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 מאיר קראוס

 מכון ירושלים לחקר ישראל



 סיפור הקיימות•

 2030תחזית קימות לישראל •

 צריכה מקיימת•

 מעבר מצריכת חומרים לצריכת שירותים•



 סיפור הקיימות
כלכלה 

 מקסום  , תחרות, ג לנפש"תל, צריכה, צמיחה
 יעילות  , ריווח

סביבה 
מגוון ביולוגי, משאבי טבע, קרקע, אוויר, מים 

ניצול יתר של משאבים, נזקים סביבתיים 

כלכלה ירוקה 
חבות  , טכנולוגיות ירוקות, אנרגיות חלופיות

 מיחזור, סביבתית

יעילות כלכלית וחדשנות , הייצור: האתגר
   טכנולוגית

מיתון קצב גידול העומס הסביבתי-ניתוק יחסי 

רווחת האדם והחברה 
קהילתיות, משפחתיות, תחושת שייכות, זהות  ,

 חינוך  , בריאות, סולידאריות חברתית

קיימות 
צריכה מקיימת, שינוי אורח חיים: האתגר  ,

חוסן  , ניהול משאבי טבע, עירוניות תוססת
 חברתי-קהילתי

 

רווחת  
האדם 
 והחברה

 סביבה

 כלכלה



 הביניים בשכבת צרכנים מיליארד 3.5 תוספת

 2030-ב מיליארד 8-כ מתוך

שנתית   הכנסה

$ 

2006 2030 

 0.38 0.20 20,000+  שכבה עליונה

שכבה ביניים  

 (קיים)

3-20,000 1.63 1.97 

שכבה ביניים  

 (חדש)

3-20,000 3.52 

 2.44 4.66 3,000-  שכבה נמוכה

Source NRI papers no. 172  Nomura Research Institute April 2012: 



World Economic Forum 
Davos 2012 

“ The notion that consumption-led growth  will lead to prosperity for all is 
outdated. 

Consumption –led growth is based on under pricing of resources.  

Sustainable consumption means focusing on value rather than volume. 

Constraining consumption does not mean that people cannot have things; it 

is about creating a different type of consumption” 

 

The Sustainable Context, session summary WEF 2012 



 2030תחזית קיימות לישראל 

 :  המטרה

סביבתיות -כלכליות-לנתח את המגמות החברתיות•

 הקימות והצפויות  

  2030להגדיר חזון קיימות לישראל לשנת •

 לאתר את האסטרטגיות המובילות לקראת קיימות  •

 לשרטט חבילות כלי מדיניות למימושן•



 מבנה הפרויקט

אסטרטגיות  
 איתנות

(robust) 

 חבילות 
 כלי מדיניות

 חזון

תחזית  

קיימות  

לישראל  
2030 

 סוגיות

 ממוקדות

 תסריטי העתיד

 "עסקים כרגיל"

תסריטים  
 אלטרנטיביים

 מגמות

 ידע בסיס
 מדדים|  מומחים  

 מנהלת הפרויקט

 2030תחזית קיימות לישראל  ולרי ברכיה



 
  2030ישראל  מגמות מסתמנות  

  
 אוכלוסייה

 צמיחה

 כלכלית

גידול 
 אוכלוסייה

ג  "עלייה בתמ
מלווה  

בהרחבת  
הפערים  
בחברה  

 הישראלית

 :עלייה בתוחלת החיים פיצול משקי בית
 86הגיל הממוצע יהיה 

2030 

23% 
 ג לנפש"תמ

16% 
 יני'מדד ג      

הכנסה פנויה אחרי  
 הפחתת הוצאות על מזון

550 ₪ 

4,200 ₪ 

18,500 ₪ 

 עשירון תחתון

1992 2008 2030 

1995 2009 

86 



 ?מי יוצר עומס על הסביבה
 הכנסה עשירוניטביעת רגל אקולוגית של צריכה ביתית לפי 

 8-10עשירון 
47% 

 1-3עשירון 
17% 

 4-7עשירון 
36% 

 :קטגוריות להוצאות של צריכה ביתית

,  ד"שכ, הנעלה, הלבשה, סיגריות, משקאות, מזון

,  חשמל ודלק למגורים, מים, תחזוקת משק הבית

שירותי  , הוצאות תחבורה, קניית רכב, מכשירי חשמל

 ארוחות במסעדה, חינוך

טביעת הרגל האקולוגית 
לנפש נמוכה יותר במשקי 
בית משפחתיים לעומת  

בהכנסה )יחידניים 
 (בינונית ומעלה

-1997לאורך התקופה 

העומס על   2008

אך , הסביבה הלך וגדל

יחס החלוקה בין עשירוני  

 ההכנסה נשמר בקירוב



 מגמות מסתמנות  2030ישראל 
 הקטנת הזיהום והגדלת עומסים

 יני'מדד ג

 ג לנפש"תמ

 NOxפליטות 
 ג"תמ' ליח

 SOxפליטות 
 ג"תמ' ליח

ריכוז חלקיקי  

PM10 בערים 

  CO2פליטות 

 ג"תמ' ליח

 הפקת מים עירונית לנפש

 פסולת עירונית לנפש

 רמת מינוע

 נסועה לנפש

 אספקת אנרגיה לנפש



,  על רווחת האדם, מה משפיע על הסביבה
 ?ועל חוסנם

,  חינוך
,  מודעות

וערכים 
מובילים  
לעבדה  
 ולשמרה

 חוסן

 שוויוניות

 השכלה

דפוסי  
 צריכה

,  גודל
הרכב 
וגידול  

 אוכלוסיה

הגירה  
משוליים  

 למרכז

יכולת 
 מדעית

טכנולוגיה  
 זמינה

 תרבות

 הוגנות
 נגישות/ 

השתתפות 
 הציבור

 שחיתות

ניהול  
סיכונים 
בתחום 
 הפיננסי

אפקטיביות  
ברגולציה  

 ואכיפה

מנגנונים 
בניהול  
 הסביבה

חלוקת  
 תקציב

  אידאולוגיה
 כלכלית

מבנה 
 המשק

שימוש  
 באנרגיה

סחר  
 וגלובליזציה

שימוש  
בכלים  

כלכליים  
בתחום  
 הסביבה

ניצול  
משאבי  

 טבע

פרודוקטי
ביות  
חומרי  

 גלם

ג  "תמ
 לנפש

הסכמים 
 בינלאומיים

 סכסוכים

שינויים  
 אזוריים

חברה  
 וטכנולוגיה

 גיאו
 פוליטיקה

 ממשל תרבות

 כלכלה



 ארבע משפחות של תסריטים

תסריטים של 

-אידיאולוגיה נאו

 ליברלית ועליונות השוק

"עסקים כרגיל"המשך   

 שוק מוסדר

 שוק לא מוסדר

 יוזמה מלמטה

 פסיפס קהילתי

תסריט של מדינה  

 מפתחת

מדינה מתערבת בחברה 
 ובסביבה 

תסריטים של מדינת 

מבצר המתמודדת עם 

 הקונפליקט הגאופוליטי

 מדינת מבצר מוסדרת

 מדינה מבצר בלתי מוסדרת



 2030חזון קיימות לישראל 

תהיה מדינה בה אזרחיה חיים   2030ישראל בשנת 

עמידות חברתית  , בסביבה המאפשרת רווחה כלכלית

.וביטחון אישי תוך מימוש חיי קהילה על גווניה השונים  

,  חיים עירוניים תוססים, מדינה המקדמת חדשנות ויזמות

ונגישות של כל קבוצות האוכלוסייה להזדמנויות , הכללה

. תעסוקה ושירותים  

מדינה בה יש ניתוק מוחלט בין הצמיחה הכלכלית לבין  

הפגיעה בסביבה ולבין העלייה המתמדת בצריכה 

. החומרית  

איכות החיים בישראל תהיה גבוהה אך תוך  2030-ב

ועמידות  , שמירה על משאבי הסביבה למען הדורות הבאים

.גבוהה של השירותים האקולוגיים  



 2030חזון קיימות לישראל 



 (robust)אסטרטגיות איתנות  9

 קידום חדשנות ויזמות1.

 ניהול אינטגרטיבי של סיכונים2.

,  פיתוח תפיסה אינטגרטיבית ארוכת טווח בתחומי הכלכלה3.

 הסביבה והחברה, התכנון

 טיפוח ערכים שמעבר לצריכה חומרנית4.

 טיפוח השתתפות ומעורבות קהילתית5.

 שיקום ופיתוח מרכזי ערים6.

 החברה והסביבה, הרחבת תפיסת הביטחון לתחומי הכלכלה7.

 פיתוח מנהיגות עם אחריות לדורות הבאים8.

 לרווחה ולחוסן, פיתוח מערכות הערכה המתייחסות לסביבה9.



 אסטרטגיות ממוקדות 5

 חדשנות-אקו. 1
קידום חדשנות ויזמות כחלק  

 מאסטרטגיה לאומית

 צריכה מקיימת. 2
ַמעבר לצריכה פחות  

 חומרנית

 בניית חוסן. 3
חיזוק עמידות ופיתוח  

 יכולת הסתגלות

 מרחב עירוני תוסס. 4
קידום שגשוג המרחב 

 עירונית ת·חיו -העירוני 

ניהול אינטגרטיבי של  . 5
 משאבי טבע סחירים

חלוקה הוגנת של התועלות  
הציבוריות מהמשאבים בדור  

 הנוכחי ולדורות הבאים



 אסטרטגיות לצריכה מקיימת
 מרים הרן וטלי שפיגל' דר

 ;מעבר לצריכה של שירותים במקום רכישת מוצרים•

 ;שיתוף מוצרים במקום רכישה יחידנית•

 ;הגברת צריכת מוצרים מיד שנייה •

בדגש על צמצום השימוש במוצרים בעלי   ,צמצום צריכה כולל•

 ;טביעת רגל אקולוגית גבוהה

 ;ניתוק הקשר בין צריכת מוצרים לבין מעמד חברתי גבוה•

תקשורת   ,תרבות ,מעבר לצריכת מוצרים דלי משאבים כגון חינוך•

 .ופנאי



Rethinking Growth 
Extending Prosperity  

 Decoupling from Resources 

This is not about incremental improvements in the efficient use 
of particular inputs – conserving water, reducing carbon 
emissions or saving energy. It is about  redefining value. 

Design for experience rather than for acquisition 

The Consumption Dilemma 
World Economic Forum 2011 



• Tim Jackson: An economic reality check 

http://www.ted.com/talks/lang/he/tim_jackson_s_economic_reality_check.html
http://www.youtube.com/v/NZsp_EdO2Xk&start=264


 תחומים עיקריים

,  העדפה למוצרים מקומיים ועונתיים, צמצום השלכת מזון –מזון •

התייעלות שרשרת הייצור  , צמצום השימוש במוצרים מיותרים

 והאספקה

 

כלי בית בעלי  , שימוש במוצרי יד שנייה, בניה ירוקה –דיור •

 השפעה פחותה על הסביבה

   

,  עידוד נסיעות משותפות, הפחתת שימוש ברכב פרטי –תחבורה •

 ביטול חניה חינם, העדפת רכבים שמזהמים פחות



 ערוצי פעילות עיקריים

 אינפורמטיבי ויוזמות עסקיות, התנדבותי, רגולטורי, כלכלי

חינוך לשותפות על פני בעלות  , זיהוי הזדמנויות  –ממשלה •

,  יצירת רגולציה מתאימה לצריכה מקימת, הנגשת מידע,יחידנית

 ביטול חסמים  

יצירת  , פיתוח מודלים עסקיים מבוססי שירות -מגזר עסקי•

 מודלים לשיתוף באמצעות רשתות חברתיות  

 יצירת טכנולוגיות רלבנטיות –טכנולוגיה •

התארגנות  , עידוד ויוזמה לצריכה משתפת -חברה אזרחית•
 קהילתית



 המרת צריכת מוצרים לצריכת שירותים

Definition of Servicizing  

      Servicizing is a transaction where value is provided through combination 
of products and services and where satisfaction of customer needs is 
achieved by selling function of the product rather than product per se 
and/or by increasing the service component of the offer.  (Oksana Mont and 

Andrius Plepys) 

מה שאנו מוכרים זו פונקצית המוצר ולא את המוצר 

 עצמו

משך השימוש  , יעילות שימוש: היתרונות הצפויים

 ושביעות הרצון

 חברתי וסביבתי, כלכלי: המבחנים



• Welcome to SPREE  

http://www.youtube.com/watch?v=ElvsiGhyak8
http://www.youtube.com/v/ElvsiGhyak8&start=146


v 

 אתר הפרויקט
www.kayamut2030.org 
www.spreeproject.com 

www.jiis.org.il 
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