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המשרד להגנת הסביבה
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מורכבות עבודת הממשלה

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

חייםאיכות vsכלכלית צמיחה ;סביבתיביטחון vsיתירות אנרגטית –אינטרסים סותרים •

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

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

?מה חשוב יותר , תקציב, השפעה–פערים •



דרכים ליצירת שינוי

יצירת שותפויות•

מובילותנדות'לאגחיבור •

צמיחה במשקזיהוי מקורות •

זיהוי פערים•

הכרות מעמיקה עם המערכת הממשלתית•

מיקוד ומיצוי מהלכים•

חדשנות•



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•

פ עם ארגוני הסביבה"שת. 1:דוגמאות

שותפות עם המגזר העסקי. 2



פ עם ארגוני הסביבה בישראל"שת

המשרד זיהה את החברה האזרחית כשותפה אסטרטגית לקידום מדיניות  •

.סביבתית

:פותחה תכנית לחיזוק הקשר ושיתוף הפעולה עם ארגוני הסביבה•

קיום פורומים משותפים ברמת המטה ובמחוזות•

יישום מיזם משותף עם ארגון הגג חיים וסביבה•

לתמיכות בארגוניםהקצאת תקציב •

יצירת שותפויות



יצירת ערך 
(CSV)משותף 

אחריות 
-חברתית

(CSR)תאגידית 

התנהלות  
עסקית אחראית 

(RBC)

פילנתרופיה●

התנדבות עובדים●

המשרדיםיירוק●

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 / 

יצירת שותפויות

התפתחות תפיסת הקיימות בעסקים–שותפות עם המגזר העסקי 



מובילותנדות'לאגחיבור 

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

משרדיים-פעילה בצוותים בין

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

ל למקבלי החלטות  "מידע מחוהנגשת

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

שאין גב פוליטי חזק

השפעה על יעדים לאומיים–בשלב מתקדם יותר •

ם"של האו2030נדה 'אג: דוגמה



מגמות עולמיות במדיניות סביבתית

פיתוח בר קיימאויעדי 2030נדה 'אג

מדדים בכל התחומים232, מטרות169, יעדים17•

ראייה ארוכת טווח•

ראיה רוחבית ובינתחומית•

תפיסה כמותית•

השוואה בין מדינות ולימוד הדדי•

2019ם ביולי "הממשלה תגיש את הדיווח הראשון לאו

נדות מובילות'חיבור לאג
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התייעלות אנרגטית

ניהול מים בר קיימא

תחבורה בת קיימא

אנרגיה ידידותית לסביבה

ייעול השימוש בחומרים

2015ניהול פסולת ומחזור

2025

2011

Roland Berger, 2016: מקור

זיהוי מקורות צמיחה במשק  

€במילארדישוק טכנולוגיות הסביבה העולמי 



האחרונות המשרד להגנת הסביבה פועל לקידום טכנולוגיות  בשנתיים 

הישראלית לא הקלינטקמתוך הנחה כי זירת , סביבה ישראליות

.סביבהממצה את הפוטנציאל הכלכלי הגלום בתחומי טכנולוגיות 

החברות והמיזמים הישראליים  להגדיל את מספר : מטרת התכנית

.  בתחומי טכנולוגיות סביבה לאורך כל שרשרת הערך הכלכלי

בשיתוף רשות החדשנות ומשרד הכלכלהח"מלש60-כ: תקציב

תכנית טכנולוגיות סביבה

זיהוי מקורות צמיחה במשק  



מסלול  
פ  "מו

יישומי

מסלול  
מעבדת 
חדשנות

מסלול  
פיילוטים

תמיכה 
בגיוס מימון  

ל"בזירה בינ

תמיכה לאורך שרשרת הערך הכלכלי  –טכנולוגיות סביבה 

מחקר  

אקדמי עם  

פוטנציאל  

יישומי

מיזמים  

צעירים

מיזמים  

בוגרים

חברות  

בוגרות

תכנית טכנולוגיות סביבה

זיהוי מקורות צמיחה במשק  



זיהוי פערים

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

המוסדי

!אין וואקום•

להיות ראשונים להניח את הנייר על השולחן•

גיבוש מדיניות  : דוגמה

ארוכת טווח לים המלח



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 התמודדות  , היכרות עם החסמים והמאפשרים הבולטים במערכת הממשלתית•

עמם

?כיצד מתמודדים עם שינויים פוליטיים ומייצרים המשכיות בתהליכי עבודה•

תהליך הכנת הערכת מצב לכניסת שרה חדשה. 1: דוגמאות

מ"הערכת מצב לאומית של רוה. 2

פורום קו האופק. 3



מיקוד ומיצוי מהלכים

להיות המומחה בחדר, התמקצעות ומומחיות•

התמדה ועקביות בתהליך העבודה•

להאמין במה שעושים, בסיס ערכי איתן•

כלכלת סביבה: דוגמה

עודד נצר: צילום, נחל אשלים



שמציע שיטות מחקר לתמחור זיהומים סביבתיים והערכת  ענף כלכלי היאכלכלת סביבה 

.התועלות הגלומות במשאבי טבע

שווקי סחורות  : לפעילות כלכלית יש עלויות שונות שנקבעות בשווקים השונים במשק

. שוק העבודה ושוק ההון, ושירותים

שאינם מוצרים ציבוריים אלו עלויות של . לשווקיםחיצוניותקיימות גם עלויות שהן , בנוסף

.אויר נקי: למשל. נסחרים בשווקים

עלויות חיצוניות שנובעות משימוש במוצרים ציבוריים אינן מופנמות בעלויות הייצור ובמחירי  

.  כשל שוקהם המוצרים

כשל שוק                 מצדיק התערבות ממשלתית

מיקוד ומיצוי מהלכים

כלכלת סביבה



טון פליטת  /אויר במונחי שקל מזהמיהערכת עלויות חיצוניות של •

-נתונים אלו משמשים את המשרד עצמו בניתוחי עלות.מזהם

עלויות  (. 'כלכלנים ויועצים וכד, אקדמיה)תועלת וכן גורמים נוספים 

.  אלו משולבות בנוסחת מיסוי ירוק

-" עשור לחוק אויר נקי":למשל.הערכת אפקטיביות של מדיניות•

שקלים  3כל שקל שמושקע בהפחתת זיהום אויר מניב תועלת של 

.לציבור ולכלכלה

אשלים  , עברונה.אומדן נזקים כספיים בתביעות משפטיות•

".דיזלגייט"ו

מיקוד ומיצוי מהלכים

יישום-כלכלת סביבה 



חדשנות בעבודת הממשלה

יצירת שוק לבנייה ירוקה בישראל•

חיבור שותפים אסטרטגיים•

יצירת אמון  -רגולציה , הסרת חסמי ידע•

בנייה ירוקה בישראל: דוגמה
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ד בבניה ירוקה לפי שנה"מספר יח

ד מצטבר"יח

ד לשנה"יח

(ד במבנים"יח)מגמת הגידול במבנים ירוקים 

ד בנויות"יח2018-12,000ב 

בתוקףעות"בתבד מאושרות "אלף יח105

ד"יח2008-5ב 



!תודה


