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פתח דבר

תחזית קיימות לישראל 2030 מציגה חזון של רווחה לפרט בצד חיי קהילה תוססים, איכות-חיים 

ושגשוג בצד שמירה על משאבי הטבע והסביבה, חדשנות ויזמות בצד הכללה ונגישות. 

העבודה שלפנינו אינה מסתפקת בהצגת חזון מקצועי ואלטרנטיבה ערכית, אלא מציעה אפשרויות 

ריאליות להגשמת החזון במגוון תסריטי עתיד ובתנאים של אי-ודאות.

התחזית נבנתה במתודולוגיה ייחודית המאפשרת ללמוד מן הניסיון ומן המחקר שהצטברו, לפתח 

לאורם את האינדיקאטורים שעל פיהם נבחנת מידת הקיימּות, להשליך תבחינים אלה על תסריטים 

שונים שישראל עשויה להימצא בהם, לגבש אסטרטגיות איתנות ולפתח חבילות של כלי-מדיניות 

שיובילו את ישראל לקראת עתיד מקיים. מתודולוגיה זו יכולה לשמש כתשתית לחשיבה אסטרטגית 

גם בתחומי תוכן אחרים ובכך היא מהוה תרומה של הפרויקט להתמודדות כוללת עם אתגר התכנון 

ארוך הטווח.

הכלכלה  לשיח  מעֵבר  אל  המתבוננת  המתקדמת,  העולמית  החשיבה  בחזית  נמצאת  זו  עבודה 

יצירתיים  פתרונות  מחפשות  שכולן  אחרות,  בינלאומיות  עבודות  עם  דיאלוג  ומקיימת  הירוקה, 

להתמודדות עם המתח השורר בין צמיחה כלכלית לבין שמירה על משאבי הטבע והבטחת רווחת-

חיים ראויה. 

עיון מקיף ומעמיק בטבע ובמשאביו, במגמות הכלכליות והסביבתיות, בתהליכים גלובליים ובסוגיות 

מדיניות, מחזיר אותנו בסופו של דבר אל מדעי ההתנהגות ולהכרה כי בידינו אנו, בני אנוש, היכולת 

והחובה להשפיע על עתידנו באמצעות שינוי דפוסי ההתנהגות והצריכה שלנו.

לחקר  ירושלים  ומכון  הסביבה  להגנת  המשרד  של  משותף  מיזם  פרי  הוא  זה  חשוב  פרויקט 

ישראל. אני מודה לכל מי שִאפשר את ביצועו ולכל הצוות שליווה אותו במשך שנות עשייתו ותרם 

המרכז  מנהלת  ברכיה,  ולרי  הגב׳  זה,  פרויקט  של  והמחוללת  ליוזמת  וחזונו:  מרצו  ממקצועיותו, 

במשרד  בר-קיימא  ופיתוח  לתכנון  לסמנכ״לית  ישראל;  לחקר  ירושלים  במכון  סביבתית  למדיניות 

להגנת  במשרד  צוותה  לאנשי  הפרויקט;  של  שותפה  מנהלת  כהן,  גלית  הגב׳  הסביבה,  להגנת 

הסביבה, לחוקרים הראשיים: פרופ׳ ערן פייטלסון ופרופ׳ שלמה חסון; לרכזת המרכז הגב׳ גלית חזן 

ולכל עשרות המומחים, אנשי המקצוע ומעצבי המדיניות שנטלו חלק בתהליך החשיבה המאתגר 

והמרתק של יצירת חזון ריאלי לקיימות בישראל. 

תרומתכם לעתידה המקיים של ישראל ראויה להערכה רבה.

מאיר קראוס

מנכ״ל, מכון ירושלים לחקר ישראל
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תמצית מנהלים 

הסביבתי  סדר-היום  על  המשפיעים  הגורמים  בין  חיבור 

מן  הרמות,  בכל  המשק  את  המפעילים  המנגנונים  לבין 

שינוי  דרוש  כך  לשם  הצרכן.  לרמת  ועד  הלאומית  הרמה 
מבנִי מהותי ולא רק שיפורים הדרגתיים במצב הקיים.1

בבירור.  לציירו  ביכולתנו  ואין  ודאי  אינו  העתיד  כידוע, 

אי-יציבות  כלכליים,  משברים  כמו  פתאומיים  ִמפנים 

(רעידות- אירועי-קיצון  או  פוליטיים  שינויים  חברתית, 

אדמה, שריפות וכדומה), יכולים לגרום לשינויים דרמטיים, 

אשר  ומשמעותיים  עקביים  איטיים,  תהליכים  לצד  וזאת 

ניתן לחזות מראש. 

כתחום  'קיימּות'  המונח  הוגדר   '2030 'תחזית  במסגרת 

העוסק בסביבה, ברווחת האדם, בתלות שביניהן ובחוסן. 

חברה  סביבה,  הקיימּות:  ממשולש  מעט  שונה  זו  הגדרה 

וכלכלה, שאליו נהוג להתייחס בד"כ. צוות 'תחזית 2030'2 

שכן  הדיון,  במרכז  האדם  רווחת  את  להציב  לנכון  ראה 

הפעילות הכלכלית היא גורם משמעותי ביותר המשפיע על 

הקיימות, אך אינה יעדּה המרכזי. בנוסף לכוחות הכלכליים, 

גיאופוליטיים,  חברתיים,  מכוחות  מושפעת  הקיימּות 

לאופי  הקשורים  מגורמים  וכן  והתנהגותיים,  תרבותיים 

המשילּות. 

הּוסף   (Resilience) והסביבתי  החברתי  החוסן  חיזוק 

ומשלים  הכרחי  מרכיב  בהיותו  הקיימּות  לִמשולש 

להתנהלות בעולם בו שוררת רמה גבוהה של סיכונים ואי-

ודאות. חיזוק החוסן יושג בהגברת כושר ההתמודדות עם 

מצבי משבר, תיחום גבולות, פיזור הסיכון והקטנת עוצמת 

סיכון  ממצבי  ולצאת  תנודות  למתן  היכולת  וכן  הנזקים, 

ומשבר תוך ניצולם לשינויים ולשיפורים. 

 OECD. Outlook 2050, 2012. 1

שנטלו  שונים,  מתחומי-ידע  רבים  מומחים  כלל  הפרויקט  צוות   2

כתיבת  מדדים,  בפיתוח  וסייעו  הפרויקט  של  שונים  בשלבים  חלק 
שמות  כלי-מדיניות.  של  חבילות  גיבוש  תסריטים,  פיתוח  חוות-דעת, 

המומחים מוצגים לעיל ב'צוות הפרויקט'.

להציג  למטרה  לה  ֹשמה   '2030 לישראל  קיימות  'תחזית 

החברתיות-כלכליות- המגמות  את  החלטות  מקבלי  בפני 

סביבתיות הקיימות והצפויות, להגדיר חזון שאליו ישראל 

צריכה לשאוף, לעמוד על הפערים המעכבים את הגשמת 

החזון ולאתר את הנתיבים שבהם יש לצעוד לעבר עתיד בר-

'תחזית 2030' יוצרת מסגרת תפיסתית למדיניות  קיימא. 

ארוכת-טווח ומציגה אסטרטגיות ליישומה. 

פרויקט ׳תחזית 2030׳ הוא פרי יוזמה משותפת של המשרד 

להגנת הסביבה והמרכז למדיניות סביבתית במכון ירושלים 

לחקר ישראל. הוא נעשה בשנים 2012-2010 ובשלביו השונים 

נטלו חלק מומחים בכלכלה, חברה, סביבה, מדיניות ציבורית, 

תכנון, אקולוגיה, אנרגיה ומים.

מראיית  נולדה   '2030 קיימּות  'תחזית  להכנת  היוזמה 

ּבְסיס  על  ישראל  של  הסביבתי  העתיד  את  לסלול  הצורך 

מדיניות ציבורית מגובשת וארוכת-טווח.

לתשומת-לבם  יובאו  הפרויקט  שתוצרי  היא  השאיפה 

אסטרטגית  חשיבה  במסגרת  ויאומצו  בעלי-עניין  של 

ארוכת-טווח, שתיצור פלטפורמה לשיתוף-פעולה ולבניית 

ביחד  יוצרים  אשר  שונים  בתחומים  בין-מגזרי  קונסנסוס 

עתיד מקיים.

מהתבוננות בסדר-היום הסביבתי, הגלובלי והלאומי נראה 

כי המדיניות הקיימת אינה ערוכה להתמודד עם האתגרים 

העומדים לפתחנו.

לשיפור  אמנם  מביאה  הקיימת  הסביבתית  המדיניות 

על  שליליות  השפעות  ולצמצום  סביבתיים  ביצועים 

הסביבה, אך המגמות של גידול האוכלוסין והעלייה ברמת 

לדלדול  הסביבה,  על  העומסים  להגדלת  גורמות  החיים 

משאבי הטבע ולהמשך הפגיעה בסביבה.

ולמשברים  מיידיים  לצרכים  בדרך-כלל  מגיבה  המדיניות 

תוצאות  שיניב  פתרון  לזהות  במטרה  בנפרד,  סוגיה  בכל 

שתביא  מדיניות  דרושה  זה  מצב  לשיפור  קצר.  זמן  תוך 

משמעותיות  שיהיו  רחבות-היקף  התפתחויות  בחשבון 

נדרש  הסביבה  מצב  לשיפור  לדוגמה,  כך  הארוך.  לטווח 
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מגמות העבר, ההווה והעתיד

המגמות שנצפו בישראל ב-20 השנים האחרונות מלמדות 

כי בתסריט של 'עסקים כרגיל' (המשך המדיניות והמגמות 

ברווחת  הסביבה,  במצב  לשיפור  לצפות  אין  הנוכחיות) 

האדם ובחוסן.  

דמוגרפיה: האוכלוסייה בישראל צפויה לגדול לכ-11 מיליון 

נפש בשנת 2030, וזאת הן בעקבות שיעור הגידול הטבעי 

של האוכלוסייה והן בשל העלייה הצפויה בתוחלת החיים 

אשר תגיע ל-86 שנים בממוצע. המשמעות של פיצול משקי 

הבית, לצד קיום של ארבעה דורות בו-זמנית, היא קיומם 

של שלושה משקי-בית נפרדים למשפחה והגדלת הביקוש 

למשאבי-טבע, מוצרים ושירותים. 

פי  לגדול  צפויה  העולמית  הכלכלית  הפעילות  כלכלה: 

שניים עד שנת 2030. המשק הישראלי גדל בעשור האחרון 

יכולת  והוכיח  בכ-75%  גדל  הוא  ה-90  משנות  ב-20%. 

הקיימֹות,  במגמות  שינוי  יחול  לא  אם  במשברים.  עמידה 

להתפתחויות  בהתאם  להתפתח  צפוי  הישראלי  המשק 

צפויה  לנפש  בתמ"ג  העלייה  הגלובליות.  הכלכליות 

כוח  בהגדלת  לנפש,  הפנויה  בהכנסה  בעלייה  להתבטא 

כולם  אשר  ביתית,  צריכה  של  עומסים  וביצירת  הקנייה 

ישפיעו על הסביבה. 

הכוחות  הם  וסחר-חוץ  כלכלה  גלובלי:  בסחר  תלות 

המשק  בישראל.  הסביבה  מצב  על  המשפיעים  החשובים 

לייצור  מקומית,  לצריכה  שנועד  מייצור  עבר  הישראלי 

שנועד לסחר-חוץ, המהווה כיום 61% מהתמ"ג. מגמה זו, 

על  העומסים  להפחתת  תורמת  בעתיד,  כנראה  שתימשך 

בזכות  אסיה,  למדינות  הייצור  הפניית  בזכות  הסביבה 

בזכות  סחורות,  במקום  שירותים  של  הייצוא  הגדלת 

ובזכות  מוגמרים,  ומוצרים  שירותים  לייבוא  המעבר 

הרגולציה המחמירה המוכתבת ליצרנים בישראל על מנת 

שיוכלו לייצא לשווקים גלובליים. 

והחלפתו  אחרות  לארצות  הייצור  העברת  בייבוא:  תלות 

מזון,  במזון),  (המוטמעים  מים  דוגמת  מוצרים  בייבוא 

העומסים  את  מעבירה  לתעשייה,  וחומרי-גלם  אנרגיה 

הסביבתיים למקומות הייצור שמחוץ לישראל. מאידך גיסא, 

בייבוא  ישראל  של  התלות  את  מגביר  לסחר-חוץ  המעבר 

מזון וחומרי-גלם לתעשייה וחושף אותה לסיכונים. 

פערי-הכנסה: העלייה הכללית בתמ"ג אינה משקפת את 

הקיטוב שנוצר בין השכבות החברתיות השונות. מדד ג'יני 

של  עגומה  תמונה  מגלים  לנפש  הפנויה  ההכנסה  ומדד 

הרחבת פערים בחברה הישראלית. הפער בהכנסה הפנויה 

לנפש בין העשירון העליון לעשירון התחתון (לאחר ההוצאה 

על מזון) הולך ומעמיק עם השנים, חרף השיפור הקל שחל 

במצבו של העשירון התחתון. מכאן ששיפור מצבּה הכלכלי 

וזאת  האדם,  רווחת  בשיפור  מלּווה  יהיה  לא  ישראל  של 

בעיקר עקב ההחמרה בפערים הסוציו-אקונומיים.

(לאחר  הפנויה  בהכנסה  העלייה  הקנייה:  בכוח  פערים 

לנפש.  בצריכה  לעלייה  להוביל  צפויה  מזון)  על  ההוצאה 

בישראל שורר כיום פער של פי 25 בהכנסה הפנויה לנפש 

מביא  זה  פער  התחתון.  לעשירון  העליון  העשירון  בין 

לריכוז כוח הקנייה ועומסי הצריכה בידי ּפלח אוכלוסייה 

על-ידי  נגרם  הסביבה  על  העומס  שעיקר  מכאן  מצומצם. 

השכבות החברתיות-כלכליות העליונות. בהנחה של המשך 

של   (10-8) הגבוהים  העשירונים  יהיו  הקיימֹות,  המגמות 

הסביבה.  על  מהעומסים  ל-47%  אחראים  הבית,  משקי 

הפנויה  בהכנסה  והעלייה  הצרכני  החיים  סגנון  העמקת 

אך  האוכלוסייה,  רוב  של  החיים  רמת  את  אמנם  ישפרו 

יגדילו משמעותית את העומסים על הסביבה. 

עומסים על הסביבה: עליית העומסים על הסביבה, לצד 

דפוסי השימוש הקיימים בהון הטבעי, יוצרת סכנה לפגיעה 

בלתי-הפיכה באיכות המערכות האקולוגיות, בכמותן ושירותי 

הבקרה שלהן.

מצב משאב הקרקע: אחד המרכיבים הקריטיים של ההון 

הטבעי הוא משאב הקרקע. מגמות ההתפרסות של הבינוי 

והפיתוח לעבר השטחים הפתוחים אינן עולות בקנה אחד 

ש-79%  כך  על  מצביעות  המגמות  הקיימּות.  עקרונות  עם 

עירונית  בבנייה   2030 עד  ייקלטו  באוכלוסייה  מהגידול 

צפופה, וכ-11% מן הגידול באוכלוסייה ייקלטו במועצות 

שטחים  "זלילת"  תוך  נמוכה,  בצפיפות  בבנייה  אזוריות 

פתוחים בהיקף דומה לזה המאפיין את הבנייה העירונית. 

הקרקע  שתמחור  משום  השאר  בין  מתרחשת  זו  תופעה 

השטח  שהתרחבות  ומכאן  חיצוניות,  עלויות  כולל  אינו 

להחמצת  אלא  עירונית,  להתחדשות  מובילה  אינה  הבנוי 

צריכת  את  ולהפחית  הקרקע  ניצול  את  ליעל  ההזדמנות 

האנרגיה באמצעות צמצום הנסועה.
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לסיכום: בחינת מגמות ֶהעבר וההווה מצביעות אמנם על 
צפי לשיפורים בטיפול במפגעים ובמזהמים, אך מאותתות 

הצריכה  בעומסי  לעמוד  ביכולת  להידרדרות  צפי  על  גם 

הטבע  במשאבי  לפגיעה  יביאו  אלה  תהליכים  הצפויים. 

שיעמדו לרשות הדורות הבאים.

תסריטי העתיד 

כדי להתמודד עם אי-הוודאות נבחרה שיטת ה'תסריטים' 

בגדר  הם  התסריטים  להתרחש.  שעשוי  את  לתאר  כדי 

שונות  בנסיבות  שיתממשו  שייתכן  שונות  אפשרויות 

והתהליכים  המגמות  בסיס  על  נוצר  אחד  תסריט  בעתיד. 

השנים  ב-20  שחלו  והסביבתיים  הכלכליים  החברתיים, 

האחרונות, בהנחה שהמגמות הנוכחיות יימשכו — דהיינו: 

תסריט של 'עסקים כרגיל'. לצד תסריט זה גיבשה קבוצת 

המומחים של הפרויקט שישה תסריטים נוספים הנבדלים 

השוק,  מנגנון  כמו  ודאיים  שאינם  בִמשתנים  מזה  זה 

המנגנון  הביורוקרטי-מוסדי,  המנגנון  הפוליטי,  המנגנון 

החברתי, האידיאולוגיה הכלכלית-פוליטית והחוסן לעמוד 

במשברים.

מידת  לפי  עיקריות  קבוצות  לארבע  סּווגו  התסריטים 

הדומיננטיות של המנגנונים השונים. קבוצה אחת כוללת 

במיוחד.  דומיננטי  הוא  השוק  מנגנון  שבהם  תסריטים 

הוא  החברתי  המנגנון  בו  תסריט  כוללת  שנייה  קבוצה 

מנגנון  בו  תסריט  כוללת  שלישית  קבוצה  דומיננטי. 

התערבות המדינה הוא דומיננטי, וקבוצה רביעית כוללת 

תסריטים בהם המנגנון הגיאופוליטי הוא הדומיננטי. 

שלושה תסריטים המניחים אידיאולוגיה ניאו-

ליברלית ועליונות השוק

כוחות  של  דומיננטיות  כרגיל':  'עסקים  של  תסריט   

השוק; דגש על שוק וצמיחה; המשך גידול האוכלוסייה 

לבעיות  תגובתיות  הנוכחיים;  הצריכה  ודגמי 

ראייה  היעדר  'עיר-מדינה';  היווצרות  קצרות-טווח; 

מקומיים;  בקונפליקטים  התמקדות  אינטגרטיבית; 

פגיעה וקיטוע של מערכות אקולוגיות; המשך מרכזיותו 

הלאומי;  היום  בסדר  הישראלי-ערבי  הסכסוך  של 

התייחסות שולית לסביבה.

ומתעצם  חזק  משק  בלתי-מוסדר:  שוק  של  תסריט   

אידיאולוגיה  ובחברה;  בסביבה  הפגיעה  העמקת  לצד 

וחברתית  סביבתית  רגולציה  היעדר  ניאו-ליברלית; 

פגיעה  הפערים;  הגדלת  'עיר-מדינה';  והיווצרות 

בצעירים ובמעמד הביניים; הפרטת קרקעות המדינה.

תסריט של שוק מוסדר: משק חזק ומתעצם; התייחסות   

קידום  בחברה;  וקיטוב  פיצול  לסביבה;  קפדנית 

שילוב  ביורוקרטי-מוסדי;  מנגנון  היווצרות  הצמיחה; 

מיתון  חברתית;  הכללה  היעדר  לסביבה;  כלכלה  בין 

הריכוזיות במשק.

 תסריט של יוזמה הצומחת מלמטה, מנגנון חברתי

 דומיננטי

וצמצום  החברתי  החוסן  הגברת  קהילתי:  פסיפס   

שימת  הכלכלית;  בצמיחה  ירידה  בסביבה;  הפגיעה 

דגש על הכְללה (שילוב בין כל מרכיבי החברה); קידום 

עסקים  קידום  השטח;  מרמת  הצומחים  תהליכים 

חברתיים, רשתות יזמּות ומבנים ארגוניים וקהילתיים 

חדשים; דגש על כלכלה מקומית.

תסריט של מדינה מפתחת, מנגנון המדינה דומיננטי 

פוסט-ניאו- גישה  אימוץ  מתערבת/מפתחת:  מדינה   

וסביבתיים; התערבות  חברתיים  דגשים  עם  ליברלית 

המדינה בתהליכי השוק; תסיסה חברתית והתפרצות 

המערכת  ולהתערבות  לשיקום  מובילים  גלי-מחאה 

הביורוקרטית-מוסדית; ירידה בצמיחה הכלכלית. 

שני תסריטים בהם המנגנון הגיאופוליטי הוא 

הדומיננטי

סביבתית  הידרדרות  בלתי-מוסדרת:  'מדינת-מבצר'   

וחברתית בעקבות הסתגרות פוליטית; החמרה במצב 

הגיאופוליטי בליווי חרם וסנקציות; הפסקה בהשקעות 

זרות; הזנחה סביבתית מתמשכת; התעצמות הסיכונים 

טבעיים  משאבים  על  גוברת  הישענות  הסביבתיים; 

מקומיים.
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'מדינת-מבצר' מוסדרת: הסתגרות פוליטית; רגולציה   

חזקה; ירידה בצמיחה כלכלית תוך שמירה על הסביבה 

הגיאופוליטי  במצב  החמרה  החברתי;  החוסן  ובניית 

זרות;  השקעות  הפסקת  וסנקציות;  חרם  בליווי 

הייצור  בענפי  חדשנות  פיתוח  ממשלתית;  התערבות 

בתחום  והסדרה  הכְללה  מנגנוני  הקמת  הביטחוניים; 

של  יעיל  וניצול  רזרבות  שמירת  והסביבתי;  החברתי 

משאבים; שמירה על שטחים פתוחים משיקולי-ביטחון.

התסריטים השונים מתאפיינים ברמות שונות של קיימּות 

של  הקבוצה  מן  תסריט  וחוסן).  האדם  רווחת  (סביבה, 

'עליונות השוק' יכול להביא לרמת קיימּות גבוהה-יחסית 

יחזקו  החברתיים  התסריטים  מוסדר'.  'שוק  הוא  אם  רק 

את רווחת האדם והסביבה, אך יתבעו מחיר כלכלי כבד. 

במצב גיאופוליטי של 'מדינת-ִמבצר' תיּפגע הקיימּות מכל 

הפגיעה.  חומרת  את  להקל  תוכל  ההסדרה  אך  הבחינות, 

ניתוח התסריטים מלמד שבכל תסריט תהיה רמת הקיימות 

רחוקה מן הרצוי והאפשרי, אך שאפשר וצריך להגיע לרמת 

קיימּות גבוהה יותר בכל תסריט שהוא.

חזון קיימּות לישראל 2030

מבלי לדעת איזה מן התסריטים יתממש, יש לקבוע לאן 

והריאלי  האפשרי  הקיימות  חזון  ומהו  להוביל  מבקשים 

שניתן לִצפות לישראל ב-2030.

להלן תמצית חזון הקיימּות לישראל 2030 שגובש במסגרת 

הפרויקט: 

"ישראל של 2030 תהיה מדינה שתאפשר לאזרחיה 

תוך  אישי,  וביטחון  חברתי  חוסן  כלכלית,  רווחה 

לגווניה  הקהילה  חיי  ומימוש  הסביבה  על  שמירה 

השונים. היא תקדם חדשנות ויזמּות, חיים עירוניים 

תוססים, הכְללה ונגישות של כל קבוצות האוכלוסייה 

ניתוק  בה  וישרור  ושירותים,  תעסוקה  להזדמנויות 

מוחלט בין הצמיחה הכלכלית לבין הפגיעה בסביבה 

איכות  תהיה  ב-2030  הגוברת.  החומרית  והצריכה 

החיים בישראל גבוהה, אך משאבי הסביבה יישמרו 

הדורות  למען  גם  אלא  הנוכחי,  הדור  למען  רק  לא 

הבאים."

החזון המפורט עוסק בהיבטים שונים, ובכללם אוכלוסייה, 

כלכלה, חברה, עירוניות, תשתית, מים, אנרגיה, אקולוגיה 

ומשילּות, ומצב ישראל בעולם.

החזון  אל  יוביל  לא  כרגיל'  'עסקים  של  שהתסריט  היות 

במערכות  הדרגתיים  ששיפורים  והיות  לעיל,  שהוגדר 

המצב  את  ינציחו  רק  שיהיו —  ככל  טובים  הקיימֹות — 

הקיים מבלי להביא למצב המיוחל בטווח הארוך, נדרשת 

התערבות אסטרטגית מעמיקה לגישור על הפערים שבין 

המצב הצפוי בכל אחד מן התסריטים לבין המצב הרצוי 

העולה מן החזון. 

המלצות לכיווני-חשיבה אסטרטגיים ארוכי-טווח

להגשמת החזון מומלצות תשע אסטרטגיות איתנֹות שחזרו 

יכולתן  בזכות  וזאת  תסריטים,  של  רב  במספר  והופיעו 

'תחזית  החזון.  לבין  התסריט  שבין  הפערים  על  לגשר 

הללו  האסטרטגיות  תשע  כל  את  ליישם  ממליצה   '2030

במקביל. 

ִתמרוץ של חדשנות ויזמּות: קידום חדשנות שתוביל   (1

מוצרים  בפיתוח  המשאבים,  בניצול  להתייעלות 

ובפיתוח כלכלה מחזורית, וכן מעֲבר מרכישת מוצרים 

לצריכת שירותים; 

פי  על  חוסן:  וטיפוח  אינטגרטיבי  סיכונים  ניהול   (2

אסטרטגיה זו אין ניהול ללא סיכונים, ועל כן יש לאתר 

התממשותו  סיכויי  את  להעריך  הסיכון,  את  ולהגדיר 

ולהעמיד כלים להתמודדות עמו. ניהול הסיכונים מחייב 

הגברת החוסן (resilience) של החברה והסביבה;

יצירת  ארוכת-טווח:  אינטגרטיבית  ראייה  פיתוח   (3

תקופתי,  עדכון  תוך  ארוכת-טווח  מערכתית  חשיבה 

יוזם  תכנון  בין  והתיאום  הקשר  חיזוק  באמצעות 

יגובש  זו  אסטרטגיה  פי  על  רגולטיבית.  הְסדרה  לבין 

מילון-מושגים משותף ושפה משותפת לִמנהל הציבורי 

אשר יתווה מדיניות-פיתוח ארוכת-טווח שתשלב בין 

כלכלה, סביבה וחברה; 

יצירת  החומרית:  לצריכה  שמֵעבר  ערכים  טיפוח   (4

שינוי פסיכולוגי עמוק בהתנהגות הצרכנית המקובלת 

ולהעדיף  משאבים  צריכת  לצמצם  במטרה  כיום, 

באמצעות  לדוגמה:  פחות,  חומריים  דפוסי-צריכה 
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 collaborative) וצרכנות משתפת (sharing) שיתופיּות

;(consumption

חדשה  מערכת-ערכים  טיפוח  הקהילתיות:  טיפוח   (5

פעילות  הדדית,  תמיכה  סולידריות,  על  המושתתת 

הזדמנויות  ויצירת  תרבויות  בין  מפגש  קהילתית, 

כלכליות חדשות; 

מאמצי  ריכוז  ערים:  מרכזי  והחיאת  מרוכז  פיזור   (6

הגדלת  תוך  קיימים,  עירוניים  ביישובים  הפיתוח 

'רנסנס  ויצירת  החברתית  וההטרוגניות  הצפיפות 

ציבוריים  מרחבים  ויצירת  העירוניות  פיתוח  עירוני'. 

שיצמיח  וספונטני  אקראי  מפגש  יאפשרו  תוססים 

חיבורים וייצור רשתות בין-תחומיות שיחצו תרבויות, 

יִצרו סינרגיה בין רעיונות ויפרו את הקרקע לחדשנות;

הסביבה,  על  גם  והחלתו  הביטחון  מושג  הרחבת   (7

החברה והכלכלה: היערכּות לקראת משברים העלולים 

בחברה  קשה  פגיעה  ולגרום  המדינה  בביטחון  לפגוע 

ובכלכלה — פגיעה שהשלכותיה אינן פחותות מהשלכות 

של מתקפת-טרור או התקפה מצד מדינה עוינת; 

הדורות  כלפי  אחריות  תחושת  עם  מנהיגות  פיתוח   (8

הבאים: פיתוח והכשרת מנהיגות שתוביל את החברה 

לעבר חזון הקיימּות; 

מערכות  הקמת  הערכה:  ומערכות  שיטות  פיתוח   (9

הערכה שיפתחו מדדים לבדיקת קיימּות, באמצעותם 

ונקודות-ציון  קריטיות  נקודות  לזהות  יהיה  ניתן 

דרכי-פעולה  בתכנון  המדיניות  לקובעי  שיסייעו 

ובהערכת תוצאותיהן.

המגמות  הבנת  ולצד  האיתנֹות  האסטרטגיות  בסיס  על 

והתהליכים הנוכחיים בארץ ובעולם, נותחו בהרחבה חמש 

אסטרטגיות ממוקדות:

מנופי  את  מניעים  הצריכה  הרגלי  מקיימת:  צריכה   (1

משאבי  על  עומסים  ויוצרים  הכלכלית  הצמיחה 

על  הסבירים.  האקולוגיים  לגבולות  מעֵבר  הסביבה 

מנת ליצור שינוי באורח החיים של כלל הציבור ולעבור 

רווחת- גם  שיספקו  פחות,  חומריים  להרגלי-צריכה 

מודלים  לקדם  זו  אסטרטגיה  ממליצה  גבוהה,  חיים 

לערך  או  לתועלת  גישה  לצרכן  שיאפשרו  צריכה  של 

מבוקש בלי צורך לרּכוש מוצר חומרִי (אספקת שירות) 

באופן יחידני. עוד ממליצה אסטרטגיה זו על מודלים 

לניצול יעיל של נכסים, מוצרים, שירותים ומיומנויות 

רוב  במשך  "תת-ניצול"  של  במצב  כיום  שנמצאים 

לקידום  משתפת').  ('צריכה  השנה  או  היממה  שעות 

חסמים  להסיר  יש  מקיימת'  'צריכה  של  מודלים 

של  מקסימלי  ניצול  שיאפשרו  חסרים  כלים  ולפתח 

הרשתות החברתיות להנגשת מידע וליצירת חיבוריּות 

בין-אישית. מודלים של צריכה מקיימת מופעלים כבר 

בתחומי הנסיעות, הביגוד, הציוד הביתי, ציוד לילדים 

גם  להרחיבם  ממליצה  האסטרטגיה  ואמצעי-בידור. 

והמיומנויות   (space) המרחב   ,(time) הזמן  לתחומי 

של  התפתחותה  והפרטי.  הציבורי  בתחום   (skills)

'צריכה מקיימת' תלויה ביוזמות של הסקטור העסקי 

וברמת התודעה של החברה האזרחית, אך גם הממשלה 

באמצעות  מקיימת'  ל'צריכה  במעֲבר  לתמוך  יכולה 

לציבור,  מידע  בהנגשת  חברתיים,  לערכים  חינוך 

בפתיחת מרחבים וחללים בלתי-מנוצלים בפני הציבור 

ובבניית אמון בין ספקים ללקוחות.

הזדמנויות  יוצרים  בעיר  החיים  תוססת:  עירוניות   (2

לתמיכה  הסביבה,  משאבי  על  העומס  להקטנת 

שיקדם  ֶהקשר  ליצירת  חומרי-פחות,  באורח-חיים 

חוסן.  ובעלות  מגוונות  קהילות  ולבניית  חדשנות 

מרחבים  סביב  כאורח-חיים  תוססת  עירוניּות  יצירת 

ציבוריים, ובעיקר לאורך הרחובות, תושג תוך שילוב 

להולכי-רגל  מרחקים  צמצום  קרקע,  שימושי  בין 

ממליצה  האסטרטגיה  פרטי.  ברכב  הנסועה  והקטנת 

להעדיף מבחינה תקציבית את העירוניות, לפתח כלי-

לעירוניות  תרומתם  לפי  פרויקטים  לבחינת  הערכה 

קמפוסים  כגון  עירוניים,  מוקדי-התכנסות  ולשלב 

לחינוך גבוה ושווקים פתוחים. האסטרטגיה ממליצה 

במרחב  פעילותו  את  למקם  העסקי  הסקטור  בפני 

העירוני, לקדם נגישות עובדים למקומות-עבודה שלא 

שיהא  עירוני  נדל"ן  של  מודלים  ולפתח  פרטי  ברכב 

אטרקטיבי במיוחד לצעירים ולמבוגרים. 

אי- אפוף  בעולם  החברתי-קהילתי:  החוסן  חיזוק   (3

ההסתגלות  יכולת  לחיזוק  חשיבות  נודעת  ודאות 

כדי  וגיוסם  וסיכונים,  שינויים  עם  וההתמודדות 

הפרעות.  לספוג  רק  ולא  חדשות,  הזדמנויות  ליצור 
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שייהנו  קהילות  יצירת  לקדם  נועדה  האסטרטגיה 

מאיכות-חיים טובה ומ"שלומּות" ( wellness) גבוהה, 

תוך מימוש הפוטנציאל העצמי של הפרט ושל הקהילה. 

ברמה  החוסן  הגברת  על  ממליצה  זו  אסטרטגיה 

המקומית, תוך העברת סמכויות לרשויות המקומיות 

ולרמה הקהילתית, זיהוי אוכלוסיות פגיעֹות ומציאת 

של  פעילה  יוזמה  קידום  פגיעותן,  להפחתת  דרכים 

הקהילה ופיתוח כלים להערכת החוסן הקהילתי.

(הון  סחירים  משאבי-טבע  של  אינטגרטיבי  ניהול   (4

טבעי): בהיעדר מדיניות לניהול משאבי-טבע מיובאים, 

עלולה  ישראל  מקומי,  טבעי  הון  של  ניהול  ובהיעדר 

ייצוא  על  לתחרות  מוכנה  לא  עצמה  את  למצוא 

ממליצה  האסטרטגיה  העולמיים.  בשווקים  וייבוא 

על אמצעים לניהול ההון הטבעי בדומה לניהול ההון 

למשק.   (labor) האנושי  וההון   (capital) הפיננסי 

ניהול  של  מדיניות  על  ממליצה  האסטרטגיה  כן  כמו 

אינטגרטיבי למשאבי-טבע סחירים ועל גיבוש תכנית 

כלכליים  פיזיים,  היבטים  בין  שתשלב  לאומית 

את  לבחון  גם  ממליצה  האסטרטגיה  וסביבתיים. 

מערכת התמלוגים כך שאלה ישקפו את זכויות הציבור 

והעלויות החיצוניות בגין כריית משאבים.

על  מצביעות  הכלכליות  המגמות  לקיימּות:  חדשנות   (5

הצורך ליצור תנאים שיאפשרו לישראל לעמוד בחזית 

וחדשנות  טכנולוגית  סביבתית  חדשנות  של  הקדמית 

עסקית ארגונית ולהתמודד בתחום זה בשוק הגלובלי. 

האסטרטגיה ממליצה לקבל את העובדה שבחדשנות 

יש סיכונים, ולא לחסום הזדמנויות לחדשנות רק משום 

העסקי  שהסקטור  מומלץ  הוכחה.  טרם  שיעילותה 

בישראל ייקח חלק פעיל בפורומים בינלאומיים הדנים 

בחדשנות לקיימּות, ייצור שותפויות במחקר ובפיתוח 

בין חברות ממדינות שונות, ויהיה מוכן לנסות וליישם 

תיזום  שהממשלה  מומלץ  בישראל.  כאלה  חידושים 

מדע,   — החדשנות  למנועי  בהתאם  הערכת-מצב 

משאבי-אנוש מיומנים, מנֹועים פיננסיים ורגולציה — 

ותשתף את החברה האזרחית בליווי הניסיונות ובבקרה 

עליהם.

ליישומן של תשע האסטרטגיות האיתנות וחמש האסטרטגיות 

'תחזית  כלי-מדיניות.  של  רחב  מגוון  נדרש  הממוקדות 

המאוגדים  כלי-המדיניות  את  ליישם  מציעה   '2030

לזהות  האמצעים,  בין  סינרגיה  ליצור  מנת  על  כ'חבילות', 

עם  להתמודדות  משלימים  וכלים  ליישומם  כלי-קדם 

יהיו  שכלי-המדיניות  לכך  להביא  וכן  להם,  ההסתייגות 

אפקטיביים, יעילים ומקובלים מבחינה חברתית ופוליטית, 

ושההסתברות למימושם תהיה גבוהה. להלן שלוש חבילות 

כלי-מדיניות שגובשו:

'תכלול  חבילת  מטרת  ממשלתי':  'תכלול  חבילת   (1

ממשלתי' היא בראש וראשונה לתאם בין כל הגופים 

הנושאים  בכל  והחברה  המשק  כלל  את  הרואים 

גוף  להקים  מוצע  כך  לשם  הארוך.  לטווח  הקשורים 

הבאים:  הגופים  נציגי  את  שיכלול  מממשלתי  תכלול 

לכלכלה  המועצה  האוצר,  במשרד  התקציבים  אגף 

והמשרד  הפנים  במשרד  התכנון  ִמנהל  רה"מ,  במשרד 

היא  המתכלל  הגוף  הקמת  מטרת  הסביבה.  להגנת 

ליזום ולקדם תכניות-פעולה לאומיות. 

חבילת 'ניהול סיכונים': מטרת חבילה זו היא להרחיב   (2

את העיסוק במיפוי ובהערכת סיכונים ובבניית חוסן 

לאומי. הפעילות תיעשה בשלושה מישורים: 1. הקמת 

יחידה לתיאום ולניהול סיכונים סביבתיים, שתעסוק 

בסיכונים בעקבות תהליכים מתמשכים וכן בסיכונים 

בגין אירועים סביבתיים פתאומיים; 2. שילוב שיקולים 

המוסדות  של  ההחלטות  קבלת  בתהליך  סביבתיים 

הפיננסיים; 3. הרחבת העיסוק בסיכונים ובניית חוסן 

במסגרת השלטון המקומי. אמצעים נוספים הנכללים 

השלטון  וחיזוק  מנהיגות  פיתוח  הם  זו  בחבילה 

המקומי, בדגש על הרשויות החלשות והפריפריאליות.

של  המשותף  המכנה  'קהילתית-עסקית':  חבילה   (3

האמצעים המרכיבים חבילה זו הוא היותם אמצעים 

סביבתית- פעילות  לא-ממשלתיות:  פעילויות  לקידום 

חברתית/קהילתית-מקומית, ופעילות עסקית. האמצעים 

הקריטיים ברכיב הקהילתי הם הנגשת אשראי ותקציב 

לפעילות קהילתית והסרת החסמים לשימוש בנכסים 

הפעילות  לעידוד  משלימים  אמצעים  ציבוריים. 

הקהילתית הם ביזור סמכויות לרמה הקהילתית, פיתוח 

מקומית/ דמוקרטיה  ועידוד  חזקה  מקומית  מנהיגות 

אזורית. הרכיב השני עוסק בתמריצים למודלים עסקיים 

שידגישו את המעֲבר מצריכת מוצרים לצריכת שירותים 

ואת המעֲבר מצריכה חומרית לצריכה מקיימת. 
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בכל אחת מן החבילות זוהו 'בעלי העניין' שעשויים לקדמּה, 

תוך התאמת הצעדים הנדרשים ליישומה בשטח. התאמות 

גורמים  הזמן,  במשך  שצצים  הקשיים  עקב  נדרשות  אלו 

גורמים  או  שנחזה,  מכפי  שונה  באופן  הנוהגים  שונים 

חדשים שמגלים עניין ולא זוהו מראש. 

'תחזית 2030' היא ניסיון חלוצי לשרטט מסגרת לחשיבה 

בשנת  מקיים  לעתיד  ישראל  את  שתוביל  ארוכת-טווח 

 .2030

העולמי  והשיח  המחקר  חזית  על  מתבססת  זו  עבודה 

על  מצביעה  ומסתמנות,  עכשוויות  מגמות  ועל  והישראלי 

להשגת  דרכים  ומתווה  ישראל  בפני  הניצבים  האתגרים 

ראשונית  תשתית  בה  הונחה  לישראל.  מקיים  עתיד 

לחשיבה מתמשכת ודינמית שיש לקיימה לאורך-זמן תוך 

איסוף מידע מבוסס מדעית, עדכון מגמות, הערכת סיכונים 

והתאמת אסטרטגיות. אנו תקווה שניסיון ראשוני זה אכן 

יהא אות-פתיחה לדיאלוג מושכל על חשיבה ארוכת-טווח 

בנושא הקיימות בישראל.

ארוכת- הוליסטית  היערכות  מחייבת  התהליכים  הובלת 

בחברה:  הגורמים  כלל  של  ושותפות  נחישות  טווח, 

והמגזר  העסקי  הסקטור  המקומיות,  הרשויות  הממשלה, 

החברתי. 

אימוץ מסקנות המסמך על-ידי ממשלת-ישראל יהווה שלב 

ראשון ומבטיח לקראת השגת עתיד מקיים לישראל.

ההמלצות  מכלול  יישום  כי  מאמין   '2030 'תחזית  צוות 

לאסטרטגיות ולחבילות כלי-מדיניות, יביא תרומה משמעותית 

לחוסנה הסביבתי, החברתי והכלכלי של ישראל.
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פרק 1: הקדמה

בעתיד  ישראל  תיראה  מהותיים  התערבות  או  שינוי  ללא 

הקיימֹות,  המגמות  ושל  הקיים  המצב  של  כאספקלריה 

קרי: המשך 'עסקים כרגיל'.

הקביעה הגורסת כי "המשך 'עסקים כרגיל' אינו אופציה", 

חוזרת שוב ושוב במסמכים בינלאומיים. כך עולה מהתחזית 

הסביבתית של ה-OECD לשנת 2050 וכן ממסמך הרקע 

למפגש הפורום הכלכלי הגלובלי (WEF) בדבוס ב-2012: 

הן  עצומים  הם  אי-פעולה  של  וההשלכות  ”...המחיר 

מבחינה כלכלית והן מבחינה אנושית. תחזיות אלו (של 

לחשיבה  הדחיפות  את  מדגישות  אי-עשייה)  השלכות 

מסוג חדש. 

להידרדרות  תביא  חדשים  בכיוונים  אי-התנהלות 

לשינויים  הסיכוי  ולהגדלת  הטבעי)  (וההון  הסביבה 

בלתי-הפיכים לסביבה, אשר יסכנו את איכות הִמחיה 

האנושית שהצטברה במאתיים השנים האחרונות...״.3 

בדבוס4,  העולמי  הכלכלי  הפורום  למפגש  הרקע  ובמסמך 

בהקשר של מודלים לקיימות ומשאבים, הודגש כי:

 The realization that human activities have a״
major impact on Earth’s ecosystem must drive 
future changes in behaviour and policies. 

Our ecological footprint will have to be fully 
internalized in business models. A new mindset 
should drive collaboration and innovation among 
governments, industries and companies to ensure 
that future resource constraints do not lead to 
greater energy, food and water insecurity.״

 Angel) גוריה  אנחל   OECD-ה מזכ״ל  של  ההקדמה  דברי  מתוך   3

אי-  של  ”המחיר   2050 לשנת  הסביבתית  התחזית  לדוח   (Gurría
 OECD Environmental)   2012 שפורסם במארס OECD-עשייה״ של ה

.(Outlook to 2050: The Consequences of Inaction
 World Economic Forum Annual Meeting 2012: Executive  4

 Summary.

 ('2030 'תחזית  (להלן,   '2030 לישראל  קיימּות  'תחזית 

צופה את פני העתיד במציאות לא-ודאית. היא בוחנת את 

מגמות העבר וההווה, מציבה חזון קיימּות לישראל, מציעה 

אסטרטגיות שיאפשרו להתקרב אל חזון זה ומציגה כלי-

מדיניות להשגתו.

החזון שהוגדר מצייר את דמותה הרצויה של ישראל בשנת 

:2030

”ישראל של 2030 תהיה מדינה שתאפשר לאזרחיה 

תוך  אישי,  וביטחון  חברתי  חוסן  כלכלית,  רווחה 

לגווניה  הקהילה  חיי  ומימוש  הסביבה  על  שמירה 

השונים. היא תקדם חדשנות ויזמּות, חיים עירוניים 

תוססים, הכְללה ונגישות של כל קבוצות האוכלוסייה 

ניתוק  בה  וישרור  ושירותים,  תעסוקה  להזדמנויות 

מוחלט בין הצמיחה הכלכלית לבין הפגיעה בסביבה 

איכות  תהיה  ב-2030  הגוברת.  החומרית  והצריכה 

החיים בישראל גבוהה, אך משאבי הסביבה יישמרו 

הדורות  למען  גם  אלא  הנוכחי,  הדור  למען  רק  לא 

הבאים.״

'תחזית 2030' מציגה תהליך חשיבה ארוך-טווח וכן כיווני-

ניתן  אינו  שהעתיד  בכך  מכירה  התחזית  רצויים.  פעולה 

בלתי-צפויים  מצבים  להיווצר  שעשויים  מדויק,  לחיזוי 

ושאין לצפות לכך שהעתיד יהיה דומה להווה או שיימשכו 

תכנון  של  הבעייתיות  את  מציגה  התחזית  העבר.  מגמות 

הצורך  על  עומדת  והיא  אי-ודאות,  של  במצב  ארוך-טווח 

שיש  ודרכים  בהן  לצעוד  יהיה  ונכון  שטוב  דרכים  בזיהוי 

להימנע מהן.

משום שהעתיד אינו ודאי, אין דרך מוגדרת ומומלצת אחת 

לפעולה, אלא דרכים שונות להגיע לעתיד מקיים. ההצלחה 

'תחזית 2030'  ולכן  לשינויים,  ההסתגלות  ביכולת  טמונה 

מציעה דרכי-פעולה שייצרו משילּות מסתגלת, בה החלטות 

חשובות מתקבלות על-ידי שחקנים שונים (ממשלה, סקטור 

ספונטאניות,  אינן  הפעולה  ודרכי  אזרחית)  וחברה  עסקי 

אלא מתקבלות במסגרת משותפת, משולבת ומוסכמת. 
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נוספות  אופציות  נבחנו   '2030 'תחזית  במסגרת  לכן, 

כחלופות לתסריט של 'עסקים כרגיל'.

ישראל היא שחקן קטן בעידן הגלובליזציה, אך יתרונותיה 

מתבטאים ביצירתיות וחדשנות תוך יכולת לעבור שינויים 

מרחיקי-לכת תוך זמן קצר. בשנות קיומה חוותה ישראל 

והסביבתי.  החברתי  הכלכלי,  באופייה  גדולים  שינויים 

לעבור  ונכונות  גמישות  על  מצביעות  הרבות  התמורות 

שינויים, הסתגלות מהירה ויכולת התמודדות עם מצבים 

קשים. במישורים רבים המצב בישראל דומה מאוד לזה של 

מדינות אירופה, אך אלו אינן מאופיינות ביכולת הסתגלות 

מהירה, אלא בשמירה על דפוסים מן העבר. 

אחר,  למצב  אחד  ממצב  לעבור  מסוגלת  שישראל  מכאן 

להסתגל לשינויים, לזהות הזדמנויות לשינוי ולא להישאר 

על מסלול 'עסקים כרגיל' אם אינו מוביל לקיימּות.

על פי התחזיות הבינלאומיות הקודרות על מצב המערכות 

בפני  קשה  אתגר  מציבות  אשר  הגלובליות  האקולוגיות 

שינויים  לעשות  ישראל  יכולה  עכשיו  דווקא  האנושות, 

ולאמץ  דפוסי-התנהגות  לשנות  ומרחיקי-לכת,  מהירים 

הבאים,  בדורות  ואושר  רווחה  שיאפשרו  דפוסי-התנהגות 

לספק  האקולוגיות  המערכות  של  יכולתן  על  שמירה  תוך 

שירותים תומכי-חיים.

ממדיניּות סביבתית למדיניות לקיימּות

עד  התמקדה  ובעולם,  בישראל  הסביבתית,  המדיניות 

הסביבה  על  שליליות  השפעות  של  וצמצומן  במניעתן  כה 

ובהפחתת דלדול מואץ של משאבי-טבע. במסגרת מדיניות 

זו התפתחה חקיקה סביבתית רחבת היקף, הוקמו מנגנוני 

רישוי ואכיפה, נחתמו אמנות בינלאומיות, ומדינות רבות 

מערך  התפתח  בישראל  ממשיים.  צעדים  לנקוט  התחייבו 

 OECD-חקיקה שאינו נופל ברמתו מן המקובל במדינות ה

והמדינה משתתפת באופן פעיל בניסיונות להשיג מחויבויות 

גלובליות משותפות. 

לאחר השקעת מאמצים רבים בהסדרת רגולציה ואכיפה, 

ומשלימה  אפקטיבית  דרך  האחרונות  בשנים  נמצאה 

להטמעת מדיניות סביבתית: יצירת חיבור בין סדר היום 

הסביבתי לבין המנגנונים המפעילים את המשק. התהליך 

ביטוי  לידי  בא  במשק,  סביבתיים  שיקולים  הטמעת  של 

מנופי-צמיחה  בעידוד  והפיננסית,  הכלכלית  ברגולציה 

ירוקים ובהפעלת כלים כלכליים בניסיון לתת ערך כלכלי 

למשאבי הסביבה ולנזקים בריאותיים הנגרמים כתוצאה 

'הכלכלה  קידום  מדיניות  לזיהומים.  אוכלוסייה  מחשיפת 

 UNEP-ו OECD-הירוקה' זכתה לתמיכה רחבה במסמכי ה

ועמדה במרכז סדר היום של פסגת ריו+20 ב-2012. 

שננקטו  שהצעדים  כך  על  מצביע  בעולם  שנצבר  הניסיון 

הביאו אמנם לשיפור מצטבר של ביצועים סביבתיים של 

מדינות ועסקים, אך אין ביכולתם להתמודד בטווח הארוך 

עם גידול האוכלוסייה, עם העלייה הצפויה ברמת ההכנסה 

הפנויה, עם הגדלת כוח הקנייה ועם העומסים ששינויים 

אלה יוצרים על הסביבה. זאת משום שמדיניות סביבתית, 

ההנחה  על  מבוססת  לכוחות-שוק,  מחוברת  היא  אם  גם 

'עסקים כרגיל', לפיה יהיו מנגנוני הפעולה של  של מגמת 

זו  גישה  אחד,  מצד  כעת.  הפועלים  לאלה  דומים  העתיד 

הקצר,  לטווח  נמוכה-יחסית  אי-ודאות  ברמת  מאופיינת 

אך מצד שני היא מאפשרת שיפור הדרגתי בלבד של המצב 
הקיים, ללא שינוי מבני מהותי.5

ניתוק יחסי — relative decoupling: מתרחש ברגע 

שערך שיעור הצמיחה של המשתנה הסביבתי הרלוונטי 

הוא חיובי, אך קטן משיעור הצמיחה של המשתנה 

הכלכלי.

מהתבוננות בסדר היום הסביבתי הגלובלי עולה שהמדיניות 

שנוצרות,  הבעיות  עם  להתמודד  מסוגלת  אינה  הנוכחית 

'ניתוק  רק  להשיג  הצליחו  המפותחות  המדינות  ואפילו 

יחסי' בין הצמיחה הכלכלית לבין ההידרדרות הסביבתית. 

העולם חותר כיום להשגת 'ניתוק מוחלט'. 

מתרחש   :absolute decoupling  — מוחלט  ניתוק 

קשר  ללא  בהיקפו  מצטמצם  במשאב  כשהשימוש 

לשיעור הִמשתנה הכלכלי.

OECD. Environmental Outlook to 2050, 2012. 5
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מפגעים  למניעת  מעֵבר  אל  להתעלות  הצורך  עלה  לפיכך 

ּכשלי- על-ידי  שנוצרות  החיצוניות  העלויות  ולהפנמת 
שוק.6

מדיניות ארוכת-טווח חייבת להתחיל מנקודה שונה, מתוך 

הסתכלות על היעדים אותם מנסים להשיג, תוך בחינה אם 

הנתיב הקיים הוא זה שיוביל להגשמתם. 

ודאות.  של  גבוהה  רמה  אין  ארוכת-טווח  למדיניות 

משתנים מסוימים צופנים בחובם רמה גבוהה של ודאות 

שיעורי-ילודה  על  המבוססות  הדמוגרפיות  המגמות  (כגון 

עשויים  אחרים  רבים  משתנים  אבל  ותוחלת-חיים), 

ובהתאם  מדיניים  לִסדרי-עדיפויות  בהתאם  להשתנות 

למגמות כלכליות-חברתיות המשפיעות על סחר החוץ, או 

מצב  על  המשפיעות  גיאופוליטיות  להתפתחויות  בתגובה 

המדינה.

המעֲבר ממדיניות סביבתית למדיניות המובילה לקיימּות 

(לדוגמה:  לסביבה  תוצאות  על  דגש  ִמשימת  מעֲבר  הוא 

את  המניעים  הכוחות  על  דגש  לשימת  הזיהומים)  מצב 

שמדיניות  בעוד  אלו.  לתוצאות  הגורמים  התהליכים 

וקרקע,  מים  אוויר,  לתחומי-מידע:  מתחלקת  סביבתית 

סקטורים:  פי  על  מתחלקת  לקיימּות  המובילה  מדיניות 

תחבורה, חקלאות, תעשייה — אך מעֵבר לכול על פי מה 

הצריכה.  דפוסי  דהיינו,   — הסקטורים  מאחורי  שעומד 

 Brundtland (דוח  ולפניה   (1992) הראשונה  ריו  בפסגת 

מקיימת —  ולצריכה  לייצור  הלב  תשומת  הופנתה   (1987

עם דגש על ייצור. ברם, כיום הדגש עובר אל השני — אל 

הכלכלית  הצמיחה  את  שמפעיל  המנוע  שהיא  הצריכה, 

וגורם לעומס על הסביבה.

בין  כשילוב  הקיימּות  הוגדרה   '2030 'תחזית  במסגרת 

"סביבה, רווחת-אדם וחוסן". הגדרה זו שונה מן ההגדרה 

הוגדרה  היא  שם  ברונדטלנד,  בדוח  לקיימות  שניתנה 

כשילוב בין "סביבה, חברה וכלכלה". צוות 'תחזית 2030' 

ראה לנכון לשים את הדגש על חוסנן של הסביבה ורווחת 

האדם כיעדים להשגה, מתוך רצון להמשיך את קיומם של 

במציאות  החיים  ואורח  האדם  רווחת  הסביבה,  משאבי 

משתנה ובלתי-ידועה, בה יש ריבוי הזדמנויות אך גם ריבוי 

כגורם  כאן  מוצגת  כלכלית,  צמיחה  או  כלכלה,  סיכונים. 

קריטי המשפיע על שלושתם. 

 EEA. SOER2010, The European Environment — State and  6

Outlook 2010.

היוזמה לפרויקט 

פרויקט 'תחזית 2030' הוא פרי יוזמה משותפת של המשרד 

במכון  סביבתית  למדיניות  המרכז  ושל  הסביבה  להגנת 

-2010 בשנים  ונערך  הוכן  הוא  ישראל.  לחקר  ירושלים 

 .2012

היוזמה להכנת 'תחזית קיימות 2030' נולדה מראיית הצורך 

המערכות  וארוכת-טווח.  מגובשת  ציבורית  במדיניות 

בבעיות  לטיפול  זמנן  רוב  את  כיום  מקדישות  הציבוריות 

שוטפות ובתגובות לבעיות מידיות. יחד עם זאת, המערכת 

מן  מוטרדות  הסביבתית,  המערכת  ובכללה  הציבורית, 

הצורך ליצור למעשה שני תהליכים מקבילים: האחד לטווח 

ישראל  התחברה  למשל,  כך  הארוך.  לטווח  והאחר  הקצר 

לסדר היום הבינלאומי וקיבלה שתי החלטות: האחת על 

בעת,  בה  ירוקה'.8  'צמיחה  על  והשנייה  ירוקה'7  'ממשלה 

מידי  ליישום  סדר-יום  מקדם  הסביבה  להגנת  המשרד 

של 'יירּוק׳ משרדי-הממשלה וקידום מדיניות של 'צמיחה 

על  ארוכת-טווח  הסתכלות  ליזום  צורך  ראה  וגם  ירוקה' 

תהליכים.

'תחזית 2030' מאפשרת מבט אל מעֵבר לסוגיות פנים וחוץ 

ישראליות, היכולות להשפיע על עתיד הסביבה. כך למשל, 

היא מעלה את השאלה אם ניתן להמשיך בדפוסי הצריכה 

המשך  ואם  גבוהה,  הכנסה  בעלות  קבוצות  המאפיינים 

בגבולות- להתנהלות  להוביל  עלול  הנוכחיות  המגמות 

פעולה אקולוגיים שאינם בטוחים. היות שדפוסי הצריכה 

קשורים באופן מובהק בדפוסי התנהגות חברתית ובערכים 

ולאורחות  לערכים  בנוגע  שאלות  מתעוררות  חברתיים, 

החיים של תושבי המדינה.

ירוקה" —  "ממשלה   13.12.2009 מיום   1057 מס'  החלטת-ממשלה   7

ייעול התפעול של משרדי הממשלה:
http://147.237.72.239/PMO/Archive/Decisions/2009/12/des 
1057.htm

והחלטה מספר 5090 — תיקון החלטת הממשלה מיום 2 בספטמבר 
:2012

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2012/Pages/
des5090.aspx

8 ראו החלטת-ממשלה מס' 3768 מיום 23.10.2011 — "תכנית לאומית 

לצמיחה ירוקה":
http://old.sviva.gov.il/Enviroment/bin/en.jsp?enPage=BlankPage
&enDisplay=view&enDispWhat=object&enDispWho=News%5
El5846&enZone=gov_decisions&enVersion=0&

ומסמך שהפיק המשרד להגנת הסביבה: "מדיניות הממשלה לצמיחה 
ירוקה — מחברים בין כלכלה לבין סביבה" (2012).
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מבנה הדוח

על-ידי  רבים  מסמכי-רקע  הוכנו  הפרויקט  במסגרת 

לאתר  הועלו  (המסמכים  שונים  מתחומי-ידע  מומחים 

של  תוצר  הוא  זה  סופי  דוח  לפרויקט).9  ייעודי  אינטרנט 

הסינתזה  שהוכנו.  החומרים  של  הרב  הִמגוון  בין  סינתזה 

המסרים  את  לזקק  ניסיון  אלא  החומרים,  תמצית  אינה 

המרכזיים ולדלות את התובנות המשותפות. דוח זה אינו 

בא להחליף את העושר הרב של חוות-דעת המומחים ואת 

המסמכים הרבים שהוכנו לאורך הפרויקט, אלא הוא פרי 

מגיעים  היו  שאחרים  וייתכן  הפרויקט,  מובילי  הבנת  של 

יש  לפיכך  לרשותם.  שעמד  החומר  מן  אחרות  לתובנות 

להתייחס לכל מסמך-רקע כבעל ערך בפני עצמו.

הבינלאומיות  והגישות  המגמות  בהצגת  פותח  הדוח 

לקיימּות, המשמשות רקע להבנת הקיימּות בישראל וחלק 

משיח הקיימות המתפתח כיום בעולם (פרק 2).

לאחר מכן הדוח עוקב אחר השלבים השונים של תהליך 

הכנת 'תחזית 2030':

פרק 3 מציג את מבנה הפרויקט ואת המתודולוגיות שליוו 

גיבוש  תהליך  ובחינתם,  התסריטים  פיתוח  תהליכי  את 

בניית  אופן  האסטרטגיות,  גיבוש  תהליך  המשותף,  החזון 

והרכבת חבילות כלי-המדיניות.

פרק 4 מציג סקירה תמציתית ביותר של מגמות בתחומי 

להבנת  כחומר-רקע  ששימשו  והסביבה,  הכלכלה  החברה, 

נמצאת  היא  בו  למצב  ישראל  את  שהביאו  התהליכים 

מגמות  לעתיד.  המניעים  הכוחות  להיות  ושעשויות  כיום, 

אלו מבוססות על ניתוח מדדים מאפיינים בתחום הכוחות 

המניעים המשפיעים על הסביבה ועל מצב משאבי הסביבה, 

במטרה להבין את המגמות שהסתמנו בישראל ב-20 השנים 

הנוכחיות  המגמות  יובילו  לאן  לבחון  ובמטרה  האחרונות 

אם יימשכו ב-20 השנים הבאות, וכפי שהשתקפו בחוות-

דעת של מומחים בתחומי הסחר והכלכלה, משק האנרגיה, 

קרקע ומרחב, משק המים, מערכות אקולוגיות ושירותיהן, 

היבטים חברתיים של הסביבה ומדיניות ניהול בר-קיימא 

של משאבי-טבע.

פרק זה אינו עושה צדק עם מנתחי המדדים וכותבי חוות 

בתמצית  או  בו  להסתפק  שלא  ומומלץ  המלאות,  הדעת 

www.kayamut2030.org :9 כתובת אתר הפרויקט

המלאים  במסמכים  לעיין  אלא  שבנספחים,  הדברים 

המובאים באתר הפרויקט. 

כאמור, מבחינת 'תחזית 2030' מסמכי הרקע המקצועיים 

חשובים כל אחד כשלעצמו, אך חשובים עוד יותר כשמזהים 

את הזיקות והחיבורים בין התחומים השונים, המאפשרים 

 .(nexus, integrated) חשיבה בין-תחומית

עדיין  נעשתה  לתחומים  החלוקה  הטבעי,  ההון  בנושא 

לפי תפיסת-הסביבה הקלאסית (קרקע, מים וכו'), וייתכן 

לחלוקה  הבין-תחומית  החשיבה  תוביל  הבאים  שבדוחות 

שונה.

פרק 5 מציג את התסריט אל העבר. תסריט אל העבר זיהה 

את התהליכים שהביאו את ישראל עד הלום וככל הנראה 

'עסקים  של  התסריט  פי  על  העתיד  את  לקבוע  ימשיכו 

כרגיל'. 

פרק 6 מציג את העתיד האפשרי בתסריט 'עסקים כרגיל' 

עתידים  של  ִמגוון  הפורסים  חלופיים  תסריטים  ושישה 

אפשריים לצד השפעתם האפשרית על מדדי קיימּות (תיאור 

מפורט של כל אחד מהתסריטים נמצא באתר הפרויקט).

פרק 7 מציג את החזון שגובש במשותף. החזון גובש לאחר 

בניית התסריטים, על מנת שיהיה חזון ריאלי שגובש תוך 

בינו  שאין  אוטופי  חזון  ולא  האפשריים,  העתידים  הבנת 

לבין המציאות דבר וחצי דבר. החזון שימש בסיס להמשך 

גיבוש האסטרטגיות והדרכים ליישומן.

פרק 8 מציג את האסטרטגיות שמהן זוהו תשע אסטרטגיות 

איתנֹות, כלומר: אסטרטגיות ההתערבות החוזרות על עצמן 

במספר רב של תסריטים. גיבוש האסטרטגיות נעשה על-

החסמים  הם  מה  לתסריט:  החזון  בין  פערים  זיהוי  ידי 

המפריעים לקידום החזון בכל תסריט, ומה הן ההזדמנויות 

שיש לנצלן על מנת לקדם את הגשמת החזון. מתוך תהליך 

זה זוקקו תשע אסטרטגיות איתנֹות. 'תחזית 2030' ממליצה 

מנת  על  במקביל,  האיתנֹות  האסטרטגיות  כל  את  ליישם 

להתקרב אל החזון ככל האפשר. 

בהמשך מוצג ניתוח מפורט של חמש אסטרטגיות ממוקדות 

היתר  בין  כנוגעות  האיתנות  האסטרטגיות  מבין  שזוהו 

להתנהגות האזרח כצרכן, ולקשר שבין דפוסי הצריכה לבין 

העומסים על הסביבה. הסוגיות יוצרות סדר-יום חדש שלא 

סדר- ובישראל.  בעולם  מספקת  לתשומת-לב  כה  עד  זכה 
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יום זה עשוי להביא לפריצת-דרך בתחום הקיימּות והוא 

מעלה הזדמנויות לפעילות ממשלתית, עסקית וקהילתית. 

פרק 9 בוחן את דרכי היישום של האסטרטגיות האיתנות. 

מידת  פי  על  נבחנו  ליישומן  שנבחרו  כלי-המדיניות 

האפקטיביות (המידה בה הכלים אכן עשויים להשיג את 

מטרתם והיכולת להתאימם לתנאים משתנים) והריאליות 

כלי- הכספית).  עלותם  רק  ולא  הכוללת,  (העלות  שלהם 

המדיניות אוגדו לשלוש 'חבילות מדיניּות' המבטיחות את 

הסינרגיה בין הכלים, ומעלות את הסיכוי שאלה ישיגו את 

ושההסתברות  ופוליטית,  חברתית  קבילים  יהיו  היעדים, 

למימושם תהיה גבוהה.

אחרית הדבר צופה את פני העתיד וממליצה על תהליכי 

חשיבה  תפותח  במסגרתם   ,'2030 ל'תחזית  המשך 

והן  בממשלה  הן  לקיימּות,  ארוכת-טווח  אסטרטגית 

מחוצה לה.
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פרק 2: מגמות וגישות בינלאומיות לקיימּות

UNEP (2012): GEO-5

התחזית הסביבתית הגלובלית מס' 5 10 של ׳ארגון האו"ם 

של  מצבן  העבר,  מגמות  את  מציגה  הסביבה׳  לאיכות 

עתידית  ובחינה  כיום,  הגלובליות  האקולוגיות  המערכות 

באמצעות תסריטים אפשריים. דוח UNEP מציג למעשה 

בעולם.  הסביבה  שימור  מצב  של  למדי  קודרת  תמונה 

במשאבים  השימוש  בייעול  שהושקעו  הרבים  המאמצים 

מגמות  את  לשנות  הצליחו  לא  ונזקים,  מפגעים  ובמניעת 

ההחמרה שהסתמנו במצב הסביבה בעולם. המשך מגמות 

ברווחת  ולפגיעה  סיכונים  להגברת  להוביל  צפוי  אלו 

בתוצאות  ההתערבות  שניסיונות  מציין   UNEP האדם. 

לא הועילו דיים, ולפיכך נדרשת כיום התערבות בגורמים 

המניעים את המגמות, ולא רק בסימפטומים. בין הסיבות 

למגמות ההידרדרות של הסביבה מונים מחברי הדוח את 

גידול האוכלוסייה, הגברת הייצור והצריכה, ההצטופפות 

מציינים  הדוח  מחברי  הסחר.  של  והגלובליזציה  בערים11 

שקיימים בעולם פתרונות נכונים רבים, אך הם מופעלים 

עדיין בקנה-מידה קטן מדי כדי שיהיו אפקטיביים, ולכן 

יש להרחיב את יישומם (up-scaling). הדוח מצביע על כך 

שפתרונות רבים נמצאים בתחום המשילות. UNEP ממליץ 

בינלאומיים,  ממסדים  על  כי  וקובע  זה,  מצב  שינוי  על 

מערכתיים  שינויים  ארבעה  ליצור  ומקומיים,  לאומיים 

עמוקים:

גיבוש חזון לקיימּות בעל קבילּות חברתית;  

היפוך (reversal) המדיניות המובילה למצבים בלתי-  

מקיימים;

יצירת המנופים הנדרשים לשינוי תפיסת-עולם, שינוי   

כללי-משחק ובניית מערכות מעקב ותיקון;

מצבים  לנהל  יכולת  בעלת  מסתגלת  משילות  יצירת   

ותהליכים מורכבים.

Environment for the Future We Want (2012). 10

הוא  בערים  שהריכוז  שטענו  רבות  הסתייגויות  הושמעו  זו  לטענה   11

פתרון ולאו דווקא בעיה.

לסביבה  האו"ם  ועדת  על-ידי  שפורסם  ברונדטלנד,  דוח 

ופיתוח בשנת 1987 תחת הכותרת "עתידנו המשותף", הוא 

והסביר  בר-קיימא"  "פיתוח  המונח  את  לראשונה  שטבע 

כי זהו "פיתוח העונה על צורכי הדור הנוכחי, בלי לפגוע 

ביכולתם של הדורות הבאים לספק את צורכיהם". ב-25 

השנים שחלפו מאז השתנו הדגשים במינוח זה. דוח ברונטלנד 

התייחס בעיקר לדרכי הפיתוח של המדינות המתפתחות 

שמבקשות למגר את העוני על מנת להגיע לרמת-חיים של 

מדינות מפותחות. אותן מדינות מתפתחות חיפשו דרכים 

"לדלג" הישר לעבר פיתוח "נקי", מבלי שיהא עליהן לעבור 

את שלבי הפיתוח שעברו המדינות המפותחות תוך פגיעה 

בסביבה וגרימת עוולות שהיה צורך לשקמן.

עבר  באירופה,  הרווח  זה  ובמיוחד  הגלובלי,  השיח 

הדגש  העברת  תוך  "קיימּות",  על  לשיח  טרנספורמציה 

לצורך בשינוי אורח החיים במדינות המפותחות. מעֲבר זה 

המתפתחות  המדינות  אם  שגם  ההבנה  מן  כתוצאה  נוצר 

יצליחו "לדלג" לרמת-חיים גבוהה באמצעות פיתוח "נקי", 

יוביל עומס הצריכה שייווצר כתוצאה מהגדלת כוח הקנייה 

של תושביהן להחמרה בלתי-סבירה במצבן של המערכות 

האקולוגיות הגלובליות אשר משפיעות על העולם כולו.

הקיימות  בנושאי  הגלובליות  התחזיות  של  סקירה  להלן 

ומן  מכך  הנובעות  התובנות  יוצגו  ובהמשך  והסביבה, 

'תחזית  פרויקט  במסגרת  שנערכו  והדיונים  העבודות 

קיימות לישראל 2030'. סקירות אלו יוצרות יחדיו בסיס 

לחשיבה על הקיימּות בישראל.

תחזיות בינלאומיות

העולמית  הפסגה  לקראת  ובמיוחד  האחרונות,  בשנתיים 

שהתכנסה ב-2012 בריו-דה-ז'נרו ("ריו+20"), הוכנו מספר 

תחזיות גלובליות ואזוריות המאפשרות ראייה עתידית של 

העולם נוכח מגמות עולמיות צפויות, ומשמעותן מבחינה 

סביבתית. להלן תמצית של מספר מסמכים רלוונטיים:
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:Key Messages — UNEP GEO-5 חזון

לסביבה  שנגרמו  הנזקים  על  במיוחד  מצביע   GEO-5-ה

תהליך  סחורות —  של  זולה  מתובלה  כתוצאה  הגלובלית 

ואת  במשאבים  הפגיעה  את  "לייצא"  למדינות  שִאפשר 

התהליכים האחראיים לגרימת זיהומים. 

ולשינוי  ערכיים  לשינויים  מבניים,  לשינויים  קורא  הדוח 

של הרגלי הצריכה בעולם. 

 ,UNEP של  הקודמות  הגלובליות  התחזיות  כמו 

תסריטים בניית  של  במתודולוגיה   GEO-5-ה השתמש 

גם  והגדיר   (conventional world, sustainable world)

חזון לשנת 2050 (ראו לעיל). 

 UN-GSPR (2012): Global Sustainability
 Panel Report: "Resilient People,

 Resilient Planet"

האו"ם  על-ידי  שהוקמה  גלובלית׳  לקיימות  ׳הוועדה  דוח 

ב-2009, מצייר את תמונת העתיד ב-2030 וקובע כי יידרשו 

אז 50% יותר מזון, 30% יותר מים ו-45% יותר אנרגיה על 

מנת לענות על צורכי תושבי כדור הארץ. הדוח מצביע על 

טוען  אך  הקיימּות,  לקידום  בעולם  שהושגה  ההתקדמות 

שהתקדמות זו אינה עמוקה ומהירה מספיק ואינה נתמכת 

הכלכלי.  בדיון  הוטמע  טרם  הקיימות  מושג  וכי  פוליטית 
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הדוח מצביע חד-משמעית על אורח החיים הבלתי-מקיים 

לכן  הסביבה.  במשאבי  בלתי-סבירה  לפגיעה  כאחראי 

הקיימּות תלויה בשינוי אורח החיים של משקי-בית בעלי 

על  מהותי.  באופן  לעלות  צפוי  ששיעורם  פנויות,  הכנסות 

פי מגמות קיימֹות, מספר משקי הבית עם הכנסה של 10-

100$ לנפש ליום לפי מונחי PPP,12 יעלה מ-1.8 מיליארד 

ב-2030.  מיליארד  ול-4.9  ב-2020  מיליארד  ל-3.2  כיום 

מידת  את  שיקבע  הוא  אלה  משקי-בית  של  החיים  אורח 

הצורך  על  מצביע  הדוח  כן  על  אשר  הגלובלית.  הקיימּות 

לנקוט את הפעולות הבאות:

הנהגת מדיניות גלובלית שתשלב בין מזון, מים ואנרגיה;  (1

פיתוח יוזמה גלובלית אמיצה לחיזוק הקשר בין מחקר   (2

למדיניות;

השגת קונסנסוס לאורך זמן לגבי מתודולוגיות שיגלמו את   (3

המחיר האקולוגי במחירי המוצרים, ויצירת אפשרויות 

חדשות למוצרים "ירוקים" ולתעסוקה "ירוקה";

פיתוח יכולות-מדידה של שונות וחוסר שוויון, במטרה   (4

לגבש דרכים שיאפשרו התייחסות הולמת להכללת כל 

חלקי האוכלוסייה;

כלל  של  העצמה  הפעילות.  בחזית  ההגינות  מיצוב   (5

מובטלים  צעירים,  וכן  בפרט,  נשים  ושל  החברה 

וחלקים חלשים אחרים בחברה;

שוויון מגדרי;  (6

פיתוח יכולות-מדידה לקיימּות;  (7

8)  צורך במשאבים כלכליים נרחבים מכל המגזרים;

ממשלות חייבות לעבור לחשיבה אינטגרטיבית ומשתפת;  (9

הקצאת מקום נכבד לארגונים בינלאומיים — הצעה   (10

להקים מועצה בינלאומית לקיימּות;

להפחתת  לאדפטציה,  יותר  רבים  משאבים  הפניית   (11

סיכונים ולתכניות חוסן;

יצירת תמריצים לתכנון לטווח ארוך.  (12

12 מונחי PPP (Power Purchasing Parties) — שווי כוח הקנייה.

 OECD (2012): Environmental Outlook
2050

ה-OECD צופה שעד 2050 תגדל אוכלוסיית העולם לכדי 

9.2 מיליארד נפש, אשר 70% מהם יתגוררו בערים. 25% 

כיום)  (לעומת 15%   65 גיל  מעל  יהיו  האוכלוסייה  מכלל 

והתל"ג העולמי יוכפל פי ארבעה. משמעות המגמות האלו 

היא בין היתר העלאת סך צריכת האנרגיה ב-80%, אשר 

85% ממנה יופקו מדלקים פוסיליים.

על פי תחזית ה-OECD, עומסי הצריכה יעלו על כל שיפור 

ובהפחתת  במשאבים  השימוש  בהתייעלות  להשיג  שניתן 

זיהומים.

דוח ה-OECD מציב את האתגרים העולמיים בתחומי שינוי 

האוכלוסייה  וחשיפת  המים  הביולוגי,  המגוון  האקלים, 

לסיכוני בריאות. במבוא לדוח מציין מזכ"ל ה-OECD כי 

אי-אפשר להמשיך על פי קווי המדיניות ואמצעי היישום 

הקיימים, וכי נחוץ שינוי עמוק יותר, תוך מתן ערך להון 

מקבלי- בין  תיאום  מזיקות,  סובסידיות  ביטול  טבעי, 

במגוון  שימוש  תוך  קוהרנטית  מדיניות  ויצירת  החלטות 

דרכי-יישום. ה-OECD מציב חזון של יצירת כלכלה פחת-

פחמנית בעלת חוסן אקלימי.

 EEA (2010): SOER, The European
 Environment: State and Outlook —

 synthesis

את  ובעולם  באירופה  בחנה  לסביבה  האירופית  הסוכנות 

כדי  אירופה,  של  עתידה  על  להשפיע  הצפויות  המגמות 

לזהות את האתגרים הסביבתיים העומדים בפני האירופים, 

להעריך את הסיכונים והפגיעּות שִאתם עליהם להתמודד, 

ולאתר הזדמנויות לחיזוק החוסן בפני שינויים וסיכונים. 

משאבי-טבע  באספקת  תלוי  באירופה  החיים  אורח 

רגולציה  באמצעות  העולם.  חלקי  משאר  המיובאים 

וחדשנות טכנולוגית הושגה עד היום הצלחה בניתוק-יחסי 

של העומסים המושתים על הסביבה במספר תחומים עקב 

הצמיחה הכלכלית, אך הסוכנות האירופית טוענת שכיום 

ברור שהקטנת העומסים תדרוש שינויים בדפוסי הצריכה. 

הטבעי  ההון  לניהול  מדיניות  נדרשת  הסוכנות  לטענת 

אך  עצמה,  אירופה  בתחומי  האקולוגיים  והשירותים 
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נדרשת גם התייעלות בשימוש בהון הטבעי הגלובלי, כדי 

להבטיח המשך אספקת מוצרים במחירים סבירים שיגלמו 

עלויות חיצוניות.

בדפוסי-צריכה  דן  האירופית  הסוכנות  של  מיוחד  דוח 

והצביע על כך שהצרכנות היא כוח מניע לפגיעה בסביבה. 

 (habits) חוזרות  פעילויות  על-ידי  מובלים  דפוסי-צריכה 

היום-יום,  בחיי  מתקיימות  הן  בהן  המסגרות  ועל-ידי 

וקולקטיבית.  אישית  זהות  להצגת  כדרך  גם  ומשמשים 

אחד  אדם  של  משקי-בית  כי  נמצא  האירופית  בסקירה 

של  דומה  ממספר  בהרבה  גבוהים  עומסים  יוצרים  בלבד 

אנשים במשקי-בית בני ארבע נפשות — במיוחד בצריכת 

החשמל וביצירת פסולת של אריזות.

 WEF (2012): The Great Transformation:
Shaping New Models

במפגש הפורום הכלכלי, שנערך בדבוס ב-2012, זוהו ארבעה 

לעולם  חדשים  מודלים  אחר  בחיפוש  מרכזיים  רעיונות 

משתנה:

כבעבר  מבוססים  שאינם  ותעסוקה  לצמיחה  מודלים   

על צריכה ועל צבירת חובות, אלא על יצירת ערך;

מודלים למנהיגות וחדשנות המסוגלים לקחת אחריות   

בין-דורית ומוכנים לקדם חדשנות;

מודלים לקיימּות ולמשאבים המפנימים את 'טביעת-  

הרגל' האקולוגית13 בעסקים;

לעולם  חשובים  וטכנולוגיים  חברתיים  מודלים   

הדיגיטלי.

  WEF (2012): More with Less: Scaling
 Sustainable Consumption and Resource

Efficiency

דוח שהוצג בפורום הכלכלי העולמי (WEF) בדבוס ב-2012 

הכלכלה  מנהיגי  מעוז  לתוך  קיימּות  על  השיח  את  הביא 

13 'טביעת-הרגל' האקולוגית: מדד למידת המעמסה שאוכלוסייה נתונה 

מטילה על הסביבה. היא מייצגת את השטח הנדרש על מנת לספק את 
המשאבים ולקלוט את חומרי הפסולת של האוכלוסייה באורח-חייה 

הנוכחי. ראו מאמרה של ד״ר ליה אטינגר בנושא:
http://www.ecoeco.org.il/?q=node/53

בעולם. לפי מחברי הדוח, המפתח לקיימּות נמצא בשינוי 

מיליארד  לשלושה  מהצפי  חשש  קיים  הצריכה.  דפוסי 

צרכנים חדשים בעלי כוח-קנייה עד 2030. שכן, היקף של 

כוח-קנייה בקנה-מידה שכזה יגבר על כל שיפור הדרגתי, 

אחר  לאורח-חיים  להוביל  הכלכלי  העולם  על  כן  ועל 

ולשינוי מודלים עסקיים בהתאם. ה-WEF רואה בחברות 

עיקריות  פוטנציאליות  שותפות  הגדולות  הבינלאומיות 

ליצירת השינוי, אף יותר מן הממשלות.

WBCSD (2010): Vision 2050

המועצה העולמית של עסקים לפיתוח בר-קיימא הגדירה 

לעצמה חזון לשנת 2050 לפיו יחיו באותו זמן בעולם תשעה 

מיליארד בני-אדם ברווחת-חיים גבוהה. הגשמת חזון זה 

תדרוש שינויים בתשעה ממדים/מרחבים קריטיים: ערכים 

והתנהגות, פיתוח אנושי, כלכלה, חקלאות, ייעור, אנרגיה, 

אלה  יעדים  לעבר  הדרכים  וחומרי-גלם.  תחבורה  בנייה, 

back-) לאחור'  'חיזוי  של  בתהליך  עסקים  על-ידי  גובשו 

casting) אשר מגדיר עתיד רצוי ואז מתבונן לאחור ומזהה 

להווה.14  העתיד  בין  המחברות  והתכניות  המדיניות  את 

טכנולוגי,  פיתוח  רק  לא  כוללות  החזון  להשגת  הדרכים 

חזון  להשגת  הדרכים  וחברתי.  התנהגותי  שינוי  גם  אלא 

עלויות  הפנמת  מעורבות,  התייעלות,  כוללות  קיימּות  של 

חיצוניות, פחת-פחמן באנרגיה ותחבורה, והכפלת הייצור 

החקלאי ללא תוספת מים או קרקע.

החזון  להגשמת  הדרכים  את  הגדיר  העסקי  הסקטור 

בשינויי  מלּוות  להיות  חייבות  אשר  עסקיות  כהזדמנויות 

את  שיאפשרו  כאלמנטים  החיים,  אורח  ובשינוי  רגולציה 

השינויים (enablers). בין אלה יש לציין שינויים במודלים 

למימון, לרבות מימון לעסקים קטנים, דרישות לשקיפות 

ודרכים לחלוקת סיכונים באמצעות ביטוח.

14 לעומת ה'חיזוי לאחור' השיטה של 'חיזוי קדימה' (forecasting) חוזה 

חיזוי  של  הגישה  קיימים.  תהליכים  ניתוח  על  בהסתמך  העתיד  את 
לאחור היא בעלת גוון אוטופי, היא מניחה עתיד רצוי ושואלת איזו 
מדיניות או תכנית יובילו לשם. הגישה של 'חיזוי קדימה' היא בעלת 

גוון אידיאולוגי, מזהה תהליכים קיימים וממשיכה אותם לעתיד. 
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צמיחה  ל-2022,  העולמי  הבנק  של  חדשה  באסטרטגיה 

ירוק,  אלא "עולם  העולם,  יעדי  בין  נכללת  אינה  כלכלית 

הכלכלי  המודל  את  מבקר  הדוח  לכולם".  חוסן  ובעל  נקי 

הנוכחי שמופעל על-ידי צריכה וצמיחה שאינן בנות-קיימא 

בין  הרווחה  חלוקת  מבחינת  או  העולם  משאבי  מבחינת 

קבוצות באוכלוסייה. הבנק העולמי מתכוון לשים בעשור 

והפנמתו  הטבעי  ההון  הערכת  על  יותר  רב  דגש  הבא 

למטרות  בנוסף  לאומי.  הון  להערכת  הנוגעות  בהחלטות 

הירוקות והנקיות, הבנק העולמי כולל סדר-יום של חוסן, 

מצבים  עם  יכולת-התמודדות  בניית  ושל  הסתגלות  של 

משתנים ועם אירועי-קיצון הנובעים משינויי-אקלים.

גישות לקיימּות

יישומה של תפיסת פיתוח בר-קיימא התפתח לאורך השנים 
בשני זרמים (קוט ובניקה, 2012):15

שסך  דורשת   16:(weak sustainability) חלשה  קיימּות 

מעשה-ידי-אדם,  הון  טבעי,  (הון  צורותיו  ארבע  על  ההון 

אחרות:  במילים  או  יקטן,  לא  חברתי)  והון  אנושי  הון 

צורות  בכל  אפס)  (מעל  חיובית  נטו17  השקעה  על  שמירה 

ההון גם יחד. פרדיגמה זו מניחה תחליפיות מלאה בין כל 

מעשה-ידי-אדם,  בהון  ההשקעה  אם  למשל,  ההון.  צורות 

כמו כבישים, גדולה מן הפגיעה בהון טבעי, כמו השטחים 

הפיתוח  אזי  אלה,  כבישים  נסללו  שעליהם  הפתוחים 

הוא עדיין בר-קיימא, שכן העלייה ברווחת האדם בזכות 

אבדן  בגין  הרווחה  מאבדן  גדולה  החדשים  הכבישים 

השטחים הפתוחים. לכן פרדיגמה זו נקראת גם "פרדיגמת 

התחליפיות" אשר מניחה כי:

כמעט  בו  פגיעה  ולכן  עצום  בשפע  נמצא  טבעי  הון   .1

שאינה פוגעת ברווחה; או:

15 חגי, ק. בניקה, א. ניהול משאבי-טבע סחירים. חוות-דעת שנכתבה 

במסגרת פרויקט ׳תחזית 2030׳, 2012.
.John Hartwick-ו Robert Solow 16 מבוססת על עבודותיהם של הכלכלנים

.Genuine Savings 17 השקעה נטו: ההשקעה פחות הבלאי, הנקראת גם

הון  מקום  ִבּ רווחה  לספק  עשוי  מעשה-ידי-אדם  הון   .2

טבעי ביחס גדול/שווה ל-1:1. למשל, צמיחה כלכלית 

אשר תביא בעתיד לעלייה בצריכה, תפצה את הדורות 

הבאים על דילול משאבים טבעיים וזיהום; או:

התפתחות טכנולוגית יכולה להתגבר על כל מגבלה של   .3

משאבים.18 

ברם, בשיח הגלובלי הנהוג כיום, מסתמן מעֲבר מ"קיימות 

חלשה" ל"קיימות חזקה":

קיימּות חזקה (strong sustainability):19 בניגוד לקיימות 

טבעי  הון  שיש  היא  זו  גישה  של  המוצא  נקודת  החלשה, 

בר- שאינו  ביולוגי)  מגוון  אקלים,  אוזון,  (כמו  קריטי 

צורות  הגדלת  ע"י  אבדנו  על  לפצות  ואי-אפשר  החלפה 

הון  אותו  על  לשמור  יש  לכן  רווחה.  ליצירת  אחרות  הון 

האחרות,  ההון  בצורות  להשקעה  קשר  ללא  קריטי  טבעי 

והכללים לניהולו הם:

נמוך/  בקצב  למשל)  (מים  מתחדשים  משאבים  לנצל   .1

שווה לקצב התחדשותם;

לנצל משאבים מתכלים (גז למשל) בקצב נמוך/שווה   .2

לקצב פיתוחם של משאבים מתחדשים שיחליפו אותם 

(אנרגיות מתחדשות);

בקצב  גזי-חממה)  (למשל  ופסולת  פליטות  היווצרות   .3

נמוך/שווה ליכולת הסביבה לנטרל אותה.

כמו רוב מדינות העולם, אימצה ישראל את התפיסה של 

מס'  הממשלה  בהחלטת  ביטוי  שקיבלה  חלשה׳,  ׳קיימות 

בר-קיימא  לפיתוח  אסטרטגית  "תכנית  ממאי 2003:   246

בישראל".

בעקבות הפסגה העולמית לעניין פיתוח בר-קיימא שנערכה 

ביוהנסבורג ב-2002, על סמך סקירת השיח העולמי דאז ועם 

במאי 2003,  בר-קיימא  לפיתוח  הממשלה  החלטת  קבלת 

המנכ"לים  וצוות  הסביבה  לאיכות  המשרד  על-ידי  גובש 

לפיתוח בר-קיימא לקסיקון ישראלי שכלל 16 עקרונות של 

פיתוח בר-קיימא (במטרה ליצור שפה משותפת בין משרדי 

ליישום  בסיס  שימשו  שלהלן,  אלה,  עקרונות  הממשלה). 

18 המאמינים בהנחה זו נקראים "אופטימיסטים טכנולוגיים/סביבתיים".

.Herman Daly (1977)-19 משויכת ל



28

החלטת הממשלה ולהכנת אסטרטגיות לפיתוח בר-קיימא 

במשרדי הממשלה:20 

ניהול אינטגרטיבי; א. 

הפנמת עקרונות פיתוח בר-קיימא בקביעת המדיניות  ב. 

;(Mainstreaming) והעשייה

המזהם משלם; ג. 

המשתמש משלם; ד. 

יעילות אקולוגית; ה. 

שינוי דפוסי ייצור וצריכה לצריכה בת-קיימא; ו. 

הגינות סביבתית וחברתית — שוויון פנים-דורי, שוויון  ז. 

בין-דורי;

;(accountability) נשיאה באחריות ושקיפות ח. 

קביעת ערך כלכלי למשאבי הסביבה; ט. 

מניעה או הפחתה של ִמפגעים במקור; י. 

;(precautionary principle) זהירות מקדימה יא. 

מעורבות הציבור וגיוסו — "הציבור כשותף"; יב. 

איתור מקורות חדשים לחומרי-גלם למשק; יג. 

גישה חוצת גבולות מדיניים וִמנהליים; יד. 

קידום ידע ומו"פ כמשאב; טו. 

הפחתת פגיעות מסיכונים סביבתיים. טז. 

על סמך סקירת השיח העולמי הנהוג כיום, 'תחזית קיימות 

לקיימּות,  נוספות  ותובנות  גישות  מציגה   '2030 לישראל 

שניתן לחלקן לשלוש קבוצות:

שבמסגרתם  הגבולות  להגדרת  המתייחסות  תובנות   

נמצאת הקיימּות; 

חברה  שבין  ולתלות  לחיבור  המתייחסות  גישות   

לסביבה;

גישות המתייחסות למשילות.  

תכנית  הסביבה,  להגנת  המשרד  בפרסום:  ראו  המלא  המסמך  את   20

דוח   — לאיכות הסביבה  במשרד  בר-קיימא  לפיתוח  אסטרטגית 
שלב א', ב' 2006.

http://old.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/index_pirsumim/ 
p0471_1.pdf   http://old.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/
index_pirsumim/p0472_1.pdf

וגם: 
http://old.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/ModulKvatzim/ 
P0523_1.pdf

תובנות המתייחסות להגדרת הגבולות 

שבמסגרתם נמצאת הקיימּות

בזמן  גבולות  קיימים  האם  פתוחות?  האופציות  כל  האם 

מזהים ומעריכים סיכונים נכונה? שאלות  ובמרחב? האם 

אלו הביאו לתובנות הבאות:

עלייה ברמת הסיכונים

לציין  מרבים  וסביבתיות  כלכליות  בינלאומיות  במסגרות 

את העלייה ברמת הסיכונים ואת הצפי הגובר למשברים 

(WEF סקר סיכונים שנתי, 2011). העשור האחרון התאפיין 

הטבע  כוחות  על-ידי  נגרמו  חלקם  אירועי-קיצון;  בריבוי 

(רעידות-אדמה, צונאמי), חלקם תוצאה של פעילות האדם 

תופעות- של  מהקצנה  ורובם  מזון)  משבר  פיננסי,  (משבר 

טבע כתוצאה מפעילות האדם (שינויי אקלים, לרבות גלי-

חום, שריפות, בצורות, הצפות). בנוסף על כך, ההתנהלות 

על-ידי  סיכונים  הגבירו  הגלובליזציה  ותהליכי  הכלכלית 

יצירת תלות בייבוא של מוצרים בסיסיים (כגון מזון ומים 

ולייצור  לתחבורה  אנרגיה  באספקת  תלות  וירטואליים), 

חשמל ותלות בייבוא חומרי-גלם לתעשייה. 

אספקת  הסיכונים.  מן  חלק  להפחית  הצליחה  ישראל 

אך  התפלה,  ִמתקני  הקמת  בזכות  הובטחה  מי-שתייה 

הגז  שדות  גילוי   21;(2011 (טל,  דלקים  שריפת  של  במחיר 

הסיכון  את  ניכרת  במידה  הפחית  התיכון  בים  הטבעי 

אספקת   22,(2011 (מור,  חשמל  לייצור  דלקים  שבאספקת 

מים לחקלאות הובטחה על-ידי שימוש בקולחין מטופלים 

לרמה המתאימה לחקלאות. 

למספר  הלב  תשומת  את   '2030 'תחזית  הפנתה  זאת  עם 

(ראו  החוף  אקוויפר  מי  איכות  אבדן  גוברים:  סיכונים 

פרק 4: מגמות מים), הסתמכות על התפלה ויצירת תלות 

באנרגיה ובספקי האנרגיה (מור, 2011 וטל, 2011), תלות 

לשינויים  הנתונים  מאזורים  מזון  בייבוא  וגדלה  הולכת 

מחירים,  לתנודות  לחשיפה  סיכונים  ומכאן  אקלימיים, 

פגיעה בשירותי הבקרה של המערכות האקולוגיות (ספריאל, 

21 טל, ש. משק המים. חוות-דעת שנכתבה במסגרת פרויקט ׳תחזית 

2030׳, 2012.
במסגרת  שנכתבה  חוות-דעת  האנרגיה.  משק  וחובריו.  ע.  מור,   22

פרויקט ׳תחזית 2030׳, 2012.
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ועליית  לתעשייה  חומרי-גלם  באספקת  סיכונים   23,(2011

מחירים (בלאס, 2012)24 וסיכונים גיאופוליטיים שתופסים 

'מדינת  תסריט  (ראו  הציבורי  היום  בסדר  גבוה  מקום 

מבצר' בפרק 6). 

'תחזית 2030' מניחה כי לא ניתן למנוע את כל הסיכונים, 

משום שסיכונים מסוג זה או אחר יתקיימו תמיד. לכן עיקר 

לעשות  ניתן  אם  הסיכונים,  בהפחתת  היא  ההתמודדות 

זאת, ובייחוד ניהול הסיכונים מתוך ראייה רחבה, הכוללת 

את כל מקורות הסיכון והבנת משמעותם. ניהול זה דורש 

השקעת מאמצים ותקציבים בסיכונים בעלי עוצמה גבוהה 

סדרי-עדיפויות  קביעת  גם  נדרשת  גבוהה.  תדירות  ובעלי 

תוך בחינת עלויות-עשייה ועלויות-אי-עשייה. היבט נוסף 

של התמודדות עם התגברות הסיכונים הוא העלאת חוסנה 

של האוכלוסייה כך שתוכל להתמודד עם הסיכונים (ראו 

להלן סעיף "חוסן" בפרק זה).

יכול  סיכון,  התממשות  של  תוצאה  שהוא  משבר  לִעתים, 

לשמש הזדמנות ליצור שינוי מהותי, להחליף את הקיים, 

ולא להסתפק בהחזרת המצב לקדמותו. 

התנהלות בעולם אפוף אי-ודאות

האי-ודאות היא נתון שאין להתעלם ממנו. תכניות ארוכות-

ככל  (מדויק  חיזוי  שבעזרת  מהנחה  לרוב  יוצאות  טווח 

האפשר) — באמצעות מודלים מורכבים המסוגלים לקחת 

בחשבון מגוון רחב של פרמטרים במינון נכון ובמשקל יחסי 

נכון — ניתן לבחור עתיד רצוי ולתכנן דרכים להגיע אליו. 

 (2012 (מאי,  ל-2050   OECD-ה של  הסביבתית  התחזית 

תחזית  ההחלטות  מקבלי  שולחן  על  להניח  שיש  גורסת 

ומדיניות  קיימֹות  מגמות  המשך  פי  על  הצפוי  לעתיד 

נוכחית (baseline scenario). היא עושה שימוש במודלים 

על  האפשר  ככל  ומדויקת  מבוססת  בצורה  להצביע  כדי 

המגוון  שינויי-אקלים,  של  בתחומים  הצפויות  המגמות 

הביולוגי, המים ובריאות האדם.

שנכתבה  חוות-דעת  ושירותיהן.  אקולוגיות  מערכות  א.  ספריאל,   23

במסגרת פרויקט ׳תחזית 2030׳, 2012.
חוות-דעת  לתעשייה.  גלם  חומרי  של  בר-קיימא  ניהול  י.  בלאס,   24

שנכתבה במסגרת פרויקט ׳תחזית 2030׳, 2012.

שהעתיד  מהנחה  יוצא  אי-ודאות  בתנאי  תכנון  לעומתה, 

אינו ידוע והוא עשוי להשתנות בִמשרע של אי-ודאות, ועל 

כן רצוי להתכונן לכל אפשרות בטווח זה.

שלא  לחלוטין,  שונים  מצבים  ייתכנו  בלתי-צפוי  בעתיד 

"ברבורים  במונח  מתוארים  (חלקם  כיום  לצפותם  ניתן 

כמו  דוגמאות  מצוטטות   .(black swans  — שחורים" 

של  הפיננסי  המשבר  הערבי",  של 9/11, "האביב  האירוע 

בקיץ  רבות  במדינות  שפרצה  החברתית  והמחאה   2008

אי-ודאות  מצבי  של  להשלכותיהם  חשופה  ישראל   .2011

בעולם, עליהם אין לה שליטה, ובנוסף היא מתמודדת עם 

מצבי אי-ודאות גיאופוליטיים וגיאו-סביבתיים מקומיים. 

לבוא  ועלולים  בהדרגה  לקרות  יכולים  מצבי-אי-ודאות 

למלחמה,  הידרדרות  לעומת  הסכמי-שלום  בפתאומיות: 

מחאה  של  התחזקות  בינלאומיות,  הדרה/סנקציות 

או רעידת- מאפריקה  מהגרים  גל  של  חברתית, התגברות 

אדמה חזקה.

בגלל כל אלה בחרה 'תחזית 2030' לעקוב אחר האסכולה 

מתייחסת  התחזית  שונים.  למצבים  היערכות   — השנייה 

לאי-ודאות כחלק מהחשיבה הנדרשת לטווח הארוך ולכן 

מקבלי  של  שולחנם  על  האפשרויות  כל  את  מניחה  היא 

ההחלטות, בלי לציין מה עדיף ומה צפוי יותר (ראו 'תסריטי 

העתיד', פרק 6). מאחר שכל האופציות אפשריות, הצעדים 

הקיימּות  לחזון  ולהתקרבות  קיימות  להשגת  הנדרשים 

כמו  האופציות.  לכל  רלוונטיים  הם   (7 פרק  'חזון',  (ראו 

שונים  כיוונים  להתוות  עדיף  שכן  מודלים,  הוכנו  לא  כן 

מלחפש אמת מדעית אחת.

לפני  זהירות  נקיטת  משמעותה  כנתון,  אי-ודאות  קבלת 

הארוך  לטווח  השקעות  לפני  ובמיוחד  החלטות,  קבלת 

להפוך  שיכולות  חדירות),  ואינן  לשינוי  ניתנות  (שאינן 

את  מדגישים   OECD-ה דוחות  ללא-רלוונטיות.  ִּבן-לילה 

להיות  שעלולות  בלתי-הפיכות  מהוצאות  להימנע  הצורך 

בלתי-רלוונטיות למצבים עתידיים (׳sunk costs׳), שנראות 

אולי נכונות כיום אך עלולות להתברר כהשקעות מיותרות, 

אי- כן,  כמו  התשתיות.  בתחום  טכנולוגית  פריצה  כמו 

אופציות  לסגור  שלא  זהירות-יתר  על  מצביעה  ודאות 

להיות  יכולות  אך  כיום  לא-ריאליות  הנראות  עתידיות 

בעלות פוטנציאל מהותי בעתיד.

הכרה במציאות משתנה ובמצבי אי-ודאות, מחייבת עדכון 

ואת  ההנחות  את  ויבחן  ישוב  אשר  התחזית  של  תקופתי 
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גבולות-פעולה בטוחים של כדור הארץ 

(safe operating boundaries)

רוקסטורם26  יוהאן  בראשות  חוקרים  צוות  של  מאמר 

ביו-פיזיקליים  תהליכים  של  הגבולות  את  כמותית  הציג 

משיווי- שייצא  בלי  להתנהל  יכול  הארץ  כדור  שבתוכם 

אקלים,  שינוי  הם:  ּכימתו  שהמדענים  הגבולות  משקל. 

חמצון הימים, כמות האוזון בסטרטוספרה, שימוש במים 

החנקן  במחזור  שינויים  הביולוגי,  המגוון  אבדן  מתוקים, 

חציית  כי  נקבע  כן  כמו  הקרקע.  בשימושי  ושינוי  והזרחן 

אחד הגבולות מעלה את הסיכון לחציית גבולות נוספים. 

שלושת הגבולות אשר כבר נפרצו הם: שינוי האקלים, אבדן 

26 יוהאן רוקסטרום מנהל ה-Stockholm Resilience Center. המאמר  

 .Nature התפרסם ב-2009 בכתב העת

איור 1: גבולות-פעולה בטוחים של כדור הארץ

Beyond the Boundary

The inner green shading represents the proposed safe operating space 
for nine planetary systems. The red wedges represent and estimate of 
the current position for each variable. The boundaries in three systems 
(rate of biodiversity loss, climate changes and human interference 
with the nitrogen cycle), have already been exceeded.

המגמות, יציע כיצד להתייחס למגמות שלא אובחנו כראוי 

וימתח ביקורת על האסטרטגיות שהוצעו.

הכרה בגבולות אקולוגיים

הכלכלה התנהלה לאורך השנים כאילו שחומרי הגלם אינם 

מוגבלים ומתוך אמונה שגילויים נוספים יספקו את צורכי 

וביקושי השוק. העולם התנהל גם מתוך הנחה שאין גבולות 

לקליטת פליטות ופסולות. העולם הסביבתי פעל לצמצם 

פליטות ופסולות על-ידי קביעת תקנים — אך גם לא הכיר 

כך  הביצועים,  רמת  בשיפור  רק  אלא  המערכות,  בגבולות 

שיתנהלו בצורה אחראית יותר ונקייה יותר.

בעשור האחרון השתנה השיח הגלובאלי. 

היא  המקובלת  הידועה  הדוגמה 

את  עוברת  הגלובלית  שההתחממות 

קיימֹות  מערכות  של  הבטיחות  גבולות 

לגבולות  מעבר  סיכונים   25.(IPCC)

אקלים.  לשינוי  מוגבלים  אינם  בטוחים 

סיכונים  קיימים  נוספות  במערכות  גם 

עגומה  תמונה  העולם  בפני  המציבים 

של  בטוחים'  'גבולות-פעולה  פריצת  של 
 .(safe operating space) הארץ  כדור 

להשגת  בעולם  הנעשים  המאמצים 

הפחתה בעומסים על מערכות אקולוגיות 

הם דלים מדי. בדיקת ה-OECD חשפה 

להפחתת  העולם  מדינות  שהתחייבות 

תתקרב  לא  גזי-חממה  של  פליטות 

הפעולה  'גבולות  על  לשמור  כדי  לנדרש 

 2050 סביבתית  (תחזית  הבטוחים' 

משאבי-טבע  על  בשיח   .(OECD-ה של 

 UNEP-ה במסגרת  בעולם  סחירים 

(International Resource Panel), הועלו 

ועליית  הביקושים  שעליית  חששות 

המחירים של חומרי הגלם יובילו לערעור 

הסדר הכלכלי העולמי הקיים.

Intergovernmental Panel on Climate Change. 25
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שעדיין  למרות  החנקן.  במחזור  ושינויים  הביולוגי  המגוון 

שורר ויכוח בין המדענים על ערכי הגבולות, ברור שעיקר 

את  מקרבים  העומסים  כי  בהבנה  הוא  המחקר  חשיבות 

העולם לאזור הסכנה אל מעבר לגבולות הבטוחים עבורו.

למחקר זה השלכות חשובות על מערכות הממשל העתידיות, 

משום שהמחקר מציע את החוטים המקשרים בין משילות 

הסביבה  של  משילות  לבין  וגלובלית  מקומית  כלכלה  של 

וההון הטבעי. 

הגבולות החברתיים

הפעולה  גבולות  את  לקחת  ניסה  נוסף  בינלאומי  ניסיון 

הבטוחים (האקולוגיים) ולתת להם ממד נוסף של גבולות 

סוציאליים-חברתיים. 

איור 2: הגבולות החברתיים

Source: The 11 dimensions of the social foundation are 
illustrative and are based on government’ priorities for Rio+20. 
The nine dimensions of the environmental ceiling are based on 
the planetary boundaries set out by Rockstrom et al (2009b). 
See: A Safe and 22 Just Space Humanity, Oxfam Discussion 
Paper, February 2012.

של  הזכות  קיימות:  עבור  אמיתות  שתי  משלב  זה  ניסיון 

של  והטענה  גיסא,  מחד  בסיסיים  לתנאי-ִמחיה  אדם  כל 

כלכלנים אקולוגיים (למשל רוקסטרום) כי הצמיחה צריכה 

להיעשות בגבולות אקולוגיים (ראו לעיל) מאידך גיסא. כך 

נוצר ה'בייגל' (doughnut) המוגבל מצדו הפנימי בגבולות 

המרחב  אקולוגיים.  בגבולות  החיצוני  ומצדו  סוציאליים 

שנוצר בתווך, מרחב ה'בייגל', הוא המרחב בו הצמיחה היא 

מקיימת ושם, לטענתם, הסיכויים הטובים ביותר לשרוד.

עומסים ישירים ועומסים עקיפים

הסביבה  משאבי  על  לעומסים  גורם  ומה  מי  כשבוחנים 

מביאים  בטוחים',  'גבולות-פעולה  בתוך  נשארים  וכיצד 

תחומי  בתוך  הנוצרים  העומסים  את  רק  לא  בחשבון 

העומסים  את  גם  אלא  ישירים),  (עומסים  גופה  המדינה 

הנגרמים בגינּה ומתבטאים במקומות אחרים על פני כדור 

הארץ (עומסים עקיפים).

העומסים נוצרים ע"י כל אחד ממוצרי הצריכה וע"י 

כל אחד ממרכיבי הייצור שלהם, המטמיעים בתוכם 

הייצור,  שרשרת  אורך  לכל  וחומרי-גלם  אנרגיה 

האספקה והשימוש.

השגור  (סמויים)  וירטואליים"  "מים  המונח  לדוגמה, 

המשמשת  האמתית  המים  כמות  את  מתאר  בעולם, 

שמייבאת  מדינה  ומוצרי-תעשייה.  מזון  לייצור 

את  למעשה  חוסכת  מים,  נדרשו  שלייצורם  מוצרים 

המים שהיו נדרשים כדי לייצר מוצרים אלה בשטחּה 

היא. מדינות כמו ישראל, הסובלות ממחסור במים, 

יכולות לפתור את מצוקתן בין היתר על-ידי הגדלת 

והקטנת  ולבעלי-חיים  לאדם  מוצרי-מזון  ייבוא 

מים.  נדרשים  שלגידולו  מזון  של  הייצור  או  הייצוא 

תלוי  אלא  במים  מחסור  אינו  כן,  אם  המחסור, 

ביכולת הכלכלית של מדינה לרכוש את החסר (מים 

המוטמעים במזון) באמצעות סחר גלובלי.

מדינות אירופה, לדוגמה, הצליחו ליעל את השימוש בחומרי-

עם  ישירים.  עומסים  לגבי  תמ"ג  ליחידת  ובאנרגיה  גלם 

מקטינה  לאסיה  מאירופה  הייצור  תהליכי  העברת  זאת, 

את רמת הזיהום הישיר הנגרם מתהליכי הייצור במדינות 

הצריכה, מקטינה את שריפת הדלקים לתעשייה, מצמצמת 

הפסולת  רמת  את  ומקטינה  בחומרי-גלם  השימוש  את 
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התעשייתית בשטחן. ברם, חישוב זה אינו מביא בחשבון 

שבהן  במדינות  הנגרמים  העקיפים  הסביבה  עומסי  את 

מתנהלת כריית חומרי הגלם, בהן נעשה השימוש באנרגיה 

הכרוכה  הדלקים  שריפת  ואת  הייצור  בתהליכי  ובמים 

בהובלתם לשווקים.

באירופה:  שקורה  למה  דומים  בתהליכים  נמצאת  ישראל 

 27(2011 (לביא,  לאסיה  משטחּה  עוברים  הייצור  תהליכי 

וייבוא המזון גדל (ספריאל, 2011). 

אותה  שתביא  מדיניות  בישראל  להנהיג  ביותר  חשוב 

על  ולשמור  בתחומיה  הסביבה  על  העומסים  את  לצמצם 

ההון הטבעי שלה, אך יחד עם זאת אין לשכוח שישראל 

לא  תשובות  המבקשת  הגלובלית  באחריות  חלק  לוקחת 

רק להקטנת העומסים בתחום הצריכה, אלא גם להפחתת 

את  ומעבירה  האספקה,  שרשרת  אורך  לכל  העומסים 

אפוא  נשאלת  הצרכן.  אל  היצרן  מן  הלב  תשומת  מרכז 

השאלה: מה ניתן לשנות בדפוסי הצריכה בתחומי המדינה 

העולם  של  הטבע  משאבי  על  עומסים  להפחית  מנת  על 

כולו? בסוגיות אלו ישראל יכולה לרתום את רוח החדשנות 

והיוזמה שּבה כדי לאתר מוצרים ושירותים שייצורם כרוך 

מחזורית  כלכלה  על  ומושתת  ואנרגיה  בחומרי-גלם  פחות 

(בלאס, 2011), וכן להנהיג אורח-חיים של צריכה חומרית 
מופחתת (הרן, 2012).28

ניתוק הצמיחה הכלכלית מן העומסים על הסביבה

המערכות  של  בטוחים'  'גבולות  בתוך  להיות  הצורך  עקב 

האקולוגיות הגלובליות, ולאור ההכרה בצורך להקטין את 

רווחת  הטבע,  משאבי  על  והעקיפים  הישירים  העומסים 

בעולם המפותח גישה הדוגלת בניתוק הצמיחה הכלכלית 

 .(decoupling) מהחמרת העומסים על הסביבה

גישה זו יצרה שתי רמות של ניתוק (ראו גם פרק 1):

ניתוק יחסי29 (relative decoupling): מתרחש ברגע שעֶרך 

המשתנה הסביבתי הרלוונטי הוא  שיעור הצמיחה של 

חיובי, אך קטן משיעור הצמיחה של המשתנה הכלכלי;

27 לביא, ד., אש, ת. סחר וכלכלה. חוות-דעת שנכתבה במסגרת פרויקט  

׳תחזית 2030׳, 2012.
פרויקט   במסגרת  שנכתבה  חוות-דעת  מקיימת.  צריכה  מ.  הרן,   28

׳תחזית 2030׳, 2012.
.OECD-וה UNEP 29 בהתאם להגדרת

ניתוק מוחלט (absolute decoupling): מתרחש כשהשימוש 

הִמשתנה  לשיעור  קשר  ללא  בהיקפו  מצטמצם  במשאב 

הכלכלי.

תל"ג,  ליחידת  ביחס  אנרגיה  יחידת  כגון  שונים,  במדדים 

יש מדינות שהשיגו כבר 'ניתוק יחסי'. אך המעבר מ'ניתוק 

עמוקה  טרנספורמציה  מחייב  מוחלט'  ל'ניתוק  יחסי' 

מתן  למערכות  מוצרים  מרכישת  מעֲבר  כגון  בכלכלה, 

מקיימת  לדפוסי-צריכה  ומעֲבר   ,(servicizing) שירותים 

המחקר  בחזית  כיום  נמצאים  אלה  נושאים  אי-חומרנית. 

להביא  בשאיפה  באירופה,  מכוני-מחקר  של  הקדמית 

 Resource Efficient״) משאבים  מיועלת  יבשת  של  למצב 

.("Europe

גישות המתייחסות לחיבור ולתלות בין חברה 
לסביבה

רווחת האדם עוברת למרכז הבמה 

במסגרות בינלאומיות שונות מתנהלים דיונים סביב מדדים 

 Beyond"  — לתמ"ג'  'ֵמעֵבֶר  כלכלית  לצמיחה  נוספים 

 GDP-מ הדגש  הועבר   WEF-וב  OECD-ב בשיח   ."GDP

כמדד יחיד למצבּה של מדינה, אל שילוב בין מדדים רבים 

המייצגים פנים שונות של רווחת האדם, לרבות בריאות, 

חינוך, זמן פנוי ומעורבות בקהילה. כמו כן, בחינת "מדד 

רמת  אין  מסוימת  לרמת-הכנסה  שמעל  חשפה  האושר" 

האושר עולה ביחס ישר לעלייה בהכנסה. לכן הדיון עבר 

מערכים כלכליים גרידא גם לערכים חברתיים.

מספר  שילוב  תוך  בעולם  נעשית  החיים  איכות  מדידת 

חלקם  מעורבים),  (מדדים  אינדקסים  במסגרת  מדדים 

חלקם  חברתיים,  ו/או  כלכליים  במרכיבים  עוסקים 

האושר׳  ׳מדד  לדוגמה,  סביבתיים.  מדדים  גם  כוללים 

 Happy Planet) הארץ׳  כדור  ׳אושר  של  במדד  מלּווה 

'תחרותיות  של  במדד  מלּווה  התחרותיות׳  ׳מדד   ;(Index

מקיימת' (Sustainable competitiveness). ישראל מדורגת 

כלכלית,  בתחרותיות  אלה  באינדקסים  גבוה  במקום 

אולם   .(3 נספח  (ראו  האושר  ברמת  וגם  בתוחלת-חיים 

במדדים המשולבים במרכיבים סביבתיים, ישראל נופלת 

בדירוג. חלק מן ההסבר למצב "הבלתי-מקיים" של ישראל 

על  (עומס  משאבים  על  עומסים  של  מהמציאות  נובע 
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הירידה  אקולוגיות).  מערכות  על  ועומסים  מקורות-מים 

במדד נובעת בחלקּה מפער גדל והולך בהכנסות לנפש בין 

העשירונים העליונים לעשירונים הנמוכים.

ב'תחזית 2030' נבחנו מדדים ומגמות בתחומים רלוונטיים 

לרווחת האדם ולהון הטבעי, אך אין בה מדד משולב.

סביבה בקונטקסט תרבותי ופוליטי30

חלק מהמדדים החברתיים המרכיבים סביבה ורווחת-אדם 

לדוגמה,  והפוליטי.  התרבותי  הקונטקסט  מן  מושפעים 

התייחסות החברה לסביבה והתייחסות החברה להשפעות 

הסביבתיות אינה אחידה בתרבויות בעולם, והיא משתנה 

ממדינה למדינה או מקבוצת מדינות אחת לאחרת וכן גם 

בתוך מדינה נתונה גּופה, בהתאם למבנה החברתי שלה.

כלכלה  של  הוא   OECD-ה במדינות  הרווח  הקונטקסט 

אקולוגית'  'מודרניזציה  בתוכה  המגלמת  ניאו-ליברלית 

להשיג  ניתן  כי  שגורסת   (Ecological modernization)

צמיחה כלכלית והגנה על הסביבה באופן משולב, באמצעות 

השאלה  את  מעלה  זו  הנחה  רגולטיביות.  מערכות-בקרה 

אם שאיפה זו אינה אופטימית מדי, בכך שהיא מתעלמת 

מהשפעת מוקדי הכוח במערכת הכלכלית ומתפיסות שונות 

וערכים משתנים לגבי הגדרת הסביבה שעליה יש להגן.

סימני-שאלה אלה מעוררים טענות לגבי חלוקה לא הוגנת 

קבוצות  ובין  מדינות  בין  סביבתיות  ועלויות  תועלות  של 

סביבתיים  נזקים  גרימת  כגון  עצמן,  המדינות  בתוך 

שהוביל  מה  סביבתיים,  לסיכונים  אוכלוסייה  וחשיפת 

במיוחד  שהתפתח  שיח   — סביבתי"  "צדק  של  לטענות 

גורמי-נזק,  למתקנים  הסמוכים  לאזורי-מגורים  ביחס 

פולטי-מזהמים או לאתרי פסולת רעילה. טענות הועלו גם 

ביחס להשלכות הגלובליות של פליטות גזי-חממה במדינות 

עשירות ולהתמודדות עם שינויי-אקלים במדינות העניות 

האוקיאנוסים.  במפלס  עלייה  כמו  לסיכונים  החשופות 

של  כוח-קנייה  בעלי  צרכנים  בין  ובזמן  במרחב  ההפרדה 

מתהליכי  הנפגעים  לבין  הסביבה  על  המשפיעים  מוצרים 

בהיעדר  ִּכשלי-שוק  יצרה  בהם,  השימוש  מן  או  ייצורם 

לכן  חיצוניות.  עלויות  הפנמת  ושל  היזון-חוזר  של  הליך 

בהתנהגות  הנדרש  השינוי  על  דגש  ב'תחזית 2030'  הושם 

חוות-דעת  הסביבה,  על  חברתית  פרספקטיבה  גארב,  י.  ראו:   30

שנכתבה במסגרת פרויקט 'תחזית 2030', 2011.

ופוליטי  תרבותי  קונטקסט  ביצירת  הצורך  ועל  הצרכנים 

לקידום 'צריכה מקיימת'.

31(resilience) חוסן

המונח 'חוסן' נכנס לשיח הקיימּות בשנים האחרונות. הוא 

ושינויים  הפרעות  לספוג  מערכות  של  יכולתן  את  מבטא 

ולהתארגן מחדש בכיוון היעד. חוסן אינו רק עמידּות וחידוש, 

אלא לִעתים גם התפתחות וִהשתנות (טרנספורמציה), שּכן 

ולשילוב-מחדש  להתפתחות  הזדמנויות  יוצרות  הפרעות 

של מערכות ותהליכים. תפיסת החוסן רואה ַּבשינוי מצב 

בלתי-נמנע ובלתי-נשלט. 

חוסן מעיד על יציבות אלסטית וארוכת-טווח, בה מערכות 

למצב  עצמן  להתאים  הטבעי,  ממסלולן  לסטות  עשויות 

ויכולת- גמישות  בעזרת  הנורמלי  למסלול  לחזור  או  חדש 

להתנהלות  ומשלים  הכרחי  מרכיב  הוא  החוסן  שיקום. 

בעולם בו רמות הסיכונים והאי-ודאות (סביבתית ואחרות) 

הן גבוהות.

התפיסות לגבי חוסן התפתחו בעולם בחמישה מישורים:

לטפל  והמוכנּות  אסונות-טבע  עם  ההתמודדות   (1

בהשלכותיהם (disaster management) במיוחד במדינות 

להפחתת  מושגי-יסוד  לפיתוח  הובילה  מתפתחות, 

סיכונים ונזקים ובאה לידי ביטוי במסמך של האו"ם 

 UNISDR: The United Nations office for Disaster)

 ”Hyogo בדבר ”מסגרת לפעולה של (Risk reduction

 32.(2011)

של  יכולתן  את  מבטא  חוסן  באקולוגיה,  כשמדובר   (2

מערכות אקולוגיות ומרכיביהן להתמודד עם שינויים 

חיצוניים  מכוחות  הנובעים  הדרגתיים  או  פתאומיים 

או  השינויים  עם  לתפקד,  ולהמשיך  פנימיים,  או 

בלעדיהם.

בתחום החברתי, החוסן מאפיין קהילות ומשילות, מה   (3

החיבור  מסתגלת'.  'משילות  המושג  להטבעת  שהביא 

במסגרת  שנכתבה  חוות-דעת  וקיימות,  חוסן  רוגל,  ר.  גם:  ראו   31

פרויקט 'תחזית 2030', 2012.
 Hyogo Framework for Action (HFA) :32 להרחבה ראו

http://www.unisdr.org/we/coordinate/hfa
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בין חוסן אקולוגי לחוסן חברתי מונח בבסיס החשיבה 

."Resilience Alliance" על

ורצויה  חיובית  תכונה  מסמל  חוסן  העירוני,  בתחום   (4

רבים  סיכונים  עם  בהצלחה  המתמודדות  ערים  של 

שינויי-אקלים  של  השלכות  כמו  מורכבות,  במערכות 

.(ICLEI — Resilient cities)

בהקשר  בעיקר  החוסן  במושג  שימוש  נעשה  בישראל   (5

מצבי- עם  להתמודדות  העורף  ובהיערכות  הביטחוני 
חירום.33

האחרון,  בעשור  התפתח  לקיימּות  חוסן  בין  החיבור 

 Stockholm) זה  לנושא  ייעודי  מרכז  הוקם  אף  ובשבדיה 

 .(Resilience Center

בנייה של חוסן מקבלת ביטוי גם בתכנון מערכות-תשתית, 

במטרה למנוע או לצמצם למינימום את ההשלכות שנובעות 

מתקלות על אספקת שירות חיוני כגון חשמל או תקשורת 

ועל הבטחת אמינות אספקתו (מור, 2011). 

מערכות בעלות חוסן פיזי הן בדרך-כלל מפוזרות, בנויות 

מיחידות  ומורכבות  קטנים,  מרכיבים  של  מרשתות 

סטנדרטיות הניתנות להחלפה או לתיקון בקלות ובמיומנות 

זמינה. 

יעדים,  מספר  לרוב  משיגות  חברתי  חוסן  בעלות  מערכות 

מחלקות עלויות ותועלות באופן הוגן ובנגישות גבוהה.

מחקרים על חוסן מדגישים מספר תנאים קריטיים לקיומו:34

יתירּות: יכולת תפקוד גם אם מרכיב אחד מּושּבת;  

המערכת  על  המגנים  מרכיבים  של  רב  מספר  מגוון:   

מפני סיכוני-ּכשל;

יעילות אנרגטית;  

עצמאות: אי-תלות בשליטה חיצונית;  

חוזק: יכולת להתמודד עם סיכונים חיצוניים;  

חיבוריות פנימית: מרכיבים התומכים זה בזה בתוך   

המערכת;

33 ראו מסמך של מכון 'ראות' בנושא רשת חוסן אזרחית: חוסן לאומי 

ומקומי בישראל (2009).
.Godschalk (2003), Natural Hazards Reviews :34 מבוסס על

הסתגלות: למידה מניסיון וגמישות המאפשרת התאמה;  

ליצור  מנת  על  ותמריצים  הזדמנויות  ניצול  שיתוף:   

מעורבות של מחזיקי-עניין.

מרכזי  כחלק  החוסן  מרכיב  זוהה  'תחזית 2030'  במסגרת 

האסטרטגיות  מן  אחת  באמצעות  הקיימּות.  בהגדרת 

בחיזוק  הצורך  על  דגש  הושם  בה,  הכלולות  הממוקדות 

יתאפיין  חברתי  חוסן  חיזוק  החברתי-קהילתי'.  'החוסן 

תיחום  משברי,  מצב  עם  ההתמודדות  כושר  בהגדלת 

יכולת  הנזקים,  עוצמת  והקטנת  הסיכון  פיזור  גבולות, 

תוך  ומשבר,  סיכון  ממצבי  לצאת  ויכולת  מיתון-תנודות 

ניצול ההזדמנויות הטמונות באופציות לשינוי.

גישות המתייחסות למשילּות

(inclusiveness) וִתכלּול (integration) אינטגרציה

מאז פסגת 'ריו 1992' חלה בעולם התקדמות רבה בתחום 

לטיפול  ייחודיות  בינלאומיות  מסגרות  ונוצרו  הסביבתי 

אמנת  האקלים,  אמנת  כמו  סביבתיות  בסוגיות  ממוקד 

המגוון הביולוגי, אמנת המאבק במדבּור ואחרות. מסתבר 

מונטריאול  ('פרוטוקול  וההישגים  ההתקדמות  שלמרות 

לאוזון' מצוטט תמיד כמוצלח), נבנה לכל אחת מהאמנות 

מנגנון נפרד ולא נלקחו בחשבון ההשלכות השליליות של 

מימוש אמנה אחת על מימוש האחרות. כך נוצרו ׳מדורי-

סביבה׳ (׳environmental silos׳) ללא חיבורים וללא הבנת 

על  נמתחה  רבה  ביקורת  שביניהן.  המנוגד  או  המשותף 

עידוד ה-bio-fuel— גידולי-שדה לייצור דלקים ביולוגיים, 

משאבי  ניצול  חשבון  על  גזי-חממה  להפחית  שמטרתם 

לשטחים  מזון  מספקי  שטחי-חקלאות  הפיכת  המים, 

מסתמכת  האוכלוסייה  בהם  (במקומות  'אנרגיה'  לגידול 

על גידולים למזון) ועל חשבון מערכות אקולוגיות בעלות 

חשיבות לשמירת המגוון הביולוגי. 

לקראת פסגת 'ריו+20' שהתקיימה ביוני 2012, הושם דגש 

על שילוב בין מנגנוני משילות סביבתית, יצירת אינטגרציה 

בין מערכות ואמנֹות, הבנת הְקָשרים (Nexus) בין גורמים 

תשומת- משולבים.  פתרונות  וחיפוש  בנפרד  המטופלים 

ומזון  אנרגיה  מים,  שבין  לקשרים  הופנתה  מיוחדת  לב 

(חקלאות).
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בחינת  אחר:  מכיוון  גם  בא  רוחבית  בהסתכלות  הצורך 

 OECD-ה על-ידי  סביבתית  מדיניות  של  האפקטיביות 

העלתה את חוסר הקוהרנטיות שבהשגת מטרות ובהפעלת 

מנטרלים  אשר  משרדי-ממשלה  בין  מנוגדים  כלי-מדיניות 

מזיקות.  סובסידיות  באמצעות  במיוחד  השני,  את  האחד 

הן  כיום  אך  טובה,  מטרה  בעבר  היתה  לסובסידיות 

יוצרות עיוות או היעדר התחשבות בעלויות חיצוניות. כך 

למשל התמיכה בחקלאות באמצעות סובסידיה למים, או 

התשלום לעובדים על אחזקת-רכב, רכב צמוד וחניה-חינם 

כמרכיב-שכר שאינו מכביד על המעסיק כרכיב פנסיוני.

פעילויות  מדיניות,  בין  שמשלבת  היערכות  הוא  תכלּול 

ותחומי-עיסוק של ארגונים או גופים שיש להם השלכות 

מכוונות ובלתי-מכוונות האחד על השני.

בעולם מחפשים כיום דרכים להגיע ל-׳whole of government׳. 

פעילות  את  לבחון  שתפקידה  מסגרת-חשיבה  יצר  האו"ם 

הגופים הפועלים במסגרתו בתור ׳whole of UN׳. הרעיון 

במיוחד  בארץ,  למשילות  נכון  רעיון  הוא  תכלול  של 

בממשלה, אך לא רק בה.

בהמלצות  תכלול  על  דגש  הושם   '2030 'תחזית  במסגרת 

הכלולות בחבילות כלי-מדיניות.

ביזור

קרובות  לעתים  הביא  התייעלות  להשגת  פתרונות  חיפוש 

לריכוזיות במשק, באספקת תשתיות, וכו'. דווקא בקיימּות 

טמונים פתרונות רבים לביזור.

במסגרת פיתוח התסריטים נבחנה משילות ריכוזית לעומת 

במיוחד  הודגשה  ביזור  של  האופציה  מבוזרת.  משילות 

התפתחות  המייצג  קהילתי׳,  ׳פסיפס  שנקרא  בתסריט 

ופעילות  קטנים  עסקים  ומקומיות,  חברתיות  יוזמות  של 

בגיבוש  בהמשך,  ביטוי  קיבלה  זו  גישה  רבה.  קהילתית 

'קהילתית- חבילה   — הביזור  של  כלי-המדיניות  חבילת 

העמדת  של  המובילים  הכלים  מודגשים  שבה  עסקית' 

אשראי לעסקים קטנים והקצאת חללים במבנים ציבוריים 

לשימוש קהילתי ומקומי.

מחזק  הקהילתי-מקומי  לדרג  ופעילות  אחריות  של  ביזור 

את מעורבות האזרח בחיי הקהילה ולכן מגביר את החוסן 

בקבוצה  האדם  מעורבות  כן,  כמו  האדם.  רווחת  ואת 

שאליה הוא משתייך, יכולה ליצור נכונות למעבר משותף 

לדפוסים של 'צריכה מקיימת'.

אין בהכרח ניגוד בין הפרדיגמה של תכלול לבין הפרדיגמה 

פעילויות  לִמגוון  מתואמת  מסגרת  יוצר  תכלּול  ביזור.  של 

שעשויות להתבצע באופן מבוזר.

משילות מסתגלת

בעולם של אי-ודאות רצוי שהממשל והמשילות יהיו בעלי 

מסתגלת'  'משילות  המושג  והסתגלות.  גמישות  יכולת 

בהכרח  אין  בו  מצב  מתאר   (adaptive governance)

או  חמש  של  לתקופה  ליישום  ויחיד  אחד  מתווה-פעולה 

עשר שנים. במשילות מסתגלת יש הגדרה בהירה ומוסכמת 

של היעדים, אך היא מאפשרת גמישות בתכניות ליישומם 

באמצעות מנגנונים המסוגלים להפעיל תנאים של ׳מה יהיה 

אילו?׳ — What if contingency תוך מעקב, בקרה ובחינה 

מחודשת. משילות מסוג זה זקוקה לליווי של שותפים בעלי 

עושה  אשר  ארעי  צוות-מומחים  של  מהמודל  בשונה  ידע, 

תכנית ומותיר את יישומה למסגרת מוסדית אחרת.

 '2030 'תחזית  שהורכבו,  כלי-המדיניות  חבילות  מתוך 

מספקת שתי חבילות המציעות כלים להתנהלות מקיימת, 

תוך התייחסות לאי-ודאות כמצב נתון ולמשילות מסתגלת: 

חבילת כלי-מדיניות המצביעה על הצורך בפעילות מבוזרת 

כלי- וחבילת   ,(9 בפרק  'קהילתית-עסקית'  חבילה  (ראו 

מדיניות המצביעה על הצורך בתכלול (ראו חבילת 'תכלול 

ממשלתי' בפרק 9).
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פרק 3: מתודולוגיה

הממשלתי,  בתחום  מנוסים  מומחים  של  שנייה  קבוצה 

המוסדות  וניתוח  באיתור  עסקה  העסקי,  ו/או  הציבורי 

והכלים ליישום האסטרטגיות והמליצה על שורה של כלי-

חבילות  לשלוש  הכלים  גובשו  בהמשך  ליישומן.  מדיניות 

כי  שנראה  כלי-מדיניות')  ('חבילות  כלי-מדיניות  של 

באמצעותם ניתן ליצור את השינוי הרצוי. 

על בסיס תשע האסטרטגיות האיתנות זוהו ונותחו חמש 

אסטרטגיות ממוקדות בעלות משמעות סביבתית-חברתית, 

להן גובשו המלצות להתערבות ('אסטרטגיות ממוקדות').

להלן תיאור מפורט של מבנה הפרויקט והשילוב בין חלקיו 

השונים:

איור 3: מבנה הפרויקט

אסטרטגיות  החזון,  התסריטים,   — הסדנאות  ממצאי 

איתנות וכלי-מדיניות, לצד המדדים, חוות הדעת וההעמקה 

באסטרטגיות ממוקדות — שולבו בדוח הסופי תוך יצירת 

סינתזה ביניהם. 

פרק זה מציג את מבנה הפרויקט ואת המתודולוגיות בהן 

נעשה שימוש: זיהוי מגמות על פי ניתוח מדדים ועל סמך 

חוות-דעת של מומחים שמהווים את בסיסי הידע; פיתוח 

תסריטי העתיד; הגדרת חזון לקיימּות; פיתוח אסטרטגיות; 

של  חבילות  והרכבת  פיתוח  ליישומן;  כלי-מדיניות  זיהוי 

כלי-מדיניות ובחינת ִמסּפר סוגיות ממוקדות. 

מבנה הפרויקט 

פעילויות  של  רחב  ממגוון  מורכב   '2030 'תחזית  פרויקט 

עצמה,  בפני  ערך  מהן  אחת  לכל  ולחוד,  ביחד  שהתקיימו 

אך יחד יצרו מסגרת תפיסתית לתהליך פיתוח של מדיניות 

ארוכת-טווח ואסטרטגיות ליישומה. ניהול פרויקט מורכב 

זה יצר אתגר אינטלקטואלי ולוגיסטי.

חומרי-רקע מגוונים סיפקו ידע והשראה. חוֹות-

דעת של מומחים מתחומים שונים שנטלו חלק 

לשאלה  ביחס  התובנות  את  הרחיבו  בפרויקט, 

מה עשוי להשפיע על מגמות העתיד והצביעו על 

מה שידוע ומה שאינו ידוע (בסיס-ידע מומחים). 

ניתוח המגמות הנוכחיות הציג תמונה של העבר, 

ההווה והעתיד (בסיס-ידע מדדים). 

חוט השדרה של הפרויקט הורכב משישה "מפגשי 

מומחים": הקבוצה הראשונה, מומחים מתחומי 

חברה,  ממשל,  כלכלה,  סביבה,  של  שונים  ידע 

אקולוגיה, תכנון עירוני, מדיניות ציבורית ועוד, 

הבנת  מתוך  העתיד  תסריטי  בפיתוח  עסקה 

של  חשיבה  תוך  גם  אך  וההווה,  העבר  תהליכי 

"מחוץ לקופסה" כדי להעלות לדיון מצבי-עתיד 

אפשריים שעשויים להיווצר בלא שתהיה יכולת 

זו  קבוצת-מומחים  בהם.  שליטה  או  התערבות 

ומתוך  (החזון)  לישראל 2030  לקיימּות  החזון  את  גיבשה 

בחינת דרכים להשגת חזון זה גובשו אסטרטגיות-פעולה, 

ברוב  החוזרות  'איתנֹות'  אסטרטגיות  תשע  זוקקו  מתוכן 

התסריטים שפותחו (׳אסטרטגיות איתנות׳).

 מבנה הפרויקט

אסטרטגיות  
 איתנות

)robust( 

 חבילות 
 כלי מדיניות

 חזון

תחזית  
קיימות  
לישראל  

2030 

 אסטרטגיות
 ממוקדות

 תסריטי העתיד

 "עסקים כרגיל"

תסריטים  
 אלטרנטיביים

 מגמות
 ידע בסיס
 מדדים|  מומחים  

 המלצות



37

לאתר  הועלו  הפרויקט  לאורך  שהוכנו  הרקע  חומרי 

הפרויקט /http://www.kayamut2030.org ויעמדו לרשות 
חוקרים, מתעניינים ומקבלי-החלטות.

להלן תיאור מפורט של המתודולוגיה לפי כל שלב בתהליך:

מגמות: בסיס הידע — ניתוח מדדים 

וחוֹות-דעת מומחים

בסיס הידע נבנה משני מרכיבים עיקריים: מדדים לקיימּות 

וחוות-דעת מומחים בתחומים השונים. 

מדדים

שנקראה  קודמת  עבודה  על  התבססה  המדדים  בחירת 

ב'".35  שלב  בישראל,  בר-קיימא  לפיתוח  "אינדיקטורים 

הכוחות  בתחום  מאפיינים  מדדים   12 נבחרו  זה  בשלב 

משאבי  מצב  ובתחום  הסביבה  על  המשפיעים  המניעים 

הכוחות  של  פרופיל  לשרטט  נועדו  המדדים  הסביבה. 

בישראל,  הסביבה  על  המשפיעים  הרלוונטיים  המניעים 

ניתוח  האדם.  ולרווחת  הסביבה  למצב  אינדיקציה  ולתת 

שהתרחשו  המגמות  את  להבין  במטרה  נעשה  המדדים 

בישראל ב-20 השנים האחרונות ולבחון לאן יובילו המגמות 

הנוכחיות את ישראל באם הן יימשכו ב-20 השנים הבאות. 

כל מדד נותח גם ביחס למדינות ה-OECD, על מנת לבדוק 

כלכלת- על  המתבססות  למדינות  דומה  ישראל  כמה  עד 

לכלכלה  והפתוחות  דמוקרטית  מערכת-ממשל  ועל  שוק 

הפרויקט,  באתר  מופיע  המלא  המדדים  ניתוח  העולמית. 

ותמצית הממצאים מופיעה בנספח 36.1 

מדדי הכוחות המשפיעים על הסביבה

תמ"ג לנפש 

ומדד ג'יני

הכנסה 

פנויה לנפש

רמת-מינוע צריכת אנרגיה 

ונסועה 

צריכת-מים 

ביתית 

פסולת 

עירונית

35 אידלמן, א., קפלן, מ. וכהן, ג. אינדיקטורים לפיתוח בר-קיימא-

שלב ב', מכון ירושלים לחקר ישראל, 2009.
ראו:  יבין.  ויעל  אידלמן  עמיר  ד"ר  ע"י  נערך  המדדים   12 ניתוח   36

מדדים — קיימות אתמול, היום ומחר, 2011 (באתר הפרויקט).

מדדי מצב הסביבה

פליטת 

תחמוצות 

גופרית 

(SOX)

פליטת 

תחמוצות 

חנקן

(NOX)

הימצאות 

חלקיקים 

באוויר 

(PM2.5;PM10)

פליטת 

גזי-חממה

מליחות 

מי-תהום

שטחים 

בנויים 

ושטחים 

פתוחים

האדם,  לרווחת  מדדים  מספר  חלקית  נותחו  בנוסף 
37:OECD-בהשראת סט של מדדים שנותח בארגון ה

מדדים לרווחת האדם

תוחלת-

חיים

השכלה 

על-יסודית

שעות-עבודה 

רבות

אוריינות 

קריאה

תמיכה 

חברתית

שביעות-

רצון 

מהחיים

קשרים 

חברתיים

קיימּות,  מעריכים  וגופים  מדינות  כיצד  להבין  מנת  על 

והיכן ישראל ניצבת ביחס למדינות אחרות בעולם, בוצעה 

 (composite indices) משולבים38  אינדקסים  של  סקירה 

ונבחנו ביצועיה של ישראל בהם (ראו נספח 3):

אינדקסים משולבים להערכת מדינות לפי תפיסות שונות

Environ-
mental 

Performance 
Index

Environ-
mental 

Vulnerability 
Index

Human 
Development 

Index

Happy 
Planet Index

FEEM-
Sustainability 

Index

Quality Of 
Life

Sustainable 
Society 
Index

 OECD (2011) Better Life: Compendium of OECD Well-Being 37

.Indicators
38 'אינדקס משולב' הוא הערכה משוקללת של מספר מדדים מתחומים 

שונים.
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לשוב  ומומלץ  סופי,  אינו  ונותח  שנבחר  המדדים  סט 

תוך  כי  לציין  ראוי  הבאה.  התחזית  הכנת  בעת  ולעדכנו 

כדי הכנת 'תחזית 2030' זוהה החסר במדדים למצב ההון 

הטבעי ולעירוניות.

ידע מומחים

מומחים ממגוון תחומי-ידע התבקשו לספק את תובנותיהם, 

ב-20  שהתרחשו  ומגמות  תהליכים  על  בתחומו,  אחד  כל 

השנים האחרונות בישראל, להצביע על הסוגיות המרכזיות 

שאתן  המרכזיות  הסוגיות  את  ולאפיין  כיום,  הניצבות 

תצטרך ישראל להתמודד ב-20 השנים הבאות. 

המומחים נשאלו שאלות שנועדו להנחותם בכתיבת חוות 

ישראל  של  והעתיד  העבר  ומגמות  תהליכי  לגבי  הדעת 

בתחומיהם. להלן השאלות שהופנו אליהם:

מה אנו יודעים על העבר וההווה?  

בארץ  כיום  העיקריות  הסביבתיות  הסוגיות  ִאפיון   .1

בהשוואה  דומות/שונות  אלו  סוגיות  במה  בתחומך; 

לסוגיות העיקריות בשיח העולמי הגלובלי?

ובעבר  בהווה  בתחומך  המתחוללים  תהליכים  אילו   .2

הקרוב השפיעו ומשפיעים על הסביבה בישראל? האם 

ניתן לִצפות אותם ברמת-ודאות גבוהה?

ניתנים  הם  האם  אלה?  לתהליכים  הגורמים  מהם   .3

לחיזוי או שאינם צפויים?

אילו תהליכים גיאו-סביבתיים המתחוללים או צפויים   .4

להתחולל בעולם/באזור (כגון החמרת תנאי הבצורת) 

עשויים להשפיע על קונטקסט הקיימות בישראל?

צפויים  או  מתחוללים  גיאופוליטיים  תהליכים  אילו   .5

להתחולל בעולם ובאזור (כגון חיזוק מעמדן של הודו 

וסין לעומת ארה"ב ואירופה, הסכם-שלום או תנאי-

הקיימּות  קונטקסט  על  וישפיעו  במזה"ת)  קונפליקט 

בישראל?

מהן ההשפעות של תהליכים אלה (5-2 לעיל) על הסביבה   .6

(בעיות/הזדמנויות/פגיעות/יכולת-התמודדות/חוסן)? 

האם הן ניתנות לשליטת הממשל בישראל?

מהן ההשפעות של תהליכים אלה (5-2 לעיל) על איכות   .7

?(wellbeing) החיים/רווחת האדם

מצליחה  בישראל  הנקוטה  הנוכחית  המדיניות  האם    .8

להתמודד עם הבעיות ולנצל את ההזדמנויות להפחית 

עם  חוסן/כושר-התמודדות  ולִבנות  וסיכונים  פגיעּות 

?(resilience) שינויים

מה אנו משערים שיִקרה בעתיד?  

המגמות  מהן  הנדון?  בתחום  בעתיד  לקרות  צפוי  מה   .9

האפשריות והסבירות? מה סביר שיקרה לאור כל זאת 

שניתן  ביותר  לו/הגרוע  לצפות  שניתן  ביותר  (הטוב 

למגמות  ביחס  הוודאות  לרמת  בהתייחס  לו)  לצפות 

והאפשרות של "זעזועים" בלתי-צפויים?

לשינוי  הזדמנויות  למקסם  מנת  על  לעשות  רצוי  מה   .10

וחיזוק חוסן/כושר-התמודדות (resilience) מול שינויים 

ודאיים ומול שינויים בלתי-צפויים? מה רצוי לעשות 

על מנת להפחית סיכונים/פגיעות לשינויים והתגברות 

על חסמים בעתיד?

משתלבות  לִעתים   — דעות  של  אוסף  סיפקו  המומחים 

המדיניות  לקובעי  לאפשר  שעשויות   — סותרות  ולִעתים 

לזהות את הסוגיות הרלוונטיות בתסריט של המשך מגמת 

'עסקים כרגיל' ולהצביע על הנקודות בהן נחוצה התערבות. 

והמסרים  הפרויקט,  באתר  במלואן  מופיעות  הדעת  חוֹות 

העיקריים של כל אחת מהן מופיעים בנספח 2. חוות הדעת 

נכתבו כדלקמן:

סחר וכלכלה, ד"ר דורון לביא ותומר אש  

משק האנרגיה, ד"ר עמית מור, שמעון סרוסי ומלקולם   

איינספן

קרקע ומרחב, אדר' דן סתיו  

משק המים, שמעון טל  

מערכות אקולוגיות ושירותיהן, פרופ' אוריאל ספריאל  

פרספקטיבה חברתית על הסביבה, ד"ר יעקב גארב  

בישראל  קבוצות-אוכלוסייה  צריכת  של  ראשוני  חקר   

והשלכותיה הסביבתיות, ד"ר יעקב גארב ורון הורן

חוסן וקיימּות, ד"ר רובי רוגל  

ניהול מקיים של מחצבים לתעשייה, ד"ר ורד בלאס  

ניהול מקיים של משאבי-טבע, צרויה שבח  
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פיתוח תסריטים39

ב'תחזית 2030' נבחרה שיטת חשיבה על העתיד באמצעות 

פיתוח תסריטים.

התסריטים הם "סיפורים מובְנים" שנועדו לעורר מחשבה 

על אודות העשוי לקרות בעתיד. 

אינו  הוא  אך  אפשרי,  עתיד  מתאר   (scenario) התסריט 

לקרות  שעשוי  מה  את  מתאר  הוא  תחזית.  לא  וגם  חזון 

בעתיד ואת התהליכים שיובילו אליו. בדרך זו מאפשרים 

הקיימות  ההתפתחויות  משמעות  על  לתהות  התסריטים 

מאפיינים  כמה  יש  לתסריטים  מובילות.  הן  לאן  ולבחון 

המבחינים ביניהם לבין דרכים אחרות של ניתוח העתיד, 

הם  (רב-ממדיים),  מערכתיים  הם  וניבויים.  תחזיות  כמו 

מתייחסים לאי-ודאות, הם באים בדרך-כלל בקבוצות של 

שלושה עד שישה תסריטים, והם אינם מתיימרים לחזות 

את העתיד. 

שימוש רב בתסריטים נעשה בתחומי הביטחון והאנרגיה, 

וכן במסגרות סביבתיות עולמיות, כמו למשל בּפאנל הבין-

 Intergovernmental) שינויי-אקלים  לבדיקת  ממשלתי 

 Tellus) במכון טלוס ,(Panel on Climate Change, IPCC

Institute) שבבוסטון ובמכון השבדי לסביבה שבשטוקהולם 

הסביבתיות  בתכניות   ,(Stockholm Resilience Centre)

ההסתכלות  נבנתה  שבמסגרתן  האו"ם  של 

 GEO-4-ולאחר מכן ה GEO-3-לעתיד של ה

הסביבתית  הסוכנות  של  וכן   GEO-5-וה

 The European Environment) האירופית 

.(Agency — EEA
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נעשה על-ידי צוות רב-תחומי בארבע סדנאות חשיבה 
ד"ר  היו:  הסדנאות  משתתפי  יומיים.  בנות  ועבודה 
ליה אטינגר, ד"ר ורד בלאס, ולרי ברכיה, ד"ר יעקב 
גארב, גלית כהן, אורי גונן, פרופ' שלמה חסון, גלית 
חזן, עמית יגור-קרול, ד"ר משה ינאי, פרופ' אוריאל 
ספריאל, פרופ' ערן פייטלסון, רותם שמאי. המשותף 
ואחת  אחד  לכל  אך  בסביבה,  העיסוק  הוא  לכולם 
מהם גם נגיעה בתחום משיק אחר — כלכלה, ממשל, 
ציבורית  מדיניות  עירוני,  תכנון  אקולוגיה,  חברה, 
נוצלו  המומחים,  של  והערכים  הניסיון  הידע,  ועוד. 
לבניית מערכת כוללנית לגבי התהליכים המשפיעים 
לעבר  ולהתבוננות  בה,  החי  והאדם  הסביבה  על 

העתיד.

לאתר  עתידיות,  אפשרויות  לבחון  נועדו  התסריטים 

לעורר  מיועדים  הם  סיכונים.  על  ולהצביע  הזדמנויות 

חשיבה על דגמים ותהליכים שבדרך-כלל נוטים להתעלם 

מהם. אין פירוש הדבר שאחד התסריטים עתיד להתגשם 

בהכרח, באופן מלא או חלקי. העיקר הוא לצאת מהרגלי 

הבלתי- על  בחשיבה  ניסיון  ולרכוש  הקיימים  החשיבה 

צפוי ועל מה שנראה בלתי-אפשרי. כך ניתן לפתח חשיבה 

ולבחון  הקיימות  התפיסות  על  תיגר  לקרוא  שגרתית,  לא 

הזדמנויות חדשות. 

חשיבה אסטרטגית בשיטת התסריטים

ארבעה  כוללת  התסריטים  בשיטת  אסטרטגית  חשיבה 

מרכיבים עיקריים:

אבחון תהליכים קיימים;  .1

יצירת תסריטים;  .2

יצירת חזון מנחה;  .3

פיתוח אסטרטגיות התערבות במטרה להתקדם לעבר   .4

החזון המנחה.

איור 4: הקשר בין ארבעת המרכיבים 

של חשיבה אסטרטגית בשיטת התסריטים

תהליכים
תסריטים — 

עתידים אפשריים
אסטרטגיות חזון — עתיד רצוי

תהליך 1

תהליך 2

תהליך 3

תסריט 1

תסריט 2

תסריט 3

תסריט 4

אסטרטגיה

אסטרטגיה

אסטרטגיה

אסטרטגיות אלטרנטיביות — 

אין דרך ריאליסטית להגיע 

לחזון המקורי

חזון מקורי

חזון מותאם 

למציאות
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על  הסביבה,  על  אלה  כל  של  ההשפעות  ונבחנו  ודאויות 

רווחת האדם ועל החוסן.

ביצירת  אופיינו  ביניהם  והקשרים  השונים  המשתנים 

האקטיביים  הגורמים  זוהו  בה  השפעות,  של  דיאגרמה 

שבעיקר משפיעים, אך פחות מושפעים, וכן גורמים קריטיים 

המשפיעים ומושפעים כאחד. 

כל ִמשתנה במפת החשיבה הוגדר במדויק על פי המתווה 

דלהלן: 

הגדרה נומינלית: המתארת את המשתנה ואת השפעתו   (1

מידת  הוא  ה"חדשנות"  גורם  (לדוגמה:  הפוקוס  על 

ההשקעה במחקר ופיתוח);

יותר  או  אחד  מדידה  אופן  אופרטיבית:  הגדרה   (2

— אחוז  "חדשנות"  עבור  מדד  (לדוגמה:  למשתנה 

ההשקעה במו"פ סביבתי מתוך סך ההשקעה במשק);

יישום גישת התסריטים בתחזית קיימּות 2030

צוות המומחים40 החל את עבודתו בהגדרת שאלת המחקר 

את  הסביבה,  את  המעצבים  הגורמים  מהם  המרכזית: 

רווחת האדם ואת החוסן? הצוות לא התמקד רק בסביבה, 

של  החיים  מאפייני  לעבר  הסתכלותו  את  הרחיב  אלא 

המשק ושל האדם בסביבתו. הופעת המונח 'חוסן' בשאלת 

המחקר (כתרגום בלתי-מדויק למונח "resilience"), מדגיש 

את הצורך בהתייחסות רחבה למצב הסביבה ולאדם החי 

עמידה,  ויכולות  זמן  לאורך  מגמות  הערכת  כולל   — בה 

הקיימּות  ממשולש  שונה  זו  הגדרה  והסתגלות.  תגובה 

המקובל: סביבה, חברה וכלכלה.

אותרו  המורכבות,  המערכות  תיאוריית  על  בהתבסס 

הגורמים המרכיבים את המערכת (מפת החשיבה, ראו איור 

המניעים  הגורמים  זוהו  ההדדיות,  ההשפעות  נבדקו   ,(5

האי- זוהו  איור 6),  ראו  ההשפעות,  (דיאגרמת  העיקריים 

40 ראו הערה 39.

איור 5: מפת החשיבה: הגורמים המשפיעים על סביבה, רווחת האדם וחוסן
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טווח הערכים של המשתנה: הדגש הושם על בחירת   (3

הגדרה אופרטיבית שיש לה טווח השתנות, ובעמודה 

זו צוין ִמשרע הטווח.

היות שנוצרה כמות גדולה של משתנים, הם צומצמו לפי 

הכללים הבאים:

חפיפה: אוחדו משתנים שהיו להם מקבילים בקטגוריות   .1

אחרות; 

זיקה: אוחדו משתנים התלויים זה בזה או משפיעים   .2

באופן דומה על הפוקוס;

חשיבות: נשמרו המשתנים שחשיבות השפעתם היתה   .3

גדולה.

לכל אחד מ-30 המשתנים שהתקבלו לאחר הליך הצמצום, 

ניתן ציון על פי רמת השפעתו (קטנה/בינונית/גדולה) על 

טבלה   — השפעות  של  מטריצה  נוצרה  כך  משתנה.  כל 

המכילה את מידת השפעתו של כל משתנה על המשתנים 

האחרים. דיאגרמת ההשפעות המגדירה את היחסים בין 

והמושפעּות  ההשפעה  כסך  הופקה  השונים,  המשתנים 

עבור כל משתנה. הדיאגרמה מחלקת את המשתנים לארבע 

משתנים  והמושפעות:  ההשפעה  מידת  לפי  קטגוריות 

המשתנים  וקריטיים.  אקטיביים  פסיביים,  אינרטיים, 

הקריטיים הם מהותיים, עקב האי-ודאות הרבה שלהם. 

התסריטים  "גזירת"  של  ההליך  החל  זו  אי-ודאות  מתוך 

שנעשה על-בסיס הלוח שלהלן (ראו איור 7). 

איור 6: דיאגרמת ההשפעות
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התהליך של פיתוח תסריטים שונים לעתיד החל משימוש 

'תסריט  בבסיס-ידע (מדדים וחוות-דעת מומחים) להבנת 

את  ועיצבו  שהובילו  התהליכים  בחינת  כלומר:  העבר' — 

המדיניות הסביבתית בישראל מ-1948 ועד היום. סקירה 

היסטורית זו עזרה לגבש את התהליכים שבבסיס מערכת 

החשיבה.

של  התהליכים  את  המשיך  כרגיל'  'עסקים  של  התסריט 

ליצור  מנת  על  הבאות,  השנים   20 לעבר  העבר'  'תסריט 

תסריט של המשך דרכי ההתנהלות וההתערבות הנהוגות 

כיום.

"לוח   — סכמה  בסיס  על  גובשו  החלופיים  התסריטים 

מנגנונים  בין  לקשור  המאפשרת   — לתסריטים"  השלד 

(למשל: מנגנון השוק) במערכת, לבין המשתנים  בסיסיים 

בבסיס  עמדה  ההשפעות  דיאגרמת  שזוהו.  הקריטיים 

של  ִמֹשרע  מהם  אחד  שלכל  הבסיס,  מנגנוני  של  גיבושם 

מובנית  אי-ודאות  קיימת  מנגנון  בכל   .(--/-+/++) שינוי 

משק  דרך  עולמי,  עסקים  ממרכז  השוק:  במנגנון  (למשל 

'עסקים  של  תסריט  מסתגר).  משק  של  למצב  פתוח, 

באיור  המוצגים  בלתי-מוסדר'  'שוק  של  ותסריט  כרגיל' 

חיבור  על-ידי  התסריט  שלד  היווצרות  את  מדגימים   ,7

מאוחר  בשלב  הבסיס.  מנגנוני  של  אפשריים  מצבים  בין 

התסריט קורם עור וגידים על-ידי תיאור מילולי מפורט.

בעזרת 'תסריט העבר' ובניית תסריטים על-פי לוח השלד 

קיימות  ל'תחזית  תסריטים  שבעה  פותחו  לתסריטים, 

2030' — תסריט של 'עסקים כרגיל' ועוד שישה תסריטים 

חלופיים:

איור 7: לוח השלד לתסריטים
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טבלה 1: התסריטים ל׳תחזית קיימות 2030׳

המשך המגמות הקיימֹות1. המשך עסקים כרגיל

שוק כלכלי פרוע, מלווה 2. שוק בלתי-מוסדר

בהידרדרות סביבתית 

וחברתית

התגברות ההסדרה הסביבתית 3. שוק מוסדר

בתוך המסגרת הקיימת

תהליכים שהחלו צומחים 4. פסיפס קהילתי 

"מלמטה" מתחזקים ומשנים 

את פני הכלכלה והחברה 

אימוץ גישה פוסט-ניאו-5. מדינה מפתחת

ליברלית עם דגשים חברתיים 

וסביבתיים

6. 'מדינת-ִמבצר' 

    בלתי-מוסדרת 

הידרדרות סביבתית וחברתית 

שנוצרת בעקבות הסתגרות 

פוליטית

7. 'מדינת-ִמבצר' 

    מוסדרת 

רגולציה חזקה המושלטת 

בעקבות הסתגרות פוליטית, 

מארגנת את החברה והכלכלה 

ומיטיבה עם הסביבה

גיבוש חזון קיימּות לישראל

החזון  לעומתם  אפשריים.  עתידים  מציגים  התסריטים 

צריך  החזון  להשגה.  הניתנת  רצויה  תמונת-עתיד  מציג 

שקריאת- חשוב  אך  הקיימת,  המציאות  על  תיגר  לקרוא 

תיגר זו תהיה בת-השגה. חזון שאינו בר-השגה אינו יכול 

לכוון את הפעילות המעשית. החזון אינו חרוט בסלע והוא 

נמצא תמיד בתהליך התפתחות וִהשתנות. עם ההתקרבות 

לחזון שנקבע, ניתן להמשיך ולפתחו ולהגביה את הרף על 

פי הרצוי.

חבר- כל  הציע  תחילה  שלבים:  בשני  נעשה  החזון  גיבוש 

לשנת  בישראל  לקיימּות  משלו  אישי  חזון  בפרויקט  צוות 

2030. לאחר מכן גובש חזון קבוצתי, תוך איחוד החזונות 

 .(co-creating) האישיים בתהליך של יצירה משותפת

אסטרטגיות לפעולה41

מה  השאלות  על  לחשוב  מסייעים  שהתסריטים  בעוד 

ובעוד  אפשריים?  עתידים  אילו  או  בחובו,  צופן  העתיד 

שהחזון מסייע לחשוב על השאלה: איזה עתיד היינו רוצים 

שיתגשם? נועדו האסטרטגיות לסייע בקבלת החלטות: מה 

צריך להיעשות בהינתן עתידים אפשריים שונים (ובכללם 

החזון,  את  לממש  מנת  על  בהווה)  השורר  המצב  המשך 

אפשריים  עתידים  בהינתן  לעברו?  להתקדם  לִמצער  או 

לאתר  יש  סותרים,  אף  ולעתים  שונים  (תסריטים) 

'אסטרטגיות איתנות', שהן אסטרטגיות הפעולה החוזרות 

במספר רב של מצבים. 

אסטרטגיה היא:

מפת-דרכים מיועדת: מסגרת לעתיד שמיועדת למימוש   

חזון מוגדר; 

מערך-פעילויות: פעולות שכבר התממשו, תוך הסתכלות   

על הפעילות והניסיון בעבר והתאמתם לאתגרי העתיד;

מיצוב: מיקום במערכת אשר בה שואפים לפעול במטרה   

לעצב ולהשפיע.

גיבוש אסטרטגיות לפעולה 

הקישור בין החזון לבין תסריט כלשהו נעשה על פי שיטת 

בה  "מנהרת-זמן",  או   (wind-tunneling) "מנהרת-רוח" 

מעמתים את החזון באופן כרונולוגי או נושִאי עם מאפייני 

לבין  החזון  בין  פערים  זיהוי  מאפשר  התהליך  התסריט. 

התסריט: מה הם הדברים אשר נוגדים את התסריט? מה 

הם מרכיבי החזון שמשתלבים עם התסריט ואף מתחזקים 

במהלכו? מנקודת המבט של החזון הקבוצתי ניתן לבחון מה 

הם החסמים המפריעים לקידום החזון בכל תסריט, ומה 

הן ההזדמנויות שיש לנצל על מנת לקדם את הגשמתו (ראו 

דוגמה בטבלה 2 להלן). לאחר הרצת החזון דרך התסריטים 

לפיתוח  ניגשים  וההזדמנויות,  החסמים  וזיהוי  השונים 

על  להיעשות  צריך  מה  שקובעות  ִמרשמיות  אסטרטגיות 

מנת לצמצם חסמים ומה צריך להיעשות על מנת להעצים 

הזדמנויות. בתהליך זה מתקבלות אסטרטגיות ִמרשמיות 

הן  הִמרשמיות  האסטרטגיות  השונים.  בתסריטים  רבות 

41 בהובלת פרופ' שלמה חסון.
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האסטרטגיות  להיעשות.  צריך  מה  הקובעים  מרשמים 

על  החוזרות  המרשמיות  האסטרטגיות  הן  האיתנֹות 

עצמן במספר רב של תסריטים — דהיינו שאין זה משנה 

איזה תסריט יתגשם, אסטרטגיות אלו יהיו נחוצות — מה 

תשע  זוהו  בתהליך  איתנות.  לאסטרטגיות  אותן  שהופך 

אסטרטגיות איתנות. 

טבלה 2: תהליך "מנהרת רוח"

שחקניםאסטרטגיותהזדמנויותחסמים תסריט

המשך 'עסקים 

כרגיל'

החסם העיקרי: 

תרבות הצריכה 

ובחירת האזרח לנהל 

את חייו בדרך של 

צריכה חומרית

"פיזור מרוכז" בערים, 

היוצר חיים מלאי תוכן 

באיכות גבוהה:

העצמת המגוון   

והשונות בתוך הערים

עירוב שימושים ועירוב   

אוכלוסיות

ניצול איכויות מקומיות   

וקהילתיות

שינוי ערכים חברתיים 

מצרכנות חומרית 

לאזרחות ערכית 

ומשתתפת

יצירת בעלות על   

המרחב העירוני: 

הפחתת הנסועה, 

פעילות במרחב 

המקומי, תרומה 

קהילתית, פעילות 

קבוצתית

צרכנות משותפת  

חינוך איכותי  

פעילות קהילתית  

שימוש במדדים   

לקיימּות לצורך הערכת 

איכות החיים ושיפורם

קבוצת האמצע   

של האוכלוסייה 

כמובילה

הרשות המקומית   

וראשיה 

כמאפשרים 

ותומכים

מדינה מפתחת 

כיצד משקמים 

מדינה במשבר, 

ומחזירים 

את היכולת 

לנצל משאבים 

(טבעיים 

ואנושיים) 

באופן מוצלח?

רגרסיה להרגלים   

ישנים (במוסדות 

ובהתנהלות) 

שימוש   

ביד חזקה 

בהתמודדות עם 

המשבר

חוסר במשאבים   

הדרושים 

לשיקום

ההשקעות   

החדשות לצורך 

ההשתקמות לא 

יהיו שלמות 

ויובילו למערכת 

חדשה רעועה

מוביליזציה   

וסולידריות גבוהות 

בקרב האוכלוסייה

הכרה בכך שהמשך   

המגמות הנוכחיות אינו 

פתרון קביל

הלאמה מחדש של   

משאבים ציבוריים 

לבעלות ושליטה 

ציבורית

חשיפת הנזקים,   

השחיתות וקוצר 

הראייה המאפיינים את 

המוסדות ואת המגמות 

הנוכחיות, ותחושת 

דחיפּות בצורך לשנות 

את המצב

התמודדות עם מדינה 

המתאוששת ממשבר 

ומשדדת את מערכותיה

בניית חוסן (ובפרט   

יצירת מלאי והשקעות 

איכותיות לטווח 

הרחוק בתהליך 

ההשתקמות)

השגת יתרונות מידיים  

בניית מוסדות   

אפקטיביים

יצירת מלאי של   

משאבים

אנשי וגופי   

תקשורת 

מדדים וגופים   

העוסקים בהם

משאבים (משרד   

האוצר, המגזר 

הפרטי, משרד 

התשתיות)

רשתות ויכולות   

קיימות המהוות 

בסיס למוסדות 

החדשים (ארגונים 

לא-ממשלתיים, 

מנהיגים 

פוליטיים, מומחי-

תקשורת)
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המומלצות  אלו  הן  שזוהו  האיתנות  האסטרטגיות  תשע 

אחד  בכל  לקיימּות  החזון  לעבר  ולהתקרבות  להתקדמות 

מן התסריטים שפותחו, ואלו הן:

תמרוץ של חדשנות ויזמות;   (1

ניהול סיכונים אינטגרטיבי וטיפוח חוסן;   (2

פיתוח ראייה אינטגרטיבית ארוכת-טווח;  (3

טיפוח ערכים שמעֵבר לצריכה החומרית;  (4

טיפוח הקהילתיות;  (5

פיזור מרוכז והחייאת מרכזי הערים;  (6

התייחסות  גם  שיכלול  כך  ה'ביטחון'  מושג  הרחבת   (7

לסביבה, לחברה ולכלכלה;

פיתוח מנהיגות עם תחושת אחריות לדורות הבאים;  (8

פיתוח שיטות ומערכות הערכה.  (9

אסטרטגיות ממוקדות42

במגמות  ובהתחשב  האיתנות  האסטרטגיות  ּבְסיס  על 

חמש  ונותחו  זוהו  לקיימּות,  בינלאומיות  ובגישות 

אסטרטגיות ממוקדות: צריכה מקיימת, עירוניות תוססת, 

סחירים  משאבי-טבע  ניהול  חברתי-קהילתי,  חוסן  חיזוק 

(הון טבעי) וחדשנות לקיימות.

חוקר  אל  הופנתה  הממוקדות  האסטרטגיות  מן  אחת  כל 

(או צוות חוקרים) לבחינה עצמאית. ההמלצות להתערבות 

דונלה  של  שיטתה  פי  על  סווגו  הממוקדות  באסטרטגיות 

מדוס (Donella Meadows) בדבר עומק ההתערבות ונקודות 

מדוס,  של  שיטתה  פי  על  במערכת.43  הקיימים  המינוף 

במערכות מורכבות ישנן נקודות-מינוף שהן נקודות העוצמה 

להתערבות במערכת. שינוי קטן בנקודות אלו יביא לשינוי 

גדול במערכת כולה. 

נקודות המינוף של מדוס אוגדו לשלוש קטגוריות: 

 (change of mindsets) שינוי תפיסת-עולם 

בקטגוריה העמוקה והגבוהה ביותר, המערכת קובעת אילו 

ערכים, אמונות ועקרונות היא מקדמת או דוחה. פעילויות 

העולות בקנה אחד עם ערכים אלה יתקבלו על-ידי מקבלי 

או  אותם,  הסותרות  פעילויות  אך  היום,  גם  ההחלטות 

42 בהובלת מנהלת הפרויקט, ולרי ברכיה.

 Meadows D. (1999) Leverage Points — Places to Intervene in 43

a System.

לרדאר"  "מתחת  יחמקו  או  יידחו  להם,  תואמות  שאינן 

בתפיסת- שינוי  אפשרויות-פעולה.  על  לשיח  מחוץ  ויהיו 

שהיו  דרכי-פעולה  למגוון  חדש  נתיב  לפתוח  יכול  עולם 

להתערבות  כי  ונאמר  נקדים  בלתי-נראות.  או  חסומות 

בהשגת  ביותר  חשוב  תפקיד  יש  העולם  תפיסת  בשינוי 

שינויים מרחיקי-לכת.

 שינוי כללי המשחק

בקטגוריה זו נמצאות רוב הפעולות המקובלות כיום על-

כללי  את  הקובעים  ומיסוי,  תקנים  כגון  הרגולטור,  ידי 

כאזרחים  יחידים  של  או  במשק  חברות  של  ההתנהגות 

בחירת  על  להשפיע  יכול  המשחק  כללי  שינוי  וכצרכנים. 

אחר  או  זה  לשיקול  הניתן  המשקל  שינוי  דרכי-פעולה, 

והכנסת שיקולים שלא קיבלו עד כה ביטוי בתהליכי קבלת 

ההחלטות (כגון הפנמת עלויות חיצוניות).

 שינוי פעולה

של  יישום  המבטיחות  משימות  נכללות  זו  בקטגוריה 

מדיניות או אסטרטגיית-פעולה אשר יישומן קריטי להשגת 

המטרות, ואי-יישומן או הימנעות מעשייה יגרמו לעלויות 

 .(the costs of inaction) עתידיות גבוהות או לנזקים

ההמלצות לאסטרטגיות הממוקדות כוללות התערבות של 

הסקטור  הממשלה,  העיקריות:  השחקנים  קבוצות  שלוש 

העסקי והחברה האזרחית.

חבילות כלי-מדיניות ליישום 
האסטרטגיות44

הצורך בחבילות כלי-מדיניּות45

או  אמצעים  לבחור  יש  את האסטרטגיות  ליישם  מנת  על 

כלשהי  אסטרטגיה  של  יישום  מתאימים.  כלי-מדיניות 

מחקרים  אמצעים.  של  שורה  בנקיטת  רבות  פעמים  כרוך 

הראו כי "רשימות המכולת" של האמצעים שגובשו עבור 

ובמקרים  המיוחל  לשינוי  הביאו  לא  שונות,  אסטרטגיות 

44 בהובלת פרופ' ערן פייטלסון.

45 להרחבה על המתודולוגיה של בניית חבילות כלי-מדיניות ראו: סקר-

ספרות בנושא: פייטלסון, ע. חבילות כלי-מדיניות: תמונת הידע הקיים, 
www.kayamut2030.org 2012, באתר הפרויקט
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לא מעטים גרמו לשורה של השפעות-רוחב שלא נחזו או 

לא נדונו בעת שהכלים אומצו, וכך פגעו באפקטיביות של 

האמצעים וביישום האסטרטגיה.46 

אך הבעייתיות ביישום כלי-מדיניות פרטניים אינה מצטמצמת 

רק לאפקטיביות שלהם. חלק ניכר מהכלים בעלי המשמעות 

הסביבתית גורמים להשפעות ִהתחלקותיות.47 יש הנהנים 

מהפעלתם כל עוד הם מטילים מגבלות על אחרים. במידה 

הנתפסות  בקבוצות  או  חלשות,  בשכבות  היא  שהפגיעה 

כבלתי-קבילים  להידחות  עלולים  הם  להעדפה,  כראויות 

מבחינה חברתית. מעבר לכך, לחלק מן הכלים יש השפעות 

שליליות על קבוצות-אינטרס ממוקדות היכולות לפעול נגד 

אימוצם.48 לפיכך יש כלים רבים שיעילותם זוכה לתמיכה 

רחבה בקרב מומחים, אך אינם מיושמים הלכה למעשה.49 

לדוגמה  שחקרו  הצלחה",50  "סיפורי  שבחנו  המחקרים 

את הערים בהן יש מערכות יעילות של תחבורה ציבורית, 

מצאו כי במקרים אלה הופעלה שורה של אמצעי-מדיניות 
אשר השלימו זה את זה ותרמו להשגת היעדים.51

מצמצמת  אספקת-חניה  אחד  מצד  החניה.  תקני  הם  לכך  דוגמה   46

את פליטת המזהמים הנובעת מחיפוש חניה ואת המפגעים הנובעים 
מחניה לא-חוקית. מצד שני היא גורמת לשורה של פגיעות סביבתיות 
לכך  אי  פרטי.  ברכב  שימוש  ומעודדת  האספלט  שטחי  הרחבת  בגין 
של  בהקשר  כלכליים.  בכלים  להחליפם  או  תקני-חניה  לצמצם  הוצע 
אסטרטגיות כוללניות מוצע לא פעם להטיל תקני מקסימום באזורים 
המשורתים על-ידי תחבורה ציבורית, כדי לעודד את השימוש בה. אך 
להתמקם  עלולים  עסקים  שכן  שלילית,  השפעה  להיות  עלולה  לכך 
הגעה  לאפשר  כדי  ציבורית,  תחבורה  ע"י  משורתים  שאינם  באזורים 

נוחה אליהם ברכב פרטי. ראו גם:
Feitelson E. and Rotem O., “The case for taxing surface parking”, 
Transportation Research D 9, 319-333, 2004.
 OECD, Greening Household behavior: The Role of Public  47

Policy, Paris, 2011.
48 לדוגמה, המאבק סביב רכבי החברה ורכבי הליסינג בישראל:

Cohen-Blankshtain G., “Institutional Constraints on Transport 
Policymaking: The Case of Company Cars in Israel”, Transportation 
53, 411-424, 2008. 

49 דוגמה לכך מתחום התחבורה: אגרות גודש וזיהום. ראו לדוגמה:

Schade J. and Schlag B. (eds.), Acceptability of Transport Pricing 
Strategies, Elsevier, 2003.
Feitelson E. and Salomon I., “The Political Economy of Transport 
Innovations”, in: M Beuthe, V. Himanen, A. Reggiani and L. 
Zamparini (eds), Transport Developments and Innovations in an 
Evolving World, Springer Verlaag, Berlin, 2004.
 Cervero, R., Transit Metropolis: A Global Inquiry, Island :50 ראו

Press, Washington DC, 1998.
OECD, Instrument Mixes for Environmental Policy, Paris, 2007. 51

המסקנה העולה מן הספרות היא שכל עוד מסתמכים על 

אמצעי-מדיניות בודדים או על אוסף אקראי של אמצעים 

כאלה, חלות מגבלות מהותיות על האפשרות להביא לשינוי. 

לפיכך, הרעיון העומד מאחורי 'חבילות כלי-מדיניות' הוא 

שיש לקדם שורה של אמצעים שיש ביניהם סינרגיה, וזאת 

חברתית  קבילים  יהיו  היעדים,  את  שישיגו  להבטיח  כדי 

זו  חשיבה  גבוהה.  תהיה  מימושם  ושהסתברות  ופוליטית 

על 'חבילות כלי-מדיניּות' היא בחזית המחקר, והיא כורכת 
שיקולי-יעילות עם שיקולים של קבילּות.52

הרכבת חבילות כלי-מדיניות 

אפיון חבילות כלי-מדיניות נעשה במספר שלבים, כדלקמן:53 

את  לקדם  העשויים  האמצעים  זוהו  הראשון  בשלב 

האסטרטגיות השונות ואוגדו בטבלה אחת — ללא סיווג 

שיבדיל בין אמצעים שמקורם באסטרטגיות נפרדות. להלן 

דוגמת מקטע מרשימת האמצעים:

טבלה 3: אמצעים לקידום אסטרטגיות שונות

תמרוץ של 

חדשנות 

ויזמּות

תמיכה ממשלתית ב"בטא-סייט"  

קידום תכניות לימוד ומחקר (הקשורות   

בסביבה) באקדמיה

רגולציה גמישה המאפשרת בחינת טכנולוגיות   

חדשות

מרכז לאיסוף ולניתוח מידע שימושי  

מרכז תכנון ולמידה: יעזור לעסקים קטנים   

ובינוניים (SME); מדיניות מותאמת לישראל; 

רשות תיאום לאקדמיה, לתעשייה ולממשלה 

תגבש מערכת מוסכמת של עקרונות מנחים

הענקת פרס לחדשנות סביבתית  

בורסת חומרי-גלם  

ביטוח סיכונים לקבלת אשראי   

ניהול 

סיכונים 

אינטגרטיבי

בשוק ההון והפיננסים: ניהול סיכונים   

סביבתי פרטני בכל גוף מעורב

מתודולוגיה: פיתוח מסגרת-ניתוח עבור   

מקרים, בעזרת ניהול סיכונים

חבות וביטוח ומתודולוגיה להערכה  

דירקטורים מן הציבור עם ניסיון סביבתי  

52 ה-OECD (2007) קרא לפיתוח חבילות-מדיניות כגון אלו, על סמך 

ממצאיהן בדבר היתרונות של צירוף אמצעים, אך לא הציע כיצד לעשות 
זאת.

53 לעיון בפרטי תהליך גיבוש החבילות, ראו דוח הביניים (פייטלסון, 

ע. וגונן, א., 2012) הזמין באתר הפרויקט. 
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מידה  באיזו  לבחון  כדי  כלי-המדיניות  נותחו  השני  בשלב 

הם אפקטיביים וריאליים. האפקטיביות היא פונקציה של 

והיכולת  מטרתם,  את  להשיג  עשויים  הכלים  בה  המידה 

להתאימם לתנאים משתנים (שכן יישום כלים מחייב תמיד 

מידת  זמן).  פני  על  ולתמורות  מקומיים  לתנאים  התאמה 

היותם "ריאליים" היא פונקציה של עלותם, והכוונה היא 

לעלותם הכוללת ולא רק לעלותם הכספית. לכן התבחינים 

שעל פיהם נבחנו האמצעים הם אלה: 

אפקטיביות — מידת יכולתו של האמצעי ליצור שינוי   

בכיוון שאליו הוא מוביל;

את  ולהתאים  לשנות  היכולת  מידת   — גמישות   

האמצעי מעת לעת, בהתאם לתנאים משתנים.

עלות כוללת:  

עלות כספית — העלות התקציבית ליישום כלי-  

המדיניות;

התחכום  המאמץ,  מידת   — טכנית  מורכבות   

והסיבוך הקשורים בכלי-המדיניות;

זמן יישום — הזמן המשוער הנדרש ליישום;  

שניתן  עד  שנדרש  הממוצע  הזמן   — תגובה  זמן   

לראות תוצאות;

קבילות חברתית ופוליטית — עד כמה האמצעי   

הכוחות  מערך  ומבחינת  החברה  מבחינת  קביל 

הפוליטי.

השונים,  האמצעים  בין  הקשרים  זוהו  השלישי  בשלב 

קרי: זוהו תנאי הקדם ליישומם של האמצעים המוצעים, 

קשרים סינרגטיים וניגודים אפשריים ביניהם:

ליישם  יש  האמצעי  את  ליישם  כדי   — תנאי-קדם   
אמצעי אחר. לדוגמה, כדי להכשיר סגל בכיר בנושאי 

למדיניות  בתי-ספר  של  בקיומם  צורך  יש  מדיניות, 

את  לתת  שמסוגלים  אחרים  מוסדות  או  ציבורית 

ההכשרה הנדרשת.

אחד  אמצעי  של  כשהאפקטיביות   — השלמתיות   

מועצמת בעקבות יישום אמצעי אחר. למשל, השפעת 

מושפעת  הנסיעות,  פיצול  על  קלה  רכבת  של  בנייתה 

משינוי בתקני החניה ובקווי האוטובוסים.

של  באפקטיביות  פוגע  אחד  אמצעי  כאשר   — ניגוד   

אמצעי אחר.

ניתוח  בסיס  על  למפות.54  ניתן  הללו  הקשרים  את 

האמצעים  הרביעי  בשלב  זוהו  הללו  והמפות  האמצעים 

המרכזיים וקבוצות האמצעים שמשלימים את האמצעים 

ואין  סינרגטיים  קשרים  ביניהם  שיש  משום  המרכזיים, 

נבחנו  לבסוף  הבסיס.  חבילות  הן  אלו  ניגודים.  ביניהם 

של  הראות  מנקודת  בבחינת-רגישות  הבסיס  חבילות 

האסטרטגיות — קרי: באיזו מידה כל חבילה אכן נותנת 

מענה לכל האסטרטגיות. 

של  והפוליטית  החברתית  הקבילּות  נותחה  הבא  בשלב 

אמצעי  מכל  והנהנים  הנפגעים  זוהו  כך  לשם  החבילות. 

שבכל חבילה.

ניזוק  שכל  ההפרעה  מידת  של  ניתוח  נערך  מכן  לאחר 

עלול לגרום ליישומו של האמצעי. כמו כן זוהו השחקנים 

ששיתוף הפעולה שלהם חיוני ליישום כל אמצעי. על בסיס 

ניתוח זה זוהו הגורמים שעלולים למנוע או לפגום ביישום 

האמצעים השונים בכל חבילה. 

בשלב הסופי הוצעו הצעדים ליישום אשר נועדו להתגבר 

על קשיי היישום של כל חבילה. במספר מקרים הושמטו 

לעורר  עלולים  אך  לחבילה,  מרכזיים  שאינם  אמצעים 

התנגדות עזה ולפגוע בסיכויי קידומה.

54 מיפוי זה הוא גרסה מפושטת של המתודה שהוצעה לאחרונה על-ידי:

Taeihagh A., Givoni M and Banaras-Alcantara R., Which policy 
first? A new technique for the ranking of policy measures, paper 
presented a the Univesities Transport Studies conference, Milton 
Keynes, Jantuary, 2011.
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איור 8: סכמת קשרים בין אמצעי-מדיניות 

הקשרים מצביעים על סינרגיה בין אמצעים, והחצים מצביעים על קשר סיבתי. האמצעי המרכזי מודגש, והוא נבחר 

על-פי הסינרגיה בינו לבין אמצעים אחרים.

דוגמה לניתוח אמצעי-מדיניות במסגרת בניית חבילות של כלי-מדיניות: האמצעי של רגולציה גמישה הוצע כדי לאפשר 

של  פרטני  ניתוח  בוצע  הראשון  בשלב  ויזמות.  חדשנות  לתמרוץ  אסטרטגיה  למימוש  כדרך  חדשות  טכנולוגיות  בחינת 

האמצעי:

טבלה 4: ניתוח פרטני של אמצעי-מדיניות

עלות גמישות אפקטיביות אמצעי

כספית 

מורכבות 

טכנית 

זמן 

יישום 

זמן 

תגובה 

קבילות 

חברתית 

ופוליטית 

סיכום

 

גבוהה/קצר=1, בינונית=0, נמוכה/ארוך=1-

רגולציה גמישה 

המאפשרת בחינת 

טכנולוגיות חדשות

111-11003

לאחר מכן נותח האמצעי תוך התחשבות בהקשר של הסיטואציה החיצונית (תנאי-קדם), ולאור אפשרות קיומם של 

אמצעים אחרים (אמצעים משלימים וניגודים):

הההההההההההההההדדדדדדדדדדדדיייייייייייוווווווווווווווווווווווחחחחחחחחחחחחחחחשדרוג כלי הדיווח   כככככככככככככככככללללללללללללללליייייייייייי שששששששששששששששששששששדדדדדדדדדדדררררררררררררררררררווווווווווווגגגגגגגגגגגגגגג
המרכזי לניהול  

שששששששששששששששששששששששדדדדדרררררררררוווווווגגגגגגגגגגגגגגג כככככככככככככככככככללללללללללללללללליייייי ההההההההההההההההההדדדדדיייייייווווווווווחחחחחחחחחחחח 
לללללללללללללללננננננננננננננייייייייייייהההההההההההההההההההוווווווווללללללללללללל הההההההההההההההההממממממממממממממממממררררררררררררררררכככככככככככככככזזזזזזזזזזזזזיייייייייי

סיכונים של גופים 
ההההההההההווווווללללללללללל  ללללללללללללללללללנננננננננננניייייהההההההההההההההוווולללללללללללללללללההההההההההממממממממממממממממררררררררככככככככככככככככזזזזז ללללללללללננננננננננננננ הההההההההההההההמממממממממממממממממממררררררררררככככככככככככככככככזזזזזזזזזזזזזייייי
םםםםםםםםםםםם כככככככככככ   גגגגגגגגגגגגגגגגגגוווווווווווופפפפפפפפפפפפפפפפפייייייייייםםםםםםםםםםםםםםםםםםםסססססססססססססססס ששששששששששששששששששששללללללללללללללללל ססססססססססססססססססססייייייייייככככככככככככככככככככווווווווווווונננננננננננננננננניייייייייייםםםםםםםםםםםםםםםםםם

פיננסיים
םםםםםםםםםםםםםםם ששששששששששששששששששלללללללללללל גגגגוווופפפפככככככככככככככווווונננננננננננננ שששששששששששששששששששלללללללללללללל ככככככווונננננננניייייםםםםםםםםםםם
ננננננננננננננננננננננננננננננססססססססססססססססס  פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפייייייייייייינננננננננננננננננננננננננננננננננססססססססססססססססססססייייייייייייייייייייייייפפפפפפפפפפפפפפפפפ

גגגגגגגגגגגגגגוווופפפפפפפפפפפפפפ גגגגגגגגגגגגגגגגווווופפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ
םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם

שימוש באמצעי  
מדידה המשקפים  

סיכונים באופן  
 מלא ונכון

ללללללללללללללללללתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתיייייייייייאאאאאאאאאאאאאאאאווווווווווווםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםיחידה לתיאום   יייייייייייחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחיייייייייייידדדדדדדדדהההההההההההההההההההה
וניהול סיכונים  
ייייחחחחחחחחיייידדדהההההההההה ללללללללללתתתתתתתתתתתתיייאאאאאאאאאאאאאאאאאוווםםםםםםםםםםםםםםםם 
סססססססססססססססססססססססיייייייייייכככככככככככככככככככככווווווווונננננננננננננננננננניייייייייייםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםווו   ווווווווווווווננננננננננננננננננננייייייייייייייההההההההההההההההההההוווווווווולללללללללללללללללל

סביבתיים
ככככככככככככככככככו ההההווולללללל ססססססססססססססס ססססססססססססייייכככככככככככווונניייםםםםווננננננננננננננ וננננננייייהההההההההההההההוווללללללללללללללל
בבבבבבבבבבבבבבבבתתתתתתתתתתתתתת  ססססססססססססססססססססססססבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבייייייייייייבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתיייייייייייייייייייייייסססססססססססססססססבבבבבבבבבבבבבבבב

םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם וווננננייייםםםםםםווונננננננננננננננ
םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם

הההההההההההההההההההיייייייייייייעעעעעעעעעעעעעעעעעעררררררררררררררררררכככככככככככככככוווווווווותתתתתתתתתתתתתתתתתהיערכות  
להתמודדות עם  

ההההההההההההההההיייייעעעעעעעעעעעעעעעעעעעררררררררכככככככככככככככככככוווותתתתתתתתתתתתתתתת 
םםםםםםםםםםםםםםםםם עעעעעעעעעעעעעעעעעםםלללללללללללללללללההההההההההה ההההההההההההההההתתתתתתתתתתתתתתתתתממממממממממממממממממוווווווווווודדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדוווווווווווותתתתתתתתתתתתתתתתת

משברים סביבתיים  
עעעעעעעעעעעעעעעםלללללללללללללללללללהההההההההההההתתתתתתתתתתתתתתתמממממממממממממממממווווודדדדדדדדדדדדדדווווווותתתתתתתתתתתתתת עעעעעעעעעעעעעעעםםםםםםםםםםם  ההההההההההההתתתתתתתתתתתתמממממממממממממממווודדדדדדדדוווותתתתתתתתתתת

םםםםםםםםםם   ססססססססססססססססססססבבבבבבבבבבבבבבבבבבייייייייייייבבבבבבבבבבבבבבבבבתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתייייייייייייייייייייייםםםםםםםםםםםםםםםםםםםמממממממממממממממממממש  מממממממממממממממממממממששששששששששששששששששבבבבבבבבבבבבבבבבררררררררררררררררררייייייייייייםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
ואירועי קיצון
בבבבבבבבבבב םםםםםםםםםם סססססססססססססססבבבבבבבבבבבבב ססססססססססססססססססבבבבבבבייייייבבבבבבבבתתתתתייייייששששששששששששששששבבבבבבבבבבבבבבברררררר שששששששששששששששששששבבבבבבבבבבברררררררררררייייייםםםםםםםםםםםם
צצצצצצצצצצצצ רררררוווווועעעעעעעעעעעעעעעע קקקקקקקקקקקקקק קקקקקקקקקקקקקקקקקקיייייייייייייצצצצצצצצצצצצצצצצצצוווואאאאאאאאאאאא  וווווווווואאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאייייייייייירררררררררררררררררררווווווווווועעעעעעעעעעעעעעעעעיייייייייייי

םםםםםםםםםםםםםםםםםם בתתתתתתתתתתתייייייייייייבבבבבבבתתתתתתתתתתתתתתת
צצצצצצצצצצצצצצווווווווווווןןןןןןןןןןןצצצצצצצצצווווווןןןןןן

מעקב ובקרה  
 אחר היישום

היערכות 
המערכת 

המוסדית לקשר  
בין הביטחון  

 לתחומים אחרים

היערכות 
סביבתית 

למצב  
 בטחוני

הקמת תכניות 
הכשרה למנהיגות  
 ערכית וסביבתית

ביצוע הערכת 
סיכונים 
 כוללנית

חיזוק בסיסי 
נתונים לגבי  

 סיכונים

תרבות 
שימוש בכלי  

 הערכה

אאאאאאאאאאאאאאאאאארררררררררררררררררררוווווווווווךךךךךךךךךךךךךךךךךתכנון ארוך  תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתכככככככככככככככנננננננננננננננננוווווווווווווןןןןןןןןןןןןן
טווח ברשויות 
תתתתתתתתתתתתתתתתתתתכככככככככככככככככננננננננננננננננווווןןןן אאאאאאאאאאאאאאאאאארררררררררררוווווווךךךךךךךךךךך

בבבבבבבבבבבבבבבברררררררררררררררררררששששששששששששששששששוווווווווווויייייייייייוווווווווותתתתתתתתתתתתתתתתתט  טטטטטטטטטטטטטטטטטטוווווווווווווווווווווווווחחחחחחחחחחחחחחחח
המקומיות  
וווותתתתתתתתתתתתתתתתתת בבבבבבבבבברררררררררששששששששששששששששששששוווייייווותתתתתתתתתתתטטטטטטטטטטטטטטטטווווווווווחחחחחחחחחח בבבבבבבבבבבבבבבבברררררררשששששששששששששששווווו טטטטטטטטטטטטטטטוווווווחחחחחחחחחח
ההההההההההההההההההממממממממממממממממממקקקקקקקקקקקקקקקקווווווווווומממממממממממממממממממיייייייייייוווווווווותתתתתתתתתתתתתתתתתתת

ובמגזר העסקי
וווווותתתתתתתתתתתתתתת  הההההההההההההההממממממממממממממממקקקקקקקקקקקקקקקקוווומממממממממממממייייייוווותתתתתתתתתתהההההההממממממממממממממממממקקקקקקקקקקקקקווווווומממממממממממממממ
ההההההההההההההההההההעעעעעעעעעעעעעעעעעעעסססססססססססססססססססססססקקקקקקקקקקקקקקקקקקוווווווווובבבבבבבבבבבבבמממממממממממממממממממגגגגגגגגגגגגגגגגגזזזזזזזרררר הההההההעעעעעעעעעעעעעעעעעססססססססססססססקקקקקקק קקקקקקקקקקקקקקקקקקיייייייייייקקקקקקקקקקקקקק בבבבבבבבבבבבבבבבבבבמממממממממממממממממגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזררררררררררררררר

מיפוי סיכונים 
בעקבות תהליכים 
 ואירועים סביבתיים

מערכות ובסיסי  
,  מידע משותפים

השגת  , נגישים
 והפנמה, ידע

שקיפות המערכת 
הבטחונית ביחס  
 לסיכונים אזרחיים

בחינה של מדדים  
קיימים בארץ 

 ובעולם

יצירת  
רשת של  
העברת  
ידע בין  
 מנהיגים

מרכז לאיסוף  
וניתוח מידע  
 בנוגע לסיכונים

:  פיתוח עמידות
הרחבת הידע  
 ותחילת מדידה

פיתוח מסגרת  
ניתוח בעזרת  
 ניהול סיכונים

הערכת 
ההשלכות של  
ההדרדרות  
,  בכלכלה

פפפפפפפפפפפפפפפפפייייייייייייתתתתתתתתתתתתתתתתוווווווווווווחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחפיתוח  וחברה, סביבה
מנהיגות 
פפפפפפפפפפפפפפפפפפפיייייייתתתתתתתתתתתתתתתתוווווווחחחחחחחחחחח 
מממממממממממממממממממנננננננננננננננהההההההההההההההההההייייייייייייגגגגגגגגגגגגגגגווווווווווותתתתתתתתתתתתתתתתתת

ושלטון מקומי  
גגגגגגגגגגגגגגגווווותתתתתתתתתתתתתת  מממממממממממממממממננננננננננהההההההההההההיייייייגגגגגגגגגגגגגגגגוווותתתתתתתתתתתמממממממממממממממממממנננננננננננננננננההההההה

יייייייייי   ממממממממממממממממממממקקקקקקקקקקקקקקוווווווווומממממממממממממממממממייייייוווווווווווששששששששש  שששששששששששששששששששלללללללללללללללטטטטטטטטטטטטטטטטטטווווווווןןןןןןןןן
בפריפריה
מממממממממממממממקקקקקקקקקקקקקקקקקווומממממיוווושששששששששששששששששלללללללללללטטטטטטטטטטטטטטווווווןןןןן ממממממממממממממממממקקקקקקקקקקק שששששששששששששששששששלללללללללללללללטטטטטטטטטטטטטטטטטווווןןןן
פפפפפפפפפפפפפפפפררררררר  בבבבבבבבבבבבבבבבבפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפרררררררררררררררררריייייייייייפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפרררררררררררררררררריייייייייייייבבבבבבבבבבבבבבבפפפפפפפפפפפפפפפפפפפררררררר

קקקקקקקקקקווווממממממממממממממיייקקקקקקוווווומממממממממממממממממממיייייייי
ההההההההההההההההההההההההההההההה
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טבלה 5: ניתוח אמצעי-מדיניות תוך התחשבות בהקשר

ניגודיםאמצעים משלימיםתנאי-קדםאמצעי

רגולציה 

גמישה 

המאפשרת 

בחינת 

טכנולוגיות 

חדשות 

קידום 

תכניות 

לימוד 

ומחקר

הקמת מרכז   

לאיסוף וניתוח 

מידע

הקמת מרכז   

תכנון ולמידה

חקיקה ותקינה  

פיתוח ראייה   

אינטגרטיבית

אין

לבסוף, לאחר שהוכנו חבילות הבסיס, התבצעה בדיקה של 

קבילות חברתית ופוליטית:

טבלה 6: קבילות חברתית ופוליטית של 

אמצעי-מדיניות

שחקנים נהניםנפגעיםאמצעי

קריטיים 

וחשובים

רגולציה 

גמישה, 

המאפשרת 

בחינת 

טכנולוגיות 

חדשות

מכון 

התקנים; 

רגולטורים; 

משרדי 

הממשלה 

הממונים

סקטור מו"פ; 

יזמים; 

עסקים 

קטנים; 

תמ"ת

המשרד 

להגנת 

הסביבה; 

תמ"ת; 

משרד 

האוצר

לבסוף נבחן האמצעי בראייה הכוללת של כל חבילה בה 

הוא נמצא, לקראת השלמתה.

זיהוי  זה  ובכלל  אמצעי/כלי-המדיניות,  ניתוח  בסיס  על 

חבילות- שלוש  הורכבו  השונים,  האמצעים  בין  הקשרים 

החוט  את  המייצג  שם  ניתן  מהן  אחת  לכל  מדיניות, 

סיכונים  ניהול  ממשלתי,  תכלול  רכיביה:  בין  המקשר 

וחבילה קהילתית-עסקית.

סינתזה: תחזית קיימות לישראל 

2030

על-ידי  נערך  השונים  שלביו  על  הפרויקט  תוצרי  שילוב 

התוצרים  שלבי  על  דגש  שימת  תוך  הפרויקט  מנהלת 

וההמלצות. הסינתזה אינה תמצית התוצרים, אלא ניסיון 

ליצור מסמך אינטגרטיבי המציג את התובנות לגבי "מניין 

באנו?" "לאן ברצוננו להגיע?" ו"איך להגיע לשם?".

ראוי לציין שיצירת סינתזה בין ִמגוון חומרים מושפעת על-

ידי הגורם המבצע, וייתכן כי גורם אחר היה יוצר סינתזה 

אחרת.

תוך  נוצר  לקיימות)  בינלאומיות  וגישות  (מגמות   2 פרק 

כדי גיבוש הסינתזה והוכנס על מנת להציג את התובנות 

בינלאומיים,  מסמכים  של  רחב  ממגוון  שעלו  המשותפות 

וכן ממסמכים ומניירות-רקע שנכתבו על-ידי חברי הצוות 

השונים עבור הפרויקט. פרק זה יוצר שפה חדשה לעקרונות 

הקיימּות הרלוונטיים לישראל.

מטרת הסינתזה היתה להניח על שולחן מקבלי ההחלטות 

ארוכי-טווח  אסטרטגיים  לכיווני-פעולה  המלצות  סדרת 

בכך  חשיבה.  מסמכי  להציג  רק  ולא  ליישום,  הניתנים 

הניסיונות  לרוב  מעבר  כברת-דרך  הולכת   '2030 'תחזית 

שנעשו עד כה בעולם במטרה ליצור תחזיות לעתיד ולגבש 

אסטרטגיות.  גיבוש  של  לשלב  המשיכו  לא  אך  חזון, 

מן  האיתנֹות,  מהאסטרטגיות  למעשה  הורכבו  ההמלצות 

האסטרטגיות הממוקדות ומחבילות כלי-המדיניות שנועדו 

ליישומן.
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פרק 4: מגמות לקיימּות: חברה, כלכלה וסביבה

הגידול הוא ליניארי בקירוב ומתבטא בתוספת של שנת-

חיים אחת בממוצע בכל ארבע שנים. 

ב-20  שנרשם  בקצב  החיים  בתוחלת  העלייה  תימשך  אם 

השנים האחרונות, תגיע תוחלת החיים בשנת 2030 לכ-86 

תהליך  יפקוד  בישראל  האוכלוסייה  את  כלומר:  שנים.57 

בו-זמנית  בה  יתקיימו  דורות  ארבעה  "הזדקנות".  של 

משקי  לפיצול  בנוסף  נפרדים.  משקי-בית  שלושה  ויקיימו 

הבית באוכלוסייה המבוגרת, בישראל מתקיים תהליך של 

פיצול משקי-בית בקרב אוכלוסייה צעירה בעלת הכנסות 

גידול  נוצר  וכך   (OECD-ה למדינות  (בדומה  עצמאיות 

במספר משקי הבית. למספר משקי הבית ולפיצולם נודעת 

משמעות רבה מבחינת יצירת עומסים על הסביבה. נמצא 

עומסי-צריכה  בממוצע  יוצר  יחידני  במשק-בית  אדם  כי 

מספר  בעל  משפחתי  במשק-בית  מאדם  יותר   42% של 

בצריכת  אחרים  עם  משתתף  שאינו  משום  וזאת  נפשות, 

משאבים.58 

כלכלה59

גבוהה  ממשלתית  מעורבות  על  מצביעות  העבר  מגמות 

במשק, תוך העדפת בנייה כלכלית ותעסוקה מלאה, ובדרך-

כלל תוך התנגדות — הן כרגולטור והן כמעסיק — להגבלות 

סביבתיות על חברות ממשלתיות. המשק היה קטן ומכּוון 

לצרכים מקומיים, כגון בנייה, חקלאות ותשתיות.

המשק הישראלי עבר מייצור מקומי לסחר-חוץ, שמהווה 

כיום כ-61% מהתמ"ג. המשק הישראלי חשוף כיום מאוד 

 —  $ ל-28,000  עלה  לנפש  התמ"ג  גלובליות.  להשפעות 

בעיקר  האחרונים  העשורים  בשני  שהושפעה  התפתחות 

במשק  ההפרטה  תהליכי  (היי-טק).  מטכנולוגיות-ִעלית 

מה  והמעסיק,  היצרן  לבין  הרגולטור  בין  הפרדה  יצרו 

57 עפ"י נתוני הלמ"ס 2011, אוכלוסיית ישראל צפויה לעבור תהליך של 

׳הזדקנות׳. חלקם של בני 65 שנים  ומעלה צפוי לעלות מ-9.8% בסוף 
את  תכפיל  הגיל  קבוצת  שנת 2034.  בסוף  עד 14.5%  ל-13.8%   2009

עצמה במספר מוחלט וכשליש מהם יהיו בני 80 ומעלה.
58 מבוסס על סקר שנערך ב-UK (גארב והורן, 2012).

59 ראו גם: לביא ואש, 2011.

פרק זה מציג את מגמות העבר, ההווה והעתיד בישראל, 

וחוות-דעת  המדדים  של  הידע  בסיסי  מתוך  שזוהו  לאחר 

המומחים כמשמעותיות לקיימּות.

המצב הצפוי ב-2030 מבוסס על הנחה שהמגמות שאפיינו 

אליהן  להתייחס  ויש  יימשכו,  האחרונות  השנים   20 את 

להציג  ולא  הכיוון  על  להצביע  מטרתן  בלבד.  גס  כאומדן 

חישוב מדויק.

הממצאים שולבו על מנת לצייר תמונה של מגמות בחברה 
ובכלכלה (חלק א') ומגמות במצב ההון הטבעי (חלק ב').55

חלק א' — מגמות בחברה ובכלכלה

דמוגרפיה

גידול באוכלוסייה, עלייה בתוחלת החיים56 ופיצול 

משקי-בית

נפש  מיליון  לכ-11  לגדול  צפויה  בישראל  האוכלוסייה 

בשנת 2030.

האוכלוסייה  שיעור  יגדל  החיים  בתוחלת  העלייה  עקב 

המבוגרת, וזהו שינוי משמעותי מבחינת הקיימּות.

האוכלוסייה  לכלל  בלידה  הממוצעת  החיים  תוחלת 

בישראל בשנת 2009 היתה 81.6 שנה. בהשוואה למדינות 

הרביעי  במקום  ונמצאת  גבוה  מדורגת  ישראל   OECD-ה

עם  הטבלה,  בראש  עומדת  יפן  וספרד.  שווייץ  יפן,  לאחר 

תוחלת חיים של 83.0 שנים. ממוצע תוחלת החיים לכלל 

מדינות ה-OECD לשנת 2009 הוא 79.3. 

הממוצעת  החיים  תוחלת  עלתה   2009-1990 השנים  בין 

קצב  שנים.  ל-81.6  שנים  מ-76.7   — ב-6.4%  בישראל 

55 עורכי המסמך נטלו לעצמם חירות אקדמית באופן הצגת הממצאים. 

 .3  ,2  ,1 בנספחים  תובא  במקור,  שהופיעו  כפי  הידע,  בסיסי  תמצית 
המסמכים המלאים זמינים באתר הפרויקט.

תגיע  ל-2034  בינונית  תחזית  לפי   ,(2011) הלמ"ס  תחזית  עפ"י   56

האוכלוסייה בישראל ל-11.1 מיליון נפש, מתוכם 2.03 חרדים ו-2.53 
לגדול  צפויה  ישראל  אוכלוסיית  נמוכה-גבוהה,  תחזית  עפ"י  ערבים. 

בכ-4.3-2.9 מיליון נפש.
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סביבתיות  הגבלות  לקבוע  כרגולטור  למדינה  שמאפשר 

חברתית-סביבתית  חבּות  של  שיקולים  להטמעת  ולפעול 

לתנאי  עצמו  התאים  הישראלי  השוק  החברֹות.  בשיקולי 

ולתקינה   (OECD-ה דרישות  (כולל  הגלובליים  השווקים 

סביבתית בינלאומית. הריכוזיות במשק הישראלי גבוהה, 

במיוחד בענף הבנקאות, אך אין לכך השפעה משמעותית על 

סוגיות סביבתיות. קיים קשר הדוק בין חדשנות בתעשיות 

הביטחוניות לבין חדשנות במשק האזרחי.

עד 2030 הּפעילּות הכלכלית העולמית 

המשק  עצמה.  את  להכפיל  צפויה 

בהיותו  לתנודות,  חשוף  הישראלי 

שחקן קטן במערכת הסחר הגלובלית. 

הישראלי  המשק  הוכיח  היום  עד 

גדל  התמ"ג  במשברים.  עמידה  יכולת 

בעשור האחרון ב-20% ומשנות ה-90 

האחרונות  בשנים  ב-75%.  גדל  הוא 

חל גידול בייצוא כימיקלים ותרופות, 

כבדות.  סביבתיות  השלכות  יש  להם 

לעומת זאת, המעבר מרכישת מוצרים 

למערכות מתן שירותים (מה שמאפיין 

להפחית  עשוי  מפותחות)  מדינות 

על  משתית  שהייצור  העומסים  את 

הסביבה המקומית. 

תוצר מקומי גולמי לנפש (תמ"ג) מבטא את הרווחה 

הכלכלית של האוכלוסייה ואת כוח הקנייה שלה.

פערים בהכנסות 

העלייה בתמ"ג לנפש אינה משקפת את הקיטוב שנוצר בין 

השכבות החברתיות השונות, כפי שבא לידי ביטוי במדד 

הג'יני ובמדד ההכנסה הפנויה לנפש עפ"י עשירונים (לאחר 

הוצאות על מזון). שני מדדים אלה מגלים תמונה עגומה של 

הרחבת הפערים בחברה הישראלית. בישראל קיים פער של 

פי 25 בהכנסה הפנויה לנפש בין העשירון העליון לעשירון 

בהשוואה  בכ-16%.  אלה  בשנים  עלה  ג'יני  מדד  התחתון. 

נמצאת  ישראל  ה-2000,  שנות  מסוף   OECD-ה למדינות 

במקום השני (אחרי מקסיקו) עם כ-20% מן האוכלוסייה 

מתחת לקו העוני, ובמקום השלישי בסולם המדינות בהן 

שורר אי-השוויון החברתי הגבוה ביותר.60 

מדד ג׳יני מבטא את אי-השוויון בחברה. ערכי המדד 

נעים בין 0 ל-1. ה-0 מציין שוויון מוחלט וככל שהמדד 

עולה כן גדל אי-השוויון.

איור 9: מגמות ההכנסות הפנויות לנפש עד 2030, 

בהנחת 'עסקים כרגיל'

אי- או  יכולתם  על  מצביע  לנפש  פנויה  הכנסה  מדד 

לרּכוש  עֹשירוני-הכנסה,  לפי  משקי-בית,  של  יכולתם 

הכנסה  מזון.  על  ההוצאה  לאחר  ומוצרים  שירותים 

ניכוי  לאחר  שנותר  ההכנסה  חלק  היא  לנפש  פנויה 

במשק  הנפשות  למספר  וחלוקתו  מזון  על  ההוצאות 

הבית.

גדולים  פערים  על  מצביע  לנפש  הפנויה  ההכנסה  מדד 

ההכנסה  ממוצע  מזון.  על  ההוצאה  לאחר  בהכנסות 

החודשית הפנויה לנפש בעשירון התחתון עמד בשנת 2008 

על פחות מ-400 ש״ח (כ-50% מן ההכנסה הכוללת) ואילו 

בעשירון העליון הוא עמד על 10,000 ש״ח לנפש (כ-90% 

מההכנסה הכוללת). 
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בהנחת המשך מגמות 'עסקים כרגיל' יעלה כוח הקנייה של 

העשירון העליון בהיקף ניכר. גם כוח הקנייה של עשירוני 

של  מזו  נמוכה  ברמה  כי  אם  משמעותית,  יעלה  הביניים 

באופן  יחמיר  בחברה  אי-השוויון  העליונים.  העשירונים 

משמעותי והפערים צפויים להעמיק עד 2030 תוך שיפור 

מצומצם במצב העשירון התחתון, שהכנסתו הפנויה, לאחר 

ההוצאה על מזון, תעמוד על כ-550 ש״ח, בעוד שבעשירון 

העליון היא תעלה ל-18,000 ש״ח. 

פערים בהכנסות = פערים בכוח הקניה = פערים בצריכה = 
פערים בעומסים על הסביבה61

ב-20  בישראל  שנרשמה  ההכנסות  הגדלת 

בעולם,  למגמות  בדומה  האחרונות  השנים 

הצריכה.  והגדלת  הקנייה  כוח  הגדלת  משמעה 

היקף הצריכה ומאפייניה יוצרים עומסים ישירים 

הכנסות  בין  סיבתי  קשר  וקיים  הסביבה  על 

בהשוואה  אקולוגית.  "טביעת-רגל"  לבין  פנויות 

בינלאומית, ישראל נמצאת בקבוצת המדינות אשר 

כשהיקף  עמוקה,  אקולוגית  "טביעת-רגל"  להן 

קוריאה  ליפן,  (בדומה  נמוך  הוא  משאבי-טבע 

והולנד).

הוצאות  מחשבת  האקולוגית  "טביעת-הרגל" 

(כגון מזון ומשקאות, הלבשה  של צריכה ביתית 

והנעלה, שכר-דירה, מים, חשמל ודלק למגורים, 

ועוד).  שירותי-חינוך  והוצאות-תחזוקה,  רכב 

עשירוני- לפי  בישראל62  נבחנה  זו  "טביעת-רגל" 

הכנסה על מנת לזהות את ההבדלים בין השפעת 

העשירונים הגבוהים להשפעת העשירונים הנמוכים 

של  בצריכה  מבדילים  מאפיינים  ולזהות  הסביבה  על 

הבית  משקי  דומות.  הכנסות  בעלות  קבוצות-אוכלוסייה 

של העשירונים הגבוהים (10-8) יוצרים כ-47% מ"טביעת-

הרגל" האקולוגית הכוללת של האוכלוסייה בישראל, וזאת 
לעומת 17% בלבד שיוצרים העשירונים הנמוכים (3-1).63

קבוצות  צריכת  של  ראשוני  חקר  ר.  והורן,  גארב  י.  גם:  ראו   61

שנכתבה  חוות-דעת  הסביבתיות,  והשלכתיה  בישראל  אוכלוסייה 
במסגרת פרויקט 'תחזית 2030', 2012, זמין באנגלית באתר הפרויקט, 

כולל תקציר בעברית.
62 ראו גם: גארב והורן, 2012.

63 חּושב על בסיס מודל של ה-UK (גארב והורן, 2012).

מורכב  הוא  צריכה  לבין  פנויה  הכנסה  בין  החיבור  ברם, 

קבוצות  בין  הצריכה  בדפוסי  הבדלים  נמצאו  שכן  יותר, 

מושפעים  ואלה  עשירון-הכנסה,  לאותו  המשתייכות 

באורח  הבדלים  היוצרים  ותרבותיים  חברתיים  מערכים 

הנפשות  מספר  את  לציין  ניתן  ביניהם   .(lifestyle) החיים 

הבית.  במשק  ההכנסות  בעלי  מספר  ואת  הבית  במשק 

לדוגמה, ההכנסה למשק-בית עולה עם יציאת שני בני הזוג 

כלי-רכב  באחזקת  קרובות  לִעתים  מלּווה  והיא  לעבודה 

משקי  שיעור  היהודית.  האוכלוסייה  בקרב  בפרט  נוסף, 

הבית בעלי הכנסות גבוהות, עם "טביעת-רגל" אקולוגית 

נמוכה מהממוצע (median), נמוך היום ביותר.

איור 10: ׳טביעת-רגל׳ אקולוגית לנפש, 

לפי עשירוני-הכנסה

בהכנסה  שהעלייה  היא  אלה  ממצאים  של  המשמעות 

הפנויה ואימוץ סגנון החיים הצרכני יביאו לעלייה ברמת 

את  משמעותית  יגדילו  אך  הנמוכות,  השכבות  של  החיים 

העומסים על הסביבה. 

הם  וכיצד  דפוסי-צריכה  מהם  היא:  הקריטית  השאלה 

משפיעים על הסביבה?
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דפוסי הצריכה והשלכותיהם על הסביבה

הנוכחי  החיים  סגנון  אירופה,  למדינות  בדומה  בישראל, 

חלקם  סביבתיים,  עומסים  מטילים  המוגברת  והצריכה 

המוצרים  מיוצרים  בהן  בארצות  וחלקם  הארץ  בתחומי 

הנצרכים בארץ. הצריכה המוגברת מובילה לעומסי-פסולת 

מערכות  קרקע,  (מים,  המקומי  הטבעי  ההון  ולהידלדלות 

אקולוגיות ומחצבים). להלן יוצגו מספר מדדים המצביעים 

לנפש. ופסולת  נסועה  מים,  אנרגיה,  בצריכת  מגמות  על 

אשר  פשוטה  משוואה  אינו  לצריכה  הכנסה  בין  הקשר 

יותר.  רבה  לצריכה  גורמת  יותר  גבוהה  הׂשתכרות  לפיה 

הקשר מתּווך על-ידי ערכים ותרבות. בחברות רבות צריכה 

(כלי-  (conspicuous consumption) וראוותנית  פומבית 

רכב, רכוש) נתפסת כדרך חשובה והכרחית להשגת מעמד 

חברתי. לעומת זאת, ישנן קבוצות בהן הקשר בין המעמד 

אידיאולוגיה  כלומר,  פחות.  הדוק  הצריכה  לבין  החברתי 

סטאטוס  הכנסה,  בין  הקשר  את  שמעצבים  הם  ותרבות 

חברתי ואימפקט סביבתי.

לצורך  מיוחדת  תשומת-לב   '2030 ב'תחזית  ניתנה  לכן 

מקיימת'  ל'צריכה  להגיע  מנת  על  הצריכה  דפוסי  בשינוי 

שפוגעת פחות בסביבה.

צריכת אנרגיה לנפש 

צריכת אנרגיה לנפש — מדד המחלק את סך האנרגיה 

במשק לכלל האוכלוסייה. 

צריכת אנרגיה לתמ״ג — מודדת למעשה את היעילות 

עולה  האנרגיה  צריכת  אם  המשק.  של  האנרגטית 

במידה פחותה מהגידול בתמ״ג, אפשר לומר שהמשק 

ניתוק  של  במגמה  או  אנרגטי  ייעול  של  במגמה  נתון 

.(relative decoupling) יחסי

למרבית  יחסית  בישראל  נמוכה  לנפש  האנרגיה  צריכת 

מדינות ה-OECD. העלייה שנרשמה בארץ בצריכת אנרגיה 

לנפש לאורך השנים (29% בין השנים 2008-1990, כ-1.5% 

ים- במדינות  שנרשמה  למגמה  דומה  בממוצע)  בשנה 

תיכוניות, אך גבוהה ביחס למדינות אחרות (כמו בריטניה 

האנרגיה  בצריכת  ירידה  מסתמנת  אף  שבחלקן  וגרמניה) 

 ,2030 עד  כרגיל'  'עסקים  מגמות  המשך  בהנחת  לנפש. 

צריכת החשמל לנפש בישראל צפויה לעלות ב-74%. 

יצוין כי צריכת האנרגיה הכללית בישראל כמעט הוכפלה 

בין השנים 2008-1990 ועלתה בממוצע ב-4% בשנה. מנגד, 

 2008-1995 בשנים  היתה  תמ"ג  ליחידת  האנרגיה  צריכת 
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איור 11: מגמות בצריכת אנרגיה עד שנת 2030 בהנחת ’עסקים כרגיל׳
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במגמת ירידה מתונה (המצביעה על 'ניתוק יחסי), שמקורה 

כנראה בייעול אמצעי הייצור במשק ואולי אף במעבר של 

אמצעי-ייצור לאסיה.

רמת מינוע ונסּועה לנפש

מינוע  רמת  ניידות:  של  מדדים  שני  על-פי  מגמות  נבחנו 

ונסועה לנפש.

 .OECD-ה למדינות  יחסית  נמוכה  בישראל  המינוע  רמת 

עם זאת צפויה עלייה ניכרת בנסועה (הגידול בנסועה מאז 

 .(OECD-שנות ה-90 היה מן הגבוהים במדינות ה

רמת מינוע ונסּועה הם מדדים לבחינת גורמי הלחץ 

הסביבתי הנובע מתחבורה ומשימוש גובר בדלקים.

צי הרכב בישראל גדל בשני העשורים האחרונים בשיעור 

ניכר. מספר כלי הרכב הפרטיים עלה בכ-160% והנסועה 

בהיקף   69% של  לגידול  בהשוואה  וזאת  ב-186%,  עלתה 

צי  כלל  מתוך  הצמודים"  "הרכבים  שיעור  האוכלוסייה. 

כשני   — לכ-13%   2009 שנת  בסוף  הגיע  הפרטי,  הרכב 

שלישים מהם בבעלות חברות ליסינג.64 בשנת 2006 הגיע 

שיעור הרכבים הצמודים לכדי 60% מסך הרכבים החדשים 

64 מקור: רשות הִמִסים, 2010.

ה-90.  שנות  באמצע  לכ-30%  בהשוואה  וזאת  שנרכשו, 

כרגיל',  'עסקים  מגמות  המשך  בהנחת  ל-2030,  התחזית 

כלי-רכב  לכ-350  תגיע  הממוצעת  המינוע  רמת  כי  צופה 

ל-1,000 תושבים — גידול של כ-35% ביחס לשנת 2009. 

הגידול בנסועה ובנסועה-לנפש צפוי לגדול בכ-60%-65%.

איור 12: מגמות בנסועה עד שנת 2030 

בהנחת 'עסקים כרגיל' 

באשכול החברתי-כלכלי הגבוה ביותר רמת המינוע גבוהה 

פי שישה (463 כלי-רכב ל-1,000 איש) מאשר רמת המינוע 

כלי-רכב   73) ביותר  הנמוך  החברתי-כלכלי  באשכול 

ל-1,000 איש). עם זאת אנו עדים לכך שהבעלות על רכב 

הנסועה  היקף  החברה.  של  העשירונים  בכל  גדלה  לנפש 

קטנה  מדינה  שהיא  ישראל,  את  יעמידו  בנסועה  והגידול 

וצפופה, בפני בעיה סביבתית חמורה, הן מבחינת אספקת 

תשתיות לרכב הפרטי והן מבחינת הפליטות מכלי-רכב.

צריכת-מים לנפש

המים  הפקת  מגמות  את  מבטא  המים,  צריכת  מדד 

וצריכתם.

השורר  לממוצע  קרובה  בישראל  הביתית  המים  צריכת 

.OECD-במדינות ה
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התחזית חושבה לפי גידול ליניארי. ההתאמות לפי R2 הן של 97.9% בנסועה ו-99.6% בנסועה לנפש.
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בישראל  המים  צריכת  כלל  מתוך  שפירים  צריכת-מים 

ירדה מ-92% בשנת 1990 לכ-75% בשנת 2008. זאת בזכות 

התפלת  ובזכות  לחקלאות  במי-קולחין  הגובר  השימוש 

מים לשתייה, שהחלה בשנת 2007. בשנות ה-2000 נמשכה 

מגמת העלייה בצריכת המים הביתית הכוללת, אך צריכת 

המים הביתית לנפש ירדה והתייצבה על כ-105 מ"ק לנפש 

האב  תכנית  לפי   2030 לשנת  התחזית  בממוצע.  בשנה 

למשק המים, מצביעה על מגמות דומות למגמות הקיימות: 

עלייה של כ-40% בצריכת המים הביתית וירידה של כ-6% 

בצריכת המים הביתית לנפש.

חברתי-כלכלי  סקר  עפ"י  לנפש  המים  צריכת  של  בדיקה 

בחלוקה  מקומיות,  ברשויות   65  2010 משנת  הלמ"ס  של 

המים  צריכת  כי  מעלה  חברתיים-כלכליים,  לאשכולות 

 6-5 פי  גבוהה  גבוהות)  (שהכנסותיו  העשירי  באשכול 

מהצריכה של האשכול הראשון (שהכנסותיו נמוכות), ופי 

4-3 מן הממוצע הארצי. כמו כן קיימים פערים בצריכת-

מים בין רשויות מקומיות בפריפריה ליישובי המרכז (שם 

הצריכה גבוהה).

על  מצביעה  תמ"ג  ליחידת  ביחס  הביתית  המים  צריכת 

מגמה של ניתוק יחסי (relative decoupling), קרי: צריכת 

בתמ"ג,  לעלייה  יחסית  איטי  בקצב  אך  עולה,  המים 

הדעת  את  לתת  יש  זאת  עם  התייעלות.  תהליכי  בעקבות 

גבוהה,  מצריכת-מים  שנוצר  הסביבתי  שהעומס  לכך 

ההתפלה  במתקני  אנרגיה  ניצול  של  סביבתי  לעומס  עבר 

ובעומסים סביבתיים בגין סילוק תמלחות.

 

ייצור פסולת לנפש

מדינות  לשאר  ביחס  בישראל  גבוה  לנפש  הפסולת  ייצור 

.OECD-ה

בנפחי  בשנה  כ-2%  של  ממוצעת  עלייה  חלה   2002 מאז 

ייצור  גם  עלה  זו  בתקופה  בישראל.  העירונית  הפסולת 

הפסולת העירונית לנפש (בשיעור שנתי ממוצע של כ-1%). 

לפי התחזית ל-2030 תעלה כמות הפסולת בשיעור דומה 

תרד  תמ"ג  ליחידת  הפסולת  ואילו  הקיימֹות,  למגמות 

בשיעור של כ-38% (relative decoupling). כמות הפסולת 

לנפש גבוהה יחסית למדינות ה-OECD, למרות שבמדינות 

אלו ההכנסה לנפש גבוהה מזו שבישראל.

65 למ"ס. פני החברה בישראל, דוח מס' 3, אוקטובר 2010.

גבוהה  העשירי  באשכול  לנפש  העירונית  הפסולת  כמות 

של  בשיעורים  בישראל  לנפש  הממוצעת  הפסולת  מכמות 

עד פי שישה.66 שיעור הפסולת ביישובי המרכז גבוה ב-70% 

הפסולת  וייצור  הפריפריה,  ביישובי  הפסולת  משיעור 

ביישובים  הפסולת  מייצור  גבוה  היהודיים  ביישובים 

שאינם יהודיים. 

רווחת האדם

ולחינוך  לבריאות  הנוגעים  מדדים  מספר  יובאו  להלן 

."How's Life״ OECD-שנלקחו ממדדי ה

מעמיק  ניתוח  נעשה  לא  ב'תחזית 2030'  העורכים:  הערת 

שהובאו  המדדים  עבור  שנעשה  כפי  שלהלן,  המדדים  של 

ראשוני  בניתוח  כאן  יובאו  אלה  מדדים  זאת,  עם  לעיל. 

בניתוח  להעמיק  מוצע  האדם.  לרווחת  חשיבותם  מפאת 

מדדים אלה ומדדים נוספים בתחזיות הבאות.

בריאות

מדדי הבריאות שנותחו הם אובייקטיביים וסובייקטיביים. 

בהשוואה למדינות ה-OECD ישראל זוכה בציונים גבוהים 

בריאות  כמדד  בריאות.  מדדי  של  סוגים  בשני  ביותר 

אובייקטיבי, ה-OECD מסתמך על תוחלת החיים — ועל-

פי מדד זה ישראל נמצאת במקום גבוה (ראו ערך 'דמוגרפיה' 

בפרק זה). כמדד בריאות סובייקטיבי ה-OECD מסתמך 

על הערכה אישית של האדם את מצב בריאותו, שהיא מדד 

נומינלי בעל חמישה ערכים: "טוב מאוד", "טוב", "בסדר", 

את  המעריכים  בישראל  האנשים  אחוז  ו"גרוע-".  "גרוע", 

על   2009 בשנת  עמד  מאוד  כטובה  או  כטובה  בריאותם 

79.8%. בהשוואה לכלל מדינות ה-OECD ישראל מדורגת 

הערכת  לעומת  הגבוה,  השביעי  במקום   2008 בשנת 

הבריאות הגבוהה ביותר, שנרשמה בקנדה ועמדה על 88.1. 

הממוצע של מדינות ה-OECD היה אז 70.8. ב-2011 זכתה 

66 למ"ס. פני החברה בישראל, דוח מס' 3, אוקטובר 2010.

ייצור פסולת לנפש — מדד המבטא את כמות האשפה 

הנוצרת בחיי היום-יום, הן ממשקי הבית והן מגורמי 

מסחר ותעשייה.
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ישראל בציון 8.8 וכך עלתה למקום החמישי מבין מדינות 

ה-OECD (אחרי שווייץ, ניו-זילנד, אוסטרליה וקנדה).

המשך המגמות ל-2030 מצביע על שיפורים במדדי הבריאות.

חינוך

המדדים  בישראל,  הבריאות  מצב  על  המדדים  לעומת 

הנוגעים לחינוך מצביעים על כשל מחמיר שעלול להיות 

קריטי עד 2030.

השכלה על-יסודית 

בין 2002 ל-2008 כמעט שלא השתנה שיעור בעלי ההשכלה 

ועמד  בישראל   (secondary education) העל-יסודית 

למדינות  יחסית  גבוה  במקום  ניצבת  ישראל  כ-81%.  על 

ה-OECD, בהן הממוצע הוא 71%. אולם במרבית מדינות 

ה-OECD נרשמה עלייה משמעותית באחוז בעלי ההשכלה 

העל-יסודית בשנת 2008 לעומת שנת 1997. 

בישראל, לעומת זאת, כמעט שלא נרשמה עליה במדד זה 

בין השנים 2008-2002. 

אוריינּות-קריאה 

בעיקר  נמוכות  ישראל  תלמידי  של  הבסיסיות  היכולות 

באוריינות, מתמטיקה ומדעים, אך גם בקריאה — שלוש 

.PISA החטיבות הבסיסיות במבחן ההערכה הבינלאומי

בשנת 2000 היה הממוצע הישראלי באוריינות-קריאה 452; 

בשנת 2006 ירד השיעור ל-439 ובשנת 2009 עלה מדד זה 

משמעותית לכ-474, אך הוא עדיין נמוך בהשוואה לממוצע 

מדינות ה-OECD שהוא 493. 

עלייה קטנה נרשמה לישראל בשנת 2009 בציונים לאוריינות-

מתמטיקה ל-447 מול הממוצע של 496 ולאוריינות-מדעים 

נשארת  אלה  מדדים  בשני   .501 של  הממוצע  מול  ל-455 

ישראל במיקום נמוך ביותר מבחינת יכולות תלמידיה.

סיכום מגמות בחברה ובכלכלה

תהליכים שמתנהלים במקביל בתחומי הכלכלה והחברה, 

אחד  מצד  הסביבה.  על  וגדלים  הולכים  עומסים  יוצרים 

משקי- פיצול  אוכלוסייה,  גידול  של  דמוגרפיים  תהליכים 

בית, עלייה בתוחלת החיים וקיום של ארבעה דורות בו-

ולשירותים.  למוצרים  הביקוש  הגדלת  משמעותם  זמנית 

בעלייה  ביטוי  לידי  הבאה  הכלכלית  הצמיחה  שני,  מצד 

וכרוכה  החיים  וברמת  בהכנסות  בעלייה  מלווה  בתמ"ג, 

בעלייה בכוח הקנייה, ולכן גם בצריכת משאבים.

הפנויה  בהכנסה   25 פי  של  פער  שורר  בישראל  כאמור, 

לנפש בין העשירון העליון לעשירון התחתון — פער שמביא 

לריכוז כוח הקנייה ועומסי הצריכה בידי ּפלח אוכלוסייה 

הסביבה  על  העומסים  שעיקר  לקבוע  ניתן  לכן  מצומצם. 

נובע מהשכבות החברתיות-כלכליות העליונות. אם פער זה 

יקטן ובידי שכבות הביניים יהיה כוח-קנייה גדול יותר והם 

יעתיקו את דפוסי הצריכה הלא-מקיימים של העשירונים 

הסביבה.  על  העומסים  להגדלת  הדבר  יביא  העליונים, 

לפיכך יש לנקוט צעדים שישנו את דפוסי הצריכה של כל 

העשירונים בחברה הישראלית ולהגיע לרווחת-אדם גבוהה 

עם פחות עומסים על הסביבה. 

בהתייחס למדדי רווחת החיים על פי ה-OECD, ישראל נמצאת 

האדומה  הנורה  לבריאות.  ביחס  המובילות  המדינות  בין 

מהבהבת ביחס למדדי החינוך — מדדים חשובים וקריטיים 

לקידומה של חדשנות (ראו ׳חדשנות לקיימות׳, פרק 8).

חלק ב' — מגמות במצב ההון הטבעי

בחלק זה יתואר וינותח מצב ההון הטבעי בישראל. ברם, הוא 

מנגנוני  שחסרים  מכיוון  כמותיים,  אינו נסמך היטב במדדים 

מעקב ומדידה של ההון הטבעי בישראל. בעדכונים עתידיים 

יש לשאוף לכך שממצאי חלק זה ייתמכו במידע מדעי.

עיקריות:  קבוצות  לשלוש  לחלק  נהוג  הטבעי  ההון  את 

משאבי-טבע שאינם מתחדשים ומתכלים, כדוגמת מחצבים; 

משאבים שמתחדשים אך עלולים להתכלות בתנאי ניהול 

בלתי-מושכל, כדוגמת קרקע, דגה, מקורות מים מתוקים, 

שירותי המערכות האקולוגיות; ומשאבים מתחדשים שאינם 

מתכלים, כדוגמת אנרגיית הרוח והשמש. 

חלק זה דן ברובו במשאבים מתחדשים העלולים להתכלות: 

האקולוגיות.  המערכות  ושירותי  אנרגיה  מים,  קרקע, 

סחירים  משאבי-טבע  אל  להתייחס  ניסיון  מוצג  כן  כמו 

ומתכלים (מחצבים).
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המרחב והשימוש בקרקע67

משאב הקרקע הוא חלק קריטי מן ההון הטבעי בישראל. 

רזרבות  לו  שאין  חסר  משאב  היא  בישראל  הקרקע 

המאפשרות להתנהל בחוסר-יעילות.

נתפסה  מדינת-ישראל  של  לקיומה  הראשונים  בעשורים 

לאומיות,  מטרות  להשגת  שנועד  לאומי  כמשאב  הקרקע 

הוקצתה  הקרקע  במרחב.  שליטה  השגת  ובראשן 

למשתמשים בתנאים שיצרו זכויות דומות לבעלות פרטית. 

קרקעות פרטיות הופקעו למטרות ציבוריות בהגדרה רחבה 

מאוד. בעקבות שינוי כולל במדיניות הציבורית בארץ — 

כיום  נתפסת  הקרקע  משפטית —  מבחינה  גם  שהתבטא 

מטרות  להשגת  כמשאב  מאשר  כאמצעי-ייצור  יותר 

מצומצם,  באופן  כיום  מתבצעת  הפקעת-קרקע  לאומיות. 

רק למטרות ציבוריות מובהקות ובעיקר לתשתיות.

העלול  טבעי  כהון  קרקע  ניהול  על  המצביעים  המדדים 

בנייה  לצורכי  בו  השימוש  ליעילות  מתייחסים  להתכלות, 

גידול  לקצב  ביחס  הבנוי  השטח  התרחבות  קצב  ופיתוח: 

מן  הנובעות  לעלויות  ביחס  הקרקע  מחיר  האוכלוסייה, 

השימוש בה, והקצאת קרקע בין שימושים מתחרים.

התרחבות השטח הבנוי

מיליון   1.3 היה  בשנת 2007  בישראל  הבנוי  השטח  היקף 

צפוי  בשנת 2030  המדינה.  שטח  מכלל  כ-6%  שהם  דונם, 

משטח   6.9%) דונם  מיליון  ל-1.5  להגיע  הבנוי  השטח 

המדינה).

העירוניות  ברשויות  המגורים  צפיפות  הגיעה  ב-2007 

ל-10.9 נפש לדונם מגורים — יותר מפי שניים מן הממוצע 

הארצי,68 וזאת לעומת צפיפות נמוכה של 2.3 נפשות לדונם 

תגיע  הקיימֹות  המגמות  לפי  האזוריות.  במועצות  מגורים 

מגורים  לדונם  נפש  ל-14.7   2030 בשנת  בערים  הצפיפות 

בתחום העיריות ול-3.3 נפשות בתחום המועצות האזוריות. 

הרשויות המקומיות נמצאות בתהליך הפוך והצפיפות בהן 

צפויה לרדת מ-6.5 נפשות לדונם כיום, לכ-6 נפשות לדונם 

מגורים ב-2030.

במסגרת  שנכתבה  חוות-דעת  ומרחב.  קרקע  ד.  סתיו,  גם:  ראו   67

פרויקט 'תחזית 2030', 2011.
 2034 בשנת  בישראל  הצפיפות  תגיע   (2011) הלמ"ס  נתוני  עפ"י   68

ל-520-441 נפש לקמ"ר. 

שטחים  של  האבדן  שיעור  כלל-ארצי  שבחישוב  למרות 

פתוחים נוספים למטרות בינוי עד 2030 נראה קטן (כ-1%), 

יורגש השינוי היטב במחוזות תל-אביב (כ-11.2%) והמרכז 

(כ-6.8%).

התפרסותם  הבנויים,  השטחים  היקף  של  המדדים 

הגיאוגרפית וצפיפות האוכלוסייה, מבטאים את מידת 

השטחים  על  לשמירה  ביחס  הפיתוח  של  היעילות 

הפתוחים. 

בשנים 2009-1990 התגוררו כ-43%-45% מאוכלוסיית הארץ 

כשהיקף  גם  זו,  מגמה  לפי  והמרכז.  תל-אביב  במחוזות 

לפריפריה  מרכז  בין  החלוקה  תישאר  יגדל,  האוכלוסייה 

 450 עם  יותר,  צפופה  תהיה  המדינה  ב-2030.  גם  דומה 

נפש לקמ"ר לעומת 329 ב-2009, אך התפרסות הצפיפות 

בחלוקה גיאוגרפית לפי מחוזות, משמעותית מן הצפיפות 

ב-2030  תגיע  תל-אביב  במחוז  הצפיפות  הכלל-ארצית: 

ל-8,488 נפשות לקמ"ר ובמחוז המרכז ל-2,452 לקמ"ר.

הכרסום  לגבי  רק  לא  משמעות  נודעת  הבינוי  ליעילות 

בשטחים הפתוחים, אלא גם לגבי יכולת אספקת תחבורה 

משאב  יצטמצם  תימשך,  זו  מגמה  אם  יעילה.  ציבורית 

תפקודם  וייחלש  הבאים  הדורות  לרשות  העומד  הקרקע 

של מרכזים עירוניים.

מחיר הקרקע אינו כולל את עלויות השימוש בה

ִהתחדשות  ִּבמקום  הבנוי  השטח  התרחבות  של  המגמה 

עירונית, נבעה, בין היתר, מהיעדר תמחור מלא של הקרקע. 

להתייעלות  ההזדמנות  להחמצת  זו  מגמה  הביאה  בכך 

בראייה  נסיעות.  מרחקי  וצמצום  הקרקע  משאב  בניצול 

ארוכת-טווח, החשבון הארצי הכולל מצביע על כך שבנייה 

מבונים  בשטחים  מאשר  יותר  יקרה  פתוחים  בשטחים 

קיימות,  בתשתיות  שימוש  לעומת  חדשות  (תשתיות 

קיימת,  מערכת-שירותים  לעומת  חדשים  שירותי-קהילה 

של  האמיתיות  העלויות  אך  יותר).  וזולה  קלה  נגישות 

הבנייה בשטחים הפתוחים אינה באה לידי ביטוי בשיקוליו 
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בבנייה  עבורם,  הבונה.69  היזם  של  או  הבודד  הדייר  של 

העירונית הקרקע יקרה יותר, אגרות הפיתוח גבוהות יותר 

והמסים העירוניים גבוהים יותר. כל עוד שזול יותר, מהיר 

יותר ופשוט יותר לתכנן ולבנות על "קרקע ריקה" לעומת 

של  המגמה  תימשך  ממוחזרת",  "קרקע  על  פעולה  אותה 

והדייר  היזם  אם  פתוחים.  לשטחים  הבנייה  התרחבות 

עירוניות  תשתיות  פיתוח  עבור  המחיר  מלוא  את  ישלמו 

וארציות, וכן עבור העלויות העקיפות שנגרמות בגין הנזקים 

הסביבתיים הנגרמים מהארכת התשתיות הנדרשות, ייתכן 

שיהיה אפשר לשנות את המגמה הקיימת.

הקצאת משאב הקרקע בין מתחרים

רק  לא  מחייבים  הנוכחי  החיים  וסגנון  האוכלוסין  גידול 

ולמסחר,  לתעשייה  למגורים,  הבנייה  היקף  את  להגדיל 

דרכים,  הפיזיות:  התשתיות  את  בהכרח  להגדיל  גם  אלא 

ניקוז,  מים,  גז,  דלק,  חשמל,  וים,  תעופה  נמלי  מסילות, 

טיפול בשפכים וטיהורם, טיפול בפסולת, ועוד. 

תפיסת הקרקע ע"י ִמתקני וקווי התשתית, גורמת פגיעה 

רוב  פי  שעל  משום  בייחוד  הקרקע,  במשאב  משמעותית 

מסביב  נרחבים  שטחים  על  מגבלות  בהטלת  מלווה  היא 

ולאורך התשתית. התופעה בולטת יותר בשטחים הפתוחים 

מאשר בשטחים העירוניים, כי במרחב העירוני כמעט כל 

 25%-20% התופס  הדרכים,  בשטח  משולבות  התשתיות 

זקוקות  הארציות  התשתיות  הכולל.  העירוני  מהשטח 

בנפרד.  מערכת-תשתית  לכל  מיוחדים  שטחים  להקצאת 

מיוחד  מאמץ  נעשה  לא  תשתיות,  לאיחוד  השאיפה  חרף 

קרקעות  לרוב  הוקצו  בנויים  ובשטחים  תשתיות,  לשלב 

וִמנהלית  כלכלית  הנדסית,  מבחינה  יותר  קל  כי  נפרדות 

בשטחים  בנפרד  אחת  כל  התשתית  מערכות  את  להקים 

פתוחים. 

המתקנים  הוא  הקרקע  משאב  על  חדש-יחסית  מתחרה 

נרחבים  שטחים  הדורשים  מתחדשת,  אנרגיה  לייצור 

בהרבה מאלה שצורכות תחנות-כוח קונבנציונליות לייצור 

חשמל. עובדה זו יוצרת מתח בין הרצון לעבור לאנרגיות 

ששוררים  החמורים  הקרקע  אילוצי  לבין  מתחדשות 

בישראל, מצב שמציב אתגרים גדולים בפני אלה העוסקים 

69 ראו: דנובר-עובד גובי, הקמת יישובים חדשים בהשוואה להרחבת 

יישובים קיימים: בחינת היבטים כלכליים, נובמבר 2009.

תוך  גבוה  ייצור  היקף  להפקת  אנרגיה  של  בטכנולוגיות 

ניצול יעיל של שטח.

משק המים70

עשרות  במשך  בארץ  ששרר  במים  הכרוני  המחסור  בשל 

התפתחויות  בישראל.  הקריטי  המשאב  המים  היו  שנים, 

במי- החוזר  השימוש  היעיל,  ניצולו  זה —  משאב  בניהול 

התפלה —  באמצעות  הרזרבה  והגדלת  לחקלאות  קולחין 

שינו למעשה את התמונה. מגמות לגבי מקורות-מים כהֹון 

טבעי עלולות להיפגע בעתיד וִתגבר התלות בהתפלת-מים 

באמצעות שריפת אנרגיה.

ירידה בכמות המים השפירים הזמינים

סך כל המים השפירים המתחדשים העומדים לרשות משק 

המים הישראלי נופל מ-1,100 מלמ"ש בממוצע71 עוד בטרם 

סביר להניח  זיהום והמלחה.  הבאנו בחשבון גורמים של 

שהיקף המים השפירים הזמינים לשימוש יקטן אף יותר. 

ירידה הדרגתית של כ-15%  צפויה   2050 שנת  בנוסף, עד 

 ,(2008-1993) הטבעי ביחס לממוצע ההיסטורי  בהיצע 

וזאת מחמת גורמים שונים כמו שינויי אקלים, עליית פני 

הים וירידה באיכות המים.

ירידה באיכות מקורות המים באקוויפר החוף 

איכות המים בישראל טובה ומתאימה לשתייה. עם זאת, 

מעקב אחר ִהשתנות המליחות באקוויפרים לאורך השנים, 

לשתייה,  זמינים  בעבר  שהיו  שמקורות-מים  חשש  משקף 

יהיו טעונים טיהור, התפלה והשבחה. 

מדד מליחות מי התהום משקף את מידת הזיהום של 

מקורות המים ואת הפסקת תהליכי שטיפת המלחים 

הטבעית עקב ניצול-יתר של מקורות המים.

70 ראו גם: טל, ש. משק המים, 2011.

71 על-פי ניתוח שנעשה בשירות ההידרולוגי (אוגוסט 2010) כפי שהובא 

ע"י טל ש. משק המים, 2011.
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איור 13: ריכוז כלוריד באקוויפר החוף72

מקור: השירות ההידרולוגי.

72 בקידוחים שלא נדגמו בשנת 2010, הוצגה מדידת הכלוריד האחרונה שבוצעה.
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ומתמשכת  ברורה  עלייה  מגמת  ניכרת  החוף  באקוויפר 

מדידה  בארץ  נעשתה  בהן  השנים  בכל  המים  במליחות 

(ריכוז המלחים עלה כמעט פי שניים ב-52 שנות המדידה). 

לפי דוח רשות המים,73 המליחות גבוהה במיוחד (מעל 400 

(מהעיר  האקוויפר  של  הדרום-מזרחיים  בחלקים  מג"ל) 

רחובות ודרומה). גם ריכוז החנקות במי האקוויפר עולה 

בהתמדה, ועיקר הזיהום מתרכז באזורי השקיה חקלאית 

'עסקים  של  מגמות  המשך  בהנחת  לחדרה.  רחובות  בין 

כרגיל' צפוי ריכוז המלחים להגיע לרמה שבה יהיו המים 

לחקלאות  ראויים  החוף  אקוויפר  של  שונים  באזורים 

ולתעשייה בלבד.

מֲעבר לתכנון אינטגרטיבי לטווח ארוך 

כשלושה  לאחר  מהותי.  באופן  השתנה  המים  משק  ניהול 

שונתה  ה-90)  ותחילת  ה-80  שנות  (סוף  רצופים  משברים 

את  לייצר  יש  החדשה  התפיסה  לפי  הניהולית.  התפיסה 

לכל  אמינה  לאספקה  הנדרשות  הנוספות  המים  כמויות 

אי- בתנאי  לעבודה  המים  משק  את  ולהתאים  הצרכים 

החדשה  האב  תכנית  הסיכונים.74  ניהול  תוך  ודאות, 

מסדירה את הניהול והשימוש במים ומרחיבה את מטרות 

אספקת המים גם לשמירה על המערכות הטבעיות ואספקת 

שירותיהן. פוטנציאל המים בישראל יוכפל עד שנת 2020, 

בין השאר על-ידי שימוש נרחב ומלא במי-קולחין לחקלאות 

בנוסף,  גדול.  בקנה-מידה  מי-ים  התפלת  מתקני  והקמת 

מהסכמים  הנובעות  בהתחייבויות  לעמוד  צריכה  ישראל 

מדיניים המסדירים אספקת מים במזה"ת.

עירוניים  לצרכנים  מים  אספקת  כי  קובעת  התכנית 

שימור  השוק.  כלכלת  כללי  פי  על  תיקבע  ותעשייתיים 

ופריסתה,  החקלאות  היקף   — לאומיים  יעדים  וקידום 

מים לצורכי-טבע ומים על פי הסכמים אזוריים — יושגו 

אספקת  אמינות  הבטחת  המים.  מחיר  סבסוד  על-ידי 

המים לצרכים השונים תושג על-ידי ניצול יעיל של האוגר 

פוטנציאל  הכפלת  הנוספים.  המים  ומקורות  האופרטיבי 

מקורות המים תושג בהתפלת מי-ים, תוך ייעול השימוש 

והקטנת  לחקלאות,  בקולחין  ושימוש  לייצורם  באנרגיה 

סיכוני הזיהום לקרקע ולמי התהום. פיתוח מקורות-מים 

73 רשות המים, "מצב איכות מקורות המים בישראל והפעולות שננקטו 

למניעת זיהומם 2006/7", אגף איכות המים, יוני 2008.
74 תכנית האב למשק המים, שאושרה ביולי 2011.

תוך  ייעשה  מי-נגר)  ניצול  בנגב,  פוסיליים  (מים  נוספים 

בחינת הכדאיות הכלכלית לניצולם. ייעול השימוש במים 

יושג על-ידי ניהול הצריכה וניהול הנגר והניקוז. 

הידוק הקשר בין ניהול משק המים וניהול משק האנרגיה 

מי- התפלת  ִמתקני  על  המסתמכת  האסטרטגית  הבחירה 

האנרגיה  במשק  המים  אספקת  תלות  את  מגבירה  ים, 

ויוצרת למעשה תלות בחברות אספקת הגז הטבעי. 

מסך  (כ-6%  משמעותי  אנרגיה  לצרכן  הופכת  ההתפלה 

התצרוכת הארצית). התפלת 750 מיליון מ"ק לשנה של מים 

המים,  למשק  האב  תכנית  פי  על  (בשנת 2020)  מותפלים 

תגרום לעלייה של כ-4.7% בצריכת החשמל השנתית בארץ 

הגדלת  עם  צפויה  נוספת  עלייה   .(2009 לצריכת  (יחסית 

ההתפלה לכ-1,400 מלמ"ש עד שנת 2050.

משק האנרגיה75 

במשק  האחרונות  בשנים  התרחשו  מהותיים  שינויים 

ישראל  בחופי  טבעי  גז  של  תגליות  בישראל:  האנרגיה 

של  האנרגטי  המאזן  את  שינו  למשק  טבעי  גז  וכניסת 

יצרני-חשמל  לכניסת  התנאים  הסדרת  גם  כמו  ישראל, 

תכניות  מתחדשת,  אנרגיה  לעידוד  הרגולציה  פרטיים, 

להתייעלות אנרגטית והפחתה משמעותית של זיהום-אוויר 

משריפת-דלקים.

שינוי בתמהיל סל הדלקים לאור תגליות גז טבעי 

של  משמעותיים  מרבצים  שני  באחרונה  התגלו  בישראל 

גז טבעי: המאגרים 'תמר' ו'לווייתן', המכילים ביחד כ-25 

טריליון רגל מעוקבת (TCF) של גז טבעי שיוכלו לספק את 

כל צורכי המדינה ב-50 השנים הבאות. ההיצע הרב של גז 

טבעי בעקבות תגליות אלו והמחירים הסבירים הצפויים 

את  הארוך  בטווח  יחליף  הטבעי  שהגז  לכך  יגרמו  מכך, 

לתעשייה  חשמל,  לייצור  לרבות  הנפט,  מוצרי  מרבית 

ולענפים אחרים, ביניהם אולי גם סקטור התחבורה. תהליך 

זה החל עוד בשנת 2004, לאחר שהחל השימוש בגז ממאגר 

שנכתבה  חוות-דעת  האנרגיה.  משק  וחובריו.  ע.  מור,  גם:  ראו   75

במסגרת פרויקט 'תחזית 2030', 2011.
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מומחים  הערכת  פי  על  תטיס'.  'ים  קבוצת  של   'B 'מארי 

יסופקו תוך כעשר שנים 70% מצורכי המשק באמצעות גז 

נשר  בז"ן,  (כי"ל,  הגדולים  התעשייה  מפעלי  כאשר  טבעי, 

ועוד) יעברו לשימוש בו. 

ישראל  תישען  'תמר',  מתגלית  גז  כשיגיע   ,2013 שנת  עד 

לצורך הפקת חשמל על תחנות הכוח הפחמיות, על מאגר 

הגז הטבעי 'מארי  B' שאמור להתכלות עד 2013 ועל שימוש 

במזוט וסולר, שהם חומרי-בערה יקרים ומזהמים. בעקבות 

האספקה  וחשיפת  מִמצרים  גז  של  האספקה  הפסקת 

לגוון  חשוב  ולתקלות,  לפגיעות  'תמר'  ממאגר  העתידית 

את מקורות הגז של ישראל (כולל פיתוח כניסות נוספות 

לחוף ממאגרי 'תמר', 'לווייתן' ומקורות נוספים לכשיתגלו, 

וייבוא גז טבעי נוזלי). 

גז  כניסות  של  לפיתוחן  עד  הקרובות,  בשנים  כי  יודגש 

נוספות לחוף, תיתכן הפסקה באספקת הגז ממאגר 'תמר' 

להביא  שעלול  מה  אסטרטגיות,  או  טכניות  מסיבות 

להפסקות ממושכות באספקת החשמל.

לאספקתו  וכן  ממצרים  גז  באספקת  להפסקה  הגיבוי 

ומזוט,  סולר  בפחם,  שימוש  הוא  בעתיד,  'תמר'  ממאגר 

החשמל  במחירי  חדה  לעלייה  המשק  את  שהחושף  מה 

לאספקת  יותר  ואמין  מקיף  גיבוי  האוויר.  זיהום  וברמת 

יתירּות  נוספים,  ממקורות  הפקה  על  יסתמך  הטבעי  הגז 

שימור,  ואחסון,  ההולכה  ההפקה,  אתרי   (redundancy)

רשת- מערכת  של  והנהגתה  אנרגטית  והתייעלות  חיסכון 

.(smart grid) הולכה חכמה

שיעור נמוך של אנרגיה מתחדשת מותקנת

אנרגיה מתחדשת היא אנרגיה שמקורה ניצול חום מקרינת 

לא-מתכלה  ממקור  או  מביו-מסה  מרוח, מביו-גז,  שמש, 

אחר שאינו דלק פוסילי76.

כיום מותקנים כ-230 מגה-ואט (מתוכם כ-200 מגה-ואט 

ייצור- נקבע  הממשלה  החלטת  פי  על  פוטו-וולטאית). 

חשמל מאנרגיה מתחדשת בהיקף של 10% עד שנת 2020. 

באותה החלטה נקבע כי הממשלה תפעל להקמת תחנות-

כוח בהיקף שלא יפחת מ-250 מגה-ואט בשנה, החל משנת 

יעד  בהצבת  תימשך  זו  שמגמה  להניח  ניתן  ואילך.   2010

(כ-10,000   2030 בשנת  מהחשמל  כ-20%  של  לאספקה 

מגה-ואט מותקנים). 

יותר  גבוהים  לאחוזים  להגיע  מבקשת  מדינת-ישראל  אם 

של  בסדר-גודל  מתחדשות  מאנרגיות  חשמל  ייצור  של 

20%-15% מכלל ייצור החשמל בשטחה, יהיה על המשק 

משמעותיות  השלכות  להם  שיהיו  צעדים  כמה  לנקוט 

המרחב  על  זה  בפרק  שצוין  כפי  הפתוחים.  השטחים  על 

מתחדשת,  אנרגיה  של  ִמתקנים  הקרקע,  שימושי  ועל 

לרבות התשתיות הנלוות להם, צורכים שטח גדול מאוד. 

הפוטנציאל להפקת אנרגיה פוטו-וולטאית על גגות בתים 

פרטיים הוא מוגבל ביותר לטווח הנראה לעין ולא יכולה 

בישראל.  החשמל  למשק  משמעותית  תרומה  לו  להיות 

תרומה  עם  סולארי  חשמל  של  הייצור  פוטנציאל  עיקר 

משמעותית למשק החשמל ביעילות כלכלית גבוהה יחסית, 

בעלי  ובנויים-למחצה  בנויים  בשטחים  בשימוש  כרוך 

מאפיינים ציבוריים.

ניהול הביקוש וההולכה במערכת החשמל 

היעדר יתירּות

והולכתה.  האנרגיה  הפקת  במערכת  יתירּות  חסרה  כיום 

עובדה זו מערערת את הביטחון באספקת האנרגיה ומציבה 

את  שישבשו  מקומי  ִמפגע  או  כשל  מפני  משמעותי  סיכון 

מערכת האספקה. סיכון זה גובר משום שעיקר הולכת הגז 

'תמר'  ממאגר  בלבד  אחד  בצינור   (2013) בקרוב  תתנהל 

שהוא היחיד שיספק גז טבעי למשק, ואספקת הגז ממנו 

יחידניות  תשתיות  של  טורית  סדרה  באיתנות  תלויה 

76 דלק מאובן.

 ,2010 שנת  לסוף  נכון  חשמל,  לייצור  הדלקים  סל 

נפט  וכ-2%  טבעי  גז  כ-36%  פחם,  בכ-62%  מוערך 

אנרגיות  של  אפסי  לאחוז  קרוב  ועדיין  וסולר)  (מזוט 

 80% יכלול  ל-2030  אפשרי  סל-דלקים  מתחדשות. 

חלק  פחם).  ו-15%  טבעי  גז   65%) פוסילית  אנרגיה 

ותּוקם  פחם  בגיבוי  לגז  יוסבו  הפחמיות  מהתחנות 

שתהיה  מגה-ואט   1,260 בת  נוספת  קיטורית  תחנה 

דו-דלקית ותופעל בגז בגיבוי פחם, וכן 20% אנרגיות 

והיתר  סולארית  אנרגיה   13% (מתוכן  מתחדשות 

אנרגיה של רוח וביו-מאסה).
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נוספות. נושא הגיבוי חשוב במיוחד להבטחת אספקה של 

יתירות  עיקריים:  אופנים  בשני  ומתבטא  רצופה,  אנרגיה 

של מערכת הגז הטבעי וגיבוי של אפשרות הפקת אנרגיה 

ממקורות נוספים.

היעדר רשת חשמל חכמה

יש  החשמל  חברת  של  הנוכחית  המסירה  במערכת 

הנוכחיים,  הלקוחות  את  לשמש  כדי  מספקת  קיבולת 

להתמודד  כדי  דיה  ואמינה  יציבה  המערכת  אם  ספק  אך 

בהיקף  מתחדשת  אנרגיה  כניסת  עקב  מבוזר  ייצור  עם 

חדשות  טורבינות-גז  של  לפעולה  כניסתן  עם  גדול, 

חשמליים  כלי-רכב  מהפעלת  שייווצרו  הבעיות  ועם 

רשת  תחמ"שים).   — משנה  תחנות  על  עומס  (לדוגמה: 

ביקושים  על  לענות  (smart grid) יכולה  חכמה  חשמל 

משתנים בקיצוניות בשעות היום ובעונות השנה השונות. 

רשת כזו היא בבחינת קפיצה בפרדיגמה של מסירת החשמל. 

עד לפני עשר שנים פעלה תשתית החשמל בישראל על-פי 

מודל של מסירה חד-סטרית מתחנות-כוח מרכזיות ספורות 

לווסת  מאפשרת  חכמה  חשמל  רשת  רבים.  לצרכני-קצה 

הייצור,  משלב  החל  הנדרשת,  הפעילות  כל  את  מרחוק 

דרך מערכת ההולכה ועד לצרכן הקצה הביתי או העסקי, 

אפשר  מכך  כתוצאה  וצריכה.  דרישה  נתוני  ממנו  ולקבל 

ליעל את השימוש במתקני-חשמל ולווסת את הצריכה כדי 

להפחית את שיאי הביקוש, וכך להפחית את עלויות הייצור 

הגבוהות הנדרשות לסיפוק הביקוש בשעות השיא.

 

תהליכי התייעלות אנרגטית

תכנית האב למשק החשמל לשנים 2030-2007 77 מייחסת 

של  יעד  ומציבה  האנרגטית  ההתייעלות  לקידום  חשיבות 

אינו  זה  יעד  אולם   .2020 שנת  עד  להתייעלות  כ-20% 

נגזרות  מהן  אשר  הביקוש  בתחזיות  הולם  לביטוי  זוכה 

תכניות הפיתוח של משק החשמל, והתכנית אינה מציגה 

להתייחס  מקובל  בעולם  להשגתו.  אופרטיביים  צעדים 

להתייעלות אנרגטית כהשקעה של כספי-ציבור ב"תחנת-

כוח וירטואלית". היום ברור כי ללא התערבות ממשלתית 

77 הוכנה ע"י המשרד לאנרגיה ומים.

סיכוי  שאין  כמעט  ההתייעלות,  תהליך  ולניהול  לקידום 

למימוש יעדי הממשלה. 

מערכות אקולוגיות ושירותיהן78

בישראל  האקולוגיות  המערכות  על  נתונים  בהיעדר 

חשיבות  להבנת  כרקע  מובא  זה  תת-פרק  ושירותיהן, 

הנושא וחשיבות הצורך בהשלמת הערכה כמותית בעתיד.

ההון הטבעי של ישראל תלוי לא רק בקרקע ובמרחב, אלא 

הנדרשים  שירותים  המספקות  האקולוגיות  במערכות  גם 

לקיום חיי-אדם. גידול האוכלוסייה מכתיב צורך הולך וגדל 

ָתה ומים  בשירותים אלה. לדוגמה, מערכות של חורָשים, ָבּ

מים  (החדרת  מתוקים  מים  אספקת  משרתות  מתוקים, 

(הטמעת  אקלים  בקרת  המים,  איכות  בקרת  לאקוויפר), 

שמירת  סחף,  בקרת  האָבקה,  שירותי  דו-חמצני),  פחמן 

קרקע ושירותי תרבות (פנאי בחיק הטבע). הפיכת שטחים 

טבעיים לשטחים בנויים ואף חקלאיים, משמעותה פגיעה 

שאבדו  לשירותים  פיצוי  שהוזכרו.  שירותי-חינם  באותם 

פיתוחים  אולם  טכנולוגיים,  פיתוחים  בצורת  לבוא  יכול 

המערכות  שירותי  את  תמיד  להחליף  יוכלו  לא  כאלה 

האקולוגיות. שכן ניתן לייבא מוצרים של מזון, אך לא ניתן 

לייבא את שירותי הבקרה ואת רוב שירותי התרבות. 

כבר עתה ניתן להצביע על מגמות של פגיעה בכמות ובאיכות 

האקולוגיות  המערכות  על-ידי  המסופקים  השירותים 

בקרת  קרקע,  שמירת  שיטפונות,  בקרת  (כמו  בישראל 

איכויות מים ואוויר, בקרת אקלים, בקרת מזיקי חקלאות, 

ראו  הביולוגי;  הִמגוון  ותחזוקת  טפיליות  מחלות  בקרת 

קצרי  הנזקים  של  הערכה  התבצעה  טרם  אך   .(7 טבלה 

הטווח וארוכי הטווח מהפסד האספקה של השירותים.

לאבדן  המובילים  והנזקים  מהשינויים  יחסית  קטן  חלק 

שירותי המערכות, נובע כיום משינוי אקלים, חלקם הגדול 

קווי- ע"י  שטחים  ומקיטוע  הבנייה  מהתרחבות  נובע 

תשתית וחלקם משריפות (ראו טבלה 8). 

78 ראו גם: ספריאל, א. מערכות אקולוגיות ושירותיהן, 2011.
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חורשים 
ויערות

בתות 
שיחניות 
ועשבוניות

מים עירוניותחקלאיותמדבריות
ימיותחופיותמתוקים

מגמה 
גלובלית1

גידולים חקלאיים (מזון אדם, 
סיבים)

מספוא
מרעית ושלפים

מוצרי מקנה (בשר, חלב, 
צמר)

מוצרי חקלאות מימית
דגה

מזון מהבר

עצה (ריהוט ובנין)

עצה (דלק)
חומרי רפואה ותעשייה

משאבים גנטיים
מים (במאגרים ובנחלים)

נופש, תיירות
אסתטיים

תחושת מקום, הזדהות 

רוחניים, השראה
מדע, מערכות ידע, חינוך

חורשים 
ויערות

בתות 
שיחניות 
ועשבוניות

מים עירוניותחקלאיותמדבריות
ימיותחופיותמתוקים

מגמה 
גלובלית1

בקרת אקלים מקומית
בקרת אקלים גלובלית

בקרת איכות אויר
הגנה מרוחות

טיהור מים, טיפול בפסולת
בקרת מים

בקרת אירועי קיצון (סערות, 
שטפונות)

בקרת סחף קרקע
האבקה

הפצת זרעים
בקרת מזיקים

בקרת מחלות טפיליות
ייצור ראשוני

ִמחזור חומרים
מחזור המים
יצירת קרקע

ייצור חמצן אטמוספרי
תמיכה במגוון הביולוגי

תמיכה

1/ Millennium Ecosystems Assessment, Synthesis, Table 1. 2005

אספקה
תרבות

בקרה

מערכות
שירותים

מערכות
שירותים

מגמת שיפור

מגמת שיפור מתון

ללא שינוי מגמה

מגמת הרעה מתונה

מגמת הרעה

מגמות שינוי באספקת שירותים

גבוהה
בינונית -גבוהה
בינונית -נמוכה

נמוכה
אפסית

חשיבות המערכת באספקת 
השירות

טבלה 7: מגמות שינוי בשירותי אספקה, שירותי תרבות ושירותי בקרה ותמיכה של המערכות 

האקולוגיות של ישראל בין השנים 2010-1990 על רקע חשיבות האספקה של כל אחד מהם ע״י 
79(Millennium Ecosystem Assessment, Synthesis, 2005, Table 1) כל אחת מהמערכות

79 את הטבלאות הכין פרופ' אוריאל ספריאל בהתבסס על ידע-מומחה ולא על נתוני-שטח כמותיים.
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פגיעה 
במערכות 
טבעיות 

(שטח, קיטוע, 
בתי גידול)

זיהום, 
העשרה 

בנוטרינטים

ניצול יתר 
של משאבי 

טבע

מינים זרים 
פולשים

מינים 
שינוי אקלים שרפותמתפרצים

גלובלי

חורשים ויערות

בתות (שיחניות 
ועשבוניות)

מדבריות

חקלאיות

עירוניות

מים מתוקים

חופיות

ימיות

מערכות

גורמי שינוי

 

פגיעה 
במערכות 
טבעיות 

(שטח, קיטוע, 
בתי גידול)

זיהום, 
העשרה 

בנוטרינטים

ניצול יתר 
של משאבי 

טבע

מינים זרים 
פולשים

מינים 
שינוי אקלים שרפותמתפרצים

גלובלי

גידולים חקלאיים (מזון 
אדם, סיבים)

מספוא

מרעית ושלפים
מוצרי מקנה (בשר, חלב, 

צמר)

מוצרי חקלאות מימית

דגה

מזון מהבר

עצה (ריהוט ובניין)

עצה (דלק)

חומרי רפואה ותעשייה

משאבים גנטיים

מים (במאגרים ובנחלים)

נופש, תיירות

אסתטיים

תחושת מקום, 
הזדהות תרבותית

רוחניים, השראה

מדע, מערכות ידע, 
חינוך

אספקה
תרבות

שירותים

גורמי שינוי

גבוהה מאד

גבוהה

בינונית

נמוכה

אפסית

חשיבות הגורם (אימפקט) ב-
1990

אימפקט נחלש

אימפקט 
מתמשך
אימפקט 
מתגבר

אימפקט 
בהתגברות 

מהירה

מגמות גורם השינוי 
(אימפקט) החל מ- 1990

טבלה 8: גורמי-שינוי המשפיעים על המגוון הביולוגי של המערכות האקולוגיות80

80 את הטבלאות הכין פרופ׳ אוריאל ספריאל בהתבסס על ידע-מומחה ולא על נתוני-שטח כמותיים.



65

לאורך השנים ִסבסדה המדינה את מחיר המים לחקלאות 

וכך הניעה את הגברת ייצור המזון, קרי — פיתוח שטחים 

חקלאיים אשר גרע משטחי המערכות האקולוגיות. הפיכת 

להחלפת  הביאה  חקלאיות  למערכות  טבעיות  מערכות 

אספקת  בשירותי  אספקת-מים  ובקרת  ההאבקה  שירותי 

מוצרים חקלאיים. בכל מקרה, מאילוצים של קרקע ומים, 

המערכות האקולוגיות המקומיות אינן יכולות לספק את 

צורכי המזון של האוכלוסייה הגדלה, וישראל תלויה בייבוא 

של  אקולוגיות  ממערכות  עץ)  בשר-בקר,  (דגנים,  מוצרים 

ארצות אחרות. המערכות האקולוגיות של מדינות הייבוא 

חשופות גם הן ללחצי גידול האוכלוסייה ולשינויי אקלים 

גלובליים, ולכן גורם האי-ודאות באספקת מוצרי-מזון גדל 

עם הגדלת התלות בשירותים מיובאים.

ערך  (ראו  האדם  של  לשימושו  העומדות  המים  כמויות 

הגשמים  בכמות  רק  לא  תלויות  זה)  בפרק  ’צריכת-מים‘ 

(כמותו  הצומח  כיסוי  האקולוגיות.  במערכות  גם  אלא 

ואיכותו) הוא שקובע את כמות המים שמגיעה בסופו של 

דבר למאגרים הִעליים והתחתיים. הכיסוי הצמחי מספק 

את שירות בקרת המים בכך שהוא ’קובע‘ איזה שיעור של 

משקעים יתאדה, יהפוך לשיטפון וֹיאבד בימים, יהווה לחות 

למאגרים  יגיע  הביולוגי,  הייצור  בתהליך  שתשמש  קרקע 

(כינרת ומאגרים מלאכותיים) או יוחדר לאקוויפר. סבסוד 

המים לחקלאות עודד ייצוא של מוצרים חקלאיים שמים 

רבים דרושים לגידולם (ולמעשה מיוצאים כמים סמויים, 

וירטואליים) והגדיל עוד יותר את הלחץ על משאב המים. 

טכנולוגיים,  תחליפים  קיימים  הבקרה  משירותי  לחלק 

כמו למשל: ִמתקנים לטיהור מים, מערכות ניקוז ואמצעים 

את  מחליפים  אינם  אלה  תחליפים  אך  סחף.  למניעת 

או  להם  מסייעים  אלא  הטבעיות,  המערכות  שירותי 

מגבירים אותם. כלומר, לשירותי הבקרה ישנם תחליפים 

לִעתים  מייצרת  והפעלתם  יקרים  אלה  אך  טכנולוגיים, 

השפעות חיצוניות שליליות.

משאבי-טבע סחירים81

אך  במחצבים,  ענייה  לארץ  ישראל  נחשבה  מכבר  לא  עד 

הממשל,  התייחסות  גברה  האחרון  בעשור  הגז  גילויי  עם 

הטבע  מחצבי  של  לפוטנציאל  הציבורי,  השיח  ובעיקר 

81 להרחבה בנושא זה ראו פרק 8: אסטרטגיה לניהול משאבי-טבע סחירים.

הם  טבעי  וגז  לנפט  ביחס  שפותחו  העקרונות  בישראל. 

רלוונטיים גם לבחינת הפקת מינרלים מיָם המלח, כריית 

פוספטים, כריית אגרגטים למשק הבנייה והסלילה, ואפילו 

לאספקת מים מינרליים כמוצר מן הטבע.

את ניהול משאבי הטבע הסחירים ניתן לחלק לשלוש קבוצות:

 חומרי-גלם מיובאים לצורכי-תעשייה;
מינרלים המופקים במדינה ומשמשים לתעשייה ובעיקר   

לייצוא;

משאבי-טבע סחירים המופקים בארץ ומשמשים למשק   

המקומי.

כריית אגרגטים לשימוש מקומי

הנפוץ  הגלם  חומר  הם  אגרגטים  הטבעי,  ההון  מבחינת 

והנִכרה ביותר בישראל.82 בשנת 2010 עלה היקף הכרייה 

שלהם ליותר מ-40 מיליון טון.83 

תחזית הביקושים לחומרי כרייה וחציבה 

(מתוך אתר משרד הפנים) 

בהתאם לנתונים ולתחזיות שגובשו לצורך הכנת תכנית 

הבנייה  היקף   ,(2010) 14ב'  תמ"א  המעודכנת  המתאר 

מיליון  כ-290  הוא  הייעודים  לכל  שנת 2040  עד  הצפוי 

מ"ר. בהתאם לכך יידרשו כ-550 מיליון טון חומרי-גלם 

(אגרגטים, חול ומלט). אומדן הביקוש לסלילה מתבסס 

על גידול של כ-88% בשטח הדרכים העירוניות (כ-145 

מיליון טון אגרגט) ושל כ-180% לדרכים בינעירוניות 

(כ-321 מיליון טון).

מיליון  כ-120  לתחזית  מוסיף  קיימות  דרכים  שדרוג 

הנדסה  של  פרויקטים  עבור  הצפוי  הביקוש  טון. 

אזרחית הוא כ-569 מיליון טון. 

עומד   2040 עד  החזויה  הגלם  חומרי  צריכת  סך כל 

טון  מיליארד   1.3 מתוכם   — טון  מיליארד  כ-1.9  על 

אגרגט, 264 מיליון טון חול ו-267 מיליון טון חומרי-

גלם לייצור מלט.

82 אגרגטים הוא שם כולל לקבוצה רחבה של חומרי-גלם המשמשים 

לבנייה וסלילה וביניהם חצץ, חול, גיר (למלט, מוזאיקה וסיד), חרסית, 
בזלת, אבן, טוף, גבס ועוד.

83 ממ"י 2011, דוח על פעולות מנהל מקרקעי ישראל 2010, עמ' 66. 



66

כריית מינרלים לייצוא

לתנודות במחירי חומרי הגלם בעולם נודעת השפעה ישירה 

על ניהול המחצבים בישראל. מחירי הכימיקלים הגבוהים 

הפוספטים  כריית  להמשך  יביאו  הגלובליים  בשווקים 

פוספט  טונות  מיליון  (כ-8-7  דשנים  לייצור  המשמשים 

לתעשיית  המשמשים  ומגנזיום,  ברום  אשלג,  וכן  בשנה) 

הדישון, ההדברה, האלקטרוניקה והתרופות.

עליית מחיריהם של מינרלים שונים בשווקים הגלובליים 

מגדילה את כדאיות כרייתם בישראל. כך לדוגמה, עליית 

המחירים בשוק הנחושת העולמי הביא לפתיחת הדיונים 

על כדאיות הכשרת מכרות הנחושת בתמנע. גם אם מיזם 

ִתמנע המחודש לא ייצא לפועל בזמן הקרוב, הסוגיה של 

כדאיות כלכלית לחידוש הכרייה תעלה בעתיד ככל שיעלו 

מחירי הנחושת בעולם.

ייבוא מינרלים לתעשייה בישראל84

מעט מאוד תשומת-לב ניתנה למינרלים ומתכות המשמשים 

מקומית.  זמינים  אינם  ברובם  אך  בישראל,  לתעשייה 

במיוחד  מינרלים,  לייבוא  זקוקה  הישראלית  התעשייה 

בתחום ההיי-טק וטכנולוגיות חדשניות, כולל מוצרים בתחום 

התעופה, התקשורת, האופטיקה, המחשוב, האלקטרוניקה 

הרפואית, ועוד. זמינות המינרלים ומחירם ישפיעו הן על 

פיתוח מוצרים והן על ייבוא מוצרים מוגמרים לארץ. 

סוגיית המינרלים הנדירים (rare minerals) החמירה 

מן  היום 95%  עד  נתגלו  (בה  סין  כגון  מדינות  כאשר 

את  האחרונות  בשנתיים  הגבילו  הנדירים)  המינרלים 

ויצרו  בשטחן,  הנִִכְרות  נדירות  מתכות  של  ייצואן 

משבר-סחר.

84 ראו גם: בלאס, 2012.
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הגורמים והתהליכים שעיצבו את הדגם הסביבתי  פרק 5: 
הקיים בישראל 2011-1948

גבוהה ובאידיאולוגיה ממלכתית בגוון ציוני-סוציאליסטי. 

היה  זו  בתקופה  הסביבה  את  שעיצב  המרכזי  המנגנון 

מנגנון פוליטי שהתאפיין בריכוזיות רבה בקבלת-החלטות. 

הדגש המרכזי הושם על ההתיישבות במרחב החדש שנוצר 

בעקבות מלחמת העצמאות ועל פיתוח הכלכלה. המעורבות 

הציבורית היתה נמוכה ומידת ההשפעה של מנגנון השוק 

לא היתה גבוהה. סדר העדיפויות הלאומי בעיצוב המרחב 

תשתיות  בניית  התיישבות,  ביטחון,  בנושאי  התמקד 

והקמת מגורים בבנייה ציבורית. במסגרת זו הוכנה תכנית 

לאומית לפיזור האוכלוסייה, בדגש על הקמת ערים חדשות 

לצד  הארץ.86  שבשולי  הספר  באזורי  כפריים  ויישובים 

מערכת היישובים קבעה התכנית גם את מערכת הדרכים, 

השטחים החקלאיים, אזורי-תעשייה ושמורות-טבע. 

הפעילות הכלכלית בתקופה זו היתה נתונה ברובה לשליטה 

במשק.  מרכזי  תפקיד  מילאה  וההסתדרות  ממלכתית, 

שנות ה-20 באזור המרכז,  המגזר העסקי, שהתמקד מאז 

המערכת  מצד  מגבלות  ללא  כמעט  בפעילותו  המשיך 

היה  העולמית  המערכת  עם  הקשר  והתכנונית.  הפוליטית 

מוגבל ועיקר הייצוא היה בתחום החקלאי. חלוקת העבודה 

הלאומית בין הון ציבורי שפנה להתיישבות בשוליים, להון 

פרטי שהתמקד במרכז הארץ, התבטאה בפיצול דמוגרפי-

הערים  במרכזי  בעיקר  שהתגוררו  ותיקים  בין  מרחבי 

הערים  בשולי  בעיקר  שישבו  עולים  לבין  הארץ,  ובמרכז 

הוותיקות ובשולי הארץ. 

הציבורי,  היום  סדר  במרכז  עמדה  לא  הסביבה  שמירת 

חוקקה   1953 בשנת  לנושא.  התייחסות  היתה  כי  אם 

הופקד  ביצועו  שעל  הבר'  חיות  הגנת  'חוק  את  הכנסת 

'המדור  ב-1956  הוקם  החקיקה  בעקבות  החקלאות.  שר 

לשמירת הטבע' במשרד החקלאות, שתפקידו היה לאכוף 

את חוקי הציד ואת חוקי שמירת הטבע האחרים. בשנת 

לשיפור  'המחלקה  הממשלה  ראש  במשרד  הוקמה   1955

נוף הארץ', עליה הוטל להקים תשתית תיירותית ולדאוג 

הקימה  המחלקה  ולאומיים.  היסטוריים  אתרים  לשימור 

86 ״תכנית שרון״ — תכנית המתאר הראשונה של מדינת ישראל, 1951.

המגמות שתוארו בפרק הקודם ציירו תמונה של מרכיבים 

שונים המשפיעים על הסביבה, אך יש לבחון אותם על רקע 

תהליכים רחבים יותר שהתרחשו לאורך השנים בישראל 

בתקופות  שגובשו  המדיניות  קווי  על  רבות  והשפיעו 
השונות.85

הדגם הסביבתי הקיים לא נוצר לבדו. הוא תוצר של גורמים 

ותהליכים כלכליים, חברתיים, פוליטיים וממסדיים שעיצבוהו 

לאורך השנים. 

התהליכים שיוצגו להלן חולקו לשלוש תקופות-התפתחות:

השנים שבין הקמת המדינה (1948) ועד ראשית שנות   (1

השוק —  ומנגנון  הפוליטית-תכנונית  המערכת  ה-60: 

תפיסת השטח ויצירת תנאים לפיתוח כלכלי; 

התקופה שבין ראשית שנות ה-60 ועד ראשית שנות   (2

המוסדי- המנגנון  ועליית  תכנונית  הסדרה  ה-90: 

ביורוקרטי בתחום הסביבתי; 

התקופה שבין ראשית שנות ה-90 ועד 2011: התעצמות   (3

תהליכי הגלובליזציה, עליית מנגנון החדשנות בתחום 

הסביבתי — ארגונים סביבתיים, מתחים ומאבקים. 

להלן תיאור מפורט של הגורמים והתהליכים שעיצבו את 

הדגם הסביבתי בישראל לאורך התקופות הנ"ל:

השנים שבין הקמת המדינה עד ראשית שנות ה-60:  (1

המערכת הפוליטית-תכנונית ומנגנון השוק —   

תפיסת השטח ויצירת תנאים לפיתוח כלכלי 

בתקופה שבין 1948 לראשית שנות ה-60 הופנתה תשומת-

לב מעטה לנושאים סביבתיים. תקופה זו התאפיינה בגלי-

עלייה המוניים, בסכסוך גיאופוליטי ישראלי-ערבי בעצימות 

85 התסריט הרטרוספקטיבי של המדיניות הסביבתית בישראל 1948- 

2011 הוכן ע"י ולרי ברכיה ופרופ' שלמה חסון במסגרת הפרויקט. ראו 
גם: גארב, י. פרספקטיבה חברתית על הסביבה (2011), זמין באתר 

הפרויקט.
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(הסחנה),  השלושה  גן  כמו  ידועים,  לאומיים  גנים  מספר 

מחאה  עורר  החּולה  ביצת  ייבוש  ועבדת.  ִשבטה  קיסריה, 

החולה —  שמורת  ב-1964  הוכרזה  שבעקבותיה  ציבורית 

שמורת הטבע הראשונה בישראל. בשנה זו גם אושר בכנסת 

החוק  במסגרת  הטבע'.  ושמורות  הלאומיים  הגנים  'חוק 

הוקמו שתי רשויות: רשות הגנים הלאומיים, שהתבססה 

הטבע  שמורות  ורשות  הארץ,  נוף  לשיפור  המחלקה  על 

שהתבססה על המדור במשרד החקלאות. ההבחנה בין שני 

הגופים נבעה מן ההבדל בתפקודם. הגנים הלאומיים הם 

בעיקר אתרים בעלי ערך היסטורי או לאומי כמו מצדה, או 

בעלי ערך תיירותי כמו גן השלושה. הדגש הושם על שיפור 

האתר ותפעולו השוטף. בשמורות-טבע הערך העליון הוא 

מוגנים.  ערכי-טבע  על  והגנה  והצומח  החי  על  השמירה 

בשנת 1998 אוחדו שתי הרשויות לגוף אחד: 'רשות הטבע 

והגנים'. במקביל חל שינוי במשטר הרִעייה ונמשכו תהליכי 

הייעור שהחלו עוד בשנות ה-20 של המאה ה-20 במאמץ 

לשמר מערכות אקולוגיות. 

התפיסה התכנונית התייחסה באותם ימים לטבע במושגים 

של שליטה וטרנספורמציה: "כיבוש השממה". בהתאם לכך 

הושם הדגש על בניית מערך התיישבותי חדש ובעיקר על 

קרקע חקלאית ופיתוח כפרי. ההתיישבות החדשה הביאה 

לגידול משמעותי בצריכת המשאבים, שאחד מביטוייו היה 

זו  פעילות  של  הלוואי  תוצרי  המים.  מקורות  רוב  תפיסת 

של  תעשייתי), ראשיתה  (בעיקר בביוב  נחלים  זיהום  היו: 

המלחת הקרקעות כתוצאה מהשקיה, זיהום-אוויר במפרץ 

שונים.  ממקורות  הים  וזיהום  החולה  ימת  ייבוש  חיפה, 

הנגב נתפס כאזור ראוי להתיישבות מטעמים ביטחוניים, 

אך גם כמרחב פנוי שאליו ניתן להפנות תעשיות מזהמות. 

בהתאם לכך אותרו בו אתרים להפניית מפעלי כימיקלים 

ברמת-זיהום גבוהה. הדבר שיקף התייחסות אל הנגב כאל 

ארץ מתפתחת.

ראשונה,  חברתית  להתארגנות  הוליכה  בסביבה  הפגיעה 

 1953 בשנת  הטבע'  להגנת  'החברה  בהקמת  ששיאה 

והמאבק לשמירת פרחי הבר. בד בבד עם פעילות החברה 

להגנת הטבע, הוקמה בשנת 1961 עמותת מלר"ז — המועצה 

למניעת רעש וזיהום אוויר בישראל — העמותה הציבורית 

הראשונה שהוקמה בארץ כדי לפעול לקידומם של כמה מן 

הנושאים הבעייתיים של איכות החיים והסביבה. מלר"ז 

כנוביץ',  ('חוק  מפגעים  למניעת  החוק  לחקיקת  פעלה 

להקמת  בהתנגדותה  והתפרסמה  ב-1962)  לתוקפו  שנכנס 

ואת  תל-אביב  את  שתזהם  מחשש  'רידינג',  הכוח  תחנת 

גוש דן בחלקיקי פיח ועשן. המאבק המשפטי שהחל בשנת 

בזכותה  הכיר  וזה  העליון,  המשפט  לבית  עד  הגיע   1965

לטובת  משפטיים  בכלים  לפעול  מלר"ז  של  הציבורית 

את  פתח  שנוצר,  החוקתי  התקדים  הציבורי.  האינטרס 

הדלתות לעתירות ולתביעות בנושאי הגנת הסביבה. 

לנושא  ההתייחסות  היתה  אלו  ותפיסות  מפעילויות  לבד 

בהסדרת  עסק  המקומי  השלטון  ביותר.  שולית  הסביבה 

איסוף פסולת, אך לא טיפל בבעיות. הביוב זרם בנחלים 

והגיע לים. בלט החוסר בתשתיות ובכלל זה מזבלות. המגזר 

שימוש  תוך  לסביבה,  בחוסר-מודעות  התאפיין  העסקי 

ברשות הרבים על מנת להוזיל את עלויות הייצור. פעילות 

זו התאפשרה בהיעדר תקנים בתחום הזיהום התעשייתי. 

מקורות  באיכות  הידרדרות  חלה  אלה  תהליכים  בעקבות 

המים (אקוויפר מי החוף), עלה זיהום האוויר, גברה פליטת 

ופסולת  הביתית  האשפה  כמות  וגדלו  מזהמים  חלקיקים 

פעילויות  נרשמו  כן  כמו  הרבים.  ברשות  שנשפכה  הבניין 

שהוליכו להשחתת הנוף, לפגיעה באקו-סיסטמות, להכחדת 

מינים ולפגיעה בנחלים ובמי החופים. 

התקופה שבין ראשית שנות ה-60 לראשית שנות   (2

ה-90: הְסדרה תכנונית ועליית המנגנון המוסדי-

ביורוקרטי בתחום הסביבתי 

הישראלי- הסכסוך  התעצם  זו  תקופה  של  בראשיתה 

 (1979) מצרים  עם  השלום  הסכמי  חתימת  עם  ערבי. 

הטריטוריאלי- לתחום  הסכסוך  מוקד  עבר   (1994) וירדן 

הפלסטינים.  לבין  ישראל  שבין  ביחסים  והתמקד  לאומי 

בתקופה זו נמשכו המגמות של התרחבות הבנייה בעיקר 

פעילות  לראשונה  נרשמה  ה-60  בשנות  אך  הארץ,  במרכז 

של הסדרת תהליכים אלה באמצעות המערכת התכנונית 

ובשנות ה-70 החלה התארגנות מוסדית בתחום הסביבתי. 

גידול האוכלוסייה, ההתפשטות המרחבית והתגלעות הפער 

החברתי לּוו בהסדרה בתחום התכנוני, ביוזמות מוסדיות 

בתחום  מדיניות  ובפיתוח  הסביבתי  בתחום  ראשוניות 

החברתי (שיקום שכונות). בשנת 1965 נחקק 'חוק התכנון 

והבנייה' שנועד להסדיר את הפעילות המרחבית ואת מערך 

שימושי הקרקע השונים במרחב. 
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הבימה  על  הופיע  התכנוני  בתחום  החקיקה  עם  בבד  בד 

הציבורית בשנת 1973 'השירות לשמירת איכות הסביבה' 

את  סימנה  בשנים 1988-1973  פעילותו  'השירות').  (להלן 

עלייתו של מנגנון מוסדי-ביורוקרטי המביא עמו ידע והבנה 

חדשים בתחום הסביבה. 'השירות' הוקם בתחילה במשרד 

הפנים  למשרד  הועבר   1976 בשנת  אך  הממשלה,  ראש 

המקומי.  השלטון  ולִמנהל  התכנון  לִמנהל  לקרבו  במטרה 

גישות  שניסחו  אנשי-מקצוע  פעלו  'השירות'  במסגרת 

התמקדה  'השירות'  פעילות  הסביבה.  על  להגנה  מקיפות 

במספר נושאים: שמירה על עתודות-קרקע לפיתוח עתידי, 

צמצום מפגעים סביבתיים כמו מפגעי-רעש בנתב"ג, טיפול 

ללא  אז  שפעלו  המזבלות  נושא  והסדרת  הנוף  בהשחתת 

תקנים וגרמו למטרדי ריח וזיהום. 'השירות' פעל להחדרת 

כגון:  המגזריות,  המתאר  בתכניות  סביבתיות  הוראות 

'השירות'  את  שאפיין  מה  ומחצבות.  נתב"ג  תחנות-כוח, 

ארוך.  לטווח  אסטרטגית  וראייה  מקצועית  חשיבה  היא 

אולם  סמכויות,  היו  לא  'השירות'  במסגרת  שפעל  לצוות 

בזכות הידע הצליחו חברי הצוות להטביע את חותמם על 

שמירת הסביבה. פעילות 'השירות' נתמכה על-ידי שדולה 

סביבתית בכנסת, שבראשה עמד ח"כ יוסף תמיר. ברשויות 

בין  שטיפלו  הסביבה,  לאיכות  יחידות  הוקמו  המקומיות 

תקנות,  נקבעו  כן  כמו  הפסולת.  פינוי  בהסדרת  היתר 

חוקק חוק רישוי עסקים והותקנו תקנות לעריכת תסקירי 

השפעה על הסביבה. חוקים ותקנות אלה העניקו עוצמה 

למערכת המוסדית-תכנונית. 

החולשה העיקרית של מנגנוני הסביבה היתה חוסר יכולת 

אכיפה, ובמיוחד חוסר יכולת לפעול נגד הזיהום התעשייתי. 

המגזר העסקי התנגד לרגולציה סביבתית ולשיפור ביצועים, 

ובמיוחד להטלת מגבלות על פעילות התעשייה. הוא ראה 

רקע  על  מהן.  להתעלם  ונטה  נטל,  הסביבתיות  בדרישות 

זה התפתחו עימותים, אולם בשל יכולת האכיפה החלשה 

התקשו המוסדות לאכוף את התקנים על המגזר העסקי. 

מורכב.  היה  השונים  הכוחות  בין  ביחסים  הכולל  המאזן 

מצד אחד נבנתה יכולת מקצועית בממשלה, הצטבר ידע, 

סביבתיים  שיקולים  והופנמו  מנגנוני-הסדרה  התגבשו 

בתקציבים  מחסור  נרשם  שני  מצד  אך  התכנון,  בתחום 

נושא  עלה  לא  אלה  תהליכים  בעקבות  ולבקרה.  לביצוע 

כנושא  ונותר  והציבורי  הפוליטי  היום  סדר  על  הסביבה 

לדיון בקרב האליטה המקצועית. 

שנות  מאמצע  ישראל  שחוותה  הכלכלי  המשבר  בעקבות 

ה-70 ועד אמצע שנות ה-80 ובעקבות השינויים הפוליטיים 

חל  העולמי,  בסחר  הכלכליים  והשינויים  במדינה  שחלו 

מעבר מאידיאולוגיה לאומית סוציאליסטית לאידיאולוגיה 

של  שנים  מספר  לאחר  ניאו-ליברלי.  גוון  בעלת  לאומית 

ועד  ה-70  שנות  מאמצע  שנמשכו  ומשבר,  כלכלי  דשדוש 

המשבר.  מן  להיחלץ  ישראל  הצליחה  ה-80,  שנות  אמצע 

שביטוייו  הכלכלי  הגלובליזציה  בתהליך  השתלבה  היא 

המרכזיים היו ריסון תקציבי ומיתון המעורבות הציבורית 

חל  אלה  תהליכים  בעקבות  וליברליזציה.  הפרטה  במשק, 

מעבר ממדינה מפתחת למדינה ניאו-ליברלית. בעוד שהמדינה 

היתר  בין   — במשק  גדולה  מעורבות  גילתה  המפתחת 

באמצעות דאגה לשיכון, לתעסוקה מלאה ולחלוקה-מחדש 

של המשאבים — התמקדה המדינה הניאו-ליברלית בעיקר 

ומאבק  המחירים  יציבות  על  שמירה  התקציב,  בריסון 

ביזור  חל  הניאו-ליברלית  המדיניות  במסגרת  באינפלציה. 

של המשק, עלה משקלו של מגזר השירותים ונרשם מעבר 

כלכלית  צמיחה  נרשמה  במשק  מּוטת-שוק.  לחקלאות 

מרשימה לצד גידול באי-שוויון.

המגזר  היו  זו  בתקופה  היום  סדר  את  בעיקר  שקבע  מי 

לכך  המובהק  הביטוי  הפוליטי-ביטחוני.  והמנגנון  העסקי 

היה ִהתרשתות גלובלית במערכת הכלכלה העולמית לצד 

ושומרון  יהודה  לתחומי  ההתיישבותי  המאמץ  הטיית 

וגוש קטיף ואל המצפים בגליל. עיירות הפיתוח שהוקמו 

בשנות ה-50 וה-60 נעזבו פחות או יותר לנפשן, וההשקעות 

הציבוריות כוונו בעיקר אל היישובים החדשים. 

אחת הסוגיות הסביבתיות המרכזיות בשנות ה-80 היתה 

המפגעים  הנגב.  באזור  במיוחד  התעשייתי,  הזיהום 

מכך  וכתוצאה  בקרה,  ללא  לנגב  הועברו  הסביבתיים 

ברמת- במיוחד  הסביבתיים,  והסיכונים  הזיהום  הוחמרו 

חובב. המנגנון הפוליטי והביורוקרטי-מוסדי פעלו למניעת 

התעשיינים  אולם  תעשייתי,  מזיהום  סביבתית  פגיעה 

את  להפנים  וסירבו  עליהם  שהוטלו  למגבלות  התנגדו 

על  כראוי  לפקח  התקשתה  הפוליטית  המערכת  העלויות. 

בשנת  שהוקם  ברמת-חובב,  המזהמים  המפעלים  ריכוז 

דלפו  ומזהמים  דלקות  פרצו  האגירה  בבריכות   .1975

למערכת הניקוז. 

העלייה ברמת החיים, ועמה העלייה בצריכה לנפש וצריכת 

בעיקר  בערים,  האוויר  בזיהום  לעלייה  הוליכו  האנרגיה, 
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כן  כמו  תחבורתיים.  ממקורות  הזיהום  התגברות  בשל 

בזיהום ִמשפכים, וגדלה חשיפת האוכלוסייה  עלייה  חלה 

לסיכונים הנובעים ממיקום והובלה של חומרים מסוכנים. 

במפרץ  האוויר  בזיהום  גבוהה  עלייה  נרשמה  זו  בתקופה 

ובתי  כימיקלים  מפעלי  של  מפעילותם  כתוצאה  חיפה 

הזיקוק.

החברה  החברתי.  בסיסמוגרף  נקלטו  אלו  התפתחויות 

איכות  בנושאי  מעורבותה  את  להעמיק  החלה  האזרחית 

הסביבה והרחיבה את פעילותה אל מעבר לעיסוק בנושאי-

טבע לנושאים הקשורים באיכות הסביבה. תמורה זו לוותה 

בקונפליקטים על רקע סביבתי ובסיקור תקשורתי. 

התקופה שמראשית שנות ה-90 ועד 2011:   (3

התעצמות תהליכי הגלובליזציה, עליית מנגנון 

חדשנות בתחום הסביבתי — ארגונים סביבתיים, 

מתחים ומאבקים. 

השוק  מנגנון  של  כוחו  התעצם  ה-90  שנות  מראשית 

על  הגוברת  ההישענות  הגלובליזציה,  תהליכי  בעקבות 

הניאו-ליברלית.  האידיאולוגיה  ועליית  העולמי  הסחר 

באנשי-עסקים.  התומכת  מדיניות  אימץ  הפוליטי  המנגנון 

הביטוי לכך היה ריסון תקציבי בתחום המקרו-כלכלי לצד 

בהפרטה  בליברליזציה,  התומכת  מיקרו-כלכלית  מדיניות 

וברגולציה. התקופה התאפיינה בצמיחה כלכלית מהירה-

בריכוזיות  בגידול  המפותחות,  למדינות  בהשוואה  יחסית 

ההון, במעבר למשק מבוסס על תעשיות היי-טק, ובגידול 

המעורבות של חברות רב-לאומיות במשק הישראלי. 

לתמוך  הפוליטי  המנגנון  נטיית  בלטה  הסביבה  בתחום 

הקצאת  בתחום  מגבלות  הסרת  על-ידי  העסקים  באנשי 

הקרקעות לפיתוח ומיתון הפיקוח התכנוני. אחת מנקודות 

השיא במיתון הפיקוח של התכנון נקשרה בעלייה מבריה"מ 

לשעבר. הצורך לקלוט את העלייה במהירות ולספק דיור, 

שפעלו  ובנייה  לתכנון  מיוחדות  ועדות  להקמת  הביא 

תהליך   — למגורים  לבנייה  והקצאתם  שטחים  לאיתור 

שהחליש את מנגנוני התכנון.

'המשרד  בהקמת  קשור  הסביבתי  בתחום  הנגדי  התהליך 

לאיכות הסביבה' (להלן, 'המשרד') בשנת 1988, שהשפעתו 

'המשרד'  הקמת  עם  ה-90.  שנות  מראשית  רק  הורגשה 

השתנה אופי החשיבה והפעולה בתחום הסביבה. חל מעבר 

מחשיבה אסטרטגית ארוכת-טווח, שאפיינה את 'השירות', 

קצרי- וביעדים  במטרות  שהתמקדה  קונקרטית  לפעילות 

בתחום  פעילות  אפשרה  ממשלתי  משרד  הקמת  טווח. 

החקיקה, הביצוע והאכיפה, במיוחד בזכות הגידול בכוח 

האדם והעמדת תקציבים להגנה על הסביבה. בשנת 2003 

אסטרטגית  "תכנית  הכנת  על  ממשלה  החלטת  התקבלה 

לפיתוח בר-קיימא בישראל" ונחקקו חוק החופים (2004), 

 .(2008) משלם'  'המזהם  וחוק   (2008) נקי  אוויר  חוק 

חוקים  להיחקק  וצפויים  נבחנים  זה  חיבור  כתיבת  בעת 

מסוכנים,  לחומרים  החוק  עדכון  כגון:  שונים  סביבתיים 

חוק האריזות המטיל את האחריות למחזור האריזות על 

המזהם  שיטיל על  מזוהמות  ִשיקום קרקעות  היצרן, חוק 

לטפל בקרקע שזיהם, ועוד, ובכנסת קמה שדולה סביבתית 

חזקה. 

המנגנון  של  בכוחו  פריצת-דרך  גם  נרשמה  ה-90  בשנות 

המוסדי-ביורוקרטי. בתמ"א 31 לדוגמה, התגבשה לראשונה 

דוקטרינת-תכנון חדשה שאחת ממטרותיה העיקריות היא 

'המשרד'  בשותפות  פעלו  זו  בתכנית  הסביבה.  על  הגנה 

גלי  את  לקלוט  במטרה  הפנים,  במשרד  התכנון  וִמנהל 

הנוף  הטבע,  על  שמירה  תוך  לשעבר  מבריה"מ  העלייה 

סביבתיים.  למפגעים  חשיפה  מניעת  וכן  הכפרי  והמרחב 

העקרונות  אומצו  בה   ,35 בתמ"א  נרשמה  נוספת  הצלחה 

בארבעה  ממוקד  ופיתוח  הבנייה  פיזור  של  המרחביים 

אזורי מטרופולין, פיתוח צמוד-דופן במטרה למנוע זחילה 

והפניית  המבונים  בשטחים  הצפיפות  הגברת  עירונית, 

אותרו  כן  כמו  עירוניים.  למרקמים  והבנייה  הפיתוח 

השדרה  לאורך  פיתוח  ללא  רצופים  מרחבים  זו  בתכנית 

הירוקה העוברת את הארץ מדרום לצפון, וכן בשמורות-

נוף ובנחלים. בשתי התכניות, תמ"א 31 ותמ"א 35, נוסחו 

הנחיות סביבתיות שעיקרן שמירת רציפות המרחב הפתוח 

תמך  כן  כמו  אקו-סיסטמות.  של  קיטוע  למנוע  במטרה 

בצפיפות  לבנייה  והתנגד  רציף,  עירוני  בפיתוח  'המשרד' 

נמוכה. בתקופה זו נקבעו לראשונה עקרונות של ניצול מי-

קולחין למטרות חקלאיות בעקבות טיפול נרחב בשפכים, 

הקצאות-מים לטבע, שיקום נחלים והסדרת איסוף פסולת. 

גם השלטון המקומי הרחיב את פעילותו בתחום הסביבה, 

והחל לעסוק בהסדרת פסולת ובהסדרת הטיפול בשפכים. 

והוקמו  'ירוקים'  של  מפלגות  עלו  המקומיות  ברשויות 

ועדות איכות-סביבה מקומיות. 
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תהליכים  העיבו  אלו  סביבתיות  הצלחות  על  אולם 

והעלייה  האוכלוסייה  גידול  השוק:  בפעילות  הקשורים 

ברמת  והעלייה  האוכלוסייה  גידול  הצריכה.  ברמת 

ההכנסה הוליכו להתפרסות מרחבית של בנייה, לתהליכי 

ההישענות על  כבישים, להגברת  מואצים, לסלילת  פרבור 

חל  זאת  בעקבות  אנרגיה.  בצריכת  ולעלייה  פרטי  רכב 

בערים  מתחבורה  הזיהום  גדל  פתוחים,  בשטחים  כרסום 

ועלה הגודש בדרכים. זאת ועוד: בעקבות תהליכי הפרבור 

והימצאות קרקע זולה באזורים הכפריים, יצאו שירותים 

הפרברים  בקרבת  התמקמו  המרכזית,  העיר  מן  ומסחר 

מחירי  עליית  העירוניים.  המרכזים  את  בכך  והחלישו 

קרקעות  להפרטת  הוליכה  הארץ,  במרכז  בפרט  הדיור, 

עתידים  אלה  תהליכים  והבנייה.  התכנון  חוק  ולהחלשת 

להאיץ את הריכוז במרכז הארץ ולהעצים את ההתפרסות 

על-ידי  הוכרו  אלו  שליליות  מגמות  פתוחים.  שטחים  על 

משרד התחבורה, שפעל לפיתוח תחבורה ציבורית בערים 

הערים.  בתוך  החניה  מקומות  מספר  ולהקטנת  הגדולות 

מפלגת  להקים  הניסיון  כישלונות:  נרשמו  המוסדי  בצד 

'ירוקים' לא צלח, והקמת מוסד 'נציג הדורות הבאים' לא 

עמדה במבחן הזמן.

גוברת.  באינטנסיביות  לצמוח  החלו  סביבתיים  ארגונים 

הם  נרחב.  תקשורתי  לכיסוי  זכו  שניהלו,  והמאבקים  הם 

וגייסו  אמריקאיות  פילנתרופיות  קרנות  על-ידי  נתמכו 

אלה  משאבים  באמצעות  מקצועי.  וכוח-אדם  משאבים 

הם עתרו לבתי המשפט נגד תכניות שנתפסו כמאיימות על 

הם  הציבורי  במישור  קשבת.  לאוזן  וזכו  הסביבה  איכות 

לייצוג בוועדות  העלו תביעות לשקיפות ואחריותיות, זכו 

מכל  יותר  זו,  תקופה  המחוזיות.  בוועדות  לרבות  התכנון, 

הפעילות  בהתעצמות  התאפיינה  לה,  שקדמה  תקופה 

החברתית-ציבורית בתחום הסביבה.

בלטו  הפוליטית  במערכת  המנוגדות  והמגמות  היעדים 

סביבתיים.  לסיכונים  ההתייחסות  בתחום  במיוחד 

הסביבתית- המערכת  מצויה  ה-21  המאה  בראשית 

מזהמים  למפעלים  הקשור  בכל  בקונפליקט  רגולטורית 

כמו אתר רמת-חובב, פוספטים בנגב וסיכונים סביבתיים 

כמו מפעלי ים המלח וסכנת ההצפה בלגונה הדרומית של 

על   2007 מאפריל  הממשלה  החלטת  בעקבות  המלח.  ים 

הקמת עיר הבה"דים (בסיסי ההדרכה של צה"ל), בצומת 

הפיקוח  הוגבר  לרמת-חובב,  מדרום  ק"מ  כתשעה  הנגב, 

על המפעלים ברמת-חובב. הדבר נעשה באמצעות הוצאת 

רישיון-עסקים שהוא כלי הפיקוח המרכזי על המפעלים. 

תהליכי הגלובליזציה השפיעו בעיקר על מרכז הארץ, שם 

השכלתית  מבחינה  יותר  טוב  ערוכה  היתה  האוכלוסייה 

ערוכים  היו  השוליים  שאזורי  בעוד  בתהליך,  להשתלבות 

לכך פחות. התוצאה היתה קיטוב כלכלי בין תעשיות היי-

שנותרו  מסורתיות  תעשיות  לבין  במרכז  שהתמקמו  טק 

בשוליים, ולכך התלוו גם פערים גדולים בהכנסה. מדיניות 

בחינוך  השקעות  לכיוון  הפערים נוטה  לצמצום  הממשלה 

חברתית,  למוביליות  כאמצעי  נתפס  החינוך  ובתשתיות. 

הניידות  להגברת  כאמצעי  נתפסות  בתשתית  וההשקעות 

המרחבית ולהגדלת ההוגנות בגישה לשירותים ולמקורות-

תעסוקה.

דווקא בתקופה זו של התרחבות הפער החברתי, לא נרשמה 

משכונות  שעלו  מנהיגים  משמעותית.  חברתית  מחאה 

הפוליטית  במערכת  נקלטו  וה-80  ה-70  בשנות  המצוקה 

והביורוקרטית. נושאים של צדק סביבתי, שעיקרם מניעת 

פגיעה סביבתית בקבוצות חלשות, נותרו בשוליים ועלו רק 

חלשה  באוכלוסייה  הפגיעה  למשל  כמו  בודדים,  במקרים 

בעקבות הקמת התחנה המרכזית בתל-אביב והקמת אתר 

דודאים לפינוי אשפה בנגב. המחאה והתביעה לשינוי עלו 

בעיקר מקרב המעמד הבינוני ונותבו במידה רבה לתחום 

הסביבתי. מי שהשפיע במידה רבה על מגמה זו היו צעירים 

שתמכו  בחו"ל  פילנתרופיים  ומקורות  מארה"ב  שעלו 

בארגונים הסביבתיים. בשנים אלה הופיעו לצד הארגונים 

הסביבתיים הוותיקים — החברה להגנת הטבע ומלר"ז — 

'מגמה  ודין',  טבע  'אדם  כמו  חדשים  חברתיים  ארגונים 

בדרך  שפעלו  וסביבה',  'חיים  וארגון  השל'  'מרכז  ירוקה', 

של מאבקים ועתירות לבית המשפט. מאבקים מפורסמים 

הרדיו  תחנת  הקמת  את  למנוע  כוונו  אלה  ארגונים  של 

'קול-אמריקה' בערבה, שאיימה לפגוע במסלול הנדידה של 

בכפר  הידרו-חשמלי  מפעל  להקמת  ההתנגדות  הציפורים, 

ספדי  לתכנית  ההתנגדות   ,6 כביש  נגד  המאבק  הנשיא, 

להצלת  והמאבק  מערבה  ירושלים  את  להרחיב  שנועדה 

שּונית האלמוגים בחוף אילת. במטרה לשמר את הסביבה 

הטבעית, הציגו הארגונים הסביבתיים התנגדויות לפיזור 

מרחבי של היישוב הכפרי ולהקמת יישובים כפריים. בדרך 

'מיכל'  היישוב  הקמת  את   2006 בשנת  לסכל  הצליחו  זו 

בגלבוע, שאיים על חלק מבית הגידול של אירוס הגלבוע. 
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הארגונים הסביבתיים הצליחו בחלק מן המאבקים ונכשלו 

באחרים, אולם גם כשנכשלו הם סימנו הופעה של מנגנון 

נוסף שיכול להשפיע על הסביבה בישראל. 

רקע  על  הסביבה,  בתחום  המתעצמים  המאבקים 

הפוליטית  המערכת  בתוך  הפיצול  הגלובליזציה,  תהליכי 

זכו  המוסדית-ביורוקרטית,  המערכת  של  והתחזקותה 

בתחום  גלובליזציה  מתהליכי  גבית  לרוח  זו  בתקופה 

 ,1992 בשנת  בריו  שהתקיימה  הפסגה  ועידת  הסביבתי. 

הציבה הקשר חדש לפעילות הסביבתית בדמות האידיאל 

של פיתוח בר-קיימא. הוועידות שבאו בעקבותיה והתגברות 

על  לחץ  יצרו  בינלאומי,  בשיתוף-פעולה  לצורך  המודעּות 

המנגנון הפוליטי בישראל וסיפקו תמיכה למנגנון המוסדי-

ביורוקרטי ולמנגנון החדשנות החברתית. בקרב אקדמאים 

צמיחה  כי  ההבנה  גברה  גלובליזציה  בתהליכי  העוסקים 

כלכלית הנשענת על מנגנון השוק תחייב הכללה של קבוצות 

חברתיות שנותרו בשוליים והקפדה על הגנת הסביבה. 15 

הצהרה  על  חתמו  בישראל  החזקות  המקומיות  הרשויות 

גזי  פליטת  את  ב-20%  לצמצם  התחייבו  בה  בינלאומית 

החממה. גם המגזר העסקי לא נותר אדיש לתמורות אלו. 

החשיפה לדרישות סביבתיות בשווקים בינלאומיים, בפרט 

זה  מגזר  הפרטי.  המגזר  התנהגות  על  משפיעה  באירופה, 

התאים את עצמו לדרישות בינלאומיות לניהול עסקי תקין 

אחריות  זה  ובכלל  תאגידי,  ממשל  של  כללים  אימוץ  תוך 

חברתית (סביבתית). נוכח דרישות הסקטור הפיננסי פועל 

ומאמץ  סביבתיים  סיכונים  להקטנת  גם  הפרטי  המגזר 

תדמית ירוקה ורטוריקה של קיימּות.

התחברות ישראל לסדר היום הבינלאומי הכלכלי-סביבתי 

ובאמצעות   OECD-ה לארגון  הצטרפותה  באמצעות 

ירוקה׳  ׳ממשלה  בדבר  שהתקבלו  הממשלה  החלטות 

ו-׳צמיחה ירוקה׳ חיזקו מאוד הפנמת היבטים סביבתיים 

במגזר העסקי.

להתפתח  שעשוי  מורכב  מצב  על  מעיד  הכולל  המאזן 

התחזקות  של  מגמה  ניכרת  אחד  מצד  שונים.  לכיוונים 

עשייה  מערך  נבנה  הסביבה,  על  להגנה  הפועלים  הכוחות 

מגזרים.  בין  שיתופי-פעולה  ונרקמים  סביבתיות  למטרות 

מצד  לתמיכה  זכה  הסביבה  ונושא  האכיפה  חיזוק  נרשם 

בתי המשפט. מצד שני נושא הסביבה תופס מקום נמוך-

ובינוניים  קטנים  עסקים  הפוליטי.  היום  בסדר  יחסית 

(SME) אינם מצייתים תמיד לתקנים. המערכת הפוליטית 

אינה מפתחת חשיבה לטווח ארוך ומעדיפה את ההישגים 

'כיבוי  של  במדיניות  שמתאפיין  מה  הקצר,  הטווח  של 

שריפות' נוכח מצבי-משבר .
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פרק 6: מבט אל העתיד בישראל 

האוויר  זיהום  פסולת.  בייצור  וכן  ומים,  אנרגיה  בצריכת 

לנפש וליחידת תמ"ג יצטמצם בזכות השימוש הגובר בגז 

טבעי, ההפחתה בדלקים מזהמים והנהגת אמצעים שונים 

להפחתת הזיהום מכלי-רכב. 

בעקבות גידול האוכלוסייה והעלייה ברמת החיים, יתרחבו 

במידה ניכרת השטחים העירוניים והשטח המבונה במרכז 

הארץ. במקביל תעלה רמת המינוע והנסועה ותחול עלייה 

בצריכת האנרגיה. בתוך פרק זמן קצר יוכפל כמעט מספר 

כלי הרכב במדינה. בשנת 2025 יגיע מספר כלי הרכב לכדי 

3.5 עד 3.9 מיליון (לעומת 2.1 מיליון בשנת 2005) ושיעור 

ב-2005).   300 (לעומת   400 יהיה  איש  לאלף  הרכב  כלי 

להגברת  אנרגיה,  של  מוגברת  לצריכה  תביא  זו  עלייה 

הגודש ולפליטה גוברת של מזהמים (משרד ראש הממשלה 

ומשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, 2010). 

בשנת 2030 יסופקו קרוב ל-70% מתצרוכת האנרגיה של 

מפחם  והיתר  בישראל  שיופק  טבעי  מגז  מדינת-ישראל 

ומאנרגיה נקייה (מור וסרוסי, 2011).88 המחסור במים ייפתר 

ובשנת  ההתפלה  תוכפל   2020 שנת  עד  ההתפלה.  בזכות 

2050 היא תספק את רוב תצרוכת המים של ישראל (טל, 

2011).89 בכך יהיה משום פיצוי על התמעטות המשקעים 

באזור ועל המלחת הבארות באקוויפר מישור החוף. אולם 

במקביל יתעוררו בעיות חדשות שעיקרן מעֲבר משק המים 

מתלות בגורמים טבעיים לתלות בשריפת דלקים (גז טבעי) 

ותפיסת שטחים יקרי-ערך לאורך חופי ישראל. 

המנגנונים

ימשיכו   ,2030 שעד  לתקופה  כרגיל'  'עסקים  בתסריט 

מנגנון השוק והמנגנון הפוליטי התומך בו להיות הגורמים 

העיקריים המעצבים את הסביבה. 

88 מור, ע. וחובריו. משק האנרגיה, 2011.

89 טל, ש. משק המים, 2011.

הדגם  את  שעיצבו  והתהליכים  הגורמים  שאותרו  לאחר 

המגמות  מהן  השאלה:  עולה  בישראל,  הנוכחי  הסביבתי 

ומה  וחוסן  האדם  רווחת  הסביבה,  בתחום  המסתמנות 

אפשר שיקרה בעתיד? 

תסריטים  שבעה  פותחו  זו  שאלה  על  לענות  מנת  על 

תסריטים  ושישה  כרגיל'  'עסקים  תסריט   — אפשריים 

אלטרנטיביים. 

תסריט 'עסקים כרגיל' (המשך המגמות 

הקיימֹות): דומיננטיות של השוק

באוכלוסייה  הגידול  יימשך  כרגיל'  'עסקים  של  בתסריט 

וכן גם הגידול ברמת ההכנסה ובצריכה. 

מספר  בשליטת  ותתבטא  תימשך  במשק  הריכוזיות 

ריאליים.  ובנכסים  ההון  בשוק  משפחות  של  מצומצם 

בירידת  יתבטא  והדבר  להישחק  ימשיך  הביניים  מעמד 

כוח הקנייה, בקושי להשיג דיור ולשפר את איכות החיים. 

מעמד  מקרב  הצעיר  הדור  בקרב  במיוחד  תורגש  הבעיה 

ללא  כי  אם  תגבר,  זו  קבוצה  בקרב  התסיסה  הביניים. 

תוצאות משמעותיות בתחום המשק והסביבה. 

וכ- ערבים,   2030 בשנת  יהיו  האוכלוסייה  מכלל  כ-25% 

אלו  קבוצות  כיום).87   10% (לעומת  חרדים  יהיו   20%

בשיעור  ה-20,  המאה  של  הראשון  בעשור  כמו  יתאפיינו, 

בכוח  חרדים  וגברים  ערביות  נשים  של  נמוך  השתתפות 

העבודה. אולם במרוצת שני העשורים שבין 2010 ל-2030 

תתחיל להסתמן יציאה לעבודה מקרב קבוצות ממגזרים 

אלה. העלייה ברמת ההכנסה בקרב קבוצות אלו תיתוסף 

בביקוש  היתר,  בין  ותתבטא,  בצריכה  הכללית  לעלייה 

לתוספת  הדיור,  תנאי  לשיפור  פרטיים,  לכלי-רכב  גובר 

משמעותית  עלייה  תחול  מכך  כתוצאה  וכו'.  מזגנים 

לישראל  אוכלוסייה  תחזיות  בנושא:  הלמ״ס  של  עבודה  נייר  ראו   87

לטווח ארוך 2059-2009, אגף דמוגרפיה ומפקד, 21 במרץ 2009 
http://www.cbs.gov.il/www/publications/tec27.pdf
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המנגנון הפוליטי 

להבטיח  יהיו  הפוליטי  המנגנון  של  העיקריים  השיקולים 

במזרח  המתמשך  הסכסוך  לנוכח  ישראל  ביטחון  את 

הנושאים  הכלכלית.  הצמיחה  את  ולהבטיח  התיכון, 

הישראלי-פלסטיני,  והסכסוך  איראן  הגיאופוליטיים, 

ימשיכו לדחוק את הטיפול בענייני הסביבה. האידיאולוגיה 

הניאו-ליברלית המקנה עליונות לכוחות השוק, תנהיג אי-

התערבות בשוק ואי-יצירת תקדימים לבלימתו. הממשלה 

לפירוק  בשוק,  הריכוזיות  למיתון  רגולציה  תפעיל  לא 

התביעה  התחרותיות.  ולהגברת  השליטה  פירמידות 

לרגולציה תובענית להגברת התחרותיות והשגשוג הכלכלי, 

תקנות  להנהיג  שיבקשו  בשוליים  חוגים  מקרב  תבוא 

הביקוש  את  לעודד  יבקשו  תחרות,  שיקדמו  ממשלתיות 

המקומי ולשדרגו. הם יבקשו להנהיג גם תקנים מחמירים 

בכל הקשור לביצועי מוצרים, בטיחותם, איכות הסביבה, 

הרמה הטכנולוגית וִהתחשבות בחברה. אולם רוב התביעות 

יידחו בשם האידיאולוגיה של שוק חופשי ללא התערבות. 

מוצרים  בייצור  ּכשלי-שוק  עם  גם  תתמודד  לא  הממשלה 

ושירותים ציבוריים, ובכלל זה דיור, סביבה בריאה ומערכת 

בריאות יעילה ואפקטיבית יותר. 

עיקר המאמץ במשק יופנה לריסון תקציבי, לייצוב מחירים 

מנת  על  מיזוגים,  ולעידוד  להפרטה  באינפלציה,  ולמאבק 

במערכת  להתחרות  שיוכלו  לאומיים"  "אלופים  לייצר 

פעילות  כי  יטענו  זו  באידיאולוגיה  המחזיקים  הגלובלית. 

השוק והמשך הצמיחה יחלחלו בסופו של דבר לכל שכבות 

החברה ויביאו לשיפור רווחת האדם. מתן עדיפות לנושאים 

לממשלה  יגרמו  השוק  בעליונות  והאמונה  ביטחוניים 

ביוטכנולוגיה,  כמו  בחדשנות,  הקשורים  תחומים  להעדיף 

תגבש  לא  הממשלה  אולם  וחקלאי.  רפואי  ומו"פ  היי-טק 

אסטרטגיה  תתווה  ולא  הקיימּות  לנושא  כוללת  מדיניות 

להתמודדות עם הידלדלות משאבי הסביבה. הגידול הרב 

באוכלוסייה, הגידול בצריכת משאבים — ובכלל זה משאב 

הקרקע — ומקומה הנמוך של הסביבה בסדר העדיפויות 

הלאומי, עתידים להעצים את הבעיות הסביבתיות, לחדד 

שיכול  מה  בצמיחה.  לפגוע  ואף  החברתיות  הבעיות  את 

להעצים את הקשר בין הנושאים הביטחוניים לבין הצמיחה 

מדינות  מצד  ישראל  על  הלחץ  התגברות  הוא  הכלכלית 

העולם. הדבר עשוי לצמצם את חופש התמרון הכלכלי של 

ישראל ולהגדיל את ההוצאה הביטחונית. במקרה הקיצוני 

של סנקציות וחרם, עשויה המערכת לעבור מתסריט של 

בגרסאות  'מדינת-ִמבצר'  של  לתסריט  כרגיל'  'עסקים 

שונות.

המנגנון הביורוקרטי-מוסדי 

המרחבי  התכנון  בתחומי  יותר  טוב  יהיה  לא  המצב 

הסיבה  שולית.  תהיה  והשפעתם  הסביבתית,  וההיערכות 

אינטגרטיבית  ואסטרטגיה  מדיניות  היעדר  היא  לכך 

שתחבר בין פעולת משרדי הממשלה השונים. כתוצאה מכך 

הפעילות התכנונית והסביבתית של המנגנון הביורוקרטי-

הפעילות  ומתגוננת.  תגובתית  מקוטעת,  תהיה  מוסדי 

צריכת  ובצמצום  האוויר  זיהום  בצמצום  בעיקר  תתמקד 

המים והקרקע. 

קטנים  מפעלים  תעודד  הביורוקרטית-מוסדית  המערכת 

ובינוניים המייצרים עבור השוק המקומי, לאמץ אחריות 

הזיהום  בהיקף  ירידה  תירשם  מכך  וכתוצאה  תאגידית 

מחסור  צפוי  והבקרה  הפיקוח  בתחום  תמ"ג.  ליחידת 

הדיווח  אחר  לעקוב  יקשה  ולכן  ובכוח-אדם,  באמצעים 

הכלל  הסביבה.  על  פעילותן  השפעת  אודות  פירמות  של 

האומר: "אנו מעצבים את מה שאנו מודדים", מותיר את 

הפירמה המודדת והמדווחת בעצמה בעמדת-יתרון בעיצוב 

הסביבה. אחת הבעיות המרכזיות בשנות ה-20 וה-30 של 

המאה ה-21 תהיה: מי ימדוד את המודדים (המּונְחים על-

ידי הפירמה)? גם בנושאים המרכזיים הקשורים בסיכונים 

סביבתיים תהיה ההצלחה זעומה בשל הדירוג הנמוך של 

נושא הסביבה בסדר היום הפוליטי-ממשלתי. 

המנגנון החברתי

למערכת  חזק  עורף  לספק  עתיד  אינו  החברתי  המנגנון 

של  מעייניה  עיקר  להפך.  גם  וכן  הביורוקרטית-מוסדית, 

הפעילות האזרחית יהיה נתון לנושאים מקומיים ובעיקר 

המקומית.  החיים  ואיכות  הנכסים  שווי  בריאות,  לנושאי 

ראייה  לפתח  ישכילו  ולא  נקודתיים  לנושאים  יגיבו  הם 

תירשם  כוללנית.  אסטרטגיה  ולקדם  כוללת  סביבתית 

עלייה בפעילות התושבים בסביבתם, תגבר המשפטיזציה 

ומפוצלות  רבות  תגובות  ויירשמו  הסביבה  בתחום 

מעל  יתעלו  הסביבתיים  הארגונים  נקודתיים.  בנושאים 
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והארצית האזורית  ברמה  יפעלו  המקומיים,  הנושאים 

סדר-יום  יצירת  על  משאבים,  גיוס  על  ביניהם  ויתחרו 

ועל השפעה. שיתוף התושבים עתיד להיתפס במסגרת זו 

כעוד מנוף להאדרת כוחם של הארגונים. במצב זה, בו אין 

תחרות  להתחולל  עתידה  הארגונים,  בין  ותיאום  איחוד 

עזה על מקורות-מימון מצומצמים, וחלק גדול מהאנרגיה 

הארגונית יופנה למאבקים על הגמוניה והשפעה. 

מנגנון השוק

תהליכי הגלובליזציה, ובמיוחד נדידת מרכז הכובד הכלכלי 

ישראל  של  והייצוא  הייבוא  והגדלת  אסיה  לדרום-מזרח 

לשם, עתידים להעצים את כוחו של מנגנון השוק. הכפלת 

הפעילות הכלכלית בתקופה שעד 2030 תעודד את הצמיחה 

התחלקות  אולם  ההכנסה,  ברמת  לעלייה  ותביא  במשק 

מה  הגבוהה,  ההכנסה  בעלי  כלפי  מּוטה  תהיה  ההכנסות 

השתלבות  והחברתיים.  הכלכליים  הפערים  את  שיחריף 

העסקים  את  תוביל  הגלובלי  בשוק  הישראלי  המשק 

בלי  בחו"ל,  השווקים  של  הסביבתיות  בדרישות  לעמוד 

קשר לרגולציה הישראלית המקומית. עמידתן של חברות 

שרשרת  פי  על  תהיה  הסביבתיות  בדרישות  ישראליות 

הרגולציה  את  שיעשה  דבר  אחרות,  לארצות  האספקה 

בישראל לרלוונטית אך ורק כלפי חברות קטנות ובינוניות 

המספקות מוצרים לשוק המקומי. 

אחד המאפיינים המרכזיים של השוק יהיה המעבר מייצור 

מוצרים לייצור שירותים. מגמה זו תואץ בעקבות העברת 

הסביבה  על  העומסים  את  שיפחית  מה  לחו"ל,  הייצור 

ִּבמקום  מוצרים  לרכוש  ישראל  תוכל  גיסא  מחד  בארץ. 

המשאבים  ניצול  את  לצמצם  תוכל  ולכן  אותם,  לייצר 

הסביבתיים בתחומה ולהפחית מפגעים אקולוגיים; מאידך 

גיסא תיצור ההשתלבות במערכת הגלובלית תלות גבוהה 

ביותר בסחר הבינלאומי. פירוש הדבר הוא שישראל תהיה 

תלויה בִמגוון מוקדי-ייצוא ומגוון מקורות-ייבוא על מנת 

לקיים את תושביה. הדבר יחשוף אותה לסיכונים גבוהים 

או  עולמי  כלכלי  משבר  של  במקרה  האספקה  בתחום 

במקרה של בידוד פוליטי. 

הסביבתיים  הנושאים  עם  בישראל  העסקים  התמודדות 

לא תהיה אחידה. יהיו מפעלים שיסתפקו בציות לכללים 

במקום  עצמם  את  שהוכיחו  פתרונות  ובאימוץ  הקיימים 

שני  מצד   .(Best Available Technology — BAT) אחר 

לא  הקיימים,  לכללים  מעבר  אל  שיתקדמו  מפעלים  יהיו 

לפיתוח  ויפעלו  הקיימים,  הפתרונות  באימוץ  יסתפקו 

המגזר  יתפצל  מכך  כתוצאה  לקיים.  שמעֵבר  חידושים 

פירמות  לבין  בקיים  שמסתפקות  פירמות  בין  העסקי 

שיפרצו את הקיים. להבדלים אלה תהיה השפעה חשובה 

הפירמות  הבינלאומיים.  בשווקים  התחרות  יכולת  על 

חדשנות  רמת  שיאמצו  אלו  הן  בתחרות  ביותר  שיצליחו 

המשיכה  כוח  את  ויגדילו  ביצועיהן  את  ישדרגו  גבוהה, 

שלהן בעמידה בקריטריונים הסביבתיים הגבוהים ביותר. 

מגמה זו תתעצם על-ידי המגמה הכלל-עולמית בתחום זה. 

למרות ההשקעה במו"פ קיימים בישראל בלמים ברגולציה 

עסקים.  של  השתדרגות  למנוע  שעלולים  הסביבתית 

מקומו  את  לאבד  עלול  הישראלי  המשק  מכך  כתוצאה 

 .2030 בשנת  כלכלית  בנסיגה  ולהימצא  חדשנות  כמוביל 

נסיגה זו תועמק על-ידי המשך הירידה בהישגים בחינוך. 

במספר  הפטנטים,  במספר  ירידה  תחול  זאת  בעקבות 

מקומה  ואת  ההיי-טק,  מתחום  ובהכנסה  ההזנק  חברות 

של ישראל בתחום זה יתּפסו מדינות אחרות. 

הדגם המרחבי-סביבתי

מרחבי  דגם  ליצור  עתידה  דלעיל  המנגנונים  של  הפעילות 

פני  על  בלתי-מרוסנת  בהתפרסות  בפגיעה  שיתאפיין 

המרחב, תוך גידול בגודש, זיהום וצפיפות, היווצרות עיר-

מדינה, פגיעה באקוסיסטמות ואי-שוויון חברתי-סביבתי. 

התפרסות בלתי-מרוסנת על פני המרחב: גודש, זיהום 

וצפיפות 

בלתי-שוויוני  באופן  להתפרס  תמשיך  הכלכלית  הצמיחה 

בין מגזרי האוכלוסייה ובין חלקי הארץ השונים. הצמיחה 

הדיפרנציאלית תתבטא בראש ובראשונה בדפוסי הצריכה. 

הגידול  להירשם  עתיד  המבוססים  הארץ  מרכז  באזורי 

בצפיפות,  גידול  גם  ועמו  האוכלוסייה  של  ביותר  הרב 

בבנייה ובהתפרסות בלתי-מרוסנת במרחב. תוצרי הלוואי 

הגברת  המינוע,  ברמת  עלייה  יהיו  זו  התפתחות  של 

הגובר  הריכוז  פרטי.  רכב  על  גוברת  והישענות  הנסועה 

הסיכונים  את  גם  יעצים  הארץ  במרכז  האוכלוסייה  של 

בקרבת  מסוכנים  חומרים  ממיקום  הנובעים  הסביבתיים 

הערים. 
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ִהיווצרות 'עיר-מדינה' 

אזורי  של  המהירה  לצמיחה  העיקריות  הסיבות  אחת 

הכלכלית.  הפעילות  כל  לריכוז  הנטייה  היא  הארץ  מרכז 

למשוך  יוסיפו  במרכז  המתמקדים  הגלובליזציה  תהליכי 

את האוכלוסייה מן השוליים לעבר מרכז הארץ. התוצאה 

ומאזן  השוליים  באזורי  שליליים  מאזני-הגירה  תהיה 

הגירה חיובי באזור המרכז. לא כל המהגרים למרכז יצליחו 

בשכונות  מקלט  ימצא  חלק  הכלכלית.  בצמיחה  להשתלב 

העוני שבמרכז. בפריפריה יקומו פה ושם איים של צמיחה 

טכנולוגית או של פיתוח חקלאי המכוון רובו לשוק העולמי. 

הפניית  יאפשרו  במי-קולחין  והשימוש  ההתפלה  תהליכי 

מים לנגב ותמיכה בפיתוח החקלאות. 

להמלצות  בניגוד  'עיר-מדינה'.  של  דגם  תהיה  התוצאה 

והרשויות  הארצית  המערכת  ואנשי-סביבה,  מתכננים 

יאמצו את התפיסה של ערים קומפקטיות  המקומית לא 

במקום  רחב.  בקנה-מידה  עירונית  התחדשות  המקדמות 

לעשות זאת עתידות הערים הגדולות שבמרכז הארץ לזחול 

אותן.  העוטפים  הפתוחים  המרחבים  לעבר  בהתמדה 

התוצאה תהיה רצף אורבני שישתרע בין חדרה לאשקלון 

עתידות  התשתיות  ולקריית-גת.  למודיעין  תל-אביב  ובין 

לעבר  ובלתי-מתואם  בלתי-מסודר  באופן  הן  אף  לזחול 

התשתית  ומקווי  מִמתקני  אחד  לכל  הפתוחים.  השטחים 

יהיה  ניתן  לא  מכך  כתוצאה  משלו.  מרחבי-הפרדה  יהיו 

שבמרחבי  הפתוחים  בשטחים  כלשהו  שימוש  לעשות 

תכפה  זו  התנהגות   90.(2011 (סתיו,  וההגבלה  ההפרדה 

מגבלות קשות על איתור מקומות לִמתקני-תשתית ובכלל 

זה תחנות-כוח, קווי-מתח ודרכים. 

אבדן מערכות אקולוגיות והגדלת התלות באספקה 

חיצונית

מרחבים  של  והשעבוד  המתמשכת  העירונית  הזחילה 

לאבדן  יגרמו  שונים,  ומתקנים  לקווי-תשתית  פתוחים 

איבוד  בשל  ייווצר  זה  מאבדן  חלק  אקולוגיות.  מערכות 

מן  הנובעים  ושינויים  זיהום  קיטוע,  בשל  וחלק  שטח, 

שירותי- נותנות  אלו  מערכות  הגלובלית.  ההתחממות 

אספקה מקומיים וכן שירותי תרבות ובקרה. הפגיעה בהם 

תגדיל את התלות באספקה חיצונית ותגדיל את החשיפה 

90 סתיו, ד. קרקע ומרחב, 2011.

שלחלק  בעוד  טבעיות.  מערכות-הגנה  בהיעדר  לסיכונים 

מחו"ל,  ייבוא  על-ידי  תחליף  למצוא  ניתן  מהשירותים 

שירותי- למשל,  להחלפה;  ניתן  אינו  מהמערכות  חלק 

סיכוני  לייבוא.  ניתנים  שאינם  ושירותי-בריאות  בקרה 

הפגיעה בשירותי-בקרה עתידים לבוא לידי ביטוי במקרים 

קיצוניים של שריפות ושיטפונות (ספריאל, 2011).91 

קיטוב מרחבי

 2030 בשנת  ישראל  של  'עיר-המדינה'  תיראה  במבט-על 

כמרחב רצוף של פרברים ו'ִמבצרים' עם ֹּפה ושם שטחים 

האוכלוסייה  והגבלה.  מרחבי-הפרדה  שיהוו  פתוחים 

העשירה של 'עיר-המדינה' תתגורר בפרברים, או באזורים 

תידחק  הענייה  האוכלוסייה  הערים.  במרכזי  מתחדשים 

שבתוך  המוזנחות  בשכונות  שתתגורר  או  לשוליים 

במרכז,  והשירותים  הכלכליות  ההזדמנויות  ריכוז  הערים. 

שוויונית  נגישות  ימנעו  פרטי,  רכב  על  ההישענות  לצד 

תגבר  הערבי  במגזר  ושירותים.  תעסוקה  להזדמנויות 

המצוקה בשל אי-הפשרת שוק המקרקעין המקומי ובשל 

האוכלוסייה.  צורכי  לבין  התשתיות  בין  חוסר-התאמה 

האוכלוסייה החרדית תתגורר בחלקּה בגטאות הוותיקים 

שבערים הוותיקות ובחלקּה בערים חדשות בשולי המדינה. 

הנגישות של אוכלוסייה זו להזדמנויות תעסוקה ושירותים 

קיטוב  בקרּבּה  שייצור  דבר  מוגבלת,  תהיה  הארץ  במרכז 

ופיצול, ניכור, וחוסר-ביטחון. במצב זה קשה מאוד לקדם 

ה'עיר- חלקי  בין  שתקשר  ציבורית  תחבורה  של  פתרונות 

מרכזי  ורק  פרטי,  ברכב  ברוּבה  תתנהל  התנועה  מדינה'. 

הערים יזכו לשירות יעיל של תחבורה ציבורית.

אי-שוויון חברתי-סביבתי

התחדשות- תהליכי  ייזמו  החזקות  המקומיות  הרשויות 

ירוקה.  וסביבתיות  עירוני'  'רנסנס  על  שיושתתו  עירונית 

עירונית  ולהתחדשות  הפתוח  המרחב  לשימור  יפעלו  הן 

שתמשוך אוכלוסייה חזקה ועסקים. בשטחי השיפוט של 

שבילי- וייסללו  רבים  פארקים  יוקמו  החזקות  הרשויות 

הסביבה.  בתחום  גבוה  לציון  יזכו  והיישובים  אופניים, 

יזכו  אלה  תהליכים  שיובילו  הבינוני  המעמד  של  קבוצות 

אלו  בערים  המרתקות  התוצאות  אחת  רבה.  להערכה 

91 ספריאל, א. מערכות אקולוגיות ושירותיהן, 2011.
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למגזר  העסקי  המגזר  בין  מרחיקת-לכת  סימביוזה  תהיה 

ההתנדבותי העוסק בסביבה. הצד השני של המטבע יהיה 

החוצה.  העניים  ודחיקת  הקרקע  במחירי  דרמתית  עלייה 

מעייניהם  ועיקר  בסביבה  רב  עניין  יגלו  לא  האחרונים 

הסביבה  על  השמירה  ותעסוקה.  דיור  לבעיות  נתון  יהיה 

הפיתוח  את  להזין  תמשיך  החזקות  המקומיות  ברשויות 

הכלכלי, מכיוון שסביבה ירוקה ומטופחת וִמגוון הזדמנויות 

תרבותיות יהיו תנאי הכרחי למשיכת השקעות וקבוצות-

היום,  סדר  על  בעבר  שעמדו  נושאים  חזקות.  אוכלוסייה 

יעלו  לא  משאבים,  של  וחלוקה-מחדש  חברתי  צדק  כמו 

עוד על סדר היום.

והירוקים  המבוססים  היישובים  של  והזוהר  הברק  מול 

המדינה.  שבשולי  העניים  היישובים  יעמדו  הארץ,  במרכז 

את  לשפר  המקומיות  הרשויות  יתקשו  אלה  ביישובים 

האוכלוסייה  מושכת.  עירונית  תרבות  ולפתח  הסביבה 

בכלל  שמשקלם  מחרדים,  מורכבת  תהיה  הענייה 

שמשקלם  מערבים,  לכ-20%,  להגיע  עתיד  האוכלוסייה 

יהודים  ומחילונים  ל-92,25%  להגיע  עתיד  באוכלוסייה 

שלא רכשו השכלה וכישורים. הריכוז של אוכלוסייה ענייה 

להרתיע  עתיד  הזולים,  הדיור  מחירי  בזכות  אלו,  בערים 

חזקה.  אוכלוסייה  של  חיובית  והגירה  השקעות  יזמים, 

להשקיע  משאבים  די  יהיו  לא  אלו  מקומיות  לרשויות 

לקיום  נתונים  יהיו  מעייניהן  ועיקר  הסביבה  בטיפוח 

כן  על  יהיו  אלו  רשויות  בסיסיים.  שירותים  ולאספקת 

החזקות  שהרשויות  בעוד  ממשלתי,  בסיוע  מאוד  תלויות 

יסתמכו בעיקר על כוחות השוק. 

היישובים  לבין  והמטופחים  המבוססים  היישובים  בין 

החלשים והבלתי-מטופחים תהיה שכבת-אמצע. היישובים 

המבט  אולם  פתוחים,  מרחבים  לשמר  ישכילו  זו  בשכבה 

ובמיוחד  החברתית,  הקשת  לקצות  הדברים  מטבע  יופנה 

לאי-שוויון  חברתי-כלכלי  אי-שוויון  בין  המתהדק  לקשר 

בעיקר  להתעצם  עתידה  החברתית  התסיסה  סביבתי. 

הקבוצות  אך  והפריפריה,  הפיתוח  עיירות  תושבי  בקרב 

שיצליח  רבה. מי  לתשומת-לב  יזכו  לא  בשוליים  המוחות 

המעמד  קבוצות  הן  ההחלטות  קבלת  לתהליכי  להתברג 

הדיור  בתחום  מעייניהן  שעיקר  הבינוני  והמעמד  הגבוה 

להעצים  עשויה  חברתית  מתסיסה  התעלמות  והסביבה. 

חוסר  של  תחושה  תשתרר  בשוליים  והזעם.  המחאה  את 

92 ראו לעיל הערה 87.

שהתביעה  ייתכן  כבוד.  והיעדר  וסביבתי  חברתי  צדק 

לכבוד תבוא אף לפני הדרישה לצדק. ישראל תעמוד על סף 

התפרצות חברתית קשה, שעלולה לערער את התסריט של 

השוליים  באזורי  שיפגע  סביבתי  משבר  כרגיל'.93  'עסקים 

עתיד להחיש ולהעצים את ההתפרצות.

רבים  סיכונים  מכיל  להיווצר  שעתיד  הסביבתי  הדגם 

מחמת יכולת העמידות הנמוכה של המשק: 

אבדן מערכות אקולוגיות ובעקבותיהן תלות בשירותים   .1

סביבתיים חיצוניים, כולל מזון ושירותי תרבות ופנאי, 

וכן פגיעה בשירותי-בקרה; 

החלשת העמידּות לסיכונים, במיוחד לנוכח משבר כלכלי   .2

או ביטחוני. במקרים כאלה תהיה ישראל תלויה בעזרה 

חיצונית; 

אי-שוויון גובר בתחום החברתי-סביבתי, מלווה בתרעומת   .3

ותסיסה שיקשו על השגת סולידריות ושליטה בעת משבר. 

ובחזרה למנגנונים

שתי  יפגישו  והחברתיים-כלכליים  הסביבתיים  האתגרים 

קואליציה  אחד  מצד  שונות:  עוצמות  בעלות  קואליציות 

אמונה על שיח ניאו-ליברלי שבמרכזו דומיננטיות של השוק, 

ומצד שני קואליציה המצדדת בשילוב בין צמיחה, סביבה 

והכללה חברתית. במאזן הכולל עתיד כוחה של הקואליציה 

הראשונה, שתורכב מאנשי-עסקים ופוליטיקאים, להיות רב 

יותר מזה של הקואליציה השנייה, שתורכב מאנשי-עסקים, 

שיאפיין  מה  וארגוני-סביבה.  ביורוקרטים  פוליטיקאים, 

היא  המובילה  הקואליציה  של  הסביבתית  החשיבה  את 

מדיניות מגיבה בנוסח פתרונות של 'קצה הצינור' — "אם 

יש בעיה, נתמודד ִאתה", או: "אין מספיק משאבים לנושא 

תהיה  התוצאה  יותר".  חשובים  נושאים  יש  כי  הסביבה 

אי-העמדת משאבים מספקים לרשות הסביבה, ובכלל זה 

בתחום  לדשדש  תמשיך  הממשלתית  המערכת  לאכיפה. 

הסביבה, תסבול מקושי בתיאום, בהתוויית מדיניות כוללת 

ובקבלת החלטות בכל הקשור לטיפול בזיהום, בהתפרסות 

השטח הבנוי, בטיפול בחומרים מסוכנים ובהתמודדות עם 

מדיניות  לגבש  ניתן  יהיה  לא  אלה  בתנאים  האי-שוויון. 

סביבתית אינטגרטיבית. 

מהתסריטים  כחלק  פותחה  בישראל  החברתית  המחאה  כי  יצוין   93

קודם להתעוררותה בקיץ 2011. 
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אולם  קריטיות,  בנקודות  להיחשף  עתידים  אלה  ליקויים 

הצמיחה  עתידה  סביבתי,  משבר  יתחולל  לא  עוד  כל 

לחפות על הפיצולים ועל היעדר ההסכמות. משבר סביבתי 

יזעזע את אושיות המערכת ויחשוף את עומק הפער שבין 

כמו  סביבתי  משבר  יתחולל  כאשר  השונות.  הקואליציות 

רעידת-אדמה, זיהום בקנה-מידה נרחב או שריפה גדולה, 

השנים  ארוכת  ההזנחה  ותתגלה  ההסכמות  חוסר  ייחשפו 

בתחום החשיבה הסביבתית ארוכת הטווח. בעקבות משבר 

כזה, שעתיד לטלטל את החברה ואת הדרג הפוליטי, יוטחו 

האשמות הדדיות, יחוברו דוחות על המחדל שנבע מהיעדר 

חשיבה ארוכת-טווח, אבל יהיה זה מעט מדי ומאוחר מדי. 

ארוכת-טווח  התייחסות  אין  מתכננים,  של  יוזמות  לַמעֵט 

לפריסת  ארוכת-טווח  מדיניות  אין  הסביבה.  לבעיות 

האוכלוסייה ולצמצום ההישענות על רכב פרטי. אין התייחסות 

מעמיקה לתלות הגוברת במערכות חיצוניות ולחשיבות של 

במיוחד  האספקה,  מקורות  וגיוון   (redundancy) יתירּות 

סביבתיים  כלכליים,  באירועים  הטמונים  הסיכונים  נוכח 

וביטחוניים. אין מדיניות המתייחסת לאוכלוסיות חלשות 

מדינת-ישראל  וסביבתיות.  כלכליות  מבעיות  הסובלות 

לכך  לִּבה  שמה  ואינה  כלכלית  צמיחה  של  עתיד  צופה 

מצב  זהו  רעועים.  סביבתיים  יסודות  על  נבנה  זה  שעתיד 

בצמיחה,  הצפויה  הנסיגה  נוכח  במיוחד  משבר,  ערב  של 

העמקת הפערים החברתיים-סביבתיים והתעצמות הבעיות 

הסביבתיות. במצב זה תתפוס הסביבה מקום נמוך בסדר 

כלכלי  משבר  של  במצב  והחברתי.  הממשלתי  העדיפות 

וחברתי יגלו הפוליטיקאים רגישות נמוכה מאוד לנושאים 

סביבתיים במיוחד אם הקרבתם תתרום לצמצום פערים 

חברתיים. גם המפגינים שייצאו לרחובות יתמקדו קודם-

פחות  ויגלו  החברתיות-כלכליות  הקיום  בבעיות  כול 

תשומת-לב לבעיות סביבתיות, אם בכלל. 

איור 14: רמת הקיימות על פי תסריט ׳עסקים כרגיל׳

האדם,  ברווחת  קריטיים  ִמשתנים  במספר  החמרה  צפויה  הטובה,  הבריאות  ורמת  בפסולת  ההפחתה  הכלכלית,  הצמיחה  לצד 

הסביבה והחוסן, לרבות החמרה באי-שוויון בהכנסות, הגידול בתלות ברכב הפרטי ובשיעור הנסועה, אבדן שטחים פתוחים וירידה 

באיכות החינוך. קיטוב כלכלי וקונפליקטים אינם מבשרים על חוסן קהילתי או חברתי.
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תסריט של 'עסקים כרגיל' הוא תסריט בו השוק דומיננטי 

חלקית,  היא  והחברתי  הסביבתי  בתחום  וההסדרה 

ארוכת-טווח,  ראייה  מתוך  לא  לרוב  ונעשית  מקוטעת 

השוק  דומיננטיות  שריפות'.  'כיבוי  של  במתכונת  אלא 

אינה מבטיחה יציבות לאורך-זמן של תסריט זה. תסיסה 

חברתית בשל העמקת האי-שוויון, משבר סביבתי או כלכלי 

ישראל  את  לבודד  העלולות  גיאופוליטיות  והתפתחויות 

זה  מתסריט  למעבר  להביא  עשויים  הבינלאומית,  בזירה 

לתסריטים אחרים. במילים אחרות: התסריט של 'עסקים 

כרגיל' הוא תסריט בלתי-יציב, בעל חוסן חברתי וסביבתי 

נמוך, שעתיד להיחשף במצב של משבר. 

על רקע זה ראוי להביא בחשבון התפתחויות אפשריות אחרות 

(קרי 'תסריטים') ולפתח אסטרטגיות איתנות המתאימות 

לא רק למצב של 'עסקים כרגיל' אלא גם למצבים שונים 

מומלץ  אחרות:  במילים  הבאים.  בתסריטים  המפורטים 

הוא  שהיה  'מה  במתכונת  ליניארית  מחשיבה  להימנע 

שיהיה', אלא לברר את האפשרות להתפתחותם של מצבים 

אחרים ולהיערך לקראתם. 

איתותים עכשוויים להתממשות התסריט:

אי- לצד  מרשימה  צמיחה  במשק,  הריכוזיות  המשך   

שוויון גדל;

המשך התרכזות האוכלוסייה במרכז הארץ;  

 חוסר חשיבה אסטרטגית משלבת לטווח ארוך במערכת 
הפוליטית והביורוקרטית;

 ארגוני-סביבה המתמקדים בהתנגדויות, ולא בחשיבה 
אסטרטגית;

מחאה של צעירים;  

עסקים פורצי-דרך המשדרגים את יכולת התחרות בזירה   

הבינלאומית בזכות אימוץ טכנולוגיות מתקדמות וגילוי 

רגישות לסביבה;

פתרונות "ְקצה-צינור" לבעיות סביבתיות;  

של  היום  בסדר  משנִי  במקום  זוכה  הסביבה  נושא   

הממשלה;

המשרד להגנת הסביבה עוסק בעיקר ב"כיבוי שריפות".  

מבט לעבר עתידּה הבלתי-נודע של 

ישראל — תסריטים נוספים

נוספים  תסריטים  שישה  פותחו   '2030 'תחזית  במסגרת 

מורכבים.  ותהליכים  שונים  עתידים  להבנת  ששימשו 

המטרה הסופית ביצירת תסריטים אלה אינה לחזות את 

העתיד, אלא לפתח אסטרטגיות-פעולה כדי להגיע אל החזון 

גיאופוליטיים,  שינויים  מניחים  אלה  תסריטים  שהוגדר. 

את  להוביל  עשויים  אשר  ואחרים,  סביבתיים  חברתיים, 

מובאים  התסריטים   .2030 בשנת  שונים  למצבים  ישראל 

האינטרנט).94  באתר  זמין  מלא  (פירוט  בתמצית  להלן 

בתסריטים ניתן למצוא גם איתותים עכשוויים המעידים 

על סיכוי התממשות התסריט. האיתותים הם מעין פעימות 

מן העתיד הנשלחות אל ההווה ומרמזות על שעתיד אולי 

להתרחש. חלק מפעימות אלו הן עדיין חלשות, אך חשוב 

לשים אליהן לב. העובדה שלכל התסריטים יש איתותים 

עשויה  והמערכת  ודאי  אינו  דבר  שום  כי  מלמדת  בהווה, 

לנוע בכיוונים שונים. נקודה זו מחזקת את הטענה כי אין 

להתבצר בחשיבה של 'עסקים כרגיל', ויש טעם רב בבירור 

התפתחויות אלטרנטיביות. 

ששת התסריטים האלטרנטיביים הם: 

שני תסריטים המניחים אידיאולוגיה ניאו-ליברלית ועליונות 

השוק:

הסביבה  מנושא  התעלמות  בלתי-מוסדר:  שוק   

והתמקדות בשוק ובצמיחה;

לצד  לסביבה,  מעמיקה  התייחסות  מוסדר:  שוק   

דומיננטיות של השוק.

תסריט של יוזמה 'מלמטה': 

פסיפס קהילתי.  

תסריט של מדינה מפתחת: 

מדינה מתערבת בחברה ובסביבה.  

94 לתמצית התסריטים ולתסריטים המלאים ראו המסמכים המצורפים 
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שני תסריטים המניחים התנהגות של 'מדינת-ִמבצר' בעקבות 

העמקת הסכסוך הגיאופוליטי:

'מדינת-מבצר' בלתי-מוסדרת;  

'מדינת-ִמבצר' מוסדרת.  

תסריט של 'שוק בלתי-מוסדר'

מציאות  מניח  בלתי-מוסדר,  שוק  המבטא  התסריט 

רסן,  ללא  ניאו-ליבראליים  רעיונות  בקידום  המאופיינת 

בלבד:  תחומים  לשלושה  מצטמצמת  השוק  הסדרת  שבה 

תחרותיות מרבית; הסתפקות באספקת מוצרים ושירותים 

בריאות  חינוך,  כמו:  באספקתם,  נכשל  שהשוק  ציבוריים 

וסביבה והסדרה בעלת אופי חברתי-אידיאולוגי המיועדת 

מוסבר  ההסדרה  צמצום  מוגדרים.  ומקומות  לקבוצות 

בטענה שההון הוא המוביל וכי התערבות בדמות הגּבלים 

ותקנות תביא לבריחת עסקים והון אל מחוץ למדינה. 

ההגבלים  על  הממונה  של  הפעולה  יכולת  צמצום  בשל 

ונכסים,  משאבים  של  מהירה  הפרטה  ומפאת  העסקיים 

והריאליים,  הפיננסיים  בעסקים  הריכוזיות  מתעצמת 

היעדר  מדשדש.  והמשק  השליטה  פירמידות  מתחזקות 

ולפגיעה  ושירותים  מוצרים  להתייקרות  גורם  תחרותיות 

על  משתלטים  הון  בעלי  של  מצומצם  מספר  בסביבה. 

משאבי הסביבה: קרקע, גז טבעי, משאבי ים המלח וחופי 

הים התיכון והכינרת. השתלטות זו מאפשרת להם לייקר 

את אספקת המשאבים, להדיר מהם קבוצות שידם אינה 

משגת ולפגוע באיכות החיים של חלק נכבד מהאוכלוסייה. 

הריכוזיות במשק מאפשרת גם לייקר מוצרים ושירותים, 

לשלטון.  הון  בין  הקשרים  את  ולהדק  בתקשורת  לשלוט 

וחסרה  מטלאים  בנויה  הביורוקרטית-מוסדית  המערכת 

איור 15: רמת הקיימות על פי תסריט ׳שוק בלתי-מוסדר׳

לצד צמיחה כלכלית, צפויה גם ירידה משמעותית ברמת הקיימות בתחומי הסביבה, רווחת האדם וחוסן, ביחס לתסריט של ’עסקים 

כרגיל‘.
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כל יכולת-ראייה מקיפה ומשלבת. עיקר העוצמה מרוכזת 

בתחומי  מרגולציה  להימנע  ממשיך  אשר  האוצר,  במשרד 

חברות  כי  היא  הרווחת  האמונה  והחברה.  הכלכלה 

בתהליכי  להשתלבות  הכרחי  תנאי  הם  גדולים  ועסקים 

הגלובליזציה. מערכות התכנון והסביבה חלשות וסובלות 

מהיעדר תקצוב וכוח-אדם.

אולם  נמשכת,  הכלכלית  הצמיחה  התהליך,  בתחילת 

חמורה  במיוחד  וגדלים.  הולכים  החברתיים  הפערים 

לדורות  בניגוד  הביניים.  ובמעמד  בצעירים  הפגיעה 

השכלה  שרכשו  אלה  לרבות   — הצעירים  הקודמים, 

מרקיעי  הדיור  במחירי  לעמוד  מתקשים   — ומקצוע 

השחקים ומגלים מעורבות רבה בנעשה בתחום הסביבה. 

המצוקה  להקלת  פועלת  אינה  אדישה,  נותרת  הממשלה 

ומאפשרת לבעלי ההון להמשיך ולהתעשר תוך הפרטה של 

קרקעות המדינה. בניגוד להבטחות, הפרטת הקרקע אינה 

בסביבה.  הפגיעה  את  ומעמיקה  הדיור  משבר  את  פותרת 

החברתית  התסיסה  גוברת  אלה  תהליכים  בעקבות 

והסביבתית, וזו מופנית כלפי המשפחות השולטות במשק 

וכלפי השלטון הנתון לחיבוקן. הצעירים יוצאים לרחובות 

(סביבתיים),  ירוקים  בין  רבת-צבעים  קואליציה  ויוצרים 

באזורי  וצעירים  במרכז  צעירים  (חברתיים),  אדומים 

והמרחבית  הסביבתית  הכלכלית,  המחאה  הפריפריה. 

מבעירה את הארץ וחותרת לשינוי המבנה הכלכלי-פוליטי. 

על רקע זה עולים כוחות בפוליטיקה התובעים התערבות 

השליטה,  פירמידות  פירוק  בכלכלה,  המדינה  של  מוגברת 

אספקת דיור בר-השגה, הגנה על הסביבה ושירותי-בריאות 

מצליחה  אינה  המחאה  אולם  בפריפריה.  יותר  טובים 

אידיאולוגיה  וליצור  השונות  המוחים  קבוצות  את  לחבר 

אלטרנטיבית לאידיאולוגיה הכלכלית השלטת. כישלון זה, 

מאפשרים  המתמשכים,  הביטחוניים  האיומים  עם  ביחד 

לממשלה לשמר את המצב הקיים.

התוצאות הן היווצרות 'עיר-מדינה', תוך התרכזות גוברת 

במרכז הארץ. פער חברתי-כלכלי מחריף, גידול בזיהום של 

אוויר מים וקרקע, פגיעה קשה במערכות אקולוגיות לרבות 

מערכות אספקה, מערכות תומכות-תרבות ומערכות-בקרה 

והקטנת כושר העמידות בפני סיכונים סביבתיים. התוצאה 

הפערים  רקע  על  מתעצמים  עימותים  היא  החברתית 

החברתיים והפגיעה בסביבה.

איתותים עכשוויים להתממשות התסריט:

ממשלתית  פעולה  ללא  במשק  הריכוזיות  המשך   

משמעותית לשם מיתונה;

צמיחה כלכלית מרשימה לצד פערי אי-שוויון גדלים;  

המשך ההתרכזות של האוכלוסייה במרכז הארץ;  

מחאת-דיור;  

רפורמה קרקעית שבמרכזה הפרטת קרקעות;   

תכנונית  בהסדרה  מלּווה  שאינה  תכנונית  רפורמה   

נאותה, ובעקבותיה פגיעה חמורה בסביבה.

תסריט של 'שוק מוסדר'

בתסריט של שוק מוסדר, היעד הכלכלי המרכזי הוא להפוך 

את ישראל למרכז כלכלי עולמי. בתסריט זה מושג הסדר 

מדיני בין ישראל לפלסטינים, שיכול לנוע בין הסדר-ביניים 

את  להפנות  הממשלה  יכולה  אלה  בתנאים  לפתרון-קבע. 

רוב מעייניה לקידום הצמיחה ולשיפור הסביבה. לשם כך 

הממשלה מתערבת בשוק על מנת לקדם את התחרותיות, 

ההון  רמת  את  זאת  ובעקבות  החינוך  רמת  את  מעלה 

האנושי, ופועלת להיטיב את בריאות הציבור ואת איכות 

הסביבה. 

באופן מעשי הממשלה ממתנת את הריכוזיות במשק על-

ידי פירוק פירמידות השליטה, ומספקת מוצרים ושירותים 

בר- דיור  זה  ובכלל  באספקתם  כשל  שהשוק  ציבוריים 

סביבה  ופיתוח  יעילה  רפואה  גבוהה,  ברמה  חינוך  השגה, 

על- מיושמת  זו  מדיניות  התושבים.  כלל  לטובת  בריאה 

כוללת  ראייה  מתוך  הפועל  ביורוקרטי-מוסדי  מנגנון  ידי 

ואינטגרטיבית, תוך שילוב בין צמיחה וקיימּות, אך אינו 

השוק  של  השכלול  החברתית.  ההכללה  לנושא  קשוב 

ליזמות  עסקים,  לשדרוג  גורמים  התחרותיות  והגברת 

ולחדשנות. גוברת ההבנה כי הקפדה על תקנים סביבתיים 

ועל טכנולוגיות מתקדמות מגבירה את כושר התחרות של 

פירמות בזירה הבינלאומית. מנגנוני הרגולציה המשכללים 

אינם  יותר,  טובה  סביבה  איכות  והמבטיחים  השוק  את 

והכלכליים  החברתיים  הפערים  החברה.  לעבר  מתרחבים 

התוצאה  לשוליים.  המרכז  בין  הקיטוב  וגובר  מתמידים 
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היא משק בעל עוצמה רבה, שאמנם מתחוללים בו שיפורים 

לסביבה, אך חברה מפוצלת ומקוטבת. 

קיימים,  מרכזים  לעבר  תכּוון  הבנייה  מרחבית,  מבחינה 

אזורי  פתוחים.  לשטחים  ההתרחבות  על  הגבלות  ויוטלו 

ומסילות  כבישים  מערכת  על-ידי  יחוברו  השונים  הארץ 

ברזל. הצפיפות במרכז הארץ תגבר אך תימשך המגמה של 

שמירה על שטחים פתוחים בפריפריה. מבחינה חברתית-

סביבתית יעמיק הפער בין המרכז לשוליים. באזורי המרכז 

יירשם פיתוח כלכלי וטיפוח סביבתי, אך אזורי השוליים 

השורה  הקיום.  בבעיות  בעיקר  ויתמקדו  מאחור  ייוותרו 

התחתונה היא: משק חזק וצומח, חברה מפוצלת ולחוסן 

בינוני בפני משברים סביבתיים וחברתיים. 

איתותים עכשוויים להתממשות התסריט:

צמיחה כלכלית מן הגבוהות בעולם המפותח;  

ירידה בשיעורי האבטלה;   

גידול באי-שוויון;   

הקמת ועדה לבחינת הריכוזיות במשק;   

מחאת הדיור ותחילת פעילות לאספקת דיור בר-השגה;   

המשך התרכזות האוכלוסייה במרכז הארץ.  

איור 16: רמת הקיימות על פי תסריט ׳שוק מוסדר׳

האדם,  לרווחת  קריטיים  משתנים  במספר  כרגיל‘  ’עסקים  של  בתסריט  מאשר  גבוהה  קיימות  רמת  צפויה  כלכלית,  צמיחה  לצד 

הסביבה,  בתחומי  גם  כרגיל‘  ’עסקים  שבתסריט  מזו  גבוהה  רמת-קיימות  צפויה  כן  כמו  אישי.  ביטחון  בריאות,  חינוך,  לרבות: 

כולל: צמצום בפליטות ובזיהום-אוויר, הפחתת התלות ברכב פרטי ועלייה בשמירה על שטחים פתוחים. לא צפוי שיפור בהיבטים 

חברתיים כגון מידת הסולידריות החברתית ולפיכך לא צפוי חיזוק בחוסן ביחס לתסריט של ’עסקים כרגיל‘.
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תסריט של 'פסיפס קהילתי' 

מבוסס-שוק,  תסריט  הוא  קהילתי'  'פסיפס  של  תסריט 

מאלה  שונים  כללי-משחק  פי  על  בו  מתנהל  השוק  אולם 

של תסריטי האידיאולוגיה הניאו-ליברלית ועליונות השוק. 

סדר העדיפויות של המערכת הפוליטית מכוון בתסריט זה 

למטרה משולשת: שגשוג כלכלי, הכללה חברתית וקיימּות. 

האידיאולוגיה המנחה מציבה את החברה במרכז ומדגישה 

של  השוויונית  והחלוקה  הקיימּות  ההכְללה,  חשיבות  את 

הביורוקרטי- המנגנון  הסביבתיות.  והתועלות  העלויות 

מוסדי פועל למימוש סדר-עדיפויות זה על-ידי מתן תמיכה 

החינוך,  בתחומי  ליזמות  וכן  עסקית  ליזמּות  מערכתית 

התרבות והקהילה. התפיסה התכנונית המנחה היא תפיסה 

כוללנית ומשלבת. היא פועלת באופן מערכתי מלמעלה, אך 

תומכת בתהליכים הצומחים מרמת השטח ומשלבת בינם 

לבין כללים הנקבעים מלמעלה. זוהי מערכת של שיח מתמיד 

מלמעלה  ראייה  בין  לחברתי,  המוסדי  בין  חוצה-גבולות 

וקבלת  תכנון  של  פתוחה  מערכת  זוהי  מלמטה.  וראייה 

החלטות, המושתתת על ארגונים הפועלים ברמת השטח, 

ארגוניים  ומבנים  יזמות  של  רשתות  חברתיים,  עסקים 

וקהילתיים חדשים. באופן זה מתאפשרת זרימה מתמדת 

בין חלקי המערכת ונוצר קידום של חדשנות ויזמות. מבנה 

חברתי-כלכלי זה מקנה לחברה חוסן רב ומאפשר עמידות 

בינונית עד גבוהה בפני משברים סביבתיים. 

צמיחה כלכלית נמוכה-יחסית ובעקבות כך הכנסה פנויה, כוח-קנייה, צריכה לנפש ועומסים נמוכים-יחסית על הסביבה בהשוואה 

לתסריט של ’עסקים כרגיל‘. רמה גבוהה של רווחת האדם ויותר שוויוניות יגבירו אמנם את החוסן, אך רמת החיים תישאר נמוכה-

יחסית. 

איור 17: רמת הקיימות על פי תסריט ׳פסיפס קהילתי׳
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איתותים עכשוויים להתממשות התסריט:

ביקורת הולכת וגוברת על המודל הניאו-ליברלי בקרב   

קבוצות שונות; ביקורת זו מתרחבת ומקיפה מעגלים 

לא צפויים;

'פורום ה-15' של הרשויות המקומיות לוקח על עצמו   

יוזמה לתהליכים שהיו עד אז באחריותו של השלטון 

המרכזי, בנוסף למה שהוטל עליו ממילא;

יוזמות מקומיות לפיתוח בר-קיימא מתייחסות לפיתוח   

הסביבה הטבעית והאנושית, בדגש על הרמוניה ביניהן;

קהילתית  פעילות  יוזמת   (NGOs) האזרחית  החברה   

והשלטון המקומי מאמץ את גישתה; תהליכים הנובעים 

מלמטה מובילים מהלכים חשובים ברמה המקומית;

על  לביקורת  מתייחסים  בעולם  כלכליים  פורומים   

תהליכי הגלובליזציה והסדר הכלכלי העולמי הקיים; 

האזרחית,  החברה   — השלישי  המגזר  התרחבות   

וניצנים של מגזר רביעי — עסקים חברתיים;

ִהתרחבות התופעה של יצירת קהילות חדשות על-ידי   

צעירים המחפשים דרך אחרת.

תסריט של 'מדינה מפתחת'

של  ירודה  ואיכות-חיים  סביבתיים  אסונות  של  סדרה 

רגולציה  כי  למסקנה  הוליכו  שונות  אוכלוסייה  קבוצות 

לא  האקולוגית,  המודרניזציה  גישת  את  המאפיינת  רכה, 

תאפשר להתמודד עם המשברים שנוצרו. שנים של טיפול 

על  שחיפתה  מינימלית  ואכיפה  בבעיות-עומק  קוסמטי 

מגמות הרסניות, הותירו צלקות בנוף החברתי והסביבתי. 

הקרע החברתי העמיק וגרם למשבר אמון עם המשטר ועם 

שפקדו  והבריאותיים  הסביבתיים  האסונות  המנהיגות. 

את המדינה פגעו במיוחד בשכבות החלשות והדבר הוביל 

לתסיסה חברתית ולגלי מחאה בכל רחבי הארץ. בעקבות 

גל המחאה שּכּוון כלפי המערכת הכלכלית-פוליטית וכלפי 

חברתיות  מפלגות  חברו  הניאו-ליברלית,  האידיאולוגיה 

למפלגות סביבתיות במטרה לשנות את המשטר. המשבר 

העמוק הבהיר כי קיימת סתירה בסיסית בין שלטון השוק, 

חלוקה-מחדש,  לבין  רווח,  אחר  ורדיפה  תאגידיים  מבנים 

צמצום פערים ושיפור איכות הסביבה. על רקע זה התבקש 

שינוי מהותי של השיטה הקפיטליסטית הנהוגה והחלפתה 

בגישה אחרת, שבמרכזה מדינה מפתחת הנוטלת אחריות 

לחיי תושביה בתחומים חברתיים וסביבתיים.

השלטת  האידיאולוגיה  מפתחת'  'מדינה  של  בתסריט 

סדרה  בעקבות  מתחולל  התסריט  ניאו-ליברלית.  אינה 

של משברים חברתיים ואסונות סביבתיים. בעקבות זאת 

מתהוות צורות חברתיות וקואליציות חדשות על רקע של 

בעיקרו  הוא  התסריט  ונהרס.  הולך  ונוף  חברתי  קיטוב 

תסריט של שיקום. הוא מציב מודל אלטרנטיבי סוציאל-

הקיים,  הניאו-ליברלי  המודל  מול  אל  דמוקרטי-אקולוגי 

ומתאפיין במחויבות סביבתית וחברתית גבוהה. 

בתסריט זה הפערים החברתיים מעמיקים והחברה מגיעה 

אל סף התקוממות. הקבוצות הנפגעות הן לא רק קבוצות 

היהודיות  הקבוצות  גם  אלא  וערבים)  (חרדים  המיעוט 

באוכלוסייה  הבינוני  המעמד  מבני  וחלק  הנמוך  במעמד 

היהודית-חילונית. במיוחד קשה המשבר באזורי השוליים 

האתגרים  עם  להתמודד  שיוכל  אנושי  הון  היעדר  בשל 

שמציב העולם הגלובלי. גם המשברים הסביבתיים נעשים 

תכופים יותר ומשפיעים על הבריאות והרווחה. על רקע זה 

המפלגות  מרכזי  תפקיד  ממלאות  שבה  ממשלה  הורכבה 

שלהן  והאידיאולוגיה  שהמצע  והסביבתיות  החברתיות 

המשברים  עם  להתמודד  מנת  על  מהותי,  באופן  שונים 

הממשלה  הבריאות.  בתחום  ותוצאותיהם  הסביבתיים 

שהוקמה צידדה בהלאמה של החברות הגדולות שהופרטו, 

היא פעלה להעמקת הרגולציה והתחילה בעבודת-שיקום 

בתחום החברתי והסביבתי. במרכז פעילות הממשלה עמדו 

הנושאים של חלוקה-מחדש של המשאבים, שיקום חברתי, 

טיפול בקהילות מוחלשות וטיפול בבעיות סביבתיות. 

המערכת  של  בידיה  מופקדים  והארגון-מחדש  השיקום 

ראייה  פיתחה  טרם  זו  מערכת  הביורוקרטית-מוסדית. 

על  בצמרת.  מאבקי-כוח  בשל  ארוכת-טווח  אינטגרטיבית 

מנת להתמודד עם הבעיה מוקם בממשלה גוף האמון על 

נשמרו  בפועל  אולם  וחינוך.  סביבה  בריאות,  של  נושאים 

גדולה-יחסית  עוצמה  המעניקים  מסורתיים  דפוסים 

למשרד האוצר. לפיכך הביורוקרטיה מתאפיינת בפעילויות 

מקוטעות שאינן מתחברות לראייה אינטגרטיבית כוללת. 

מערכת זו מצליחה במיוחד בתחומים הבאים: 
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על  הישענות  באמצעות  שימושי-קרקע  מערכת  ייעול   

קיימים  חללים  מילוי  תוך  דיור,  של  הקיים  המלאי 

ועידוד שימושי-קרקע מעורבים;

שיפור  תוך  הציבורית  התחבורה  מערכת  ייעול   

טכנולוגיות ההסעה, הגדלת ההנגשה והוזלת מחירים. 

בתחבורה  השימוש  גובר  גבוה,  הדלק  שמחיר  מכיוון 

מוליכים  אלה  כל  יורדת.  המינוע  ורמת  הציבורית 

להפחתה בזיהום האוויר, המים והקרקע; 

מיסוי פרוגרסיבי, עידוד עסקים קואופרטיביים ותמיכה   

והחברתי; הטבעי  ההון  בשיקום  שִמתמחים  בעסקים 

דיור  מוקם  בתחילה  הדיור.  לבעיות  חלקית  היענות   

לרתק  מנת  על  החזקים,  ביישובים  דווקא  בר-השגה 

את החזקים, ורק בהדרגה הוא עובר לפריפריה. 

הבעיה העיקרית היא בתחום הצמיחה. בראשית התקופה 

גורמת  החדשה  והביורוקרטית  הפוליטית  ההתארגנות 

לירידה בצמיחה הכלכלית. רק בעשור השלישי של המאה 

של  החיובי  הצד  מתונה.  צמיחה  להירשם  מתחילה  ה-21 

והחברתי,  הסביבתי  בתחום  במיוחד  ניכר  ההתערבות 

המדינה  התערבות  פתוחים.  שטחים  על  בשמירה  למשל 

במרכז  הבנוי  השטח  של  ההתרחבות  להגבלת  הביאה 

התערבות ציבורית מושכלת יכולה להשיג רווחת-אדם גבוהה ושוויונית יותר. לפיכך רמת הקיימּות תתאפיין ברווחת-אדם נמוכה-

יחסית, אך בעלת חוסן.

איור 18: רמת הקיימות על פי תסריט ׳מדינה מפתחת׳
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הארץ. לראשונה מזה שנים רבות ננקטו אמצעים ממשיים 

על  ההישענות  צומצמה  במקביל  השוליים.  אזורי  לפיתוח 

שוקמו  ציבורית.  בתחבורה  השימוש  והתרחב  פרטי,  רכב 

ואוויר.  קרקע  זיהום  בעקבות  בעבר  שנפגעו  אזורים 

והתסיסה  קטנו  המרחבי  והקיטוב  החברתי-כלכלי  הפער 

החברתית פינתה מקום לדאגה להמשך הפיתוח והצמיחה 

המשברים  עם  בהתמודדות  סייעו  אלה  כל  המשק.  של 

חוסן  בעלת  חברה  ליצירת  ותרמו  שנוצרו,  הסביבתיים 

גבוה בפני משברים סביבתיים. 

איתותים עכשוויים להתממשות התסריט:

נכסים  בין  הפרדה  תוך  במשק,  הריכוזיות  הגבלת   

ריאליים לפיננסיים; 

הרפורמה בשוק הסלולר מעידה על התערבות ממשלתית   

במטרה ליעל את השוק ולפתוח אותו לתחרות;

ובמיוחד  טרכטנברג,  ועדת  מהמלצות  חלק  אימוץ   

חברתית  גישה  (אימוץ  החינוך  בתחום  הרפורמה 

המטפלת בּכשל-שוק);

את  לצמצם  לא  במטרה  בתקציב,  הגירעון  הגדלת   

ההוצאה הציבורית;

המחאה החברתית והתביעה לצדק חברתי כהתעוררות   

בכיוון של מדינה מתערבת;

 פחות עומסים על הסביבה בעקבות ירידה משמעותית 
בכוח  הפנויה,  בהכנסה  וירידה  הכלכלית  בצמיחה 

הקנייה ובצריכה לנפש (נסועה, אנרגיה).

תסריט של 'מדינת-ִמבצר' בלתי-מוסדרת 

חרם,  הגיאופוליטי,  במצב  החמרה  משלב  זה  תסריט 

הפסקת השקעות ועיצומים, עם המשך המדיניות הניאו-

ליברלית ופעילות כלכלית-פוליטית המתעלמת מהמסרים 

לצדד  וממשיכה  העולם  מרחבי  אליה  המופנים  הברורים 

ישראל  כי  בהדרגה  מתחוור  חופשי.  שוק  של  בפעילות 

הופכת למדינת 'ּפָריה' (Pariah)95 וכי גם לשוק החופשי יש 

כללים משלו. עיצומים, ובכלל זה הגבלות על ייבוא וייצוא 

בעולם,  הפוליטית  במערכת  בכירים  של  התנועה  והגבלת 

מבהירים לפוליטיקאים ולאנשי המשק והכלכלה עד כמה 

תמימה היתה אמונתם בכלכלת השוק החופשי. ואכן, בתוך 

המדינה נוקט השלטון אמצעי-שיטור ואמצעים ביטחוניים 

והמשטרה.  הצבא  מנגנוני  מתעצמים  זאת  בעקבות  רבים. 

במצב דברים זה הנושאים החברתיים והכלכליים נדחקים 

הצמיחה  קורס,  ההון  שוק  צונחים,  הביקושים  לשוליים. 

הכלכלית שאפיינה את ישראל בעבר באה לִקצה ובישראל 

נרשמים שיעורי-צמיחה שליליים. פירמות מובילות בתחום 

ואלו  הארץ,  את  לעזוב  בוחרות  טכנולוגיים  חידושים  של 

בנוסף  הביטחוני.  בתחום  בחדשנות  מתמקדות  שנשארות 

מתחולל משבר סביבתי חמור — רעידת-אדמה עזה פוקדת 

את הארץ. ההזנחה הסביבתית המתמשכת ורעידת האדמה 

הסיכונים  ולהתעצמות  בסביבה  קשה  לפגיעה  גורמים 

מצליח  אינו  הביורוקרטי-מוסדי  המנגנון  הסביבתיים. 

והמשבר  הביטחוניים  האתגרים  נוכח  כראוי  להיערך 

בבעיות  בטיפול  אזלת-יד  מפגינה  והממשלה  הסביבתי, 

המצטברות. על רקע זה פורצות מחאות חברתיות וסביבתיות 

המערערות את מוסדות השלטון. המחאה מקיפה צעירים 

יהודים שמאסו במצב הקיים, חלקם אף בוחר להגר לחו"ל. 

באינתיפאדה  שפותח  הערבי  הציבור  מצטרף  למחאה 

של  היא  זה  מתסריט  העולה  הכוללת  התמונה  שלישית. 

התערערות חוסנה של החברה הישראלית נוכח המשברים 

הכלכליים, החברתיים והסביבתיים הפוקדים אותה. 

הסביבה  על  עמוק  חותם  מטביעות  אלו  התפתחויות 

בישראל. מצד אחד גוברת ההישענות על משאבים טבעיים 

בסביבה.  קשות  פגיעות  נרשמות  שני  ומצד  מקומיים, 

העדיפות שניתנה לנושאים ביטחוניים מביאה להתעלמות 

תשתיות.  והקמת  תכנון  בפיתוח,  סביבתיים  משיקולים 

הדגש מועתק ממתן שירותים לייצור. בעקבות זאת נרשמת 

95 פריה — מדינה מנודה.
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כן  כמו  טבעיים.  ומשאבים  מים  אנרגיה,  בצריכת  עלייה 

הבלתי- האתרים  ובמספר  הפסולת  בכמות  עלייה  חלה 

זיהום  מחריף  בערים  פסולת-בניין.  של  בעיקר  מוסדרים, 

האוויר, במיוחד באזור מפרץ חיפה. ההתפשטות אל שטחים 

פתוחים מתרחבת מאוד, המפגעים והסיכונים הסביבתיים 

גדלים, במיוחד באזורים שבהם רוכזה פסולת רעילה. חרף 

הגידול בסיכונים, לא מוקצים משאבים לטיפול בסיכונים 

סביבתיים. 

היעדר צמיחה כלכלית מביא לצמצום יחסי של העומסים על הסביבה. שמירת שטחים פתוחים לצורכי מערכת הביטחון מביאה 

לצמצום הפגיעה בקרקע ובמגוון הביולוגי. רמה נמוכה של רווחת האדם וחוסן.

איור 19: רמת הקיימות על פי תסריט ׳מדינת-מבצר׳ בלתי-מוסדרת

איתותים עכשוויים להתממשות התסריט:

96 ;BDS-התרחבות פעילות תנועת ה  

חרמות על ישראל/עיצומים;  

ליברליים  חוגים  מצד  ישראל  על  גוברת  ביקורת   

באוניברסיטאות ובקרב ידידים במערב;

באושיות  כפגיעה  המתפרשת  חקיקה  התגברות   

הדמוקרטיה וגורמת להעמקת הביקורת הבינלאומית 

על ישראל.

הימנעות  חרם,   —  BDS (Boycott, Divestment and Sanctions)  96

מהשקעות ועיצומים. קמפיין כלכלי שהושק בשנת 2005 על-ידי 171 
ארגונים לא-ממשלתיים פלסטיניים (בהמשך הצטרפו אליו גם פעילים 
וסנקציות  משיכת-השקעות  לחרם,  שקרא  ישראליים)  וארגוני-שמאל 
על ישראל על מנת לאלצּה לשמור על החוק הבינלאומי ועל עקרונות 

.(wikipedia) אוניברסליים בדבר זכויות האדם
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תסריט של 'מדינת-ִמבצר' מוסדרת

פלסטינית,  מדינה  הקמת  על  האו"ם  החלטת  בעקבות 

תהליך  את  המעכב  הגורם  היא  שישראל  התפיסה  ולאור 

מלּווה  והיא  הגיאופוליטי  במצב  החמרה  חלה  השלום, 

בחרם, בהפסקת השקעות ובעיצומים. אך בניגוד לתסריט 

הביטחוני  הבידוד  בלתי-מוסדרת,  'מדינת-ִמבצר'  של 

והמשבר המדיני מוליכים לאימוץ דגם חדש של התערבות 

דגם  הסינגפורי.  מהמודל  השראה  השואב  ממשלתית, 

מריטוקרטיה  וריכוזית,  חזקה  מנהיגות  על  מושתת  זה 

השלטת  האליטה  חברתית.  וסולידריות  טכנוקרטית 

ולהשקעות  לחדשנות  הביטחוני,  לנושא  עדיפות  מקנה 

בענפי  חדשנות  הממשל  מקדם  כך  לשם  בטכנולוגיה. 

מנגנוני  ומפתח  טכנולוגיות  השקעות  מטפח  הייצור, 

כך  לשם  והסביבתי.  החברתי  בתחום  והסדרה  הכללה 

אפקטיביים  מנגנונים  מוקמים  חזקים,  מוסדות  נבנים 

יעילה  סביבתית  רגולציה  וננקטת  חברתי  קיטוב  למניעת 

עצמה,  על  בעיקר  להסתמך  יכולה  שישראל  מכיוון  יותר. 

משאבים.  של  יעיל  וניצול  שמירה  על  מרכזי  דגש  מושם 

הממשלה מאמצת מדיניות של פיזור אוכלוסייה לפריפריה 

ביטחוניים.  משיקולים  פתוחים  שטחים  על  שמירה  ושל 

בצמיחה  משמעותית  ירידה  תחילה  נרשמת  זה  בתסריט 

העולמית,  במערכת  ישראל  של  בידודה  מפאת  הכלכלית 

ובעלת  משכילה  אליטה  על-ידי  שתונהג  התארגנות  אולם 

ההון  את  לפתח  הציבור,  את  לגייס  תצליח  כישורים, 

צורכי-ביטחון  הסביבה.  על  העומסים  להפחתת  מביאים  הקנייה  כוח  והקטנת  הפנויה  בהכנסה  ירידה  כלכלית,  צמיחה  היעדר 

הגבוהים מביאים לעלייה בביטחון האישי ולחיזוק הסולידריות החברתית ולכן גם לעלייה בחוסן החברתי.

צפויה ירידה במספר ִמשתנים קריטיים לרווחת האדם, כגון בריאות ומעורבות אזרחית.

איור 20: רמת הקיימות על פי תסריט ׳מדינת-מבצר׳ מוסדרת
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 איכות הבריאות האישית

 איזון בין זמן פנוי לשעות עבודה

 רמת השכלה ואיכות חינוך
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 מגמת שיפור משמעותית   2

 מגמת שיפור מתונה   1

 מגמה מעורבת   0

 מגמת הרעה מתונה   -1

 מגמת הרעה משמעותית   -2
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האנושי, להשתמש במשאבים מקומיים, להקטין את היקף 

הפגיעה, ולהביא בהמשך אף לצמיחה מתונה. 

אולם  בסביבה,  פגיעה  תחילה  נרשמת  הסביבתי  בתחום 

ברכב  לשימוש  בעבר  שניתנו  ההטבות  פוחתות  בהמשך 

וגדלות  הציבורית  בתחבורה  השימוש  מתומרץ  הפרטי, 

היתר  בין  הציבורית,  לתחבורה  בתשתית  ההשקעות 

למובטלים  בתחום  מקורות-תעסוקה  יצירת  באמצעות 

בשל  רצינית  לדחיפה  זוכה  הסביבה  על  ההגנה  צעירים. 

ההישענות על מקורות של גז טבעי מקומי, ומים מּושבים 

וחדשנות  ההתפלה  תהליכי  האצת  בעקבות  לנחלים 

לצריכה  גורמת  הכלכלית  בצמיחה  הירידה  טכנולוגית. 

פתוחים  ושטחים  ומוצרים  מים  אנרגיה,  של  מופחתת 

נשמרים בשל צרכים ביטחוניים.

איתותים עכשוויים להתממשות התסריט:

הכרזה חד-צדדית על הקמת מדינה פלסטינית/הכרה   

בינלאומית;

 ;BDS-התרחבות פעילות תנועת ה  

חרמות על ישראל/סנקציות;  

חיזוק הדרג המקצועי הטכנוקרטי;  

מספר הולך וגדל של צעירים מוכשרים   

רוצים לשרת בשירות הציבורי;

אסטרטגית  לחשיבה  גוברת  קריאה   

כוללת מצד משרדי-ממשלה ועיתונים 

כלכליים.

מעבר בין התסריטים

הצגת התסריטים התנהלה עד כה באופן בדיד. כל תסריט 

הגורמים  הוצגו  האפשריות,  המגמות  נבחנו  בנפרד,  הוצג 

כך  ביניהם.  והקשרים  התסריטים  של  ביסודם  העומדים 

בתסריט.  המתואר  המצב  את  היוצרים  המנגנונים  נחשפו 

הייחודיים  המנגנונים  לזיהוי  ויעילה  טובה  זו  בחינה 

העשויים להוליך למצבים שונים. 

איור 21 שלהלן מציג את התפתחות כל אחד מהתסריטים 

אחד  כל  והסדרה.  צמיחה  של  הצירים  פני  על  זמן  לאורך 

תסריט  כל  של  זמן  לאורך  התנועה  את  מתאר  מהִחצים 

וכולם יוצאים מהמצב כיום. כך למשל, התסריט של 'שוק 

גבוהה,  כלכלית  בצמיחה  תחילה  יתאפיין  בלתי-מוסדר' 

אך בהמשך, מחמת הפגיעה במערכות סביבתיות תומכות, 

תתמוטט המערכת ותקטן הצמיחה.

ההנחה הבסיסית באיור 21 היא שכל תסריט יתפתח בנפרד. 

אולם לעתים יכול להתחולל מעֲבר מתסריט לתסריט. 

איור 21: התפתחות התסריטים לאורך זמן 

על צירי צמיחה והסדרה

שיביא  לשינוי  לגרום  עשוי  מה  השאלה  עולה   22 באיור 

למעֲבר מתסריט אחד לאחר ומה עשוי לגרום לשינוי שיגבר 

של  לכיוון  ויסיט  כרגיל'  'עסקים  תסריט  של  ההיגיון  על 

תסריטים אחרים? 

שוק . 3
 מוסדר

 כול-קודםשוק . 2

 מדינה  מפתחת. 5
מבצר  מדינת . 7 דאגה לחברה

 מוסדרת-בלתי

 המצב כיום
 הסדרה

 צמיחה

 גבוהה

 גבוהה

 נמוכה

 נמוכה

מדינת מבצר  . 8
 מוסדרת

 מדינה מפתחת. 6
דאגה לחברה  

 ולסביבה

פסיפס  . 4
 קהילתי

 מוסדר -בלתישוק . 1
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איור 22: מעבר בין התסריטים לאורך זמן 

שוק . 3
 מוסדר

 כול-קודםשוק . 2

 מדינה  מפתחת. 5
מבצר  מדינת . 7 דאגה לחברה

 מוסדרת-בלתי

 המצב כיום
 הסדרה

 צמיחה

 גבוהה

 גבוהה

 נמוכה

 נמוכה

מדינת מבצר  . 8
 מוסדרת

 מדינה מפתחת. 6
דאגה לחברה  

 ולסביבה

פסיפס  . 4
 קהילתי

 מוסדר-בלתישוק . 1

תתמוך בהמשך הריכוזיות במשק ותתעלם מקריאות 

הציבור, ובעימות בין מצדדי הצמיחה בכל מחיר לבין 

המצדדים בהסדרת הסביבה, ינחלו הראשונים ניצחון 

מתסריט  לעבור  המערכת  עתידה  זה  במצב  מוחלט. 

של 'עסקים כרגיל' לתסריט של 'שוק בלתי-מוסדר'. 

בסביבה  פגיעה  תוך  כלכלית  צמיחה  תירשם  תחילה 

ובכללם  הסביבתיים  המפגעים  יתעצמו  בהמשך  אך 

משמעותית  ירידה  ותירשם  והמים,  התחבורה  מצב 

בצמיחה הכלכלית. 

שהמצב  היא  בחשבון  להביא  שיש  נוספת  אפשרות   
לעורר  עשוי  כרגיל'  'עסקים  של  בתסריט  המתואר 

השטח,  ברמת  להתארגנות  ולהביא  חברתית  תסיסה 

בה יתלכדו קהילות עם השלטון המקומי, יתריסו נגד 

המצב הקיים ויתחילו ליטול אחריות בתחום הסביבה. 
קהילתי'.  'פסיפס  של  לתסריט  תוליך  זו  התפתחות 

ברם, התלכדות הכוחות עשויה להיות זמנית והמערכת 

כי  ייתכן  אולם  כרגיל'.  'עסקים  של  לתסריט  תשוב 

של  התסריט  לעבר  המערכת  את  יטה  הכוחות  שילוב 

של  התסריט  יהווה  זה  במקרה  מתערבת'.  'מדינה 

'פסיפס קהילתי' שלב-מעבר בין תסריטים. 

שמתואר  כפי  ובצמיחה  בסביבה  קשה  פגיעה  למשל,  כך 

למעבר  לגרום  עשויה  בלתי-מוסדר',  'שוק  של  בתסריט 

לסביבה,  דאגה  עם  מפתחת'  'מדינה  של  אחר  לתסריט 

ומשם ייתכנו התפתחויות נוספות, כפי שמוצג באיור 22. 

לא  בתסריטים  להתבונן  הוא  זה  בשלב  הגדול  האתגר 

רצוף  כתהליך  אלא  לעצמו,  תסריט  כל  בדידה,  כתופעה 

כמה  להלן  לאחר.  אחד  ממצב  מעברים  ייתכנו  שלאורכו 

דוגמאות לאפשרויות-מעבר כאלה:

שהממשלה  האפשרות  את  חשבון  מכלל  להוציא  אין   
ועל  התחרותיות,  את  להגביר  מנת  על  בשוק  תתערב 

של  האספקה  בתחום  ּכשלי-שוק  עם  להתמודד  מנת 

מוצרים ושירותים ציבוריים יתפתח מאבק בין מצדדי 

הצמיחה בכל מחיר לבין המצדדים בהסדרת הסביבה, 

ותקנות  חוקים  (בדמות  תיקונים  מספר  יחלחלו  בו 

במצב  הפוליטית-כלכלית.  המערכת  לתוך  סביבתיות) 

כרגיל'  'עסקים  מתסריט  מעבר  יתחולל  כי  ייתכן  זה 

לתסריט 'שוק מוסדר'. 

אולם תמיד אורבת הסכנה כי האזהרות לא יירשמו.   
המערכת הפוליטית לא תפעל להגברת התחרותיות, היא 
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שיוליך  כלכלי  או  סביבתי  משבר  יתחולל  אם   
כלכליים,  בתהליכים  ניכרת  ממשלתית  להתערבות 

חברתיים וסביבתיים, יחול בעקבותיו מעבר מתסריט 

ל'מדינה  כלכלת-שוק  על-ידי  הנשלטת  מדינה  של 

מפתחת' המתערבת בתהליכי השוק.

רקע  על  הבינלאומית  בקהילה  מעמדּה  הידרדרות  בשל 

במצב  מהותי  שינוי  להתרחש  יכול  המתמשך,  הסכסוך 

התסריטים.  מן  אחד  בכל  לישראל  ביחס  הגיאופוליטי 

משבר  ישראל,  כלפי  בעיצומים  כרוך  להיות  עלול  הדבר 

של  לתסריטים  ומעבר  כלכלית  הידרדרות  ההון,  בשוק 

הממשלה  תשכיל  כמה  עד  היא  השאלה  'מדינת-ִמבצר'. 

לייצב את המצב ולשלוט בו. אם לא תשכיל לעשות זאת, 

עלול להתרחש תסריט של 'מדינת-ִמבצר' בלתי-מוסדרת 

'מדינת- של  התסריט  להתרחש  עשוי  תשכיל,  כן  ואם 

ִמבצר' מוסדרת.

התסריטים  בשני  המתוארת  הגיאופוליטית  ההידרדרות 

ו'מדינת-ִמבצר'  בלתי-מוסדרת  'מדינת-ִמבצר'  של 

בהמשך  אך  כלכלית,  להידרדרות  תחילה  תביא  מוסדרת, 

והמעורבות  ההסדרה  התסריטים.  שני  בין  הבדל  יסתמן 

להביא  עתידות  והסביבה  הכלכלה  בתחומי  אליטות  של 

'מדינת-ִמבצר'  של  בתסריט  והכלכלה  הסביבה  לשיקום 

לבין  זה  תסריט  בין  דמיון  קיים  זו  מבחינה  מוסדרת. 

מתערבת  המדינה  שבו  מפתחת',  'מדינה  של  התסריט 

במידה רבה בתחומי הרווחה, הכלכלה והסביבה בעקבות 

ִסדרה של משברים כלכליים וחברתיים.

מבט כולל באיור 22 מגלה כי ביסודו של דבר ייתכנו שני 

השוק,  של  דומיננטיות  הוא  האחד  עיקריים:  מהלכים 

שתתבטא בצמיחה גבוהה תוך התייחסות גוברת והולכת 

הפוליטיקה,  של  דומיננטיות  הוא  והשני  הסביבה;  לנושא 

שעליונות  למרות  ולסביבה.  לחברה  גוברת  דאגה  תוך 

המהלך הראשון נראית כיום מובטחת, הרי שכיום פועלים 

בעומק כוחות רבים, חברתיים, גיאופוליטיים וסביבתיים, 

על מנת להעביר את המערכת למהלך השני. 
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פרק 7: חזון קיימּות לישראל בשנת 2030 

חזון קיימּות לישראל בשנת 2030 

אוכלוסייה

בת- בסביבה   2030 בשנת  חיה  ישראל  אוכלוסיית   

קיימא, בביטחון כלכלי ובסביבה אזורית יציבה; 

ודפוסי  הטכנולוגיה  האוכלוסייה,  של  הגידול  שיעור   

הצריכה הקיימים, מבטיחים את צורכי הדור הנוכחי 

תוך שמירה על המשאבים לטובת הדורות הבאים.

כלכלה

הפיתוח הכלכלי מנותק מן הפגיעה בסביבה ומאפשר   

שמירה מרבית על המשאבים הקיימים;

צריכה  (ייצור,  מחזורית  במסגרת  פועלת  הכלכלה   

במשאבים  בשימוש  לאופטימיזציה  המביאה  ושיווק) 

ולצמצום בפליטות ופסולות; 

באופן  פוחתות  בסביבה  והפגיעה  המשאבים  צריכת   
לכלכלת  מוצרים  מכלכלת  מעבר  בעקבות  מהותי 

פסולת  ומהפיכת  הצריכה  דפוסי  משינוי  שירותים, 

למשאב; 

וביזמות,  בחדשנות  מאופיינת  הכלכלית  הפעילות   

ומדינת-ישראל מבצעת פרויקטי-חלוץ (pilot) ליישום 
מסחרי בתחום ה'קלין-ֶטק';97

הפיתוח הכלכלי מלּווה בהכללה של אזורים וקבוצות-  

הצמיחה,  פירות  חלוקת  תוך  חלשות,  אוכלוסייה 

העלויות והתועלות, באופן שמשפר את המצב הכלכלי 

ואת איכות החיים של כלל קבוצות האוכלוסייה. 

חברה 

לבין  החומרית  הצריכה  דפוסי  בין  הזיקה  מתרופפת   
המעמד החברתי של הפרט;

97 טכנולוגיה ידידותית לסביבה, שניתן לכנות גם 'טכנולוגיה ירוקה'.

בסיס  על  שגובשה  הרצויה  העתיד  תמונת  הוא  חזון 

האפשרויות  על  וחשיבה  העבר  של  מקצועי  ניתוח 

הריאליות להתערבות בעתיד. זוהי ראייה מקיפה אל 

מעבר להווה הִמידי וקוראת לרוב תיגר על המציאות 

הקיימת.

”ישראל של 2030 תהיה מדינה שתאפשר לאזרחיה 

תוך  אישי,  וביטחון  חברתי  חוסן  כלכלית,  רווחה 

לגווניה  הקהילה  חיי  ומימוש  הסביבה  על  שמירה 

השונים. היא תקדם חדשנות ויזמּות, חיים עירוניים 

תוססים, הכְללה ונגישות של כל קבוצות האוכלוסייה 

ניתוק  בה  וישרור  ושירותים,  תעסוקה  להזדמנויות 

מוחלט בין הצמיחה הכלכלית לבין הפגיעה בסביבה 

איכות  תהיה  ב-2030  הגוברת.  החומרית  והצריכה 

החיים בישראל גבוהה, אך משאבי הסביבה יישמרו 

הדורות  למען  גם  אלא  הנוכחי,  הדור  למען  רק  לא 

הבאים.״

איכות  להעלאת  המתמדת  והשאיפה  האוכלוסייה  גידול 

החיים, הובילו בעבר לניצול משאבים לא מושכל ולהטלת 

עומסים גדולים מדי על הסביבה. החזון מתאר מציאות אשר 

בה הצמיחה הכלכלית מנותקת (אינה פוגעת) מהסביבה. 

החזון מציע הזדמנויות כלכליות חדשות וקורא לחדשנות 

שירותים,  לכלכלת  מוצרים  ִמּכלכלת  מעבר  של  בתחומים 

ושינויים  חברתית  יזמּות  מעגליים,  תהליכי-ייצור  הפעלת 

חברתיים-התנהגותיים הקשורים לדפוסי הצריכה. 

הזדמנויות  מגוון  שוקק,  עירוני  אורח-חיים  מציג  החזון 

ואפשרויות לעיסוק מתאים, גיוון חברתי וחברה שוויונית, 

וטבעיות  ומים)  אנרגיה  (תחבורה,  פיזיות  תשתיות 

מתפקדות, וכל זאת בסביבה נקייה, בטוחה ובריאה. 

שתמורות  הבנה  מתוך  הקרוב,  העתיד  עבור  נבנה  החזון 

כלכליות וחברתיות נתונות כל העת בתהליך של התפתחות, 

ולכן יש להיות קשובים תמיד לשינויים שעשויים להתחולל, 

ולשוב לעדכן את החזון לאורך הזמן. 
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שבין  השונים  במעגלים  לחיים  הזדמנות  ניתנת   
מגוון  של  ולקיומן  לקהילתיות  אינדיבידואליות 

הזהויות המאפיין את החברה הישראלית; 

פוסט- על  המבוססים  ערכים  של  מעמדם  מתחזק   

מורשת  בין  תרבותי  ומפגש  הדדית  תמיכה  חומרנות, 

העבר ואתגרי העתיד. 

עירוניות 

עד  שקמו  הערים  בתחומי  מתרכזת  האוכלוסייה  רוב   

סוף המאה ה-20, תוך שמירה על איכות-חיים גבוהה; 

הערים מתאפיינות בצפיפות גבוהה שמאפשרת הוויה   

שוקקת-חיים ושמירה על מרחבים ציבוריים פתוחים 

בשולי הערים; 

התושבים משתמשים בעיקר בתחבורה ציבורית יעילה,   

נוחה ונגישה, המשחררת אותם מן התלות ברכב פרטי, 

מרבים ללכת ברגל ולרכוב על אופניים; 

רחובות הערים משמשים מרחבים ציבוריים מזמינים,   

המאפשרים קיום של תרבות עירונית תוססת ומזמנים 

מפגשים אקראיים ומגוונים בין בני-אדם שונים;

לאדם  ידידותיים  בבניינים  מתגוררת  האוכלוסייה   

וניהול  משאבים  בצריכת  צמצום  תוך  ולסביבה, 

מתוחכם של מערכות.

תשתיות 

 נגישות רחבה של כל קבוצות האוכלוסייה להזדמנויות 
פיזיות  תשתיות  על  שמתבססת  ושירותים,  תעסוקה 

ּווירטואליות; 

המדינה מרושתת בתשתיות מתקדמות בעלות גמישות   

ויכולת הסתגלות לשינויים טכנולוגיים ואחרים; 

היישובים מקושרים בתחבורה ציבורית יעילה, זמינה   

מסדרונות-תשתית  עוברים  היישובים  בין  ונוחה. 

משותפים. התשתיות מנוהלות באופן יעיל ואפקטיבי 

באמצעות מערכות-מידע מתקדמות. 

מים 

שינויי-אקלים,  של  במצב  גם  אמינה  מים  אספקת   
מים,  אבדן  מניעת  האספקה,  מקורות  הרחבת  בזכות 

ניהול ביקושים וצריכה מושכלת; 

 מוסדרת השבת מים לנחלים ולטבע; 

פי  על  מוסדרת  לחקלאות  שפירים  מים  אספקת   

אינטרסים לאומיים של שימור נוף וקרקע.

אנרגיה 

האנרגיה  בתחום  צורכיה  מלוא  את  מספקת  ישראל   
בעקבות פיתוח שדות גז טבעי והסדרת הקליטה של 

גז טבעי נוזלי. שדות-גז נשמרים ברזרבה; 

 ישראל מובילה בפיתוח וביישום טכנולוגיות התייעלות 
ובמערכת  חשמל  באחסון  סולארית,  אנרגיה  בייצור 

תמסורת חכמה. 

אקולוגיה 

כושר עמידות גבוה של שירותי המערכות האקולוגיות   

(אספקת מזון, עצה וחומרי-טבע אחרים, בקרת אקלים, 

הנאה ממרחבים פתוחים ומשלל מיני צמחים ובעלי-

ומסדרונות  פתוחים  מרחבים  שימור  בזכות  חיים) 

ושימור המגוון הביולוגי.

משילות

מערכת דמוקרטית המטפחת דמוקרטיה השתתפותית;   

 ביזור בקבלת-החלטות בין הממשל המרכזי והמקומי, 
החברה  ובין  מקצועיים  לדרגים  נבחרים  דרגים  בין 

על מגוון קהילותיה, תוך שמירה על איזון ועל עקרון 

חלוקת  שמאפשרת  בדרך   98(subsidiarity) השיּוריּות

איכות  להעלאת  התורם  באופן  ומשאבים  סמכויות 
החיים של כלל הציבור ולהגדלת החוסן החברתי;99

מתקבלות  שהחלטות  משמעותו   (subsidiarity) השיּוריּות  עקרון   98

בדרגה הנמוכה ביותר האפשרית, כלומר: עירוב קהילות מקומיות ככל 
האפשר בתהליך קבלת ההחלטות.

99 המושג 'חוסן חברתי' (resilience) מתאר את יכולתה של חברה או 

גבוהה  אי-ודאות  של  במצבים  היומיום  חיי  את  ולנהל  לשוב  מדינה 
(כמו שינויי-אקלים, אסונות-טבע או טלטלות כלכליות).
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 תכנון לטווח ארוך וראייה אינטגרטיבית עם דגש על 
מניעת סיכונים או הפחתתם; 

מדעי,  ומחקר  נתונים  על  מבוססת  קבלת-החלטות   

ויכולת  גמישה  עמידות  שיבטיח  ערכי  דיון  קיום  תוך 

הסתגלות. 

ישראל בעולם 

ישראל פעילה בעולם המפותח, מקיימת התחייבויות   

ומובילה  וחברתיות)  סביבתיות  מחויבויות  (לרבות 

בתחומים מרכזיים; 

בשל  לסיכונים  חשיפתה  את  להפחית  פועלת  ישראל   

בקבוצות  השתתפות  תוך  העולמי,  בסחר  תלותה 

או  אינטרס  בהם  לה  שיש  בתחומים  בינלאומיות 

מומחיות. 
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פרק 8: המלצות לאסטרטגיות ִלפעולה 

בתחום הסביבתי יוצרת אסטרטגיה זו שותפויות בין המגזר 

העסקי לבין המגזר הציבורי לקידום צמיחה כלכלית תוך 

שמירה על איכות הסביבה, תמרוץ יזמים הפועלים מעבר 

לִסּפים שמציבות הטכנולוגיות הקיימות, שימוש בתמריצים 

סובסידיות  ביטול  הירוקה,  הכלכלה  לעידוד  כלכליים 

בתחומי  (למשל  וסביבתית  חברתית  מבחינה  מזיקות 

התחבורה והמים). על החדשנות והיזמות להיות מותאמות 

זה  ובכלל  והפירמות,  הארגונים  של  ההתפתחות  לשלב 

 (clean-tech) סביבתית  חדשנות  הממשלתית.  המערכת 

יש  אך  הישראלית,  הכלכלה  מן  קטן  נתח  כיום  תופסת 

בעולם.  לשווקים  להגיע  תצליח  אם  גבוה  פוטנציאל  לה 

בעיקר  וקשורה  המים,  בתחום  קיימת  ישראלית  חדשנות 

לחקלאות. כמו כן ישנן יוזמות חדשנות בתחומים אחרים 

כגון אנרגיות מתחדשות. 

ניהול סיכונים אינטגרטיבי וטיפוח חוסן   (2

סיכונים  לאתר  שנועד  ניהולי  כלי  היא  זו  אסטרטגיה 

שייקרו  נסיבות  או  אירוע  הוא  'סיכון'  עמם.  ולהתמודד 

להשיג  ארגון  של  ביכולת  לפגוע  או  לקדם  ויוכלו  בעתיד 

את מטרותיו. על פי אסטרטגיה זו אין ניהול ללא סיכונים, 

סיכויי  את  להעריך  הסיכון,  את  ולהגדיר  לאתר  יש  ולכן 

המקורות  עמו.  להתמודדות  כלים  ולהעמיד  התממשותו 

האפשריים של סיכונים יכולים להיות מגוונים: כלכליים, 

פוליטיים, סביבתיים וחברתיים. ניהול סיכונים אינטגרטיבי 

הסיכונים  תפרוסת  זיהוי  פירושו  הסביבתי  בתחום 

קביעת  זמן,  ולאורך  במרחב  וסביבה)  (אדם  האקולוגיים 

ההסתברויות של התרחשותם על המשמעויות וההשלכות 

הנובעות מהם וקביעת ִסדרי-עדיפויות להתמודדות ִאתם. 

של   (resilience) לחוסן  להתייחס  מחייב  הסיכונים  ניהול 

החברה בפני הסיכון ולטפחו (ראו פרק 2 — הערך 'חוסן'). 

טיפוח החוסן הוא אמצעי חשוב בהתמודדות עם סיכונים 

מקדימה  היערכות  כמו  נוספים  אמצעים  לצד  סביבתיים, 

לצמצום הסיכונים. 

חלק א': אסטרטגיות איתנֹות

יש  מה  השאלות:  על  לענות  באות  הפעולה  אסטרטגיות 

זאת?  לעשות  יש  כיצד  החזון?  אל  להגיע  מנת  על  לעשות 

קרי: מהי המדיניות אשר תוביל לשינוי הרצוי? 

אסטרטגיות  תשע  ופותחו  זוקקו  'קיימות 2030'  במסגרת 

שיוכלו לקדם את חזון הקיימּות לישראל 2030, בעולם בו 

שוררת אי-ודאות לגבי העתיד. על סמך שבעת התסריטים 

שנוצרו (פרק 6), פותחו האסטרטגיות כך שתוכלנה להתמודד 

פיתוח  לצורך  אפשריים.  עתידים  של  רב  מספר  עם 

האסטרטגיות הּורץ חזון לקיימּות לישראל 2030 ב"מנהרת 

הזמן" של כל אחד מן התסריטים השונים. בדרך זו עומת 

החזון עם מאפייני התסריטים השונים, זוהו הפערים בין 

החזון לתסריט, ובכל תסריט אותרו החסמים וההזדמנויות 

אותו.  לאפשר  או  החזון  מימוש  על  להקשות  שעשויים 

זיהוי החסמים וההזדמנויות הוביל לפיתוח מספר רב של 

האסטרטגיות  תסריט.  כל  עבור  מרשמיות  אסטרטגיות 

המרשמיות קובעות מה יש לעשות על מנת להסיר חסמים 

המרשמיות  האסטרטגיות  בסיס  על  הזדמנויות.  ולנצל 

אותרו תשע אסטרטגיות שיוצגו להלן, החוזרות ומופיעות 

בתסריטים השונים. כלומר, אסטרטגיות אלו נחוצות, יהא 

התסריט אשר יהא, ולכן הן נקראות אסטרטגיות איתנות 

(הרחבה על המתודולוגיה לזיהוי האסטרטגיות ראו בפרק 3). 

ִתמרוץ חדשנות ויזמּות  (1

את  שמעצבים  הכוחות  לכלל  מתייחסת  זו  אסטרטגיה 

והחברה.  הכלכלה  הפוליטיקה,  זה  ובכלל  הסביבה 

תוספתיים  שיפורים  של  במתכונת  חדשנות  כוללת  היא 

חדשות.  לפרדיגמות  ומעֲבר  רדיקלי  שינוי  של  ובמתכונת 

תוספתי  אופי  בעלת  חדשנות  תתבטא  הסביבתי  בתחום 

מוצר,  של  הניצול  ייעול  שפירושה  אקולוגית  בהתייעלות 

מרכישת  במעבר  למשל  תתבטא  רדיקלית  חדשנות  ואילו 

מוצרים מוחשיים לצריכת שירותים שאינה גורמת לצמצום 

המשאבים הטבעיים. 
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אירועים  עם  גבוהה  התמודדות  רמת  קיימת  בישראל 

במלחמת  אולם  לרעידות-אדמה,  והיערכות  ביטחוניים 

של  החברתי  חוסנה  שאלת  עלתה   (2006) השנייה  לבנון 

ישראל כשהתגלע פער בין המוכנּות השונה ורמת תפקודן 

השונה של הרשויות המקומיות במהלך האירועים.

לא  לישראל  כי  הוכיחה   ,2011 בינואר  בכרמל  השריפה 

היתה רמת מוכנות גבוהה במניעת סיכונים. 

בתחום הסיכונים של אחסון ושימוש בחומרים מסוכנים 

קיימת אמנם היערכות של הרשויות והמחזיקים בחומרים 

אלה למניעה וטיפול באירוע, אך המידע אינו פתוח לציבור. 

אותו  ומעביר  הביטחון  מושג  את  מרחיב  החוסן  חישול 

מהתחום הצבאי לתחום האזרחי. במסגרת זו יש חשיבות 

רבה לחוסנה של המערכת האזרחית ויכולתה להתמודד עם 

סיכונים שנובעים מכוחות הטבע או ממעשה ידי-אדם.

פיתוח ראייה אינטגרטיבית ארוכת-טווח  (3

ארוכת- מערכתית  חשיבה  ליצור  מכּוונת  זו  אסטרטגיה 

הקשר  את  לחזק  יש  כך  לשם  תקופתי.  עדכון  תוך  טווח, 

וכלכלי-חברתי,  רגולטיבי  יוזם,  תכנון  בין  התיאום  ואת 

במטרה ליצור ראייה כלכלית, תכנונית וסביבתית כוללת. 

הציבורי  לִמנהל  משותפת  ושפה  משותף  מושגים  מילון 

ייצרו ידע ויתוו מדיניות-פיתוח ארוכת-טווח שתשלב בין 

פירושה הסתכלות  צמיחה, סביבה וחברה. אסטרטגיה זו 

מערכתית כוללת החֹוצה את משרדי הממשלה השונים. 

בתחום הסביבתי באופן ספציפי, שב ועלה לאחרונה אתגר 

משאבי-טבע.  ניצול  של  אינטגרטיבית  לראייה  מהותי 

סוגיית ניהול ההון הטבעי (natural capital) עלתה לסדר 

היום הציבורי בדיון על התמלוגים שיתקבלו משדות הגז 

הטבעי שהתגלו. הדיון התרחב לסוגיית משאבי ים המלח. 

אחרות,  במסגרות  גם  עלתה  הטבע  משאבי  ניהול  סוגיית 

אירועים  לקיום  היתר  חוף,  קטעי  לסגור  הזכות  כגון 

לאומי  גן  של  ניהול  אפשרות  לאומיים,  בגנים  מסחריים 

מינרליים  מים  להפקת  היתר  פרטיים,  גורמים  על-ידי 

ושיווקם על-ידי חברות עסקיות, היתרים לחיפוש מינרלים 

אגרגטים,  של  וחציבה  כרייה  והיתרי  פצלי-שמן)  (נחושת, 

חול ופוספטים. עד היום טופל כל מקרה על-ידי הרשויות 

הרלוונטיות, ללא קשר בין מקרה אחד למשנהו.

אי-חומריּות בצריכה: טיפוח ערכים שמעבר   (4
לצריכה חומרית

של  המעמד  שבו  הקיים  הזרם  נגד  שוחה  זו  אסטרטגיה 

הפרט נקבע לפי דפוסי הצריכה: המכונית, הבית, צריכת-

פסיכולוגי  שינוי  ליצור  מכוונת  האסטרטגיה  משאבים. 

צריכת  את  לצמצם  במטרה  הצרכנית,  בהתנהגות  עמוק 

המשאבים ולהעמיד במקומה ערכים ּבְתר-חומריים. לשם 

פסיכולוגים,  אנשי-חינוך,  של  משולבת  עבודה  נדרשת  כך 

יכול  שאורח-חייהן  ציבוריות  ודמויות  אנשי-תקשורת 

לשמש מודל מנחה. פעילותם של אלה צריכה לחשוף את 

הנזק הגלום בהתנהגות צרכנית ובדפוסי הצריכה הקיימים, 

את  כיום  המבטאת  הצריכה  לתרבות  היחס  את  ולשנות 

זהותו של הפרט ומעמדו בחברה. במסגרת זו יש להטמיע 

ערכים המדגישים את העובדה כי הפרט הוא חלק מקהילה 

רחבה יותר, וכי צריכה בלתי-מבוקרת עלולה לפגוע בכולם. 

המסר צריך להיות שטובת הפרט אינה בהכרח זהה לטובת 

הקהילה וכי לִעתים ההיפך הוא הנכון. שיח מעין זה יעמיד 

את הפרט כמרכיב בקהילה שיש לה אחריות הדדית ויסייע 

לקדם תהליכי הכללה חברתית וקיימות סביבתית. 

טיפוח הקהילתיות   (5

סולידריות,  על  המושתתת  חדשה  ערכים  מערכת  טיפוח 

תמיכה הדדית, פעילות קהילתית, צרכנות משתפת, מפגש 

בין תרבויות ויצירת הזדמנויות כלכליות חדשות. 

הבהרת היכולת ליצור שינוי רדיקלי ממעלה גבוהה יותר 

במסגרת קבוצתית-קהילתית, לעומת שינוי המתרחש ע"י 

גיאוגרפי  במרחב  קבוצה  להיות  יכולה  הקבוצה  בודדים. 

או  משותף,  אינטרס  בעלי  אנשים  של  רעיוני,  במרחב  או 

במקום העבודה.

במסגרת זו ניתן עידוד ליזמות החברתית המכוונת לצמיחה 

כלכלית, לשיקום הסביבה ולשילוב קבוצות חלשות. הדגש 

יהיה על פיתוח מודלים מוצלחים של התארגנות מקומית, 

יצירת מערכות של קשרים אופקיים בין ארגונים מקומיים 

לבין  הקהילתית  ההתארגנות  בין  אנכיים  קשרים  ושל 

השלטון המקומי והמרכזי. בדרך זו יפותחו קואליציות של 

החברה האזרחית שתכליתן שינוי חברתי, כלכלי וסביבתי. 

במסגרת זו יש לפתח כלים המיועדים ליישוב קונפליקטים 

בתוך הקהילה או בין קהילות.
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פיזור מרוכז והחייאת מרכזי-ערים  (6

בתחומי  הפיתוח  מאמץ  את  לרכז  מכוונת  זו  אסטרטגיה 

את  לחזק  היא  המטרה  הקיימים.  העירוניים  היישובים 

הקיים תוך הגדלת האוכלוסייה ביישובים והגדלת הצפיפות 

וההטרוגניות החברתית. דווקא הגודל והצפיפות במוקדים 

על  העומסים  בצמצום  חיוניים  מרכיבים  הם  עירוניים 

רמת  בהעלאת  אקולוגיות,  מערכות  בשימור  הסביבה, 

התשתיות וביצירת קשרים בין קהילות שונות. 

חידוש  בדמות  עירוני  רנסנס  הוא  הפנים-יישובי  הביטוי 

אוכלוסיות  ועירוב  שימושי-קרקע,  עירוב  ערים,  מרכזי 

מקומיות. תהליכים דמוגרפיים בישראל מעידים על נטייה 

עירונית  התחדשות  תהליכי  ועל  מרחבית  להצטופפות 

ספונטנית בערים הגדולות. עם זאת, תהליכים אלה מוגבלים 

הניצבים  צעירים  של  שקבוצות  בעוד  החזקות,  לקבוצות 

בראשית סולם הניעות החברתית מּודרים ממרכזים אלה. 

פיתוח ערים יצירתיות ומשגשגות מבחינה כלכלית, מחייב 

פיתוח תכניות לדיור בר-השגה ופיתוח מרכזי-ערים שיכללו 

השדרה  שהם  משכילים  צעירים  ובמיוחד  הצעירים  את 

המרכזית להמשך הצמיחה הכלכלית של ישראל. 

הרחבת מושג הביטחון על מנת לכלול   (7
התייחסות גם לסביבה, לחברה ולכלכלה

הבאות  בשנים  להשפיע  עתידים  הסביבתיים  השינויים 

וכן  מדינות  של  הלאומי  הביטחון  על  משמעותי  באופן 

הארץ,  כדור  התחממות  ישראל.  של  הלאומי  הביטחון  על 

המלווה בבצורת בארצות אפריקה, כבר משפיעה על ישראל 

את  לעבור  שמצליחים  פליטים  אליה  מזרימה  שהיא  בכך 

גבולה הדרומי. אם תופעה זו תימשך בקנה-מידה רחב היא 

עלולה לשנות את הצביון הדמוגרפי והחברתי של ישראל. 

והן  המדינה  בגבולות  נעצרות  אינן  שפעת  כמו  מגפות 

עלולות לפגוע קשה בחברה ובכלכלה. 

סביבתיים  אסונות  להתחולל  עלולים  המקומית  ברמה 

ישראל.  של  החברתית  ביציבות  חמור  באופן  שיפגעו 

בקנה-מידה  שריפות  גלי-חום,  שיטפונות,  רעידות-אדמה, 

רחב, הצפות מן הים, כל אלה עלולים לגרום פגיעות בנפש, 

באמצעי  פגיעה  מסוכנים,  או  מזהמים  במתקנים  פגיעה 

תעבורה של דלקים, מזון וסחורות לישראל. 

אסונות סביבתיים עלולים לפגוע בחברה ובכלכלה במידה 

מדינה  של  מהתקפה  או  ממתקפת-טרור  נופלת  שאינה 

לאומית.  ברמה  לקראתם  להיערך  יש  כן  ועל  עוינת, 

הביטחון  על  כאיום  כיום  מוכרים  אלה  מעין  אסונות 

הלאומי במדינות שונות בעולם. דוח שהוכן בנושא הביטחון 

האסונות  את  מונה  בריטניה,  ממשלת  עבור  הלאומי 

הסביבתיים כאחד מגורמי האיום הראשיים על הביטחון 

מצד  התקפה  בינלאומי,  טרור  כמו  גורמים  לצד  הלאומי 

מדינה אחרת ושימוש בנשק לא-קונבנציונלי. 

לנקוט  מחייבת  סביבתיים  אסונות  עם  ההתמודדות 

 Disaster) אסונות"  "ניהול  של  כוללת  אסטרטגיה 

הממשלה  על-ידי  מופעלת  זו  אסטרטגיה   .(Management

להתמודדות  הדרושים  המשאבים  כל  את  לגייס  במטרה 

עם אסונות סביבתיים. יחד עם זאת, המטרה היא להגיע 

למצב שבו תצטרך הקהילה לפעול באורח עצמאי תקופה 

מסוימת עם מעט תמיכה מבחוץ. 

פיתוח מנהיגות עם אחריות כלפי הדורות   (8
הבאים 

להצלחת  הכרחי  תנאי  הוא  מנהיגות  והכשרת  פיתוח 

את  שתוביל  זו  היא  המנהיגות   .2030 לישראל  קיימּות 

על-ידי  המותווה  אחר  מצב  אל  הקיים  מהמצב  החברה 

חזון הקיימות. מבחינה זו פיתוח המנהיגות והכשרתה הוא 

חלק בלתי-נפרד מתהליך השינוי. האסטרטגיה של פיתוח 

מנהיגות בנויה משלושה מרכיבים עיקריים:

ביסוד  המונחים  עולם  ותפיסת  ערכים  הנחלת   — חזון 

פרויקט 'תחזית 2030'; 

סמכויות — העברת סמכויות ואחריות למנהיגות ברמות 

שונות: ממשלתית, עירונית וקהילתית; הדבר מחייב חלוקת-

כוח, יצירת אסטרטגיות-עבודה עם הרמות השונות וגיבוש 

ארצית,  מנהיגות  לגבי  נכונים  הדברים  דפוסי-עבודה. 

עירונית וקהילתית מקומית;

עבודה מעשית וגיוס הקהילה — יצירת פרויקטים בהם 

פועלת המנהיגות יחד עם הציבור ברמות השונות לקידום 

יהיו  הפרויקטים  בעיות.  ולפתרון  סביבתיים  נושאים 

ברמות שונות: ארצית, עירונית וקהילתית-מקומית. עבודה 

ומעורבות  לסולידריות  הציבור  בגיוס  תסייע  זו  מעשית 
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כלפי  אחריות  גילוי  תוך  הציבוריים,  בחיים  יותר  גבוהה 

הדורות הבאים.

פיתוח שיטות ומערכות הערכה.   (9
אסטרטגיה זו מקיפה את התחום המדעי 

והתחום החברתי-תרבותי 

מתקדמים  מדדים  ולפתח  להמשיך  יש  המדעי  בתחום 

את  להעריך  במטרה  האדם,  ורווחת  הקיימּות  לבדיקת 

איכות החיים ולתרום לשיפורה. בתחום התרבותי-חברתי 

הנבחנות  ולעובדות  למדדים  שתתייחס  תרבות  לטפח  יש 

ותעשה שימוש בכלי-הערכה. לשם כך יש לטפח שומרי-סף 

שביכולתם להתריע על מגמות שליליות תוך פרסום דוחות 

שעשויות  ונקודות-ציון  קריטיות  נקודות  ואיתור  שנתיים 

יוכלו  הסף  שומרי  המדיניות.  לקובעי  ולסייע  להדריך 

ופעילות  הכנסת  חקיקת  של  התוצאות  את  להעריך  גם 

הממשלה, במטרה לסייע להן בפעילותם. 

חלק ב': אסטרטגיות ממוקדות

על בסיס תשע האסטרטגיות האיתנות זוהו ונותחו חמש 

אסטרטגיות ממוקדות בעלות משמעות סביבתית-חברתית 

ביחס  נבחנה  מהן  אחת  כל  ממוקדת.  חשיבה  שהצדיקו 

לשיח הקיים בעולם ובהקשר הישראלי ואז גובשו המלצות 

להמשך הטיפול כדלקמן:

את  מניעים  והרגלי-צריכה  היות   — מקיימת  צריכה   (1

מנופי הצמיחה הכלכלית ויוצרים עומסים על משאבי 

האפשריים,  האקולוגיים  לגבולות  מעבר  הסביבה, 

ודפוסי-צריכה  אורח-חיים  יצירת  על  חשיבה  נדרשת 

גבוהה  רווחת-אדם  לספק  שיכולים  פחות,  חומריים 

בפחות עומסים על הסביבה ולתרום לחישול החוסן. 

מודלים עסקיים של אספקת שירות ִּבמקום מכירת מוצר 

 (collaborative consumption) "ושל "צריכה משתפת

יכולים להוביל לצריכה שונה ומקיימת יותר.

2)  עירוניות תוססת — החיים בעיר יוצרים הזדמנויות 

להקטנת עומסים על משאבי הסביבה, לתמיכה באורח-

חיים חומריים פחות, ליצירת הקשר שמקדם חדשנות 

רבות  בערים  חוסן.  ובעלות  מגוונות  קהילות  ולבניית 

בישראל חסרה "עירוניות" אמיתית; קרי, החיים בעיר 

כמרחב של הזדמנויות אנושיות ויצירתיות, ולא במובן 

העירוני הפיזי.

אי- אפוף  בעולם   — חברתי-קהילתי  חוסן  חיזוק   (3

להסתגל  היכולת  לחיזוק  חשיבות  נודעת  ודאות 

הזדמנויות  ליצור  סיכונים,  עם  להתמודד  לשינויים, 

חדשות ולא רק לספוג הפרעות. קהילות בעלות חוסן 

גבוהה,   (wellness) ו"שלומּות"  חיים  מאיכות  נהנות 

תוך מימוש הפוטנציאל העצמי של הפרט והקהילה.

(הון  סחירים  משאבי-טבע  של  אינטגרטיבי  ניהול   (4

טבעי) — המגמות בעולם מצביעות על הצורך בניהול 

משאבי הטבע הסחירים, המקומיים והמיובאים. ניהול 

מסגרת-תכנון  מכל  חלק  להיות  צריך  הטבעי  ההון 

הפיננסי  ההון  לניהול  במקביל  ארוכת-טווח,  כלכלית 

ולניהול ההון החברתי.

מצביעות  הכלכליות  המגמות   — לקיימּות  חדשנות   (5

בכדי  הקדמית  בחזית  להיות  ישראל  של  הצורך  על 

להתמודד בשוק הגלובלי. חדשנות מורכבת מחדשנות 

טכנולוגית ומחדשנות לא טכנולוגית, כאשר החדשנות 

הלא טכנולוגית מתחברת גם ליצירת הזדמנויות עסקיות 

לצריכה מקיימת ולבניית חוסן.

לכל אחת מן האסטרטגיות הממוקדות הנ"ל זוהה הצורך 

ההתערבות  מערכתי.  שיפור  להשיג  מנת  על  בהתערבות, 

היא  הקריטית  בנקודה  אך  קטן,  לשינוי  להביא  יכולה 

נקודות  כולה.  במערכת  משמעותי  לשינוי  להביא  יכולה 

המינוף להתערבות חולקו לשלוש קטגוריות: שינוי תפיסת-

(ראו  פעולה102  ושינוי  בכללי-משחק101  שינוי  עולם,100 

פרק 3: מתודולוגיה). לגבי כל קטגוריה זוהו בעלי העניין 

הערכים  את  קובעת  מערכת  ביותר,  והגבוהה  העמוקה  בקטגוריה   100

שהיא מקדמת או דוחה, את אמונותיה ועקרונותיה. שינוי בתפיסת-
היו  אז  שעד  מגוונות  דרכי-פעולה  עם  חדש  עולם  לפתוח  יכול  עולם 

חסומות או בלתי-נראות.
על-ידי  כיום  המקובלות  הפעולות  רוב  נכללות  זו  בקטגוריה   101

של  ההתנהגות  כללי  את  הקובעים  ומיסוי  תקנים  כגון:  הרגולטור, 
חברות במשק או של יחידים כאזרחים וצרכנים. שינוי בכללי המשחק 
יכול להשפיע על בחירת דרכי-פעולה, על שינוי במשקל הניתן לשיקול 
זה או אחר והכנסת שיקולים שלא קיבלו עד כה ביטוי בתהליכי קבלת 

ההחלטות.
או  מדיניות  של  יישום  המבטיחות  משימות  כלולות  זו  בקטגוריה   102

אסטרטגיית-פעולה כאשר יישומן קריטי להשגת המטרות ואי-יישומן 
או אי-עשייה יגרמו עלויות עתידיות גבוהות או נזקים.
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והחברה  העסקי  הסקטור  הממשלה,  להשפיע:  שביכולתם 

האזרחית.

האמצעים  של  הפירוט  ורמת  המינוף  נקודות  זיהוי 

היום  עד  שהצטבר  ובניסיון  בידע  תלויים  המוצעים, 

היא  לדוגמה,  תוססת',  'עירוניות  אסטרטגי.  תחום  בכל 

סוגיה מוכרת בעולם ובישראל והיא זכתה לאורך השנים 

לתשומת-לב רבה בקרב מתכננים ואדריכלים, ולכן מוצגות 

להלן המלצות קונקרטיות ומפורטות לקידומה בישראל.

חדש,  הוא  קיימּות  של  בהקשר  בחוסן  העיסוק  לעומתה, 

החשיבה  לקידום  ראשוניות  המלצות  רק  מוצגות  ולכן 

בתחום זה. 

אך  הקיימות,  לקידום  עצמה  בפני  חשיבות  סוגיה  לכל 

שילוב בין הסוגיות יוצר סינרגיה ביניהן וסדר-יום של בניית 

חברה הנהנית משלֹומּות ומאיכות-חיים גבוהה במרחב עירוני 

הכלכלה  של  אבסולוטי  ניתוק  ומאפשר  חדשנות  המקדם 

ממצב הסביבה.

מטרת ההמלצות בפרק זה היא בעיקר ליצור בסיס להמשך 

השיח והעיסוק בהן כסוגיות מרכזיות ומובילות בקיימּות.

איור 23: סינרגיה בין חמש אסטרטגיות ממוקדות

צריכה מקיימת103  (1

מגמות

לנפש  הצריכה  תעלה  כרגיל',  'עסקים  של  תסריט  פי  על 

שטח  רמת-מינוע,  נסועה,  (אנרגיה,  רבים  בפרמטרים 

103 ראו גם: הרן, מ. צריכה מקיימת, 2012, באתר הפרויקט.

בנוי), העומסים על הסביבה יוחמרו והפערים בין עשירוני 

הצריכה.  עומדת  זה  תהליך  במרכז  יגדלו.  האוכלוסייה 

ודפוסי  הביקושים,  את  לספק  הכלכלה  את  שמניעה  היא 

הצריכה נותנים ביטוי לקונטקסט החברתי והתרבותי בו 

חי הצרכן. 

של  רחב  במגוון  לשינוי  כבר  תרם  ירוקה'  'צריכה  המושג 

הרגלי  באנרגיה,  השימוש  צמצום  כגון:  דפוסי-צריכה, 

'טביעת-רגל'  בעלי  במוצרים  השימוש  הפחתת  ִמחזּור, 

אקולוגית עמוקה והעדפת מוצרים ממוחזרים.

הניסיון בעולם ב'צריכה ירוקה' (במיוחד באירופה) התמקד 

בתחומי המזון, הדיור והתחבורה:

בתחום המזון הומלץ על נקיטת צעדי התייעלות לאורך   

בין  במזון,  והשימוש  האספקה  הייצור,  שרשרת  כל 

היתר בצמצום השימוש במוצרים מיותרים (בקבוקים 

לאספקת מים), צמצום השלכת מזון, העדפה למוצרים 

אנרגיה)  הפחתת  (שמשמעותה  ועונתיים  מקומיים 

והפחתת צריכת מוצרים מן החי (שהם בעלי עומס גבוה 

על הסביבה — במיוחד בשר-בקר).

בתחום הדיור הומלץ על בנייה ירוקה, שימוש בכלי-  

בית בעלי השפעה פחותה על הסביבה, ועידוד השימוש 

במוצרי יד-שנייה.

בתחום התחבורה הומלץ על אמצעים להפחתת השימוש   

ברכב פרטי, ביטול חניה-חינם, עידוד נסיעות משותפות 

והעדפת רכבים המזהמים פחות.

 

מוצר  של  וולונטרית  העדפה  לעודד  כדי  שננקטו  צעדים 

ידידותי לסביבה (pro-environmental behavior) הצליחו 

המוצר.  מצריכת  לכ-20%  ולהגיע   (niche) ׳נישה׳  ליצור 

הפיכת המוצר ׳הירוק׳ מבחירה מכוונת לברירת-מחדל — 

כלל  ע"י  הנרכש  למוצר  'נישה'  ממוצר  הפיכתו  דהיינו, 

הצרכנים, תלויה ביכולת לייצרו בעלּות שתתחרה בשוק או 

 .(mandatory) בקביעת תקן או הוראה מחייבים

הן  ירוקה',  'צריכה  בקידום  רבים  צעדים  ננקטו  בישראל 

כגון  מנדטוריים,  באמצעים  והן  וולונטריים  באמצעים 

מוצרים  שיווק  על  איסור  אנרגטית,  יעילות  רמת  קביעת 

והעלאת  וכו')  מקררים  (תאורה,  בתקן  עומדים  שאינם 

מודעות הציבור באמצעות מסעות-הסברה.

צריכה מקיימת

חוסן 
קהילתי

חדשנות 
לקיימות

עירוניות 
תוססת

ניהול משאבי 
טבע סחירים

קיימּות
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צעדים  לנקוט  ממליצה  מקיימת'  ל'צריכה  האסטרטגיה 

אלה  צעדים  פחות'.  חומרית  ל'כלכלה  להגיע  כדי  נוספים 

ולא  הכלכלית  המערכת  מתנהלת  בו  לאופן  מתייחסים 

הצרכן.  של  הסביבתית  למודעּות  או  אחר  או  זה  למוצר 

בעולם  שינוי-תפיסה  על  ממליצה  מקיימת'  'צריכה 

או  לתועלת  כנגישות  השיווק  הגברת  זה  ובכלל  העסקי, 

החדשים  העסקיים  המודלים  הצרכן.  ע"י  המבוקש  כערך 

מבוססים על שתי תפיסות:

 ;(servicizing) אספקת שירותים ִּבמקום מכירת מוצרים א.  

מכונות-צילום  היא  שירות  לאספקת  מּוּכרת  דוגמה 

משרדיות. תפיסה עסקית זו כבר התפתחה לתחום של 

אספקת מגבות, כלי-מיטה ומפות-שולחן למלונות, וכן 

אספקת שטיחים למשרדים. 

צריכה משתפת (collaborative consumption); צריכת  ב.  

מרחב, מוצר או שירות ע"י קבוצת משתמשים החולקים 

את זמן השימוש במסגרת תשתית עסקית.104 

מוצרים,  נכסים,  למרחבים,  מתייחסת  משתפת'  'צריכה 

שירותים ומיומנויות (skills) שאינם מנוצלים דיים. נכסים 

כלכלי'  'תת-ניצול  ברמת  נמצאים  רבים  ואנושיים  פיזיים 

(underutilized assets), קרי: הם עומדים לרוב ללא שימוש 

שעות  רוב  הציבורי  במרחב  או  במשרד  בחניה,  בבית, 

היממה ואף יותר מ-90% מן הזמן. ניתן להרחיב את זמן 

וליצור  בהם  השימוש  יעילות  את  להגדיל  בהם,  השימוש 

קיבולת  מזהה  משתפת'  'צריכה  מקורות-הכנסה.  מהם 

פנויה ּומקדמת את ניצולה תוך יצירת חיבורים בין בעלים 

את  יוצרות  החברתיות  הרשתות  כיום  לצרכנים.  ויצרנים 

הפלטפורמות לחיבוריות שלא היתה בעבר. מתפתח עולם 

חדש של צרכנות, שעבורה נדרשים פתרונות לבניית אמון 

משתפת  צרכנות  ומעגנת  המאפשרת  לחקיקה   ,(trust)

ולפוליסות ביטוח. דוגמאות ל'צריכה משתפת' בעולם הן: 
דיור (Airbnb), שימוש ברכב (Zipcar), תוכנה בענן ועוד.105

למרות שהמגזר הפרטי בישראל הוכיח פעמים רבות שעם 

הסרת חסמים הוא יעיל יותר מן המגזר הציבורי ביוזמה, 

 'Economist'-104 דוגמאות לכך הולכות ורבות בקצב מהיר ביותר שה

.'The new economy' :כבר כינה אותן
 BIXI,) 105 דוגמאות נוספות מהעולם לצריכה משתפת: שיתוף אופניים

 ,(Fashionhire) אופנה   ,(Rent-a-toy) צעצועים  שיתוף   ,(B-Cycle

סרטים (Netflix) ועוד.

טרם  הוא  בחו"ל,  מהנעשה  ובלימוד  הזדמנויות  בניצול 

שתהליך  להניח  יש  מקיימת'.  ל'צריכה  פלטפורמות  פיתח 

'צריכה  של  מוטעית  אסוציאציה  (כגון  החסמים  גילוי 

משתפת' עם מודל הקיבוץ), זיהוי הדרכים להתגבר עליהם 

וקידום יוזמות עסקיות על סמך מודלים מחו"ל או מודלים 

חדשניים מבית, יעודדו אותו לאמץ את המודל. 

'צריכה מקיימת' אינה מכוונת להביא לירידה ברמת החיים, 

אלא דווקא לפתיחה של הזדמנויות עסקיות חדשות.

מטרות

פחות,  חומרניים  דפוסי-צריכה  של  וקידום  יצירה   

רווחת  לספק  החברה,  לצורכי  מענה  לתת  שעשויים 

הקלת  תוך  החוסן  בחישול  ולתמוך  גבוהה  אדם 

העומסים על הסביבה;

שירותים  אספקת  מערכת  של  לתפיסת-עולם  מעבר   

לעומת רכישת מוצרים;

עידוד צריכה "משתפת" (sharing) של מרחבי-מחייה,   

ושירותים  ביתיים  שירותים  קבלת  אמצעי-נסיעה, 

משרדיים — לעומת תפיסת-עולם של צריכה יחידנית;

יצירת פלטפורמות ברשתות החברתיות שיתמכו בצריכה   

מקיימת;

יצירת תשתיות פיזיות, כלכליות ורגולטיביות שיתמכו   

בצריכה מקיימת.

שינוי תפיסת-עולם 

הממשלה

גם  המקיימת  הצרכנות  בקידום  מרכזי  תפקיד  לממשלה 

בפעילותה כצרכן וגם בהנגשת מידע לציבור ובהסרת חסמים 

העומדים בדרך לצריכת שירותים ולצריכה משתפת.

בין הפעילויות המומלצות יש מקום לבחון:

מוצרים  במקום  שירותים  לאספקת  הזדמנויות  זיהוי   

מטרות  להשיג  מהמאמצים  כחלק  משתף  וקידום 

בר- בדיור  עלויות  הפחתת  כגון:  אחרות,  ממשלתיות 

השגה, והקטנת עלויות-מחיה עבור שכבות הביניים;
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החינוך,  במערכת  'שיתוף'  המושג  של  הערך  הדגשת   

יחידנית  לבעלות  שאיפה  המדגישים  מושגים  לעומת 

על רכוש;

התכנון  במערכת  שימושי-קרקע  של  ההגדרות  בחינת   

קרקע  של  יעיל  לניצול  תשתיות  ליצור  כדי  והבנייה 

שיתאימו  בשכונות  פיזיים  מרחבים  וליצירת  לבנייה 

לאספקת שירותים לשימוש משתף בכל שעות היממה;

בחינת הניצולת של מבנים, מרחבים ותשתיות פיזיות   

ציבוריות, כדי לתת עדיפות לאספקת שירותים לשימוש 

משתף וכדי לצמצם זמנים של 'אי-ניצול' או 'תת-ניצול' 

לאורך היממה. כגון: שילוב יוזמות קהילתיות במבנים 

ציבוריים (מוסדות-חינוך);

יצירת דיאלוג בין הממשלה, הסקטור העסקי, הסקטור   

המנחים  הקווים  על  האזרחית,  והחברה  הקמעונאי 

הנחוצים כדי להסיר חסמים ולעודד מודלים עסקיים 

למשל  משתפת:  ולצריכה  שירותים  לאספקת  חדשים 

של  וקיומן  עלויות  הפחתת  על  לציבור  מידע  הנגשת 

חלופות לרכישת מוצרים.

הסקטור העסקי

של  המודלים  את  העסקי  הסקטור  פיתח  השנים  לאורך 

כיום  חברתי.  וכערך  כחלום  יחידנית  מוצרים  רכישת 

החברתיות  הרשתות  באמצעות  מפתח  העסקי  הסקטור 

מודלים עסקיים חדשים שיקדמו את התפיסות של הנגשת 

שירותים (access to services) ושל 'צריכה משתפת' (ראו 

דוגמאות להלן: 'הסקטור העסקי-כללי משחק'). להרחבת 

השימוש במודלים אלה (scaling up) יש צורך לבחון דרכים 

ליצירת אמון ואחריות כפי שכבר פותחו בפרופיל האמינות 

במודל של Ebay לדוגמה, ולבחון כיצד לפזר את הסיכונים 

בין המשתמשים והבעלים דרך אמצעי-ביטוח. 

החברה האזרחית

לארגונים חברתיים וסביבתיים יש סדר-יום שעשוי לקדם 

ערכים של שיתוף בחברה ובקהילה. צריכה מקיימת יכולה 

מעשי  כביטוי  סביבתי'  ול'צדק  חברתי'  ל'צדק  להתחבר 

בעלויות  גבוהה  איכות-חיים  ולהשגת  פערים  להקטנת 

הכְללה  מחזקת  משתפת'  'צריכה  כן,  כמו  מופחתות. 

האזרחית  שהחברה  מומלץ  לכן  בין-אישיים.  וחיבורים 

מידע  תנגיש  וסביבתיים)  חברתיים  ארגונים  (באמצעות 

לציבור על קיומם של מודלים עסקיים ויתרונותיהם ותיצור 

התארגנויות שיאפשרו פיתוח מודלים נוספים.

שינוי כללי המשחק 

הממשלה

מוצר  מרחב,  של  זמני-שימוש  וחלוקת  שירות  אספקת 

בקרה  ויכולת  זמין  מידע  מחייבת  אישית,  מיומנות  או 

'תת-ניצול'  של  שעות  ועל  זמני-שימוש  על  תשומות,  על 

(שימוש שבמהלכו הנכס נמצא במצב המתנה או "חניה"). 

ועתידיים  קיימים  כללי-משחק  תבחן  שהממשלה  מומלץ 

המעודדים או חוסמים 'צריכה מקיימת', עפ"י השיקולים 

הבאים: 

כניסת  המונעים  חסמים  וביטול  סובסידיות  הפסקת   

'צריכה  ושל  שירותים  אספקת  של  עסקיים  מודלים 

משתפת', כגון: הפסקת תשלומי הטבות לרכב לעובד 

של  התפתחותן  את  המונעים  חניה-חינם,  ומקומות 

'נסיעות משותפות';

ומבנים  מרחבים  ניצול  שיאפשרו  תנאים  יצירת   

ציבוריים בשעה שאינם בשימוש; 

במרחבים,  לשימוש  דיפרנציאליים  מחירים  קביעת   

עדיפות  שתינתן  באופן  ציבוריים,  ומוצרים  שירותים 

'תת-ניצול'  וימנע  היממה  שעות  לאורך  יעיל  לניצול 

של מרחבים ונכסים, וגביית תשלום על תפיסת שטח 

ציבורי לזמני המתנה או "חניה".

הסקטור העסקי

מקיימת  לצריכה  עסקיים  מודלים  זיהה  העסקי  הסקטור 

בתחומי הדיור, התיירות, הנסועה, האשראי, הביגוד, משחקי-

ילדים ועוד. דוגמאות נוספות לכך הן בנק הזמן או יצירת 

המסוגל  איש-מקצוע  לבין  שירות  מבקש  בין  פלטפורמה 

לספקו (task rabbit). בהשוואה למדינות אחרות106 בישראל 

קיימֹות פלטפורמות מעטות מסוג זה, ולכן מומלץ להנגיש 

מידע לציבור על הפוטנציאל הטמון בפעילות עסקית כזו.

106 המודלים התפתחו באירופה, אוסטרליה ודרום-אמריקה.
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המודלים העסקיים האפשריים כוללים:

תשלום עבור נגישות למוצר ותמחור אבטחת אספקתו   

לאורך זמן;

בגין  נוספת  ועלות  המשתתפים  לכל  תשלום-בסיס   

שדרוג השירות או המוצר המשותף;

קביעת מחיר על שימוש על פי כמות השותפים למוצר   

או שירות;

אספקת שירות בסיסי הניתן להתאמה אישית על-ידי   

המשתמש;

הטלת עלות הצטרפות לשותפים ועלות שימוש למוצר   

או שירות.

החברה האזרחית

פלטפורמות  ביצירת  מרכזי  תפקיד  האזרחית  לחברה 

של  עסקיים  מודלים  ולקדם  לאפשר  העשויות  חברתיות 

אספקת שירות ושיתוף, ולכן מומלץ לנקוט בצעדים כגון:

או  שירות  להזמנת  וקבוצתית  קהילתית  התארגנות   

שימוש משתף;

'עמית  לפעילות  החברתית  ברשת  פלטפורמות  יצירת   

;(peer to peer) 'לעמית

בניית  בדבר  העסקי  הסקטור  עם  דיאלוג  יצירת   

הזדמנויות לעסקי אספקת שירות ושיתוף.

שינוי פעולה

הממשלה

הממשלה יכולה לשמש מודל לחיקוי (role model) ולהוביל 

מעֲבר לתפיסת-עולם של קבלת שירות ושל צריכה משתפת 

מרחבים  וכבעלת  כצרכנית  הישירה  פעילותה  במסגרת 

ונכסים, דרך מכרזים ובפעילות הממומנת על-ידה כתנאים 

למימון:

מוצר  או  נכס  מרחב,  של  מלא  לניצול  עדיפות  מתן   

לאורך שעות היממה, במכרזים וברכישה ממשלתית;

עבור  ציבוריים  ומרחבים  למבנים  נגישות  אספקת   

שירותים וצרכנים משתפים;

הצרכנות  מועצת  בפעילות  ושיתוף  שירות  הסדרת   

(משרד התמ"ת).

הסקטור העסקי

לסקטור העסקי מקום לפתח ולפרסם את דבר קיומם של 

משתפת,  צריכה  ושל  שירות  מתן  של  עסקיים  מודלים 

וליצור ביקוש באמצעות הבטחת אמינות, כגון:

ונקיטת   (trust profile) אמון  לבניית  כללים  קביעת   

צעדים במקרה של אי-אמינות (קודים, ביטוח);

סיוע לציבור הלקוחות במקרה של כשלים באמינות.  

החברה האזרחית

לחברה האזרחית יש יכולת-פעולה ישירה לעידוד השימוש 

בשירות משתף, כגון:

הנגשת מידע על קיום פלטפורמות ועסקים משתפים;  

מעקב אחר אמינותם של שירותים משתפים כדי ליצור   

אמינות ואחריות;

החברתיות  הכלכליות,  התועלות  בדבר  מידע  פרסום   

והסביבתיות של שירותים משתפים.

עירוניות תוססת107  (2

מגמות

הכפרי  במרחב  קטנים  קהילתיים  ביישובים  התיישבות 

מקובלת בישראל כאידאל. חלום זה אינו אפשרי ואינו נכון 

במדינה בעלת משאבי-קרקע מוגבלים, אוכלוסייה הולכת 

וגדלה וצורך להפחית את צריכת האנרגיה ואת פליטת גזי 

החממה. ויתור על 'חלום' זה לטובת חיים טובים בעיר הוא 

הכרחי, אך רוב הערים בישראל אינן אטרקטיביות מספיק. 

ביטוי  שקיבל  מרוכז"  ל"פיזור  להגיע  המתכננים  רצון 

לראשונה בתכנית האב לישראל 2020, לא התגשם בפועל. 

לאורך העשורים האחרונים הביאו המגמות להרחבת היקף 

השטח הבנוי לצד ירידה בצפיפות הבנייה. 

107 ראו גם: רופא, י. עירוניות תוססת, חוות-דעת שנכתבה במסגרת 

פרויקט 'תחזית 2030', 2012.
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או  חיצוניות  לשכונות  מהאוכלוסייה  חלק  של  המעֲבר 

בשכנות  לגור  והרצון  דיור"  "לשפר  במטרה  לפרברים, 

לאנשים בעלי מעמד כלכלי וחברתי דומה או גבוה, הביאו 

להתרוקנות שכונות ותיקות ומרכזי-ערים. 

איזּור  באמצעות  העיר  בתחומי  שונות  פעילויות  הפרדת 

עדיפות  במתן  עירוניות  ביצירת  פגעה  שימושי-קרקע, 

ליצירת היררכיה של דרכים. מגמות שליליות נוספות של 

תקני-חניה  על-ידי  נגרמו  עירונית  אנושית  פעילות  ביזור 

ותקנים מופרזים של אספקת שטחים פתוחים108 בשכונות-

מגורים ומוסדות-ציבור.

העירוניות,  לחיזוק  חיוביים  תהליכים  לזהות  ניתן  היום 

וניסיונות  לעיר  ומבוגרים  צעירים  של  חזרה  ובמיוחד 

להחזיר לרחובות העיר את תפקידם כזירה לפעילות ומפגש 

תהליכים  עוברת.  לתנועה  כמסדרונות  רק  ולא  אנושיים, 

ומקיים,  עירוני  לאורח-חיים  עדיפות  על  מצביעים  אלה 

הנהנה ממרחב עירוני תוסס ואינו מתבסס על נסיעה ברכב 

פרטי לצרכי היומיום.

מחקרים על חדשנות הצביעו על חשיבות קיומו של המגע 

הבלתי-אמצעי החוצה קבוצות-עניין בין תחומי עיסוק ובין 

קהילות מגוונות. לעירוניות היוצרת תנאים של ריכוז אנושי 

של  הציבורי  במרחב  זרים  אנשים  בין  ומפגישה  מגוון, 

רחובותיה, יש תפקיד מרכזי ביצירת התנאים ההכרחיים 

המאפשרים ומקדמים חדשנות בכל תחום.

דרכי-בילוי  של  רחב  מגוון  מאפשרת  תוססת'  'עירוניות 

ועיסוק תרבותי, כמעט ללא צריכה חומרית. 

מטרות

יצירת עירוניות מקיימת סביב מרחב ציבורי תוסס;  

יצירת אורח-חיים מקיים יחד עם תרבות עירונית;  

יצירת תנאים המעודדים חדשנות;  

פעילות  מקיימת,  צריכה  המאפשרים  תנאים  יצירת   

משתפת ואספקת שירותים;

קידום העירוניות כדרך היעילה ביותר להפחית צריכת   

אנרגיה וקרקע בישראל.

108 "הורקת" המרחב העירוני בדרך של תוספת שטחים פתוחים, יכולה 

לִעתים לפגוע בעירוניות.

שינוי תפיסת-עולם

הממשלה והשלטון המקומי

אתוס  ולטפח  לאמץ  השלטון  ולרשויות  לממשלה  מומלץ 

אתוס  אימוץ  עירונית.  כחברה  ישראל  מדינת  של  לאומי 

לו,  מנוגדות  תכנוניות  מתפיסות  השתחררות  יחייב  זה 

לרבות איזּור שימושי-קרקע, הפסקת מתן עדיפות לנסיעה 

מומלץ  הציבורי.  למרחב  בהתייחסות  ושינוי  פרטי  ברכב 

הוא  העיר  של  הציבורי  המרחב  עיקר  לפיו  מסר  להדגיש 

העירוני  המרחב  לשיפור  המרכזי  ושהכלי   — רחובותיה 

הוא הפיכתם בחזרה של רחובות העיר (ובעיקר רחובותיה 

הראשיים) ממובילי תנועה בלבד למרחבים שנועדו לבילוי 

ולפעילות אנושית.

הסקטור העסקי

מגוון  עסקיות,  הזדמנויות  ריבוי  של  עיר  היא  טובה  עיר 

עסקים רחב, אופי מקומי וזהות עם המקום כחלק מהותי 

מדמות העסק, לכן מומלץ :

עירונית  תפיסת-עולם  לאמץ  העסקי  הסקטור  על   

במקום  לעסקים  כמיקום  העירוני  המרחב  בבחירת 

לאזורי-תעסוקה  או  תעשייתיים  לפארקים  לצאת 

לעובדים  הטבות  ממתן  להימנע  ועליו  פרבריים, 

באמצעות רכב צמוד וחניה-חינם; 

על חברות הנדל"ן לבנות מודלים של בנייה המשרתת   

קהל המעוניין באורח-חיים עירוני ומשלבת קבוצות-

אוכלוסייה שונות. 

החברה האזרחית

סקטורים בחברה האזרחית מצביעים כבר היום על הצורך 

באוכלוסיות  במיוחד  כאורח-חיים,  העירוניות  את  לאמץ 

הצעירות והמבוגרות. אוכלוסיות אלו מוכנות גם ללכת ברגל, 

להשתמש בתחבורה ציבורית ולוותר על שימוש ברכב פרטי. 

שינוי בכללי המשחק

הממשלה

לקדם  כדי  המשחק  כללי  בשינוי  קריטי  תפקיד  לממשלה 

עירוניות. לכן מומלץ על:



104

השקעות  של  בחינה  לעירוניות,  תקציבית  העדפה   

יצירת  העירוניות.  על  להשפעתם  בהתאם  בתשתית 

מדיניות וכלים מימוניים להתחדשות עירונית;

שילוב בין תכנון שימושי הקרקע לתכנון התחבורה,   

אפקטיבית.  ציבורית  תחבורה  על  הסתמכות  תוך 

התניית אישור פרויקטים גדולים של מסחר, תעסוקה 

ומגורים, בנגישות סבירה לתחבורה ציבורית;

ביטול חובת האיזּור של שימושי קרקע: מתן אפשרות   

בכל  הקרקע  שימושי  כל  הרשאת  את  לנסות  לערים 

מקום בעיר, למעט עסקים מזהמים או רועשים109 תוך 

בשל  עירונית  קרקע  של  הניצול  מהקפאת  הימנעות 

ליצור  העלולים  לשימושים  כפתרון  הפרדה  מרחקי 
מפגעים או סיכונים.110

והתוססים  הפעילים  כמרחבים  הרחובות  החייאת   

בעיר תוך שילוב כלים קיימים כגון: שדרות עירוניות 

בשכונות  תנועה  מיתון  עורקיות,  דרכים  במקום 

 (shared space) משותפים  מרחבים  יצירת  מגורים, 

הרשת  והעצמת  חיזוק  מרכזיים,  ובצמתים  ברחובות 

עירוניות  רשתות  ויצירת  קיימות  בשכונות  העירונית 

צפופות ולא הירארכיות בשכונות חדשות;

תרומתם  לפי  פרויקטים  ובחינת  כלי-הערכה  פיתוח   

לעירוניות.

הסקטור העסקי

אימוץ כללי-משחק של עירוניות ע"י הסקטור העסקי תוך: 

תמיכה בנגישות עובדים למקומות עבודתם באמצעים   

חלופיים לרכב הפרטי;

לצעירים  אטרקטיבי  עירוני  לנדל"ן  מודלים  פיתוח   

ומבוגרים;

עיצוב ותכנון נדל"ן באופן שיתמוך ברחוב כמרחב ציבורי   

תוסס.

סביבתית- גישה  י.  וכהן  י.  קמחי,  א.,  ארנון,  ע.,  פייטלסון,  ראו:   109

תחבורתית לסיווג פעילות עירונית, מכון ירושלים, 2005.
110 העדפת העירוניות תחייב פינוי מפגעים או סיכונים מתחומי הערים 

בהיעדר אפשרות להקטין את תחום השפעתם לגבולות המתחם.

החברה האזרחית

החברה האזרחית אינה קובעת כללי-משחק לעירוניות.  

שינוי פעולה

לכל סקטור מומלץ לנקוט פעילויות לקידום העירוניות:

הממשלה והרשויות המקומיות

עידוד רשויות מקומיות ליישם פרויקטים של שכונות   

מרחבים  תנועה),  מיתון  של  (מיתוג-מחדש  בטוחות 

משותפים ורחובות ראשיים כמרחבים מזמינים להולכי-

רגל;

לדרכים  כחלופה  מטרופוליטניות  שדרות  יצירת   

מטרופוליטניות מהירות;

תחבורה  צירי  ולאורך  תחנות  סביב  הפיתוח  חיזוק   

גבוה  חינוך  של  קמפוסים  שילוב  עתירי-נוסעים, 

ושימושים מטרופוליטניים עם אזורי מגורים ותעסוקה 

בעיר.

הסקטור העסקי

יצירת התארגנות של עסקים לשם שיפור מרכזי-מסחר   

קיימים; 

שת"פ עם רשויות מקומיות לשיפור המרחב הציבורי   

באזורי-תעסוקה;

שת"פ עם רשויות מקומיות לקידום שווקים פתוחים   

במרחבי העיר.

החברה האזרחית

 העלאת מודעותם של צעירים ומבוגרים ליתרונות של 
חיים תוססים בעיר;

הצגת אי השימוש ברכב הפרטי כחיובי וחסכני;  

ולאורך  עירוניים  בפארקים  ופעילות  יצירה  הובלת   

החופים ופיתוח גינות קהילתיות.
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חוסן קהילתי-חברתי111  (3

ראשון  ניסיון  זהו  כי  לציין  יש  זה  בנושא  העיסוק  בפתח 

להעלות לדיון את השיח על החיבור בין קיימּות לבין חוסן 

בישראל, בפרט החיבור לחוסן קהילתי. השאיפה היא כי 

עצם הצגתו כאן תיצור המשך דיון ותביא לגיבוש תכנית-

פעולה לאומית.

רבה  בתשומת-לב  זוכה  חוסן  ובניית  חיזוק  של  הנושא 

במשברים  טיפול  של  בהקשר  במיוחד  הבינלאומי,  בשיח 

בהיערכויות  שדן   UNISDOR דוח  למשל,  כך  ובאסונות. 

בין  מעשיים  קשרים  מציין   2015 שנת  לקראת  הדרושות 

לשינויים  אדפטציה  לאסונות,  הסיכונים  הפחתת  ניהול 

אקלימיים ופיתוח בר-קיימא. 

האסטרטגיה לבניית חוסן שמוצעת להלן עוסקת בתחום 

הקיימּות  מושגי  של  והפרקטיקה  החשיבה  הטמעת  של 

יותר  כמעשיים  הנתפסים  החוסן,  למושגי  בהתאמה 

בין  והתכניות,  ההחלטות  קבלת  למוקדי  יותר  וקרובים 

היתר בתחום של ניהול-סיכונים. 

האסטרטגיה מכוונת לשלושה מצבים: 1. למניעת אסונות 

שהם  בעת  באסונות  לטיפול   .2 ניתן;  שהדבר  במקום 

שכבר  לאחר  האסונות  תוצאות  לצמצום   .3 מתחוללים; 

התחוללו. 

האסטרטגיה מושתתת על המרכיבים הבאים:

פיתוח מערכות-התראה;   

פיתוח כלים למניעת אסונות ולצמצומם;   

לטיפול  ואגפים  משרדים  חוצת  ממשלתית  היערכות   

בהשלכות של אסונות סביבתיים; 

פיתוח מערכת-אמצעים בתחום הרפואי וחיזוק יכולתן   

של קהילות להתמודד עם אסונות. 

מגמות

חוסן אינו רק עמידות וחידוש, אלא לִעתים גם התפתחות 

בלתי- ולִעתים  קלים  בשינויים  החל  (טרנספורמציה), 

מספקים ועד לטרנספורמציה משמעותית המחויבת לצורך 

במסגרת  שנכתבה  חוות-דעת  וקיימות.  חוסן  ר.  רוגל,  גם:  ראו   111

פרויקט 'תחזית 2030', 2012.

את  משנה  הפרדיגמאטי  השינוי  הקהילה.  של  הישרדותה 

רק  ולא  ויוזמת  אקטיבית  אותה  והופך  הקהילה  תפקיד 

מגיבה. כתוצאה מכך הקהילה משתתפת בניהולה. 

משאבים  של  מגוון  להפעיל  מומלץ  חוסן  בניית  בתהליך 

קהילתיים, כגון:

המושקעים  קהילתיים  משאבים   — קהילתי  הון   

אסטרטגית במיזמים קולקטיביים למטרות קהילתיות;

מן  אקו-מערכתיים  ושירותים  משאבים   — טבעי  הון   

אישית  מפעילות  מושפע  טבעי  הון  הטבעי;  העולם 

על  ומגבלות  הזדמנויות  גם  מציב  אך  וקולקטיבית, 

פעילות אנושית, חברתית, תרבותית, וכלכלית;

או  מובְנות  אנושיות  לתכונות  מתייחס  אנושי —  הון   

נרכשות כמו מנהיגות, ידע, בריאות וכישורים;

הון תרבותי — מתייחס לאנשים בקבוצות חברתיות   

(למשל קהילות), משקף את דרכן של הקהילות להכיר 

משתקף  זה  הון  והנחותיהן.  ערכיהן  את  העולם,  את 

בסמלים, שפה, אמנות ומנהגים;

להשקיע  שניתן  כלכליים  משאבים   — כלכלי  הון   

העושר  וכן  וחברתי,  אזרחי  עסקי  לפיתוח  בקהילה 

משתמשת  הקהילה  בה  בדרך  מדובר  כן  כמו  הנצבר. 

במשאביה; 

הון פוליטי — מקשר בין פיתוח קהילתי לבין משאבים   

יכולת  את  משקף  הוא  הפרטי.  והמגזר  ממשלתיים 

האנשים להשתתף ולהשפיע בתהליכים קהילתיים; 

הון חברתי — לחוסן הקהילתי יש שלושה סוגי קשרים   

חברתיים רלוונטיים:

שבונים  קרובים  (bonding) — קשרים  היקשרות   

אחדּות עם הקבוצה — קשרי-רוחב;

שונים  מרכיבים  בין  קישור   — (bridging) גישור   

זה מזה בתוך הקבוצה;

קבוצות  בין  קישורי-אורך   —  (linking) קישור   

ומוקדי-כוח.
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המדד לחוסן קהילתי מורכב משש תכונות:

אמון במנהיגות הקהילתית;  .1

חוללות קהילתית קולקטיבית;  .2

מוכנות קהילתית לשעת-חירום;  .3

קשר למקום (ביחס לקהילות מקומיות);  .4

אמון חברתי בין חברי הקהילה;  .5

תמיכה חברתית בתוך הקהילה.   .6

בצד  בעיקר  עסקו  לחוסן  הנוגעות  אסטרטגיות  בעולם, 

החשופים  האזורים  ומיפוי  סיכונים  איתור   — הפיזי 

להשלכותיהם, מניעת בנייה באזורים אלה או חיזוק מבנים 

להפחתת  הנדסיים  ופתרונות  בהם,  שנמצאים  וִמתקנים 

בהגברת  האסטרטגיות  עסקו  כן  כמו  ההשפעות.  עוצמת 

האחרונות  בשנים  להשפעות.  התגובה  ויכולת  המוכנות 

החברתיות,  המערכות  של  לחיזוקן  הלב  תשומת  הופנתה 

התקשורת והיכולת המוסדית, ובניית חוסן בערים. לִעתים 

חישול החוסן מתחבר ליעדים חברתיים נוספים ובמיוחד 

לצדק חברתי. 

את המאפיינים החברתיים והמוסדיים ניתן להציג כדלקמן:

איור 24: חוסן קהילתי כמערכת (עפ״י נוריס וחברותיה, 2008)112 

 Norris, F.H., Stevense, S.P., Pfefferbaum, B., Wyche, K.F. & Pfefferbaum, R.L. (2007), “Community Resilience as a Metaphor, :112 עפ״י

Theory, Set of Capacities, and Strategy for Disaster Readiness”. Journal of Community Psycology (2008) 41: 127-150.

נרטיבים תשתית וכישורים    

מדיה מקורות מידע אמינים    

פעילות קהילתית  

כישורי למידה ופתרון   

בעיות

גמישות ויצירתיות  

העצמה לחוללות   

קולקטיבית

שותפות פוליטית  

רמת וגיוון המשאבים   

הכלכליים

הוגנות בחשיפה   

לסיכונים

התאמה בחלוקת   

משאבים

קשרים ארגוניים ושיתוף פעולה תחושת השייכות למקום    

השתתפות ומנהיגות — קשרים פורמליים תחושת הקהילה    

הטמעה חברתית — קשרים בלתי-פורמליים תמיכה חברתית צפויה    

תמיכה חברתית בפועל   

מידע
ותקשורת

הון
חברתי

פיתוח 
כלכלי

יכולות
קהילתיות
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מטרות 

יצירת מדיניות חדשה לחוסן קהילתי ולקיימּות ומנגנונים 

ליישומם כדלקמן:

פיתוח כלי-ממשל התומכים בקיימּות ובחוסן;  

פיתוח טרמינולוגיה וכלי מדידה והערכה לחוסן, אשר   

יסייעו למקבלי ההחלטות; 

בסיס  על  בין-מגזריים  לשיתופי-פעולה  תכנית  פיתוח   

תפיסת החוסן.

הממשלה

בהיבט  היום  עד  התמקדה  לחוסן  הממשלה  התייחסות 

של  הנרטיב  את  תרחיב  שהממשלה  מומלץ  הביטחוני. 

החוסן, תורה על הכנת אסטרטגיה לאומית לחוסן וקיימות 

ותבנה מנגנונים להפנמתו וכלי-מדידה להערכתו.

הואיל וחוסן קהילתי נבנה בעיקר ברמה המקומית, יישום 

סמכויות  העברת  דורש  וקיימות  חוסן  של  אסטרטגיה 

ותקציבים הן לרשויות המקומיות והן לרמה הקהילתית, 

האזרחית.  החברה  עם  שיתוף-פעולה  מנגנוני  ויצירת 

תהליכי הערכת-מצב ותכניות-פעולה לחיזוק החוסן יכללו 

וזיהוי  הפגיעות  ממעגל  וחילוצן  פגיעות  אוכלוסיות  זיהוי 

סיכונים ודרכים להפחתתם.

הסקטור העסקי

הסיכונים  בהפחתת  כה  עד  התמקד  העסקי  הסקטור 

מעורב  להיות  בצורך  הכיר  טרם  אך  מפעילותו,  הנגרמים 

בחיזוק החוסן במרחבים העלולים להיות מושפעים ממנו. 

בחיזוק  חלק  וייטול  יתגייס  העסקי  שהסקטור  מומלץ 

עסקים  בהם  המצבים  צמצום  לרבות  הקהילתי,  החוסן 

לא יוכלו לתפקד וחיזוק הקהילה באמצעות פעילותם של 

אנשי-עסקים.

החברה האזרחית

חיזוק החוסן הקהילתי הוא שינוי מהותי בחברה האזרחית, 

ויצירת  הרשויות  עם  משותפת  אחריות  קבלת  תוך 

אקטיביזם, יזמות ומנהיגות אזרחית, פוליטית וקהילתית.

ניהול משאבי-טבע סחירים113  (4

הטיפול במשאבי הטבע הסחירים (גז טבעי, אשלג, ברום, 

היום  סדר  בראש  נמצא  ופוספטים)  אגרגטים  מגנזיום, 

מוסדרת  משאבים  ניהול  מדיניות  עדיין  אין  אך  בישראל, 

ומקיפה, אשר עולה בקנה אחד עם עקרונות הפיתוח בר-

הקיימא.

את ניהול משאבי הטבע הסחירים ניתן לחלק לשלוש קבוצות:

 חומרי-גלם מיובאים לצורכי-תעשייה;

מינרלים המופקים במדינה ומשמשים לתעשייה ובעיקר   
לייצוא;

ומשמשים  במדינה  המופקים  סחירים  משאבי-טבע   

למשק המקומי.

מגמות

אך  סחירים,  במשאבי-טבע  עשירה  אינה  מדינת-ישראל 

לאורך השנים התגלו מינרלים בעלי ערך וגובשה התייחסות 

לכל אחד בנפרד, על פי התפיסה המקובלת באותה עת. לכן 

המדינה  התייחסות  בין  מהותיים  הבדלים  כיום  קיימים 

השונים  השלבים  לאורך  הפיזי  במישור  שונים  למינרלים 

 — הכלכלי  ובמישור  בהם,  ובשימוש  בכרייה  באיתור, 

במיוחד קביעת הערך ששייך לציבור והערך ששייך לעסק 

הזה  בדור  לשימוש  לנצל  שניתן  משאבים  ובין  הפרטי, 

לעומת שמירת רזרבות לדורות הבאים.

(לשימוש  ישראל  של  בשווקים  מרכזיים  מינרלים  בחינת 

קרובות  לעתים  חוסר-עקביות,  מעלה  ולייצוא)  פנימי 

בהתייחס לזכויות הציבור בדורות הבאים, והיעדר תיאום 

בין שלבי הטיפול במשאבי-טבע סחירים. ועדת שישינסקי 

הגז  מרבצי  של  גילוים  עם  הדברים  את  להסדיר  החלה 

הטבעי.

המדינות  ברוב  ביותר  הנפוצים  הסחירים  המינרלים 

בנייה  שרואה  במדינה  ולסלילה.  לבנייה  אגרגטים  הם 

אגרגטים  על  המוטלים  התקבולים  לאומי,  כיעד  וסלילה 

לקרן  המופרש  המעט  (למעט  חינם  כדי  עד  נמוכים  הם 

לשיקום מחצבות) — תגמולים של 150 מיליון ש״ח עבור 

משאבי-טבע  של  מקיים  ניהול  א.  ובניקה,  ח.,  קוט,  גם:  ראו   113

סחירים. 2012.
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40 מיליון טון אגרגטים ב-2010, שנעים בין 0.1% במחיר 

ביטוי  נותנים  אינם  מילוי,  אדמת  במחיר  ל-6%  המלט 

לערך משאבי הטבע הסחירים לדורות הבאים או להפנמת 

העלויות החיצוניות של כרייתם. בנוסף, אין תגמולים על 

שאיבת מים מינרליים.

בהיעדר מדיניות כלכלית עקבית ואינטגרטיבית לכל משאבי 

קיומם,  שלבי  בכל  והפקתם  לניהולם  הסחירים,  הטבע 

כל בעל עניין עוסק במינרל ספציפי, תוך ניהול מו"מ עם 

המדינה על בסיס מה שהיה מקובל בעבר. מדיניות התכנון 

הפיזי התקדמה מאוד והיא עוסקת בתמונה הכוללת של 

את  לספק  כוונה  מתוך  עדיין  אך   ,(14 (תמ"א  מינרלים 

גדולה)  רזרבה  הקצאת  גם  לכך  (ומעבר  הצפוי  הביקוש 

סחירים  במשאבי-טבע  השימוש  לייעול  התייחסות  וללא 

 .(resource efficiency) כמקובל כיום בעולם

עם  מדינת-ישראל,  היום.  גם  נמשכות  הנ"ל  המגמות 

הגילויים החדשים בשטחה ועם עליית המחירים בשווקים 

הגלובליים, היתה למדינה בעלת מחצבים יקרי-ערך.

מטרות

שתתייחס  סחירים  למשאבי-טבע  חדשה  מדיניות  ליצור 

לתחומים אלה:

התייעלות השימוש במשאבי-טבע סחירים;  

איתור,  של  שלב  כל  בניהול  קיימּות  שיקולי  שילוב   

הפקה ושימוש במשאבי-טבע סחירים;

המגזר  לבין  הציבור  בין  הרווחים  של  הוגנת  חלוקה   

הפרטי ובין הדור הזה לדורות הבאים.

שינוי תפיסת-עולם

הממשלה

נכס  הוא  הטבעי  שההון  בכך  להכיר  צריכה  הממשלה 

לאומי שיש לנהלו לטובת הציבור, כולל ניהול משאבי-טבע 

סחירים מבחינה כלכלית, פיזית, וסביבתית.

הסקטור העסקי והחברה האזרחית

האחריות בנושא זה היא בידי המדינה למען הציבור.

שינוי בכללי המשחק

הממשלה

לתפיסת- בהתאם  המשחק  כללי  לשינוי  האחריות  עיקר 

עולם חדשה היא בידי הממשלה:

ארוכת-טווח  אינטגרטיבית  אסטרטגית  תכנית  לגבש   

ברמה הלאומית להבטחת אספקתם של משאבי טבע 

וסביבה ולשמירה על הסביבה, תוך חלוקה הוגנת של 

הרווחים;

הנוגעת  החקיקה  ואת  התמלוגים  גובה  את  לבחון   

לתקבולי המדינה, כדי לשקף את זכויות הציבור ואת 

העלויות החיצוניות בגין כרייה;

ליצור מנגנונים שיבטיחו את השימוש בכלים כלכליים,   

וביניהם תמלוגים וקרנות-ריבון למען הדורות הבאים 

הפגיעה  ולמזעור  להתייעלות  העסקי  הסקטור  וכיוון 

בסביבה;

חיזוק מנגנוני רישוי ואכיפה;  

הטלת חובת דיווח והעמדת מידע לרשות הציבור.  

הסקטור העסקי

במשולב,  פעל  או  התארגן  לא  העסקי  הסקטור  היום  עד 

אלא רק בנוגע לאגרגטים. יש מקום לאמץ כללי התנהגות 

משאבי-טבע  המנהלות  במדינות  כמקובל  אחריּותיּות  של 

סחירים ובאיגודים של חברות בינלאומיות המובילות את 

הסקטור כדלקמן:

 הקמת תהליך דיווח וולונטרי ואמין בעיני הציבור;

גיבוש ואימוץ הנחיות וולונטריות שאינן נופלות מאלו   

של המובילים בעולם בתחום כריית חומרי-גלם;

בדבר  הגלובלי  מהשיח  חלק  הוא  התייעלות  עידוד   

והקצאת  סחירים  במשאבי-טבע  השימוש  יעילות 

שלבי  בכל  בהתייעלות  החדשנות  לעידוד  תקציבים 

החיפוש, הכרייה והשימוש במשאבי-טבע סחירים.

החברה האזרחית

יצירת מעקב ציבורי על ניהול משאבי-טבע סחירים.  
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שינוי פעולה

הממשלה

הקמת מאגרי-מידע גלויים לציבור;  

 הצבת דרישות דיווח מחייבות בפני הסקטור העסקי;

יצירת פלטפורמה לקבלת החלטות בדבר אישורי כרייה   

והנהגת שקיפות בתהליכים אלה.

הסקטור העסקי

יצירת תהליכים וולונטריים לאחריות, שקיפות ודיווח.  

החברה האזרחית

מעקב אחר דיווחים.  

חדשנות לקיימּות114  (5

מגמות

בייצור  להתייעלות  חשוב  אמצעי  היא  לקיימּות  חדשנות 

ובצריכה, תוך צמצום העומסים והסיכונים שאלו מציבים 

לסביבה. 

והאנרגיות  המים  בתחומי  חדשנות  כיום  מקדמת  ישראל 

שונים.  טכנולוגיים  פתרונות  מייצאת  ואף  המתחדשות 

משיקולים  מּונעת  אינה  הקלין-טק  בתחום  הצמיחה 

אקסוגניים גרידא, כמו מחסור במים, אלא בעיקר מביקוש 

של  לחשיבות  במודעות  העלייה  עקב  וגדל  שהולך  גלובלי 

פתרונות חדשניים בתחומים אלה. עוד גורמים המשפיעים 

(שבעקבותיה  הגלם  חומרי  במחירי  העלייה  הם  כך  על 

והחמרה  כהכרחית)  הייצור  עלויות  הקטנת  נתפסת 

של  המסחרי  הפוטנציאל  אולם  העולמיים.  בסטנדרטים 

בין  בפועל,  מיכולתן  יותר  גבוה  הוא  ישראליות  חברות 

היתר משום שהביקוש המקומי לטכנולוגיות מצומצם. 

על  רק  ולא  לקיימּות  חדשנות  על  הוא  זה  בפרק  הדגש 

להיות  יכולה  סביבתית  חדשנות  סביבתית.  חדשנות 

מכוונת להפחתת נזקים קיימים (צמצום פליטות, הפחתה 

בכך  ולהוביל  במים)  השימוש  ייעול  האשפה,  בכמות 

חוות-דעת  לקיימות.  חדשנות  י.  ומרום,  ד.  קאופמן,  גם:  ראו   114

שנכתבה במסגרת פרויקט 'תחזית 2030', 2012.

לשיפור בתחומים אלה. במובן זה יכולה החדשנות להוביל 

בין  הקשר  של   115(relative decoupling) יחסי  לניתוק 

צמיחה כלכלית לפגיעה סביבתית. לעומת זאת, החדשנות 

לקיימּות מתייחסת לחדשנות ארגונית ועסקית, המתמקדת 

בארגון-מחדש של תהליכי-ייצור ומודלים עסקיים חדשים, 

כמו מעֲבר ממכירת מוצרים למתן שירותים, אשר יכולים 

של   (absolute decoupling) מוחלט  ניתוק  בהשגת  לסייע 

הקשר בין צמיחה כלכלית לבין הידלדלות משאבי הטבע 

נוצרת  לקיימּות  החדשנות  קרובות  לעתים  והסביבה. 

באמצעות התפתחויות לא טכנולוגיות — חדשנות במודלים 

 .Cradle to cradle-ו The Natural Step :עסקיים, כמו למשל

לכן יש צורך בהרחבת מושגי החדשנות בתחום הקיימות 

ולכלול בהם חדשנות ויוזמות טכנולוגיות ולא-טכנולוגיות, 

חדשנות כלכלית-עסקית וחדשנות חברתית-עסקית.

ליצירת חדשנות נדרשים מספר תנאים מקדימים וביניהם:

ההזדמנויות  וזיהוי  הקדמית  החזית  להכרת  חינוך   

ההזדמנויות  את  לנצל  היכולת  פיתוח  להתפתחות, 

ולממשן;

שיוצרים  אקראיים  מפגשים  המאפשרות  פלטפורמות   

חיבורים בין תחומים שונים ומקדמים מעבר ושיתוף 

של  יישום  ותהליכי  ידע  הדדית,  הפריה  רעיונות, 

רעיונות.

בשני התנאים דלעיל ישראל נמצאת בנסיגה הן בחינוך — 

מדדי ההישגים בחינוך נופלים מאלה של הרבה ממדינות 

ה-OECD — והן בטיפוח המרחבים הציבוריים והפעילויות 

המסחריות המגוונות התורמות לעירוניות. 

תהליך החדשנות מבוסס על מספר שלבים: הגיית הרעיון, 

בתנאים  ניסוי  בתנאי-מחקר,  ניסוי  המחקרי,  השלב 

לשוק  הכניסה  יכולת  ולבסוף  (בטא-סייט),  מסחריים 

ומסחור המוצר. הכשל הגדול אורב לעתים קרובות במעבר 

בין הניסוי בתנאי מחקר לניסוי בתנאים מסחריים, הידוע 

סיכונים  בחובו  טומן  זה  שלב  לחדשנות.  המוות׳  כ׳עמק 

רבים — סיכוני-השקעות בקנה-מידה גדול בהרבה מאשר 

החידוש  יצליח  לא  זה  שבשלב  וסיכונים  המחקרי  בניסוי 

לשמרנות  נוטה  הרגולטור  המקוות.  התוצאות  את  לספק 

כאפקטיביים,  שהוכחו  פתרונות  על  להתבסס  ומעדיף 

115 ראו הגדרה בפרק 2.
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זמינים, מוּכרים ועברו ניסוי במקום אחר. חדשנות פירושה 

לקחת  הרגולטור  את  מחייב  שקידומה  ומכאן  סיכון, 

סיכון וללוות את תהליך יישומו בבקרה צמודה, בבחינת 

ולכישלון.  להצלחה  היערכות  תנאי  ובקביעת  התוצאות 

תפיסת העולם של ניהול סיכונים אינה מוטמעת בהליכי-

אישור המתבססים על טכנולוגיות או שיטות שהוכחו כבר 

במקום אחר (BAT — Best Available Technology) אלא 

מחייבת תהליך מסוג אחר.

מטרות

של  הקדמית  בחזית  להתייצב  תוכל  שישראל  מנת  על 

ממוקדים  בקווי-פעולה  צורך  יש  לקיימּות,  החדשנות 

לתחום זה:

אימוץ תפיסת-עולם של חדשנות לקיימּות, אשר אינה   

מבוססת על חדשנות סביבתית-טכנולוגית גרידא;

טיפוח ויצירת פלטפורמות שיתמכו בחדשנות לקיימּות;  

כשל  עם  להתמודד  מסוגלים  שיהיו  תהליכים  פיתוח   

השוק האופייני לחדשנות, כולל האי-ודאות והסיכונים 

הכרוכים בתהליך; 

של  הייצוא  פוטנציאל  מיצוי  הגלובאלי:  ובהקשר   

ומיצוב  זרות  השקעות  משיכת  ישראליות,  חברות 

המגזר העסקי הישראלי בעולם כמקור לחדשנות. 

שינוי תפיסת-עולם

הממשלה

של  סדר-יום  בהובלת  (מרכזי)  מוביל  תפקיד  לממשלה 

חדשנות בכלל, וחדשנות לקיימות בפרט, כחלק אינטגראלי 

במספר משרדי-ממשלה ומערכות ממשלתיות, לרבות:

עולמי  כמקור  הישראלי  העסקי  הסקטור  מיצוב   

לחידושים בתחום הקיימות, כולל חדשנות סביבתית-

טכנולוגית וחדשנות עסקית-ארגונית;

 נטילת סיכון כחלק מהנכונות לניסוי וכדרך לחדשנות, 
והפעלת כלי-מדיניות המביאים סיכון זה בחשבון;

את  ולתמרץ  לאתגר  כדי  שאפתניים  יעדים  הצבת   

׳ניתוק  כגון  רדיקליים  פתרונות  אחר  לתור  המשק 

מוחלט׳ (absolute decoupling) בין צמיחה להידלדלות 

משאבי-טבע;

תוך  החינוך,  מערכת  של  כמאפיין  החדשנות  הפנמת   

הפריה הדדית בין תחומי הלימוד;

יצירת צוות-מחקר משותף עם הסקטור העסקי לשם   

ערך  בהם  ליצור  עשויה  שישראל  התחומים  זיהוי 

מוסף.

הסקטור העסקי

מומלץ שהסקטור העסקי והסקטור הפיננסי בישראל   

ישתתפו בפורומים בינלאומיים הדנים בענייני חדשנות 

 financial) UNEP-FI לקיימות — ראו לדוגמה הפורום

שיתופי-פעולה  לקדם  מומלץ  כן  כמו   .(initiatives

בינלאומיים בתחום הקיימות, בין עסקים לבין מכוני-

מחקר.

החברה האזרחית

בקידום  פעיל  חלק  לקחת  יכולה  האזרחית  החברה  גם 

חדשנות לקיימות:

התוויית מדיניות מעֵבר למקובל על הממשלה;  

נוהלי-טיפול  ולקבוע  לבקרם  ניסיונות,  ללוות  נכונות   

בכישלונות;

עסקים  חברתיים,  עסקים  באמצעות  חדשנות  יצירת   

משותפים (cooperatives) ומודלים עסקיים חברתיים 

חדשים.

שינוי בכללי-משחק

הממשלה

היקף  של  מקדמית  הערכה  נדרשת  ביקושים:  הערכת   

וכלי-מדיניות  לקיימות,  חדשניים  לפתרונות  הביקוש 

הנהגת  ציבורי,  ברכש  כגון:  ביקושים  ועידוד  ליצירת 

רגולציות ואכיפתן; 

והבנת  סביבתית  חדשנות  לקידום  התכניות  מיפוי   

טכנולוגיות- לקידום  התכנית  כמו  ביניהן,  הקשרים 

מים (2011-2009), התכנית לקידום אנרגיות מתחדשות 
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(2013-2008) והתכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית 

וצמצום בצריכת החשמל (2020-2010); 

ואכיפתם:  מתקדמים  רגולטוריים  תנאים  קביעת   

שיאפשרו  יעדים  פי  על  רגולטוריים  תנאים  קביעת 

סטנדרטיזציה  אימוץ  באמצעי-יישומם;  גמישות 

מוגברת  אכיפה  שאפתניים;  יעדים  והצבת  עולמית 

במקרה של חריגות מהתנאים הרגולטוריים המחייבים; 

תמרוץ העמידה בתנאים, מעבר למה שנקבע כמחייב;

הסדרת  טכנולוגיות;  ורישום  הרוחני  הקניין  הסדרת   

מקומות  הסדרת  טכנולוגיות;  של  והתיקוף  האימות 

לניסויי 'בטא-סייט';

הסיכונים  ובחינת  ליווי  לבקרה,  כללים  הסדרת   

והתוצאות מ'בטא-סייט'; הקמת מרכז-למידה ממשלתי-

ויוזמה  ניסויים  ממצאי  אחר  שיעקוב  עסקי-אקדמי 

מחקרית לזיהוי תחומים לחדשנות;

נכונות לבטח סיכונים של מודלים עסקיים חדשניים;116  

ממדינות  חברות  בין  במו"פ  שיתופי-פעולה  קידום   

 118.EUREKA שונות;117 לדוגמה: תכנית

הנגשת מידע ושיתופו בין השחקנים הרבים הפועלים   

במשק.

הסקטור העסקי

הסקטור העסקי, אשר לוקח את הסיכונים, זקוק לתמיכה 

רחבה יותר בתחומים אלה:

פיתוח מנועים פיננסיים אשר יתמחו גם בשלב ה'בטא-  

מעֲבר  לאפשר  כדי  אשראי-סיכון  והעמדת  סייט' 

מהשלב המחקרי לשלב המסחרי;

116 דוגמה לביטוח סיכונים: גיבוי הכנסות בתחילת הפעלת כביש 6. 

התמיכה  למשל,  האירופי,  האיחוד  של  המו"פ  תכניות  במסגרת   117

של  התמיכה  מתקציב  כשביעית  תופסת  סביבתיים  לנושאים  במו"פ 
מסגרת המו"פ של האיחוד האירופי. אולם בשעה שמסגרת המו"פ של 
האיחוד האירופי מצומצמת לחברות האיחוד בלבד וכוללת הכוונה של 
המו"פ לתחומים שהוגדרו מראש (Top-Down), יש חשיבות רבה גם 
למסגרות המאפשרות שיתוף-פעולה רחב יותר, שייתן מקום לפיתוח 
מגוון טכנולוגיות סביבתיות הנדחפות ע"י התעשייה ו/או המשתמשים 
אחרים  בילטראליים  והסכמים  קרנות  גם  כמו   (Bottom-Up) עצמם 

המהווים כר אידיאלי לחדשנות מסוג זה.
מדינות,  בין  מו"פ  קשרי  המקדמת  האירופי  האיחוד  של  תכנית   118

לרבות בין מדינות אירופה לישראל (וראו גם הערת השוליים דלעיל).

תומכים  עסקים  בין  וחיבורים  קשרים  פיתוח   

ובשרשרות הערך;

מעבר  (כמו  לא-טכנולוגיים  עסקיים  מודלים  פיתוח   

ממכירת מוצרים לאספקת שירותים);

זיהוי והגדרת צורכי כוח-אדם מיומן.  

החברה האזרחית

של  ניסיונות  בליווי  פעיל  שחקן  היא  האזרחית  החברה 

חברתיים  עסקים  של  ניסיונות  ובפיתוח  העסקי  הסקטור 

כדלקמן:

ולליווי  לבקרה  הרגולטור  עם  המשחק  כללי  קביעת   

השפעות  בעלי  תהליכים  של  סייט'  'בטא  ניסיונות 

חיצוניות;

קביעת כללי המשחק לפיתוח עסקים חברתיים בתחום   

הקיימות;

(עמית  חברתיים  עסקים  של  חדשים  מודלים  פיתוח   

לעמית, עסקים משותפים);

הסדרת תנאי-מסגרת לאשראי לקידום עסקים חברתיים   

בתחומי הקיימּות;

הסדרת אפשרויות השימוש במבנים ובמרחבים ציבוריים,   

שיאפשרו חדשנות בעסקים חברתיים לקיימות בקהילה.

שינוי פעולה

הממשלה

למנועי  בהתאם  הסקטורים  של  מציאותית  הערכה   

החדשנות: מדע, משאבי-אנוש מיומנים בתחום המדעי 

והמסחרי, קיום מנוע פיננסי, רגולציה;

יעדים  השגת  וניסוי  חדשים  עסקיים  מודלים  ניסוי   

באמצעות עסקים חברתיים.

הסקטור העסקי

בין  ולפיזורם  סיכונים  לצמצום  זקוק  העסקי  הסקטור 

השותפים לניסוי:
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נכונות לבצע ניסוי בארץ (לעומת העברת שלב הניסוי   

המסחרי לחו"ל);

ונציגי  הממשלה  נציגי  של  ומעקב  לבקרה  נכונות   

והערכתם  הניסוי  תוצאות  אחר  האזרחית  החברה 

השפעות  צפויות  שבהם  במקרים  לציפיות  בהתאם 

חיצוניות;

נכונות לקבוע את גבולות המקום ואורך הזמן של הניסוי;  

הסדרת ביטוח סיכונים.  

החברה האזרחית

החברה האזרחית יכולה לקדם חדשנות בעסקים חברתיים 

על-ידי:

הנגשת מידע לעסקים חברתיים;  

יצירת פלטפורמות והתארגנויות היכולות לפעול כ'בטא-  

סייט' לעסק חברתי.
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פרק 9: המלצות לחבילות כלי-מדיניות

כל  את  לקדם  באה  והיא  סינרגיה  ביניהם  שיש  מדיניות 

מקדמת  חבילה  כל  בה  המידה  כי  (אם  האסטרטגיות 

החבילות  הרּכב  לחבילה).  מחבילה  שונה  אסטרטגיה  כל 

ביותר  להיכלל  היכולים  אמצעים  ויש  קבוע,  בהכרח  אינו 

מחבילה אחת. 

הליך הרּכבת חבילות המדיניות

זיהוי חבילות הבסיס

אפיון וגיבוש חבילות כלי-המדיניות נעשה במספר צעדים 

(ראו איור 25 להלן ופרק 3 'מתודולוגיה'): 

בשלב הראשון זוהו אמצעי המדיניות העשויים לקדם את 

כלי-המדיניות  נותחו  השני  בשלב  השונות.  האסטרטגיות 

וריאליים.  אפקטיביים  הם  מידה  באיזו  לבחון  כדי 

אכן  הכלים  בה  המידה  של  פונקציה  היא  האפקטיביות 

להתאימם  היכולת  ושל  מטרתם,  את  להשיג  עשויים 

פונקציה  היא  ׳ריאליים׳  היותם  מידת  משתנים.  לתנאים 

של עלּותם הכוללת ולא רק של עלותם הכספית. 

השונים,  האמצעים  בין  הקשרים  זוהו  השלישי  בשלב 

קרי: זוהו תנאי הקדם ליישומם של האמצעים המוצעים, 

אפשריים  וניגודים  האמצעים,  בין  הסינרגטיים  הקשרים 

האמצעים  ניתוח  בסיס  על  מופו.  אלו  קשרים  ביניהם. 

ומיּפויים זוהו, בשלב הרביעי, האמצעים המרכזיים וקבוצות 

האמצעים המשלימים את האמצעים המרכזיים משום שיש 

הן  אלו  ניגודים.  ביניהם  ואין  סינרגטיים  קשרים  ביניהם 

מבחינת  הבסיס  חבילות  נבחנו  לבסוף  הבסיס.  חבילות 

רגישותן מנקודת-ראות האסטרטגיות — קרי: באיזו מידה 

אכן נותנת כל חבילה מענה לכל האסטרטגיות. 

בשלב האחרון נותחה קבילותן החברתית והפוליטית של 

החבילות, זוהו הנפגעים והנהנים מכל אמצעי בכל חבילה 

ליישום  לגרום  עלול  ניזוק  שכל  ההפרעה  מידת  ונבחנה 

האמצעי. כמו כן זוהו השחקנים ששיתוף הפעולה שלהם 

חיוני ליישום כל אמצעי. על בסיס ניתוח זה זוהו הגורמים 

שעלולים למנוע או לפגום ביישום האמצעים השונים בכל 

מבוא

על מנת ליישם את האסטרטגיות יש לבחור כלי-מדיניות 

מתאימים. לשם כך אופיינו אמצעים אשר יכולים לקדם כל 

אחת מן האסטרטגיות שאותרו. אך, כפי שסקירת הספרות 

מראה (פייטלסון, 2012)119 ׳רשימות המכולת׳ של אמצעים 

אלה אינן מביאות לרוב לשינוי המיוחל. רוב האסטרטגיות 

בפועל  לקידום  מביאות  ואינן  מסמכים  בבחינת  נשארות 

של אמצעי/כלי-מדיניות. גם במקרים בהם מקודמים צעדי-

מדיניות כלשהם בהמשך לאסטרטגיה, נעשה הדבר באופן 

אינקרמנטלי ואד-הוק. 

יישום אמצעים עלול להביא להשפעות-רוחב שלא נחזו או 

לא נדונו בעת אימוץ הכלים, ועלולות לפגוע באפקטיביות 

ההכרה  לאור  האסטרטגיות.  ובקידום  האמצעים  של 

מדיניות,  וביישום  בקידום  הכרוכים  בקשיים  הגוברת 

ורב-יעדי,  מורכב  בתחום  במדיניות  כשמדובר  בייחוד 

קודמו בשנים האחרונות גישות לגיבוש אנליטי של אמצעי-

מדיניות לכדי 'חבילות מדיניות'. 

הרעיון העומד מאחורי 'חבילות המדיניּות' הוא שיש לקדם 

כדי  וזאת  סינרגיה,  ביניהם  יש  אשר  אמצעים  של  שורה 

חברתית  קבילים  יהיו  היעדים,  את  ישיגו  שהם  להבטיח 

סוג  גבוהה.  תהיה  למימושם  ושההסתברות  ופוליטית, 

לכן  כורך  המחקר,  בחזית  שהן  מדיניות',  'חבילות  של  זה 

שיקולי-יעילות עם שיקולים של קבילּות. 

הקשרים  זיהוי  זה  ובכלל  כלי-המדיניות,  ניתוח  בסיס  על 

מדיניּות.  חבילות  שלוש  הורכבו  השונים,  האמצעים  בין 

לכל חבילה כזו ניתן שם המייצג את החוט המקשר שבין 

רכיביה: תכלּול ממשלתי, ניהול סיכונים וחבילה קהילתית-

עסקית.

חשוב לציין כבר בשלב זה, שכל חבילה נועדה לתת מענה 

בבחינת  אינן  החבילות  לכן  לרובן.  או  האסטרטגיות  לכל 

אמצעי- של  קבוצה  אלא  ביניהן,  לבחור  שיש  חלופות 

הקיים,  הידע  תמונת  כלי-מדיניות:  חבילות  ע.  פייטלסון,  ראו:   119

2012, זמין באתר הפרויקט.
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איור 25: תהליך בניית חבילות של כלי-מדיניות
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חבילה,  כל  ליישום  הצעדים  הוצעו  הסופי  בשלב  חבילה. 

במספר  שזוהו.  היישום  קשיי  על  להתגבר  נועדו  אשר 

אך  לחבילה,  מרכזיים  שאינם  אמצעים  הושמטו  מקרים 

לקדם  בסיכוי  לפגום  ובכך  עזה,  התנגדות  לעורר  עלולים 

את החבילה בכללה.

קידום ויישום האמצעים

יישום אמצעי-מדיניות — ולבטח קידום חבילות-מדיניות 

הכוללות אמצעים רבים — אינו ודאי. 

הצורך  היא  ביותר,  החשובה  ואולי  האחרונה,  ההמלצה 

מיהם  לזהות  יש  קרי:  חבילה.  לכל  ׳בעלי-בית׳  לזהות 

אלה  בעלי-בית  בקידומה.  להתעניין  שעשויים  הגורמים 

או  נבחרי-ציבור  בממשל,  תפקידים  בעלי  להיות  יכולים 

הוא  ביותר  החשוב  הדבר  אך  חוץ-ממשלתיים,  ארגונים 

נכונותם לקחת ׳בעלות׳ על חבילה ספציפית ולעקוב אחר 

שלבי יישומה. 

הננקטים  הצעדים  את  להתאים  יש  במעקב.  די  אין  אך 

לכל אורך הדרך, מראשית התהליך ועד לקבלת החלטות, 

ולאחר מכן בתהליך יישומם בשטח. לפיכך האתגר הגדול 

ביותר, מכאן ואילך, הוא לזהות את אותם הגורמים אשר 

יאמצו כל אחת מן החבילות ויובילוה קדימה.

חבילת 'תכלּול ממשלתי'

הוא  האמצעים  של  המשותף  המכנה  הראשונה  בחבילה 

שנתפסו  המרכזיים  האמצעים  מודגשים   9 בטבלה  תכלּול. 

כאפקטיביים ביותר ביחס לעלותם, ואמצעים משלימים.

רחבים,  אופקים  ובעל  ארוך-טווח  לאומי  בתכנון  הצורך 

יותר  בישראל  הזו  היכולת  את  שפיתח  הגוף  היטב.  ידוע 

מאחרים הוא אגף התקציבים במשרד האוצר, שהפך כבר 

אגף  אולם  דה-פקטו.120  הלאומי  למתכנן  ה-60  בשנות 

התקציבים, במהותו, עוסק בטווחים קצרים יחסית, שכן 

שאקצין  כפי  לכן,  עליו.  ולפקח  שנתי  תקציב  להכין  עליו 

הפך  התקציבים  שאגף  לכך  הסיבה  בשעתם,  ציינו  ודרור 

אחר  גוף  מהיעדר  רבה  במידה  נבעה  הלאומי  למתכנן 

שיבצע את התפקיד. מאז נעשו, מעת לעת, ניסיונות להקים 

120 אקצין, ב. ודרור, י. תכנון לאומי בישראל. המדרשה למינהל, תל 

אביב, 1966.

הפכה  שאף  כלכלי,  לתכנון  הרשות  כמו  אלה,  מעין  גופים 

למשרד ממשלתי עצמאי לתקופה מסוימת, אך גופים אלה 

במשרד  התכנון  ִמנהל  כוח.  די  בידיהם  היה  לא  כי  כשלו, 

הפנים, שלכאורה יכול היה להפוך למתכנן הלאומי, נותק 

לשנות  עד  למדי  חלש  גוף  והיה  הכלכלי  התכנון  מנושא 

הרגולטיבי,  בתכנון  התמקד  הוא  מאז  גם  אבל  ה-90, 

וכמה  כמה  אחת  ועל  יוזם,  בתכנון  כמעט  עוסק  ואינו 

שלא בתכנון משקי. התפתחות נוספת שחלה ב-20 השנים 

האחרונות היא השינוי במעמד משרד רוה"מ ותפקודו. מאז 

מתאם  למשרד  רוה"מ  משרד  הפך  השנייה  רבין  ממשלת 

חדשים  אגפים  פותחו  במסגרתו  אשר  ראשי,  ומתכלל 

כלל  פעולת  על  ובבקרה  בתיאום  יוזם,  בתכנון  העוסקים 

המועצה  במסגרתו  הוקמה  כן  כמו  הממשלתיים.  הגופים 

הלאומית לכלכלה, אשר זוכה בשנים האחרונות לתשומת-

לב גוברת, בעיקר בשל יכולתה המקצועית ויכולתה ליזום 

גוף  תקציביים.  רק  שאינם  כלכליים  נושאים  ולתאם 

שלישי אשר התפתח ב-20 השנים האחרונות הוא המשרד 

רוה"מ  במשרד  קטנה  מיחידה  שהפך  הסביבה,  להגנת 

אשר  עצמאי  ממשלתי  למשרד  ואז  הפנים,  במשרד  לאגף 

האחרון  בעשור  הבאים.  הדורות  לרווחת  לדאוג  תפקידו 

אסטרטגיות  ליזום  החל  עת  קפיצת-מדרגה  המשרד  עשה 

לאומיות, כגון האסטרטגיה ל׳פיתוח בר-קיימא׳, ועתה את 

האסטרטגיה ל׳כלכלה ירוקה׳. אך כיום לא שורר תיאום 

בין גופים אלה. החוסר באינטגרציה רוחּבית, וגם אנכית, 

מכירות  אחרות  מדינות  גם  ישראל.  את  רק  מאפיין  אינו 

יותר ויותר בצורך להקים מסגרות כאלו. דוגמה לכך ניתן 

 ESDN-ה במסגרת  שהוכנה  המקיפה  בסקירה  למצוא 

בה   ,(European Sustainable Development Network)

ולפיתוח  ואנכית  אופקית  לאינטגרציה  מנגנונים  נסקרים 

על  לענות  בא  בדוח,  והמתואר  המוצע  הגוף  בר-קיימא. 

חסר זה בישראל.

כמעט בכל תחום נדרשת ראייה ממשלתית מערכתית רחבה, 

מתואמת ויעילה. היכולת לעשות כן בתחום הקיימּות קשה 

כלשהי  נגיעה  יש  רבים  ממשלתיים  לגופים  כי  במיוחד, 

לנושאים סביבתיים כאלה או אחרים, ויש צורך בפעולות 

רק  ביטוי  לידי  יבואו  שחלקם  סיכונים  עם  שיתמודדו 

בתרחישי-קיצון, ושההשלכות של חלק מהפעילויות יורגשו 

הממשלתיים  שהגופים  העובדה  לאור  הארוך.  בטווח  רק 

עדיפות  לתת  מטבעם  נוטים  הם  ביצועיהם,  על  נבחנים 

לטווח הקצר.
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כדי לקדם תכלול ממשלתי, ניתן לפעול בשני כיוונים שאינם 

סותרים. האחד הוא קביעת נהלים שמחייבים תיאום בין 

לסרבול  לגרום  עלולים  נוהלי-תיאום  השונים.  הגורמים 

מסגרת  הקמת  הוא  השני  מעקב.  ומחייבים  ביורוקרטי, 

החלטות  ולקבלת  לדיון  שתשמש  קריטיים,  לתיאומים 

כדי  הממשלה).  ברמת  זה  מעין  לגוף  דוגמה  הוא  (קבינט 

בהקמת  הצורך  זוהה  האיתנות  האסטרטגיות  את  לקדם 

גוף ממשלתי מתכלל, שיורכב מהגופים הרואים את כלל 

המשק והחברה, והם בעלי מוטת ההשפעה הרחבה ביותר 

בחשבון  ולקחת  לראות  ביכולתם  ויש  האזרחי,  בתחום 

שיקולים ארוכי-טווח. 

האוצר,  במשרד  התקציבים  אגף  הם  הקריטיים  הגופים 

המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה, ִמנהל 

מוצע  הסביבה.  להגנת  והמשרד  הפנים  במשרד  התכנון 

המועצה  של  וסמכותה  תחומי-פעילותה  את  להרחיב 

הלאומית לכלכלה, כך שתשמש מועצה לאומית לכלכלה, 

חברתיים  נושאים  לשלב  מנת  על  וזאת  וסביבה,  חברה 

גם  שתכלול  כך  הרּכבה  שינוי  תוך  בעבודתה,  וסביבתיים 

מומחים מתחומי מדעי החברה וסביבה. 

תחומי  כל  את  לכלול  יכול  אינו  ממשלתי  תכלול  גוף 

אד- להרחיבו  מומלץ  ולכן  לדיונים,  הנדרשים  המומחיות 

וסוכנויות  שמשרדים  היות  הדיון.  לנושא  בהתאם  הוק 

שאינם חברים בגוף עלולים לפעול לסיכול כוונותיו, מוצע 

למשתתף  ישמש  אשר  אחד  מושב  יהיה  המתכלל  שבגוף 

יהיה  הנוספים  למשתתפים  הדיון.  לנושא  בהתאם  נוסף, 

מעמד שווה כמו לכל אחד מן המשתתפים הקבועים. בדרך 

זו ניתן אולי לגייס את השותפים הדרושים לקידום משותף 

עליהם  תוטל  שהיא  ממצב  להימנע  ובכך  המדיניות  של 

מלמעלה. כך לדוגמה, אם הדיון נוגע לשאלות של ביטחון 

האנרגיה  משרד  נציג  אליו  יצורף  הארוך,  בטווח  אנרגיה 

והמים. 

הקמת גוף לתכלול כפי שמוצע כאן, עולה בקנה אחד עם 

המגמות לחיזוק המשילות שמקדם משרד רוה"מ.

מטרת הקמת הגוף הממשלתי המתכלל היא ליזום ולקדם 

ממשלתית  תכנית-פעולה  כלל-לאומיות.  תכניות-פעולה 

משימות  ולאפיין  כוללנית  לאומית  מסגרת  לספק  יכולה 

קונקרטיות למשרדי-ממשלה. 

בישראל עלה הצורך להכין אסטרטגיה לפיתוח בר-קיימא 

לישראל  האב  בתכנית  הסביבתי  הצוות  עבודת  במסגרת 

2020. על ּבְסיס עבודה זו, שפורסמה בנפרד על-ידי המשרד 

ראשונית  טיוטה  הוכנה  אז),  (כשמו  הסביבה  לאיכות 

הים  של  הפעולה  תכנית  בסיוע  כוללנית  אסטרטגיה  של 

בעקבות  מעשיות.  תוצאות  הניבה  לא  זו  אך  התיכון,121 

ועדת יוהנסבורג משנת 2002 התקבלה החלטת הממשלה 

ב-2003, אשר הטילה על משרדי ממשלה רלוונטיים להכין 

ההנחיות  בר-קיימא.  לפיתוח  אסטרטגיה  לעצמו  אחד  כל 

ועדת  בידי  רוכזו  בהם  והדיונים  האסטרטגיות  להכנת 

מנכ"לים לפיתוח בר-קיימא שהוקמה באותה עת. תהליך 

זה נעשה ביוזמת המשרד להגנת הסביבה, אשר גיבש 16 

ההנחיות  הוכנו  בסיסם  שעל  בר-קיימא  לפיתוח  עקרונות 

לאסטרטגיה לכל משרד. לכל משרד היה נציג אחראי על 

ונתפס  המנכ"לים  בוועדת  חבר  היה  אשר  האסטרטגיה, 

בר- פיתוח  של  תפיסות  להטמיע  שביכולתו  כסוכן-שינוי 

קיימא במשרדים השונים ואל נציג זה התלווה יועץ לענייני 

הכנתה  תהליך  הסביבה.  להגנת  המשרד  מטעם  סביבה 

הושאל  ממשלתי,  משרד  לכל  פרטנית  אסטרטגיה  של 

ּבעלּות  של  הגבוהות  ברמות  ויתרונו  הקנדי  המודל  מן 

בנושאים  עוסקת  שהתכנית  מכך  המתאפשרות  וישימּות 

של  הברורה  חולשתו  וסמכות.  בקיאות  יש  למשרד  בהם 

הממשלה  משרדי  שבין  השילוב  בחוסר  היא  זה  מודל 

סדרה  היה  שהתקבל  התוצר  ואכן  וביעדים,  בפעילות 

המוּכרת  בעיה   — בזו  זו  בלתי-קשורות  אסטרטגיות  של 

הזמן  הגיע  כיום   .(environmental silos) כמדורי-סביבה 

שתוכל  בר-קיימא  לפיתוח  משולבת  תכנית  ליצור  לנסות 

לנצל את השילוב בין פונקציות שלטוניות.

אולם  כלל-ממשלתית,  תכנית  כיום  מכינות  רבות  מדינות 

במקרים רבים תכנית כזו היא כללית ואינה אופרטיבית. 

ליותר  הופכות  התכניות  באירופה,  בעיקר  מדינות,  בכמה 

ויותר ישימֹות.

בר- לפיתוח  אופרטיבית  לתכנית/אסטרטגיה  לשאוף  יש 

בה  ושיש   (silos) ממדוריּות  משוחררת  שתהא  קיימא, 

(nexus) בין האמצעים לבין עצמם וכן גם בין  קישוריות 

לא  זו  כן  ועל  כלל-ממשלתית  בפעילות  צורך  יש  היעדים. 

צריכה להיות אסטרטגיה המובלת על-ידי המשרד להגנת 

גוף  על-ידי  המובלת  אסטרטגיה  אלא  בלבד,  הסביבה 

התכנון הממשלתי המתכלל. 

MAP — Mediterranean Action Plan 121 — תכנית הפעולה של הים 

התיכון, במסגרת הארגון הסביבתי של האו״ם.
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דוגמה לנחיצותה של תכנית-פעולה לאומית היא מדיניות 

ובין  שונים  משרדי-ממשלה  בין  כיום  שנחלקת  עירונית, 

רמות-ממשל שונות, דבר הגורם לכך שאין מדיניות עירונית 

קוהרנטית ברמה הלאומית, ובייחוד ברמה המטרופולינית. 

משאבי- לניהול  נוספת היא הכנת תכנית לאומית  דוגמה 

טבע סחירים (ראו פרק 8).

של  מערך  נחוץ  מדיניות,  ולייזום  החלטות  לקבלת  כרקע 

שנוקטים  האמצעים  של  ההשפעות  לגבי  הן  כלי-הערכה, 

שוקלים  בהם  הכלים  של  אפשריות  השפעות  לגבי  והן 

עד  היא:  והשאלה  רבים,  כלי-הערכה  קיימים  להשתמש. 

של  פונקציה  היא  התשובה  בפועל.  בהם  משתמשים  כמה 

של  ארגונית  תרבות  ליצור  יש  לכן  הארגונית.  התרבות 

וכתשומה  לקבלת-החלטות,  כבסיס  בכלי-הערכה  שימוש 

בישראל,  כזו  תרבות  אין  כיום  מתמשך.  לימודי  לתהליך 

שהגוף  במידה  האוויר.  חיל  כמו  בודדים  בגופים  למעט 

המתכלל ידרוש מחקרי-הערכה, יש סיכוי טוב שאלה יופנמו 

כתרבות ארגונית. שימוש בכלי-הערכה יגדיל את השקיפות 

של משרדי הממשלה מבחינת תקצוב ותכנון פעילויותיהם. 

 sustainability" הוא  הקיימּות  בתחום  ההערכה  כלי 

assessment impact". קרי, בחינת ההשלכות של פעולות 

מנקודת-ראות של קיימּות. 

בדרג  שמשתתפים  במידה  יקודם  בכלי-הערכה  השימוש 

המקצועי בתהליך המדיניות, ייראו חשיבות בשימוש בהם, 

ויתייחסו לחשיבה אסטרטגית כתנאי לפעילות. ניתן לקדם 

במסגרת  הממשלתי,  במגזר  אסטרטגי  בתכנון  הכשרות 

התכניות למדיניות ציבורית באקדמיה.

בחבילת 'תכלול ממשלתי' חלק ניכר מהפעילות הממשלתית 

העסקי  הסקטור  התנהלות  דרך  על  להשפיע  מיועד 

חיוביים  להיות  יכולים  תמריצים  תמריצים.  באמצעות 

(באמצעות  שליליים  או  סובסידיות)  באמצעות  (למשל 

לפגיעה  גורמת  מדי  קשיחה  רגולציה  רגולציה).  או  מיסוי 

לא מידתית ביעילות המשק. כל סוכנות ממשלתית שואפת 

התעלמותה  על  ביקורת  עליה  תימתח  בו  ממצב  להימנע 

אכיפה  או  רגולציה  בגין  אפשריות  שליליות  מהשפעות 

הוא  זו  בחבילה  החשובים  הצעדים  אחד  בלתי-מספקת. 

של  בחינה  ומעודדת  שמאפשרת  גמישה  רגולציה  עידוד 

חדשנות לקיימות, לרבות טכנולוגיות חדשות (ראו פרק 

8 על 'חדשנות לקיימות'). 

טבלה 9: חבילת 'תכלול ממשלתי'

צעדים משלימיםכלי-מדיניות משלימיםכלי-מדיניות מרכזי

בניית מערך תכנון במשרדי הממשלההקמת גוף תכנון ממשלתי מתכלל  •

הנחלת שפת תכנון משותפת  •

בניית פרוצדורות למעקב ובקרה  •

הכשרות  •

הצבת "מושב נוסף" שיאויש בהתאם   •

לנושא הנדון

המשתתפים שנוספו לדיון יהיו בעלי   •

מעמד שווה בעת הדיון כמו כל אחד 

מן המשתתפים הקבועים

משרד ראש הממשלה הוא שיוביל את   •

הקמת הגוף 

הכנת תכנית-פעולה ממשלתית 

לקיימות

תכניות משרדיות — כנגזרת של התכנית 

הממשלתית

שימוש בכלי-הערכה לרבות ׳עלות-תועלת׳ 

של הצעות פעולה

משימות למשרדי-ממשלה 

בתחום העירוני-סביבתי

גיבוש מדיניות עירונית לאומית

עידוד רגולציה גמישה 

המאפשרת חדשנות לקיימות, 

לרבות טכנולוגיות חדשות

הקמת מרכז לאיסוף וניתוח מידע  •

הקמת מרכז תכנון ולמידה  •

חקיקה ותקינה המעודדים חדשנות  •

פיתוח ראייה אינטגרטיבית  •
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מעורבות משרד ראש הממשלה כמוביל חבילה זו היא קריטית 

הממשלה  ראש  משרד  על-ידי  החבילה  אימוץ  להצלחתה. 

יאפשר להתגבר על התנגדותם של גופים אינטרסנטיים או 

גופי-ממשל.

מתכללגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגוווווווווווףףףףףףףףףףףףףףףףףףף תתתתתתתתתתתתתתתתתתתככככככככככככככככככנננננננננננננננווווווווווווגוף תכנון  ללללללללללללללללללללללללללללל מממממממממממממממממתתתתתתתתתתתתתתתכככככככככככככככככללללללללללללללללללןןןןןןןןןןןןן
ממשלתי

מממממממממממממממממממןןןןןןןףףףףףףףףףףףףף תתתתתתתתתתתתתתתתתתכככככככככככככככככננננננננננננווווו
 שששששששששששששששששששששלללללללללללללללללתתתתתתתתתתתמממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממשששששששששששששששששששמממממממממממממממממממממממממממממממממשששששששששששששששלללללללללללתתתתתתת

ממממממממממממממממממתתתתתתתתתתתתתתתתתככככככככככככככככככככככככככללללללללללל
הרחבת סמכויות תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתיייייייייייייתתתתתתתתתתתתתת

הלאומית המועצה 
לסביבה  לכלכלה 

 ולחברה

תמריצים לפעילות  
סביבתית של הסקטור  

 העסקי
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בחינת טכנולוגיות  
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איור 26: חבילת ׳תכלול ממשלתי׳
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חבילת 'ניהול סיכונים'

חיוני  הוא  ולמשברים  שוטפים  לסיכונים  להיערך  הצורך 

סיכונים  ישראל.  כמו  אי-ודאות  בתנאי  הנתונה  במדינה 

ומשברים כאלה יכולים לנבוע ממעשי-ידי-אדם, מתהליכים 

איטיים  תהליכים  של  ומצירוף  טבעיים  אסונות  או 

ומשברים  לסיכונים  הפגיעּות  ומעשי-ידי-אדם).  (טבעיים 

גיסא,  מחד  המשבר  או  הסיכון  חּומרת  של  פונקציה  היא 

ומרמת החוסן מאידך גיסא, ולא תמיד ניתן לצפות מראש 

שבאמצעותן  העיקריות  הדרכים  לכן  הסיכון.  היקף  את 

והיערכות  החוסן  חישול  היא  הפגיעּות  את  לצמצם  ניתן 

הנתונים  בסיסי  וחיזוק  הסיכונים  ניתוח  מוקדמת. 

סביבתית,  הידרדרות  השלכות  של  הערכה  מאפשרים 

או  סיכונים  להתגלעות  הסיכוי  על  כלכלית,  או  חברתית 

משברים ועל היכולת להתמודד עמם. בדרך זו ניתן יהיה 

לאפיין סיכונים הנובעים מתהליכים איטיים ומתמשכים 

לצמצם  או  חוסן  לבנות  אלה,  תהליכים  לשינוי  ולפעול 

נזקים העלולים להיגרם בעטיים של תהליכים אלה. 

חשוב  צעד  היא  (רח"ל)  לאומי  לחירום  הרשות  הקמת 

אך  בישראל,  סיכונים  לניהול  ההיערכות  מיסוד  לקראת 

בנוסף לכך מוצע להקים יחידה לתיאום ולניהול סיכונים 

סביבתיים, בדומה למערכת ה-IRIS של סוכנות הסביבה 

של  הסביבה  בסוכנות  המידע  ומרכז   (EPA) האמריקאית 

האיחוד האירופי (EEA). יחידה משותפת לממשלה ולמגזר 

הניסיון  האקדמיה,  מן  הידע  את  לרכז  יכולה  העסקי 

שנצבר בעולם (דרך סוכנויות בינ"ל) בתעשייה ובממשלה, 

ברשויות  בממשלה,  הרלוונטיים  הגורמים  לכל  ולהנגישו 

המקומיות, בסקטור העסקי ובחברה האזרחית — ביניהם 

גופים עסקיים קטנים ובינוניים חסרי-יכולת בכך. 

של  ומיפוי  זיהוי  מחייבת  ולמשברים  לסיכונים  היערכות 

סיכונים בעקבות תהליכים גלובליים או מקומיים, איטיים 

או פתאומיים העשויים להשפיע על הסביבה. 

רלוונטיים  סיכונים  של  קבוצות  שלוש  במיוחד  לציין  יש 

לישראל:

סיכונים ביטחוניים;  (1

סיכונים פיננסיים;  (2

סיכונים מקומיים.  (3

ביטחוניים  לסיכונים  נתונה  שישראל  בכך  בהתחשב 

של  למצבים  להיערכות  מיוחדת  חשיבות  יש  ייחודיים, 

סיכון ביטחוני, נושא הנמצא בתחום האחריות של רח"ל. 

למצבים  הסביבתית  ההיערכות  את  לחזק  מקום  יש  אך 

הסביבה,  להגנת  והמשרד  רח"ל  עם  בזיקה  ביטחוניים 

באמצעות ניתוח תרחישים ותרגילים, כדי לזהות נקודות-

תורפה בהיערכות הנוכחית. במקביל, יש חשיבות לחיזוק 

ממערכת  הנובעים  לסיכונים  האזרחי  המגזר  היערכות 

מערכת  שקיפות  של  הגברה  שמחייב  דבר   — הביטחון 

לבחון  מקום  יש  כן  כמו  אזרחיים.  לסיכונים  הביטחון 

כדי  לביטחון-פנים,  המשרד  במסגרת  מוסדיים  שינויים 

גוף  להקים  ו/או  רח"ל  וסמכויות  יכולות  את  לשדרג 

הפדרלית  הסוכנות  (כגון  בחו"ל  דומות  לסוכנויות  מקביל 

לניהול משברים בארה"ב — FEMA), אשר יפעל לשדרוג 

התכוננות,  אסונות:  ניהול  של  הרכיבים  בכל  היכולות 

תגובה, התאוששות וצמצום פגיעות. בין היתר הוא יתבסס 

על בוגרי תכניות הלימוד המיוחדות שהוקמו לאחרונה כדי 

להכשיר כוח-אדם ייעודי להתמודד עם אסונות ומשברים.

בשנים  העת.  כל  סיכונים  עם  מתמודד  הפיננסי  הסקטור 

סיכונים  של  למשמעות  המודעות  גוברת  האחרונות 

סביבתיים עבור פירמות. יש מקום לשדרג את כלי הדיווח 

של המוסדות הפיננסיים כדי שיפנימו סיכונים סביבתיים 

ספק  ללא  שישפיע  דבר  אשראי,  מתן  לגבי  בהחלטותיהם 

בכללותו  המשק  על  גם  ובכך  הפירמות,  התנהלות  על 

להגנת  המשרד  של  הנוכחית  המדיניות  את  התואם  (דבר 

הסביבה). 

ברמה  סיכונים  ניהול  עם  מתמודד  המקומי  השלטון 

הסיכונים  של  הרחבה  התפרוסת  לאור  המקומית. 

הגורם  אלה,  סיכונים  באופי  הרחב  והגיוון  הסביבתיים 

מידי  מענה  לתת  נדרש  ואשר  מידי  באופן  בשטח  המצוי 

של  ביכולות  רבה  שֹונּות  קיימת  המקומיות.  הרשויות  הן 

הרשויות המקומיות בישראל לצמצם סיכונים, לחזק את 

חוסנן ולשפר את יכולות התגובה בעת הצורך. בייחוד יש 

תכנון  שכן  אלו,  ברשויות  ארוך-טווח  לתכנון  חשיבות 

פגיעה  ולהקטין  סיכונים  לצמצם  להן  יאפשר  מתאים 

במקרה  התגובה  יכולות  לשיפור  בנוסף  באוכלוסייה, 

לא  הן  המקומיות  הרשויות  של  הביצוע  יכולות  אסון. 

במעט פונקציה של רמת המנהיגות המקומית. לכן כלולים 

וחיזוק  מנהיגות  פיתוח  נוספים:  אמצעים  זו  בחבילה 
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השלטון המקומי, בדגש על הרשויות החלשות, הנמצאות 

ההכשרה  תכניות  את  להרחיב  מוצע  בפריפריה.  בעיקר 

המצויות כבר בשירות המדינה, כדי לתת מענה רחב יותר 

לשלטון המקומי בפריפריה.

מצד  להתנגדות  להביא  שעלולים  הגורמים  ניתוח  מתוך 

שחקנים קריטיים וחשובים, עולים מספר צעדים משלימים. 

היא  החבילה  יישום  על  להקשות  שעלולה  אחת  סוגיה 

החשש שחשיפת אינפורמציה לגבי סיכונים תביא לתביעות 
על נזקים ודרישה לפיצויים.122

צוות  ע"י  הוצע  לכן  אינפורמציה.  לחשוף  נכונות  היעדר  ולכן   122

את  יזכה  לסיכונים  בנוגע  שדיווח-אמת  זו,  חבילה  שגיבש  המומחים 
הגורם המדווח. בכך יינתן תמריץ לדיווח-אמת של הפירמות והגופים 
המוסדיים על ההשלכות הסביבתיות של פעילויותיהם, שכן הסתרה 
או דיווח מוטה יחשפו אותם לתביעות, בעוד שדיווח-אמת יגן עליהם 
מתביעות. אך נושא החבות הסביבתית דורש עדיין ליבון מעמיק, כפי 
שעולה ממחקרה של ד"ר אור קרסין בנושא "חבות סביבתית במשפט 
סביבתית  למדיניות  המרכז  מחקרי  במסגרת  נערך  המחקר  הפרטי". 

במכון ירושלים (יפורסם בקרוב).

סוגיה שנייה העולה בעת היישום היא העלות של היערכות 

לניהול סיכונים, ואם השקעת משאבים להיערכות למצבי 

הקיצון היא בבחינת "בזבוז" בתנאי שגרה. לכן מוצע לערוך 

העלולים  הנזקים  את  ישווה  אשר  'עלות-תועלת'  ניתוח 

במונח   OECD-ב (המוּכר  אלה  אמצעים  בהיעדר  להיגרם 

.(costs of inaction

ניהול  חבילת  יישום  בעת  המתעוררת  שלישית  סוגיה 

הסיכונים היא: כיצד להביא לשיתוף מערכת הביטחון ללא 

העיון  את  להגביל  מוצע  אחד  מצד  בביטחון-שדה.  פגיעה 

איור 27: חבילת ׳ניהול סיכונים׳
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המרכזי לניהול  

ששששששששששששששששששששדדדדדדררררררררררווווווגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגג כככככככככככככככככככלללללללללללללללללליייייי הההההההההההההההההדדדדדדיייייווווווווווחחחחחחחחחחח 
לללללללללללללללנננננננננננננננייייייייייייהההההההההההההההההווווווווולללללללללללללל ההההההההההההההההממממממממממממממממררררררררררררררררררככככככככככככככככזזזזזזזזזזזזזזזזייייייייייי

סיכונים של גופים 
הההההההוווווללללללללללל   ללללללללללללללנננננננננייייייהההההההההההההההוווולללללללללללללללההההההההממממממממממממממררררררכככככככככככככככזזזזזז לללללללללללננננננננננננ ההההההההההההההממממממממממממממממרררררררררררכככככככככככככככככזזזזזזזזזזזזזיייייי
םםםםםםםםםםםם ככככככככככ   גגגגגגגגגגגגגגגגווווווווווווופפפפפפפפפפפפפפפפפפפייייייייייםםםםםםםםםםםםםםםםםםםססססססססססססססס ששששששששששששששששששששלללללללללללללללל ססססססססססססססססססייייייייייככככככככככככככככככווווווווווווונננננננננננננננננניייייייייםםםםםםםםםםםםםםםםםם

פיננסיים
םםםםםםםםםםםם שששששששששששששששששששללללללללללללל גגגגוווופפפפכככככככככככככככוווווננננננננננננ ששששששששששששששששששששששללללללללללללללללל כככככווווננננננננניייייםםםםםםםםםםם
ננננננננננננננננננננננננננסססססססססססססססס  פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפייייייייייייייננננננננננננננננננננננננננננננננננססססססססססססססססססססססייייייייייייייייייייייייפפפפפפפפפפפפפפפפפפ

גגגגגגגגגגגגגגגגגוווופפפפפפפפפפפפפפפ גגגגגגגגגגגגגגגוווופפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ
םםםםםםםםםםםםםםםםםםםסםםםםםםםםםםם

שימוש באמצעי  
מדידה המשקפים  

סיכונים באופן  
 מלא ונכון

ללללללללללללללללללתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתייייייייייאאאאאאאאאאאאאאאאאאווווווווווםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםיחידה לתיאום   ייייייייייייייחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחיייייייידדדדדדדדדדדדדדההההההההההההההההההה
וניהול סיכונים  
יייייחחחחחחייידדדהההההההההההה לללללללללתתתתתתתתתתתייייאאאאאאאאאאאאאוווםםםםםםםםםםםםםם 
סססססססססססססססססססססססייייייייייייייככככככככככככככככככככככוווווווווווווננננננננננננננננננננייייייייייםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםווו   ווווווווווווווננננננננננננננננננננייייייייייההההההההההההההההההההההוווווווווווולללללללללללללללללל

סביבתיים
ככככככככככככככככוו ההההוווללללללל סססססססססססססססס ססססססססססססססיייייככככככככככככככוווונניייםםםםוונננננננננננננ ונננננננננייייהההההההההההההההוווללללללללללללל
בבבבבבבבבבבבבבבתתתתתתתתתתתתתתת  ססססססססססססססססססססבבבבבבבבבבבבבבבבבבבביייייייייבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתיייייייייייייייייייסססססססססססססססבבבבבבבבבבבבבבבבב

םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם ווננננננננננייייםםםםםםםםםםםםווננננננננננננ
םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם

הההההההההההההההההיייייייייייעעעעעעעעעעעעעעעעעעעררררררררררררררררררככככככככככככככככוווווווווווווותתתתתתתתתתתתתתתתתתתתהיערכות  
להתמודדות עם  

ההההההההההההההההיייייייעעעעעעעעעעעעעעעעעררררררררררררכככככככככככככככככוווותתתתתתתתתתתתתתתתת 
םםםםםםםםםםםםםם עעעעעעעעעעעעעעעעםםםללללללללללללללללההההההההההה ההההההההההההההההההתתתתתתתתתתתתתתתתתמממממממממממממממממווווווווווווודדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדווווווווווווותתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת

משברים סביבתיים  
עעעעעעעעעעעעעעעעעםללללללללללללללללההההההההההההתתתתתתתתתתתתתתתתתממממממממממממממווווודדדדדדדדדדדוווווותתתתתתתתתתתתתתתתת עעעעעעעעעעעעעעעעעעעםםםםםםםםםםםםם   הההההההההההההתתתתתתתתתממממממממממממממווודדדדדדדדוווותתתתתתתתת

םםםםםםםםםם  סססססססססססססססססססססבבבבבבבבבבבבבבבייייייייייייבבבבבבבבבבבבבבבבבתתתתתתתתתתתתתתתתתייייייייייייייייייייםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםממממממממממממממממממש  מממממממממממממממממממממששששששששששששששששששששבבבבבבבבבבבבבבבבבבררררררררררררררררייייייייייייםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
ואירועי קיצון
בבבבבבבבבבבבב םםםםםםםםםם ססססססססססססססבבבבבבבבבבבבבבבב ססססססססססססססססססבבבבבבבבבבייייייבבבבבבבבבבבבתתתתתיייייייששששששששששששששששבבבבבבבבבבבבבבבבררררר שששששששששששששששששששבבבבבבבבבבבבררררררררררריייייייםםםםםםםםםםםםםם
צצצצצצצצצצצצ ררררוווווועעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעע קקקקקקקקקקקקקק קקקקקקקקקקקקקקקקקקייייייייייייייצצצצצצצצצצצצצצצצצצווווואאאאאאאאאאאאא  וווווווווווואאאאאאאאאאאאאאאאאאאייייייייייייייררררררררררררררררררררוווווווווווועעעעעעעעעעעעעעעעעעעייייייייייייי

ייייםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם בבבתתתתתתתתתתתתתיייייייייייייבבבבבבבתתתתתתתתתתתתתתת
צצצצצצצצצצצצצצווווווווווווןןןןןןןןןןןןןןצצצצצצצצצווווווןןןן

מעקב ובקרה  
 אחר היישום

היערכות 
המערכת 

המוסדית לקשר  
בין הביטחון  

 לתחומים אחרים

היערכות 
סביבתית 

למצב  
 בטחוני

הקמת תכניות 
הכשרה למנהיגות  
 ערכית וסביבתית

ביצוע הערכת 
סיכונים 
 כוללנית

חיזוק בסיסי 
נתונים לגבי  

 סיכונים

תרבות 
שימוש בכלי  

 הערכה

אאאאאאאאאאאאאאאאאאארררררררררררררררררוווווווווווךךךךךךךךךךךךךךךךךתכנון ארוך  תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתככככככככככככככככננננננננננננוווווווווווןןןןןןןןןןןןן
טווח ברשויות 
תתתתתתתתתתתתתתתתתתתככככככככככככככככככככנננננננננננננווווןןןןן אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאררררררררררוווווךךךךךךךךךךך

בבבבבבבבבבבבבבבבררררררררררררררררררשששששששששששששששששששששווווווווווווויייייייייייווווווווווותתתתתתתתתתתתתתתתתתתט   טטטטטטטטטטטטטטטטטטטווווווווווווווווווווווווווחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
המקומיות  
וווותתתתתתתתתתתתתתתתתת בבבבבבבבבבבבבררררררררשששששששששששששששששששוווויייייווותתתתתתתתתתתתתתטטטטטטטטטטטטטטטוווווווווווחחחחחחחחחח בבבבבבבבבבבבבבבררררררששששששששששששששוווו טטטטטטטטטטטטטטטטוווווווחחחחחחחחחחחחחח
ההההההההההההההההמממממממממממממממממממקקקקקקקקקקקקקקקווווווווווומממממממממממממממממממממיייייייייייוווווווווווותתתתתתתתתתתתתתתתתתתת

ובמגזר העסקי
וווווותתתתתתתתתתתת  ההההההההההההההמממממממממממממקקקקקקקקקקקקקקקקקווווממממממממממממממיייייייוווותתתתתתתתתתתתתתההההההההמממממממממממממממממקקקקקקקקקקקקקקווווומממממממממממממממממ
ההההההההההההההההההההעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעססססססססססססססססססססקקקקקקקקקקקקקקקווווווווווווובבבבבבבבבבבבבמממממממממממממממממגגגגגגגגגגגגגגזזזזזזזזזרררררר ההההההההעעעעעעעעעעעעעעעעעעעססססססססססססססססקקקקקקק קקקקקקקקקקקקקקקקקיייייייייייקקקקקקקקקקקק בבבבבבבבבבבבבבבבבבמממממממממממממממממממגגגגגגגגגגגגגגגגגגזזזזזזזזזזזזזזזזזזרררררררררררררררררר

מיפוי סיכונים 
בעקבות תהליכים 
 ואירועים סביבתיים

מערכות ובסיסי  
,  מידע משותפים

השגת  , נגישים
 והפנמה, ידע

שקיפות המערכת 
הבטחונית ביחס  
 לסיכונים אזרחיים

בחינה של מדדים  
קיימים בארץ 

 ובעולם

יצירת  
רשת של  
העברת  
ידע בין  
 מנהיגים

מרכז לאיסוף  
וניתוח מידע  
 בנוגע לסיכונים

:  פיתוח עמידות
הרחבת הידע  
 ותחילת מדידה

פיתוח מסגרת  
ניתוח בעזרת  
 ניהול סיכונים

הערכת 
ההשלכות של  
ההדרדרות  
,  בכלכלה

פפפפפפפפפפפפפפפפפפייייייייייייתתתתתתתתתתתתתתתתתתתוווווווווווחחחחחחחחחחחחחחחחפיתוח  וחברה, סביבה
מנהיגות 
פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפייייייתתתתתתתתתתתתתתתתוווווחחחחחחחחחחח 
ממממממממממממממממממממננננננננננננננננהההההההההההההההההייייייייייייגגגגגגגגגגגגגגגווווווווווווותתתתתתתתתתתתתתתתתת

ושלטון מקומי  
גגגגגגגגגגגגגווווווותתתתתתתתתתתתתתת מממממממממממממממנננננננההההההההההההההההיייייייגגגגגגגגגגגגגגגגוווותתתתתתתתממממממממממממממממננננננננננננננננההההההההה

יייייייי   ממממממממממממממממממקקקקקקקקקקקקקקווווווווווומממממממממממממממממממיייייייוווווווווווששששששש  ששששששששששששששששששששלללללללללללללללטטטטטטטטטטטטטטטטטטטווווווווווווןןןןןןןןןןןן
בפריפריה
מממממממממממממממממקקקקקקקקקקקקקקקקקווומממממיווווששששששששששששששששלללללללללללטטטטטטטטטטטטטטטטטטוווווןןןןןן ממממממממממממממממממקקקקקקקקקקקקק ששששששששששששששששששששלללללללללללללללטטטטטטטטטטטטטטטטווווןןןן
פפפפפפפפפפפפפפפפפפפררררר  בבבבבבבבבבבבבבבבבפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפררררררררררררררררררייייייייייייפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפררררררררררררררררררייייייייייייבבבבבבבבבבבבבפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפררררר

קקקקקקקקקקקווומממממממממממממממיייקקקקקקווווממממממממממממממממממיייייייייי
ההההההההההההההההההההההההההההה

אמצעי מרכזי 

אמצעי משלים 
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ביטחוניים,  בסיכונים  שמדובר  במידה  בסקרי-סיכונים, 

לאמץ  מומלץ  גיסא  ומאידך  ביטחוני.  לסיווג  בהתאם 

לגבי  למשל   — החלטות  לקבלת  יותר  פתוחות  דרכים 
מיקום מוקדי סיכונים ובנייה בקרבתם.123

123 במידה שדיוני הוועדה למתקנים ביטחוניים ישונו בהתאם להמלצות 

בג"צ,  לקביעות  בהתאם  והבנייה  התכנון  בחוק  ברפורמה  המוצעות 
תגבר ממילא הפתיחות בתהליכי קבלת ההחלטות בסוגיות הכרוכות 

בניהול סיכונים. 

טבלה 10: חבילת 'ניהול סיכונים'

צעדים משלימיםכלי-מדיניות משלימיםכלי-מדיניות מרכזי

היערכות להתמודדות 

עם משברים סביבתיים 

ואירועי-קיצון

שיפור ברמת הניהול  •

הקמת יחידה לתיאום וניהול סיכונים   •

סביבתיים

פיתוח מתודולוגיה לניהול סיכונים  •

ניתוח 'עלות-תועלת' באשר להיעדר   •

היערכות למצבי-קיצון

שיתוף השלטון המקומי בניהול   •

הערכות סיכונים

הקמת יחידה לתיאום וניהול 

סיכונים סביבתיים

קידום תכניות לימוד ומחקר בנושא   •

ניהול סיכונים

עידוד רגולציה גמישה המאפשרת   •

בחינת טכנולוגיות חדשות 

תקינה משלימה לאמצעי זה  •

חינוך, ומחקר על ההשלכות של   •

הידרדרות סביבתית

אמצעים חוזרים ולאו דווקא משלימים: 

בחינת מדדים קיימים, LCA, מעקב   •

אחר שימוש בכלי- הערכה, ביצוע 

הערכה לאחר מימוש אסטרטגיה

ביצוע ניתוח 'עלות-תועלת' אשר ישווה   •

את הנזקים העלולים להיגרם בהיעדר 

אמצעים אלה לעלויות של תחזוקת 

והפעלת הגופים והאמצעים הללו.

הגבלת העיון בסקרי סיכונים בהתאם   •

לסיווג ביטחוני.

אימוץ דרכי קבלת החלטות גלויות   •

יותר היכן ששאלות סודיות אינן 

מגבילות זאת

שדרוג כלי הדיווח המרכזיים 

לניהול סיכונים של גופים 

פיננסיים

פיתוח מתודולוגיה לניהול סיכונים  •

חבּות ביטּוחית  •

הקמת מרכז לאיסוף וניתוח מידע   •

ומרכז תכנון ולמידה (שניהם תת-

תפקודים של היחידה לתיאום וניהול 

סיכונים סביבתיים)

קידום דיווח אמת בנוגע לסיכונים   •

תכנון ארוך-טווח ברשויות 

המקומיות ובסקטור הפיננסי

שיתוף הציבור   •

הכשרה  •

תנאי-קדם:

רגולציה מחייבת  •

פיתוח מנהיגות בשלטון המקומי 

ובפריפריה

פיתוח הון אנושי  •
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חבילה 'קהילתית-עסקית'

החבילה  את  המרכיבים  לאמצעים  המשותף  המכנה 

הממשלה,  על-ידי  מופעלים  אינם  שהם  הוא  השלישית 

אלא נועדו לקדם פעילויות לא-ממשלתיות. בכך חבילה זו 

בולט  בניגוד  הצומחים "מלמטה",  האמצעים  את  מאגדת 

לחבילת 'תכלול ממשלתי' המאגדת אמצעים שבאים לייעל 

ולחזק את הפעילות הממשלתית "מלמעלה". את האמצעים 

לשתיים:  לחלק  ניתן  השלישית  החבילה  את  המרכיבים 

אמצעים שבאים לקדם בעיקר פעילות סביבתית-חברתית 

פעילות  לקדם  שנועדו  ואמצעים  קהילתית-מקומית, 

 ,28 באיור  לראות  שניתן  כפי  אך  עסקים,  של  סביבתית 

ישנם קשרים רבים בין רכיבי החבילה. במידה שהחבילה 

תחולק, חלק ניכר מן האסטרטגיות לא יקבלו מענה בכל 

תת-חבילה. 

הקהילתי  הרכיבים:  שני  את  כוללת  זו  חבילה  לכך  אי 

והעסקי.

ברכיב הקהילתי (הצד הימני באיור 28), האמצעי הקריטי 

הוא מתן נגישות לאשראי ותקציב לפעילות קהילתית. 

רבים  חסמים  ישנם  הנוכחי  שבמצב  היא  לכך  הסיבה 

הפעילויות  שרוב  לכך  גורמים  אשר  זו,  מעין  לפעילות 

הקהילתיות נדרשות למימון ממסדי, ולכן רבות מהן תלויות 

ברצונו הטוב של הממשל. את המצב הזה מן הראוי לשנות. 

לכן המטרה של מתן נגישות לאשראי ותקציב עצמאי היא 

עצמן  את  לממן  יוכלו  קהילתיות  שפעילויות  לכך  להביא 

כדי  בכך  אין  ממשלתי.  לסיוע  מינימלית  הזדקקות  תוך 

לומר שאין כלל צורך במעורבות של הממשלה ושל הרשות 

עצמאות  בהשגת  לסייע  שעשוי  הכלים  אחד  המחוקקת. 

(נמוך  אחוז  של  בחוק  ִשריון  הוא  הקהילתית  הרמה  של 

מאוד) מתקציבי רשויות מקומיות וגופים אחרים לפעילות 

קהילתית (למשל, אחוז אחד מן התקציב העירוני בערים 

שמעל לגודל מסוים, יופנה למנהלות שכונתיות).

אמצעי מרכזי שני ברכיב הקהילתי הוא הסרת החסמים 

כדי  חשובים  אלה  נכסים  ציבוריים.  בנכסים  משימוש 

השימוש  כיום  קהילתיות.  לפעילויות  פיזי  מקום  לפנות 

בנכסים רבים מוגבל מכוח תקנות, שיקולי-ביטוח וכד'. לכן 

יש צורך למפות את החסמים ולתת להם מענה כדי שניתן 

יהיה להרחיב ולפתוח את השימוש בנכסים ציבוריים. 

החסמים  והורדת  לאשראי  הנגישות  בהגדלת  די  אין  אך 

קהילתית  פעילות  לעודד  כדי  ציבוריים  בנכסים  לשימוש 

אמצעים  של  ארוכה  בשורה  להשלימם  ויש  עסקית  או 

המפורטים באיור 28.

ישנה חשיבות לביזור סמכויות לרמה הקהילתית ולעידוד 

רק  יקודמו  אלה  צעדים  מקומית-אזורית.  דמוקרטיה 

כשהשלטון המקומי יהיה מספיק בטוח בעצמו והמנהיגים 

של  יותר  רחב  שבשיתוף  היתרונות  את  ייראו  המקומיים 

התושבים. לעידוד דמוקרטיה השתתפותית ולחיזוק הרמה 

מנהיגות  בפיתוח  מיוחדת  בהשקעה  צורך  יש  הקהילתית 

פתיחת  הוא  זה  בכיוון  אחד  צעד  בפריפריה.  מקומית 

ואנשי- מקומית  מנהיגות  להכשרת  ייעודיות  תכניות 

בתכניות  ההשתתפות  אך  המקומי.124  בשלטון  מקצוע 

אלו מותנית כיום ביוזמה של כל רשות מקומית וביכולת 

הפיננסית של הרשות ושל משתתפי התכניות. לכן אין די 

לכל  שיטתית  הכשרה  להבטיח  ויש  הקיימות,  בתכניות 

במימון  בפריפריה,  המקומיות  והרשויות  הקהילות  ראשי 

רק  נעשה  לא  מנהיגות  פיתוח  אך  המדינה.  בתמיכת  או 

בתכניות הכשרה, והוא כולל גם קידום מנהיגות צעירה. 

מקומיים  ועסקים  תעסוקה  עידוד  הוא  משלים  אמצעי 

לתת  יש  לכן,  מהקהילה.  ישירות  ונתרמים  תורמים  אשר 

על-ידי  היתר  בין  מקומיים-קהילתיים,  לעסקים  עדיפות 

התייחסות לעסקים כאל 'בטא-סייטס' לעסקים חברתיים 

יזמות  טיפוח  מרכז  מעין  בהם  לראות  וניתן  וסביבתיים, 

(מט"י) שאינו מסחרי.

אמצעי משלים נוסף לחיזוק ולעידוד הפעילות הקהילתית-

עסקית הוא הנגשה של הממד הווירטואלי לפעילויות של 

עסקים מקומיים. 

של  לפעילות  בתמריצים  קשור  זו  בחבילה  השני  הרכיב 

מאידך  מקיימת  ולצריכה  גיסא  מחד  העסקי  הסקטור 

פעילות  עידוד  היא  השני  הרכיב  של  הליבה  שכן  גיסא. 

הביקוש  מצד  והן  (הפירמות)  ההיצע  מצד  הן  סביבתית 

יש  לכן  מקיימת').  'צריכה  על   8 פרק  (ראו  (הצרכנים), 

לפעילות  תמריצים  של  שורה  להפעלת  מרכזית  חשיבות 

את  המדגישות  מתפיסות  ולמעבר  העסקי,  בסקטור 

השירותים  אספקת  את  המדגישות  לתפיסות  המוצרים 

(ראו פרק 8 על 'חדשנות לקיימות').

124 בדומה לתכנית שנפתחה לאחרונה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
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העסקי  הרכיב  ביישום  המפתח  שחקן  הוא  האוצר  משרד 

של החבילה. השיקול העיקרי של האוצר הוא באיזו מידה 

המשק.  ביעילות  יפגעו  או  יגבירו  המוצעים  האמצעים 

האוצר כבר תומך בצמיחה הירוקה לקידום ייצוא הקלין-

טק (clean tech), הנתפס כרכיב חשוב בצמיחה הכלכלית 

של ישראל.

יותר.  מורכב  הוא  זו  בחבילה  הקהילתי  הרכיב  יישום 

הקצאת משאבים לפעילות קהילתית והרחבת סמכויות של 

הרמה הקהילתית עלולות לעורר התנגדות ברמה העירונית, 

בשל  והן  וסמכויות,  משאבים  על  מתחרות  חשש  בשל  הן 

החשש שאין בקרה מספקת על השימוש במשאבים ברמה 

הקהילתית בהיעדר ביטחונות לאשראי שניתן לרמה זו. כדי 

להתמודד עם סוגיות אלו מוצע שהרשות המקומית תציע 

ביטחונות לאשראי שיינתן לרמה הקהילתית. בכך תימנע 

תחרות ישירה על משאבים ויצומצם הסיכון לגורמים נותני 

הרמה  בין  דיווח  צינורות  לקבוע  מוצע  כן  כמו  האשראי. 

אלא  תקציב  בנושאי  רק  לא  העירונית,  לזו  הקהילתית 

בעיקר בנושאי תפעול. בכך ניתן ליצור יחסי-השלמה בין 

הרמה הקהילתית לעירונית, במקום יחסי תחרות ותנגודת. 

לעצמאות  המקומי  השלטון  התנגדות  את  לצמצם  כדי 

המקומי,  השלטון  עצמאות  את  להגביר  מוצע  קהילתית, 

בין היתר על-ידי שינוי בסיס המיסוי שלו.
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תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת

ללללללללללללללללאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאשששששששששששששששששששששררררררררררררררררררראאאאאאאאאאאאאאאאאאאיייייייייייינגישות לאשראי   נננננננננננננננגגגגגגגגגגגגגגגגגייייייייייישששששששששששששששששששווווווווווווותתתתתתתתתתתתתתתתתת
ותקציב והסדרים  
ננננננננננננגגגגגגגגגגגגגגגגגיייייששששששששששששששששששוווווותתתתתתתתתתתתתתתתתתתת ללללללללללללללללללללאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאששששששששששששששששששששששששרררררררראאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאייייי  
ווווווווווווהההההההההההההההההסססססססססססססססססססדדדדדדדדדדדדדררררררררררררררררייייייייייייםםםםםםםםםםםםםםםם ווווווווווותתתתתתתתתתתתתתתתתתתתקקקקקקקקקקקקקקצצצצצצצצצצצצצצצייייייייייייבבבבבבבבבבבבבבבב

אחרים
ווותתתתתתתתתתתתתקקקקקקקקקקקקקקקקקקקצצצצצצצצצצצצצצציייבבבבוווותתתתתתתתתתתתתתתקקקקקקקקקקקקצצצצצצצצצצ
, אאאאאאאאאאאאאאאאאאחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחררררררררררררררררררייייייייייייי

בבבבבבבב צצצצצצצצצצייייבבבבבבצצצצצצצצצצצצצצ
שיאפשרו  םםםםםםםםםםםםםם

םםםםםםםםםםםם   ווווההההההההההה ווווווההההההההההההההססססססססססססססססססדדדרררררררררררייייייייםםםםםםםםםםםםההההסססססססססססססססססדדדדררררר בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב
שששששששששששששששששששששששששששששששששששיייייייייייייאאאאאאאאאאאאאאאאאאאפפפפפפפפפפפפפפפפפפשששששששששששששששששששררררררררררררררררררווווווווווו
פעילות קהילתית

אאאאאאאאאאאאאאפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפשששששששששששששששששששר,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםאאאאאאאאאאאאאאאאאאאחחחחחחחחחחרררררררררררייייייאאאאאאאאאאאאאאאחחחחחחחחרררררר ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששיייייייאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאפפפפפפפפפפפפפפפפפפשששששששששששששששששששששרררווושששש
ת ללללללללללללתתתתתתתתתתתתת לללללללללללווווותתתתתתתתתתתתתתת קקקקקקקקקקקקההההההההה קקקקקקקקקקקקקקקקקקקהההההההההההההההההההההיייייייייייללללללללללללללללללללתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתייייייייייייתוווווווווותתתתתתתתתתתתתתתתפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעיייייייייייייילללללללללללללללללללללפפפפפפפפפפפפפפפפפעעעעעעעעעעעעעעעעעע  תתתתתתתתתתתתתתתת

ררררררררררווורררררווווו  
תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת

הההההההההההההההההההההוווווווווווווורררררררררררררררררררדדדדדדדדדדדדתתתתתתתתתתתתתתתת חחחחחחחחחחחחחחחחחחססססססססססססססססססממממממממממממממממממממממייייייייייייייםםםםםםםםםםםםםםםםםם הורדת חסמים  
לשימוש 

וווווווררררררררררררדדדדדדתתתתתתתתתתתתתתתתתת חחחחחחחחחחחסססססססססססססססססססססממממממממממממממממיייייםםםםםםםםםםם
ללללללללללללללשששששששששששששששששששששיייייייייממממממממממממממממממוווווווווושששששששששששששששששששש
בנכסים  
מממממממממממממממממווווושששששששששששששששש לללללללללללללללששששששששששששששששששששייימממממממממממממממממווושששששששששששששששששששלללללללללללללשששששששששששששששש
בבבבבבבבבבבבבבבבבנננננננננננננכככככככככככככככסססססססססססססססססססססיייייייייייםםםםםםםםםםםםםםםם
ציבוריים
םםםםםםםם בבבבבבבבבבבבננננננננננכככככככככככככססססססססססססססססייייייםםםםםםםםםםםבבבבבבבבבבבבבבבבבבנננננננננננננננננכככככככככככככככסססססססססססססס
בבבבבבבבבבבבבבבבווווווררררר  צצצצצצצצצצצצצצצצצצציייייייייייבבבבבבבבבבבבבבבבבבווווווווווררררררררררררררררררריייייייייייייייייייייייייצצצצצצצצצצצצצצצ

םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם  
םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם

נציג סביבתי 
במועצה  
 לצרכנות

חינוך והסברה 
לצריכה ירוקה  
ולערכים לא  
 חומריים

תמריצים לפיתוח  
 עסקים בפריפריה

תמיכה ממשלתית 
סייט לעסקים  -בבטא

 חברתיים וסביבתיים

ייצוג בדירקטוריונים  
של דירקטורים מן  
הציבור עם ניסיון  

 בקיימות

פיתוח מנהיגות 
ושלטון מקומי  
 בפריפריה

סיוע למגזר  
השלישי באזורי  

 הפריפריה

שיוך  /פיתוח
קהילתי  
 בערים

ביטוח סיכונים לקבלת  
אשראי לעסקים  

קהילתיים  /מקומיים
 ולסביבתיים

הענקת פרס  
לחדשנות  
 סביבתית

הממד  הנגשה של 
לפעילויות של  הווירטואלי 

,  קהילות, עסקים מקומיים
 ורשויות מקומיות

שירותים קהילתיים  
י  "מט(לקיימות 

 )שאינו מסחרי

שכונת מגורים  
כתשתית 

 משרתת קהילה
העצמת אוכלוסיה 
 מבוגרת בקהילה  

ביזור סמכויות 
לרמה קהילתית  
 ודמוקרטיזציה

מכרזים והעסקת יועצים  
למימוש של פעילות  

 עסקית מקומית

עידוד פעילויות  
נוער וחיזוק  

נושאים  
 סביבתיים

אמצעי מרכזי 

אמצעי משלים 

איור 28: חבילה ׳קהילתית-עסקית׳
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טבלה 11: חבילה 'קהילתית-עסקית'

צעדים משלימיםכלי-מדיניות משלימיםכלי-מדיניות מרכזי

הנגשת אשראי ותקציב שתאפשר 

פעילות קהילתית

השתלמויות למארגנים מקומיים  •

הסדרת מקורות אשראי — ממשלתי/  •

פרטי

ליווי/ייעוץ לקיום הפעילויות והסדרי   •

המימון

ערוצים לפרסום עסקים ופעילות   •

מקומית

הרשות המקומית תציע ביטחונות   •

לאשראי שיינתן לרמה הקהילתית

קביעת צינורות דיווח בין הרמה   •

הקהילתית לעירונית, לא רק בנושאי 

תקציב אלא בעיקר בנושאי תפעול.

הגברת עצמאות השלטון המקומי, בין   •

היתר ע"י שינוי בסיס המיסוי שלו

הסרת חסמים לשימוש בנכסים 

ציבוריים

מתן כבוד/ערך לנכסים ציבוריים  •

שמירה/ביטוח הנכסים הציבוריים  •

תנאי הסדרה ופיקוח   •

תנאי-קדם:

ניסוי בכמה נכסים ציבוריים  •

סקירה של נכסים ציבוריים  •

קביעת נוהל וקריטריון לשימוש   •

הנכסים — גנרי ומקומי

תמריצים לפעילות סביבתית של 

הסקטור העסקי

מנגנון ממשלתי לבקרה ופיקוח  •

תנאי-קדם:

תנאי אשראי ומיסוי מועדפים   •

למוצרים לא חומריים (כגון במע"מ)

זכאות לפטור/הקלה על צריכה לא   •

חומרית, ולעצמאים במס הכנסה

העדפה בבחירת פעילות על-ידי ועדי   •

עובדים/מעסיק

מסגור כ'בטא-סייט' לקלין-טק  •

מסגור כמניעת נזק וחבּות עתידית  •

תמריצים למוצרים ושירותים 

ירוקים ומעֲבר מרכישת מוצר 

לאספקת שירות

חובת הצגת עלות אחזקה/הפעלה  •

בקרה על דיווח עצמי   •

(self-reporting) — סנקציות

 Eco-labeling 'מיתוג ירוק'  •

קביעת תנאי שירות, אחזקה והפעלה   •

הנדרשים כדי להחשיב מוצר או שירות 

כירוק

מתן תנאי-אשראי לרכישת שירות   •

לעומת רכישת מוצר

עידוד 'צריכה משתפת'   •

Collaborative Consumption
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אחרית דבר

לעבר  להתבונן  מסוגו  ראשון  ניסיון  היא   '2030 'תחזית 

עתידה הרחוק של ישראל.

מתמשך  תהליך  תתניע  הקיימּות  שתחזית  היא  השאיפה 

כאלו  דווקא  ולאו  שונות,  קבוצות  בין  שיח  שיכלול 

האופן  את  בחשבון  ויביא  הסביבה,  לתחום  המשויכות 

בו תהליכים מתרחשים בתוך הממשלה ומחוצה לה, ואת 

ההשפעה ההדדית ביניהם.

מחייבת  העתיד  את  האופפת  הגבוהה  האי-ודאות  רמת 

עם  שיתמודד  תקופתי  ועדכון  מעקב  של  תהליך-המשך 

שאלות וסוגיות רלוונטיות נוספות ויבחן בצורה ביקורתית 

ההתפתחויות  את  וכן  ומשמעותן  המגמות  את  ושונה 

הגלובליות והשלכותיהן.

כפי שהובהר בעבודה זו, ראיית הקיימּות בישראל תחייב 

מנת  על  ורב-תחומי  רחב  בקונטקסט  התבוננות  בעתיד 

לעקוב אחר הכוחות המניעים הגורמים שינויים בסביבה, 

ברווחת האדם ובחוסן.

לתחזיות  תהליכי-המשך  יצרו  בינלאומיות  מערכות  כמה 

שערכו, תוך מעקב אחר התחזית הקודמת, יצירת תחזית 

חדשה לתאריך-יעד רחוק יותר (2050) והתמקדות בסוגיות 

יותר  רחבות  או   ,(OECD-ה ארגון  (כגון  יותר  מצומצמות 

(כגון ה-GEO של יונ"פ).

ארוכת-טווח  אסטרטגית  בחשיבה  הצורך  עלה  בישראל 

ובמסגרת  לכלכלה)125  הלאומית  (המועצה  בממשלה 

ציבורית ונראה כי כיום קיימת קבילות ציבורית ופוליטית 

לקידום תהליך מסוג זה.

מכון  ושל  הסביבה  להגנת  המשרד  של  זו  משותפת  יוזמה 

ירושלים לחקר ישראל יכולה לשמש נדבך משמעותי בתהליך 

חשיבה אסטרטגי ארוך-טווח כלל-ממשלתי בעתיד.

125 במארס 2010 הורו ראש הממשלה ושר האוצר למנות צוות-היגוי 

האוצר,  ומנכ"ל  לכלכלה  הלאומית  המועצה  יו"ר  של  בראשותם 
לקידום תהליכים שיאפשרו תכנון אסטרטגי כלכלי-חברתי ארוך-טווח 

לישראל.

הכנת  בתחילת  כי  מלמד   '2030 'תחזית  מהכנת  הניסיון 

הסוגיות  את  בוודאות  מראש  לזהות  ניתן  לא  התחזית 

החשובות. הסוגיות מתבהרות תוך כדי התבוננות משותפת 

של מומחים מתחומי-ידע שונים במגוון רחב של אספקטים, 

עבודת  שהתקדמה  ככל  מובילות  לסוגיות  הפכו  שחלקם 

וסגורה,  קשיחה  מסגרת  מראש  לקבוע  קשה  לכן  הצוות. 

עם  שיזרום  תהליך  ליצור  מנת  על  חופש-פעולה  ונדרש 

העתיד,  תסריטי  פיתוח  תוך  המתעוררים  החשיבה  כיווני 

גיבוש החזון לעתיד וזיהוי אסטרטגיות הפעולה החשובות 

להשגת החזון הרצוי והאפשרי.

לסיכום: את המסמך הזה אנו חותמים בהמלצה 

ומחוצה  בממשלה  שינוי  שיביאו  תהליכים  להניע 

ארוכת-טווח  אסטרטגית  חשיבה  ויאפשרו  לה 

שבמסגרתה יזוהו המגמות העכשוויות והצפויות, 

חזון  יגובש  אפשריים,  תסריטי-עתיד  יפותחו 

שיסייעו  אסטרטגיות-פעולה  יזוהו  ואפשרי,  רצוי 

להתקרב אל החזון ויורכבו חבילות כלי-מדיניות 

ליישומן, וכל זאת על מנת להבטיח עתיד מקיים 

לישראל.





נספחים
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מדדים — תקציר הממצאים נספח 1: 

ּפלח-אוכלוסייה  בידי  הצריכה  ועומסי  הקנייה  כוח 

את  מעודדת  גבוהה  פנויה  שהכנסה  היות  מצומצם. 

מדיניות  נדרשת  הסביבה,  על  הלחץ  ואת  הצריכה 

דפוסי  את  שישנּו  בצעדים  שתלּווה  מתקנת  ממשלתית 

הצריכה.

לאחר  ההכנסה  מן  שנותר  מה  היא  לנפש  פנויה  הכנסה 

ניכוי ההוצאות על מזון וחלוקתו למספר הנפשות במשק 

בעשירון  לנפש  הפנויה  החודשית  ההכנסה  ממוצע  הבית. 

(כ-50%  ש״ח  מ-400  פחות  על  בשנת 2008  עמד  התחתון 

מן ההכנסה הכוללת) ואילו בעשירון העליון הוא עמד על 

הפער  הכוללת).  ההכנסה  מן  (כ-90%  לנפש  ש״ח   10,000

בהכנסה הפנויה לנפש בין העשירון העליון לתחתון הולך 

ומעמיק עם השנים. המחסור בקרב העשירונים התחתונים 

ואיכות- השכלה  רכישת  המֹונע  כדור-שלג  בבחינת  הוא 

ומעביר  אותם  מעצים  פערים,  משריש  הוא  סבירה,  חיים 

אותם מדור לדור. עד 2030 הפערים צפויים להחמיר, תוך 

הפנויה  כשההכנסה  התחתון,  העשירון  במצב  שיפור-מה 

בעוד  ש״ח,   550 על  תעמוד  מזון,  על  ההוצאה  אחרי  בו, 

שבעשירון העליון היא תגיע ל-18,000 ש״ח.

3. צריכת אנרגיה

להנעת  המשמשת  האנרגיה  היקף  את  המבטא  מדד 

מערכות הייצור במשק, ובמרכזה צריכת נפט ומוצריו 

וחשמל.

השוואה למדינות ה-OECD מצביעה על צריכת אנרגיה 

נמוכה-יחסית בישראל ועל מגמת התייעלות מצומצמת 

יחסית.

בין  בישראל  שהוכפלה  כמעט  הכללית  האנרגיה  צריכת 

צריכת  בשנה.  ב-4%  בממוצע  ועלתה   2008-1990 השנים 

ובכ-1.5%  בכ-27%  אלו  בשנים  עלתה  לנפש  האנרגיה 

בשנה בממוצע. מנגד, צריכת האנרגיה ליחידת תמ"ג היתה 

בשנים 2008-1995 במגמת ירידה מתונה, שמקורה כנראה 

לנפש  האנרגיה  אספקת  במשק.  הייצור  אמצעי  בייעול 

עורכים: ד"ר עמיר אידלמן ויעל יבין126 

מדדי הכוחות המשפיעים על הסביבה

1. תוצר מקומי גולמי לנפש ומדד ג'יני

מדד המבטא את הרווחה הכלכלית של האוכלוסייה ואת 

כוח הקנייה שלה, תוך בחינת האי-שוויון בחברה. 

התמ"ג עלה, הפערים החברתיים גדלו ואי-השוויון החברתי 

והסביבתי הועמק.

בישראל  לנפש  התמ"ג  עלה   2009-1995 השנים  בין 

בכ-23% — מכ-76 אלף ש״ח לנפש לכ-94 אלף ש״ח לנפש. 

הלחץ  בהגדלת  בצריכה,  בעלייה  מלּווה  בתמ"ג  העלייה 

בצריכת  בעלייה  הבנוי,  השטח  בהגדלת  הסביבה,  על 

במקביל  והנסועה.  המינוע  ברמת  ובעלייה  ומים  אנרגיה 

האי-שוויון  מדד  שהוא  ג'יני —  מדד  גם  אלו  בשנים  עלה 

בהשוואה  ל-0.3892.  מ-0.3365  בכ-16%,   — בחברה 

למדינות ה-OECD ישראל נמצאת במקום השני במדד זה 

לקו  מתחת  האוכלוסייה  מן  כ-20%  עם  מקסיקו)  (אחרי 

שצריכתה  כוח-קנייה,  חסרת  באוכלוסייה  מדובר  העוני. 

הביתית מצומצמת וקיומית בלבד. ישראל ניצבת במקום 

השורר  החברתי  שאי-השוויון  המדינות  בסולם  השלישי 

בהן הוא הרב ביותר (נתוני 2005).

העלייה בתמ"ג מלּווה בהרחבת פערים בחברה הישראלית, 

בעלי  על-ידי  בעיקר  נגרם  הסביבה  על  שהלחץ  ומכאן 

הכנסה גבוהה, ממגזר מצומצם-יחסית אשר צורך משאבים 

סביבתיים לאין שיעור יותר ממגזרים אחרים. 

2. הכנסה פנויה לנפש

מדד המצביע על יכולתם או על אי-יכולתם של משקי-

בית לרּכוש שירותים ומוצרים לאחר ההוצאה על מזון, 

לפי עֹשירוני-הכנסה.

בישראל שורר פער של פי 25 בהכנסה הפנויה לנפש, בין 

העשירון העליון לעשירון התחתון — פער שמביא לריכוז 

126 הדברים בתקציר זה הם על דעת מחבריהם בלבד. הניתוח המלא 

זמין באתר הפרויקט.
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נמוכה בישראל יחסית למרבית מדינות ה-OECD. העלייה 

השנים  לאורך  לנפש  אנרגיה  באספקת  בארץ  שנרשמה 

שנרשמה  למגמה  דומה   (2008-1990 השנים  בין   29%)

למדינות  ביחס  גבוהה  אך  אחרות,  ים-תיכוניות  במדינות 

אף  שבחלקן  לדוגמה)  וגרמניה  בריטניה  (כמו  המערב 

מסתמנת ירידה באספקת האנרגיה לנפש. מגמת ההפחתה 

השנים 2008-1995)  בין  לתמ"ג (12%  האנרגיה  באספקת 

ממדינות  בחלק  המסתמנת  למגמה  ביחס  מתונה  היא 

של  מגמה  אף  קיימת   OECD-ה ממדינות  (בחלק  המערב 

ממש  של  וירידה   absolute decoupling מוחלט —  ניתוק 

באספקת האנרגיה במקביל לעלייה בתמ"ג). הדבר מצביע 

על פוטנציאל להתייעלות אנרגטית שטרם מומש בישראל. 

השינויים המסתמנים בתמהיל הדלקים בארץ — ובעיקר 

הגידול הצפוי בשימוש בגז טבעי במקום בדלקים מזהמים 

בישראל  האנרגטית  התמונה  את  לשפר  צפויים   — יותר 

כרגיל',  'עסקים  בהנחת  הסביבה.  על  לטובה  ולהשפיע 

צריכת החשמל לנפש צפויה לעלות עד 2030 ב-74%.

4. תחבורה — רמת מינוע ונסועה

מתחבורה  הנובע  הסביבתי  הלחץ  לבחינת  מדדים 

ומשימוש גובר בדלקים.

 .OECD-רמת המינוע בישראל נמוכה יחסית למדינות ה

עם זאת צפויה עלייה ניכרת בנסועה, שתכביד את העקה 

הסביבתית. 

צי הרכב בישראל גדל בשני העשורים האחרונים בשיעור 

ניכר. מספר כלי הרכב הפרטיים עלה בכ-160% והנסועה 

בהיקף   69% של  לגידול  ביחס  וזאת  ב-186%,  עלתה 

צי  כלל  מתוך  הצמודים׳  ׳הרכבים  שיעור  האוכלוסייה. 

הרכב הפרטי, הגיע בסוף 2009 לכ-13% — כשני שלישים 

שיעור  הגיע   2006 בשנת  'ליסינג'.  חברות  בבעלות  מהם 

הרכבים הצמודים ל-60% מסך הרכבים החדשים שנרכשו, 

זה  שיעור  ה-90.  שנות  באמצע  לכ-30%  בהשוואה  וזאת 

רמת  האחרונות.  השנים  בשלוש  ספורים  באחוזים  ירד 

בישראל  ביותר  הגבוה  החברתי-כלכלי  באשכול  המינוע 

מגיעה ל-463 כלי-רכב פרטיים ל-1,000 נפש — פי 5 מרמת 

רק  יש  ּבו  ביותר,  הנמוך  החברתי-כלכלי  באשכול  המינוע 

והן  המינוע  רמת  הן  נפש.  ל-1,000  פרטיים  כלי-רכב   73

הנסועה בישראל נמוכות בהשוואה למדינות המערב. כמו 

בצי  הנסועה  סך  מתוך  הפרטי  ברכב  הנסועה  שיעור  כן, 

 .OECD-הרכב בישראל, נמוך גם הוא בהשוואה למדינות ה

עם זאת, הגידול בנסועה בישראל מאז שנות ה-90 היה מן 

הגבוהים במדינות ה-OECD — 114% בשנים 2004-1990. 

היקף הנסועה והגידול בנסועה מעמידים את ישראל, שהיא 

מדינה קטנה וצפופה, בפני בעיה סביבתית חמורה. בהנחת 

הממוצעת  המינוע  שרמת  התחזית  צופה  כרגיל',  'עסקים 

תגיע ב-2030 לכ-350 כלי-רכב ל-1,000 תושבים — גידול 

ובנסועה- בנסועה  הגידול   .2009 לשנת  ביחס  כ-35%  של 

לנפש צפוי לגדול בכ-60%-65%. לפי הנחה זו צפויה עלייה 

כבישים  להרחבת  שתביא  התחבורתיים,  במדדים  ניכרת 

הדלק  בצריכת  עלייה  חדשים,  כבישים  סלילת  קיימים, 

ועלייה בזיהום האוויר.

5. צריכת-מים

מדד המבטא מגמות בהפקת מים וצריכתם. 

של  לממוצע  קרובה  בישראל  הביתית  המים  צריכת 

מדינות ה-OECD, אך ישנם פערי-צריכה בין האשכולות 

החברתיים ובין המרכז לבין הפריפריה.

צריכת המים השפירים ירדה מ-92% מכלל צריכת המים 

בזכות  זאת   .2008 בשנת  לכ-75%   1990 בשנת  בישראל 

התפלת  ובזכות  לחקלאות  במי-קולחין  הגובר  השימוש 

מים לשתייה שהחלה בישראל בשנת 2007. הגידול הצפוי 

להשלכות  יותר  קפדנית  תשומת-לב  יחייב  בהתפלת-מים 

הסביבתיות של פעולת ההתפלה. בשנות האלפיים נמשכה 

אך  הכוללת,  הביתית  המים  בצריכת  העלייה  מגמת 

כ-105  על  והתייצבה  ירדה  לנפש  הביתית  המים  צריכת 

ביחס  הביתית  המים  צריכת  בממוצע.  לשנה  מ"ק/נפש 

 relative) ליחידת תמ"ג מצביעה על מגמה של ניתוק יחסי

מואט  בקצב  אך  עולה,  המים  צריכת   —  (decoupling

לנפש  המים  צריכת  של  בדיקה  בתמ"ג.  העלייה  לעומת 

באשכול  המים  צריכת  כי  מעלה  חברתיים  אשכולות  לפי 

ופי  הראשון,  באשכול  מהצריכה   6-5 פי  גבוהה  העשירי 

4-3 מן הממוצע הארצי. כמו כן קיימים פערים בצריכת-

מים בין יישובי הפריפריה ליישובי המרכז: ב-2008 עלתה 

של  זו  על  המבוססים,  המרכז  ביישובי  המים  צריכת 

העירונית  בצנרת  אבדני-מים  בכ-40%.  הפריפריה  יישובי 

נובע  המים  אבדן   — באוכלוסייה  פערים  על  מצביעים 
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בתחומי  לא-חוקית  וִמצריכה  צנרת  של  לקויה  מתחזוקה 

בישראל  לנפש  הביתית  המים  צריכת  החלשות.  הרשויות 

מעט  ונמוכה   OECD-ה למדינות  בהשוואה  גבוהה  אינה 

מממוצע ה-OECD. התחזית לשנת 2030 לפי תכנית האב 

למשק המים, מצביעה על מגמות דומות למגמות הקיימֹות: 

עלייה של כ-40% בצריכת המים הביתית וירידה של כ-6% 

בצריכת המים הביתית לנפש.

6. פסולת עירונית

מדד המבטא את כמות האשפה הנוצרת יום-יום, הן 

מִמשקי הבית והן מגורמי מסחר ותעשייה.

ייצור הפסולת לנפש גבוה בישראל ביחס לשאר מדינות 

החברתיים- האשכולות  בקרב  במיוחד   ,OECD-ה

כלכליים הגבוהים וביישובי מרכז הארץ.

מאז שבוצעו שינויים במערך האיסוף וההטמנה של פסולת 

כ-2%  של  ממוצעת  עלייה  חלה   ,2002 בשנת  עירונית 

בשנה בנפחי הפסולת העירונית בישראל. בתקופה זו עלה 

ממוצע  שנתי  בשיעור  לנפש  העירונית  הפסולת  ייצור  גם 

חלה  מנגד   .2009-2002 בשנים  ב-4%  ובסה"כ  כ-1%  של 

בתקופה זו ירידה של 9% בכמות הפסולת ליחידת תמ"ג — 

דבר המעיד על ניתוק יחסי (relative decoupling). כמות 

גבוהה  העשירי,  החברתי-כלכלי  באשכול  לנפש  הפסולת 

פי 6 מן הכמות הממוצעת לנפש בישראל. שיעור הפסולת 

ביישובי  הפסולת  משיעור  ב-70%  גבוה  המרכז  ביישובי 

גבוה  היהודיים  ביישובים  הפסולת  וייצּור  הפריפריה, 

מייצור הפסולת ביישובים שתושביהם אינם יהודים. 

בשנים 2008-2004 הגיע ִמחזּור הפסולת לכדי 12% מכלל 

(לחומר  הפסולת  מרכיבי  התפלגות  העירונית.  הפסולת 

אורגני, פסולת מסחרית, גזם) אינה ידועה. כמות הפסולת 

 .OECD-ב אחרות  למדינות  יחסית  גבוהה  בישראל  לנפש 

במרבית המדינות ההכנסה לנפש גבוהה מזו שבישראל וגם 

הוצאות הצריכה הפרטית לנפש גבוהות שם יותר. עם זאת, 

כמות הפסולת לנפש במדינות אחרות קטנה מזו שבישראל. 

ולצמצם  האשפה  ייצור  את  להאט  יכולת  על  מעיד  הדבר 

להשגה  שניתן  מה   — בישראל  לנפש  הפסולת  נפחי  את 

שיעור  הגדלת  עם  בבד  בד  הפסולת  כמות  צמצום  על-ידי 

כמות  תעלה  התחזית  לפי  ההטמנה.  נפחי  וריסון  הִמחזור 

הפסולת ב-2030 בשיעור נמוך של כ-1.7% בהמשך למגמות 

של  בשיעור  תרד  תמ"ג  ליחידת  הפסולת  ואילו  הקיימֹות, 

כ-38%.

מדדי מצב הסביבה

(SOx) 7. פליטות תחמוצות-גופרית

מפליטות  שנגרם  האוויר  זיהום  את  המבטא  מדד 

מבתי-זיקוק, תחנות-כוח ומפעלי-תעשייה.

עדיין  ולתמ"ג  לנפש  הפליטות  בפליטֹות;  ניכרת  ירידה 

.OECD-גבוהות יחסית למדינות ה

בשנים 2008-2000 הסתמנה הפחתה שנתית ממוצעת של 

כ-7% בפליטת SOx ובסה"כ הפחתה של כ-46% בפליטות 

הוא  תחמוצות-גופרית  של  העיקרי  הפליטה  מקור  אלו. 

מייצור חשמל. ההפחתה בפליטות מקורה בנקיטת אמצעים 

הגופרית  שתכולת  בדלקים  השימוש  ובמרכזם  שונים 

בהם נמוכה, וזאת בנוסף לשימוש בגז טבעי ועוד. המשך 

הפליטות  את  יפחית  בפחם,  במקום  טבעי  בגז  השימוש 

באופן ניכר. מגמות דומות מסתמנות בכל המדדים — בסך 

לתמ"ג  ובפליטות  ולתמ"ג  לנפש  בפליטות  הפליטות,  כל 

לנפש (הפחתות שנתיות של 10-8%). 

 (SO2) דו-חמצנית  גופרית  של  ביותר  הגבוהים  הריכוזים 

הזיקוק  ולבתי  הגדולות  הכוח  לתחנות  בסמוך  נמדדים 

בחיפה, בחדרה ובאשדוד, אף שריכוזים אלה אינם עולים 

שיעור  הישראלי.  בתקן  המותרים  המרביים  הערכים  על 

 ,OECD-בישראל נמוך ביחס למדינות ה SOx-פליטות ה

בהשוואה  גבוהות  לתמ"ג  והפליטות  לנפש  הפליטות  אך 

זיהום  את  לצמצם  הצליחה  ישראל  אחרות.  למדינות 

למגמות  בהשוואה  ניכר  באופן  ה-2000  בשנות  האוויר 

שנרשמו במדינות אחרות. 

(NOx) 8. פליטות של תחמוצות חנקן

מדד המבטא את מידת זיהום האוויר כתוצאה משריפת 

דלקים, הן ממקורות נייחים והן מכלי-רכב.

גבוהים  ריכוזים  ישנם  אך   ,NOx בפליטות  ירידה  חלה 

מגמות  הארץ;  במרכז  עירוניים  צירי-תחבורה  לאורך 

המסתמנות  למגמות  דומות  אלו  בפליטות  ההפחתה 

במדינות מפותחות. 
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של  בפליטות  כ-12.5%  של  ירידה  חלה  ה-2000  בשנות 

של  בפליטות  כ-25%  של  ירידה  ונרשמה  תחמוצות-חנקן, 

 4.6% של  הפחתה  חלה  כן  כמו  לנפש.  תחמוצות-חנקן 

בממוצע השנתי של פליטות תחמוצות-חנקן ליחידת תמ"ג. 

מכלי-רכב,  הפליטות  מצמצום  בעיקר  נובעת  זו  הפחתה 

אך לאורך השנים נמדדו עדיין חריגות בריכוזי תחמוצות-

במטרופולינים  המוצבות  האוויר  ניטור  בתחנות  חנקן 

ראשיים.  לצירי-תחבורה  בסמוך  בעיקר  וירושלים,  ת"א 

הפליטות-לנפש בישראל נמוכות מעט מן הממוצע שנמדד 

בישראל  נמצאה  בפליטות-לנפש  גם   .OECD-ה במדינות 

בשנות ה-2000 מגמת הפחתה, כמו במרבית המדינות. ברם, 

הפליטות של תחמוצות-חנקן ליחידת תמ"ג עולות בישראל 

כי  לציין  יש  זאת  עם   .OECD-ה במדינות  הממוצע  על 

בישראל מסתמנת מגמת צמצום גם במדד זה, בדומה למה 

שמסתמן במדינות ה-OECD המפותחות.

 (PM10 ;PM2.5) 9. הימצאות חלקיקים באוויר

כתוצאה  בחלקיקים  האוויר  זיהום  את  המבטא  מדד 

משימוש בדלקים בתעשייה ובתחבורה.

חלה ירידה משמעותית בפליטות אלו, אך בתוך הערים 

נרשמו ריכוזים גבוהים של חלקיקים, ובמיוחד ריכוזים של 

 .OECD-חלקיקים נשימים עדינים, בהשוואה למדינות ה

החלקיקים הנשימים PM10 נובעים מסופות-אבק (מקור 

טבעי) ומשריפת-דלקים בתחנות-כוח ובתעשייה (מקורות 

אנתרוּפוגניים). ניתוח זה עסק בפליטות PM10 משריפת-

דלקים בלבד. מאמצע שנות ה-90 הסתמנה בישראל מגמה 

נרשמה  ה-2000  ובשנות  בפליטות,  צמצום  של  כללית 

הפליטה:  מקורות  מכל  בפליטות  כ-44%  של  הפחתה 

מייצור חשמל (מקור עיקרי) ומשאר ענפי התעשייה, מכלי-

רכב וממקורות אחרים. ריכוזי הרקע של PM10 בישראל 

סוּב-טרופיים  מדבריות  לרצועת  סמיכותה  מפאת  גבוהים 

ולסופות האבק המתחוללות בהם. חריגת ריכוזים מן התקן 

נרשמת ב-21 ימים בשנה, שהם כ-6% מן הזמן, כולל ימים 

של סופות-אבק. בחינת הריכוזים של PM2.5 החלה בשנות 

ה-2000 והיא מצביעה על חריגה מֶתֶקן היעד השנתי בכל 

הארץ ולאורך כל שנות המדידה. בהשוואה בינלאומית של 

ריכוזי PM10 באזורים אורבאניים, ישראל תופסת מקום 

הפחתה  מגמת  ניכרה  זה  בתחום  גם  אולם  גבוה-יחסית, 

של 42%, שהיא הגדולה ביותר לשנות ה-2000 בהשוואה 

 .OECD-לשאר מדינות ה

10. פליטות גזי-חממה

מדד המבטא את מידת פליטות גזי החממה ממקורות 

ההתחממות  תהליך  את  המגבירים  אנתרוּפוגניים 

הגלובלית.

מחויבת  היא  אך  מזערית,  גלובלית  השפעה  לישראל 

להסכמים בינלאומיים שעליהם היא חתומה; הפליטות 

צפויות  והן   OECD-ל יחסית  גבוהות  בישראל  לנפש 

לעלות בעתיד.

בישראל  עלה   (CO2) דו-חמצני  פחמן  של  הפליטות  היקף 

שנתי.  בממוצע  ובכ-1.3%  בכ-11%   2009-2000 בשנים 

פליטות CO2 לנפש ירדו בכ-5% בסה"כ ובכ-0.6% בממוצע 

ב-18%  זו  בתקופה  ירדו  תמ"ג  ליחידת  הפליטות  שנתי. 

מגמה  על  מעידים  אלה  נתונים  שנתי.  בממוצע  ובכ-2.1% 

של ניתוק יחסי (relative decoupling) המצביע על מגמת 

הפליטות  בשיעור  ירידה  על  אך  הפליטות,  בשיעור  עלייה 

דלקים  משריפת   CO2 פליטת  (ולנפש).  תמ"ג  ליחידת 

הפליטות  מסך  בכ-0.5%   2007 בשנת  בישראל  הסתכמה 

של מדינות ה-OECD. לישראל השפעה מזערית, אם בכלל, 

לאמנות  מחויבת  היא  אך  לאטמוספרה,   CO2 פליטת  על 

החממה,  גזי  הפחתת  בנושא  חתמה  שעליהן  בינלאומיות 

איכות  את  לשפר  מסייעת  הפליטות  הפחתת  על  והקפדה 

וליחידת  לנפש  גזי-חממה  של  הפליטות  בישראל.  האוויר 

 .OECD-ה למדינות  בהשוואה  בישראל  גבוהות  תמ"ג 

לפי תחזיות הלמ"ס בדבר שינויי-אקלים בהנחת 'עסקים 

גזי- בפליטות   100% עד  של  גידול  בישראל  צפוי  כרגיל', 

צפויה  זו  תחזית  לפי  ל-2030.   2005 השנים  בין  חממה 

עלייה של 40% בפליטות גזי החממה לנפש. 

11. מליחות מי התהום

מדד המבטא את מידת איכות המים באקוויפר ההר 

והחוף ואת מידת הלחץ על הסביבה.

הֶתקן  מן  לחרוג  עלול  החוף  באקוויפר  המליחות  ריכוז 

להפחתת  פעולות  ננקטות  אך  למי-שתייה,  המומלץ 

המליחות. 
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המליחות באקוויפר החוף גבוהה במיוחד בחלקים הדרום-

שנה  כ-15  בעוד  המסתמנות,  המגמות  לפי  שלו.  מזרחיים 

עלולה המליחות באזורים שונים של אקוויפר החוף לחצות 

את קו ה-250 מ"ג/ליטר ולהפוך את מקורות מי השתייה 

למקורות-מים שיתאימו לשימוש חקלאי ותעשייתי בלבד. 

את  לצמצם  שמטרתם  צעדים  בישראל  ננקטים  כיום 

של  המדיניות  מסמך  הטבעיים.  המים  מקורות  המלחת 

הנדרשות  הפעולות  את  מפרט  המים  למשק  האב  תכנית 

לשיפור איכות המים בטווח הקצר והארוך.

12. שטחים בנויים ושטחים פתוחים

מדד המבטא את מידת השילוב בין תהליכי הפיתוח 

לבין השמירה על השטחים הפתוחים.

כ-79% מן הגידול הצפוי באוכלוסייה ייקלטו עד 2030 

של  בנוי  שטח  תוספת  על  צפופה,  עירונית  בבנייה 

כ-84,000 דונם בתחומי הערים. כ-11% מהגידול הצפוי 

באוכלוסייה ייקלטו במועצות אזוריות בבנייה בצפיפות 

נמוכה, תוך אבדן שטחים פתוחים בהיקף דומה לזה של 

הבנייה העירונית (כ-79,000 דונם).

מיליון   1.3 היה  בשנת 2007  בישראל  הבנוי  השטח  היקף 

צפוי  בשנת 2030  המדינה.  שטח  מכלל  כ-6%  שהם  דונם, 

היקף השטח הבנוי להגיע ל-1.5 מיליון דונם (6.9% משטח 

המדינה).

ב-2007 הגיעה צפיפות המגורים ברשויות העירוניות ל-10.9 

הממוצע  מן  שניים  מפי  יותר   — לדונם-מגורים  נפשות 

הארצי, וזאת לעומת צפיפות נמוכה של 2.3 נפשות לדונם-

תגיע  הקיימות  המגמות  לפי  האזוריות.  במועצות  מגורים 

הצפיפות בערים בשנת 2030 ל-14.7 נפשות לדונם-מגורים 

בתחום העיריות ול-3.3 נפשות בתחום המועצות האזוריות. 

והצפיפות  הפוך  בתהליך  נמצאות  המקומיות  הרשויות 

בהן צפויה לרדת מ-6.5 נפשות לדונם כיום לכשש נפשות 

לדונם-מגורים ב-2030.

כרסום  לגבי  רק  לא  משמעות  נודעת  הבינוי  ליעילות 

התחבורה,  אמצעי  לגבי  גם  אלא  הפתוחים,  השטחים 

תחבורה  אספקת  מאפשרת  אינה  נמוכה  וצפיפות  הואיל 

ציבורית יעילה.

למרות שבחישוב כלל-ארצי שיעור האבדן של עוד שטחים 

פתוחים לבינוי עד 2030 נראה קטן (כ-1%), יורגש השינוי 

היטב במחוזות תל-אביב (כ-11.2%) והמרכז (כ-6.8%).

מאוכלוסיית  כ-43%-45%  התגוררו   2009-1990 בשנים 

הארץ במחוזות ת"א והמרכז, ולפי מגמה זו, גם כשהיקף 

לפריפריה  מרכז  בין  החלוקה  תישאר  יגדל,  האוכלוסייה 

 450 עם  יותר,  צפופה  תהיה  המדינה  ב-2030.  גם  דומה 

נפש לקמ"ר לעומת 329 ב-2009, אך התפרסות הצפיפות 

בחלוקה גיאוגרפית, לפי מחוזות, משמעותית מן הצפיפות 

הכלל-ארצית: כך תגיע הצפיפות במחוז תל-אביב ב-2030 

ל-8,488 נפשות לקמ"ר ובמחוז המרכז היא תגיע ל-2,452 

קמ"ר.

הקרקע  תכסית  לפי  המגורים  צפיפות  את  כשבוחנים 

לבנייה, ירושלים נמצאת בתהליך של ציפוף; הצפיפות בה 

תעלה מ-10.6 נפשות לדונם-מגורים ב-2007 ל-14.8 נפשות 

הצפיפות  תגיע  תל-אביב  במחוז  ב-2030.  לדונם-מגורים 

תגיע  היא  המרכז  ובמחוז  לדונם-מגורים,  נפשות  ל-13.1 

ל-10.6 נפשות לדונם-מגורים. הצפיפות במחוזות האחרים 

תגיע ב-2030 ל-8-7 נפשות לדונם-מגורים.



133

חוֹות-דעת מומחים — מסרים עיקריים127  נספח 2: 

1. סחר וכלכלה127128

ונתנה  במשק  מעורבת  היתה  המדינה  העבר:  תהליכי 

בהיותה  הן  מלאה.  ולתעסוקה  כלכלית  לבנייה  עדיפות 

רגולטור והן בהיותה מעסיק היא התנגדה לָרוב להגבלות 

סביבתיות על חברות ממשלתיות. המשק היה קטן ומּוכוון 

לצרכים מקומיים כגון בנייה, חקלאות ותשתיות.

מגמות ההווה: המשק הישראלי עבר מייצור מקומי לסחר-

הישראלי  המשק  התמ"ג.  מן  כ-61%  כיום  התופס  חוץ, 

לנפש  התמ"ג  גלובליות.  להשפעות  מאוד  כיום  חשוף 

העשורים  בשני  שהובלה  התפתחות   — ל-$28,000  עלה 

(היי-טק).  טכנולוגיות-ִעלית  על-ידי  בעיקר  האחרונים 

תהליכי ההפרטה במשק יצרו הפרדה בין הרגולטור לבין 

היצרן והמעסיק, מה שמאפשר למדינה, כרגולטור, לקבוע 

חבּות  של  שיקולים  להטמעת  ולפעול  סביבתיות  הגבלות 

הישראלי  השוק  החברות.  בשיקולי  חברתית-סביבתית 

דרישות  (כולל  הגלובלי  השוק  לתנאי  עצמו  התאים 

ה-OECD) ולתקינה סביבתית בינ"ל. קיימת כיום במשק 

לכך  אין  אך  הבנקאות,  בענף  במיוחד  גבוהה,  ריכוזיות 

השפעה מיוחדת על סוגיות סביבתיות. החדשנות המונהגת 

בתעשיות הביטחוניות מובילה לחדשנות במשק האזרחי.

תסריט 'עסקים כרגיל': עד 2030 צפויה הפעילות הכלכלית 

העולמית להכפיל את עצמה. המשק הישראלי, שהוא שחקן 

היום  עד  לתנודות.  חשוף  הגלובלי,  הסחר  במערכת  קטן 

ויכולת  במשברים  עמידה  יכולת  הישראלי  המשק  הוכיח 

להמשיך בהתפתחות. התמ"ג גדל בעשור האחרון ב-20% 

ומשנות ה-90 הוא גדל בכ-75%. בשנים האחרונות נרשם 

השלכות  להם  אשר  ותרופות,  כימיקלים  בייצוא  גידול 

מייצור  המעבר  זאת,  לעומת  כבדות-משקל.  סביבתיות 

(מה שמאפיין מדינות מפותחות)  מוצרים למתן שירותים 

עשוי להפחית עומסים על הסביבה המקומית. בהנחה שלא 

127 הדברים הם על דעת המחברים בלבד. חוות הדעת המלאות זמינות 

באתר הפרויקט.
128 חוות הדעת הוכנה על-ידי ד"ר דורון לביא ותומר אש, קבוצת פארטו 

בע"מ.

יחול שינוי במגמות הקיימֹות, העלייה בתמ"ג לנפש צפויה 

להתבטא בהגדלת עומסי הצריכה הביתית, אשר ישפיעו על 

הסביבה. על מנת להמשיך בעלייה ברמת התמ"ג לנפש, על 

המשק ליצור יתרון תחרותי, להימנע מסיכונים ולפתח כושר 

הסתגלות לשינויים המתרחשים בשווקים הגלובליים, כמו 

לאור   .(green growth) 'ירוקה'  צמיחה  לדפוסי  מעֲבר  גם 

לנקוט  הממשלה  תצטרך  הגלובליים,  בשווקים  התלות 

פעולה כדי לאפשר למשק להתייצב בחזית החדשנות, כולל 

תחומים  באותם  במיוחד  'קלין-טק',  הנקראות  בתעשיות 

בהם יש לישראל יתרון תחרותי ואפשרות למצב את עצמה 

כמובילה עולמית.

המלצות לעתיד:

בהיקף  להשקיע  חייבת  ישראל  כמעצמת-חדשנות   
רחב בחינוך, במו"פ, במרכזי-למידה ובקידום חדשנות 

טכנולוגית ולא-טכנולוגית;

התייעלות  קלין-טק,  'ירוקה',  צמיחה  של  לתחומים   

ופסולת)  קרקע  מים,  אנרגיה,  (בחומרי-גלם,  וחיסכון 

יש פוטנציאל גבוה להוביל בשוק;

ישראל עלולה למצוא את עצמה בתחרות מול השווקים   

הגלובליים ולהיות חשופה לסיכונים, הן ביחס לייצוא 

והן ביחס לייבוא;

יועבר  הוא  יגדל,  ישראל  של  החיצוני  שהחוב  ככל   
בירושה לדורות הבאים;

עלולה  היא  החדשנות,  לעידוד  תפעל  לא  ישראל  אם   
לאבד את מקומה בשווקים הגלובליים והתמ"ג לנפש 

עלול לרדת.

משק האנרגיה129  .2

תהליכי העבר: ישראל היתה תלויה בייבוא דלקים וסבלה 

מכך שהיתה "אי חשמלי", ללא חיבור לרשתות בינלאומיות. 

129 חוות הדעת הוכנה על-ידי ד"ר עמית מור, שמעון סרוסי ומלקולם 

איינספך, חברת אקואנרג'י בע"מ.
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הפחם נבחר כמקור אנרגיה אסטרטגי לייצור חשמל, וננקטו 

למקובל  בהתאם  סביבתיות  השפעות  להפחתת  אמצעים 

באותה תקופה; ייצור החשמל, הולכתו וחלוקתו, התבצעו 

על-ידי חברה ממשלתית (׳חברת החשמל׳) שמטרתה היתה 

להבטיח אמינות באספקת החשמל.

מגמות ההווה: כניסת גז טבעי לשוק האנרגיה, סוללת את 

מבני  שינוי  מהווה  פרטיים,  יצרני-חשמל  לכניסת  הדרך 

דלקים.  בייבוא  ישראל  של  תלותה  את  ומפחיתה  מהותי 

היקף הפיתוח של אנרגיה מתחדשת היה עד כה מצומצם 

מאוד; הושגה הפחתה משמעותית בזיהום-אוויר משריפת 

תעמוד  כיצד  ברור  לא  עדיין  אך  חשמל,  לייצור  דלקים 

ישראל במחויבותה להפחית פליטה של גזי-חממה.

תסריט 'עסקים כרגיל': מחיר הנפט לא צפוי לרדת ומחיר 

 70% עשור  תוך  יספק  טבעי  גז  לעלות.  צפוי  הטבעי  הגז 

מצורכי המשק לייצור חשמל ולאספקת אנרגיה למפעלים 

הגז  אספקת  של  המקורות  לגיוון  צעדים  יינקטו  גדולים. 

הטבעי. למרות ההתייעלות האנרגטית תהיה עלייה של 64% 

בצריכת החשמל בהשוואה ל-2009. היקף ייצור האנרגיה 

"אי  תישאר  שישראל  הואיל  לכדי 10%.  יגיע  המתחדשת 

לא  החשמל  אספקת  שבמערכת  העובדה  ולאור  חשמלי" 

קיימת יתירּות (redundancy), יהיה צורך בגיבוי מקורות-

אנרגיה בסולר ובמזוט.

המלצות לעתיד:

תסריטים שלפיהם מקורות האנרגיה יגדלו:

באמצעות  טבעי  גז  של  ארוכת-טווח  רזרבה  שמירת   

הגבלת ייצואו;

מתקן  והתקנת  אחסון   ,(LNG) נוזלי  טבעי  גז  ייבוא   

רה-גזיפיקציה בים (מכלית נייחת או ניידת);

העלאת היקף ייצור החשמל ממקורות-אנרגיה מתחדשים   

ל-20% מסך צריכת החשמל, תוך ייעוד של כ-300 קמ"ר 

בנגב למתקנים סולריים;

.GW 4 -הקמת תחנות-כוח גרעיניות בהספק של כ  

תסריטים לפיהם תגדל ההתייעלות האנרגטית:

הקמת רשת-חשמל חכמה דו-כיוונית לניהול עומסים,   

לרבות כתוצאה משימוש ברכב חשמלי; 

שימוש בגז טבעי לתחבורה (CNG, מתנול ורכב חשמלי);   

לתחבורה  מִּפצלי-שמן  המופק  מקומי  בדלק  שימוש   

ולתעשייה; 

נקיטת צעדים להשגת 20% התייעלות אנרגטית.  

3. קרקע ומרחב130

לאומי  כמשאב  בישראל  נתפסה  הקרקע  העבר:  תהליכי 

שליטה  השגת  ובראשן  המדינה  מטרות  להשגת  המיועד 

במרחב. היא הוקצתה בתנאים שהקנו למשתמשים בקרקע 

הופקעו  פרטיות  קרקעות  פרטית.  לבעלות  דומות  זכויות 

למטרות ציבוריות בהגדרה רחבה מאוד. בעקבות השינוי 

הכולל בתפיסת העולם הציבורית, שהביא להעדפת ה"אני" 

קרקע  הפקעת  משפטית,  בגושפנקה  וזכה  ה"אנחנו"  על 

נעשית כיום בצמצום ורק למטרות ציבוריות מובהקות — 

בעיקר לתשתיות. 

מגמות ההווה: הקרקע נתפסת היום יותר כאמצעי-ייצור 

זאת,  עם  יחד  לאומיות.  מטרות  להשגת  כמשאב  ופחות 

עבור  תשלום  לרבות  חיצוניות,  עלויות  כולל  אינו  מחירה 

תשתיות או נזקים סביבתיים. היעדר תמחור מלא מקדם 

את המגמה של התרחבות השטח הבנוי על חשבון השטחים 

הפתוחים ואינו מקדם תהליכים של שיפור המרחב העירוני 

והתחדשות המרקם העירוני הקיים. 

כלכלי  נכס  תשמש  הקרקע  כרגיל':  'עסקים  תסריט 

המאפשר פתרון בעיות כלכליות וחברתיות לטווח הקצר, 

ולכן צפויה התרחבות של השטח הבנוי על חשבון התייעלות 

פתוחים.  שטחים  חשבון  ועל  והמשק,  הפיזי  המרחב 

התחדשות עירונית תתקיים רק כאשר היא מוערכת כפעולה 

של  הזחילה  תימשך  עירונית,  התחדשות  ללא  "כלכלית". 

המרחבים  אל  ותעשייתית  מסחרית  פעילות  ושל  מגורים 

שמחוץ לערים.

המלצות לעתיד:

 — ההתרחבות  קצב  וצמצום  העירוניות  הגּברת  תסריט 

תסריט שימור המרחב הפתוח והגנה עליו: 

תכנון  סמנכ"ל  לשעבר  סתיו,  דן  אדר'  על-ידי  הוכנה  הדעת  חוות   130

ופיתוח במנהל מקרקעי ישראל.
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תחבורה  (במיוחד  תחבורה  של  משולבת  מערכת  תגובש 

מרכזית  ֹשדרה  של  במתכונת  ותעסוקה  עסקים  ציבורית), 

מעגלי-משנה.  ועם  שלוחות  עם  באר-שבע,  עד  מנהרייה 

 — ארצית  עירונית  מערכת  של  שלד  תהווה  זו  מערכת 

מטרופולין ארצית אחת — ובסיס לתהליכים: 

הערים  בחיזוק  כרוך  הבינוי  התפשטות  צמצום   

בשילוב   — הציבורי  המרחב  במיוחד   — והעירוניּות 

כלל- עירונית  התחדשות  פרויקט  ביישום  שימושים, 

ארצי, ובהפעלת אמצעים שיגבילו פרבּור; 

בשיטות  רחבות,  לאוכלוסיות  בר-השגה  דיור  יוקם   

ובמערכות מיוחדות וחדשות; 

תתבצע היערכות לאפשרות של גל-עלייה או התכנסות,   

בדגש על קליטה בערים; 

שינוי  ידי  על  היתר  בין  בתת-הקרקע,  השימוש  יוגבר   

הבעלות על תת הקרקע;

הבנוי  השטח  של  השנתי  ההתרחבות  שיעור  יצומצם   

לכדי 0.1%-0.05%.

תסריט צמצום קצב ההתרחבות עשוי להשתלב עם התסריטים 

הבאים: 

1. תסריט חיסכון בקרקע בהקצאה לתשתיות, לפיו:

התשתיות ישלמו בגין צריכת הקרקע שלהן;  

בתחומי  במנהרות  זה  ובכלל  תשתיות  שילוב  עידוד   

הערים ובפרוזדורים בינעירוניים.

2. תסריט שימור ופיתוח, לפיו:

שימור המרחבים הפתוחים לא יתבסס עוד על מודל העבר 

של חלוקת ייעודי-קרקע בין שימור לפיתוח, וחלוקה חדה 

על  שילוב  ליצור  צריך  העתידי  המודל  השימור.  סוגי  בין 

פי תפקודים, במסגרת מרקמים שיתוכננו בדגמים דומים 

לשמורות ביו-ספריות.

4. משק המים131

כתשתית  בישראל  נתפסה  המים  אספקת  העבר:  תהליכי 

אסטרטגית שנועדה להשיג יעדים לאומיים ונוהלה ברמה 

לשעבר  בע"מ,  יועצים  טל  טל,  שמעון  על-ידי  הוכנה  הדעת  חוות   131

נציב המים.

ארצית. החקלאות נקבעה עד שנות ה-90 כיעד דומיננטי. 

תשתיות משק המים (החוקיות, הפיזיות והאדמיניסטרטי-

ביות) הוקמו עקב המחסור החריף במקורות-מים והחמרתו 

הצפויה של מחסור זה.

במחסור,  כמשאב  כיום  גם  נתפסים  מים  ההווה:  מגמות 

אך מטרות אספקת המים הורחבו והן כוללות גם שימור 

נוף ומקורות-מים טבעיים כיעדים לאומיים. למים יש גם 

משמעות פוליטית במזה"ת ועל ישראל לעמוד בהתחייבויות 

נושאי  במכלול  חשוב  נושא  הם  המים  בהן  בינלאומיות 

המשא ומתן. המגמות כיום הן הצבת גבול בין הדרג המדיני 

(הממשלה ושריה) לבין הדרג המקצועי השוטף (רשות המים) 

המים  במשק  הקיימות  יעדי  קידום  המים;  משק  בניהול 

מי-קולחין  וִמחזור  התפלה   — המצאי  הגדלת  באמצעות 

זיהומם  מניעת  ידי  על  המים  מקורות  שימור  לחקלאות; 

על-ידי  השתייה  מי  הבטחת  שזוהמו;  המקורות  ושיקום 

פיתוח נהלים ושיטות לאספקת מים חלופית בעת משבר. 

המים  למשק  האב  תכנית  כרגיל':  'עסקים  תסריט 

לעבודה  המים  משק  את  מתאימה   ,2011 ביולי  שאושרה 

בתנאי אי-ודאות, כמו ירידה במצאי המים הטבעיים. על 

פי התנהלות משק המים, אספקת המים לצרכנים עירוניים 

וקידום  שימור  השוק.  כללי  פי  על  תיקבע  ותעשייתיים 

יעדים לאומיים (היקף החקלאות ופריסתה, מים לצורכי-

סבסוד  ידי  על  יושגו  השלום)  בהסכמי  המים  ופרק  טבע 

לצרכים  המים  אספקת  אמינות  הבטחת  המים.  מחיר 

האופרטיבי  האוגר  של  יעיל  ניצול  ידי  על  תושג  השונים 

ומקורות המים הנוספים. תכנון הכפלת פוטנציאל מקורות 

המים יושג באמצעות התפלת מי-ים, תוך ייעול השימוש 

לחקלאות,  במי-קולחין  שימוש  ותוך  לייצורם  באנרגיה 

תוך הקטנת סיכוני הזיהום לקרקע ולמי-תהום, מעורבות 

מקורות-מים  לפיתוח  אזוריים  פתרונות  במציאת  פעילה 

מקורות- פיתוח  האזורי.  המחסור  על  והתגברות  נוספים 

ייעשה  מי-נגר)  ניצול  בנגב,  פוסיליים  (מים  נוספים  מים 

תוך בחינת כדאיות כלכלית לניצולם. ייעול השימוש במים 

יושג על ידי ניהול הצריכה וניהול הנגר והניקוז. 

המלצות לעתיד:

תכנית האב שאושרה למשק המים הופכת למעשה לתכנית 

פיתוח לשנים הבאות.
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5. מערכות אקולוגיות ושירותיהן132

תהליכי העבר: עיקרו של פיתוח המדינה התבטא בהתמרת 

ייעור,  מרעה,  למערכות  הטבעיות  האקולוגיות  המערכות 

חקלאות, מים מלאכותיים ועירוניּות. התמרות אלו הביאו 

שירותי  ולהמרת  המערכות  של  הביולוגי  במגוון  לשינויים 

מערכות טבעיות בשירותי מערכות המנוהלות על-ידי אדם. 

תהליכים אלה הביאו תועלות לאדם (כגון הגברת אספקת 

שירותי  של  באספקה  הרעה  של  במחיר  זאת  אך  המזון), 

מגוון  תחזוקת  שיטפונות,  מפני  (הגנה  אחרים  מערכת 

ביולוגי). המגוון הביולוגי בישראל זכה להגנה סטטוטורית 

טובה-יחסית באמצעות שמורות-טבע, אך פיתוח מקורות-

מים, היישובים והחקלאות גרמו להקטנת שטחן ולקיטוען 

של המערכות האקולוגיות המתחזקות אותו.

מגמות ההווה: כבר כיום המערכות האקולוגיות המקומיות 

את  שמגביר  מה  האוכלוסייה,  צורכי  את  מספקות  אינן 

התלות של ישראל בייבוא מוצרים ביולוגיים (דגנים, בשר-

חשופות  אלו  מערכות  גם  אך  אחרות.  מארצות  עץ)  בקר, 

ללחצים של גידול אוכלוסייה ושינויי האקלים הגלובליים, 

ולכן גורם ׳האי-ודאות׳ קשור לתלות בשירותים מיובאים, 

שימוש  הניע  לחקלאות  מים  סבסוד  כאשר  זאת  וכל 

מוצרים  ייצוא  לצורכי  ישראל  של  החקלאיות  במערכות 

חקלאיים. הגידול המתמשך באוכלוסייה ובצריכת הקרקע 

ִמגוונן  האקולוגיות,  במערכות  לפגוע  ממשיך  לנפש, 

העיקריים  הנפגעים  כאשר  שירותיהן,  ואספקת  הביולוגי 

והבקרה  האספקה  משירותי  לחלק  הבקרה.  שירותי  הם 

והפעלתם  יקרים  אלה  אך  טכנולוגיים,  תחליפים  ישנם 

גורמת השפעות חיצוניות שליליות. מציאות זו חושפת את 

לאירועי-קיצון  גם  ביניהם  גלובליים,  לתהליכים  ישראל 

אקלימיים, ואף מסכנת את אספקת שירותי התרבות (נוף, 

נופש בחיק הטבע, מורשת) של המערכות האקולוגיות — 

ניתן  לא  וגם  טכנולוגי  תחליף  להם  אין  אשר  שירותים 

לייבאם ממערכות אקולוגיות אחרות. 

הפיתוח  דפוסי  יימשכו  אם  כרגיל':  'עסקים  תסריט 

האקולוגיות  המערכות  שטחי  וייקטעו  יקטנו  הקיימים 

הטבעיות. אספקת המזון תהיה תלויה יותר בייבוא ולכן 

האקולוגיות  במערכות  שמקורה  לאי-ודאות  תיחשף  היא 

האוניברסיטה  ספריאל,  אוריאל  פרופ'  על-ידי  הוכנה  הדעת  חוות   132

העברית בירושלים.

של מדינות המספקות את צרכיה של ישראל. ההתחממות 

ישראל:  של  האקולוגיות  המערכות  את  תסכן  הגלובלית 

האקולוגיות  למערכות  זרים  מינים  פלישת  תעודד  היא 

את  תגביר  היא  שירותיהן;  אספקת  את  תשבש  ובכך 

את  תגביר  היא  והשריפות,  השיטפונות  ועוצמת  תדירות 

את  ותשנה  מקומיות  להצחחות  תביא  היא  הקרקע,  סחף 

הרכבו של המגוון הביולוגי בחלק מהמערכות האקולוגיות. 

תהליכים אלה עשויים להביא לנטישת מערכות חקלאיות, 

שקדמו  הטבעיות  המערכות  לשחזור  הזדמנות  שייתן  מה 

להביא  עשוי  המים  התפלת  בהגברת  הצורך  גם  להן. 

להגדלת אספקת מים לטבע, מה שישפר את תפקודן של 

מערכות מים מתוקים ומערכות אחרות. 

המלצות לעתיד:

חיזוק העמידּות בפני שינויי-אקלים באמצעות שמירה   

על אזורי המעבר האקלימי, וזאת בגין המגוון הגנטי 

שעשוי להיות גבוה דווקא באזורים אלה;

של  תחזוקה  שמעודדת  אקולוגית׳  ׳חקלאות  פיתוח   

את  ומקטינה  מערכותיה  בתוך  ביולוגי  ִמגוון  רכיבי 

חקלאות  קידום  עם  יחד  החיצוניות,  השפעותיה 

כולל  השטח,  דרישות  את  שממזערת  אינטנסיבית 

חקלאות מנותקת מן הקרקע;

הְחזרה לטבע של מערכות חקלאיות נטושות ומיותרות   

על מנת להמיר בחזרה את שירותי המזון של המערכות 

של  ובשירותי-תרבות  בשירותי-בקרה  החקלאיות 

המערכות הטבעיות שיחליפו אותן; 

מערכות  ִהתכנסות  ועידוד  החורש  מערכות  שיקום   

היערות הנטועים למצב של חורשים טבעיים;

כך  העירוניות,  במערכות  גם  הביולוגי  המגוון  עידוד   

הביולוגי  המגוון  של  סיכון  למקרי  בטוחה  שישמש 

במערכות הטבעיות. 

6. פרספקטיבה חברתית על הסביבה133

תהליכי העבר: מצב הסביבה בישראל נקבע על פי מספר 

גורמים: תהליכי הייצור המובילים, הרקע הכלכלי-פוליטי 

ומעורבות  ממשלתיות  מערכות-הסדרה  התקופה,  של 

133 חוות הדעת הוכנה על-ידי ד"ר יעקב גארב, אוניברסיטת בן גוריון.
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שרווחה  הסביבתית  התפיסה  הסביבתי.  בתחום  הציבור 

היתה של ׳אקולוגיה מודרנית׳ המבוססת על ההנחה שניתן 

סביבתיים  שיקולים  הפנמת  על-ידי  הסביבה  על  לשמור 

במוסדות הפוליטיים, הכלכליים והחברתיים. אך תפיסה 

המערכות  של  וחוסר-יציבות  פנימיים  ניגודים  מסווה  זו 

הקיימֹות.

מגמות ההווה: ישראל מתמודדת כיום עם סוגיות הייחודיות 

לה, אך רבות מהן דומות לאלו שאתן מתמודדות מדינות 

דומים.  ודפוסי-צריכה  רמות-הכנסה  בעלות  מפותחות 

והעלייה  הממשלתי  בתפקוד  סביבתיים  שיקולים  הפנמת 

עלויות  הפנמת  של  לתהליך  הביאו  הציבורית,  במודעּות 

המצומצם  גודלה  והאכיפה.  ההסדרה  והגברת  סביבתיות 

מרחב  המשאירים  במשאבי-טבע  והמחסור  המדינה  של 

חדשנות  של  גבוהות-יחסית  לרמות  הובילו  לטעויות,  צר 

ועמידות.

'אקולוגיה  של  התפיסה  תימשך  כרגיל':  'עסקים  תסריט 

מודרנית' תוך הפנמה טובה יותר של שיקולים סביבתיים 

במערכות ההסדרה של המדינה; תגבר מעורבות הסקטור 

מדע,  בין  הזיקות  יתחזקו  האזרחית;  והחברה  העסקי 

טכנולוגיה, שימור הסביבה ויגבר השימוש בכלים כלכליים; 

למשוך  מנת  על  החיים  איכות  להעלאת  ידאגו  הערים 

לתחומיהן תושבים והשקעות; למרות המדיניות הסביבתית, 

יחול כרסום במשאבים סביבתיים ובשטחים פתוחים, מה 

שיביא בטווח הארוך להיווצרות 'עיר-מדינה' במרכז ובצפון 

הגוברת  הצריכה  ורמת  כלכלי  הון  של  ההצטברות  הארץ; 

יהיו הכוחות המניעים שישפיעו על הסביבה בישראל.

המלצות לעתיד:

תסריטים המאופיינים באי-ודאות:  

ההנחה  על  מבוסס  כרגיל'  'עסקים  מגמת  תסריט   

כלכלת-שוק  של  באזור,  גאו-פוליטית  יציבות  של 

בחשבון  להביא  מבלי  ההפרטה,  תהליכי  המשך  תוך 

כתוצאה  אירוע-קיצון  של  האפשרית  התרחשותו  את 

במישור  לישראל  היחס  משינוי  או  משינויי-אקלים 

הבינלאומי.

הנחה  על  המבוססת  אי-ודאות  של  חלופי  תסריט   

לאי-שקט  ותביא  כלשהי)  (מסיבה  תופר  זו  שיציבות 

חברתי.

תסריטים של חלוקה הוגנת ְּפנים-דורית:  

של  מהלכים  ייווצרו  החברתי  השקט  לאי  בתגובה   

הדור  למען  הסביבה  משאבי  של  יותר  הוגנת  חלוקה 

שימורם  חשבון  על  אך  פנים-דורית),  (הוגנות  הנוכחי 

לדורות הבאים (כגון: צריכה מוגברת ושחרור קרקעות 

לבנייה).

מדיניות ניהול בר-קיימא של   .7
משאבי-טבע134

תהליכי העבר: ישראל ענייה במשאבי-טבע ובחומרי-גלם 

כמו  מדינת-ישראל,  משאבים.  בייבוא  נתלתה  היא  ולכן 

לשם  לחברות  זיכיונות  נתנו  לפניה,  הבריטי  המנדט  גם 

הפקת מינרלים ואגרגטים: פוספטים, פצלי-שמן ומינרלים 

הזיכיונות  בגין  למדינה  תמלוגים  נקבעו  אך  המלח,  מים 

הנפקת  באמצעות  התבצע  הטבע  משאבי  ניהול  שהונפקו. 

הנפט  על  המפקח  מטעם  והיתרי-כרייה  היתרי-חיפוש 

והמפקח על הִמכרות, ללא בחינת ההשלכות הסביבתיות-

חברתיות של היתרים אלה. השימוש בקרקע הוסדר על-פי 

ההשלכות  בחינת  לאחר  בקרקע,  לשימוש  תכניות  אישור 

הסביבה')  על  השפעה  'תסקיר  מ-1982  (החל  הסביבתיות 

נקבעו  זיהום.  ולמניעת  מפגעים  לשיקום  הנחיות  ונקבעו 

כרייה  מחמת  שנפגעו  שטחים  לשיקום  דרישות-תשלום 

וחציבה, ואלה הופנו לקרנות ייעודיות לכך: הקרן לשיקום 

והקרן  פוספטים  לשיקום  הקרן  (אגרגטים),  מחצבות 

לשיקום ים המלח.

מהפקת  בהכנסות  המדינה  של  חלקּה  ההווה:  מגמות 

משאבי-טבע הוא קטן וזאת בניגוד למגמה השוררת כיום 

מצאי  מבחינת  ישראל  של  מצבּה  המפותחות.  במדינות 

המשאבים השתנה לאור גילויו של גז טבעי, שהוא משאב-

׳המחלה  מפני  חשש  יש  כיום  רב.  כלכלי  ערך  בעל  טבע 

הכנסות  בשל  המדינה  בכלכלת  פגיעה   — ההולנדית׳ 

הממשלה  כלכליים.  ערכים  בעלי  משאבי-טבע  מהפקת 

דורשת תמלוגים מן ההכנסות של הפקת המשאבים מבלי 

להגדיר את השימוש בהם. בד בבד עולה דרישה ציבורית 

לצדק חלוקתי של משאבי-טבע השייכים למדינה, ולא רק 

ביחס לגז הטבעי.

בלאס  ורד  ד"ר  בהנחיית  שבח  צרויה  על-ידי  הוכנה  הדעת  חוות   134

וולרי ברכיה.
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תסריט 'עסקים כרגיל': ניהול משאבי-טבע על-ידי גורמים 

ניהול  לגבי  ברורה  ממשלתית  מדיניות  בהיעדר  עסקיים, 

החלטות  לקבלת  מוביל  למדינה,  השייכים  משאבי-טבע 

גז  שדות  פוספטים,  המלח,  ים  משאבי  לגבי  אקראיות 

טבעי, פצלי-שמן, מינרלים תעשייתיים אחרים, אגרגטים, 

משאבי- של  התועלות  חלוקת  מינראליים;  ומים  חול-ים 

טבע על פי החלטות עסקיות בהיעדר מדיניות לגבי חלוקת 

התמלוגים המתקבלים על-ידי המדינה והיעדר שקיפות הן 

לגבי התהליכים והן לגבי ההכנסות.

המלצות לעתיד:

בדומה  קרן-ריבון  הקמת  בהכנסות:  לשימוש  המלצות 

לקיים בנורבגיה, להשקעת הרווחים המתקבלים מהמשאב 

למטרות  בהכנסות,  להשקעות  יעדים  קביעת  הלאומי; 

   EITI בינלאומי  תקן  אימוץ  ארוכות-טווח.  לאומיות 

(Extractive Industries Transparency Initiative) ומדריך 

ה-OECD לניהול הכנסות ממשאבי-טבע.

ניהול בר-קיימא של חומרי-גלם   .8
לתעשייה135

לנושא  רב  משקל  יוחס  לא  לאחרונה  עד  העבר:  תהליכי 

בין  הקשר  ניתוק  נבחן  ולא  לתעשייה  המחצבים  ניהול 

הצמיחה הכלכלית לבין הפגיעה בסביבה בישראל. באמצע 

באמצעות  בנדון  לפעול  רבות  מדינות  החלו  ה-90  שנות 

למעגל  חוזרים  חומרי-גלם  בה  מחזורית׳,  ׳כלכלה  יצירת 

בהטמנת  הפחתה  חוזר,  ושימוש  ִמחזור  על-ידי  הייצור 

כמות  הקטנת  כגון  במשאבים,  השימוש  וייעול  פסולת 

חומרי הגלם הדרושים, הקטנת האנרגיה הדרושה לייצור 

ולשימוש, וכו'. הנושא של יעילות השימוש במשאבים ידוע 

גם  אך  מובילה,  היא  בו  המים,  בתחום  בעיקר  בישראל 

בנושאים רבים נוספים כגון אנרגיה, חומרי-גלם וכו'. ברם, 

ויישום  מדיניות  מבחינת  הדרך  בראשית  נמצאת  ישראל 

תפיסה זו בתעשייה. 

מגמות ההווה: יעילות השימוש במשאבים ניכרת בנושאים 

חומרי-גלם  פחמנית,  'טביעת-רגל'  אנרגיה,  כגון  שונים 

135 חוות הדעת הוכנה על-ידי ד"ר ורד בלאס, אוניברסיטת תל-אביב.

ערים  סקטורים,  חברות,  וכו'.  קרקע,  מים,  ופסולות, 

ומדינות מתחילות למדוד ולהשתפר בנושאים אלה בעזרת 

את  רואה  מחזורית׳  ׳כלכלה  של  התפיסה  שונים.  מדדים 

הפסולת ותוצרי הלוואי כמשאבים בהם יש לעשות שימוש 

להגיע  מנת  על  וחומרים.  חלפים  במוצרים,  מיטבי  חוזר 

בפיתוח  צורך  יש   ,90-80% של  גבוהים  לאחוזי-השבה 

תעשייתית  בסימביוזה  מתקדמת,  בחקיקה  ִמחזור,  שוק 

ובקידום עקרונות ייצור וצריכה בני-קיימא, כולל שינויים 

מקדמת  ישראל  והשירותים.  המוצרים  תכנון  בשלב  עוד 

את נושא ההשבה והִמחזור של פסולת, אך נמצאת עדיין 

בתחום  החשובים  הנושאים  אחד  המהפכה.  בראשית  רק 

 .(rare earth minerals) זה הוא תחום המינרלים הנדירים

נושא זה תופס את תשומת הלב של מדינות רבות, מכיוון 

סין,  בידי  היום  נמצא  אלה  מינרלים  מייצור  ש-95% 

שהחלה להגביל לאחרונה את ייצואם, על מנת לשמור על 

תחרותיות ויכולות-ייצור מקומיות. מינרלים אלה דרושים 

באפליקציות שונות ומוצרים חדשניים שמיוחסים לתעשיית 

הקלין-טק והתקשורת, ומכאן חשיבותם לישראל, בעיקר 

eco--עקב רצונה לעבור לצמיחה ירוקה ולהוביל בתחום ה

innovation, green IT ותחליפי הנפט. 

מדיניות  היעדר  של  מצב  צפוי  כרגיל':  'עסקים  תסריט 

הן  לתעשייה,  מחצבים  ניהול  לגבי  ברורה  ממשלתית 

באחוזי  מינימלי  שיפור  צפוי  מיובאים;  והן  מקומיים 

ההַשבה והִמחזור ובהמשך ההטמנה. צפויה הסתמכות על 

מהלכים וולונטריים של התעשייה וכן על השוק החופשי. 

המלצות לעתיד:

ליעדים  בישראל  מחזורית׳  ׳כלכלה  של  מדיניות  קביעת 

פיתוח  הטמנה,  ִמחזור,  בנושא  וארוכי-טווח  קצרי-טווח 

תעשייתית  סימביוזה  עידוד  ִמחזור,  טכנולוגיות,  תעשיות 

וניהול הסחר במשאבי-סביבה מיובאים. נדרשת התייחסות 

התמ"ת לנושא המינרלים הנדירים וקביעת סדרי-עדיפויות 

למשק הישראלי. מומלץ לבחון תזרימי חומרים קריטיים 

על ּבְסיס ביצוע MFA ויצירת שיתופי-פעולה אסטרטגיים 

להקצות  מומלץ  וארה"ב;  יפן  האירופי,  הגוש  מדינות  עם 

הִמחזור,  טכנולוגיות  בתחומי  ולפיתוח  למחקר  משאבים 

כימיה ירוקה, התייעלות וחדשנות סביבתית. 
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השוואות בינלאומיות/אינדקסים נספח 3: 

האינדקס כולל 50 מדדים שווי-שקלול והוא מתחלק לחמש 

קטגוריות של תחום-ידע [כגון, גיאולוגיה], לשבע קטגוריות 

של  קטגוריות  ולשלוש  וכו'],  ומים  [ִמדבור  מדיניּות  של 

הערכת-פגיעּות (סיכון, עמידות ונזק קיים).

הסכמים  תברואה,  שמורות-טבע,  ישראל:  של  ָחזְקות 

סביבתיים, הימנעות מהנדסה גנטית, תיעוש, נזקי-קרקע, 

סיכון לִמפגעי-טבע;

חולשות של ישראל: עומסים על מקורות-מים מתחדשים, 

אוכלוסין  צפיפות  צמחי,  כיסוי  דגה,  לסחר-חוץ,  פתיחות 

וכלי-רכב, סכסוכים גאו-פוליטיים, צפיפות-מחייה באזורי-

חוף, מספר הגבולות ואורכם, חקלאות אינטנסיבית וזיהום-

ביותר" —  "רגישה  מוערכת  ישראל   .(so2 (פליטות  אוויר 

דרגת הפגיעות הגבוהה ביותר באינדקס, המתבטאת בציון 

משוקלל של 380.

ישראל על פי אינדקסים בינלאומיים

האינדקסים הבינלאומיים מעריכים את מצבה של ישראל 

בהשוואה למדינות אחרות על פי שקלול בין מדדים שונים. 

של  רווחתה  למדידת  הנכונה  הדרך  על  הסּכמה  בהיעדר 

מדינה ושל החברה החיה בה, אנו עדים, בשנים האחרונות, 

לפריחת אינדקסים שונים, שכל אחד מהם מייצג תפיסה 

ייחודית וערכת מדדים אחרת.

 — 136 Environmental Vulnerability Index (EVI)
אינדקס הּפגיעּות הסביבתית

הפגיעּות  מידת  את  המודד  משולב137  אינדקס  הוא   EVI

סיכונים  הערכת  באמצעות  והאנושית,  הטבעית  הסביבה  של 

 [resistance] ויכולת-התאוששות  כושר-עמידה   ,[hazards]

.[damage] ונזק קיים

http://www.vulnerabilityindex.net/ UNEP & SOPAC 136

137 אינדקס משולב הוא הערכה משוקללת של מספר מדדים מתחומים 

שונים.
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איור 29: פגיעות סביבתית — בחלוקה לפי קטגוריות של מדיניות

(חלק מהמדדים מופיעים בכמה קטגוריות)
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איור 30: אינדקס הּפגיעּות הסביבתית — ישראל בשנת 2005

0 1 2 3 4 5 6 7

 רוחות חזקות  
 תקופות יובש

 תקופות רטובות
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Environmental Performance Index (EPI) 138 — אינדקס ביצועים סביבתיים

EPI הוא אינדקס משולב להערכת המדיניות הסביבתית של מדינה, קרי: מידת ואיכות האמצעים 

אנושית  בריאות  אשכולות-ניהול:  לשני  נחלק  האינדקס  הסביבה.  מצב  על  והשפעתם  הננקטים 

 25 כולל  האינדקס  תחומי-סביבה.  של  לקטגוריות  נחלק  מהם  אחד  כל  אקוסיסטמות,  ותפקוד 

מדדים המסווגים תחת עשר קטגוריות של מדיניּות. 

ָחזְקות של ישראל: ניהול בריאות ותשתיות-תברואה, ניהול אזורי דגה ויערות;

הפחתה  חקלאות,  ניהול  האקו-סיסטמות,  עבור  וזיהום-אוויר  מים  ניהול  ישראל:  של  חולשות 

בפליטות גזי-חממה.

ישראל מדורגת באינדקס המשוקלל במקום ה-68 מתוך 163 מדינות. ישראל זוכה בדירוג גבוה 

האקוסיסטמות  תפקוד  באשכול  נמוך  בדירוג  אך   ,(6 (מקום  האנושית  הבריאות  ניהול  באשכול 

(מקום 152 מתוך 163):

http://epi.yale.edu/ Yale & Columbia Uni 138

איור 31: ביצועים סביבתיים — 2010 — בחלוקה לקטגוריות מדיניות
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איור 32: אינדקס ביצועים סביבתיים — ישראל בשנת 2010
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וכן  הטבע,  משאבי  של  הקטגוריות  ישראל:  של  חולשות 

מזהמים,  פליטות  הבאים:  המדדים  ואנרגיה.  אקלים  של 

באנרגיה  שימוש  מתחדשים,  מקורות-מים  על  עומסים 

חלופית, שימוש בחקלאות אורגנית, איכות-אוויר (לסביבה), 

דפוסי-צריכה, חלוקת-הכנסות פנים-מדינתית, אבטלה, חוב 

ציבורי.

בחלוקה לפי שלושת עמודי התווך לקיימות, ישראל מדורגת 

במקום גבוה באיכות כלכלית, במקום בינוני באיכות החיים 

האנושית/חברתית, ובמקום נמוך באיכות הסביבה. ביחס 

חלשה  ישראל  התפתחות,  מבחינת  לה  הדומות  למדינות 

במקורות-מים  בשימוש-יתר  שוויונית,  הכנסה  בחלוקת 

מתחדשים ובהענקת הזדמנויות-חינוך נאותות לילדים.
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 )רמת היעד-10(מידת השגת היעד 

Sustainable Society Index 
2010ישראל בשנת   

Sustainable Society Index (SSI) 139 — אינדקס חברה מקיימת

אינדקס SSI הוא אינדקס משולב להערכת מידת הקיימּות 

בחברה. הוא מבוסס על הגדרת ועדת ברונדטלנד לקיימות, 

ועל שלושה עמודי-תווך לקיימּות (חברה, כלכלה וסביבה): 

האינדקס  כלכלית.  ואיכות  סביבה  איכות  חיים,  איכות 

קטגוריות-משנה  לשמונה  הנחלקים  מדדים  בין 24  משלב 

צרכים  איכות-חיים —  התווך:  עמודי  לשלושה  המסווגות 

איכות  מאוזנת;  וחברה  אישית  התפתחות  בסיסיים, 

הסביבה — סביבה בריאה, אקלים ואנרגיה, ומשאבי-טבע; 

ואיכות כלכלית — הכנות לעתיד ומצב כלכלי.

ָחזְקות של ישראל: תמ"ג וחסכונות, אספקת מזון ונוזלים 

בריא,  סגנון-חיים  אפשרויות-חינוך,  סניטציה,  לשתייה, 

איכות-אוויר (לאדם);

Sustainable Society Foundation, http://www.ssfindex.com/ 139

איור 33: אינדקס חברה מקיימת — ישראל בשנת 2010

ישראל מקבלת ציון של 
5.96 מתוך 10, ומדורגת 
במקום ה-80 מתוך 151 

מדינות



144

איור 34: חברה מקיימת — 2010
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ָחזְקות של ישראל: תוחלת החיים;

שביעות-רצון  גזי-חממה,  פליטות  ישראל:  של  חולשות 

לממוצע  דומה  אקולוגית  ו'טביעת-רגל'  בינונית,  אישית 

.OECD-מדינות ה

ישראל מדורגת במקום ה-67 וזוכה בציון של 44.5 (מתוך 

100); ביחס למדינות מפותחות היא מדורגת במקום גבוה.

Happy Planet Index (HPI) 140 — אינדקס האושר העולמי

מידת  את  להעריך  שנועד  משולב  אינדקס  הוא   HPI

האושר האנושי, בד בבד עם הערכת העלויות הסביבתיות 

הגלובליות של השגתו. האינדקס הוא פונקציה של ממוצע 

החיים,  תוחלת  במדינה,  הסובייקטיבית  הרצון  שביעות 

'טביעת- מדד  במדינה.  לנפש  האקולוגית  ו'טביעת-הרגל' 

שש  כולל   (ecological footprint) האקולוגית  הרגל' 

קטגוריות שונות של ניצול משאבי-טבע. 

new economic foundation, http://www.happyplanetindex.org/ 140

איור 35: טביעת-רגל אקולוגית (לצריכה) של מדינה
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Human Development Index (HDI) 141 — אינדקס ההתפתחות האנושית

HDI הוא אינדקס להערכת ההתפתחות 

 HDI-האנושית במדינה. הציון שנותן ה

כלכלית  רמת-חיים  של  שקלול  הוא 

שנות- (מספר  השכלה  לנפש),  (הכנסה 

המדד  (בלידה).  ותוחלת-חיים  לימוד) 

החל  ִעתית  סדרה  וקיימת  שנתי  הוא 

משנת 1990. 

נוספים  משולבים  אינדקסים  קיימים 

להערכת ההתפתחות האנושית: 

אינדקס  בין-מגדרי,  לשוויון  אינדקס 

לפיתוח  חלופי  ואינדקס  העוני  למידת 

אנושי. בנוסף יש 11 טבלאות נושאיות 

של  בתחומים  שונים  מדדים  המכילות 

ופגיעות,  קיימּות  אנושית,  העצמה 

United Nations Development Programme (UNDP), www.hdr.undp.org 141

איור 36: מדד האושר העולמי — 2005
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איור 37: אי-שוויון פנים-מדינתי המגולם במדד ההתפתחות
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ישראל מדורגת במקום ה-15, אך 

יורדת למקום ה-26 בתיקון לפי 

דרגת האי-שוויון הפנימי ומאבדת 

כ-12.5% ממידת ההתפתחות שלה
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מאפייני  דמוגרפיות,  מגמות  חיי-קהילה,  ורווחת-אדם,  אושר  אישי,  ביטחון 

תעסוקה הוגנת, חינוך, בריאות, תמיכה פיננסית, תמיכה כלכלית ותשתיתית, 

גישה לתקשורת ולמידע.

ָחזְקות של ישראל: תוחלת החיים;

חולשות של ישראל: אי-שוויון פנים-מדינתי, בעיקר בחלוקת ההכנסות.

בשנת 2010 ישראל דורגה במקום ה-15 (דירוג גבוה) עם ציון של 0.873 בסולם 

שבין אפס לאחד, אך בתיקון הלוקח בחשבון את מידת האי-שוויון בחברה — 

למקום  ויורדת  שלה  האנושית  ההתפתחות  ממידת   12.5% מאבדת  ישראל 

ה-26.
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HDIמדד התפתחות אנושית  אינדקס של תוחלת חיים בלידה
אינדקס של מספר שנות לימוד אינדקס של הכנסה לאומית גולמית

איור 38: מדד ההתפתחות האנושית — 2010

לפי הקטגוריות הראשיות שלו: בריאות, חינוך והכנסה
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איור 39: מגמות בהתפתחות האנושית — 2010-1980
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סיכום סדנה בנושא: תחזיות לתכנון אסטרטגי  נספח 4: 
ארוך-טווח

ארגון ה-OECD וישראל, יום שלישי 22 במאי 2012, מכון ירושלים לחקר ישראל

איור 40: מפת-חשיבה — סוגיות שעלו לדיון

רשם: אורי גונן, עוזר המחקר בפרויקט ׳תחזית 2030׳.
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משתתפי הסדנה

OECD

דירקטוריון   ,(Kumi Kitamori) קיטמורי  קומי  גב'   

OECD-סביבה של ה

מר טון מנדרס (Ton Manders), הסוכנות ההולנדית   

להערכת איכות הסביבה

צוות המשרד להגנת הסביבה
גב' גלית כהן, סמנכ"לית בכירה, אשכול תכנון ופיתוח   

בר-קיימא 

יובל לסטר, ראש אגף מדיניות סביבתית  

רותם שמאי, רכזת מדיניות סביבתיות, אגף מדיניות   

סביבתית

אוהד קרני, אגף מדיניות סביבתית  

הילה כהן מזרב, אגף מדיניות סביבתית  

צוות הפרויקט
ולרי ברכיה, מנהלת הפרויקט ׳תחזית קיימות לישראל   

2030׳, המרכז למדיניות סביבתית, מכון ירושלים לחקר 

ישראל 

פרופ' שלמה חסון, האוניברסיטה העברית  

פרופ' ערן פייטלסון, האוניברסיטה העברית  

פרופ' אוריאל ספריאל, האוניברסיטה העברית   

ד"ר עמית מור, אקואנרג'י בע"מ  

שמעון סרוסי, אקואנרג'י בע"מ  

למנהיגות  השל  מרכז  סמנכ"לית,  אטינגר,  ליה  ד"ר   

סביבתית

אדר' דן סתיו, לשעבר סמנכ"ל לתכנון ולפיתוח, מנהל   

מקרקעי ישראל

עמית יגור-קרול, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  

תומר אש, קבוצת פארטו בע"מ  

גלית חזן, רכזת הפרויקט, המרכז למדיניות סביבתית,   

מכון ירושלים לחקר ישראל

למדיניות  המרכז  לפרויקט,  מחקר  עוזר  גונן,  אורי   

סביבתית, מכון ירושלים לחקר ישראל

אחרים
יונתן אורן, ג'וינט ישראל  

אדר' שמאי אסיף, לשעבר ראש מנהל התכנון במשרד   

הפנים; פרופ׳ בטכניון 

ראש  משרד  לכלכלה,  הלאומית  המועצה  בריל,  ניר   

הממשלה

שושנה גבאי, עורכת פרסומים  

לירון דין, עוזרת מחקר, עריכת דוח סופי של ׳קיימות 2030׳  

אדר' דורון דרוקמן, ִמנהל התכנון, משרד הפנים  

אסף צחור, אוניברסיטת תל-אביב; המרכז הבינתחומי   

הרצלייה

ענת מטקדי, ג'וינט ישראל  

אמיר פינק, מרכז מנדל למנהיגות  

גיא קב-ונקי, מתכנן ערים   

מאיר קראוס, מנכ"ל, מכון ירושלים לחקר ישראל  

יונתן רוקם, ִמִנהל התכנון, משרד הפנים  

מרכז  החקלאי,  המחקר  מנהל  שטייניץ,  בנימין  ד"ר   

וולקני

פרופ' מרדכי שכטר, אוניברסיטת חיפה וראש ביה"ס   

לקיימות במרכז הבינתחומי הרצלייה

מהלך הסדנה

לישראל  קיימות  'תחזית  פרויקט  בהצגת  נפתחה  הסדנה 

2030'. גלית כהן פירטה את הרקע להכנת התחזית ועמדה 

ולרי  בממשלה.  ארוך-טווח  תכנון-מדיניות  חשיבות  על 

ברכיה הציגה את מטרת הפרויקט, הקונספט שעליו הוא 

נשען ואת בסיס הידע שנצבר בו. פרופ' שלמה חסון הציג 

את שלב פיתוח התסריטים, חזון הקיימות והאסטרטגיות 

ערן  פרופ'  זה.  מתהליך  כתוצאה  שהתקבלו  האיתנֹות 

את  מציע,  שהפרויקט  היישום  כלי  את  הציג  פייטלסון 

המתודה של חבילות כלי-המדיניות, ואת החבילות שפותחו.

בישראל  האנרגיה  משק  מגמות  את  הציג  מור  עמית  ד"ר 

בדגש על סוגיית הגז הטבעי.

שעסקו   OECD-ה מומחי  בין  לדיון  הוקדש  הסדנה  עיקר 

בהכנת תחזית גלובלית 2050, לבין מומחי הפרויקט שעסקו 

בהכנת תחזית קיימות לישראל ב-2030. שאר המשתתפים 

הוזמנו להגיב ולהעיר. 

הסדנה עסקה בשלוש סוגיות עיקריות:

תפקידן של תחזיות ארוכות-טווח;  .1
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מתודולוגיות נפוצות להכנת תחזיות ארוכות-טווח —   .2

בסיס  על  מודלים  פיתוח  מול  אל  תסריטים  פיתוח 

תחזית-בסיס;

לתחזיות  ויישום  מחויבות  להשגת  ואמצעים  דרכים   .3

אלו.

תפקידן של תחזיות ארוכות-טווח בחשיבה   .1
אסטרטגית

(Kumi Kitamori) קומי קיטמורי

המסד ליצירת תחזית ארוכת-טווח: שלב ראשון בהכנת 

המגדירים  הפרמטרים  הבנת  הוא  ארוכת-טווח  תחזית 

התכלית  מהי  התחזית:  תעסוק  שבתחומה  הזירה  את 

המדיניות  שאלות  מהן  היעד,  קהלי  מיהם   ,(Purpose)

הקריטיות, ומהם המשאבים הקיימים לביצוע התחזית?

לגיטימציה,  מנדט,  כמו  פרמטרים  כוללת  התכלית   .1

בעלות, זיקה לתהליכי-תכנון קיימים. 

מנדט: מהו המנדט לתחזית ומיהם נותני המנדט? מהם   .2

לעסוק?  אמורה  התחזית  בהם  והשיטות  התחומים 

 OECD-דוגמאות: התחזית ל-2030 שהוכנה על-ידי ה

הנוכחית  מהתחזית  יותר  הרבה  רחבה  היתה  ב-2008 

ל-2050 שפורסמה ב-2012. הסיבה לכך היא שלצוות 

יותר,  רחב  מנדט  ניתן  ל-2030  התחזית  של  הביצוע 

ואילו לצוות ׳תחזית ל-2050׳ הוגדרו ארבעה תחומים 

מגוון  מים,  להתמקד:  התחזית  על  שעליהם  בלבד 

היוזמה  והסביבה".  ו"בריאות  אקלים,  שינוי  ביולוגי, 

 ,OECD באה משרי האוצר במדינות Green Growth-ל

מה שנתן לגיטימציה לעסוק בסביבה בהקשר כלכלי.

קהל: לגבי הכנת תחזית לאומית — ה-OECD ביצעו   .3

לקראת  לדיון  כבסיס  לסין  לאומית  תחזית  לאחרונה 

הכנתה של תכנית-חומש של הממשלה הסינית. הצוות 

כגון  לסין,  החשובות  בסוגיות  להתמקד  אם  התלבט 

ומים,  קרקע  סביבתיות,  והשלכות  תעשייתי  פיתוח 

של  יותר  רחבה  לסקלה  הדיון  את  לפתוח  אם  או 

נושאים — כפי שנעשה לבסוף.

סוגיות  מהן  מראש  להגדיר  יש  המדיניות:  שאלות   .4

מהם  ולקבוע  תתמקד,  התחזית  בהן  המדיניות 

המשאבים המוקצים לביצוע התחזית.

למשאבים  בהתאם  התחזית  את  לבצע  יש  משאבים:   .5

תסריטים  כמה  אפשריים,  מודלים  אילו  הקיימים: 

ניתן להכין, ואילו בדיקות רגישות ניתן לבצע.

ניר בריל

בממשלה,  וארוכת-טווח  רחבה  והתנהלות  חשיבה 

הלאומית  המועצה  עוסקת  לאחרונה  תהליכים:  והנעת 

לכלכלה רבות בנושא של חשיבה אסטרטגית ארוכת-טווח. 

בממשלה  שינוי  המניעים  והמוסדות  התהליכים  מהם 

ומאפשרים חשיבה אסטרטגית? זו חשיבה המאופיינת גם 

בראייה לטווח ארוך וגם בהתייחסות מקיפה או כוללנית 

.(comprehensiveness)

בעיה עיקרית בממשל היא האופק ְקצר הטווח הקיים לרוב 

בבסיס פעולות הממשלה, המתחלפת כל מספר שנים. כיצד 

ניתן להתגבר על כך, ולגרום שגם לאחר חילוף הממשלות 

יעסקו בחשיבה אסטרטגית בנושאים מהותיים? 

חשוב להבין:

מיהם ה-first movers המהווים סוכני-שינוי בממשלה?  

כיצד יוצרים חיבור טוב יותר בין הממשלה לבין הציבור?  

עובדי-מדינה  בין  יותר  טוב  תיאום  יוצרים  כיצד   

 British-בכירים? דוגמאות מוצלחות לתיאום קיימות ב

אסטרטגיות  ביישום  ובפינלנד,  שבקנדה   Columbia

להתמודדות עם התחממות גלובלית ולהתמודדות עם 

לאחר  גם  ממשיכות  תכניות-פעולה  ישנן  אי-שוויון. 

החלפת ממשלה, גם אם הן משנות את ְשמן. 

לקיימות  התחזית  כמו  מסמכי-מדיניות  של  חשיבותם 

שבפעולה  התועלת  בחשיפת  היא  שהוצגה,  בישראל 

אסטרטגית כלשהי, ולאור זאת קל יותר לגרום ליישומה.

ניסו  בפינלנד  למשל,  כוללנית?  תחזית  לבצע  ניתן  האם 

הגדולה  המורכבות  עקב  הקושי  ובגלל  זאת,  לעשות 

שניתן  ייתכן  מצומצמת.  יותר  תחזית  וביצעו  בהם  חזרו 

לבצע  מכן  לאחר  ורק  מומחים  של  תחזיות  למספר  לפצל 

אינטגרציה ביניהם.

שמאי אסיף

קידום תכנון משולב מֵעבר לממד הפיזי: מערכת התכנון 

התכנון  חוק  במסגרת  ארוך-טווח  פיזי  תכנון  מבצעת 
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צריך  התכנון  ִמנהל  האם   — למחשבה  נקודה  והבנייה. 

לעבור לאחריות משרד רוה"מ? כך ניתן יהיה לבצע תכנון 

ארוך-טווח שמעבר לממד הפיזי גרידא.

אוריאל ספריאל

למרות  קיומי.  צורך  היא  מתְפקדת  לסביבה  הדאגה 

ובשיח  בשפה  וקיימּות  סביבה  מונחי  של  הטמעתם 

ללא  הסביבה.  אי-הבנת  בציבור  רווחת  עדיין  הציבורי, 

קיים  להתקיים.  האנושות  תוכל  לא  מתפְקדת  סביבה 

לכך  הסיבות  ושל  הסביבתיים  הסיכונים  של  חוסר-הבנה 

ושמירתה  ושטיפוחה  הקיום,  להמשך  הכרחית  שהסביבה 

כלכלה  של  קיומה  זו,  לטענה  בהמשך  בסיסי.  צורך  הם 

שהיא  כך  בסביבה,  יותר  להשקיע  אמנם  מאפשר  חזקה 

הופכת להיות מרכיב בכלכלה, אך אסור שזה יהיה המניע 

להגנה עליה. 

גיא קב-ונקי

כוחה של תחזית ארוכת-טווח בהעלאת סוגיות: לתחזיות 

ארוכות-טווח יש העוצמה להעלות סוגיות בוערות ולהציף 

בעיות. לדוגמה: תחזית 'ישראל 2020' הצליחה להעלות על 

סדר היום את סוגיית המחסור בקרקע. סוגיות חברתיות 

הן קריטיות, והעיסוק בהן התאפשר בזכות התחזיות.

ערן פייטלסון

וניתוח  הבעיה  הגדרת  ומהותיים:  נפרדים  שלבים  שני 

שִעמה  הבעיה  הגדרת  בין  להבדיל  יש  המניעים:  הכוחות 

במהלך  הנבנים  המודלים  לבין  להתמודד,  התחזית  באה 

ציבורית,  מדיניות  של  מהזווית  התחזית.  ידי  על  ניתוחה, 

הבעיה היא פונקציה של אופן הגדרתה — והגדרתה מובילה 

להתייחס  היא  התחזיות  שמטרת  מכיוון  הפתרון.  לאופי 

לתופעות מטרידות, כך הן נבחרות ומוגדרות מלכתחילה. 

לאחר מכן נבנים המודלים שמנסים לתאר מהם הכוחות 

המניעים מאחורי כל תופעה כזו ומהם הקשרים ביניהם. 

של  שבתחזיות  אדומים"  ב"אורות  השימוש  לדוגמה, 

ה-OECD מתארים את המגמות של תופעות בלתי-רצויות 

שנבחרו, לאור הניתוח שהתבצע בתחזית.

ההחלטות בבחירת התופעות שיתוארו בתחזית הן ערכיות 

ומהותיות. תהליך הבירור צריך להיעשות לפני שלב בניית 

המודלים. חשוב להתעכב על הגדרת התופעות הלא-רצויות 

התופעות  ומהן  תחזית,  בהכנת  בהן  לעסוק  שמעוניינים 

שמתעלמים מהן. יש להבין אילו סוגיות נעדרות מהתחזית, 

ואילו "אורות אדומים" לא יופיעו בשל כך.

כוחות  מבחינת  הבעיה  את  להפוך  הוא  השני  השלב 

מניעים — על ידי פיתוח תסריטים או פיתוח מודלים. 

שלב הגדרת הכוחות המניעים נוגע גם בממד נוסף, והוא 

השחקנים המעורבים והזירה בה מתרחשות פעולותיהם: 

למשל, בזירת התכנון, תחום האנרגיה אינו מיוצג בהרחבה 

בזירה  דווקא  מתרחש  לגביו  ה׳משחק׳  ועיקר  מספקת, 

אחרת.

עמית מור

 :externalities  — חיצוניות  השפעות  הפנמת  חשיבות 

הממד הארגוני-מוסדי של הפנמת ההשפעות החיצוניות הוא 

העצמתן של מחלקות לפיתוח בר-קיימא בגופים השונים. 

כך למשל, בבנק העולמי עומדת כיום מחלקה לפיתוח בר-

קיימא בראש הפירמידה ההירארכית, ומתחתיה המחלקות 

הנושאיות (כמו אנרגיה, למשל). 

 cost benefit- עלות-תועלת  בניתוח  השימוש  קידום 

חיצוניות  השפעות  להפנים  כדי  בתחזיות   —  analysis

רבות,  חיצוניות  השפעות  לכמת  יודעים  כיום  בהערכות: 

וחשוב לדעת לבצע זאת גם ברמה הלאומית.

אוהד קרני

קיומם של ׳ברבורים שחורים׳ ושינויים לא-ליניאריים: 

(קצבי  בתהליכים  לינארי  שינוי  על  לחשוב  נוטים  אנו 

גדילה ושינוי) ומזניחים שינויים לא-ליניאריים (פרמטרים 

קריטיים) ובפרט אירועי ׳black swan׳ שאינם נצפים מראש, 

אך עתידים לגרום תוך זמן קצר לשינוי מהותי במציאות 

האנושית. דוגמאות מהתקופה האחרונה: האירוע הגרעיני 

בפוקושימה ביפן, שגרם לשינוי קיצוני במדיניות האנרגיה 

של גרמניה; תהליכי ׳האביב הערבי׳ והשפעתם על העולם 

כולו ועל ישראל בפרט.

הצורך בהתחשבות בגבולות ביו-פיזיים: רוב המחקרים 

הכלכליים אינם לוקחים בחשבון פרמטרים וגבולות ביו-

פיזיים (כמו נתוני אקלים, גבולות מדיניים וטופוגרפיה).
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מתודולוגיות: פיתוח תסריטים מול הערכות   .2
מודלים על פי תחזית-בסיס

(Ton Manders) טון מאנדרס

להשתמש?  כדאי  מתודולוגיה  באיזו  מתודולוגיה:  בחירת 

הפילוסופיה שבבסיס מתודת הפיתוח של תסריטים שונה 

 .(baseline) מזו של פיתוח הערכות על ּבְסיס תחזית-בסיס

באופן  מתאימות  תחזית-בסיס  על  המבוססות  הערכות 

או  תסריטים,  פיתוח  מדיניות.  ניתוח  של  לבעיות  טבעי 

של  לצורך  יותר  מתאימים   ,(casting-back) חיזוי-לאחור 

יצירת חזון לעתיד והבנתו.

הניסיון  ומקבלי-החלטות:  תסריטים  פיתוח  שיטת 

שבוצעו  תסריטים  פיתוח  של  תהליכים  בכמה  שנצבר 

ובשימוש  בהפנמה  בעייתיות  ישנה  כי  מראה  בהולנד 

משמעותי  שאינו  באימוץ  המתבטאת  זו,  מתודה  בתוצרי 

ההחלטות  למקבלי  יש  השיטה.  לכוונת  תואם  שאינו  או 

כמה  של  מקביל  קיום  של  הקונספט  את  לאמץ  קושי 

תסריטים לעתיד ולקבל את הצורך להתמודד אתם בעזרת 

מקבלי  לרוב,   .(robust policies) איתנות  אסטרטגיות 

ההחלטות מתרכזים בתסריט שנראה להם המושך ביותר, 

מחפשים  הם  האיתנות  האסטרטגיות  את  לאמץ  ובמקום 

בנוסף  זה.  לתסריט  המובילות  ייעודיות  אסטרטגיות 

נוטות  וההמלצות  לתהליכי-מדיניות,  בחיבור  קושי  ישנו 

להישאר על המדף אם לא מובהר הצורך בעשייה מיידית 

ביותר  יזכו  התסריטים  ההחלטות.  מקבל  על-ידי  וחיונית 

לגיטימציה אם הם יכללו גם נתונים כמותיים.

בקבלת  'אנרגטית':  בחברה  מדיניות  ביזור  של  מגמה 

ביזור.  של  מגמה  מסתמנת  מדיניות  וניהול  החלטות 

האיחוד האירופי פועל על פי עקרון המדיניות המרחבית, 

קרי: ביזור סמכויות ככל הניתן — תכנון מרחבי יתקיים 

אינו  האיחוד  לתפקד.  יכול  הוא  בו  ביותר  הנמוך  בדרג 

מכך  חלק   .benevolent dictatorship-כ לתפקד  מעוניין 

נובע מן הדינמיקה ומן האנרגטיות המאפיינת את החברה 

 .(the energetic society :מונח נפוץ בהולנד) בעידן המידע

המדיניות הקיימת נוצרת בשיטה מעט מיושנת, שלא תמיד 

מותאמת לחברה העדכנית ולדינמיקה המהירה והמורכבת 

אשר בה קשה לבצע תחזיות מדויקות, ואין מנוס מלנתח 

"פסיפס  של  התסריט  בשטח.  בפועל  השורר  המצב  את 

קהילתי" מתייחס לדינמיקה זו וחשוב להתחשב בה.

יעזור  הזה  בגז  השימוש  גם  הטבעי,  לגז  ביחס  תשתיות: 

לצמצם השפעות סביבתיות רק בטווח הבינוני. לתשתיות 

ישנה תוחלת-חיים ארוכה, לכן ההחלטות לגביהן צריכות 

להיות תמיד חלק מתכנון ארוך-טווח. סיבה נוספת לתכנון 

מערכות  של  מאוד  הארוך  התגובה  זמן  היא  ארוך-טווח 

שונות על כדור הארץ (מערכות אקלים למשל), כך שהתגובה 

להחלטות שמתקבלות היום תורגש בעוד זמן רב.

של  במהותם  להתעמק  פחות  מעוניין   OECD-ה מודלים: 

ההשפעות  יהיו  מה  מדיניות:  בניתוח  ויותר  תסריטים, 

אומצה  ל-2050  בתחזית  כן  על  מיושמת?  מדיניות  של 

תוך  ההווה  על  המתבססת  ניטרלית׳  ׳מעין  תחזית-בסיס 

גביה  על   ,baseline scenario-ה לעתיד,  אקסטרפולציה 

בדיקת  אך  נבדקה.  שהשפעתן  שונות  מדיניּויֹות  ׳הולבשו׳ 

השפעתה  מהי  משולבת —  היא  פרטנית  מדיניות  השפעת 

של מדיניות בתחום אחד על תחומים אחרים (למשל: כיצד 

מדיניות בתחום האקלים משפיעה על המגוון הביולוגי ועל 

משק המים?). 

שיהיה  קונסיסטנטי  לסיפור  לשאוף  יש  מודל  הכנת  בעת 

נתמך בהערכות כמותיות, אם הדבר ניתן, שמתחיל בהווה 

ומסתיים בנקודה כלשהי בעתיד.

את  להבהיר  להצליח  היא  מודל  לפיתוח  הסיבות  אחת 

הקשרים (Linkages) וההשפעות בין ממדים נושאיים (בין 

מובן  גיאוגרפיים.  אזורים  ובין  למשל)  אנרגיה  לבין  מים 

במודל.  נכללים  שאינם  רבים  ופרמטרים  נושאים  שישנם 

כלומר  בסדר",  ייצאו  ש"המספרים  להקפיד  בעיקר  חשוב 

שההערכות הכמותיות יתייחסו לפרמטרים העיקריים של 

במסגרת  עקרוני  באופן  נכונה  תהיה  ושהערכתן  המודל, 

החשיבה של המודל. כיום החולשה העיקרית של המודלים 

הסביבתיות  ההשפעות  את  בחשבון  להביא  בקושי  נעוצה 

לתוך המודל הכלכלי.

האמורות.  השיטות  בשתי  להשתמש  ניתן  במודלים 

הרגישות  לניתוח  באי-ודאויות.  להתחשב  חשוב  ובשתיהן 

(sensitivity analysis) יש חשיבות גדולה, בפרט בבדיקתם 

של משתנים קריטיים.

המודלים ששימשו לתחזית ל-2050: הניתוח הוא שילוב 

של  חבילה  לבין   Linkages-ENV הקרוי  כלכלי  מודל  בין 

הכלכלי  המודל   .IMAGE הקרויה  סביבתיים  מודלים 

הוא   OECD-ה של  הכלכלית  המחלקה  ידי  על  שפותח 



153

מודל של שיווי-משקל (GE) המבוסס על מסד-נתונים של 

 IMAGE המודל הסביבתי .GTAP כלכלות לאומיות, של

בהולנד  וסביבה  לבריאות  הלאומי  המכון  ידי  על  פותח 

(RIVM) והוא למעשה מסגרת-הערכה משולבת לשינויים 

גלובאליים של הסביבה.

שלמה חסון

תכנון אסטרטגי ואי-ודאות: פרופסור חסון הקרין מצגת 

ובה התייחס להתמודדות עם האי-ודאות שבעתיד בתכנון 

ארוך-טווח:

אי- יש   :set & setting  — אי-ודאות  של  קטגוריות   2

ודאות בהגדרת הבעיה (set) ויש אי-ודאות לגבי התנהגות 

השחקנים ומידת המחויבות שלהם (setting). קיימת אי-

ודאות לגבי המפה (האם נוקטים מדיניות של פיתוח בר-

הניווט  אופן  לגבי  אי-ודאות  ויש  איכותה?),  ומה  קיימא 

בעזרתה (כיצד השחקן יישם בפועל את המדיניות ובעזרת 

דינמית  לִהשתנות  דוגמה  היא  הישראלית  החברה  מי?). 

מהירה ביותר לאורך 60 שנה, כך ש"המפה" שלה שונתה 

באופן מהותי, והניווט בה על ידי שחקנים שונים ניתן גם 

הוא לאבחון.

מרחב התגובות לאי-ודאות: ִמנעד התגובות של השחקנים 

את  תפיסתם  אי-ודאות:  של  קטגוריות  לשתי  משויך 

ההתפתחויות ואת האי-ודאות בעתיד, ויכולתם להתמודד 

פריסת  ארוך-טווח.  בתכנון  האי-ודאות  עם   (capacity)

המנעד האפשרי, הנעה בין פסיביות לבין פתיחות לרעיונות 

המשילות  רמת  עם  בשילוב   ,(receptiveness) חדשים 

במרחב.  לתגובה  כלליות  קטגוריות  ארבע  יוצרת  בזירה, 

 business as) כרגיל'  'עסקים  המשך  פסיביות,  התגובות: 

ומעורבות/התגייסות   ,(adaptation) הסתגלות   ,(usual

הכחשה  למשל,  כך  חלופיים.  בתסריטים   (engagement)

משויכת לחוסר הביטחון של השחקנים.

עמית מור

הצורך בתגובה מושכלת במרחב בעל יותר דרגות-חופש: 

להיווצרות  ׳מחכים׳  בו  המשברי  הניהול  נפוץ  בישראל 

משבר, ורק אז נכנסים לפעולה. בהשוואה לתגובה מוקדמת 

לפעולה  האפשרויות  משבריים,  אינם  אשר  בתנאים 

העלויות  מוגבלות,  הן  המשבר  בתוך  כבר  כשנמצאים 

גבוהות וניתן לבצע בעיקר צעדי-מדיניות קטנים.

ליה אטינגר

בתחזית  ככלי  שימשו  התסריטים  יצירתית:  חשיבה 

הקיימות כדי לעורר חשיבה יצירתית ׳מחוץ לקופסה׳.

אנו לא יודעים לאן אנו הולכים, אך יודעים שבכל מקרה 

שקרוי  (מה  הארץ  כדור  של  לגבולות  מדי  קרובים  נהיה 

.(planetary boundaries

מוטי שכטר

של  הנושא  לתוצאות.  הגעה  מסכלת  אמורפיות-יתר 

קיימּות הוא אמורפי ִמדי. אנו מפסידים מכך שאנו פורסים 

יריעה רחבה לקיימות, והדבר מקשה על שימוש במודלים 

לאימות. על מנת להשיג תוצאות יש להגדיר את הקיימות 

בצורה טובה יותר הן במחקר והן ביישום. 

3. יישום ומחויבות

קומי קיטמורי

את  מחברים  אנו  כיצד  תחזית,  או  קונספט  שבנינו  לאחר 

כל הידע הרב שנצבר, וכיצד גורמים לכך שהתוכן יתקבל 

על-ידי הגורמים הרלבנטיים? כיצד יוצרים מחויבות אליו 

וכיצד מביאים ליישומה של המדיניות המוצעת?

בתפיסת  שינויים  חלו   OECD-ה של  קיומו  שנות  לאורך 

צורך  ויש  מספקת,  אינה  לבדה  הכלכלית  הגישה  הארגון. 

הגישה  של  בהרחבתה  (או  אחרות  גישות  של  בצירופן 

הקיימת). בין התובנות ליישום מדיניות בעקבות התחזית 

ל-2050:

חייבים לכלול התייחסות למשאבי-טבע;  

למשילות (מוסדות וניהולם) יש חשיבות גדולה. בעבר   

ה-OECD לא הכיר בכך;

חייבים ליצור תהליכי התייעלות;  

בתהליכי חשיבה ותכנון אין להתבצר בחשיבה בתוך   

silos (ְתחימה נושאית);

יש להכין אסטרטגיה תקשורתית לתחזית;  

כאחת:  ואנכית  רוחבית  להיות  חייבת  ההתייחסות   

חשיבה שמתייחסת גם להיררכיה בקבלת ההחלטות, 

אבל גם חשיבה רוחבית לאורך סקטורים. 
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ערן פייטלסון

בעיות של יישום ושימוש בחבילות כלי-מדיניות: פרופ' 

יישום  של  לבעיות  התייחס  בה  מצגת  הקרין  פייטלסון 

כלי- חבילות  של  במתודה  השימוש  את  ותיאר  מדיניות, 

המים.  משק  ניהול  בתחום   (policy packages) מדיניות 

יעדן של חבילות כלי-מדיניות הוא להשיג יישום אפקטיבי 

ולהגביר  והפוליטית  הקבילות החברתית  את  לשפר  יותר, 

את הסיכוי שהמדיניות תיושם.

ביישום:  והלגיטימציה  הקבילות  יכולת  את  לשפר  יש 

ביישום:  ופוליטית  חברתית  בקבילות  והתחשבות  הכרה 

 (beliefs) ואמונות  עמדות  באינטרסים,  להתחשב  יש 

והמשאבים  ההון  את  להבין  יש  השונים.  השחקנים  של 

הפוליטיים שעומדים לרשותם.

ולרי ברכיה

חשיבה  של  מתמשך  כתהליך  ארוכת-טווח  תחזית 

הקיימּות?  תחזית  של  הרצויה  התוצאה  מהי  ופעולה: 

שתחזית  היא  הכוונה  מסכם.  דוח  אינו  הסופי  המוצר 

הקיימות תיצור תהליך מתמשך שיכלול שיח בין קבוצות 

שונות, לאו דווקא כאלו שמשויכות לתחום הסביבה; הוא 

צריך להתחשב באופן שבו תהליכים קורים בתוך הממשלה 

ומחוצה לה, ובהשפעה ההדדית השוררת ביניהם.

ליה אטינגר

הצורך להתכונן למעבר פרדיגמאטי: כיום הפוליטיקאים 

מגיבים בעיקר לסקרים, אך הצעירים של היום — גם אלה 

מרגישים   — המקצועיים  המונחים  את  מכירים  שאינם 

יש  בתגובה  להסתפק  במקום  קרב.  פרדיגמאטי  שינוי 

בר- לפיתוח  ריו  ועידת  (עם  ב-1992  נכשלנו  מדוע  להבין 

קיימא) ובמה המצב שונה כיום, ויש לתעל את הגשטלט 

המשתנה כיום.

אוריאל ספריאל

להעביר את הידע: השפה אינה הבעיה; לא מעט מונחים 

מתחום הסביבה נכנסו לשיח הציבורי. הבעיה היא כיצד 

להעביר את הידע ולגרום להבנתו.

ליצור מחויבות של שחקנים בתחילת התהליך: יש לזהות 

מתחילים  בטרם  עוד  ליישום  החשובים  השחקנים  את 

כאשר  גם  התכנית.  בהכנת  אותם  לשתף  ואז  בתכנית, 

המשתמשים  של  'בעלות'  ליצור  חייבים  תחזית,  מכינים 

מתחילת הדרך, כך שהם יהפכו מחויבים במידה רבה יותר, 

לכך  דוגמה  המדיניות.  יישום  את  להשיג  יותר  קל  ויהיה 

היא מחקר הערכת המגוון הביולוגי שנערך פעמיים. בניגוד 

לפעם הראשונה, בפעם השנייה הוא נערך במסגרת תכנית-

עבודה של האו"ם, Millennium Assessment Goals, בה 

וזה  מדענים,  רק  ולא  רבים  קובעי-מדיניות  שותפים  היו 

גרם ליישום משמעותי פי כמה של המדיניות.

יובל לסטר

של  לדבריו  בהמשך  התהליך:  על  שחקנים  של  'בעלות' 

לפרויקט  ועדת-ליווי  להפעיל  הניסיון  ספריאל,  אוריאל 

תחזית קיימות לישראל 2030 לא צלח. היה קושי לקשור 

את קהלי היעד ולגרום להם ׳לקחת בעלות׳ על התהליך. 

אבן- להיות  צריך  ובציבור  בממשלה  שחקנים  של  שילוב 

יסוד בתהליכים העתידיים.

שמאי אסיף

התסריטים  את  להפוך  וניתן  כדאי  והמחשה:  סיפור 

לדימויים ויזואליים.

קומי קיטמורי

ל-2030:  לישראל  הקיימות  תחזית  של  התהליך  תוצרי 

היתה רוצה לראות את התוצרים ואת אופן היישום — את 

שיטת חבילות כלי-המדיניות.

לסיום, תחזית אידאלית היא זו שמצליחה לשלב בין סיפור 

תיאורי מעורר-מחשבה והשראה, לבין הגיבוי של הסיפור 

על ידי מספרים: מודלים עקביים והערכות מבוססות.

׳האופקית׳  המעורבות  מאד  חשובה   OECD-ל בנוסף, 

כן  ועל  התהליך,  על  'בעלות'  בקבלת  שונים  שחקנים  של 

מסגרת  ואת  התהליך  על  'הבעלות'  נושא  את  לבדוק  יש 

המשאבים המוקדשת לתחזית.
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التكّهن باالستدامة في إسرائيل عام ۲۰۳۰
ملخص تنفيذي

وبينما تؤدي  السياسة البيئية الراهنة إلى تحسين العناية 
بالبيئة وإلى تخفيض التأثيرات السلبية عليها قد تزيد زيادة 
األعباء  من  الحياة  مستوى  في  واالرتفاع  السكان  عدد 
استنزاف  إلى  بدورها  تؤدِّي  التي  البيئة  على  الملقاة 

موارد الطبيعة واستمرار إلحاق الضرر بالبيئة.

وعادًة تثير االحتياجات الفورية وأزمات الطوارئ رّد 
الفعل لدى أصحاب السياسة والقرار في كل قضية على 
االنفراد رغبًة بإيجاد الحّل الذي يجني النتائج المرجوة 
واسعة  التطورات  أما  الزمن.  من  قصيرة  فترة  في 
الزمان  من  طويلة  لفترة  العديدة  المعاني  ذات  النطاق 
البيئية  الظروف  تحسين  شاملة.  سياسة  إلى  فتحتاج 
المؤثرة  العناصر  مختلف  بين  الربط  إلى  مثال,  يحتاج, 
على جدول  األعمال البيئي وبين النظم الفعالة في قطاع 
الوطني  المستوى  من  المستويات  جميع  على  االقتصاد 
االرتباط  هذا  إلى  فالوصول  المستهلك.  مستوى  وحتى 
يحتاج إلى تغيير جذرّي في البنية األساسية ال التحسين 

التدريجي في الوضع الراهن ال غير.۱  

بوضوح.  ره  تصوُّ نستطيع  وال  ُمبّهم  بالطبع  المستقبل 
وقلّة  االقتصادية  األزمات  منها  الفجائية  التقلبات  إّن 
االستقرار االجتماعي والتغيرات السياسية أو الحوادث 
والحرائق  األرضية  الهّزات  مثل  المتطرفة  الطبيعية 
غير  المعاني  ذات  المثيرة  التغيرات  إلى  كلّها  تؤدي  قد 
المتوقعة جنبا إلى جنب والتطورات البطيئة المتماسكة 

والمهّمة التي نستطيع التكهن المسبق بها. 

OECD, Outlook 2050, 2012  ١

عام  إسرائيل  في  باالستدامة  التكّهن  مشروع  يستهدف 
واالقتصادية  االجتماعية  التوجهات  عرض   ۲۰۳۰
والبيئية الراهنة والمتوقعة على رجال القرار و السياسة 
إسرائيل  على  يجب  التي  المستقبلية  الرؤية  وتحديد 
الطموح إليها. وتقوم هذه الدراسة بشرح الفجوات التي 
تحول دون تحقيق هذه الرؤية المستقبلية وبرسم الطرق 
ما إلى المستقبل المستدام.  التي من الجدير التخطي فيها تقدُّ
يخلق مشروع التكّهن باالستدامة في إسرائيل عام ۲۰۳۰ 
اإلطار المبدئي للسياسة طويلة األمد من ناحية ويعرض 

االستراتيجيات لتحقيقها من ناحية أخرى.

بدأ مشروع التكّهن باالستدامة في إسرائيل عاّم ۲۰۳۰ 
كمبادرة مشتركة للوزارة لحماية البيئة والمركز للسياسة 
واشترك  إسرائيل.  لدراسة  أورشليم  معهد  في  البيئية 
السنوات  بين  مراحله  مختلف  خالل  المشروع  في 
مجال  في  واالخصائيون  الخبراء   ۲۰۱۲-۲۰۱۰
والبيئة  العاّمة والتخطيط  والسياسة  والمجتمع  االقتصاد 

واإليكولوجيا والطاقة والمياه. 

إلى  بالحاجة  االقتناع  للمشروع  األساس  حجر  وكان 
شّق الطريق إلى المستقبل البيئي في إسرائيل بناًء على 

سياسة عاّمة مبلورة وطويلة األمد.

المشروع  منتجات  وضع  إلى  المشروع  ويطمح 
واستنتاجاته أمام أصحاب المصلحة  وتتبنِّيها في إطار 
التفكير االستراتيجي طويل األمد الذي يفسح المجال أمام 
المجاالت  في  المجتمع  قطاعات  بين  والوفاق  التعاون 
في  بعض  مع  بعضها  تساهم  التي  الحياة  من  المختلفة 

خلق المستقبل المستدام. 

وتشير متابعة جدول األعمال العالمي والوطني في مجال 
جودة البيئة إلى قلّة استعداد السياسة الراهنة  للتصدي 

للتحديات التي قد تواجهنا.  
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بتعريف    ۲  ۲۰۳۰ لعام  باالستدامة  التكهن  مشروع  قام 
البشر  ورفاهية  البيئة  يتناول  الذي  كالمجال  االستدامة 
التعريف  وهذا  والصمود.  بينهما  المتبادلة  والعالقة 
يختلف نوع ما عن التعريف الشائع لالستدامة كاالرتباط 
طاقم  ووجد  واالقتصاد.  والمجتمع  البيئة  بين  المثلث 
من  أنّه   ۲۰۳۰ لعام  باالستدامة  التكهن  مشروع  خبراء 
ألّن  وذلك  البحث  لُّب  في  البشر  رفاهية  نصب  المفيد 
على  المؤثرة  العناصر  أهّم  من  هو  االقتصادي  النشاط 
االستدامة وإن ال يعتبرها الهدف المركزي. باإلضافة إلى 
القوات االقتصادية  تتأثر االستدامة بالقوات االجتماعية 
والجيوسياسية والثقافية والتصرفية مثلما تتأثر بالعوامل 

المرتبطة بنوع أساليب الَحوَكمة.   

أُضيف عنصر القدرة على الصمود والمرونة االجتماعية 
عنصرا  كونه   االستدامة  عناصر  ثالث  إلى  والبيئية 
ضروريا ومستكمال في عالم يسودها مستوى عاٍل من 
المخاطر وقلّة التأكد. ويتزايد الصمود االجتماعي والبيئي 
كلما تزيد قدرة التصدي لألزمات  ورسم الحدود وتبديد 
إلى  باإلضافة  األضرار  خطورة  وتخفيض  المخاطر 
القدرة على تخفيض حّدة التغيرات المتطرفة والخروج 
تغييرات  إلى  تحويلها  مع  واألزمة  الخطر  ظروف  من 

وتحسينات.

توجهات الماضي والحاضر والمستقبل
تشير توجهات ۲۰ السنة األخيرة في إسرائيل إلى عدم 
طالما  والصمود  البشر  ورفاهية  البيئة  ظروف  تحسين 
تبقى الظروف على ما هي عليها ونعني بذلك استمرار 
السياسة والتوجهات الراهنة. فمن المفروض أن تختار 
إسرائل سيناريو آخر من السيناريوهات التي نعرضها 
فيما يلي إذا طمحت إلى تحسين الوضع الراهن بناّء على 

مبادئ االستدامة.

۲  اشترك في طاقم المشروع الخبراء في مجاالت مختلفة من المعلومات والعلم 

الذين اشتركوا في مراحل مختلفة من المشروع وساهموا في وضع المؤشرات 
وكتابة التوصيات وتطوير السيناريوهات ورسم مجموعات أدوات السياسة. 

وتظهر أسماء جميع الخبراء في قائمة طاقم المشروع.

السكان: من المتوقع أن يصل عدد سكان إسرائيل عام 
۲۰۳۰ إلى حوالي ۱۱ مليون نسمة نتيجة لنسبة الزيادة 
الطبيعية ومتوسط العمر المتوقع الذي سيكون ۸٦ سنة. 
 ٤ وتعايش  ناحية  من  العائلية  الوحدات  انقسام  ومعنى 
هو  أخرى  ناحية  من  الفترة  نفس  في  العائلة  من  أجيال 
تواجد ثالث وحدات اقتصادية منفردة في كل عائلة مما 
وللمنتجات  الطبيعية  للموارد  الطلب  زيادة  إلى  يؤدي 

وللخدمات.

االقتصادي  النشاط  يزداد  أن  المتوقع  من  االقتصاد: 
االقتصاد  أما   .۲۰۳۰ عام  حتى  ضعفين  العالمي 
خالل  فيها  االقتصادي  النشاط  ازداد  فقد  اإلسرائيلي 
عشر السنوات األخيرة بنسبة ۲۰٪ بينما منذ التسعينات 
من القرن العشرين ارتفع حجم النشاط االقتصادي بنسبة 
۷٥٪ وثبت قدرته على التصدي لألزمات. وإذا لم تتغير 
التوجهات الراهنة من المتوقع أّن االقتصاد في إسرائيل 
الناتج  أما  العالمية.  االقتصادية  التطورات  وفق  يتطور 
المحلّي اإلجمالي للفرد فمن المتوقع ان يتمثل  بالزيادة 
وبزيادة  الشراء  قوة  وبزيادة  المتاح  الشخصي  بالدخل 
مع  كلها  تؤثر  التي  المنزلي  االستهالك  على  العبء 

بعض على جودة البيئة. 

االعتماد على التجارة العالمية: يُعتبر االقتصاد والتجارة 
في  البيئة  ظروف  على  المؤثرة  القوات  أهّم  الخارجية 
اإلنتاج  من  اإلسرائيلي  االقتصاد  تحول  وقد  إسرائيل. 
الذي  الخارجية  للتجارة  اإلنتاج  إلى  المحلّّي  لالستهالك 
وصل اليوم إلى نسبة ٦۱٪ من الناتج اإلجمالي المحلّّي. 
وقد يساهم هذا االتجاه, الذي من المتوقع أن يستمّر في 
المستقبل, في تخفيض األعباء على البيئة نتيجة لتوجيه 
بدل  الخدمات  تصدير  ولزيادة  آسيا  دول  إلى  اإلنتاج 
المنتجات ونتيجة لقواعد التنظيم المتشددة التي تفرضها 

األسواق العالمية على المنتجين اإلسرائيليين.

االعتماد على االستيراد: نقل اإلنتاج إلى بلدان أخرى 
في  (المندمجة  المياه  مثل  المنتجات  باستيراد  وتبديله 
للصناعة  الخام  ومواد  الطاقة  الغذاء,  أنواع  الغذاء), 
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يُنقل األعباء البيئية إلى أماكن التصنيع خارج إسرائيل. 
ولكن في نفس الوقت تؤدي زيادة التجارة الخارجية إلى 
زيادة اعتماد إسرائيل على استيراد الغذاء ومواد الخام 

للصناعة الذي بدوره يعرض إسرائيل للمخاطر. 

المحلّّي  الناتج  في  العاّمة  الزيادة  إّن  الدخل:  تفاوت 
مختلف  بين  واالستقطاب  التفاوت  تعّكس  ال  اإلجمالّي 
عدم  لقياس  جيني  مؤشر  ويشير  االجتماعية.  الفئات 
المتاح  الشخصي  الدخل  ومؤشر  المجتمع  في  التساوي 
الفئات  بين  الفجوات  تعمق  من  مكتئبة  صورة  إلى 
االجتماعية في إسرائيل. فمع مرور السنين يزداد عمقا 
األعلى   الُعَشير  بين  المتاح  الشخصي  بالدخل  التفاوت 
الغذاء)  على  المصروفات  حسم  (بعد  األسفل  والعشير 
العشير  ظروف  في  طرأ  الذي  القليل  التحّسن  رغم 
األسفل. فمعنى ذلك أّن التحّسن في الظروف االقتصادية 
في إسرائيل ال يرافقه التحّسن في رفاهية البشر خاّصة 

إثر تعّمق الفجوات االقتصادية-االجتماعية.

في  الزيادة  يرافق  قد  الشرائية:  القّوة  في  الفجوات 
على  المصروفات  حسم  (بعد  المتاح  الشخصي  الدخل 
الدخل  إّن  للفرد.  االستهالك  في  االرتفاع  الغذاء) 
الشخصي المتاح في الُعَشير األعلى في إسرائيل اليوم 
العَشير  في  المتاح  الشخصي  الدخل  ضعَف   ۲٥ هو 
وحمولة  الشرائية  القوة  أّن  الفجوة  هذه  ومعنى  األسفل. 
من  صغيرة  مجموعة  أيدي  في  متركزتان  االستهالك 
السكان وأّن زيادة األعباء على البيئة مصدرها خاّصة 
في الفئات االجتماعية-االقتصادية العليا. وإذا افترضنا 
أّن التوجهات الراهنة مستمرّة ستكون العشيرات العليا ( 
۸ – ۱۰) من الوحدات المنزلية مسؤولة عن ٤۷٪ من 
األعباء على البيئة. إّن توسيع منهج الحياة االستهالكي 
واالرتفاع بالدخل الشخصي المتاح قد يؤدي إلى ارتفاع 
مستوى حياة معظم السكان من ناحية لكنه يزيد بصورة 

ذات معنى األعباء على البيئة.

األعباء على البيئة: إّن الزيادة باألعباء على البيئة إلى 
جانب منهج االستهالك الراهن للموارد الطبيعية تعّرض 

جودة النظم اإليكولوجية وكميتها وخدمات المراقبة فيها 
إلى خطر اإللحاق باألضرار الغير قابلة لالسترجاع إلى 

ما كانت عليها.

ظروف موارد األرض: تُعَتبر األرض من أهّم عناصر 
التعمير  توّسع  توجهات  تمتثل  وال  الطبيعية  الموارد 
االستدامة.  ومبادئ  المفتوحة  المساحات  نحو  والتنمية 
وتشير المعطيات إلى أّن حتى عام ۲۰۳۰ يقطن حوالي 
في  الدولة  سكان  عدد  في  المتوقعة  الزيادة  من   ٪۷۹
يعيش  بينما  اإلسكان  مكثفة  حضرية  إسكانية  مشاريع 
إسكانية  مشاريع  في  السكانية  الزيادة  من   ٪۱۱ حوالي 
مما  اإلقليمية  المجالس  حدود  في  الكثافة  منخفضة 
يؤدي بدوره إلى تقليص المساحات المفتوحة والمناظر 
الطبيعية في نسبة متشابهة للتوسع في البناء الحضري. 
ومن أسباب هذه الظاهرة عدم شمل التكاليف الخارجية 
ضمن تحديد أسعار األرض. فبالنتيجة, ال يرافق توسع 
المدينة  تنمية  في  التجدد  المبنية  المعمورة  المساحات 
األرض  استخدام  كفاءة  لزيادة  الفرصة  ضياع  بل 
وتخفيض استهالك الطاقة من خالل تخفيض نسبة السفر 

بالسيارات.

الخالصة: تشير دراسة التوجهات في الماضي والحاضر 
إلى تحسين عالج األضرار والملوثات للبيئة من ناحية 
وتوقع تدهور القدرة على التصدي لألعباء المتوقعة في 
االستهالك من جهة أخرى. وستؤّدي هذه التطورات  إلى 
إلحاق الضرر بموارد الطبيعة المتاحة لألجيال القادمة. 

السيناريوهات للمستقبل
أختار طاقم الدراسة طريقة السيناريوهات المستقبلية من 
قلّة  ومشكلة  للتصدي  المتوقعة  التطورات  وصف  أجل 
قد  مختلفة  احتماالت  السيناريوهات  هذه  وتعبِّر  التأكد. 
تتحقق في المستقبل في ظروف مختلفة. يستند سيناريو 
التوجهات   على  عليها  هي  ما  على  الظروف  بقاء 
والتطورات االجتماعية واالقتصادية والبيئية التي وقعت 
خالل ۲۰ السنة األخيرة. وباإلضافة وضع طاقم خبراء 
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بعض  عن  بعضها  تختلف  سيناريوهات   ٦ المشروع 
بالمتغيرات غير األكيدة منها  نظام السوق االقتصادي 
المؤسسي   البيروقراطي  والنظام  السياسي  والنظام 
االقتصادية- اإليديولوجية  والفكرة  االجتماعي  والنظام 

السياسية والقدرة على الصمود في األزمات.

وتّم تبويب السيناريوهات في ٤ مجموعات رئيسية بناًء 
على المتغير األهّم: مجموعة السيناريوهات التي يهيمنها 
السيناريوهات  مجموعة  االقتصادي,  السوق  نظام 
الثالثة  المجموعة  االجتماعي,  العامل  يسودها  التي 
هي  األخيرة  والمجموعة  الدولة,  تدخل  نظام  يهيمنها 

السيناريوهات التي يسودها المتغير الجيوسياسي . 

السيناريوهات المعتمدة على الفكر النيو ليبرالي  
وهيمنة السوق

هيمنة  عليها:  هي  ما  على  الظروف  بقاء  سيناريو   
قوات السوق, التأكيد على السوق والتنمية, استمرار 
رّد  الراهنة,  االستهالك  ومناهج  السكان  عدد  زيادة 
مركز  منطقة  ل  تحوُّ األمد,  قصيرة  للمشاكل  الفعل 
الرؤية  انعدام  مدينة-دولة,  إلى  وشمالها  الدولة 
إلحاق  المحلّيّة,  النزاعات  على  االرتكاز  الشمولية, 
استمرار  ئها,  وتجزُّ اإليكولوجية  بالنظم  الضرر 
الصراع اإلسرائيلي العربي كعنصر مركزي على 

المستوى القومي, قلّة االهتمام بالبيئة.

مع  االقتصاد  تقوية  م:  المنظَّ غير  السوق  سيناريو   
النيو  الفكر  انتشار  والمجتمع,  للبيئة  الضرر  تعمُّق 
خلق  مع  والمجتمع  البيئة  تنظيم  انعدام   ,( ليبرالي 
المدينة-الدولة, تفاوت الفجوات بين فئات المجتمع, 
الحاق الضرر   بالجيل الجديد و بالطبقة الوسطى, 

خصخصة أراضي الدولة. 

معاملة  االقتصاد,  تقوية  م:  المنظَّ السوق  سيناريو   
المجتمع,  في  واالستقطاب  التفاوت  بانتباه,  البيئة 
زيادة التنمية, نشوء  النظام البيروقراطّي المؤسسي 
الشمولية  انعدام  والبيئة,  االقتصاد  بين  الدمج   ,

االجتماعية, تخفيض التمركز في االقتصاد.

سيناريو المبادرة النامية من التحت, هيمنة النظام 
االجتماعي 

االجتماعي  الصمود  زيادة  المجتمع:  في  فسيفساء   
في  االنخفاض  بالبيئة,  الضرر  إلحاق  وتخفيض 
التنمية االقتصادية, التأكيد على الشمولية واالندماج 
التي  التطورات   تقديم  المجتمع,   فئات  جميع  بين 
تنمو من بين صفوف القاعدة الشعبية,  تقديم األعمال 
الطالق  شبكات  تقديم  االجتماعية,   االقتصادية 
المبادرات  والتنظيمات االجتماعية الجديدة, التأكيد 

على االقتصاد المحلّّي.

ّرة, هيمنة نظام الدولة سيناريو الدولة المطوِّ
النيو  بعد  االتجاه  تبني  َرة:  المتدخلة/المطوِّ الدولة   
ليبرالية مع التأكيد على األبعاد االجتماعية والبيئية, 
االضطرابات  السوق,  إجراءات  في  الدولة  تدخل 
التي  االحتجاج  من  الموجات  وانفجار  االجتماعية 
البيروقراطي  النظام   وتدخل  الترميم  بإعادة  تنتهي 

المؤسسي, االنخفاض في التنمية االقتصادية.

السيناريوهات التي يهيمنها النظام الجيو سياسي 
مة: التدهور في شؤون البيئة  دولة-القلعة غير المنظَّ  
والمجتمع نتيجة لالنغالق  السياسي, تأزم األوضاع 
الجيوسياسية  مع العزل والعقوبات, انقطاع توظيف 
المستمّر,  البيئي  اإلهمال  الخارج,  من  األموال 
تزايد المخاطر البيئية, زيادة االعتماد على الموارد 

الطبيعية المحلّيّة.

التنظيم  السياسي,  االنغالق  مة:  المنظَّ دولة-القلعة   
المتشدد, االنخفاض في التنمية االقتصادية مع حماية 
األوضاع  تأزم  االجتماعي,  الصمود  وتقوية  البيئة 
الجيوسياسية  مع العزل والعقوبات, انقطاع توظيف 
تطوير  الحكومة,  تدخل  الخارج,  من  األموال 
اإلبداعية في قطاع الصناعة األمنيّة, إقامة األنظمة 
والبيئة,  المجتمع  مجال  في  والتنظيم  للشمولية 
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الطبيعية  الموارد  من  االحتياطات  على  المحافظة 
المفتوحة  المساحات  حماية  بالكفاءة,  واستعمالها 

والمناظر الطبيعية العتبارات أمنية.

من  متفاوتة  بمستويات  المختلفة  السيناريوهات  وتمتاز 
االستدامة فيما يتعلق بالبيئة وبرفاهية البشر والصمود. 
السوق“  ”هيمنة  مجموعة  من  سيناريو  يستطيع  وقد 
كان  إذا  االستدامة  من  نسبيًّا  عال  بمستوى  القيام 
فتزيد  االجتماعية  السيناريوهات  أما  ما“.  منظَّ ”سوقا 
اقتصادي  بثمن  ترتبط  لكنها  والبيئة  البشر  رفاهية  من 
نسميها  التي  الجيوسياسية   الظروف  وستصيب  باهظ. 
دولة القلعة االستدامة بالضرر من أي وجه كان, مع أّن 

التنظيم قد يسهِّل خطورة اإلصابة.   

االستدامة  أّن  إلى  السيناريوهات  مختلف  تحليل  ويشير 
ستكون بعيدة عن المرجو والممكن غير أنّه في كل من 
من  عال  مستوى  إلى  الوصول  يمكننا  السيناريوهات 

االستدامة.

إسرائيل  في  لالستدامة  المستقبلية  الرؤية 
عام ۲۰۳۰

ال نعرف حاليا أي من السيناريوهات سيتحقق ولكن يجب 
رسم الرؤية المستقبلية الواقعية والمحتملة لالستدامة في 

إسرائيل عام ۲۰۳۰.

هذا هو موجز الرؤية المستقبلية لالستدامة في إسرائيل 
عام ۲۰۳۰ التي ارتسم في إطار المشروع:

صورة  لالستدامة  المستقبلية  الرؤية  تصف 
إسرائيل عام ۲۰۳۰ من ناحية بيئية واقتصادية 
واجتماعية.  ستكون إسرائيل عام ۲۰۳۰ دولة 
التمتع  من  تمّكنهم  بيئة  في  مواطنوها  يعيش 
االجتماعي  وبالصمود  االقتصادية  بالرفاهة 
منهج  وتحقيق  ناحية  من  الشخصي  وباألمن 
الحياة الخاص بمختلف مجموعاتها االجتماعية 
تقدم  دولة   إسرائيل  ستكون  أخرى.  ناحية  من 

التمّتع  وتدعم  المبادرات,  واطالق  اإلبداعات 
وسهولة  واالحتواء  المدن  في  المفعمة  بالحياة 
الوصول لجميع مجموعات المواطنين إلى فرص 
العمل والخدمات. ستكون إسرائيل دولة حريصة 
االقتصادية  التنمية  بين  التاّم  الفصل  على 
المستمّرة  والزيادة  بالبيئة  الضرر  إلحاق  وبين 
. ستكون جودة الحياة للجيل  باالستهالك الماّديِّ
المحافظة  مع  مرتفعة   ۲۰۳۰ عام  يعيش  الذي 
على موارد البيئة ال من أجل الجيل الراهن فقط 

بل من أجل األجيال المقبلة.

منها  مختلفة  أبعاد  لة  المفصَّ المستقبلية  الرؤية  وتعالج 
السكان واالقتصاد والمجتمع والحياة في المدينة والبنية 
التحتية والمياه والطاقة واإليكولوجيا والَحوَكَمة ومكانة 

إسرائيل بين دول العالم.

حيث أّن سيناريو بقاء األحوال على ما هي عليها لن يحقِّق 
هذه الرؤية المستقبلية وحيث أّن التحسين التدريجي في 
النظم المتواجدة حاليا, وإن كانت مريحة, ال يساهم إال في 
إدامة الظروف الراهنة دون تحقيق الظروف التي نطمح 
إليها في األمد الطويل, يجب علينا التدخل االستراتيجي 
المتعمق لصّد الفجوات بين الوضع المتوقع في كل من 
ترسمه  الذي  المرجو  الوضع  وبين  السيناريوهات  هذه 

الرؤية المستقبلية.

التوصيات حول األفكار االستراتيجية طويلة األمد 
راسخة  استراتيجية  توصيات  تسع  المشروع  يعرض 
البنية تكررت في كثير من السيناريوهات بفضل قدرتها 
المستقبلية.  والرؤية  السيناريو  بين  الفجوات  صّد  على 
وتوصي الرؤية المستقبلية عام ۲۰۳۰ تطبيق جميع هذه 

التوصيات بشكل متواٍز.

۱.  تحفيز اإلبداعية واطالق المبادرات :  تقديم االبداعية 
وتطوير  الموارد  استخدام  كفاءة  من  تزيد  التي 
من  واالنتقال  الدوري  االقتصاد  وتنمية  المنتجات 

استهالك المنتجات إلى استهالك الخدمات.
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اإلدارة المتكاملة للمخاطر ورعاية الصمود: تقول   .۲
من  المخاطر.  بدون  إدارة  ال  إّن  االستراتيجية  هذه 
الضروري إَذن تحديد الخطر وتقدير احتمال تحققه 
وخلق الوسائل للتصدي له. وتستلزم إدارة المخاطر 

تقوية صمود المجتمع والبيئة.

تطوير التوجه المتكامل طويل األمد: وضع الوسائل   .۳
أبعاد  جميع  حول  األمد  طويل  المتكامل  للتفكير 
المجتمع مع إعادة التفكير والحتلنة بين حين وآخر من 
خالل تعزيز العالقة والتنسيق بين التخطيط المسبق 
من ناحية والتنظيم القانوني من ناحية أخرى. وتدعو 
المصطلحات  قاموس  وضع  إلى  االستراتيجية  هذه 
الذي  العاّمة  لإلدارة  المشتركة  واللغة  المشترك 
لشؤون  المتكاملة  األمد  طويلة  التنمية  سياسة  يرسم 

االقتصاد والبيئة والمجتمع.

رعاية القيم  عبر االستهالك الماّدّي:  نشوء التغيير   .٤
االستهالكية  التصرفات  في  الجذري  النفساني 
الموارد  استهالك  تخفيض  أجل  من  اليوم  الدارجة 
الوسائل  ومن  ماّديّا.  أقّل  استهالكي  منهج  وتبني 
لتحقيق هذا الهدف المشاركة (sharing) واالستهالك 

  .(consumption collaborative) التعاوني

رعاية حياة المجتمع المحلّّي: رعاية نظام جديد للقيم   .٥
االجتماعية المعتمدة على التضامن والدعم المتبادل 
االلتقاء  وتشجيع  المحلّّي  المجتمع  داخل  والنشاط 
االقتصادية  الفرص  وخلق  المختلفة  الثقافات  بين 

الجديدة. 

التكثيف السكاني وإعادة الحيوية إلى مراكز المدن:   .٦
بذل الجهود في تطوير المدن والبلدات المتواجدة من 
االجتماعي  والتجانس  السكانية  الكثافة  زيادة  خالل 
وإعادة النهضة للمدنية. ويفسح التطوير في المدينة 
المجال  بالحياة  المفعمة  العاّمة  المساحات  وخلق 
بدوره  يولد  الذي  والتلقائّي  العشوائّي  االلتقاء  أمام 
العالقات الجديدة والتشابك االجتماعي عبر مجاالت 

وتشجيع  األفكار  بين  والتشابك  والثقافات  االهتمام 
اإلبداعية.

توسيع معنى األمن وتطبيقه على البيئة والمجتمع   .۷
واالقتصاد: االستعداد لألزمات التي قد تلحق الضرر 
بأمن الدولة ولكن أيضا بالمجتمع وبالقتصاد بما ال 
دولة  هجوم  أو  اإلرهابية  الحملة  عن  خطورًة  يقّل 

معادية.

األجيال  تجاه  بالمسؤولية  المشبعة  القيادة  تنمية   .۸
المقبلة: تدريب القياديين لقيادة المجتمع في الطريق 

إلى تحقيق الرؤية المستقبلية لالستدامة. 

تطوير المناهج والنظم للتقييم: إنشاء النظم للتقييم   .۹
التي تساعد في تطوير المؤشرات لدراسة االستدامة. 
النقاط  تشخيص  على  المؤشرات  هذه  وتساعد 
أصحاب  تساعد  التي  المرجعية  والنقاط  الحرجة 
القرار وواضعي السياسة على تخطيط وسائل العمل 

وتقييم نتائجها.

بناًء على هذه االستراتيجيات راسخة البنية وعلى ضوء 
التوجهات والتطورات الراهنة في البالد وفي العالم قام 

طاقم المشروع بتحليل خمس استراتيجيات محورية: 

االستهالك  مناهج  تحرك  المستدام:   االستهالك   .۱
على  األعباء  من  وتزيد  االقتصادي  االزدهار 
المقبولة.  اإليكولوجية  الحدود  عبر  البيئية   الموارد 
واالنتقال  الناس  عاّمة  حياة  منهج  تغيير  أجل  ومن 
والتي  ناحية  من  ماّديّة  أقّل  استهالك  منهاج  إلى 
تضمن الرفاهية في الحياة من ناحية أخرى توصي 
هذه االستراتيجية بوضع بعض النماذج لالستهالك 
إلى  الوصول  سهولة  على  المستهلك  تساعد  التي 
دون  المطلوبة  القيمة  الى  او  المطلوبة  المصلحة 
الخدمات)  (تقديم  الماّدي  المنتج  شراء  إلى  الحاجة 
أيضا  االستراتيجية  هذه  وتوصي  منفردة.  بصورة 
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الممتلكات  استخدام  لكفاءة  النماذج  بعض  بوضع 
تستخدم  ال  التي  والمهارات  والخدمات  والمنتجات 
كثيرا في الوقت الراهن في معظم ساعات اليوم أو 
السنة (االستهالك المشارك). ومن أجل تشجيع الناس 
على تبنِّي مناهج ”االستهالك المستدام“ من الجدير 
رفع العقوبات وتطوير الوسائل الناقصة التي تساعد 
على االستفادة من الشبكات االجتماعية قدر اإلمكان 
لتسهيل الوصول إلى المعلومات ولزيادة العالقات بين 
الناس. ولقد تطورت بعض هذه المناهج لالستهالك 
والمعّدات  والمالبس  السفر  مجال  في  المستدام 
التسلية.  ووسائل  لألوالد  والتجهيزات  المنزلية 
إلى  المنهج  هذا  توسيع  االستراتيجية  هذه  وتوصي 
مجال الوقت (time) والمكان (space) والمهارات 
(skills) في القطاع العاّم والقطاع الخاّص. ويشترط 
تطور االستهالك المستدام بالمبادرات التي يقوم بها 
المدني  المجتمع  وعي  وبمستوى  األعمال  قطاع 
أيضا  هي  تستطيع  ناحيتها  من  الحكومة  أّن  غير 
وذلك  المستدام  االستهالك  إلى  االنتقال  هذا  مساندة 
القيم  تبنِّي  تستهدف  التي  التربية  توفير  خالل  من 
االجتماعية وبواسطة تسهيل وصول المعلومات إلى 
الجمهور وفتح األماكن والمساحات غير المستعملة 
مقدمي  بين  الثقة  توطيد  خالل  ومن  الجمهور  أمام 

الخدمات ومستخدميها.   

الحياة المفعمة في المدينة: تتيح الحياة في المدينة   .۲
ودعم  البيئة  موارد  على  العبء  لتخفيض  الفرصة 
منهج حياة أقّل ماديّا كما تشجع روح  االبداعية وبناء 
مجتمعات متنوعة قادرة على الصمود. وأما تحقيق 
المساحات  حول  المدينة  داخل  المفعمة  الحياة  هذه 
العاّمة وخاّصة في الشوارع فيتّم من خالل التكامل 
وتخفيض  األرض  مساحات  استخدامات  بين 
السيارات  حمولة  وتخفيض  للمشاة  المسافات 
الخاّصة. وتوصي هذه االستراتيجية بتقديم األفضلية 
وسائل  وبتطوير  المدينة  لتطوير  الميزانيات  في 
قدرتها  حسب  التطويرية  المشاريع  لمختلف  التقييم 
على المساهمة في حياة المدينة وبالربط بين مختلف 

والسوق  الجامعة  منها  المدينة  في  التجمع  مراكز 
هذه  فتوصي  األعمال  رجال  قطاع  أما  المفتوحة. 
االستراتيجية بتوسيع النشاط داخل المدينة وبتسهيل 
الوصول للموظفين والعمال إلى أماكن العمل بوسائل 
غير السيارة الخاّصة  وبتطوير المشاريع اإلسكانية 

المالئمة والجذابة خاّصة  للشباب ولللكبار بالسّن.

االجتماعية  والجماعة  االجتماعي  الصمود  تقوية   .۳
المحلّّية: تُعَتبر تقوية القدرة على التصدي للتغيرات 
بعدم  المشبع  عالمنا  في  خاّصة  مهّمة  والمخاطر 
تجنيد  علينا  فيجب  المستقبل.  تطورات  من  التأكد 
االكتفاء  دون  الجديدة  الفرص  إليجاد  الظواهر  هذه 
االستراتيجية  هذه  وتهدف  لإلزعاجات.  الفعل  برّد 
إلى  تقديم إقامة الجماعات االجتماعية القادرة على 
الذاتية  القدرة  وتحقيق  والعافية  الحياة  بجودة  التمتع 
للفرد وللمجتمع . وتوصي هذه االستراتيجية بتقوية 
الصمود على المستوى المحلّّي مع نقل الصالحيات 
إلى السلطات المحلّيّة والجماعات المحلّيّة من ناحية 
إيجاد  مع  استقرارا  األقّل  الجماعات  وتشخيص 
الوسائل لتخفيض حساسيتها من ناحية أخرى. كما 
الفعالة  بالمبادرة  القيام  إلى  االستراتيجية  هذه  تدعو 
لتقييم  الوسائل  وتطوير  المحلّّي  المجتمع  داخل 

الصمود في المجتمع. 

اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية القابلة للتجارة   .٤
(رأس المال الطبيعي): إذا لم يتّم رسم السياسة إلدارة 
موارد الطبيعة المستوردة ودون اإلدارة لرأس المال 
الطبيعي المحلّّي قد تجد إسرائيل نفسها غير قادرة 
التصدير  على  العالمية  األسواق  في  المنافسة  على 
بتبنِّي  االستراتيجية  هذه  وتوصي  واالستيراد. 
الوسائل إلدارة موارد الطبيعة مثلها مثل إدارة رأس 
المال االقتصادي وموارد القّوة العاملة. كما توصي 
المتكاملة  اإلدارة  سياسة  بتبنّي  االستراتيجية  هذه 
مشروع  وببلورة  للتجارة  القابلة  الطبيعة  لموارد 
وطنّي متكامل لألبعاد الماّديّة واالقتصادية والبيئية 
في هذا المجال. وتوصي هذه االستراتيجية بدراسة 
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نظام العائدات أيضا وذلك ليعكِّس حقوق المواطنين 
فيها والتكاليف الخارجية ألعمال استخراج في هذه 

الموارد الطبيعية.

التوجهات  تشير  االستدامة:  لتحقيق  االبداعية   .٥
في  الوقوف  إلى  إسرائيل  حاجة  إلى  االقتصادية 
البيئية  التكنولوجيا  إبداعية  في  األمامية  الجبهة 
الحديثة  واالبداعية في تنظيم األعمال االقتصادية كي 
تستطيع المنافسة في السوق العالمي. وتوصي هذه 
االستراتيجية بالتسليم أّن  االبداعية مهددة بالمخاطر 
أمام  العراقيل  نصب  عدم  إلى  وتدعو  االقتصادية 
فرص اإلبداعية ألّن كفاءة الفكرة  االبداعية لم تثبت 
بعد. ومن توصيات هذه االستراتيجية اشتراك قطاع 
الملتقيات  في  فّعاال  اشتراكا  االقتصادية  األعمال 
االستدامة  أجل  من  االبداعية  تبحث   التي  الدولية 
التكنولوجي  والتطوير  العلمي  البحث  في  والتعاون 
تطبيق  ومحاولة  أخرى  دول  في  شركات  مع 
هذا  في  التوصيات  ومن  إسرائيل.  في  اإلبداعات 
لمختلف  التقييم  بإجراء  الحكومة  قيام  أيضا  المجال 
العناصر التي من شأنها تشجِيع  االبداعية من أجل 
البشرية  الكفاءة  وتواجد  العلمي  البحث  االستدامة: 
لتحقيق  والقانون  التنظيم  وجهاز  المالية  والوسائل 
والقطاع  الجمهور  إشراك  مع  االيداعية  األفكار 

المدني في متابعة هذه التجارب ورقابتها.   

وخمس  الراسخة  االستراتيجيات  تسع  تحقيق  إّن 
مختلفة  وسائل  إلى  يحتاج  المحورية  االستراتيجيات 
من أدوات السياسة. فيقترح مشروع التكّهن باالستدامة 
في إسرائيل عام ۲۰۳۰ تطبيق م ثالث مجموعات من 
أدوات السياسة التي من شأنها انشاء  التنسيق والتكامل 
بين مختلف الوسائل وتشخيص الوسائل األولية لتطبيق 
هذه الوسائل باإلضافة إلى وسائل مكملة أخرى للتصدي 
ألي تحفٍُّظ كان. ومن شأن هذه المجموعات المقترح بها 
زيادة كفاءة أدوات السياسة واستعداد الجهات االجتماعية 
والسياسية لتبنِّيها مع االحتمال العالي لتحقيقها. فيما يلي 

ثالث المجموعات ألدوات السياسة:

هذه  تستهدف  الحكومّية:  الشمولية  مجموعة   .۱
بين  التنسيق  إلى  السياسة  أدوات  من  المجموعة 
جميع الجهات التي تتعامل ومختلف أبعاد االقتصاد 
المشروع  ويقترح  األمد.  طويل  تعامال  والمجتمع 
بعضوية  الحكومية  الشمولية  لشؤون  لجنة  إقامة 
كل من جناح الميزانيات في وزارة المالية ومجلس 
االقتصاد في وزارة رئيس الحكومة وإدارة التخطيط 
في وزارة الداخلية والوزارة لحماية البيئة. وتقوم هذه 

اللجنة بالمبادرة بمشاريع عمل وطنية وبتقديمها.

مجموعة إدارة المخاطر: تستهدف هذه المجموعة من   .۲
أدوات السياسة إلى توسيع االهتمام بتحديد المخاطر 
العمل  ويجري  الوطني.  الصمود  وبزيادة  وتقييمها 
في  السياسة  أدوات  من  المجموعة  هذه  على  بناء 
ثالث مجاالت: ۱. إقامة جهة منسقة إلدارة المخاطر 
تتناول  المخاطر الناجمة عن اإلجراءات المستمّرة 
االعتبارات  دمج   .۲ الفجائية.  البيئية  والحوادث 
المؤسسات  في  القرارات  اتخاذ  عملية  في   البيئية 
وزيادة  المخاطر  في  االهتمام  توسيع   .۳ المالية. 
صمود السلطات المحلّيّة تجاه المخاطر. وتشمل هذه 
كوادر  تأهيل  أيضا  السياسة  أدوات  من  المجموعة 
وخاّصة  المحلّيّة  السلطة  مؤسسات  وتعزيز  القيادة 

السلطات الضعيفة والبعيدة عن مركز البالد.

المحلّّية:  واألعمال  المحلّّي  المجتمع  مجموعة   .۳
السياسة  أدوات  من  المجموعة  هذه  تستهدف 
البيئة  أجل  من  الحكومي  غير  النشاط  تشجيع  إلى 
المحلّيّة.  االقتصادية  واألعمال  األهلية  والجماعات 
الميزانيات  المجموعة  هذه  في  الوسائل  أهّم  ومن 
وسهولة الحصول على التسليف للقيام بالنشاط األهلي 
المنشآت  استخدام  أمام  العقوبات  وإزالة  المحلّّي 
العاّمة. ومن أجل تشجيع النشاط األهلّي المحلّّي من 
وتأهيل  الصالحيات  المحلّّي  المجتمع  منح  الجدير 
الكوادر المحلّيّة وتشجيع مناهج الحياة الديموقراطية 
في المكان نفسه وفي المنطقة من ناحية ومنح الحوافز 
باستهالك  يتميز  الذي  المحلّّي  االقتصادي  للنشاط 
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واالستهالك  المنتجات  استهالك  بدل  الخدمات 
المستدام بدل االستهالك الماّدّي من ناحية أخرى. 

وتّم تحديد أصحاب المصلحة في هذه المجموعات الذين 
يستطيعون تطويرها ودفعها إلى األمام مع إيجاد الوسائل 
المناسبة لتحقيقها عمليًّا. ومن الجدير إعادة تقييد وسائل 
التي  والصعوبات  لمالءمتها  لحين  حين  من  التحقيق 
تظهر مع مرور الزمن وتصرف جهات مختلفة خالفا 
المتوقعين  غير  المصلحة  أصحاب  ظهور  أو  للتوقُّعات 

مسبقا.

إّن التكُهن باالستدامة عام ۲۰۳۰ هو محاولة رائدة في 
رسم اإلطار للتفكير طويل األمد الذي قد يقود إسرائيل 

إلى المستقبل المستدام عام ۲۰۳۰.

العلمي  البحث  نتائج  أحدث  على  الدراسة  هذه   وتعتمد 
هذا  في  إسرائيل  وفي  العالم  في  الشائعة  واألفكار 
وتؤكد  والمتوقَّعة.  الراهنة  التوجهات  وعلى  الموضوع 
مع  إسرائيل  لها  تتصدى  التي  التحديات  الدراسة  هذه 
اإلشارة إلى الوسائل لتحقيق المستقبل المستدام. فتُعَتبر 
المنتظم  للتفكير  األوليّة  التحتية  البنية  الدراسة  هذه 
تجميع  إعادة  إلى  يحتاج  الذي  األمد  وطويل  المستمّر 
التوجهات  رسم  وإعادة  العلمية  والمعطيات  المعلومات 
االستراتيجية  أنواع  رسم  إعادة  مع  المخاطر  وتقييم 
هذه  تكوَن  أن  فنرجو  المتجددة.  للتطورات  المناسبة 
والحذر  المتعلم  للحوار  األساس  حجر  األّوليّة  المحاولة 

حول التخطيط طويل األمد لالستدامة في إسرائيل.

االستعداد الشمولي طويل  هذه اإلجراءات إلى  وتحتاج 
قطاعات  جميع  ومشاركة  التصميم  حزم  مع  األمد 
األعمال  وقطاع  المحلّيّة  والسلطات  الحكومة  المجتمع: 

االقتصادية وقطاع المجتمع المدني. 

قد  الدراسة  هذه  الستنتاجات  إسرائيل  حكومة  تبنّي  إّن 
في  المستدام  المستقبل  لضمان  األولى  الخطوة  يكون 

إسرائيل. 

تطبيق  أّن   ۲۰۳۰ عام  باالستدامة  التكهن  طاقم  ويعتقد 
المطلوبة  االستراتيجيات  حول  التوصيات  جميع 

يساهم  قد  بها  المقترح  السياسة  أدوات  ومجموعات 
مساهمة ذات أهمية في صمود إسرائيل بيئيا واجتماعيا 

واقتصاديا. 

ترجمة: ميخال سيلع
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The “risk management” package.2.  The purpose 
of this package is to expand activities relating 
to identifying and evaluating risks and building 
resilience to them. The activity will take place 
on three levels: 1. Establishing a unit for the 
coordination and management of environmental 
risks which will focus on risks that result from 
incremental processes as well as risks that result 
from sudden environmental events; 2. Encouraging 
the financial sector to include environmental 
considerations when making decisions on financial 
investments; 3. Expanding the focus on risks and 
resilience-building within local government. 
Additional measures here include leadership 
development and strengthening local government 
with a particular emphasis on the needs of weak 
local authorities in the periphery.

The “community-business” package. 3. The 
common denominator between the measures that 
constitute the third package is that they are meant 
to advance non-governmental activities: local-
community social-environmental activity and 
business activity. In the community component 
the critical measures are providing access to 
credit and a budget for community activity and 
lowering barriers to enable the use of public 
assets. Complementary measures to encourage 
community activity would be decentralizing 
powers to the community level, developing strong 
local leadership and stimulating local-regional 
democracy. The second component consists of 
encouraging business models that emphasize 
the transition from the consumption of products 
to the provision of services and the transition 
from material consumption to sustainable 
consumption.

Stakeholders were identified who would benefit from 
and be interested in promoting each policy package 
and would be capable of adapting the required 
measures during the process of their implementation. 

Adjustments are usually needed as unanticipated 
difficulties may arise, the parties involved may act 
differently than had been expected or new parties not 
identified in advance may express interest.

Outlook 2030 is a pioneering attempt to delineate a 
framework for long-term thinking.

The study, based on the forefront of global and Israeli 
research and discourse and on current and emerging 
trends, portrays the challenges that face Israel and 
outlines courses of action whose implementation 
would lead it to a more sustainable future.

The study provided an initial basis for ongoing and 
dynamic thinking, which should be periodically 
updated, in accordance with science-based 
information, updating of trends, assessing risks 
and adjusting strategies. We hope that Outlook will 
provide a sound basis for well-informed dialogue 
on long-term thinking about sustainability in Israel. 
The Outlook 2030 team believes that implementation 
of all of the recommendations of the strategies and 
policy packages would make a significant contribution 
to Israel’s environmental, social and economic 
resilience.

Continuation of the process requires a long-term 
partnership between government, local authorities, 
the business sector and civil society.

Adoption of the document’s conclusions by the Israeli 
government would be a first and promising step 
towards achieving a sustainable future for Israel.
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Strengthening social-community resilience.3.  
In a world of uncertainty it is important to 
strengthen the ability to adjust and contend 
with changes and risks, turning them into new 
opportunities rather than seeing them only as 
disturbances. The purpose of this strategy is to 
promote the creation of communities that enjoy 
a high quality of life and wellness while realizing 
the individual and the community’s potential. It 
recommends strengthening resilience at the local 
level, transferring powers to local authorities 
and to the community, identifying vulnerable 
populations and finding ways to reduce their 
vulnerability, promoting active community 
initiatives and developing tools to evaluate 
community resilience.

Integrated management of marketable natural 4. 
resources (natural capital). Without a policy for 
the management of imported natural resources 
as well as integrated management of its local 
natural capital, Israel might find itself unprepared 
for the competition over export and import of 
raw materials and manufactured goods in global 
markets. This strategy recommends taking 
measures to manage marketable natural capital 
for the economy, similar to the management of 
financial capital and human capital (labor). They 
include an integrated management policy for all 
marketable natural resources and the development 
of a national plan to combine physical, economic 
and environmental aspects of their development. 
It also recommends a review the criteria for setting 
royalties to reflect public values and externalities 
generated by resource extraction.

Innovation for sustainability.5.  Economic trends 
indicate that Israel has to find ways that enable 
it to stand at the forefront of environmental, 
technological and business-organizational 
innovation in order to compete in global markets. 
This strategy recommends recognizing the fact 
that innovation carries risks and that opportunities 

for innovation should not be blocked due to 
claims that their effectiveness has not yet been 
proven. We recommend that the business sector in 
Israel take an active role in international forums 
that discuss innovation for sustainability, create 
research and development partnerships between 
companies from different countries and be willing 
to try to implement innovative ideas in Israel. 
We also propose that the government initiate an 
evaluation of the drivers of innovation – science, 
skilled human resources, financial drivers and 
regulation – and recruit civil society as a partner 
to support and review the testing of innovation.

A wide variety of policy tools will be needed for the 
implementation of the nine robust strategies and the 
five focused strategies. Outlook 2030 proposes that 
the tools and means for implementation are bundled 
into “packages,” in order to create synergy between 
them, identify the preconditions necessary to enable 
their implementation and add complementary tools 
which could overcome reservations about them, and 
make the policy tools effective and efficient, socially 
and politically acceptable and give them a high 
likelihood of realization. The following three policy 
tool packages are proposed:

The “whole of government” package.1.  The 
purpose of this package is primarily to ensure 
coordination between all the bodies responsible 
for a comprehensive long-term overview of the 
economy and society. The package proposes 
the establishment of a government integration 
body that would include representatives of the 
following bodies: the Finance Ministry’s budget 
department, the economic council in the Prime 
Minister’s office, the planning administrations 
in the Interior Ministry and the Ministry of 
Environmental Protection. The purpose of 
establishing the integrating body is to initiate 
and promote coordinated plans for action at the 
national level.
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Developing urbanism and creating thriving public 
spaces allowing random, spontaneous encounters 
that lead to interdisciplinary, cross-cultural 
connections and networks that create synergy 
between diverse ideas and outlooks and provide 
fertile ground for innovation.

Expanding the concept of security to include the g) 
environment, society and economy: Preparation 
for civilian crises that could harm national security 
and harm the society and economy may be just as 
significant as preparation for terrorist attacks or 
conflicts with hostile countries.

Development of leadership with a sense h) 
of responsibility for future generations: 
Development and training of a leadership that 
will lead society to the vision of sustainability.

Adoption of evaluation methods and systems:i)  
Establishing evaluation systems to measure 
sustainability, to facilitate the identification of 
critical points and benchmarks that can help 
policymakers plan courses of action and evaluate 
their results.

Based on the above, and with an understanding of 
the current and future trends and processes in Israel 
and around the world, five focused strategies were 
proposed:

Sustainable consumption. 1. Consumption patterns 
drive economic growth and are currently taxing 
environmental resources beyond reasonable 
ecological boundaries. In order to change the 
lifestyle of the public as a whole and adopt less 
material consumption patterns that would still 
provide a high level of wellbeing, this strategy 
recommends promoting consumption models that 
provide the consumer with access to desirable 
benefits or values without requiring individual 
purchase of material products (service provision). 
Instead, they would facilitate effective use of 

assets, products, services and skills that are in 
a state of “underutilization” during most hours 
of the day or year (sharing consumption). To 
promote models of “sustainable consumption” 
it is necessary to remove barriers on the one 
hand, and develop missing tools on the other, 
while maximizing the use of social networking 
platforms to make information accessible and 
create interpersonal connectivity. Models of 
sustainable consumption already exist in the 
areas of travel, clothing, household equipment, 
children’s equipment and entertainment. This 
strategy recommends expanding them to the 
areas of time, space and skills in the public and 
private spheres. The development of “sustainable 
consumption” largely depends on business sector 
initiatives and civil society’s awareness level. 
But the government can support the transition 
to “sustainable consumption” by educating for 
social values, providing access to information 
and underutilized public spaces, and building 
trust between suppliers and users.

Thriving urbanism.2.  Urban living generates 
opportunities to reduce pressures on environmental 
resources, supports a less material lifestyle, creates 
platforms for promoting innovation and creates 
diverse and resilient communities. Urbanism as 
a lifestyle in public spaces and especially along 
city streets can be achieved by mixed land use, 
reducing distances for pedestrians and reducing 
dependence on and use of private vehicles. 
This strategy recommends making urbanism a 
budgetary priority, developing evaluation tools to 
assess projects by their contribution to urbanism 
and integrating functions which gather people 
together, such as higher education campuses and 
open air markets. It recommends that the business 
sector choose urban locations (rather than out-
of-town locations), promote alternative means 
of worker access other than by private vehicles 
and develop attractive urban real estate models, 
especially for the young and elderly populations.



vii

vision of where we want to go. The vision needs to be 
viable and realistic, not utopian.

The vision for sustainability in Israel as formulated 
by the2030 project team included: 

“Israel in 2030 will be a country whose citizens 
live in an environment that provides economic 
wellbeing, social resilience and personal security 
while enabling a diverse range of community 
lifestyles. It will be a country that promotes 
innovation and enterprise, thriving urban life, 
inclusion and access for all of the population to 
employment opportunities and services. It will 
be a country where there is absolute decoupling 
of economic growth from deterioration of the 
environment and the continual rise in material 
consumption. In 2030 the quality of life in Israel 
of the current generation will be high but will 
include responsibility for protecting natural 
resources for the present and future generations.”

The detailed vision addresses diverse aspects 
including: population, economy, society, urbanism, 
infrastructure, water, energy, ecology, governance 
and international relations. 

The understanding that the “business as usual” 
scenario will not lead to the vision for 2030 and 
that incremental improvements of existing systems, 
beneficial as they may be, will only perpetuate the 
existing situation without leading to the desired 
long-term outcome, leads to the conclusion that deep 
strategic intervention is needed to bridge the gaps that 
exist between each of the scenarios and the vision.

Recommendations for long-term 
strategic directions of thinking:
We identified nine robust strategies that are relevant 
to a large number of the scenarios and that will 
enable the realization of the vision by bridging the 
gaps between the scenarios and the vision. Outlook 

2030 recommends implementing all of the strategies 
simultaneously.

Promoting innovation and enterprise:a)  Stimulating 
innovation leading to more efficient resource 
use, product development, the development of 
a circular economy, and a transition from the 
consumption of products to the consumption of 
services.

Integrated risk management and resilience:b)  
Risks must first be identified, defined and 
evaluated. Risk management requires not only 
measures to reduce risks as far as possible but 
also measures to increase the resilience of society 
and the environment, so as to be able to cope with 
the residual risks that cannot be mitigated.

Developing a long-term integrated vision:c)  Creating 
long-term systemic thinking, periodically updated, 
by reinforcing the connection and coordination 
between proactive planning and regulation. 
According to this strategy a joint lexicon of 
terminology and language should be created for 
the public administration to delineate a long-term 
development policy incorporating the economy, 
environment and society.

Cultivating values beyond material consumption:d)  
Generating a deep psychological transformation 
in consumer behavior in order to reduce the 
consumption of material resources and replace it 
with other, less material, patterns of consumption, 
such as sharing and collaborative consumption. 

Cultivating community life:e)  Cultivating a new 
value system based on solidarity, mutual support, 
community activity, intercultural encounters and 
the creation of new economic opportunities.

Urbanity and the revival of city centers:f)  
Concentrating development in existing urban 
centers while increasing their density and 
social diversity to create an urban renaissance. 
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 Unregulated market scenario – A strong, 
powerful market along with deepening 
degradation of the environment and increasing 
social discontent – neoliberalism is the reigning 
ideology; absence of environmental and social 
regulation and the development of a city-state; 
growing social disparities adversely affecting 
young people and the middle-class; privatization 
of state land.

 Regulated market scenario – A strong, powerful 
market; growing attention to the environment but 
with a splintered and polarized society; promoting 
growth; creation of a bureaucratic-institutional 
mechanism; integration between economy and 
environment; absence of social inclusion; restraint 
on the concentration of wealth. 

Additional scenarios based on major change 
in economic and social structures

Grassroots initiative scenario, social mechanism 
dominant

 Community mosaic – Strengthening of social 
resilience and reduction of environmental 
degradation but a significant drop in economic 
growth – emphasis placed on inclusion (integration 
of all elements of society); promotion of grassroots 
processes; promotion of social businesses, new 
entrepreneurship networks and organizational and 
community structures; emphasis on local economy.

State as developer scenario, state mechanism 
dominant
 Intervening/developing state – Adoption of 

a post-neoliberal approach with social and 
environmental emphases, government intervention 
in market processes – as a result of social unrest 
and outburst of waves of protest throughout 
the country which led to the rehabilitation and 
intervention of the bureaucratic-institutional 
system; drop in economic growth.

Two scenarios were developed in which the geo-
political mechanism is dominant

 Unregulated fortress state – Environmental, 
economic and social deterioration caused by 
political seclusion – worsening of geopolitical 
status along with boycott and sanctions; cessation 
of foreign investments; ongoing environmental 
neglect; increase of environmental risks; growing 
reliance on local natural resources.

 Regulated fortress state – Strong regulation 
following political seclusion, drop in economic 
growth while protecting the environment 
and building social resilience – worsening 
of geopolitical status along with boycott and 
sanctions; cessation of foreign investments; 
government intervention; development of 
innovation in defense industries; establishment of 
inclusion and regulation mechanisms in the social 
and environmental areas; protection of reserves 
and effective use of resources; protection of open 
landscape areas for security reasons.

The different scenarios have different levels of 
sustainability (environment, wellbeing and resilience). 
A scenario from the “market superiority” group can 
reach a relatively high level of sustainability only 
in a “regulated market.” The social scenarios would 
reinforce wellbeing and the environment but their 
economic price would be high. In the geopolitical 
situation of a fortress state, sustainability would be 
compromised from all aspects but regulation could 
mitigate the severity of the damage. An analysis 
indicates that the level of sustainability in each 
scenario is far from the desirable situation and that we 
should be able to reach a higher level of sustainability – 
whatever the scenario.

A vision of sustainability for Israel 2030
Although we cannot anticipate whether and which 
of the scenarios is likely to unfold, we must define a 
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expected to lead to a rise in per capita consumption. 
There is currently a 25-fold disparity in per capita 
disposable income between the top and bottom 
deciles. This disparity leads to a concentration of 
the purchasing power and consumption pressures in 
the hands of a small segment of the population and 
therefore it can be concluded that the main pressures on 
the environment can be attributed to the consumption 
patterns of the upper socioeconomic strata. Assuming 
present trends continue, the top deciles (8-10) of 
households will be responsible for some 47% of the 
pressures on the environment. Emulation of a similar 
lifestyle by lower deciles as disposable income rises 
will improve standards of living but will significantly 
increase pressures on the environment.

Pressures on the environment: An increase in 
pressures on the environment together with present 
uses of natural capital present risks of irreversible 
harm to the quality and quantity of ecological systems 
and their services.

Land resources: One of the critical elements of natural 
capital is land as a resource. Current development 
trends, generating sprawl and the loss of open 
landscape, are not sustainable. Present trends indicate 
that 79% of the population increase by 2030 will be 
absorbed by high-density urban development but 11% 
of the population increase will be absorbed by rural 
regional councils in low-density development, with a 
loss of as much open landscape as that required for the 
urban development. One reason for this phenomenon 
is that the price of land does not include externalities 
and therefore encourages the expansion of the built-
up area instead of promoting urban renewal. The 
opportunity to increase the efficient use of land as 
well as to reduce the level of energy use by reducing 
distance travelled is being lost.

Summary: A review of past and present trends 
indicates, on the one hand, an expected improvement 
in the management of hazards and pollutants, but, on 
the other hand, signals an expected deterioration of 

the environment as a result of increasing pressures of 
consumption. These processes will compromise the 
natural resources available to future generations.

Future scenarios
Scenario building was chosen to anticipate possible 
future situations in a context of high uncertainty. 
The scenarios are different possibilities that may or 
may not materialize. An examination of the social, 
economic and environmental trends and processes 
over the last 20 years constituted the basis for creating 
the scenario that presumes the continuation of present 
trends. This is the “business as usual” option. The 
team of experts developed six other scenarios that are 
differentiated from one another by variables with a 
high level of uncertainty, such as the market economy, 
the geopolitical context, the bureaucratic-institutional 
framework, the economic-political ideology and 
resilience to crises.

The scenarios were classified into four main groups 
by the degree of dominance of various mechanisms. 
One group includes scenarios in which the market 
mechanism is particularly dominant; in another group 
the social mechanism is dominant; the third group 
includes scenarios where the mechanism of state 
intervention is dominant; and in the fourth group it is 
the geopolitical mechanism that is dominant.

Three scenarios presume a neoliberal ideology 
and market superiority

 The “business as usual” scenario – market 
dominance: An emphasis on markets and 
growth; continued population growth and current 
consumption patterns; reaction to short-term 
problems; development of a city-state; absence of 
an integrated vision; focus on local conflicts; the 
Israeli-Arab conflict continues to play a central 
role on the agenda; degradation and fragmentation 
of ecological systems (in fact, marginal attention 
is given to the environment).
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was defined as being the most significant element 
that influences the achievement of sustainability but 
is not its main goal. Other driving forces affecting 
sustainability are social, geopolitical, cultural and 
behavioral, and issues relating to governance. 

The goal of strengthening social and environmental 
resilience was added to the sustainability triangle 
because it constitutes a necessary and complementary 
variable in a world of high levels of risk and uncertainty. 
An increase of resilience would be characterized by 
boosting the capacity to contend with crisis situations, 
identifying the extent of risk distribution, reducing 
the intensity of anticipated damages, increasing the 
capacity of a community to cope with risk and crisis 
situations and use them as opportunities for change.

Past, present and future trends
The trends observed in Israel over the last 20 years 
indicate that a “business as usual” scenario, based on 
the continuation of present policies and trends, would 
not lead to a sustainable environment (ecological 
systems), to wellbeing or to their resilience.

Demography: Israel’s population is expected to 
grow to 11 million by 2030, both as a result of natural 
growth and as a result of the expected rise in life 
expectancy, which will reach an average of 86 years. 
The phenomenon of household split, along with the 
co-existence of four generations, means that three 
separate households per family will exist in parallel. 
The direct significance of these demographic trends 
is an increase in the demand for natural resources, 
consumer products and services.

Economy: World economic activity is expected to 
double by 2030. The Israeli economy grew in the 
last decade by 20% and since the 1990s by 75% and 
has proven resistant to crises. If there is no change 
in current trends, the Israeli economy is expected 
to develop in line with global markets. A rise in 
per capita GDP is expected to be reflected in a rise 

in disposable income and an increase in purchasing 
power and the intensification of the impacts of 
household consumption on the environment.

Dependence on global trade: The economy and global 
trade were identified as the most important driving 
forces that impact on the environment in Israel. The 
Israeli economy transformed from local production 
to foreign trade, which currently constitutes 61% of 
the GDP. This trend can be expected to continue in 
the future. The transition to foreign trade has positive 
impacts on reducing environmental burdens in Israel 
because of the transfer of manufacturing to Asia, the 
export of services rather than goods, the transition to 
the import of services and finished products and the 
strict regulation Israel has to meet in order to export 
to global markets.

Dependence on import: The transfer of manufacturing 
processes to other countries and their replacement 
with the import of products such as water (embedded 
in food), food, energy and raw materials for industry 
reduces environmental pressures within the country. 
On the other hand, the transition to foreign trade 
raises the level of Israel’s dependence on the import 
of food products and raw materials for industry and 
therefore intensifies its exposure to risks.

Income disparities: The general rise of GDP does 
not reflect the polarization between different social 
strata. The Gini index and the per capita disposable 
income level reveal a grim picture of the widening 
of gaps in Israeli society. The disparity in per capita 
disposable income (after expenditure on food) is 
increasing between the top and bottom deciles, with 
a small improvement in the level of the lowest decile. 
Improvement in Israel’s economic situation will 
not be reflected in an improvement of wellbeing, 
mainly because of the worsening socio-economic 
disparities.

Purchasing power disparities: The increase in 
disposable income after expenditure for food is 
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Executive Summary

The purpose of “Israel Sustainability Outlook 2030” 
is to bring to the attention of decision-makers the 
implications of present and anticipated social-
economic-environmental trends, formulate a realistic 
vision of sustainability to which Israel should aspire, 
identify the gaps between existing trends and the 
possibility of realizing the vision and identify road 
maps which could lead towards a sustainable future. 
Outlook 2030 proposes a conceptual framework 
for long-term strategy and the means for its 
implementation.

Outlook 2030 was a joint initiative of the Ministry 
of Environmental Protection and the Environmental 
Policy Center at the Jerusalem Institute for Israel 
Studies and was conducted over the years 2010-2012. 
The project included experts from a wide range of 
fields – economy, society, public policy, planning, 
ecology, energy and water – all of whom contributed 
their knowledge, individually and jointly, to building 
the Outlook. 

The initiative to prepare Sustainability Outlook 
2030 was based on the understanding that Israel’s 
environmental future needs to be guided by coherent 
and long-term public policy.

We hope that the outcomes of the project will provide a 
common agenda for stakeholders and will be adopted 
by them in the context of long-term strategic thinking, 
and that it will provide a framework for cooperation 
and consensus-building between sectors, in order to 
build together a sustainable future.

A look at the global and national environmental 
agenda indicates that present policy is not capable of 
confronting anticipated challenges.

Current environmental policy should result in 
improved environmental performance and the 
abatement of negative impacts of economic activity 
on the environment; but trends of population 

growth and rising standards of living are generating 
ever-increasing pressures on the environment and 
intensifying the depletion of natural resources and the 
rate of environmental degradation. 

Policy is usually formulated in response to immediate 
needs and crises on individual issues in an attempt 
to find solutions with instant results. However, 
changing trends requires a policy based on an 
integrated approach capable of generating long-term 
transformation. Significant change in the state of the 
environment will require making the connections 
between the variables that influence the environmental 
agenda and the driving forces that determine the 
economy on all levels, from the national level to the 
individual consumer. A radical structural change is 
needed as opposed to incremental improvements of 
the current situation.1

The high level of uncertainty concerning what lies 
ahead in the future does not enable models to predict 
or anticipate accurately what is likely to occur. Sudden 
processes such as economic crises, social instability, 
political changes or extreme events (earthquakes, 
fires, and so on) can cause dramatic changes – as 
we have witnessed numerous times just over the last 
decade. Other processes are slow but steady and their 
trends can be foreseen.

Sustainability was defined in Outlook 2030 as 
the interrelationship between three goals, the 
environment, wellbeing and resilience. This definition 
is a little different from the usual sustainability triad 
that includes environment, society and economy. The 
Outlook 2030 team2 decided to put wellbeing at the 
center of the discussion, while economic activity 

1 OECD, Outlook 2050, 2012.
2 The project staff included many experts from diverse 
fields of knowledge who participated in different stages of 
the project. Together they developed indexes and scenarios, 
wrote opinions, and created policy tool packages. 
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