
 מדיניות ואסטרטגיהלית בכירה לתכנון "סמנכ, כהןגלית 
 המשרד להגנת הסביבה

 360תכנית מנהיגות 
  2018מרץ 

 ?איך מניעים שינוי בממשלה 



 ?על מה נדבר 

 מהירות השינוי –מגמות עולמיות •

 בממשלה ובציבור, תפיסת נושא הסביבה בישראל•

 יוצרים שינוי, משפיעיםכיצד •

 (ללא מקור סמכות)מנהיגות •

 מתחת לקרקע' מ90 –פורטל תחנת הרכבת הכבדה בירושלים 



ייצור בשר  , (רמות מינרלים בקרקע)איכות המזון ולא הכמות •

 במעבדות

השפעה על , והשפעה על האוכלוסייה ממזהמיםתחלואה •

 צרכנים

, תשתיות חכמות, רמת מזהמים בעיר, איכות חיים, עירוניות•

 כריה אורבאנית  

 אירועי קיצון  , אנרגיות מתחדשות, שינוי אקלים ותשתיות•

 בינה מלאכותית, מהפכת המידע, דיגיטציה, טכנולוגיה•

 תחבורה  •

 סין   •

 

 מגמות



 מגמות עולמיות במדיניות סביבתית

 איכות אוויר•

 מים•

 קרקע•

 כלכלה ירוקה•

 מגוון ביולוגי ומערכות אקולוגיות•

 משבר האקלים•

 ערים מקיימות•

 תחבורה בת קיימא•

 פסולת  •

 בנייה ירוקה•

 

 יעדי פיתוח בר קיימא



 טרנדים-מגה

גידול דמוגרפי  , הגירה, אי יציבות פוליטית •

 והזדקנות האוכלוסייה  

עלייה ברמת החיים וצמיחת הכלכלות  •

 המתפתחות 

 תחרות על משאבים•

 שינוי האקלים•

 שינויים בשוק האנרגיה•

 המהפכה הטכנולוגית והמעבר מייצור לשירות•

 ומהפכת המידע, דיגיטציה, טכנולוגיה•



 טרנדים-מגה

 אי יציבות פוליטית

 (באחוזים)2007מאז והשינוי  2014אמון בממשלות ב 

 גידול דמוגרפי והזדקנות האוכלוסייה  

 +65לאוכלוסייה הקשישה ( 20-64) בגיל העבודה האוכלוסייה היחס בין 

 הגירה



 טרנדים-מגה

 והתעסוקה הנלוות, שינויים בשוק האנרגיה

 הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה מתחדשת: מקור

 BP: מקור



 טרנדים-מגה

שוק הטכנולוגיות  

הסביבתיות וההתייעלות  

במיליארדי )במשאבים 

 (דולרים

הערך המוסף של סקטור השירותים 

הגולמי  כאחוז מהתוצר העולמי 

 (הבנק העולמי: מקור)

  המהפכה
   הטכנולוגית

 
המעבר מייצור  

 לשירות



 טרנדים-מגה

 שינוי אקלים

 דיגיטציה טכנולוגיה  
 ומהפכת המידע

 +65לאוכלוסייה הקשישה ( 20-64) בגיל העבודה האוכלוסייה היחס בין 

 (Gbyteבמיליארדי )היקף המידע בעולם 

 טבע אסונות



 מגמות בסקטורים בישראל

 אנרגיה
 כניסת הגז הטבעי –

 (רשת חכמה)וניהול ביקושים ( הקטנת ביקושים בכל הסקטורים)התייעלות אנרגטית –

 אנרגיות מתחדשות ואגירת אנרגיה–

 תעשייה
 השפעות כניסת הגז הטבעי–

 מים/ שימוש יעיל בחומרי גלם –

 התייעלות אנרגטית וניהול אנרגיה–

 והשבת חומרים מיחזור–

 תחבורה
 פיתוח מערכות להסעת המונים–

 (מיקוד בציי רכב)גז טבעי / מ"גפ/ מתנול / ייעול מנועי בעירה ומעבר להנעה חשמלית –

 תכנון אינטגרטיבי שמאפשר שימוש באופניים והליכה–

 ותכנון עירוני ובין עירוניבנייה 
 בניה ירוקה–

 עירוניוהבין ( ערים חכמות)תכנון המרחב העירוני –

 חקלאות
 (הדברה, אנרגיה, מים)זנים וגידולים הצורכים פחות משאבים –

 ייעול תהליכי גידול ושימוש בפסולת כמשאב וחומר גלם–



 ?כיצד יוצרים שינוי בעבודת הממשלה 



 יצירת שותפויות

 רשויות וחברות ממשלתיות, שלטון מקומי, משרדי ממשלה: ממשלה•

 ביתמשקי , פרטים, מגזר שלישי, עסקים: ציבור•

על ידי הפעלת  ולא , יצירת שותפויות המבוססות על ערך מוסף לשותפים•

 סמכות

 מ"מו/ מיומנות ניהול קונפליקטים •

 ?ומתי , את מי לערב•

 איזון בין שותפות רחבה ויעילות התהליך•

http://wlb.gov.il/ 

 דוגמה

http://wlb.gov.il/
http://wlb.gov.il/


 שותפות עם המגזר העסקי
 התפתחות תפיסת הקיימות בעסקים

יצירת ערך  
 (CSV)משותף 

אחריות 
-חברתית

 (CSR)תאגידית 

התנהלות  
עסקית אחראית  

(RBC) 

 פילנתרופיה●

 התנדבות עובדים●

 המשרדים יירוק●

חות אחריות  "דו●

 תאגידית

מערכת ניהול ציות  ●

 פנימית

אכיפת ציות על ספקים  ●

 וניהול שרשרת אספקה

 מנגנוני משילות ובקרה  ●

שקיפות ושיתוף ציבור  ●

 בהחלטות

 

שינוי בפעילות העסקית  ●

 עצמה  

הפסקת פעילות עסקית  ●

בעלות השלכות  

 שליליות

 ראיית מחזור חיים שלם●

פיתוח מוצרים בעלי  ●

ערך סביבתי וחברתי  

 חיובי

פיתוח שווקים שהוזנחו  ●

 הופלו לרעה  / 

 



 מובילות נדות'לאגחיבור 

מעורבות פעילה  , (המועצה הלאומית לכלכלה, אוצר, מ"רה)זיהוי מוקדי כוח : בממשלה•

 משרדיים-בצוותים בין

,  (אמנות בינלאומיות, OECD  ,EU)ל "מערובות פעילה במגוון פורומים בינ: בעולם•

 ל למקבלי החלטות  "מידע מחו הנגשת

או במקרים  , מובילות חשובה במיוחד כשמדובר על נושאים חדשניים נדות'לאגהחיבור •

 שאין גב פוליטי חזק

 השפעה על יעדים לאומיים –בשלב מתקדם יותר •

 התחדשות עירונית בצל משבר הדיור  : דוגמה
 (בנייה ירוקה, שיקום שכונות, מחיר למשתכן)

 שינוי אקלים כהזדמנות עסקית



הבחנה בין מדינות   -  CBDRעיקרון •

 מפותחות למתפתחות  

 -עלית טמפרטורת נמוכה מ -יעד גלובלי •

C20  1.50לעד " שאיפה"עם  

 התחייבות לדיווחים שוטפים –שקיפות •

כל מדינה תגדיר  -  יעדי הפחתה לאומיים•

 את יעדי ההפחתה של עצמה

מדינות מפותחות יספקו משאבים   -מימון •

 פיננסים לסייע למדינות מתפתחות

ועדת מומחים בינלאומית  -מנגנון הטמעה •

 לסיוע ומעקבתאייש מנגנון 

 הסכם פריז     



 פוטנציאל צמיחה

 1,236  

 897  

 552  

 1,060  

 513  

 145  

 853  

 573  

 333  

 493  

 268  

 104  

 720  

 455  

 280  

 313  

 183  

 93  

 התייעלות אנרגטית

 ניהול מים בר קיימא

 תחבורה בת קיימא

 אנרגיה ידידותית לסביבה

 ייעול השימוש בחומרים

 ניהול פסולת ומחזור

 € במילארדישוק טכנולוגיות הסביבה העולמי 

2015 

2025 

2011 

  Roland Berger, 2016: מקור



 הזדמנות באפריקה  

מאה  במסגרת הסכמי האקלים •
יושקעו בהערכות   מיליארד דולר

לשינוי האקלים במדינות  
 בעיקר באפריקה, מתפתחות

סגירת פער תשתיות האנרגיה אשר  •
ידרוש  , 2030עד צפוי באפריקה 

מיליארד  55השקעות בהיקף של 
 דולר בשנה

חלק גדול מההשקעות צפויות  •
,  להיות באנרגיות מתחדשות

התייעלות אנרגטית ופתרונות טיפול  
 במים

 תכניות אסטרטגיות לכלכלה ירוקה במדינות אפריקה

 Africa Progress Panel, 2015: מקור



 זיהוי פערים

נושאים שנופלים בין הכיסאות  , לזהות את הנושאים שאף אחד לא מטפל בהם•

 במבנה המוסדי

 !אין וואקום•

 להיות ראשונים להניח את הנייר על השולחן•

 המצוק החופי: דוגמה



 :  דוחפים אחריות תאגידית
 דירוג החברות

 2015 -החמישייה הפותחת  –מדד המפעלים 

השינוי  % 
לעומת השנה  

הקודמת  
(2014) 

 בתי זיקוק לנפט חיפה ן"בז

 פז בתי זיקוק אשדוד

 נייר חדרה

 נגב אמפרטרותם 

 תחנת כוח חיפה   י"חח

22%- 

12%- 

17%- 

0% 

10%+ 

 פוטנציאל סיכון סביבתי גבוה= ניקוד גבוה 

455 

421 

313 

308 

308 

 ניקוד

פליטות  
לסביבה  

 ס"מפל

היתר   ס"חומ
 רעלים

מדד  
ההשפעה  
 הסביבתית

רגישות  
 המיקום

 דרוג ציות
ניהול  

סביבתי  
 ודיווח

 מרכיבי המדד



 היכרות מעמיקה עם המערכת הממשלתית

 מוקדי הכוח ואנשי המפתח במערכת הממשלתית, להכיר היטב את האינטרסים•

 (מבלי לוותר על עמדה מקצועית)תחומית -רב, ראיה רוחבית•

ודרכי  , היכרות עם החסמים והמאפשרים הבולטים במערכת הממשלתית•

 התמודדות עמם

 ?כיצד מתמודדים עם שינויים פוליטיים ומייצרים המשכיות בתהליכי עבודה•

 תהליך הכנת הערכת מצב לכניסת שר חדש: דוגמה



תוך צמצום פערים  , הפחתה ומניעה של זיהומים וסיכונים סביבתיים
כלכליים וחברתיים על מנת לשפר את בריאות תושבי המדינה ולהגן על  

 חייהם בהווה ובעתיד
 





 מורכבות עבודת הממשלה

 .סמכויות, תקציבים, אנרגיה, תחבורה – נדות'אגריבוי •

 אינטרסים סותרים•

 ?זמן לתכנון  טוח? סביבה? חברה? כלכלה –פער בתפיסות עולם •

 (?מי זה אנחנו)  ? מה המטרה שלנו – מתכללתראיה היעדר •

 תקציב, השפעה –פערים •

 



 מיקוד ומיצוי מהלכים

 להיות המומחה בחדר, התמקצעות ומומחיות•

 התמדה ועקביות בתהליך העבודה•

 שעושיםלהאמין במה , בסיס ערכי איתן•

 המלחהמלח וקציר ים : דוגמה



 !תודה


