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הערכו ת ומוכנות ישראל לשי נוי אקלים 

והפחת ת פליטות גזי חממה 

 
ר יוסי ענבר"ד

ל"מנכ
המשרד להגנת הסביבה
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אפקט החממה 
 סביב כדור הארץ מאפשרים באטמוספירה גזי חממה הנמצאים •

 -אך כולאים חלק מקרינת ה, לקרינה קצרת גל מהשמש לעבו ר
IRיברח"בלי גזים אלו .  המוחזרת מפני הקרקע ומומרת לחום "

 בממוצע 150C -החום והטמפרטורה על פני כדור הארץ תצנח מ
 150העלייה בריכוזי גזי החממה באטמוספרה במהלך  . 180C- -ל

השנים האחרונות הביאה לכליאת יתר של חום וכתוצאה מכך 
. נגרמה עלייה בטמפרטורה הממוצעת על פני כדור הארץ

:גזי החממה הם
) CO2(חמצני -פחמן דו•
) O3(אוזון •
) CH4(מתאן•
) N2O(חמצני-חנקן תת•
-פלורו-כלורו (הפראוניםמשפחת •

) CFC'sפחמימנים 
H2O)(אדי מים •
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אפקט החממה  ושינוי אקלים

:גזי החממה הם
) CO2(חמצני -פחמן דו•
) O3(אוזון •
) CH4(מתאן•
) N2O(חמצני-חנקן תת•
-פלורו-כלורו (הפראוניםמשפחת •

) CFC'sפחמימנים 
H2O)(אדי מים •



4

:: השנים החמות ביותר בכל התקופה השנים החמות ביותר בכל התקופה1313
200720071998,2005,2003,2002,2004,2006, 1998,2005,2003,2002,2004,2006, 

,1999,1990,2000,1999,1990,2000199519952001,1997,2001,1997,
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הגור מים  ל התחממות  הגל ובלית 

גידול אוכלוסיה ו עליה ברמת החיי ם המלווה  גידול אוכלוסיה ו עליה ברמת החיי ם המלווה  ••
בצריכה  גדלה ש ל אנרגי הבצריכה  גדלה ש ל אנרגי ה

המהפכ ה התעשייתית שהחלה ל פני כמא ה  המהפכ ה התעשייתית שהחלה ל פני כמא ה  ••
..וחמישים שנהוחמישים שנה

שריפה  של כמויות גדלות והולכות של  דלקים  שריפה  של כמויות גדלות והולכות של  דלקים  ••
כ ריתה  כ ריתה  , , ))בנזין וגז   טבעיבנזין וגז   טבעי,   ,   מזוטמזוט, , פח םפח ם( ( מכילי  פ חמן  מכילי  פ חמן  

של שטח י יער  גדולים וגידול השטח  המעובד  של שטח י יער  גדולים וגידול השטח  המעובד  
..לחקלאותלחקלאות

ומגידולים  ומגידולים  , , פליטה  ל א מבוקרת ממטמ נות פסולתפליטה  ל א מבוקרת ממטמ נות פסולת••
). ). חח""דישו ן  קרקע ובעדישו ן  קרקע ובע((חקלאיים  חקלאיים  

..פליטה  ש ל גז י ח מ מה נוספ ים מתעשייהפליטה  ש ל גז י ח מ מה נוספ ים מתעשייה••
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)אקלי מיות ואחרות(השלכות נוכחיות ועתידיות 
במידה ולא ינקטו צעדי  מנ יעה

 10- לC˚0.3-שיעור העלייה הוא כ. עליה בטמפרטורות•
2025 עד לשנת C˚1שמשמעותו עלייה של , שנים

מ " ס110- ל35צפויה עלייה של בין : עליה במפלס פני הים•
עלול לגרום .  שנה50-100בטווח של , בגובה מפלס פני הים

 לרבות מיושבים, להצפת איים ואזורי חוף

שינויים בכמויות המשקעים היורדים באזורים : משקעים
 מאידך המידבורשיטפונות מחד והאצת תהליך . שונים

עלייה בתדירות הופעתם של אירועים : אוויר-אירועי מזג•
.חום וקור-כגון גלי , קיצוניים



7

שריפות ; שינויים בגידולים ובאזורי הגידול: חקלאות וייעור
יער

-שינויים בתנאי הגידול של בעלי: מערכות חיים יבשתיות
 פגיעה במגוון המינים – ובתפרוסתםחיים וצמחיה 

,  רעב–כלכליים , נזקים בריאותיים: פגיעה באוכלוסיה
אספקת מים ומזון ועוד, בצורות, הצפות ושיטפונות

)איום אסטרטגי(מדינות  שכנות / השלכות גיאופוליטיות•

)אקלי מיות ואחרות(השלכות נוכחיות ועתידיות 
במידה ולא ינקטו צעדי  מנ יעה
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Sternח " דו–עלויות 

  מהתוצר 5  %  -כ : פעולה אי  של  כלכלית עלות•
העולמי

  -כ :  פעול ה מ אי ישירים  בלתי נזקים הכוללת עלות•
העולמי מהתוצר  %20   

  %1   פחות מ  :  עו למי לעל ויות הפח תהאומדן•
.העולמימהתוצר 

* "Stern Review   2006 : The Economics of Climate Change, Summary of 
Conclusions", In HM Treasury Site,
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המט רה 
: העול מית

מניעת עלי ית  מניעת עלי ית  
הטמפרטורה מעבר  הטמפרטורה מעבר  

 באמצעות  באמצעות 22OOCC--ל ל 
עצירת  העלייה  עצירת  העלייה  

= = בריכוז גזי החממהבריכוז גזי החממה
MITIGATIONMITIGATION

והסתגלות והסתגלות 
להשלכות הצפויות להשלכות הצפויות 

 = =ADAPTATIONADAPTATION
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פתרו נ ות

 יצור במיגזריהקטנה משמעותית של ש רפת דלקים •
הבית  והתעשייה , תחבורה, האנרגיה

שימור אנרגיה•

: כגון, שימוש  במקורות אנרגיה מתחדשי ם ונקיים•
אלקטרית -אנרגיה הידרו, הרוח,  אנרגיית השמש 

ואנרגיה גרעינית 

 CO2 -עצירת הכחדת יערות ונטיעת עצים לקליטת ה•
)ברמה העולמית(

פי קוח , גיבוש מדיניות עולמית אחידה להפחתה•
. ובקרה של פליטת גזי חממה
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ם בדבר שינוי "אמנת המסגרת של האו
UNFCCC          1992  -האקלים 

אמנת הבסיס בנושא  שינוי אקלים•

 מדינות חברות190 -למעלה מ•

United Nations Framework
Convention on Climate Change 
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פרו ט וקו ל  קיוט ו  לי ישו ם אמנ ת 
   1997  -האקל ים  

י שראל  (חלוקה למדינות מפותחות ומתפתחות •

....)נחשבת כמדינה  מתפתחת בפרוטוקול

קובע יעדי ה פחתה למדינות מפותחות •

)   1990ביחס לשנת  ,  2012 ע ד שנת  % 5.2(

 Clean Development  –מנגנונים להפחת ה  •

Mechanism (CDM) ,סחר  בפליטות

2012-2008ייש ום בין   ; 2005 -נכנס לתוקף ב•
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 תחזיות -שינוי האקלים 

 בין 25-90% -פליטות גזי חממה יגדלו ב,  בתרחיש עסקים כרגיל 
2000-2030 .

1.5-20C    350-450 ppm -מטרה
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ישראל ותה ליך קי וט ו 
Non Annex 1-כ  1996 ח ברה באמנה מש נת ישראל•

  2004חברה בפרוטוקול משנת  •

,  1996( חות מצאי  פל יטות גזי  חממה ב ישראל "דו•
2000   (

•CDM –ר שות לאומית לאי שור פרויקטים 

  NGOsשיתוף •

ל"הבינהשתתפות בתהליך •

מ "  במוקבוצת אינטרסיםלא חבר ה באף  •

 הסביבה להגנ ת המש רדהתהליך מובל על ידי  •

  האחרים  ה ממשלה משרדי  בשיתוף
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 –תקופ ת פוס ט קיו טו  
2007מפת  הדרכים של  באלי  

קיוטומ על הסכמי פוסט "התווית המו•

 (Shared Vision)גיבוש חזון משותף •

להבדיל מסווג לפי נספח (מתפתחות / למפותחותהתייחסות•
1  (

מדינות מתפתחות הסכימו לדון בהפחתת פליטות    , לראשונה•

)ומימוןהתניה בקבלת סיוע טכנולוגי (
, לכל המדינות,  ארוך טווחפ"לשתהקמת קבוצת עבודה •

: עיקריים נושאים בארבעה תתמקד

* Mitigation  * Adaptation   *Technology   * Finance
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החלטות אמורות היו להתקבל  החלטות אמורות היו להתקבל  
 בקופנה גן בקופנה גן20092009בדצמב ר בדצמב ר 

לרבות ,  אימוץ יע דים עולמיים  ארוכי טווח•
 להפחתת מחויבויות ברורות ויעדים נקובים

 הפחתה נדרשת 2020  עד לפ יו  IPCC- הח"דו( פליטות 

 ) 1990  ל שנת ביחס , מפותחות במדינותאחוז  40-25 של

20202020 עד   עד  % % 3030 הפ חתה של   הפ חתה של  EU:EU:    --הצעת ההצעת ה

במ דינות במ דינות ,   ,   20502050 ע ד שנת   ע ד שנת  6060--% % 8080        --      ו      ו
.  .  19901990    --ביחס ל ביחס ל , , המפותחותהמפותחות

וסחר  בפליטותגיבוש ושכלול מנגנוני שוק •

 והעברת ידע להפח תת פי תוח טכנולוגיקידום •
ההתחממות ולהתמודדות עם תוצאותיה
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!?   מה צפוי היה מועידת קופנהגן 
הציפיות היו להגיע להסכמה על נוסח של הסכם •

גלובלי חדש שייכנס לתוקף מייד עם סיום קיוטו 

shared visionהסכמה על חזון משותף •

עדיין קיימות מחלוקות רבות בין עמדות המדינות•

  COP politically bindingהחלטת •

2010 במהלך legally bindingהסכם מחייב •

, סין,ב "ארה( חלק יקחו הגדולות הכלכלותכל •
)ברזיל , הודו
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ציפיות מועידת קופנהגן

מ על הסכם שיכנס " השלמת המו-מטרתה המקורית של הועידה •
. 2012 -לתוקף ב

ב וכלכלות מתפרצות  " ארה-אתגרים מרכזיים•
. 20C     קביעת י עד ארוך טווח של 

adaptationהתאמה •

נושאים לפי סעיפי /קבוצות- תת6 -מחולק ל. mitigationהפחתה •
:(BAP)הסכם באלי 

)1b-1סעיף (מדינות מפותחות  »
)1b-2סעיף (מדינות מתפתחות »
)1b-3סעיף ( LULUCF ושימושי קרקע יעור»
)1b-4סעיף ( לדוגמא תעופה וימיה -גישות סקטוריאליות»
כולל גישות ,  תועלת של הפחתת הפליטות-גישות לקידום עלות»

)1b-5סעיף (מבוססות שוק 
סעיף (כדוגמת הפחתת השימוש בנפט , השפעות אמצעי התגובה»

1b-6(

מימון•

העברת טכנולוגיות•

capacity buildingבניית יכולת •

 , EU ,G-77 + China: קבוצו ת  האי נטר סי ם המרכזי ות בד יו נ ים הן•
Umbrella)   מדינו תAnnex 1 קזחסט ן+ שהן לא ה איחוד  הא ירו פי.(
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11הסכם קופנהגן הסכם קופנהגן 

 נדרשות להגיש למזכירות האמנה  לאמנה1 נספח מדינות –
. 2020 - הפחתה ליעדי) 31/1/2010עד (

נדרשות להגיש למזכירות האמנה , 1שאינן נספח מדינות –
. 2020 - הפחתה לפעולות)  31/1/2010עד (

) של המדינות שאינן נספח אחד( פעולות ההפחתה ויישו מן –
. ידווחו למזכירות האמנה ויעודכנו אחת לשנתיים

יצירת מנגנוני שקיפות ו בקרה על יישום פעולות ההפחתה  –
.במדינות השונות 
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22הסכם קופנהגן הסכם קופנהגן 

 מימון למדינות המתפתחות לצורך הפחתת ינתן–
התאמה לשינוי האקלים ומניעת ביעור , הפליטות

. יערות
 מיליארד 30 של 2010-2012ל שנים מיידי מימון •

דולר 
 מיליארד דו לר לשנה 100 של ארוך טווחמימון •

.  2020עד 
-בי, ציבוריים, מקורות המימון יהיו פרטיים •

.לטרלים- ומולטילטרלים

בחינה מחודש ת של  ההסכם מתוך כוונה - 2015 –
לחזק את פעולות ויעדי ההפחתה
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??המצב בישראלהמצב בישראל
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י  ארגונים  בינלאומיים"סיווג י ש ראל ע 

סביר שישראל תחשב כמדינה מפותחת: מסקנה

סוג הסיווגשם הארגון
האם ישראל 

נמצאת ברשימה
הערות

האו"ם
שלושים המדינות 

�המפותחות
מתוך כלל המדינות החברות 

באו"ם

שווי כוח הקנייה ונתוני 

�תמ"ג
נמצאת בקבוצה השלישית 

מתוך שש

התקבלה כמועמדת�חברות בארגון

קבוצה המכילה 60 מדינות�מדינות שכר גבוההבנק העולמי

קבוצה המכילה 31 מדינות�כלכלות מתקדמותקרן המטבע העולמית

קבוצה המכילה 28 מדינות�מדינות מתקדמות

קבוצה המכילה 34 מדינות�מדינות מפותחות

IDAקבוצה המכילה 27 מדינות�מדינות מפותחות

OECD

CIA
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מעמד בינלאומ י •

הצטרפ ו ת ל מדינ ו ת  –

מפו תחו ת  

בה תמ ודדו ת עם 

אחת הב עי ות   

המרכז יו ת ב סדר י ום 

העו ל מי 

תמ יכה ב מו עמד ו ת   –

 -להצ טרפ ו ת ל 

OECD

סביבה נקי יה•

הפחת ת  מזה מ ים –

עם כל , אחרים

הי תר ונו ת  

הברי או ת יים 

 ארבעה יתרונות עיקריים במעבר לכלכלה קימים

בעלת טביעת פחמן נמוכה עבור ישראל

מיצו ב ישרא ל כמ ו בי לה  –

' קל ינט ק'הבתחום 

תפ יס ת נ תח שוק  –

בתחו מים בע לי צ מיחה  

: מה ירה

אנרגיה  סולרית •

כלי רכב ח שמלי ים •

התפלת מי  ים •

דלק חלופי•

פית וח כלכלי •

יתר ונ ו ת לכלכלה בעל טביעת פחמן נ מ וכה בישראל•

עצמאות א נרגטית •

הפחת ת  הת ל ו ת –

בדלק פ וס י לי 

הגנה מפנ י ת נוד ו ת  –

מחיר חדות 

)price shocks(

יציב ות פ ו לי טי ת –
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- הכוללת צופה כי פליטות גזי החממ ה  יגיעו לכBAU-תח זית ה 

142MtCO2e 2005 בשנה המהווים ב קירוב הכפלה של ערכי

פליטות גזי חממ ה בישראל תחת הנחת •

BAU

•MtCO2e בשנה 

0

20

40
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100

120

140

160

2005 2010 2015 2020 2025 2030

•+100%

•14 %
•24 %
•126 %

דוגמ אות מ מדינו ת נוספות•
:גרמניה•

:ב"ארה•

:סין•

% 186•:הודו•
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גרמניהגרמניה

אנרגיה וגזי חממה אנרגיה וגזי חממה , , פיתוח כל כליפיתוח כל כלי

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

In
d

e
x

 1
9

9
0

 =
 1

0
0

Total Primary Energy Supply

Gross Domestic Product (GDP)

Greenhouse Gas Emissions



27

יבשות /השוואת תחזית פליטה בישראל למדינות
2025אחרות בשנת 

:  מקור נ תו נים GHG reduction pathway in the UNFCCC process up to 2025, CNRS/LEPII-EPE (France) − RIVM/MNP (Netherlands) −

ICCS-NTUA (Greece) − CES-KUL (Belgium), 2003 .
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ג "תמ,  נובעת מקצבי הגידול באוכלוסיהBAU-הכפלת ערכי ה

לנפש הגבוהים מהממ וצע במדינות מפותחות

לנ פש ג " מגידול בת•

2005-2030  גידול שנתי %•

ןגידול אוכלוסי•

2005-2030  גידול שנתי %•

5.15.6
4.1

1.62.0

• •הודו  •סי ן  •ישראל •ב "ארה גרמניה  

1.2

0.4

1.4

0.8

0

• •הודו  •סי ן  •ישראל •ב "ארה גרמניה  

ישראל ממוקמת בתווך בין –
גוש המדינות המפותחות 

לבין גוש המדינות 
המתפתחות בהיבט גידול 

ג "התמ

ישראל בולטת בקצב גידול –
האוכלוסין השנתי
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EU - OECD  Energy Fuel Distribution  

27.7
19.7

14.2

13.2

5.5
16.9

21.7
27.2

28.8
21.6

2006 2030

%

Nuclear Hydro Renewables Gas Coal Oil

X

Energy Information Administration / International Energy Outlook,  2009
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סולר

11% מזוט

1%

בנזין

7%

קרוסין

6%

אחר

5%

גפ" מ

2% גז טבעי

32%

פחם

36%

 של המשרד ל ת שתיו ת לאומיו ת 2007ושולבו  בתוכני ת  האב ל משק  הא נרגיה , ס" של הלמ2007הנתו נים נלקחו מתוך  ש נתו ן סטטיס טי 

מזוט

8%

סולר

16%

בנזין

9%

פחם

48%

קרוסין

7%
אחר

4% גפ"מ

2%

גז טבעי

6%

  2007תמהיל ד לקים    2025תמהיל ד לקים  
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Energy 

Availability

Israel energy production 2013
oil

5.0%

gas 49%-

57%

coal

38%-46%

world energy production 2015 

Nuclear

12.4%

Oil

3.3%

Coal

43.9%Natural 

Gas

24.3%

 

Renewabl

es

16.1%

Energy Information Administration /
International Energy Outlook 2008
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 בישראל  בישראל מקור העלי י ה בגזי החממהמקור העלי י ה בגזי החממה

בצריכת האנרגיה=) ברמת החיים(עליה •

 לעומת קצב עולמי ממוצע 2.5%(קצב גידול אוכלוסיה  גבוה •
)1.04%ב " קצב בארה0.36%קצב באירופה , 1.2%של 

פוסילייםמוגבלות במקורות דלקים •

)בעיית אבטחת הספקת אנרגיה (אנרגתיאי •

בנינים/עליה בגודל ומספר בתים•

אין  (פוטנציאל מוגבל של מקורות אנרגיה מתחדשת •
בעייתיות להסתמך על אנרגיית . גיאותרמיים, מקורות הידרואלקטריים

)וזמינות, שטח-רוח ושמש  כמקור עיקרי של חשמל

ונקיהמחסור בתחבורה ציבורית  יעילה •

)אנרגיה= התפלה (= מחסור במים •

כלכלה בצמיחה•
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תאורה 
שינויי דלקים 

שיפור מנועי בעירה 

פנימית

שיפוץ מבני מגורים

ניצול אשפה 

לייצור חשמל

 ,

מבני מגורים
-

וו לט אי 
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כלי רכב 
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מחי ר הפחתה 

tCO2 e € - ל

פ וטנציא ל הפחתה 

בשנה MtCO2e

בנייה ירוקה  ,

פוטו

-

עשרת מנופי ההפחתה המרכזייםעשרת מנופי ההפחתה המרכזיים

MtCO2e ,2030פוטנצ יאל הפחתה 
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 64%  -מימוש  כ לל המנופים יוביל להפחתה של כ

2005-2030מהגידול הצפוי בפליטות בשנים 

M
tC

O
2
e

ה 
שנ 

 ל

' עסקים  כרגיל'תרחיש •

)BAU (2030

פליטות לאחר •

הפחתה

97

142

7171
71

0

45

90

135

180

2005 2010 2015 2020 2025 2030

  % 64צמצ ום •
מהגידול הצפוי 

  36% -עליה ב

2005משנת 
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עקומת עלות הפחתת גזי חממה לישראל:   מקור

 מנופי ההפחתה העיקריים10

1.2

1.2

1.5

1.6

1.8

2.3

3.1

3.9

5.5

7.3

המרת דלקים

כלי רכב חשמליים

שיפוץ מבני מגורים

שימוש בפסולת לייצור חשמל

וולטאית-טכנולוגיה פוטו

תאורה יעילה

שימוש בטורבינות רוח

2030, הזדמנויות ועלויות הפחתה 

פוטנציאל הפחתה
MtCO2e ,2030 מנוף 

 מכלל פוטנציאל 65%-כ

2030-ההפחתה ב

29.4כ ממוצע לשנה"סה

5.8מוצג 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

סולארית -טכנולוגיה תרמו

)CST(

ייעול מערכת ההנעה בכלי רכב 

) טון4עד (סטנדרטים 

בנייה יעלה אנרגטית של מבני 

מגורים חדשים

CSP solar power

PV solar power

Efficiency improve vehicles

EE new buildings

Efficient lightning

Retrofit buildings 

Fuel shift

Biogas from landfills

Electric vehicles

Wind turbine

10 abatement leverages 



37

““““Carbon molecules carry no passport. Carbon molecules carry no passport. Carbon molecules carry no passport. Carbon molecules carry no passport. 

Rivers require no visa. Pollution travels with them.Rivers require no visa. Pollution travels with them.Rivers require no visa. Pollution travels with them.Rivers require no visa. Pollution travels with them.””””

נשיא המדינה הצהיר בועיד ת קופנהגן כי  ישראל תפחית את פליטות גזי 
. 2020עד ,  בהשוואה לתרחיש עסקים כרגיל20% -החממה ב 

-יעדים שהוצהרו
2005 - ב יחס ל 17% הפחת ה  של –ב  "ארה–

–EU- עם תנא י ם (1990 - ביחס  ל 20-30% הפחת ה ש ל(

1990 - ביחס  ל 25% הפחת ה ש ל  –יפן  –

2006 - ביחס  ל 20% הפחת ה של –קנדה  –

1990 - ב יחס ל 20-25% הפחת ה של –רוסי ה  –

  1990 - יחס  ל20-30% הפחת ה  של –שוו יץ –

1990 - ביחס ל 30-40% הפחת ה של –נורבגיה  –

BAU - ב יחס ל 2020 - ב 36-39% הפחת ה של –ברזי ל  –

 BAU - ביחס  ל30% הפחת ה של –קורי אה  –

BAU -  ביחס  ל 2020 - ב 26% הפחתה ש ל –אינד ונזי ה  –

ג " ב פל יט ה  ל תמ 24% הפחתה ש ל –הוד ו –

ג" בפ לי ט ה ל ת מ45% הפחת ה ש ל -סין –

“By 2020, the government will make its utmost to reduce its CO2 

emissions by 20% compared to a business as usual scenario.”
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2020 -ני ת וח  יעד ההפחתה ל
כל המספרים מתוך ניתוח מקנזייעדים ל- 2020

2020

סולרי- 250 מגאווט3%מתחדשותBAU109 MT ב- 2020

פוטו וולטאי- 350 מגאווטMT 60מתוך זה סקטור החשמל

רוח- 25 מגאווט

סה"כ 625 מגאווט

התיעלות- לפי הנחות חח"י כהתיעלות טבעית

פוטנציאל הפחתה

20%12.0 הפחתת ביקושים לחשמל- החלטת ממשלה

10%3.4 יצור חשמל באנרגיות מתחדשות (מינוס 3% ב- BAU)- החלטת ממשלה

3.5ביטול פרויקט D  והכנסת מחז"מים בגז

(MT -ב)  18.9סה"כ סקטור אנרגיה כולל התיעלות

בעיקר מיסוי ירוק- עידוד רכבים יעילים יותר כולל חשמל והיברידי3מנופי תחבורה

ניצול אשפה ליצור חשמל, שריפת הביוגז במטמנות2.5טיפול באשפה

1.7קוגנרציה בתעשיה והמרת דלקים

יש מנופים נוספים בתעשיה, בחקלאות, מים, יערנות- שלא הוספתי7.2סה"כ מנופים עיקריים נוספים

MT 26.1סה"כ

BAU -23.9אחוזים ביחס ל
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לים " הוקמה  ועדת מנכ2009ביולי •
,  ל המש רד להגנת הסביבה"בראשות מנכ

להערכות והסתגלות לשינוי אקלים 
)(Adaptation  והפחתת פליטות גזי חממה 
)(Mitigation )ועדת "או " הועדה "-להלן

").מנכלים
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Mitigation)(הפחתת פליטת גזי חממה 
לגבש המלצה לתוכנית פעולה לאומית להפחתת פליטות גזי .... 

 בישראל ולהביאה לאישור ועדת השרים  Mitigation)(חממה 
התכנית הלאומית תתבסס .  מיום קבלת החלטה זותוך שנה

ל תחת אמנת "בין השאר על הסכמות שיושגו במישור הבינ
המסגרת בדבר שינוי אקלים ותקבע בין היתר את נושאים 

: הבאים
;יעדים לאומיים להפחתת פליטות גזי חממה •
לרבות שנת , קריטריונים לפיהם יחושבו יעדי ההפחתה•

; הבסיס לחישוב
;אמצעי הפחתה ודרכי יישום•
; ואבני דרך, לוחות זמנים•
היבטים כלכליים ותקציביים הנובעים מיישום אמצעי •

;ההפחתה
קביעת מדדי תפוקה ותוצאה לעמידה ביעדי תוכנית •

.הפעולה הלאומית
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Adaptation)(היערכות והסתגלו ת לשינוי אקלים בישראל •

לים לגבש המלצה "להטיל על ועדת  המנכ•
לתוכנית  פעולה לאומית להיערכות והסתגלות 

 Adaptation)(מדינת י שראל לשינוי האקלים 
ולהביאה לאישור ועדת   השרים תוך שנתיים 

התכנית ה לאומית . מיום קבלת החלטה זו
תתבסס  בין השאר על הסכמות שיושגו במישור 

ל תחת אמנת המסגרת בד בר שינוי "הבינ
. אקלים
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Adaptation)(היערכות והסתגלו ת לשינוי אקלים בישראל 
 :התכנית ת כלול בין היתר את המרכיבים הבאים

,   השלכות שינ וי האקלים  בישראלהשלמת  פע רי ידע על –
בהת בסס  על הכנת תר חישים א פ ש ריים של  שי נ וי האקלים ב ישראל  

;2030עד ש נ ת 
היקף ש ינוי האקלים  הקיים והחזוי השלמת  פע רי ידע  ב נו ש א –

;באזורינו
 ומיצוי  של  תועלות מש ינוי  אמצ עים זמינים למזעור נזקיםסקירת –

;אקלים ביש ר אל
הנחיות למ ש רדי הממ שלה הרלב נטיי ם להטמעת הכלים והאמצעים –

;הנד ר שים למזעור נ זקים  ומיצוי  של תו עלות
;ואב ני  דרך,  לוחות זמנים–
היבטים כלכליים ותקציב יים הנו בעים  מיישום אמ צ עי ההיערכות –

;וההסתגלות
 כאמצעי ם ש נית ן להצי ע זיהוי ידע ו טכנולוגיות ישראל יות–

;למדינות העולםלהתמודדות  עם השלכות שי נוי  האקלים 
קביעת מד די  תפוקה  ותוצ אה לעמידה ביעדי תוכ ני ת הפעולה  –

.הלאומית
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סיכום
2030ישראל צפויה להכפיל את פליטות גזי החממה עד שנת –

גידול אוכלוסין וצמיחה כלכלית גבוהה ביחס למדינות מפותחות•

קיי מת הזדמנו ת להפחתת כשני שליש מהגיד ול הצפוי בפליטות –

יפחיתו את " ירוקים"ומבנים , תחבורה מתקדמת ויעילה, תמיכה באנרגיה ירוקה•
הפליטות

 וכן היעדר תעשייה כבדה מגבילה CCS, הידרו, ישימות נמוכה של טכנולוגיות גרעין•
פוטנציאל הפחתה

:י ישום  תו כנ י ת ההפחתה טומן בחוב ו הזדמנוי ו ת  רבות למדינה–

 העולמיתהקלינטקהובלה טכנולוגית והתמקמות בחוד החנית של תעשיית •

עצמאות אנרגטית•

  י ישום הת וכנ י ת  אינ ו כר וך בתוס פת עלות למשק עקב החזר ההשקעה באמצעות–
החיסכו ן המתק בל
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קיוטו מחויב -השתתפות ישראל  בתהליך פוסט •
המציאות הבינלאומית והיא יעד   אסטרטג י של   

.העולם המערבי

מ ולהכי ן  "על ממש לת ישרא ל לקבוע יעדים  ל מו•
את המש ק לקראת הסכמ י פוסט  ק יוטו 

.ולהשלכות שינוי האקלים

על ישרא ל להפנות משאבים על  מנת להקטין   •
)  ומ זהמי  אוויר נוספים (את פליט ת גזי  הח ממה 

.ואת התלות במקורות אנרגיה חי צוניים

הפ חתת גזי  חמ מה  (ההיערכות לשינוי האקלים  •
הנה  הזדמנות לפיתוח  כלכלי ) והסתגלות
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