivizing green consumers, the 
government should serve as an example in integrating green public 
procurement in its agencies. By transforming the process of public 
procurement into a greener process, major improvements in the 
environmental-economic performance of central and local government 
can be achieved – leading to direct savings of about a billion shekels 
to taxpayers.  Such a change requires an assessment of the cost of a 
product throughout its life cycle (purchase, use, disposal), and not 
only at the time of purchase. In a significant number of cases, green 
procurement is economically worthwhile in the long range but requires 
financial incentives in the short term. Such assistance should be granted 
to government ministries and local authorities in order to incentivize the 
initial investment. At the same time, the government should take steps to 
increase awareness of the subject.

Naor Yerushalmi, 
Executive Director, 
Life & Environment 
– the Israeli Union of 
Environmental NGOs: 
“This is a round table. 
Everyone is at the 
same level, sitting 
around the same 
table. The hope is 
that innovation and 
originality will come 
from all sides. This 
is the place to talk 
about significant 
changes rather 
than about minor 
corrections to the 
existing state”.

Sharon Kedmi, Former 
Director General, 
Ministry of Industry, 
Trade and Labor: 
“If we were to turn 
the clock back ten 
years, a joint meeting 
between industry 
and the environment 
would have been 
perceived as a 
hallucination. But 
these integrated tools 
complement one 
another. It is industry 
that should initiate”. 
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Lever 5 – Green Track to Innovation
Israeli environmental innovation in the field of cleantech will 
contribute to the environmental performance of companies in Israel 
and worldwide and to the growth of the economy. To encourage 
environmental innovation in Israel, obstacles to the establishment of 
beta sites should be removed by such means as enabling regulations 
for these facilities, development of an accreditation system for 
local best available techniques (BATs), and provision of economic 
incentives for their implementation. A dedicated academic research 
center on resource and waste management should be established 
to advance basic academic research in this field while decreasing 
the “brain drain” in Israel and contributing to the return of experts to 
Israel and to the establishment of a scientific community in this field.

Lever 6 – Green Employment
The transition to a green economy will impact many employees in the 
economy and will require the development of new skills. Therefore, 
the new knowledge should be incorporated in both the academic 
and the professional training systems on the basis of forecasted 
future demands in the labor market. To do this, the creation of new 
study tracks in the required fields should be promoted. At the same 
time, adaptations of existing study and training tracks should be 
encouraged, along with the establishment of a system of professional 
retraining and support for workers at risk of dismissal due to the 
anticipated occupational changes.
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