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פרויקט "תחזית קיימות לישראל  "0202החל באוקטובר  0202כמיזם משותף של המשרד להגנת
הסביבה והמרכז למדיניות סביבתית במכון ירושלים לחקר ישראל .תחזית קיימות לישראל
 0202שמה לה למטרה להציג חזון קיימות לשנת  0202שאליו ישראל צריכה לשאוף .זאת על מנת
לאפשר למקבלי ההחלטות בישראל להבין את המגמות הקיימות ,לאתר את הפערים להגשמת
החזון ,ולהצביע על הנתיבים בהם עליהם לצעוד על מנת להגשימו.

תחזית קיימות לישראל 0202
חבילות כלי-מדיניות לקידום קיימות 0202
דוח מסכם
פרופ' ערן פייטלסון

הדברים הנאמרים הם על דעת המחבר בלבד.
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מבוא
ישראל עומדת בפני אתגרים חברתיים סביבתיים וכלכליים משמעותיים ,וזאת בסביבה גיאו-פוליטית וכלכלית
בלתי יציבה בעליל" .תחזית קיימות לישראל  "0202נועדה בין השאר לאפיין את צעדי המדיניות שעל ישראל
לנקוט בכדי לקדם אסטרטגיות אשר תאפשרנה לה להתמודד עם אתגרים סביבתיים ,תוך קידום רווחת האדם
וחיזוק חוסנה של ישראל לנוכח האתגרים העתידיים.
הרצון לתת מענה בשלושה תחומים חובקי עולם  -הסביבה ,רווחת האדם וחוסן  -מחייב בהכרח התמודדות
עם מגוון רחב של נושאים וסוגיות .בכדי לאפיין אותם פותחו תסריטים שעל בסיסם גובשו אסטרטגיות
כוללניות .אך באסטרטגיות אין די .לשם מימוש האסטרטגיות יש צורך בשימוש בכלי מדיניות קונקרטיים.
לפיכך ,עולה השאלה ,מהם הכלים בהם ראוי ורצוי להשתמש בכדי לממש את האסטרטגיות שאופיינו בשלב
הראשון של הפרויקט .זוהי השאלה התמודדנו שעמדה לפתחנו בשלב "בניית חבילות של כלי מדיניות" .בשלב
השני של פרויקט קיימות לישראל .0202
כאשר באים לקדם אסטרטגיות מרובות יעדים ורבות-פנים ,יש צורך להשתמש בשורה של אמצעי מדיניות,
כפי שניתן לראות במסמכים שונים של הקהילה האירופית ( ,)EC, 2007קהילת העסקים המקדמת מדיניות
לפיתוח בר קיימא ( ,)Auld et al., 2011וכן במדינות אירופיות שונות ( .(0223 ,OECDהצורך להיעזר באמצעי
מדיניות רבים בולט במיוחד כאשר באים לקדם אסטרטגיות לפיתוח בר קיימא (פב"ק) ( .)Persson, 2004אך
הניסיון מלמד על כך שרוב האסטרטגיות נשארות בבחינת מסמכים ,גם אם הן מוסכמות ומאומצות .כפי ש-
 )0223( Steurerמראה על סמך בחינת אסטרטגיות לפב"ק באירופה ,ברוב המקרים האסטרטגיות לא מביאות
לקידום בפועל של אמצעי מדיניות .גם במקרים שבהם מקודמים צעדי מדיניות כלשהם בהמשך לאסטרטגיה,
הרי זה נעשה באופן אינקרמנטלי ואד הוקי .אי לכך האתגר העיקרי בתחום מדיניות הפב"ק הוא להפוך את
האסטרטגיות למדיניות שיטתית ,המתאמת בין יעדים ואמצעים ,ובינם לבין המרקם המוסדי והפוליטי.
ממצאיו של  )0223( Steurerאינם מפתיעים ,שכן חוקרים רבים בתחומים שונים הראו שבהיעדר תיאום
שיטתי בין כלי מדיניות ,הרי שאסטרטגיות ,ואף יעדי מדיניות מצומצמים יותר ,אינם מיושמים ( Bardach,
.)1977; Pressman & Wildavsky, 1973
לאור כשלי המדיניות הללו קודמו בשנים האחרונות רעיונות ל"מדיניות אינטגרטיבית" בתחומים רבים .כך
קודמו ,למשל ,אסטרטגיות סביבתיות אינטגרטיביות ( EC, 2007; Persson, 2004; Jordan & Lenschow,
 ,)2008; World Business council, 2010אסטרטגיות לניהול חופים אינטגרטיבי ( Integrated Coastal
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 ,)Sorensen, 1993( )management – ICZMניהול מים אינטגרטיבי ( Integrated water management -
 ,)Marino & Simonovic , 2001 ( )IWRMניהול פסולת אינטגרטיבי ( – Integrated waste management
 ,)McDougell et al. 2001( )IWMוניהול תחבורה אינטגרטיבי (.)Givoni & Banister, 2010
בפועל ,המדיניות האינטגרטיבית ,בכל התחומים ,היא קריאה להרחבת תחום המדיניות – מבחינה מרחבית,
מבחינה עיתית ,מבחינה מוסדית ומבחינת מגוון כלי המדיניות  -בכדי שהמדיניות תהיה כוללנית,
קונסיסטנטית ואגרגטיבית .אך יישומן של תפיסות אלו נתקל בקשיים לא מעטים ,עד כדי כך שישנם חוקרים
מובילים הטוענים שרעיונות אלה למעשה אינם ישימים בשל התיימרותם להיות כה כוללניים (,Biswas, 2004
לדוגמה ,בהקשר של .)IWRM
גורם מרכזי לקושי ליישם מדיניות אינטגרטיבית הוא הצורך לתאם בין גופים רבים ,שלכל אחד מהם
אינטרסים פרטניים ,ולגבש הסכמה פוליטית רחבה על הצורך להכפיף שורה ארוכה של תחומים למדיניות
האינטגרטיבית (.)Meijers & Stead, 2004; OECD, 2011
בעבודה שבאה לבחון את הגורמים המשפיעים על קידום רפורמות בתחום הסביבתי ,שהוכנה עבור ה,OECD-
אקינס וסלמונס מצאו שהמבנה המוסדי ,וקיומן של קבוצות אינטרס הם משתני מפתח שמשפיעים באופן
מהותי על ההסתברות שרפורמות יאומצו ( .)Ekins & Salmons, 2009על כן הם ציינו שקיום מערכת מוסדית
תומכת היא "מנוף" קריטי לקידום רפורמות .גם ממצאים אלה אינם מפתיעים ,שכן חוקרים רבים אחרים
מצאו שקיומן של קואליציות מוסדיות ( )Advocacy coalitionsהמורכבות מקבוצות אינטרס וגופים מוסדיים
שונים היא גורם מרכזי בקביעה אילו אמצעי מדיניות מיושמים בפועל (.)Ney, 2009
לאור ההכרה הגוברת בקשיים הכרוכים בקידום ויישום מדיניות ,ובמיוחד כאשר מדובר על מדיניות בתחום
מורכב ורב-יעדי ,מקודמות בשנים האחרונות גישות לגיבוש אנליטי של אמצעי מדיניות לכדי 'חבילות
מדיניות'.
חבילות מדיניות נבדלות ממדיניות אינטגרטיבית בכך שהן מהוות אוסף של כלי מדיניות שיש ביניהם קשרי
סינרגטיקה והשלמתיות ,ולכן הם באים לקדם את המדיניות בצורה יעילה ואפקטיבית יותר מאשר לו קודמו
האמצעים בנפרד ,בין אם מדובר במדיניות רחבת היקף (אינטגרטיבית) ובין אם מדובר במדיניות ממוקדת.
כך ,למשל ,ה )0223( OECD-סקר צירופי אמצעים למגוון רחב של תחומי מדיניות סביבתית במדינות אירופיות
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שונות ,ובכללם צמצום זיהום מים לא-נקודתי מחקלאות ,עידוד יעילות אנרגטית בבניינים ,וכן צמצום זיהום
אוויר ברמה האזורית.
בשלב השני של פרויקט "קיימות  "0202הוחלט לאור זאת להרכיב חבילות מדיניות בכדי לקדם את
האסטרטגיות שאופיינו בשלבי העבודה הקודמים .דוח זה מציג את חבילות המדיניות שזוהו וגובשו בשלב
עבודה זה.
זיהוי אנליטי של חבילות מדיניות הוא נושא חדש ,שהניסיון בו בעולם מועט ביותר .יתר על כן ,לא מוכר לנו
ניסיון ליישם גישה זו לאסטרטגיות רחבות היקף כבקיימות  .0202אי לכך ,הדוח נפתח בהסבר מדוע דרושות
חבילות מדיניות ,ובדיון במהותן של חבילות מדיניות .לאחר מכן מוצגת המתודולוגיה לגיבוש חבילות
המדיניות .מתודולוגיה זו הובילה לזיהוי שלוש חבילות של אמצעים .מאחר שחבילות אלו מבוססות על
קשרים סינרגטיים בין האמצעים ניתן לזהות הגיונות מנחים לכל חבילה .אי לכך בהמשך הדו"ח מתוארת כל
חבילה וההיגיון המנחה שלה .כמו כן מפורטים הצעדים המשלימים שעשויים לקדם את יישום החבילה
בפועל.

חשוב לציין כבר בשלב זה ,שכל חבילה נועדה לתת מענה לכל ,או רוב ,האסטרטגיות .לכן החבילות אינן
בבחינת חלופות שיש לבחור ביניהן .אלא הן קבוצה של אמצעי מדיניות שיש ביניהם סינרגטיקה והבאים
לקדם את כל האסטרטגיות (אם כי המידה בה כל חבילה מקדמת כל אסטרטגיה שונה מחבילה לחבילה).
הרכב החבילות לא בהכרח קבוע ,ויש אמצעים היכולים להיכלל ביותר מחבילה אחת .לכן תוך כדי העבודה
חלו שינויים בהרכב החבילות.
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מדוע זקוקים לחבילות של כלי-מדיניות?
מאז פרסומו של דוח ברונדטלנד הוכנו מספר רב של אסטרטגיות בתחום הסביבתי בכל הרמות ,מהרמה
הגלובלית (אג'נדה  ,00סדרת  ,GEOוכן  ,)WBC, 2010דרך הרמה העל-לאומית ,הרמה הלאומית ועד הרמה
המקומית ( .)Ravetz, 2001אלו עסקו במגוון רב של נושאים ,מנושאים כלליים כגון פיתוח בר קיימא ועד
לנושאים פרטניים ,כגון אסטרטגיות לצמצום פליטות מזהמים מרכבים ( .)Perssons, 2004בחלק מהמקרים,
כגון בסקירת ה OECD-בנוגע לקידום מדיניות סביבתית ( ,)OECD, 2007ביוזמה הבריטית לצמצום פליטות גזי
חממה מכלי רכב ( ,)Hickman et al., 2009או באסטרטגיית ה OECD -לשינוי התנהגות משקי בית לכיוונים
ירוקים יותר ( ,)OECD, 2011מצוין במפורש הצורך בחבילות מדיניות .בכל המקרים האסטרטגיות מציעות
שימוש במגוון רחב של אמצעים ( .)Jordan & Lenschlow, 2008אך אלו לרוב נקראים כ"רשימות מכולת"
של אמצעים שעשויים לעזור .בחלק מהמקרים נעשים ניסיונות לסווג את הכלים .כך הNetwork for -
 Business Sustainabilityערכה מחקר בו נסקרו  020כלי מדיניות שסווגו על פי מספר חתכים :סמכויות
(ממשלתי ,שוק וכד') ,השלב בתהליך המדיניות (תכנון ,מסגור ,הערכת חלופות ,יישום) וסוג הכלי (רגולטיבי,
כלכלי או אינפורמציה) ( .)Auld, et al., 2011סיווג אחרון זה מאפיין גם את  ,VIBATהיזמה הבריטית לצמצום
גזי חממה מכלי רכב שהזכרה לעיל (.)Hickman et al., 2009
בניגוד לאסטרטגיות ,המתייחסות לשורה ארוכה של אמצעים אפשריים ,המחקרים הבוחנים קבלת החלטות
או יישום של החלטות מתמקדים לרוב באמצעי בודד 1.מחקרים אלו מעלים שורה של בעיות ביישום של כלים
בודדים ,שגם כאשר הם מיושמים אין הם בהכרח מביאים לתוצאות המקוות ,ובמקרים לא מעטים גורמים
לשורה של השפעות רוחב שלא נחזו או לא נדונו בעת שהכלים אומצו ( .)Goodwin, 2003אי לכך ,אחת
ההמלצות הנפוצות ביותר היא שיש צורך באמצעים משלימים בכדי להגביר את האפקטיביות של הכלי המוצע,
ו/או להתמודד עם השפעות הרוחב (ראה למשל .)OECD, 2007; 2011 :בחלק מהמקרים השפעות רוחב אלו
עלולות לסתור יעדי מדיניות אחרים ,ועל כן הן בעייתיות במיוחד כאשר דנים בהן בהקשר של אסטרטגיות
כוללניות רבות-יעדים 2.במילים אחרות ,יתכנו מצבים בהם קידום של יעד אחד עלול לפגוע בהשגת יעד אחר
 1המחקר של ה Network for Business sustainability-הוא חריג בכך שהוא סוקר מחקרי הערכה של עשרות כלים ,שרובם נערכו באופן
פרטני (ראה.)Auld et al., 2011 :
 2דוגמא לכך הם תקני חניה .מצד אחד הספקת חניה מצמצמת את פליטת המזהמים בעת חיפוש חניה ואת המפגעים הנובעים מחניה לא
חוקית .מצד שני היא גורמת לשורה של פגיעות סביבתיות בגין הרחבת שטחי האספלט ( ,)Feitelson & Rotem, 2004וכן לעידוד השימוש
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של אותה אסטרטגיה ( .)Perssons, 2004; OECD, 2007תמונת מצב זו לא משתנה גם כאשר מדברים על
הכלים ה"חדשים" בתחום הסביבתי ( ,)'new' instruments of environmental governanceשכן גם אז
הדיון הוא בכלים בודדים ,אם כי הכלים המתבססים יותר על תמריצי שוק ,הסכמים ,ואינפורמציה מאשר על
רגולציה (.)Jordan et al., 2003
אך הבעייתיות ביישום כלי מדיניות פרטניים לא מצטמצמת לשאלת האפקטיביות שלהם .חלק ניכר מהכלים
בעלי המשמעות הסביבתית גורמים להשפעות התחלקותיות ( .)OECD, 2011יש הנהנים מהפעלתם ,בעוד הם
מטילים מגבלות על אחרים .אי לכך הם מעוררים שאלות התחלקותיות .במידה שהפגיעה היא בשכבות
חלשות ,או בקבוצות הנתפסות כראויות להעדפה ,הם עלולים להידחות כבלתי קבילים חברתית .מעבר לכך,
לחלק מהכלים יש השפעות שליליות על קבוצות אינטרס ממוקדות ,היכולות לפעול נגד אימוץ אותם כלים.
דוגמה לכך בישראל היא המאבק סביב רכבי החברה ורכבי הליסינג ( .(Cohen-Blankshtain, 2008אי לכך
ישנם כלים רבים ,אשר יש תמיכה רחבה בין מומחים לגבי יעילותם ,אך אינם מיושמים .דוגמא לכך מתחום
התחבורה הם אגרות גודש וזיהום (לדוגמה.)Schade & Schlag, 2003; Feitelson & Salomon, 2004 :
לבסוף ,כפי ש )0733( Bardach-הראה לפני שנים רבות ,העובדה שאמצעי מסוים מתקבל וממומש לא אומר
שהוא ייושם כפי שחזו אלו שקידמו אותו .הסיבה לכך היא שישנו תהליך בלתי נמנע כמעט של שחיקת מטרות
בתהליך היישום ,לא במעט בשל הפער בין מטרות אלו שקידמו את האמצעי לבין היעדים והעדיפויות של אלו
עליהם הוטל לממשו.
המחקרים שבחנו "סיפורי הצלחה" ,כגון  )0772( Cerveroשחקר את הערים בהן יש מערכות תחבורה ציבורית
יעילות ,מצאו כי במקרים אלו הופעלו שורה של אמצעי מדיניות ,אשר השלימו אחד את השני ותרמו להשגת
היעדים ( .)OECD, 2007אך מחקרים אלו ,כמו גם עבודות יישומיות של ה ,(0223( OECD-או הקהילה
האירופית ( ,)EC, 2007לא הציעו דרכים לגיבוש אמצעים באופן סינרגטי ,אלא רק הדגימו כיצד סינרגיות מעין
אלו פועלות ומצליחות .כמו כן ,הם לרוב התמקדו באפקטיביות של חבילת האמצעים שזיהו ולא בדרך בה הן
קודמו וכיצד הן הפכו לקבילות.

ברכב פרטי .אי לכך הוצע לצמצם תקני חניה ( )Shoup, 1999או להחליפם בכלים כלכליים ( .)Feitelson & Rotem, 2004בהקשר של
אסטרטגיות כוללניות מוצע לא פעם להטיל תקני מכסימום באזורים המשורתים על ידי תחבורה ציבורית כדי לעודד שימוש בה .אך לכך עלולה
להיות השפעה שלילית ,שכן עסקים עלולים להתמקם באזורים שאינם משורתים ע"י תחבורה ציבורית בכדי לאפשר הגעה נוחה אליהם ברכב
הפרטי.
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המסקנה העולה מהספרות היא שישנן מגבלות מהותיות להביא לשינוי כל עוד מסתמכים על אמצעים בודדים,
או על אוסף אקראי של אמצעים כאלו .הרעיון העומד מאחורי 'חבילות המדינית' הוא שיש לקדם שורה של
אמצעים ,אשר יש סינרגיה ביניהם ,וזאת בכדי להבטיח שהם ישיגו את היעדים ,יהיו קבילים חברתית
ופוליטית ,ושההסתברות למימושם תהיה גבוהה.
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מהן חבילות כלי-מדיניות?
הצורך להתייחס לאמצעי מדיניות שונים בו-זמנית מוכר מזה זמן (פייטלסון וחוב'Bemelmans-Videc ;0772 ,
 .)et al., 1998; OECD, 2007אך רוב הספרות עסוקה בעיקר במיון כלי המדיניות .כך ,)0772( Vedung
בעקבות  ,Etzioniמסווג את כלי המדיניות לתמריצים ,הטלת מגבלות (סנקציות אצל עציוני) ואינפורמציה
(כלים נורמטיביים אצל עציוני) .סיווג זה של כלים ,לכלים המתמקדים במתן תמריצים לשינוי התנהגות,
רגולציה על התנהגות שמגובה באכיפה וכלים הבאים לעודד התנהגות בגין שיקולים נורמטיביים או לשנות
תפיסות נורמטיביות (למשל ע"י חינוך) ,הוא המקובל ביותר ( .)Auld et al., 2011יחד עם זאת ,הוצעו סיווגים
נוספים כגון על ידי  Mayו )0771( Roberts-בהקשר של תחבורה או על ידי  Eggenbergו)0222( Partidario -
בהקשר של תכנון.
היקמן ובניסטר פיתחו גישה לאפיון חבילות מדיניות לצורך הפחתת פליטות גזי חממה מתחבורה על ידי
בחינת רשימה ארוכה של אמצעים וסיווגם בהתאם לטיפולוגיה שצוינה לעיל ( ;Hickman & Banister, 2007
 .)Hickman et al., 2010על בסיס זה הם הציעו צירופי כלים ,כאשר כל צירוף כולל כלים שונים מאותה
קבוצה בטיפולוגיה .קרי ,חבילה של כלים כלכליים ,חבילה של כלים רגולטיביים וחבילה של כלים
נורמטיביים .אך הם לא השכילו לבחון את היחס בין כלים מקבוצות שונות ,או בתוך כל קבוצה.
כנגד סיווגים אלו ניתן לטעון שלמעשה כל הכלים באים לשנות התנהגות ,וכי אין הבדל מהותי בין תמריצים
לרגולציה ,שכן שניהם משנים את מפת העלויות העומדות בפני השחקנים השונים (פירמות ומשקי בית) .גם
כאשר קובעים רגולציה ,לשחקנים ישנה האפשרות לא לפעול על פיה ,תוך תשלום מחיר המשקלל את עלות
העונשים בשקלול ההסתברות שהם יוטלו .לכן גם את הגישה הרגולטיבית ניתן לנתח בכלים כלכליים .מכאן
שלסיווג הכלים יש חשיבות פחותה ,ויש להתמקד בהשלכותיהם הפרקטיות לגבי התנהגות שחקנים.
במסגרת עבודה שהו כנה לפני שנים עבור המשרד לאיכות הסביבה פייטלסון וחוב' ( )0772הוסיפו נדבך לצירופי
כלי המדיניות בכך שסיווגו את האמצעים על פי הרמה המרחבית שבה יש ליישמם ומשך הזמן הנדרש לצורך
יישום ועד שההשפעות יורגשו .בכך הם השכילו להציע צירופים של אמצעים המשלימים אחד את השני
מבחינה מרחבית ועיתית ללא קשר לסיווגם ככלים כלכליים או רגולטיביים (.)Feitelson et al., 2001
ההבחנה בין מימדים שונים שעל פיהם ניתן לסווג ולקשר בין אמצעים התרחבה בעת שניסו לאפיין מדיניות
אינטגרטיבית בתחומים שונים.

 Eggengbergו )0222( Partidario-טענו שיש לקדם אסטרטגיות
9

www.kayamut2030.org

אינטגרטיביות ,בהקשר של תכנון ,תוך התייחסות לקשר בין נושאים (כלכליים ,חברתיים וסביבתיים) ,שיטות
ההערכה ,פרוצדורות מוסדיות ותחומי המדיניות .בדומה  )0202( Steadהציע שיש לקדם אינטגרציה אופקית,
בין סקטורים וגופים מוסדיים ,אנכית ,בין רמות ממשל ,מרחבית ,בין רשויות מרחביות ועיתית ,ע"פ זמן .אך
הצעות אלו לא הניבו צעדים קונקרטיים כיצד לעשות זאת .המלצת ה ,)2007( OECD-לעומת זאת ,היא שיש
לתאם ולשלב בין תחומי מדיניות על ידי שימוש באמצעים מתחום המדיניות החברתית לצמצום השפעות
התחלקותיות שליליות של מדיניות סביבתית ,אך ה OECD-לא מציע לחברם לכדי תחום מדיניות אינטגרטיבי.
ון דר דולן ( )0772ניסה לקדם את בניית חבילות של כלי-מדיניות צעד אחד נוסף קדימה ,בכך שהוא הציע שיש
לבחון את דרך בניית החבילות ,וכי דרך זו מאופיינת על ידי "קח ותן" .לשם כך יש לנתח את הכלים על פי
מידת האפקטיביות שלהם בהשגת יעדי המדיניות ,מידת הלגיטימציה לה הם זוכים ,המידה בה הם מחייבים
אכיפה ( )coercionוהאם הם מגבילים או שמא מעודדים שינויים התנהגותיים ( .)Van derDoelen, 1998על
בסיס אפיון זה של הכלים הוא מציע להוסיף ולגרוע אמצעים בכדי לאזן בין ההגבלות (רגולציה ,הטלת מיסים
ואגרות וכד') ,שהם קריטיים מנקודת ראות של אפקטיביות ,לבין אמצעים מעודדים (אינפורמציה ,סובסידיות
וכד') שחשובים בכדי להפוך את המדיניות לקבילה .אך מעבר להבחנה בסיסית זו ,ון דר דויל מסווג את
הכלים רק לפי מידת היותם מגבילים או מעודדים ,ולא מציע כיצד ניתן לערוך את האיזונים הנדרשים.
בשנים האחרונות קודמו מספר עבודות אש ר החלו להתמודד עם השאלה כיצד בונים בפועל חבילות מדיניות
( .)Feitelson, 2003; Teihagh et al., 2011; Givoni et al., 2011המטרה של החבילות הנידונות בעבודות
אלו ,ושהן מוקד עבודה זו ,הוא להשיא לא רק את האפקטיביות ,אלא גם להפכן לקבילות פוליטית וחברתית.
לכן בכל חבילה יהיו ברוב המקרים אמצעים מסוגים שונים ,עם טווחי זמן שונים ,ועם השלכות רוחב שונות.
החבילות המאופיינות בעבודה זו הינן חבילות שבין האמצעים השונים הנכללים בהן יש קשרים ,המזוהים
מראש ,ואשר באים להגביר את הסינרגטיות של כלל החבילה ,ובכך להפוך אותה לאפקטיבית ככל האפשר,
והכוללות אמצעים אשר באים להגביר את קבילותן החברתית והפוליטית .סוג זה של חבילות ,שהן בחזית
המחקר ,מצרפות שיקולים של יעילות יחד עם שיקולים של קבילות.

3

 3ה )2007( OECD-קרא לפיתוח חבילות מדיניות כגון אלו על סמך ממצאיהם בדבר היתרונות של צירוף אמצעים ,אך לא הציע כיצד
לעשות זאת.
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מתודולוגיה -כיצד מרכיבים חבילות של כלי-מדיניות ?
זיהוי חבילות הבסיס
אפיון חבילות המדיניות נעשה במספר צעדים אלו מתוארים סכמתית בתרשים  .0בשלב ראשון ,זוהו אמצעי
המדיניות העשויים לקדם את האסטרטגיות השונות .בשלב השני נותחו כלי המדיניות כדי לבחון באיזו מידה
הם אפקטיביים וריאליים .האפקטיביות היא פונקציה של המידה בה הכלים עשויים אכן להשיג את מטרתם,
ושל היכולת להתאימם לתנאים משתנים (שכן יישום כלים תמיד מחייב התאמה לתנאים מקומיים ולתמורות
על פני זמן) .מידת היותם "ריאליים" היא פונקציה של עלותם הכוללת ולא רק של עלותם הכספית .לכן
התבחינים שעל פיהם נבחנו האמצעים הם:




אפקטיביות – מידת היכולת של האמצעי ליצור שינוי בכיוון אליו הוא מוביל
גמישות – מידת היכולת לשנות ולהתאים את האמצעי מזמן לזמן בהתאם לתנאים משתנים
עלות כוללת:
 oעלות כספית – העלות התקציבית ליישום כלי המדיניות
 oמורכבות טכנית – מידת המאמץ ,התחכום ,והמורכבות הקשורים בכלי המדיניות
 oזמן יישום – הזמן המשוער הנדרש עד ליישום
 oזמן תגובה – הזמן הממוצע שנדרש עד שניתן לראות תוצאות
 oקבילות חברתית ופוליטית – עד כמה האמצעי קביל מבחינת החברה ,ומערך הכוחות הפוליטי.

בשלב השלישי ,זוהו הקשרים בין האמצעים השונים .קרי ,זוהו תנאי הקדם ליישומם של האמצעים המוצעים,
הקשרים הסינרגטיים בין האמצעים ,וניגודים אפשריים ביניהם .את הקשרים הללו ניתן למפות 4.על בסיס
ניתוח האמצעים והמפות הללו זוהו ,בשלב הרביעי ,האמצעים המרכזיים וקבוצות האמצעים המשלימים את
האמצעים המרכזיים משום שיש ביניהם קשרים סינרגטיים ,ואין ביניהם ניגודים .אלו הן חבילות הבסיס.
לבסוף חבילות הבסיס נבחנו בבחינת רגישות מנקודת ראות האסטרטגיות – קרי ,באיזו מידה היא אכן נותנת
כל חבילה מענה לכל האסטרטגיות.
בשלב האחרון נותחה הקבילות החברתית והפוליטית של החבילות .לשם כך זוהו הנפגעים והנהנים מכל
אמצעי בכל חבילה .לאחר מכן נערך ניתוח של מידת ההפרעה שכל ניזוק 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 .לבסוף ,הוצעו הצעדים ליישום אשר נועדו

 4מיפוי זה הוא ורסיה מפושטת של המתודה שהוצעה לאחרונה על ידי .(1122( Taeihagh et al.
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להתגבר על קשיי היישום של כל חבילה .במספר מקרים
עלולים לעורר התנגדות עזה ,ולפגוע בסיכויי קידומה..

 5המפורטים בדוח ביניים 2
12

5

הושמטו אמצעים שאינם מרכזיים לחבילה ,אך
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איור  :1תהליך העבודה בניית חבילות של כלי מדיניות
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בכדי לממש את שני השלבים הראשונים ,המחייבים ניסיון רב בשדות מדיניות רחבים ,נערכו שתי סדנאות
בחודש יולי  0200ובדצמבר  .0200לשתיהן הוזמנו כ 03-בכירים לשעבר וחוקרים בעלי ניסיון מעשי נרחב
בסקטור הציבורי והפרטי במגוון רחב של תחומי מדיניות רלבנטיים :גיאוגרפיה ,תכנון ,סביבה ,מדיניות,
6
ניהול משאבי טבע ,חינוך וכלכלה. .
בסדנה הראשונה ,התבקשו המומחים לזהות את אמצעי המדיניות העשויים לקדם כל אחת מהאסטרטגיות.
לשם כך חולקו המומחים לצוותים ,כאשר כל צוות מומחים התרכז באסטרטגיה אחת או שתיים .לאחר מכן
משתתפי הסדנה דנו בכל אחד מהאמצעים שהעלה על ידי הצוותים .כך רשימת האמצעים עברה ביקורת של
כלל המומחים .לאחר מכן צוותי המומחים התבקשו לנתח כל אחד מהאמצעים בהתאם לתבחינים שצוינו
לעיל ,בחלוקה על פי אסטרטגיות .קרי ,כל צוות בחן את האמצעים הרלבנטיים לאסטרטגיות בהן הצוות
התמקד .רשימת האמצעים שהוצעו בכדי לקדם כל אסטרטגיה מפורטים בטבלה  .0בחינת האמצעים
המצוינים בטבלה  0בהתאם לתבחינים לעיל מפורטת בנספח ב'.
טבלה  :1רשימת אמצעים ראשונית עפ"י אסטרטגיה
אסטרטגיה
תמרוץ של חדשנות ויזמות

ניהול סיכונים
אינטגרטיבי וטיפוח חוסן

כלי מדיניות

















תמיכה ממשלתית בבטא-סייט
קידום תכניות לימוד ומחקר (הקשורות לסביבה) באקדמיה
רגולציה גמישה ,המאפשרת בחינת טכנולוגיות חדשות
מרכז לאיסוף וניתוח מידע
מרכז תכנון ולמידה :יעזור ל .SME-מדיניות מותאמת לישראל.
רשות תיאום :לאקדמיה ,לתעשייה ולממשלה -תגבש מערכת מוסכמת של
עקרונות מנחים
הענקת פרס לחדשנות סביבתית
חינוך מדעי סביבתי במערכת החינוך
בורסת חומרי גלם
ביטוח סיכונים לקבלת אשראי
בשוק ההון והפיננסים :ניהול סיכונים סביבתי פרטני בכל גוף מעורב
בתחום התכנון והבינוי:
 oבתכנון אתרים קיימים
 oבתכנון ופיתוח עתידי (עדכון הכלי של תסקיר השפעה על הסביבה)
פיתוח מסגרת ניתוח בעזרת ניהול סיכונים
חבות וביטוח ,ומתודולוגיה להערכת סיכונים
דירקטורים מן הציבור עם ניסיון סביבתי

 6לא כל המומחים השתתפו בסדנאות לכל אורכן .יחד עם זאת רוב המומחים השתתפו בחלק ניכר של הסדנאות.
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פיתוח ראייה
אינטגרטיבית ארוכת טווח










טיפוח ערכים שמעבר
לצריכה חומרית ,וטיפוח
קהילתיות









פיזור מרוכז והחייאת
מרכזי ערים
























גוף תכנון מתכלל ממשלתי :נושאים רוחביים ,שפה משותפת ,מעקב אחר
החלטות
תכנית חומש ממשלתית לפיתוח בר קיימא
מועצה מלווה לתכנון רב משרדי
הכשרה וחינוך לתכנון אסטרטגי – במגזר הממשלתי ובהשכלה הגבוהה
ניתוחים מהותיים בהחלטות ממשלה וחקיקה של תחומי סביבה וחברה
שקיפות של משרדי ממשלה בתכנון ותקצוב
קיימות כנושא מחייב להתייחסות וכצופה לעתיד
מלמטה למעלה :תכנון ארוך טווח ברשויות מקומיות ובמגזר העסקי (תמריצים
או רגולציה להגיע לכך)
מתן תוקף ורצינות לכוונות ולמוסדות תכנון
הכשרת סגל בכיר
מערכות מידע ובסיסי מידע משותפים ו/או נגישים ,לצורך השגת ידע והפנמה
הורדת חסמים לשימוש בנכסים ציבוריים
נגישות לאשראי ותקציב ,והסדרים אחרים ,שיאפשרו פעילויות קהילתיות
הנגשה של המימד הוירטואלי לפעילויות של עסקים מקומיים ,קהילות ,ורשויות
מקומיות
מכרזים למימוש של פעילות עסקית מקומית לחיזוק קיימות חברתית (תמריצים
לפעילות הסקטור העסקי בתחום הקהילתי-מקומי)
רגולציה של עולם הפרסום
מתן נראות ליוזמות הקיימות כיום
חינוך והסברה לצריכה ירוקה וערכים לא חומריים
תמריצים למוצרים/שירותים ירוקים ,מעבר מרכישת מוצר לרכישת שירות
תמריצים לפעילות הסקטור העסקי לעידוד צריכה א-חומרית
שימוש באמצעי מדידה נכונים (למשל מדד לאיכות חיים)
מודלים לחיקוי (אישי ציבור המשמשים דוגמא אישית)
הגחכה של צרכנות מוגזמת
נציג סביבתי במועצה לצרכנות
טיפוח גרעינים קהילתיים ,ותיאום ביניהם ע"י השלטון
מינוף גמ"חים בדומה למגזר החרדי/דתי
כלי מיסוי להקטנת פערים
העברת נושא זה לאחריות מיניסטריאלית של משרד רוה"מ ומשרד האוצר
הגדרת משימות למשרדי ממשלה
מעקב ובקרה אחר היישום
פיתוח הון אנושי (יתרון לאנשי חינוך בפריפריה)
פיתוח הון חברתי
פיתוח/שיוך קהילתי בערים – גרעין קיים וחדש
הטבות בתחום הפרט למקומות מועדפים בפריפריה
הקצאה דיפרנציאלית בסיוע לפרט בחתך גיאוגרפי
סבסוד ,בעיקר לתח"צ
קישור המרכז לפריפריה על ידי מערכת תשתיות ,בפרט מערכת תחבורה ציבורית
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הרחבת מושג הביטחון על
מנת לכלול גם סביבה
כלכלה וחברה

פיתוח מנהיגות עם
אחריות לדורות הבאים




























פיתוח שיטות ומערכות
הערכה











פיתוח תשתיות – כלל ישראל כמרחב תעסוקה ושירותים אחרים
טיפוח הייחוד של כל מטרופולין
טיפוח שלטון מקומי בפריפריה
תמריצים לפיתוח עסקים בפריפריה ,דיפרנציאלי לפי אזור
סיוע למגזר השלישי באזורי הפריפריה
דיור איכותי לצורך הבאת אוכלוסיה איכותית לפריפריה
פיתוח תרבות עירונית תוססת
עירוב שימושי קרקע
תכנון רגולטיבי אפקטיבי כדי למנוע פרבור
בריאות זמינה
הערכות המערכת המוסדית לקשר בין הביטחון לתחומים אחרים
חינוך :איכותי ומקיף את כלל האוכלוסייה ,מטפח יצירתיות
שירות אזרחי :חל על כולם ,וכולל נושאים סביבתיים
שוויון הזדמנויות לאוכלוסייה ,שוויון בחלוקת הכנסות
שיפור ברמת הניהול בתחומים שונים
מחקר על ההשלכות של הידרדרות בכלכלה/חברה/סביבה
עירוב הציבור בנושאי סביבה ,כלכלה וחברה
ביצוע הערכת סיכונים כוללנית
חיזוק המשילות ברמות השונות ,וחשיבותו עבור הביטחון
מיפוי סיכונים קיומיים בעקבות תהליכים ואירועים סביבתיים
פיתוח חוסן :הרחבת הידע ומדידה של מרכיב זה
היערכות להתמודדות עם מצבים כמו משבר סביבתי
היערכות סביבתית למצב ביטחוני
אימוץ שקיפות גם על ידי המערכת הביטחונית
הקמת תכניות הכשרה למנהיגות ערכית וסביבתית ולהנעת פעילים ומשאבים
ולאסטרטגיות פעולה ותקשורת מגוונות באוניברסיטאות ,מכונים וגופים לא
ממשלתיים
פילוח של קבוצות יעד למנהיגות :פוליטיקאים ,חברה אזרחית ,צעירים וגיבוש
תכניות לקבוצות באמצעות צוות מוביל
שליחת קבוצות יעד לחו"ל
יצירת רשת של העברת ידע בין מנהיגים ,פנים-ארצי ובינ"ל
תכניות בבתי ספר תיכוניים
ביזור סמכויות לרמה קהילתית ודמוקרטיזציה
בחינה של מדדים קיימים בארץ ובעולם וביצוע התאמה לישראל
מעקב אחר שימוש בכלי הערכה בישראל
הרחבת סמכויות מועצה לכלכלה וחברה או אגף מעקב וחברה לבצע מעקב אחר
הערכות
ביצוע הערכה אחר מימוש האסטרטגיה
חיוב שימוש בכלי הערכה בקבלת החלטות להקצאת מקורות באופן שקוף ופתוח,
תוך בדיקות רגישות לשער היוון ,ולגמישות ההשקעה

Mandatory self reporting 
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 חיוב Life cycle analysis

בסדנה השנייה המומחים התבקשו ראשית לזהות את תנאי הקדם ליישומו של כל אמצעי .לאחר מכן הם
התבקשו לזהות את קשרי הגומלין ואת הניגודים האפשריים בין כל זוג אמצעים .בדרך זו התקבל המידע
שנדרש לצורך אפיון החבילות.
בשלב השלישי מופו הקשרים בין האמצעים השונים שזוהו כרלבנטיים ,כפי שאופיינו בסדנה השנייה .את
הקשרים הללו ניתן לחלק לשלושה סוגים:
 )0תנאי קדם – כדי ליישם את האמצעי יש ליישם אמצעי אחר .לדוגמה ,בכדי להכשיר סגל בכיר בנושאי
מדיניות יש צורך בקיומם של בתי ספר למדיניות ציבורית או מוסדות אחרים שמסוגלים לתת את
ההכשרה הנדרשת.
)0

השלמתיות – כשהאפקטיביות של אמצעי אחד מועצמת בעקבות יישום אמצעי אחר .למשל ,השפעת
בנייתה של רכבת קלה על פיצול הנסיעות מושפעת משינוי בתקני החניה ובקווי האוטובוסים.

)0

ניגוד – כאשר אמצעי אחד פוגע באפקטיביות של אמצעי אחר.

בסדנה השנייה ,העריכו המשתתפים את שלושת הקשרים הללו לגבי כל אחד מהאמצעים שמופיעים בטבלה
7
.0

7

 .לפירוט הקשרים לגבי כל אחד מהאמצעים ראה נספח ג'.
17
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כדי להקל על ניתוח הקשרים הללו הוכנו מפות קשרים בין אמצעים עבור כל אחד מסוגי הקשרים .מאחר
שנמצאו רק מספר קטן של ניגודים מפת תנאי הקדם אוחדה עם מפת הקשרים המשלימים לכדי מפה אחת
(תרשים  .)0על בסיס מפה זו ניתן לאפיין את חבילות הבסיס של כלי המדיניות.
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איור  :0מפת הקשרים בין כלי-המדיניות

19
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על בסיס ניתוח כלי-המדיניות מהסדנה השנייה (נספח ב') ,ניתן גם לזהות כלי-מדיניות שהם בבחינת " low
 ."hanging fruitsקרי ,כלי-מדיניות אפקטיביים שהעלות הכוללת ליישומם נמוכה .כלי-מדיניות אלה ,
בתוספת כלי-מדיניות שנתפשו כמרכזיים על בסיס המיפוי ,הם הבסיס לגיבוש חבילות של כלי-מדיניות .בשלב
הרביעי ,נותחה המפה בכדי לזהות אלו כלי-מדיניות מתואמים באופן חיובי עם כלי-מדיניות אחרים ,בדגש על
אלה שבליבת החבילה .הקשרים בין כלי-המדיניות כמובן שאינו מקרי .ואפשרו לאפיין את ההיגיון המנחה כל
חבילה .זוהו שלושה הגיונות מנחים:
 .0ניהול סיכונים
.0

תכלול פעולות הממשלה

 .0תמרוץ פעולות של עסקים וקהילות.
שמות החבילות נבחרו בהתאם.
החבילות אינן חלופות .אלא ,כל אחת מהן ראויה לקידום בפני עצמה ,במקביל ,לפני או אחרי החבילות
האחרות .אי לכך כל חבילה נבחנה בפני עצמה ביחס לאסטרטגיות .בחינת רגישות זו מאפשרת לראות באיזו
מידה כל חבילה מקדמת כל אסטרטגיה (ראה טבלה .)0
בשלב הסופי נערך ניתוח התחלקותי שבו זוהו הנפגעים והנהנים מכל חבילה ,וכן הגורמים החיוניים לצורך
קידום החבילה ויישומה בפועל .על בסיס זה הוצעו צעדים שמטרתם לצמצם את היקף הפגיעות בשחקנים
שונים ,או לפצות עליהן ,וכן לגייס שחקנים שחיוניים ליישום החבילות ,אך אין להם אינטרס מובנה לעשות כן.
צעדים אלו מפורטים בסיום הצגת כל אחת מהחבילות.
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טבלה  :0הקשר בין חבילות כלי-המדיניות לבין האסטרטגיות
אסטרטגיה

תמרוץ של
חדשנות
ויזמות

חבילת ניהול סיכונים
 oמרכז תכנון ולמידה,
המשמש כרשות תיאום
בין אקדמיה ,תעשייה
וממשלה

חבילת תכלול ממשלתי
 oרגולציה גמישה

חבילה קהילתית-עסקית
o
o
o

ניהול
סיכונים
אינטגרטיבי
וטיפוח חוסן

o
o
o

פיתוח ראייה
אינטגרטיבית
ארוכת טווח

o

o

o

שדרוג כלי הדיווח
העיקרי לניהול סיכונים
של גופים פיננסיים
מרכז לאיסוף וניתוח
מידע בנוגע לניהול
סיכונים סביבתיים
פיתוח מסגרת ניתוח
בעזרת ניהול סיכונים
תכנון ארוך טווח
ברשויות המקומיות
ובמגזר העסקי
(תמריצים ורגולציה)
מערכות מידע ובסיסי
מידע משותפים ו/או
נגישים ,לצורך השגת ידע
והפנמה
הקמת תכניות הכשרה
למנהיגות ערכית
סביבתית

 oתכנון ופיתוח עתידי
(עדכון כלי תסקיר
השפעה על הסביבה)

o

o

o
o
o
o

טיפוח ערכים
שמעבר
לצריכה
חומרית

 oשימוש באמצעי מדידה
נכונים (למשל מדד
לאיכות חיים)

o
o

הכשרה וחינוך בתכנון
אסטרטגי במגזר
הממשלתי ובהשכלה
הגבוהה
ניתוחים מהותיים
בהחלטות הממשלה
וחקיקה (חוות דעת של
יועץ סביבתי-חברתי)
גוף (פורום) תכנון
מתכלל ממשלתי
תכנית חומש
ממשלתית לפב"ק
מועצה מלווה לתכנון
רב משרדי
שקיפות של משרדי
ממשלה בתכנון
ובתקצוב
כלי מיסוי להקטנת
פערים  /מע"מ
דיפרנציאלי
תמריצים לפעילות
הסקטור העסקי
לעידוד צריכה א-
חומרית
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o

ביטוח סיכונים לקבלת
אשראי
הענקת פרס לחדשנות
סביבתית
תמיכה ממשלתית בבטא-
סייט
ייצוג בדירקטוריונים של
דירקטורים מן הציבור עם
ניסיון סביבתי

 oתכנון ארוך טווח ברשויות
המקומיות ובמגזר העסקי
(תמריצים ורגולציה)

 oתמריצים למוצרים/שירותים
ירוקים ,מעבר ממוצר
לשירות
 oהנגשה של הממד הווירטואלי
לפעילויות של עסקים
מקומיים ,קהילות ,ורשויות
מקומיות
 oנציג סביבתי במועצה
לצרכנות
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אסטרטגיה

חבילת ניהול סיכונים

חבילת תכלול ממשלתי

טיפוח
קהילתיות

חבילה קהילתית-עסקית
o
o
o
o

פיזור מרוכז
והחייאת
מרכזי ערים

 oפיתוח מנהיגות ושלטון
מקומי בפריפריה

 oהגדרות משימות
למשרדי ממשלה
בתחום העירוני-
סביבתי
 oאחריות
מיניסטריאלית של
משרד רוה"מ ומשרד
האוצר לקידום
הקיימות העירונית
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o
o
o
o

נגישות לאשראי ותקציב
שיאפשרו פעילויות
קהילתיות
הורדת חסמים לשימוש
בנכסים ציבוריים
טיפוח גרעינים קהילתיים
ועידוד שת"פ ביניהם .תאום
ביניהם ע"י השלטון
מכרזים למימוש של פעילות
עסקית מקומית לחיזוק
קיימות חברתית (תמריצים
לפעילות הסקטור העסקי
בתחום הקהילתי-מקומי)
סיוע למגזר השלישי באזורי
הפריפריה
תמריצים לפיתוח עסקים
בפריפריה
פיתוח/שיוך קהילתי בערים -
גרעין קיים וחדש
פיתוח מנהיגות ושלטון
מקומי בפריפריה
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אסטרטגיה

חבילת ניהול סיכונים

הרחבת מושג
הביטחון על
o
מנת לכלול
התייחסות גם
o
לסביבה
לחברה
ולכלכלה
o

o
o
o
o

o

אימוץ שקיפות על ידי
המערכת הביטחונית
ביצוע הערכת סיכונים
כוללת
פיתוח חוסן :הרחבת
הידע בתחום וראשיתה
של מדידה
מחקר על ההשלכות של
ההתדרדרות
בכלכלה/סביבה/חברה
היערכות להתמודדות
עם מצבים כמו משבר
סביבתי
מיפוי סיכונים קיומיים
בעקבות תהליכים
ואירועים סביבתיים
היערכות המערכת
המוסדית לקשר בין
הביטחון לתחומים
אחרים
היערכות סביבתית
למצב בטחוני
יצירת רשת של העברת
ידע בין מנהיגים ,פנים
ארצי ובינלאומי

פיתוח
מנהיגות עם
אחריות
לדורות
הבאים
פיתוח שיטות  oמעקב ובקרה אחר
השימוש בכלי הערכה
ומערכות
 oבחינת מדדים קיימים
הערכה
o

בארץ ובעולם
 oתרבות שימוש בכלי
הערכה
 oחיזוק בסיסי נתונים
(לשימוש בהערכות
סיכונים כוללות)

חבילת תכלול ממשלתי
 oהרחבת סמכויות
המועצה הלאומית
לכלכלה כך שתהיה
"המועצה הלאומית
לכלכלה ,חברה
וסביבה"

חבילה קהילתית-עסקית
 oשירות אזרחי החל על כולם,
וכולל נושאים סביבתיים

 oעידוד תנועות נוער וחיזוק
נושאים סביבתיים
 oביזור סמכויות לרמה
קהילתית ודמוקרטיזציה
o

o
o
o

חיוב שימוש בכלי
הערכה בקבלת
החלטות להקצאת
מקורות באופן שקוף
ופתוח ,תוך בדיקת
רגישות לשער ההיוון
ולגמישות ההשקעה
ביצוע הערכה לאחר
מימוש אסטרטגיה
Mandatory Self
Reporting
חיוב Life Cycle
Analysis
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חבילות כלי-מדיניות לקידום קיימות 0202
 .1חבילת תכלול ממשלתי
בחבילה הראשונה מכנה-משותף של כלי-המדיניות הוא תכלול.
כמעט בכל תחום נדרשת ראייה ממשלתית מערכתית רחבה ,מתואמת ויעילה .היכולת לעשות זאת בתחום
הסביבתי קשה במיוחד כי לגופים ממשלתיים רבים יש נגיעה כלשהי לנושאים סביבתיים כלשהם כאלה או
אחרים ,ויש צורך בפעולות שיתמודדו עם סיכונים ,שחלקם יבואו לידי ביטוי רק בתרחישי-קיצון ,ושההשלכות
של חלק מהפעילויות יורגשו רק בטווח הארוך ..לאור העובדה שהגופים הממשלתיים נבחנים על ביצועיהם
הם נוטים מטבעם לתת עדיפות לטווח הקצר.
כדי לקדם תכלול ממשלתי ניתן לפעול בשני כיוונים ,שאינם סותרים .האחד הוא קביעת נהלים אשר מחייבים
תיאום בין הגורמים השונים .מעין נוהלי תיאום עלולים לגרום לסרבול בירוקרטי ,ומחייבים מעקב .השני
הוא הקמת גוף שבמסגרתו יעשו התיאומים הקריטיים .גוף זה אינו מחייב כוח אדם נוסף ,אלא צריך להוות
שולחן לדיון וקבלת החלטות (קבינט הוא דוגמה לגוף מעין זה ברמת הממשלה) .בכדי לקדם את
האסטרטגיות שאופיינו בעבודה זו זוהה הצורך בהקמת גוף ממשלתי שיורכב מהגופים הרואים את כלל המשק
והחברה ,והם בעלי מוטת ההשפעה הרחבה ביותר בתחום האזרחי ,ויש ביכולתם לראות ולקחת בחשבון
שיקולים ארוכי טווח .הגופים הם הקריטיים הם מנהל התכנון במשרד הפנים ,אגף התקציבים במשרד
האוצר ,המועצה לכלכלה במשרד רוה"מ ,והמשרד להגנת הסביבה .מוצע להרחיב את תחומי פעילותה
וסמכותה של המועצה הלאומית לכלכלה כך שתשמש מועצה לאומית לכלכלה וזאת על מנת לשלב נושאים
חברתיים וסביבתיים וסביבה בעבודתה ..גוף ממשלתי מתכלל אינו יכול לכלול את כל תחומי המומחיות
הנדרשים לדיונים ולכן מוצע יורחב להרחיבו אד-הוק בהתאם לנושא הדיון .כך לדוגמה ,אם הדיון נוגע
לשאלות של ביטחון אנרגיה בטווח הארוך יצורף אליו נציג משרד האנרגיה והמים.
מטרת הקמת הגוף הממשלתי המתכלל היא ליזום ולקדם תכניות פעולה כלל-לאומיות .הטווח בהסתכלות
ארוכת טווח יש חשיבות מיוחדת לתכנית פעולה ממשלתית לפיתוח בר קיימא (פב"ק) .הגוף יוכל להחליף על
כן את וועדת המנכ"לים שהוקמה בעקבות החלטת הממשלה לפיתוח בר קיימא משנת  ,0220ובכך לתת תנופה
לתכנית אשר ניתן יהיה עתה לקדמה במבט לאומי כוללני ועם תמיכה של גופים מרכזיים יותר משניתן היה
בעבר .לשינוי זה יש גם משמעות מבחינת אופי האסטרטגיה לפב"ק .בעוד שהאסטרטגיות שקודמו בעקבות
החלטת הממשלה משנת  0220היו של המשרדים השונים ,עם תיאום מועט ביניהן ,תכנית הפעולה שניתן לקדם
24
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לאחר הקמת גוף התכלול הממשלתי תדגיש את הצעדים הרוחביים ,ותאפשר השלמה בין הצעדים הננקטים על
ידי המשרדים השונים .בהתאם ניתן יהיה לאפיין משימות קונקרטיות למשרדי הממשלה .את המשימות
הללו ניתן וראוי לקדם באמצעות פרויקטורים ,לכל הפחות כאשר מדובר בפרויקטים גדולים.
כרקע לקבלת החלטות ולייזום מדיניות יש לקיים מערך של כלי-הערכה ,הן לגבי ההשפעות של האמצעים
שנוקטים והן לגבי השפעות אפשריות של הכלים בהם שוקלים להשתמש .קיימים כלי-הערכה רבים והשאלה
היא עד כמה משתמשים בהם בפועל .התשובה היא פונקציה של התרבות הארגונית .לכן יש ליצור תרבות
ארגונית של שימוש בכלי-הערכה כבסיס לקבלת החלטות ,וכתשומה לתהליך לימודי מתמשך .כיום אין
תרבות כזו בישראל ,למעט בגופים בודדים כמו חיל האוויר .לכן יש חשיבות לקידום תרבות ארגונית מעין זו.
במידה שהגוף המתכלל ידרוש מחקרי הערכה יש סיכוי טוב שאלה יופנמו בכלל המערכת הממשלתית .שימוש
בכלי -הערכה יגדיל את השקיפות של משרדי הממשלה מבחינת תקצוב ותכנון פעילויותיהם .כלי הערכה
בתחום של פיתוח בר-קיימא הוא ה .sustainability impact assessment-קרי ,בחינת ההשלכות של פעולות
מנקודת ראות של פיתוח בר קיימא.

8

השימוש בכלי-הערכה יקודם במידה שלמשתתפים בתהליך המדיניות ,בדרג המקצועי תהיה הבנה לגבי
חשיבות השימוש בכלים אלו ,והצורך בחשיבה אסטרטגית כתנאי לפעילות .בכדי להביא לכך יש צורך
בהכשרות בתכנון אסטרטגי במגזר הממשלתי ,וכן הצעת קורסים בנושא בתכניות למדיניות ציבורית
באקדמיה .תרשים  2מסכם את הקשרים בין האמצעים בחבילה.

 8כלי זה כבר הוצע בעבר על ידי המשרד להגנת הסביבה אך לא יושם.
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איור  :0חבילת תכלול ממשלתי

חבילת תכלול ממשלתי
שימוש ב-
Sustainability Impact
Assessment
בהחלטות ממשלה וחקיקה
שימוש בכלי הערכה
בקבלת החלטות
להקצאת מקורות

שקיפות של
משרדי ממשלה
בתכנון ותקצוב

הרחבת מכויות
המועצה לכלכלה
ל ביבה ולחברה

תרבות שימוש
בכלי הערכה

כלי מי וי
להקטנת
פערים

ביצוע הערכה
לאחר מימוש
א טרט יה

הכשרה בתכנון
א טרט י במ זר
הממשלתי ובאקדמיה

-

תמריצים לפעילות
ביבתית של ה קטור
הע קי

פרויקטורים
לכל פרויקט
דול

כאשר מדברים על חבילת תכלול ממשלתי נוטים לחשוב שכל העשייה מצויה במסגרת הממשלתית .אך לא כך
הדבר .חלק ניכר מהפעילות הממשלתית מיועד להשפיע על דרך התנהלות הסקטור העסקי באמצעות
תמריצים ,ובהקשר זה לפעילות סביבתית .תמריצים יכולים להיות חיוביים (למשל באמצעות סובסידיות) או
שליליים (באמצעות מיסוי או רגולציה) .בשנים האחרונות קודמו במסגרת המשרד הגנת הסביבה ובמשרד
האוצר שורה של תמריצים מעין אלו ,בעיקר במסגרת התכנית למיסוי ירוק שהדגש בה הושם על צמצום
המפגעים מכלי רכב .אך ניתן להרחיב את היקף השימוש בכלים אלו ,כפי שהוצע למשל בנייר הרקע לכנס
קיסריה (פייטלסון וחוב'.)0222 ,
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אחת הבעיות ברגולציה היא מידת קשיחותה .רגולציה קשיחה מדי גורמת לפגיעה לא מידתית ביעילות
המשק .כל סוכנות ממשלתית שואפת עליה להימנע ממצב בו תימתח עליה ביקורת על התעלמותה מהשפעות
שליליות אפשריות בגין רגולציה או אכיפה בלתי מספקת .לכן לכל סוכנות רגולטיבית יש תמריץ לקבוע
רגולציה קשיחה שתצמצם את הסיכוי לכך .הגורמים היחידים שעשויים לראות את התמונה הרחבה ואת
הצורך בגמישות רגולטיבית הם השותפים לגוף התכלול הממשלתי .לכן אחד הצעדים החשובים בחבילה זו
9
הוא עידוד רגולציה גמישה שמאפשרת ומעודדת בחינה של טכנולוגיות חדשות.
טבלה  2מפרטת את האמצעים את האמצעים הנכללים בחבילת התכלול הממשלתי ,את השחקנים העיקריים
שמעורבותם ביישום החבילה חשובה (הטור השמאלי) ,וכן את הנפגעים והנהנים העיקריים מיישומם של כל
אחד מהאמצעים .האמצעים המרכזיים בחבילה מודגשים.
טבלה  :0נפגעים ונהנים בחבילת תכלול ממשלתי
כלי מדיניות מרכזי

נהנים

נפגעים פוטנציאלים

שחקנים קריטיים
וחשובים

הקמת גוף תכנון ממשלתי
מתכלל :נושאים רוחביים,
שפה משותפת ,מעקב אחר
החלטות

משרדי ממשלה
שנחלשים; משרד
האוצר; גופים אזרחיים
וסביבתיים

משרד רוה"מ; מינהל
התכנון; גופים עסקיים

רוה"מ; משרד רוה"מ;
שרי הממשלה; משרד
האוצר; מועצה לאומית

הרחבת סמכויות המועצה
לכלכלה לסביבה ולחברה

השר והמשרד להגנת
הסביבה; משרד פנים;

משרד רוה"מ?

משרד רוה"מ; משרד
להגנת הסביבה;

תכנית פעולה ממשלתית
לפב"ק המתעדכנת
תקופתית

משרדי ממשלה; משרד
האוצר;

החברה האזרחית; גופים
ירוקים;ה משרד להגנת
הסביבה; משרד רוה"מ?

משרד רוה"מ; המשרד
להגנת הסביבה; משרד
האוצר; המועצה לכלכלה

הגדרת משימות למשרדי
ממשלה בתחום העירוני-
סביבתי

משרדי ממשלה;

רשויות מקומיות; מרכז
השלטון המקומי; פורום
ה ;01-המשרד להגנת
הסביבה; משרד הפנים

משרד רוה"מ; משרד
הפנים; משהב"ש; משרד
התחבורה

עידוד רגולציה גמישה,
המאפשרת בחינת
טכנולוגיות חדשות

מכון התקנים;
רגולטורים; משרדי
ממשלה ממונים?

סקטור מו"פ; יזמים;
עסקים קטנים; תמ"ת

המשרד להגנת הסביבה;
תמ"ת; האוצר;

 9על מקומה של רגולציה סביבתית בעידוד פיתוח ואימוץ טכנולוגיות חדשות ,ועל סוג הרגולציה העשוי להביא לכך ,ראה אצל ניר בן אהרון
(.(9002
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תמריצים לפעילות
סביבתית של הסקטור
העסקי

סקטור עסקי שלא גופים
מזהמים; משרד התמ"ת;
תכניות מו"פ

אוצר;

אגף התקציבים; גופים
שלא יתומרצו

תכניות חדשות; נציבות
שירות המדינה

נציבות שירות המדינה;

המשרד להגנת הסביבה;
גופים אזרחיים
וסביבתיים;

רוה"מ; משרד רוה"מ;
מזכירות הממשלה;
האוצר; המשרד להגנת
הסביבה

עשירונים תחתונים;
אזורי פריפריה

אוצר;

ביצוע הערכה לאחר מימוש
אסטרטגיה

מקבלי החלטות

מבצעי הערכות (יועצים)
מבקר המדינה; אגף
תיאום ובקרה במשרד
רוה"מ

שרים; משרד רוה"מ;

תרבות שימוש בכלי-
הערכה

רגולטורים;

גופים ירוקים ואזרחיים;
המשרד להגנת הסביבה

משרד הפנים; משרד
האוצר; המשרד להגנת
הסביבה;

חיוב שימוש בכלי -הערכה
בקבלת החלטות להקצאת
מקורות באופן שקוף
ופתוח ,תוך בדיקת רגישות
לשער ההיוון ולגמישות
ההשקעה והיעזרות בכלים
תומכי החלטה

דרג פוליטי;

ארגונים סביבתיים;
כלכלנים

אוצר; רוה"מ;

שקיפות של משרדי ממשלה
בתכנון ותקצוב

אוצר; שרים ממונים;

גופים אזרחיים; סקטור
עסקי

שרי ממשלה; אגף
תקציבים; משרד רוה"מ

פרוייקטורים לכל פרויקט
גדול

רגולטורים; אגפי שדה
של משרדים;

משרד רוה"מ; משרדים
ביצועיים;

אוצר; משרד רוה"מ;
המשרד להגנת הסביבה

הכשרה וחינוך בתכנון
אסטרטגי – במגזר
הממשלתי ובהשכלה
הגבוהה

Sustainability impact
 assessmentבהחלטות

כנסת; שרים; משרד
רוה"מ; האוצר

ממשלה וחקיקה של תחומי
סביבה וחברה

כלי מיסוי להקטנת פערים  /סקטור עסקי; עשירונים
מע"מ דיפרנציאלי
עליונים; יישובי אזור
המרכז
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כפי שניתן לראות באיור  0האמצעי המרכזי העיקרי בחבילה זו הוא הקמת הגוף הממשלתי המתכלל .כפי
שצויין קודם ,סוגיה מרכזית בהקמת גוף זה היא הצורך במומחיות והבנה מעמיקה של נושאים אשר אינם
בתחום התמחותם של החברים הקבועים בגוף זה .יתר על כן ,היות ומשרדים וסוכנויות אשר אינם חברים
בגוף עלולים לפעול לסיכול כוונותיו 10,מוצע שבמסגרת הגוף המוצע יהיה "כסא נוסף" אשר ישמש למשתתף
נוסף בהתאם לנושא הדיון .למשתתפים הנוספים יהיה בדיון מעמד שווה כמו לכל אחד מן המשתתפים
הקבועים .בדרך זו ניתן אולי לגייס את השותפים הדרושים לקידום משותף של המדיניות שתוחלט,ובכך
להימנע מכך שהיא תוטל עליהם "מלמעלה"..
כל החלטה להקים גוף מתכלל בעל עצמה תגרום לחששות בקרב גופי ממשל רבים .לכן יש חשיבות רבה לכך
שהקמת הגוף תובל על ידי גורם שיש לו משקל מכריע בגופים רבים .מעורבות משרד רוה"מ כמוביל החבילה
(והעומדים בראשו) היא קריטית להצלחתה ולקידומם של שאר האמצעים המרכזיים .חשוב לציין שהקמת גוף
תכלול כמוצע כאן תואם את המגמות לחיזוק המשילות המקודמות כיום ע"י משרד רוה"מ.
אימוץ החבילה ע"י משרד רוה"מ יאפשר להתגבר על התנגדותם של גופים אינטרסנטיים או גופי ממשל שונים.

10

חשש זה אינו ייחודי לישראל ,אלא טיפוסי לכל גוף ממשלי .לתיאור וניתוח בהקשר האמריקאי ראה אצל .)7211( Bardach
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 .0חבילת ניהול סיכונים
בחבילה זו המכנה המשותף של כלי-המדיניות הוא ניהול סיכונים .בחבילה זו ,כבכל חבילה שפותחה במסגרת
12
הפרויקט ישנם מספר אמצעים מרכזיים (מודגשים) ,11ואמצעים משלימים (ראה איור .)2
הצורך להיערך לסיכונים ולמשברים הוא חיוני במדינה הנתונה בתנאי אי-ודאות כמו ישראל .סיכונים
ומשברים כאלה יכולים לנבוע ממעשי ידי אדם או מתהליכים ומאסונות טבעיים(סופות ,בצורות ,רעידות
האדמה וכד') .הפגיעות לאסונות ומשברים היא פונקציה של חּומרת האסון או המשבר מחד גיסא ,ומרמת
ההיערכות לקראתו ,מאידך גיסא ( .)Tubi et al., 2012ולא תמיד ניתן לצפות מראש את היקף הסיכון או
המשבר ,לכן הדרך העיקרית שבאמצעותה ניתן לצמצם את הפגיעות היא היערכות מוקדמת .היערכות מעין
זו כוללת רכיבים רבים ,ובהם תכניות חירום ,הצטיידות מתאימה ומבנה מוסדי מתאים .הקמת הרשות
לחירום לאומי (רח"ל) היא צעד חשוב לקראת מיסוד ההיערכות לניהול סיכונים .אך בנוסף לכך מוצע להקים
יחידה לתיאום וניהול סיכונים סביבתיים בדומה למערכת ה IRIS -של סוכנות הסביבה האמריקאית ()EPA
ולמרכז המידע בסוכנות הסביבה של האיחוד האירופי ( .)EEAיחידה משותפת לממשלה ולמגזר העסקי ,יכולה
לפעול במשותף עם הלמ"ס ,לרכז את הידע מן האקדמיה ,הניסיון שנצבר בעולם (דרך סוכנויות בי"ל),
בתעשייה ובממשלה ולהנגישם לכל הגורמים הרלוונטיים בממשלה ברשויות המקומיות ,בסקטור העסקי
ובחברה האזרחית .ביניהם גופים עסקיים קטנים ובינוניים חסרי יכולת בכך .לצורך כך ניתן להקים
במסגרתה מרכז לאיסוף וניתוח מידע בנוגע לסיכונים ,אשר יהווה מוקד לידע מקצועי בישראל בתחום זה.

 11האמצעים המרכזיים הם אותם אמצעים שנתפסו כאפקטיביים ביותר ביחס לעלותם (בעיקר הכספית) ,ואשר מהווים מוקד
בחבילה ששאר האמצעים סובבים סביבם.
12
כלל האמצעים הנכללים בחבילה ,והניתוח שלהם מפורטים בנספח ג' .סקירת רקע של אמצעים מרכזיים ,מעבר לתיאורם
בטקסט ,מופיעה בנספח ד'.
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איור  :2חבילת ניהול סיכונים

חבילת ניהול סיכונים
שימוש באמצעי
מדידה המשקפים
יכונים באופן
מלא ונכון

ביצוע הערכת
יכונים
כוללנית

בחינה של מדדים
קיימים בארץ
ובעולם
פיתוח מ רת
ניתוח בעזרת
ניהול יכונים

מרכז לאי ו
וניתוח מידע
בנו ע ל יכונים

מערכות וב י י
מידע משותפים,
נ ישים ,הש ת
ידע ,והפנמה

חיזוק ב י י
נתונים ל בי
יכונים

תרבות
שימוש בכלי
הערכה
מיפוי יכונים
בעקבות תהליכים
ואירועים ביבתיים

פיתוח עמידות
הרחבת הידע
ותחילת מדידה

מעקב ובקרה
אחר היישום

הערכת
ההשלכות של
ההדרדרות
בכלכלה,
ביבה ,וחברה

היערכות
ביבתית
למצב
בטחוני

היערכות
המערכת
המו דית לקשר
בין הביטחון
לתחומים אחרים

יצירת
רשת של
העברת
ידע בין
מנהי ים

הקמת תכניות
הכשרה למנהי ות
ערכית ו ביבתית
שקיפות המערכת
הבטחונית ביח
ל יכונים אזרחיים

כדי להיערך לסיכונים ומשברים היחידה לתיאום וניהול סיכונים ביחד עם רח"ל יערכו מיפוי של הסיכונים
בעקבות תהליכים סביבתיים (כגון שינויי אקלים) וכן את הסיכונים בגין אירועים סביבתיים פתאומיים.
מיפוי מעין זה מחייב יצירת בסיסי נתונים לגבי סיכונים ,אשר יעובו בעזרת המרכז לאיסוף ומידע שצוין לעיל.
בסיסי הנתונים נשענים על קיומן של מערכות מידע משותפות ונגישות 13.על בסיס מערכות מידע אלו ניתן
יהיה לבצע הערכות סיכונים כוללניות ,דבר שיחייב פיתוח ושימוש באמצעי מדידה המשקפים סיכונים באופן
 13נעשו צעדים רבים בתחום זה ,ובכללם הקמת יחידת מטה התקשוב הממשלתי בראשות המהנמ"ר הממשלתי (תפקיד שאויש רק לאחרונה)
ופעולות לקידום ממשל זמין ,כגון הקמת קטלוג מקוון של שירותי ממשלה (מעש"ה) .כמו כן נעשו צעדים חשובים לשיתוף מערכות מידע
גיאוגרפיות בהנחיית וועדה בין משרדית למערכות מידע גיאוגרפיות.
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מלא ונכון .אפיון האמצעים הללו יכול להיעשות על ידי היחידה לתיאום וניהול סיכונים בסיוע המרכז לאיסוף
וניתוח מידע שצוינו לעיל ,וזאת על בסיס בחינה של המדדים המצויים בארץ ובעולם.
ניתוח הסיכונים וחיזוק בסיסי הנתונים מאפשרים הערכה של השלכותיהן של הידרדרות סביבתית ,חברתית
או כלכלית על הסיכוי להתגלעות משברים ועל היכולת להתמודד עימם.
בהתחשב בכך שישראל נתונה לסיכונים ביטחוניים ייחודיים יש חשיבות מיוחדת להיערכות למצבים
ביטחוניים של סיכון ביטחוני ,נושא הנמצא בתחום האחריות של רח"ל .אך יש מקום לחזק את ההערכות
הסביבתית למצבים ביטחוניים בזיקה עם רח"ל והמשרד להגנת הסביבה באמצעות ניתוח תרחישים
ותרגילים ,כדי לזהות נקודות-תורפה בהיערכות הנוכחית .במקביל ,יש חשיבות לחיזוק היערכות המגזר
האזרחי לסיכונים הנובעים ממערכת הביטחון ,דבר שמחייב הגברה של שקיפות מערכת הביטחון לסיכונים
אזרחיים.
בישראל יש שני סקטורים מרכזיים המתמודדים עם סיכונים בפועל .האחד הוא הסקטור הפיננסי אשר
מתמודד עם סיכונים כל העת .בשנים האחרונות גוברת המודעות למשמעות של סיכונים סביבתיים עבור
פירמות .יש מקום לשדרג את כלי הדיווח של המוסדות הפיננסיים ,כדי שיפנימו סיכונים סביבתיים
בהחלטותיהם לגבי מתן אשראי דבר שישפיע ללא ספק על התנהלות הפירמות ,ובכך גם על המשק בכללותו..
דבר התואם את המדיניות הנוכחית של המשרד להגנת הסביבה ומשרד האוצר ,ואת התחייבות ישראל ל-

14

 .OECDבהקשר זה חשוב לציין את אימוץ מערכת ה,)Pollution Release and Transfer Register( PRTR -
שיישומה יחל בשנת  .0200אך ניתן להרחיב את המערכת הזו בכדי לדווח לא רק על ביצועים גרועים או
בעיתיים של פירמות ,אלא גם על ביצועים העולים על הנדרש – אותם ניתן לתגמל באמצעות פרסים או
הטבות .כמו כן יש צורך להרחיב את ההגדרות של דיכויים סביבתיים תחת הכותרת של חבות סביבתית
(קרסין ונתן.)0200 ,
הסקטור השני המתמודד עם סיכונים בפועל ,ובעיקר בעתות משבר ,הוא השלטון המקומי .לאור התפרוסת
הרחבה של הסיכונים הסביבתיים והגיוון הרחב באופי סיכונים אלו ,הגורם המצוי בשטח באופן מיידי ואשר
נדרש לתת מענה מיידי בעת אירועים אלו הן הרשויות המקומיות .קיימת שֹונּות רבה ביכולות של הרשויות
המקומיות בישראל לצמצם סיכונים ,לחזק את חוסנן ולשפר את יכולת התגובה בעת הצורך .אמצעי מרכזי
נוסף הוא שדרוג היכולות של הרשויות המקומיות .יש חשיבות לתכנון ארוך טווח ברשויות אלו ,שכן תכנון

 14באסטרטגיה של משרד האוצר משנת  0222הוצעו מספר צעדים קונקרטיים שאגפי המשרד יכולים לנקוט בכדי להפנים סיכונים
סביבתיים המהווים סיכונים פיננסיים.
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מתאים יאפשר להן לצמצם סיכונים ,ולהקטין פגיעה באוכלוסייה ,בנוסף לשיפור יכולות התגובה במקרה
אסון.
יכולות התכנון ,ההיערכות והביצוע של הרשויות המקומיות הן לא במעט פונקציה של רמת המנהיגות
המקומית .לכן כלולים בחבילה זו אמצעים נוספים :פיתוח מנהיגות וחיזוק השלטון המקומי ,בדגש על
הרשויות החלשות ,הנמצאות בעיקר בפריפריה .מוצע להרחיב את תכניות ההכשרה המצויות כבר בשירות
המדינה ,כדי לתת מענה רחב יותר לשלטון המקומי בפריפריה ,שכיום כמעט ולא נהנה מתכניות אלו.
טבלה  2מפרטת את האמצעים את האמצעים הנכללים בחבילת ניהול הסיכונים ,את השחקנים העיקריים
שמעורבותם ביישום החבילה חשובה (הטור השמאלי) ,וכן את הנפגעים והנהנים העיקריים מיישומם של כל
אחד מהאמצעים .האמצעים המודגשים הם האמצעים המרכזיים בחבילה.

טבלה  :2נפגעים ונהנים בחבילת ניהול סיכונים
כלי-מדיניות מרכזי
שדרוג כלי הדיווח
המרכזי לניהול סיכונים
של גופים פיננסיים
המפוקחים על ידי
הגופים הבאים :בנק
ישראל ,הרשות לניירות
ערך ,אגף שוק ההון
והביטוח ,רשות החברות
הממשלתית ,החשב
הכללי

נהנים

נפגעים

פירמות העוסקות בטיפול המשרד להגנת הסביבה;
בחומרים מסוכנים;
בעלי שליטה ובעלי מניות חברות ביטוח; קוני
מניות/בורסה;
בפירמות בעלות
סיכונים;
נותני אשראי – בנקים;
משרד התמ"ת
גופים ציבוריים העוסקים
בקיימות ואיכות סביבה;
תושבים בקרבת מוקדי
סיכונים;

מרכז תכנון ולמידה
בנושאי ניהול סיכונים,
המשמש לתיאום (בין
אקדמיה ,תעשיה
וממשלה ,בכדי לקדם
מערכת מוסכמת של
עקרונות מנחים)

פירמות המסתירות מידע
מהציבור;

היערכות להתמודדות עם

גופים שידרשו לעמוד

שחקנים קריטיים
וחשובים
בעלי שליטה בפירמות;
משרד האוצר;
בנק ישראל; רגולטורים
פיננסיים; חברות דרוג
אשראי

רח"ל;

התאחדות התעשיינים;

התאחדות התעשיינים;

אגף התקציבים;

אקדמיה;

המשרד להגנת הסביבה;
רח"ל;

המשרד להגנת הסביבה;

המשרד להגנת הסביבה;
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משברים סביבתיים
ואירועי קיצון

בדרישות חדשות

רח"ל; משרד האנרגיה
והמים

משרד האוצר; השלטון
המקומי

תרבות שימוש בכלי
הערכה

רגולטורים;

גופים ירוקים ואזרחיים;
המשרד להגנת הסביבה

משרד הפנים; משרד
האוצר; המשרד להגנת
הסביבה;

חיזוק בסיסי נתונים של
סיכונים

גופים שאינם עומדים
בדרישות התקנים לניהול
סיכונים

גופים ירוקים ואזרחיים;
המשרד להגנת הסביבה

למ"ס; המשרד להגנת
הסביבה

ביצוע הערכת סיכונים
כוללנית

בעלי רכוש ליד מוקדי
סיכונים

רח"ל ,משרד להגנת
הסביבה ,גופים ירוקים

משרד האוצר; משרד
הביטחון;

תכנון ארוך טווח
ברשויות המקומיות
ובמגזר העסקי
(תמריצים ורגולציה)

ראשי רשויות?

רשויות מקומיות; שלטון
מקומי; משרד הפנים;
משרד האוצר

משרד הפנים; תמ"ת;
השלטון המקומי; משרד
האוצר (בעיקר לצורך
תמריצים)

טיפוח מנהיגות ושלטון
מקומי בפריפריה

ראשי מפלגות?

שלטון מקומי; גופים
אזרחיים

משרד הפנים; מרכז
השלטון המקומי

הקמת תכניות הכשרה
למנהיגות ערכית
וסביבתית

גורמים מממנים

גופים מכשירים (אלכ"א,
השל ,אגודה לאקולוגיה
ואיכ"ס ,וכד')

גופים מכשירים; גורמים
מממנים

היערכות סביבתית למצב
בטחוני

תעשיינים ,תקציב

רח"ל ,המשרד להגנת
הסביבה; תושבים ליד
מוקדי סיכונים; רשויות
מקומיות

רח"ל; המשרד להגנת
הסביבה; משרד
הביטחון; אוצר

היערכות המערכת
המוסדית לקשר בין
הביטחון לתחומים
אחרים

משרד הביטחון; משרד
האוצר;

גופים שאחראים
לנושאים שיקושרו
לביטחון; המועצה
לביטחון לאומי

משרד האוצר; משרד
הביטחון; המועצה
לביטחון לאומי

מעקב ובקרה אחר
היישום

גורמים אחריהם מתקיים משרד רוה"מ; המשרד
להגנת הסביבה; רח"ל
מעקב ובקרה

בחינה של מדדים קיימים גופים שלא עומדים
במדדים
בארץ ובעולם וביצוע

המשרד להגנת הסביבה
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התאמה לישראל
אימוץ שקיפות גם על ידי
המערכת הביטחונית
ביחס לסיכונים אזרחיים

משרד הביטחון

חברה אזרחית; גופים
ירוקים;

משרד הביטחון;
תקשורת;

מערכות מידע ובסיסי
מידע משותפים ו/או
נגישים ,השגת ידע,
והפנמה

בעלי בסיסי מידע

גופים אזרחיים; גופים
ירוקים;

גופים ממשלתיים
המרכזים נתונים
ומנהלים בסיסי מידע

מיפוי סיכונים בעקבות
תהליכים ואירועים
סביבתיים

בעלי קרקע ליד מוקדי
סיכונים

המשרד להגנת הסביבה
גופים ירוקים

המשרד להגנת הסביבה
המכון הגיאולוגי; משרד
האוצר

מחקר על ההשלכות של
הידרדרות בכלכלה/
סביבה/חברה

משרד רוה"מ; משרד
האוצר; בעלי הון

חברה אזרחית ,גופים
ירוקים; גופי מחקר

בעלי הון; משרד רוה"מ?

פיתוח מסגרת ניתוח
בעזרת ניהול סיכונים

רח"ל; המשרד להגנת
הסביבה;

פיתוח חוסן :הרחבת
הידע בתחום וראשיתה
של מדידה

גופים אזרחיים; גופים
ירוקים; רשויות
מקומיות

למ"ס

מרכז לאיסוף וניתוח
מידע

גופים קיימים שירגישו
בתחרות

גופים אזרחיים; גופים
ירוקים; רשויות
מקומיות

המשרד להגנת הסביבה

תסקיר חברתי

גופים עסקיים/
סביבתיים

גופים אזרחיים

משרד הפנים; אגף
התקציבים;

ראשי ערים ,נבחרי ציבור
ברמה הארצית; המשרד
להגנת הסביבה

המשרד להגנת הסביבה;
משרד הפנים

למ"ס; המשרד להגנת
הסביבה;

למ"ס

יצירת רשת של העברת
ידע בין מנהיגים ,פנים-
ארצית ובי"ל
שימוש באמצעי מדידה
המשקפים סיכונים
באופן מלא ונכון

משרד האוצר?
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מתוך ניתוח הגורמים העלולים להביא להתנגדות של שחקנים קריטיים וחשובים עולים מספר צעדים
משלימים לאמצעים המצוינים בטבלה  .0צעדים אלו באים לענות על סוגיות אשר עלולות להביא לקשיים
ביישום החבילה.
אחת הסוגיות שעלולה להקשות על יישום החבילה היא החשש שחשיפת אינפורמציה לגבי סיכונים תביא
לתביעות על נזקים ודרישה לפיצויים.

15

סוגיה שנייה העולה בעת היישום היא העלות של היערכות לניהול סיכונים ,ואם השקעת משאבים להיערכות
לאירועי קיצון היא בבחינת "בזבוז" בתנאי שגרה .לכן מוצע לערוך ניתוח עלות-תועלת אשר ישווה את
הנזקים העלולים להיגרם בהיעדר אמצעים אלה.
סוגיה שלישית המתעוררת בעת יישום חבילת ניהול הסיכונים היא :כיצד להביא לשיתוף מערכת הביטחון
ללא פגיעה בביטחון-שדה .מחד גיסא מוצע להגביל את העיון בסקרי סיכונים במידה שמדובר בסיכונים
ביטחוניים ,בהתאם לסיווג ביטחוני .ומאידך גיסא מומלץ לאמץ דרכים פתוחות יותר לקבלת החלטות -
למשל לגבי מיקום מוקדי סיכונים ובניה בקרבתם ,ברוח הדרישות של בג"צ בעשור האחרון.

15

ולכן היעדר נכונות לחשוף אינפורמציה .לכן הוצע ע"י צוות המומחים שגיבש חבילה זו ,שדיווח אמת בנוגע לסיכונים יזכה את
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 הפרטי" .המחקר נערך במסגרת מחקרי
המרכז למדיניות סביבתית במכון ירושלים (יפורסם בקרוב).
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 .0חבילה קהילתית-עסקית
המכנה המשותף לאמצעים המרכיבים את החבילה השלישית הוא שהם אינם מופעלים על-ידי הממשלה ,אלא
נועדו לקדם פעילויות לא-ממשלתיות .בכך חבילה זו מאגדת את האמצעים הצומים "מלמטה" בניגוד לחבילת
'תכלול ממשלתי' המאגדת אמצעים שבאים לייעל ולחזק את הפעילות הממשלתית "מלמעלה" .את האמצעים
המרכיבים את החבילה השלישית ניתן לחלק לשתיים :אמצעים שבאים לקדם בעיקר פעילות סביבתית-
חברתית קהילתית-מקומית ,ואמצעים שנועדו לקדם פעילות סביבתית של עסקים .אך כפי שניתן לראות
בתרשים  1ישנם קשרים רבים בין רכיבי החבילה .יתר על כן ,כלל האמצעים הנכללים בחבילה נותנים מענה
לרוב האסטרטגיות (טבלה  .)0במידה שהחבילה תחולק חלק ניכר מן האסטרטגיות לא יקבלו מענה בכל תת-
חבילה .אי לכך חבילה זו כוללת את שני הרכיבים :הקהילתי והעסקי.
ברכיב הקהילתי (הצד הימני באיור  )1האמצעי הקריטי הוא מתן נגישות לאשראי ותקציב לפעילות קהילתית.
הסיבה לכך היא שבמצב הנוכחי ישנם חסמים רבים לפעילות מעין זו ,אשר גורמים לכך שרוב הפעילויות
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 להביא לכך שפעילויות קהילתיות
יוכלו לממן את עצמן תוך הזדקקות מינימלית לסיוע ממשלתי .צעדים חשובים בכיוון זה נעשו על ידי קרנות
קורת ישראל ,אשר יצרו שורה של שותפויות בכדי לתת אשראי לעסקים זעירים ,קטנים ובינוניים ,לעסקים
במגזר הערבי וכן ערבות הדדית לעסקי נשים בנגב 16.אין בכך כדי לומר שאין כלל צורך במעורבות של
הממשלה ושל הרשות המחוקקת .אחד הכלים שעשוי לסייע בהשגת עצמאות של הרמה הקהילתית הוא שריון
בחוק של אחוז (נמוך מאוד) מתקציבי רשויות מקומיות ושל גופים אחרים לפעילות קהילתית (למשל ,אחוז
אחד מן התקציב העירוני בערים שמעל גודל מסוים יופנה למנהלות שכונות).
אמצעי מרכזי שני ברכיב הקהילתי הוא הסרת החסמים משימוש בנכסים ציבוריים .נכסים אלה חשובים כדי
לפנות מקום פיזי לפעילויות קהילתיות .כיום השימוש בנכסים רבים מוגבל מכוח תקנות ,שיקולי-ביטוח וכד'.
לכן יש צורך למפות את החסמים ולתת להם מענה כדי שניתן יהיה להרחיב את השימוש בנכסים ציבוריים.
אחת האפשרויות לסייע להתגבר על קשיי יישום אלו הוא מתן אפשרות לעמותות לקחת אחריות על השימוש
במתקנים ,כאשר הן יעשו זאת על סמך התקציבים שהו תוכלנה לקבל תודות להרחבת הנגישות לאשראי
ותקציב.

16

על פעילות קרנות קורת ,ראה באתרhttp://www.kiedf.org/home/hebrew/programs_overview.html :
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איור  :4חבילה קהילתית-עסקית

חבילה קהילתית  -עסקית
הנ שה של הממד
הווירטואלי לפעילויות של
ע קים מקומיים ,קהילות,
ורשויות מקומיות

תמיכה ממשלתית
בבטא -ייט לע קים
חברתיים ו ביבתיים

שירותים קהילתיים
לקיימות (מט י
שאינו מ חרי

תמריצים לפיתוח
ע קים בפריפריה

ביטוח יכונים לקבלת
אשראי לע קים
מקומיים קהילתיים
ול ביבתיים

כלי מי וי
להקטנת
פערים

מכרזים והע קת יועצים
למימוש של פעילות
ע קית מקומית

פיתוח שיוך
קהילתי
בערים

נצי ביבתי
במועצה
לצרכנות

יוע למ זר
השלישי באזורי
הפריפריה

שכונת מ ורים
כתשתית
משרתת קהילה

הענקת פר
לחדשנות
ביבתית

העצמת אוכלו יה
מבו רת בקהילה

ביזור מכויות
לרמה קהילתית
ודמוקרטיזציה

ייצו בדירקטוריונים
של דירקטורים מן
הציבור עם ני יון
בקיימות

עידוד פעילויות
נוער וחיזוק
נושאים
ביבתיים

פיתוח מנהי ות
ושלטון מקומי
בפריפריה

39

חינוך וה ברה
לצריכה ירוקה
ולערכים לא
חומריים
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אך אין די בהגדלת הנגישות לאשראי והסרת החסמים לשימוש בנכסים ציבוריים כדי לעודד פעילות קהילתית
או עסקית .אלא יש להשלימם בשורה ארוכה של אמצעים המפורטים באיור  1ובטבלה .1
ישנה חשיבות ל ביזור סמכויות לרמה הקהילתית ולעידוד דמוקרטיה מקומית-אזורית .צעדים אלו יקודמו רק
כשהשלטון המקומי יהיה מספיק בטוח בעצמו והמנהיגים המקומיים יראו את היתרונות שבשיתוף רחב יותר
של התושבים .ישנה חשיבות בפיתוח של מנהיגות מקומית חזקה כיום קיימת מנהיגות מעין זו בעיקר בערים
וברשויות מקומיות והאזוריות החזקות .לעידוד דמוקרטיה השתתפותית ולחיזוק הרמה הקהילתית יש צורך
17
בפיתוח מנהיגות מקומית בפריפריה,באמצעות תכניות הכשרה ,ובאמצעות קידום מנהיגות צעירה.
כאשר הקהילה הופכת למרכזית יש לראות בשכונת המגורים תשתית המשרתת אותה .הדבר מחייב תכנון
שכונתי מתאים .ברמה זו ניתן ורצוי לעודד שירותים קהילתיים לקיימות .ניתן לראות בהם מעין מט"י שאינו
מסחרי .אמצעי משלים לכך הוא עידוד תעסוקה ועסקים מקומיים ,אשר תורמים ונתרמים ישירות
מהקהילה .לכן יש לתת עדיפות לעסקים מקומיים-קהילתיים ,בין היתר על ידי התייחסות לעסקים כאל
"בטא סייטס" לפעילות של עסקים מקומיים חברתיים וסביבתיים.
אמצעים משלימים נוספים לחיזוק ועידוד הפעילות הקהילתית כוללים הנגשה של הממד הווירטואלי
לפעילויות של עסקים מקומיים קהילות ורשויות מקומיות .כיום ניתן לראות זאת במגזר הכפרי .אך יש
להרחיב את השימוש במרחב הווירטואלי גם בתוך הערים ,בדגש על אזורים חלשים.
הרכיב השני בחבילה זו קשור בתמריצים לפעילות סביבתית של הסקטור העסקי ,מחד גיסא ,ולצריכה ירוקה,
מאידך גיסא .שכן הליבה של הרכיב השני היא עידוד פעילות סביבתית הן מצד ההיצע (הפירמות) והן מצד
הביקוש (הצרכנים) .כאשר הביקוש למוצרים ושירותים ירוקים עולה ,הדבר מהווה תמריץ לעסקים לנהוג
בהתאם .בו זמנית ,כאשר עסקים הופכים לירוקים יותר הם מעודדים תקינה ,פורמלית או לא-פורמלית,
בתחום הסביבתי כדי לתת הכרה ויתרון לשינויים שהפירמות ביצעו .לכן יש חשיבות מרכזית להפעלת שורה
של תמריצים לפעילות סביבתית בסקטור העסקי ,ולמעבר מתפיסות המדגישות את המוצרים לתפיסות
המדגישות את קבלת השירותים 18.בכך תהליך זה יתרום ליעילות המשקית ,ולהגדלת הרווח של פירמות.

 17צעד בכיוון זה נעשה כיו עם פתיחת תכנית עתידים לממשל מקומי באוניברסיטת בן גוריון ,ופתיחת תכנית הצוערים למדיניות ציבורית
באוניברסיטה העברית.
 18כיום מתחיל פרויקט אירופי רב-שנתי בהשתתפות חוקרים ישראלים מתל אביב ,בן גוריון וירושלים לזיהוי וקידום מדיניות בכיוון זה.
פרויקט זה נקרא  .SPREE – Servicizing Policies for a Resource Efficient Economyבקרוב צפוי לעלות אתר של הפרויקט שבו
ימצאו סקירות אודות האפשרויות לקידום מדיניות בנושא זה.
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האמצעים המשלימים לשני אמצעים מרכזיים אלה כוללים חינוך לצריכה ירוקה ולערכים לא חומריים.
אומנם זהו אמצעי בעל משקל ,אך קשה להעריך את השפעתו באופן כמותי בגין כל השינויים האחרים שקורים
במהלך חיי בוגרי מערכת החינוך .כמו כן יש חשיבות ,מנקודת ראות של פיתוח בר קיימא ,לצמצום הפערים
החברתיים .לכן החבילה הזו כוללת גם צעדים לפיתוח עסקים בפריפריה והצעה לכלי מיסוי שיקטינו את אי
השוויון ,ובעיקר בין רשויות מקומיות.
עידוד העסקים הקהילתיים ,ועידוד הפיכתם לירוקים יותר הם לכן במוקד החבילה הזו .לשם כך יש מקום
להעסקת יועצים לקידום פעילויות עסקיות-סביבתיות בתוך הרשויות המקומיות.
טבלה  1מפרטת את האמצעים הכלולים בחבילה הקהילתית-עסקית ,את השחקנים העיקריים שמעורבותם
ביישום החבילה חשובה (הטור השמאלי) ,וכן את הנפגעים והנהנים העיקריים מיישומם של כל אחד
מהאמצעים .האמצעים המודגשים הם האמצעים המרכזיים בחבילה.
כפי שניתן לראות מטבלה זו משרד האוצר הוא שחקן המפתח ברכיב העסקי .השיקול העיקרי של משרד
האוצר הוא באיזו מידה האמצעים המוצעים פוגעים יגבירו או יפגעו ביעילות המשק .כפי שצוין בכנס קיסריה
לפני מספר שנים ,והתקבל מאז בשיח המוסדי בישראל ,הפנמת ההשפעות החיצוניות משפרת את היעילות
המשקית (פייטלסון וחוב' .)0222 ,חלק מהאמצעים הכלולים בחבילה נופלים בקטגוריה זו .אמצעים אחרים
הינם אמצעים התואמים את מדיניות הצמיחה הירוקה המקודמת היום ברמה הממשלתית .מדיניות זו באה
לחזק את המשק בכך שהיא יוצרת את התשתית לקידום יצוא הקלין-טק ,הנתפס יותר ויותר כרכיב חשוב
בצמיחה הכלכלית של ישראל .על כן אמצעים כגון תמיכה ממשלתית ב"בטא-סייטס" בתחום הסביבה
תואמים את אסטרטגיית הצמיחה הכוללת של ישראל ,ויש להציגם בדרך זו.
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טבלה  :4נפגעים ,נהנים וחשובים בחבילה קהילתית-עסקית
אמצעי

נהנים

נפגעים

שחקנים קריטיים
וחשובים

תמריצים לפעילות
סביבתית של הסקטור
העסקי

משרד האוצר (בתלות
בדרכי המימון);

סקטור עסקי שלא
מזהם; תכניות מו"פ
סביבתי; המשרד להגנת
הסביבה

משרד אוצר;

תמריצים למוצרים/
שירותים ירוקים ,מעבר
ממוצר לשירות

עסקים המבוססים על
מכירת מוצר;

עסקים המשנים את
המודל העסקי לספק
שירות במקום מוצר;

משרד האוצר;

ייצוג בדירקטוריונים של
דירקטורים מן הציבור
עם ניסיון סביבתי

קהל קונים;

תקציב המדינה המבוסס
על תמלוגים או מיסים
ממכירת מוצרים

צרכנים היכולים לצרוך
שירות במקום מוצר

התאחדות תעשיינים;

בעלי חברות המעוניינים
ברווח בטווח הקצר;

מומחים סביבתיים
שיתמנו לדירקטורים;

משרד האוצר;

דירקטורים אחרים;

השר להגנת הסביבה;

תמיכה ממשלתית בבטא -בטא סייטס לעסקים;
תקציב המדינה
סייט לעסקים חברתיים
וסביבתיים

בעלי הון השולטים
בחברות מזהמות;

יזמים חברתיים
וסביבתיים; גופי חברה
אזרחית וגופים ירוקים

אוצר; תמ"ת; משרד
להגנת הסביבה;

תמריצים לפיתוח עסקים
בפריפריה ,דיפרנציאלי
לפי אזור

עסקים שמקומם לא
מוגדר כפריפריה; רשויות
מקומיות שאינן מוגדרות
כפריפריה;

עסקים בפריפריה

משרד האוצר; משרד
הנגב והגליל; ראשי ערים
בפריפריה

חינוך והסברה לצריכה
ירוקה וערכים לא
חומריים

סוחרים ,קניונים

גופים סביבתיים

משרד החינוך ,משרד
להגנת הסביבה

יזמי פעילות מקומית
קהילתית; מעמד בינוני;
רשות מקומית; חברה
אזרחית

משרד המשפטים;

נגישות לאשראי ותקציב ,מקורות כוח בשלטון
המקומי והמרכזי
והסדרים אחרים,
החוששים מאובדן
שיאפשרו פעילויות
שליטה
קהילתיות

גופי אכיפה מקומיים;
רשויות מקומיות;
בנקים; משרד האוצר
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הורדת חסמים לשימוש
בנכסים ציבוריים

מפעילי ובעלי הנכס
הציבורי;
הרשות המקומית;

ביטוח סיכונים לקבלת
אשראי לעסקים
מקומיים /קהילתיים
ולסביבתיים
פיתוח/שיוך קהילתי
בערים

מערכי כוח פוליטיים
קיימים

סיוע למגזר השלישי
באזורי הפריפריה

מי שאינו זכאי

משתמשים פוטנציאליים
(יזמים חברתיים
מקומיים);

חברות ביטוח;
רשות מקומית;
גורמים דתיים (חילול
שבת)

יזמים מקומיים
וסביבתיים

המממנים והמבטחים;

חברי הקהילות;

מוקדי כוח קיימים;

חברה אזרחית

רשות מקומית?

אזורי הפריפריה;

המממנים;

חברה אזרחית

טיפוח מנהיגות ושלטון
מקומי בפריפריה

ראשי מפלגות?

שלטון מקומי; גופים
אזרחיים

משרד הפנים; מרכז
השלטון המקומי

שירותים קהילתיים
לקיימות (מט"י שאינו
מסחרי)

סוחרים; מתנגדים
להתנדבות

גורמים קהילתיים;
מספקי שירותים
קהילתיים

המממנים;

יזמים סביבתיים

המשרד להגנת הסביבה

הענקת פרס לחדשנות
סביבתית
הנגשה של המימד
הוירטואלי לפעילויות של
עסקים מקומיים,
קהילות ,ורשויות
מקומיות

מקומות פעילות נוכחיים

רשויות מקומיות; חברה
אזרחית; גופים
סביבתיים מקומיים

מכרזים והעסקת יועצים
למימוש של פעילות
עסקית מקומית לחיזוק
קיימות חברתית

עסקים כלל ארציים
ועסקים גדולים;

יזמים ועסקים מקומיים; משרד האוצר; בעלי הון
עסקים קטנים סביבתיים ועסקים גדולים;

נציג סביבתי במועצה

יצרנים שמתקשים
להסתגל לדרישות

עסקים סביבתיים; גופים
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לצרכנות

סביבתיות; בעלי עניין
בהחזר מיידי

ירוקים

נציגי עסקים וסוחרים

ביזור סמכויות לרמה
קהילתית ודמוקרטיזציה

מוקדי כוח עירוניים;
בירוקרטיה מקומית;

מינהלים קהילתיים;
חברה אזרחית

מינהל עירוני; משרד
הפנים;

שירות קהילתי החל על
כולם ,וכולל נושאים
סביבתיים

מועסקים פוטנציאליים
שמקומם נתפס ע"י
המשרתים;

מינהלים קהילתיים;
המתנדבים; אוכלוסיות
חלשות

מתנגדים להחלפת שירות
ממלכתי וצבאי
בקהילתי; מערכת
הביטחון; משרד התמ"ת

העצמת אוכלוסייה
מבוגרת בקהילה ()+22

ממלאי תפקיד בשכר
שפעילות זו מאיימת על
תעסוקתם

אוכלוסייה מבוגרת;
משפחות;

ההסתדרות;
האוכלוסייה המבוגרת
עצמה

שכונת מגורים כתשתית
משרתת קהילה

מהנדסי ערים?; חברות
בנייה?

תושבים המוכנים
להשתלב במסגרת זו;
חברות עסקיות הקשורות
בכך

חברות בנייה; רשויות
מקומיות

עידוד פעילויות נוער
וחיזוק נושאים
סביבתיים

תנועות נוער שהעדיפויות
שלהן לא כוללות נושאים
סביבתיים

תנועות הנוער הירוקות

משרד החינוך ,רשויות
מקומיות

יישום הרכיב הקהילתי בחבילה זו הוא מורכב יותר .הקצאת משאבים לפעילות קהילתית והרחבת סמכויות
הרמה הקהילתית עלולות לעורר התנגדות ברמה העירונית ,הן בשל חשש מתחרות על משאבים וסמכויות ,והן
בשל 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 אשר יתנו את האשראי .כמו כן
מוצע לקבוע צינורות דיווח בין הרמה הקהילתית לזו העירונית ,לא רק בנושאי תקציב אלא בעיקר בנושאי
תפעול .בכך ניתן ליצור יחסי השלמה בין הרמה הקהילתית לעירונית ,במקום יחסי תחרות ותנגודת .הכרה
באפשרות שהעצמת הקהילה תסייע גם לרמה המוניציפאלית בעבודתה השוטפת סבירה יותר כאשר יש רשות
מקומית והנהגה מקומית עם יכולות גבוהות .אי לכך יש לראות באמצעים שהוצעו בחבילת ניהול הסיכונים
אודות חיזוק הרשויות המקומיות אמצעים משלימים גם בחבילה זו (דבר הבא לידי ביטוי בטיפוח המנהיגות
והשלטון המקומי בחבילה זו) .כדי לצמצם את התנגדות השלטון המקומי לעצמאות קהילתית ,מוצע להגביר
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את עצמאות השלטון המקומי ,בין היתר ע"י שינוי בסיס המיסוי שלו ,גם זאת ברוח המלצות צוות המנהל
הציבורי של תנועת המחאה (גלנור וחוב'.)0200 ,
סוגיה נוספת ,אשר צוינה לעיל ,היא מתן מענה לשאלת הביטוח כאשר לאפשר לגופים קהילתיים שימוש רחב
במתקנים ציבוריים .כדי לתת מענה לסוגיה זו מוצע כאמור לאפשר את השימוש בהם לעמותות שהן ישויות
משפטיות אשר יוכלו לקחת עליהן את האחריות לסוגיה זו.

קידום ויישום האמצעים
יישום אמצעי-מדיניות ולבטח קידום חבילות-מדיניות הכוללות אמצעים רבים אינו ודאי.
ההמלצה האחרונה ,ואולי החשובה ביותר ,היא הצורך לזהות "בעלי-בית" לכל חבילה .קרי :יש לזהות מיהם
הגורמים שעשויים להתעניין בקידומה .בעלי-בית אלה יכולים להיות בעלי תפקידים בממשל ,נבחרי-ציבור או
ארגונים חוץ-ממשלתיים,אך הדבר החשוב ביותר הוא נכונותם לקחת "בעלות" על חבילה ספציפית ולעקוב
אחר שלבי יישומה.
אך אין די במעקב .יש להתאים את הצעדים הננקטים 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.
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מראי מקום
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נספח א' :רשימת מרואיינים ומשתתפים בסדנאות לבניית חבילות כלי-מדיניות
פרופ' יצחק גלנור ,האוניברסיטה העברית
פרופ' ערן פייטלסון ,האוניברסיטה העברית
פרופ' שלמה חסון ,האוניברסיטה העברית
ד"ר דורון לביא ,פארטו ומכללת תל חי
ד"ר מרים הרן ,לשעבר מנכ"לית המשרד לאיכות הסביבה
רן חקלאי ,כלכלן ,לשעבר משנה לראש אגף התקציבים
ד"ר חיים פיאלקוף ,לשעבר מנכ"ל משרד הבינוי והסיכון
שמעון טל ,לשעבר נציב המים
ד"ר רן כהן ,שר וח"כ לשעבר
ד"ר דן קאופמן ,מכון ירושלים ואוניברסיטת בן גוריון
מאיר קראוס ,מנהל מכון ירושלים ,לשעבר מנהל מנח"י
גלית כהן ,סמנכ"לית בכירה לתכנון ופיתוח בר-קיימא ,המשרד להגנת הסביבה
רותם שמאי ,המשרד להגנת הסביבה
ד"ר ליה אטינגר ,מכון השל
אדר' דן סתיו ,לשעבר ראש אגף תכנון במנהל מקרקעי ישראל
ד"ר ורד בלאס ,אוניברסיטת תל אביב
ולרי ברכיה ,מכון ירושלים ,לשעבר סמנכ"לית המשרד להגנת הסביבה
גלית חזן ,מכון ירושלים
אורי גונן ,מכון ירושלים
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נספח ב' :תכונות האמצעים הראשוניים שנשקלו על פי אסטרטגיה

כלי-מדיניות

הסרת חסמים לשימוש בנכסים
ציבוריים
נגישות לאשראי ותקציב,
והסדרים אחרים ,שיאפשרו
פעילויות קהילתיות
הנגשה של הממד הווירטואלי
לפעילויות של עסקים
מקומיים ,קהילות ,ורשויות
מקומיות
מכרזים למימוש של פעילות
עסקית מקומית לחיזוק
קיימות חברתית
רגולציה של עולם הפרסום
מתן נראות ליוזמות הקיימֹות
כיום
חינוך והסברה לצריכה ירוקה
וערכים לא חומריים
תמריצים למוצרים/שירותים
ירוקים ,מעבר מרכישת מוצר
לרכישת שירות
שימוש באמצעי מדידה נכונים
(למשל מדד לאיכות חיים)
מודלים לחיקוי (אישי ציבור
למשל)
הגכחה של צרכנות "מוגזמת"
תמריצים לפעילות הסקטור
העסקי בתחום הקהילתי-
מקומי
מינוי נציג סביבתי במועצה
לצרכנות
טיפוח גרעינים קהילתיים,
ותיאום ביניהם ע"י השלטון
מינוף גמ"חים בדומה למגזר
החרדי/דתי
כלי מיסוי להקטנת פערים
/מע"מ דיפרנציאלי

אסטרטגיה :טיפוח ערכים שמעבר לצריכה חומרית ,וטיפוח קהילתיות
זמן
מורכבות
עלות
גמישות
אפקטיביות
מדד
יישום
טכנית
כספית
משולב
גבוהה=,0
בינונית=,2
נמוכה=-0

גבוהה=,0
נמוכה=-0

גבוהה=-0
בינונית=2
נמוכה=0

גבוהה=,0
בינונית=2
נמוכה=-1

קצר=,0
בינוני=2
ארוך=-0

קצר=,0
בינוני=2
ארוך=-0

קבילות
חברתית
ופוליטית
גבוהה=,0
בינונית=2
נמוכה=-0
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אסטרטגיה :רשת עירונית בת קיימא וערים בנות קיימא
כלי מדיניות

אחריות מיניסטריאלית של
משרד רוה"מ ומשרד האוצר
הגדרת משימות למשרדי
ממשלה
מעקב ובקרה אחר היישום
פיתוח הון אנושי (למשל יתרון
לאנשי חינוך
פיתוח הון חברתי
פיתוח/שיוך קהילתי – גרעין
קיים וחדש
הטבות בתחום הפרט למקומות
מועדפים בפריפריה
הקצאה דיפרנציאלית בסיוע
לפרט
סבסוד ,בעיקר לתח"צ
קישור המרכז לפריפריה על ידי
מערכת תשתיות ,בפרט
תחבורה ציבורית
פיתוח תשתיות – כלל ישראל
כמרחב תעסוקה
טיפוח הייחוד של המטרופולין
טיפוח מנהיגות ושלטון מקומי
בפריפריה
תמריצים לפיתוח עסקים
בפריפריה ,דיפרנציאלי לפי
אזור
סיוע למגזר השלישי באזורי
הפריפריה
דיור איכותי בר השגה לצורך
הבאת אוכלוסייה איכותית
לפריפריה
פיתוח תרבות עירונית תוססת
עירוב שימושי קרקע
תכנון רגולטיבי אפקטיבי
בריאות זמינה

מדד
משולב

אפקטיביות

גמישות

עלות
כספית

מורכבות
טכנית

זמן
יישום

זמן
תגובה

גבוהה=,0
בינונית=,2
נמוכה=-0

גבוהה=,0
בינונית=,2
נמוכה=-0

גבוהה=-0
בינונית=2
נמוכה=0

גבוהה=-0
בינונית=2
נמוכה=0

קצר=,0
בינוני=2
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אסטרטגיה :עידוד תרבות של הערכה ורפלקסיה
כלי-מדיניות

הרחבת סמכויות המועצה
לכלכלה כך שתעסוק גם
בחברה וסביבה
בחינת מדדים קיימים בארץ
ובעולם
חיזוק בסיסי נתונים
חיוב השימוש בכלי -הערכה
בקבלת החלטות להקצאת
מקורות באופן שקוף ופתוח,
תוך בדיקת רגישות לשער
ההיוון ולגמישות ההשקעה
ביצוע הערכה לאחר מימוש
אסטרטגיה

Self- Mandatory
Reporting
חיוב Life-Cycle-Analysis
מעקב אחר שימוש בכלי -
הערכה

מדד
משולב

אפקטיביות

גמישות

עלות
כספית

מורכבות
טכנית

זמן
יישום

זמן
תגובה

גבוהה=,0
בינונית=,2
נמוכה=-0

גבוהה=,0
בינונית=,2
נמוכה=-0

גבוהה=-0
בינונית=2
נמוכה=0

גבוהה=-0
בינונית=2
נמוכה=0

קצר=,0
בינוני=2
ארוך=-0

קצר=,0
בינוני=2
ארוך=-0
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אסטרטגיה :הרחבת מושג הביטחון שיכלול גם סביבה ,כלכלה ,וחברה
כלי-מדיניות

חינוך :איכותי ומקיף את כלל
האוכלוסייה ,ומטפח
יצירתיות
שירות אזרחי :החלה על
כולם ,וכולל נושאים
סביבתיים
שוויון הזדמנויות
לאוכלוסייה ,שוויון בחלוקת
הכנסות
שיפור ברמת הניהול
בתחומים שונים
מחקר על ההשלכות של
ההידרדרות
בכלכלה/סביבה/חברה
שיתוף הציבור בנושאי סביבה
כלכלה וחברה
ביצוע הערכת סיכונים
כוללנית
חיזוק המשילות ברמות
השונות ,וחשיבותה עבור
נושאי הביטחון
מיפוי סיכונים קיומיים
הנובעים מתהליכים ואירועים
סביבתיים
פיתוח חוסן :הרחבת הידע
בתחום וראשיתה של מדידה
היערכות להתמודדות עם
מצבים כמו משבר סביבתי
היערכות סביבתית למצב
בטחוני
אימוץ שקיפות גם על ידי
המערכת הביטחונית
היערכות המערכת המוסדית
לקשר בין הביטחון לתחומים
אחרים

מדד
משולב

אפקטיביות

גמישות

עלות כספית

מורכבות
טכנית

זמן
יישום

זמן
תגובה
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אסטרטגיה :פיתוח מנהיגות עם תחושת אחריות לדורות הבאים בראייה ארוכת טווח
כלי מדיניות

הקמת תכניות הכשרה
למנהיגות ערכית וסביבתית
שבמסגרתן יוקנו כלים
לחשיבה אסטרטגית ולניהול
תקשורת .התכניות יוקמו
באוניברסיטאות ,מכונים
וגופים לא ממשלתיים
שליחת קבוצות יעד
להשתלמות בחו"ל
יצירת רשת של העברת ידע
בין מנהיגים ,פנים-ארצי
ובינ"ל
הפעלת תכניות בבתי ספר
תיכוניים
ביזור סמכויות לרמה
קהילתית ודמוקרטיזציה
עידוד תנועות נוער וחיזוק
נושאים סביבתיים
שילוב נושאים סביבתיים
וחברתיים בקורסי קצינים
הפעלת תכניות למובילי דעת
קהל

מדד
משולב

אפקטיביות

גמישות

עלות כספית

מורכבות
טכנית

זמן
יישום

זמן
תגובה
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קצר=,0
בינוני=2
ארוך=-0

קצר=,0
בינוני=2
ארוך=-0

קבילות
חברתית
ופוליטית
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0

1

-1

1

0

-1

0

-1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

-1

0

0

0

-1

0

0

0

1

0

0

-1

0

0

1

1

1

0

-1

0

1

1

1

0

-1

0

0

2

2

0

2

58

0

www.kayamut2030.org

אסטרטגיה :ניהול סיכונים אינטגרטיבי
כלי מדיניות

שדרוג כלי הדיווח לניהול
סיכונים של גופים פיננסיים
המפוקחים על ידי הגופים
הבאים :בנק ישראל ,הרשות
לניירות ערך ,אגף שוק ההון
והביטוח ,החשב הכללי ,רשות
החברות הממשלתית
שילוב סיכונים בתכנון אתרים
קיימים
תכנון ופיתוח עתידי (עדכון
כלי תסקיר השפעה על
הסביבה)
פיתוח מסגרת ניתוח
באמצעות ניהול סיכונים
חבות ביטוח :חיוב החזרת
המצב לקדמותו (לא פלילי)
ייצוג בדירקטוריונים של
דירקטורים מן הציבור עם
ניסיון סביבתי

מדד
משולב

אפקטיביות

גמישות

עלות כספית

מורכבות
טכנית

זמן יישום

זמן
תגובה

גבוהה=,0
בינונית=,2
נמוכה=-0

גבוהה=,0
בינונית=,2
נמוכה=-0

גבוהה=-0
בינונית=2
נמוכה=0

גבוהה=0
בינונית=
2
נמוכה=0

קצר=,0
בינוני=2
ארוך=-0

קצר=,0
בינוני=2
ארוך=-0

קבילות
חברתית
ופוליטית
גבוהה=,0
בינונית=2
נמוכה=-0

0

1

1

0

1

0

0

-1

-1

0

-1

0

0

-1

1

0

0

-1

-1

0

0

0

1

1

-1

-1

0

1

1

-1

-1

-1

0

0

-1

-1

1

1

1

1

1

-1
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אסטרטגיה :תמרוץ של חדשנות ויזמות :השקעות במו"פ וייצור מסחרי ראשוני
כלי-מדיניות

תמיכה ממשלתית בבטא-
סייט
קידום תכניות לימוד ומחקר
(הקשורות בסביבה)
באקדמיה
רגולציה גמישה ,המאפשרת
בחינת טכנולוגיות חדשות
מרכז לאיסוף וניתוח מידע
מרכז תכנון ולמידה ,המשמש
כרשות תיאום בין אקדמיה,
תעשיה וממשלה ,בכדי להגיע
למערכת מוסכמת של
עקרונות מנחים .בנוסף
התאמת מדיניות עולמית
לישראל
הענקת פרס לחדשנות
סביבתית
חינוך מדעי סביבתי במערכת
החינוך
בורסת חומרי גלם
ביטוח סיכונים לקבלת
אשראי

מדד
משולב

זמן תגובה קבילות
זמן
מורכבות
עלות
אפקטיביות גמישות
חברתית
יישום
טכנית
כספית
ופוליטית
גבוהה=,0
קצר=,0
קצר=,0
גבוהה= ,0גבוהה= גבוהה=,-0
גבוהה=,0
בינונית=,2
 ,-0בינונית= ,2בינוני= ,2בינוני=,2
בינונית= ,2בינונית=,2
נמוכה=-0
נמוכה= 0ארוך= -0ארוך=-0
נמוכה= -0בינונית=
נמוכה=-0
,2
נמוכה=
0

1

1

-1

0

0

1

1

1

1

0

0

-1

-1

1

1

1

1

-1

0

1

-1

0
1

1
1

0
0

1
-1

0
0

0
0

1
-1

-1

1

1

1

1

0

1

0

1

0

-1

-1

-1

0

0
1

-1
0

0
-1

-1
-1

0
0

1
1

0
1
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אסטרטגיה :פיתוח ראייה אינטגרטיבית ארוכת טווח בתחומי הכלכלה ,התכנון ,והסביבה
קבילות חברתית
זמן
זמן
מורכבות
עלות
אפקטיביות גמישות
מדד
כלי מדיניות
ופוליטית
תגובה
יישום
טכנית
כספית
משולב
גבוהה=,0
קצר=,0
גבוהה= ,0גבוהה= ,0גבוהה= -0גבוהה= -0קצר=,0
בינונית=,2
 ,בינונית= 2בינוני= 2בינוני=,2
בינונית= ,2בינונית=,2
נמוכה=-0
 ,ארוך=-0
נמוכה= -0בינונית= 2נמוכה=0
נמוכה=-0
ארוך=0
 ,נמוכה=0
0
גוף ממשלתי מתכלל :תיאום
1
0
1
1
1
0
בין אגף תקציבים המועצה
הלאומית לכלכלה ומינהל
התכנון
ממשלתית
חומש
תכנית
1
0
1
1
1
0
1
לפב"ק
2
מועצה מלווה לתכנון רב
1
0
1
1
1
1
משרדי
בתכנון
וחינוך
הכשרה
1
1
1
1
0
1
1
אסטרטגי – במגזר הממשלתי
ובהשכלה הגבוהה
בהחלטות
מהותיים
ניתוחים
1
0
1
1
1
1
1
ממשלה וחקיקה של תחומי
סביבה וחברה .חוות דעת של
יועץ סביבתי-חברתי
ממשלה
שקיפות של משרדי
0
-1
1
1
1
1
-1
בתכנון ותקצוב
ארוך
תכנון
:
למעלה
מלמטה
1
-1
0
1
1
1
1
טווח ברשויות המקומיות
ובמגזר העסקי (תמריצים
ורגולציה)
בכיר
סגל
הכשרת
1
1
1
1
1
1
1
מערכות מידע ובסיסי מידע
1
0
0
0
0
1
0
משותפים ו/או נגישים ,השגת
ידע ,והפנמה
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נספח ג' :קשרי הגומלין בין כלי-המדיניות שנשקלו  -טבלה כוללת
אסטרטגיה :תמרוץ של חדשנות ויזמות :השקעות במו"פ וייצור מסחרי ראשוני
כלי מדיניות
 תמיכה
ממשלתית
בבטא-סייט

תנאי קדם
•

רגולציה גמישה

•

מימון (למשל מתמלוגים)

•

פיתוח כלים פיננסיים
חדשים

•

החזרת אקדמאיים גם
בתחום הסביבה

•

חינוך מדעי סביבתי
במערכת החינוך

 רגולציה
גמישה,
המאפשרת
בחינת
טכנולוגיות
חדשות

•

קידום תכניות לימוד ומחקר

 מרכז
לאיסוף
וניתוח
מידע,

קיום רשות
ממשלתית

 קידום תכניות
לימוד ומחקר
(הקשורות
לנושאי סביבה)
באקדמיה

•

אמצעים משלימים

ניגודים

•

מרכז לאיסוף
וניתוח מידע

אין

•

מרכז תכנון
ולמידה

•

תקינה

•

הכשרת סגל
(אסט' :פיתוח
ראייה
אינטגרטיבית)

•

מרכז לאיסוף
וניתוח מידע

•

הענקת פרס
לחדשנות
סביבתית

•

פיתוח מנהיגות

•

מרכז לאיסוף
וניתוח מידע

•

מרכז תכנון
ולמידה

•

חקיקה ותקינה

•

פיתוח ראייה
אינטגרטיבית

•

קידום תכניות
לימוד ומחקר

•

רגולציה

כוח אדם

62

•

•

•

•

אין

אין

מיפוי
סיכונים
קיומיים
(הרחבת

השפעות רוחב
•

שווקים

•

תעסוקה

•

פיתוח משקי

•

שווקים

•

תעסוקה

•

פיתוח משקי
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אסטרטגיה :תמרוץ של חדשנות ויזמות :השקעות במו"פ וייצור מסחרי ראשוני
כלי מדיניות

אמצעים משלימים

תנאי קדם

שיהיה גם
שימושי

 מרכז תכנון
ולמידה,
המשמש
כרשות
תיאום:
מדיניות
מותאמת
לישראל,
תיאום בין
אקדמיה,
תעשיה
וממשלה,
שתגיע
למערכת
מוסכמת
של
עקרונות
מנחים.
יעזור ל-
.SME

ניגודים
מושג
הביטחון)

גמישה

•

כח אדם

•

תקציבים

•

הסכמה

•

החלטת
ממשלה

•

מרכז
לאיסוף
וניתוח
מידע

 הענקת
פרס
לחדשנות
סביבתית
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•

קידום תכניות
לימוד ומחקר

•

רגולציה
גמישה

•

תקינה

•

חינוך ,ומחקר
על ההשלכות
של
ההידרדרות
הסביבתית
(אסט':
הרחבת מושג
הביטחון)

•

חזרה ולא
דווקא משלים:
בחינת מדדים
קיימים,LCA ,
מעקב אחר
שימוש ,ביצוע
הערכה לאחר
מימוש
אסטרטגיה
(אסטרטגיה:
פיתוח מערכות
הערכה)

•

קידום תכניות
לימוד ומחקר

•

•

אין

אין

השפעות רוחב
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אסטרטגיה :תמרוץ של חדשנות ויזמות :השקעות במו"פ וייצור מסחרי ראשוני
כלי מדיניות

תנאי קדם

אמצעים משלימים

ניגודים

השפעות רוחב

•

תכניות בבתי
ספר תיכוניים
(אסטרטגיה:
פיתוח
מנהיגות)

אין

•

תעסוקה

•

קידום מו"פ

•

קידום תכניות
לימוד ומחקר

•

טיפוח ערכים
וחינוך
(אסטרטגיה:
הרחבת מושג
הביטחון)

•

רגולציה
גמישה

•

תקינה

•

מרכז לאיסוף
וניתוח מידע

•

מרכז תכנון
ולמידה

•

תקינה

 חינוך מדעי
סביבתי
במערכת
החינוך

 בורסת
חומרי גלם

 ביטוח
סיכונים
לקבלת
אשראי

•

מרכז לאיסוף וניתוח מידע

•

מרכז תכנון ולמידה

•

כסף/מימון
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•

•

•

אין

אין

•

פיתוח
תעסוקה

•

עזרה לתעשייה

•

יתרון למגזר
העסקי
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אסטרטגיה :ניהול סיכונים אינטגרטיבי
כלי-מדיניות
 שדרוג כלי הדיווח
המרכזי לניהול
סיכונים של גופים
פיננסיים
המפוקחים על ידי
הגופים הבאים:
בנק ישראל,
הרשות לניירות
ערך ,אגף שוק
ההון והביטוח,
החשב
הכללי,רשות
החברות
הממשלתית
 תכנון באתרים
קיימים

 תכנון ופיתוח
עתידי (עדכון כלי
תסקיר השפעה על
הסביבה)

 פיתוח
מתודולוגיה:
מסגרת ניתוח עבור
מקרים באמצעות
ניהול סיכונים

תנאי קדם
•

אכיפה

•

הסכמת
חמשת
הגופים
שנדרשים
לשדרג את
הנהלים

•

הסכמה של
גופי
התכנון

•

מרכז
לאיסוף
וניתוח
מידע

•

פיתוח
מתודולוגי
ה לניהול
סיכונים

אמצעים משלימים
•

פיתוח
מתודולוגיה
לניהול סיכונים

•

חבות ביטוח

•

מרכז לאיסוף
וניתוח מידע

•

מרכז תכנון
ולמידה

•

מרכז תכנון
ולמידה

•

חקיקה

•

הרחבת מושג
הביטחון

•

הסכמה של
מוסדות
התכנון

•

ראייה
אינטגרטיבית
ארוכת טווח

•

מרכז
לאיסוף
וניתוח
מידע

•

מרכז תכנון
ולמידה

•

תקינה או
65

ניגודים

השפעות רוחב
•

•

•

פיתוח השוק
הפיננסי ושוק
היועצים
(צווארון ירוק)

חיזוק מרכזי
הערים

שיפור הליכי
תכנון
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אסטרטגיה :ניהול סיכונים אינטגרטיבי
כלי-מדיניות

תנאי קדם

אמצעים משלימים

ניגודים

השפעות רוחב

חקיקה

 חבות ביטוח :חיוב
השבת המצב
לקדמותו (לא
פלילי)

 ייצוג
בדירקטוריונים
של דירקטורים מן
הציבור עם ניסיון
סביבתי

•

חקיקה
ראשית

•

הסכמת
משרד
האוצר

•

פיתוח מערכות
הערכה ומדידה

•

פיתוח
מתודולוגיה
לניהול סיכונים

•

מרכז לאיסוף
וניתוח מידע

•

מרכז תכנון
ולמידה

•

הרחבת מושג
הביטחון

•

קידום תכניות
לימוד ומחקר
(הקשורות
בסביבה)
באקדמיה

•

הרחבת מושג
הביטחון
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•

•

אין

•

פיתוח שוק
הביטוח

שדרוג הניהול
בחברות
ציבוריות
וממשלתיות
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אסטרטגיה :עידוד תרבות של הערכה ורפלקסיה
כלי-מדיניות
 הרחבת סמכויות
המועצה לכלכלה
()0
 הקמת גוף מרכז

תנאי קדם

אמצעים משלימים

•

החלטת ממשלה
וחקיקה

•

גוף תכנון מתכלל
ממשלתי

•

תקצוב

•

תכנית חומש
ממשלתית

•

הגדרת קיימות
כנושא מחייב
להתייחסות וצופה
לעתיד

 בחינת מדדים
קיימים בארץ
ובעולם ()0

•

הגדרה של מה
שרוצים למדוד

•

שימוש באמצעי
מדידה נכונים

 חיזוק בסיסי
נתונים ()0

•

הגדרת נתונים
דרושים

•

מערכות מידע
ובסיס מידע
משותפים

•

מרכז לאיסוף
וניתוח מידע

 חיוב שימוש בכלי
הערכה בקבלת
החלטות להקצאת
מקורות באופן
שקוף ופתוח ,תוך
בדיקת רגישות
לשער ההיוון
ולגמישות ההשקעה
()0

•

חקיקה

•

אימוץ שקיפות גם
על ידי המערכת
הביטחונית

 ביצוע הערכה לאחר
מימוש אסטרטגיה
()0

•

פיתוח כלים

•

ביצוע הערכת
סיכונים כוללת

•

הקמת גוף ביצוע
לאמצעי זה
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ניגודים
•

עם הלמ"ס

•

עם יחידות
הבקרה
המשרדיות
השונות

השפעות רוחב

•

תעדוף

•

רווחיות
פרויקטים
ארוכי טווח
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אסטרטגיה :עידוד תרבות של הערכה ורפלקסיה
כלי-מדיניות

תנאי קדם

אמצעים משלימים

Mandatory Self- 
(Reporting)0

•

חקיקה

•

מרכז לאיסוף
נתונים

 חיוב Life-Cycle-
)0( Analysis

•

חקירה

•

בורסת חומרי גלם

•

לימוד
המתודולוגיה

•

מרכז לאיסוף
נתונים

•

הקמת הגוף
שיבצע את
המעקב

•

מעקב ובקרה אחר
היישום של פיזור
מרוכז

•

פיתוח הכלים
עבור האמצעים
שבשלב ()0

 מעקב אחר שימוש
בכלי הערכה ()2
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ניגודים

השפעות רוחב

•

השפעה על
סקטורים
מסוימים

•

השפעה על
צריכה

•

השפעה על
עיצוב ותכנון
מוצרים
ותהליכים
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אסטרטגיה :טיפוח ערכים שמעבר לצריכה חומרית 1 -
כלי-מדיניות
 מודלים לחיקוי
(אישי ציבור
למשל)

 הגכחה של
צרכנות
"מוגזמת"

 תמריצים
לפעילות
הסקטור
העסקי
 ביטול הטבות
שכר חומריות
לעובדים

תנאי קדם

אמצעים משלימים

•

איתור אישי ציבור
מתאימים להובלת
שינוי בדעת הקהל

•

יצירת אירועים
וחשיפה שתאפשר
העברת המסרים

•

מניעת טענות נגד
האישיות

•

•

התאמת האישים
לקבוצות יעד

מימון תכנית
תקשורתית
בהתאמה
לקבוצות יעד –
הצרכנים הכבדים

•

פילוח של המאפיינים
של צרכנות מוגזמת

•

•

הגדרת התכונות של
צרכנות במידה

מימון תכנית
תקשורתית
לקבוצות יעד של
צרכנים מוגזמים

•

תנאי אשראי ומיסוי
מועדפים למוצרים לא
חומריים (כגון
במע"מ)

•

מנגנון ממשלתי
לבקרה ופיקוח

•

זכאות לפטור/הקלה
על צריכה לא
חומרית ,ולעצמאים
במס הכנסה

•

העדפה בבחירת
פעילות על ידי ועדי
העובדים/המעסיק ים
עצמם
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ניגודים
•

בסתירה
לקידום
צמיחה
באמצעות
צריכה
מוגברת

•

בסתירה
ליעדים
וציפיות של
ציבור
הצרכנים

•

בסתירה
לדמויות
הסטריאוטיפי
ם בפרסום
ובעיני הציבור
הרחב

•

אי שוויון
במיסוי על פי
השימוש של
ההכנסות

•

התערבות
בשוק החופשי

השפעות רוחב
•

חיסכון במשאבי
הסביבה

•

שיפור בבריאות
ציבורית

•

הדגשת פערים
חברתיים
והצורך
בהקטנתם

•

חיסכון במשאבי
הסביבה

•

חיסכון כספי
לצרכנים

•

שיפור בבריאות

•

ביטול
סובסידיות/תמ
ריצים לצריכה
חומרית:
אחזקת רכב,
רכב צמוד ,חניה
ודלק חינם –
במקום הטבה
בשכר

•

מקור מימון
לפעילות לא
חומרית
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 נציג סביבתי
במועצה
לצרכנות

 רגולציה של
עולם הפרסום

 מינוף גמח"ים
בדומה למגזר
החרדי/דתי

תנאי קדם

אמצעים משלימים
•

גיבוש פעילות
הנציג באמצעות
המועצה לצרכנות

•

שינוי הרכב המועצה
על פי תקנות/חוק

•

מימון ייעודי
לקידום ענייני
הסביבה בצרכנות

•

קביעת הליך מינוי

•

איתור מועמדים
מתאימים

•

רשות מקומית
רשאית לקבוע
מתחמים אסורים
לפרסום

•

יצירת מודעות
ציבורית לצורך

•

שולחן עגול עם נציגי
פרסום
•

מנגנון בוררות

•

קמפיין ציבורי

•

יצירת הסכמות לפני
רגולציה ,כגון מניעת
פרסום לילדים

•

,Eco-labelling
אמת בפרסום

•

יצירת נכונות
בציבור להשתמש
במוצרים
משומשים

•

מערכות איסוף
והסדרה שכונתיים
וקהילתיים

טיפוח שירותי
תיקון

•

מנגנוני הפעלה
עסקיים וציבוריים

•

•

מימון למנגנון ולציוד
הנדרשים להפעלה

•

פלטפורמה
אינטרנטית
שתאפשר מכירה
וקניית יד שנייה

•

הקטנת שינויים
שימנעו הנכונות
להשתמש
במוצרים
משומשים
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ניגודים
•

•

התערבות
בשוק החופשי

תחרות,
פרסום חופשי

השפעות רוחב
•

חיבור בין
צרכנות בריאה
להפחתת
צרכנות יתר
(כגון השמנת
יתר)

•

הפחתת חיקוי
שאינו בעל ערך

•

קידום הפצת
מיעד אמין
בפרסום

•

עומד בסתירה
לתעשיית
האופנה

•

הארכת אורך
זמן של חיי
המוצר

•

מונע התאמת
תכניות לימוד
לשינויים

•

הפחתת פסולת
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תנאי קדם

אמצעים משלימים

ניגודים

השפעות רוחב

 כלי מיסוי
להקטנת פערים

•

ביטול
תמריצים/סובסידיות
לצריכה חומרית כולל
רכיבי שכר בהסכמי
שכר בסקטור הציבורי

•

שינוי פרמטרים
בפנסיה בהסכמי
שכר עם
ההסתדרות

•

התנגדות
לשינוי רכיבי
שכר לא
פנסיוניים

 מע"מ
דיפרנציאלי

•

מע"מ גבוה על רשימת
מותרות על פי
ועדה/דיון ציבורי

•

מנגנון בקרה על
יישום בשטח

•

אחידות
בהטלת מע"מ

•

 תמריצים
למוצרים/שירות
ים ירוקים,
מעבר ממוצר
לשירות

•

תקנות מחייבות LCA

•

חובת הצגת עלות
אחזקה/הפעלה

•

סודיות
מסחרית

•

שינוי מודלים
עסקיים

•

תעודת אחריות/חובת
אחזקה לאורך תקופה
ארוכה

•

בקרה על self-
– reporting

•

Intellectual
property
rights

•

הפחתת פסולת

•

•

חובת יצרן מורחבת:
חובת איסוף ,מחזור,
סילוק

•

Eco-labelling

•

•

קביעת תנאי
שירות ,אחזקה,
הפעלה

רשתות שיווק
מוצרים

חיסכון
במשאבים
סביבתיים

•

פיתוח רשתות
אחזקה

•

•

תנאי אשראי
לרכישת שירות
לעומת מוצר

חיסכון
באחזקה
והפעלה

•

עידוד

לכל מוצר חדש

סנקציות

Collaborative
Consumption
 שימוש באמצעי
מדידה נכונים
(למשל מדד
לאיכות חיים) –
לאמצעי מדידה
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•

הקטנת שטחי
חניה
למועסקים

•

פיתוח דרכי
הגעה משותפות
לעבודה
דיון ציבורי
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תנאי קדם

אמצעים משלימים

 מתן נראות
ליוזמות
הקיימות כיום
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ניגודים

השפעות רוחב
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אסטרטגיה :טיפוח קהילתיות
כלי-מדיניות
 הסרת חסמים
לשימוש בנכסים
ציבוריים

 נגישות לאשראי
ותקציב,
והסדרים אחרים,
שיאפשרו
פעילויות
קהילתיות

 הנגשה של הממד
הווירטואלי
לפעילויות של
עסקים מקומיים,
קהילות ,ורשויות
מקומיות

תנאי קדם
•

ניסוי בכמה
נכסים

•

סקירה של
נכסים
ציבוריים

•

קביעת נוהל
וקריטריון
לשימוש
הנכסים – גנרי
ומקומי

•

השתלמויות
מקומיות
למלווים
ולפעילים
להסדרת
מנגנוני אשראי
למשל :מתן
ערבות

•

הסדרים
באמצעות
מתנ"ס

•

פלטפורמה
מתאימה
באינטרנט

•

ניהול
הפלטפורמה

אמצעים משלימים

ניגודים

השפעות רוחב

•

מתן כבוד/ערך
לנכסים
ציבוריים

•

הגדרת השימוש
בקרקע ובנכס בתכנון
ובנייה

•

עסקים
קהילתיים/חבר
תיים

•

שמירה/ביטוח
הנכסים
הציבוריים

•

השתלטות על קרקע
לאירועים וגידור

•

הסדרת עניינים
כספיים

•

תנאי הסדרה
ופיקוח

•

תשלום עבור
השתתפות

•

מניעת גידור

•

השתלמויות
למארגנים
מקומיים

•

חשש מלווים מאי
החזרת הלוואות

•

יצירת רשת
קהילתית
תומכת

•

הסדרת
מקורות
אשראי –
ממשלתי/פרטי

•

הקלות בתנאי
קבלת אשראי
לעסקים קטנים

•

ליווי /ייעוץ
לקיום
הפעילויות
והסדרי
המימון

•

ערוצים
לפרסום
עסקים
ופעילות
מקומית

•

יצירת זרימת
מידע

•

רשתות ארציות בעלי
סניפים מקומיים

•

השתלמויות
לעסקים
מקומיים

•

רשתות פרסום
ארציות
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•

יצירת שיתופי
פעולה בין
עסקים מקומיים

•

קידום עבודה
מהבית
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תנאי קדם

אמצעים משלימים
אודות
השימוש
בפלטפורמה
והעברת מידע

ושיווקה

 מכרזים למימוש
של פעילות
עסקית מקומית
לחיזוק קיימות
חברתית ( Trade
)not Aid

•

הכנסת תנאי
העדפה
(בהסכמת
החשב הכללי?)
לעסק מקומי

•

שינוי חקיקה/
נוהלים -
שיאפשרו קיום
תנאי סף למכרז
של הרשות
המקומית

•

מכרז הכולל
תנאי ביצוע
ברורים
המאפשר בקרה
וביטול תוך זמן
קצר

ניגודים

•

שירותי משרד
ומרחבי אכסון
מקומיים

•

שירות
משלוחים
מקומי

•

סיוע
להתארגנות
לעלות על
המכרז –
השתלמות,
קיום הסברה

•

בקרה על
מינהל תקין,
מניעת ניצול
לרעה

•

יצירת רשתות
בין עסקים
מקומיים

•

סיוע לקהילות
חלשות להגיש
ולבצע דרישות
ניהול

 טיפוח גרעינים
קהילתיים,
ותיאום ביניהם
ע"י השלטון
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השפעות רוחב
•

•

תחרות חופשית

•

בקרה על איכות
הביצוע ועמידה
בסטנדרטים
לאומיים/בינלאומיים

הפחתת מרחקי
נסיעה והובלה

•

מניעת חברות
"קש"

•

בית משפט מהיר
לתביעות קטנות
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תנאי קדם

אמצעים משלימים

 אמצעי מרכזי :גוף
תכנון מתכלל
ממשלתי :נושאים
רוחביים ,שפה
משותפת ,מעקב
אחר החלטות
(הכוונה
לאינטגרציה בין
מינהל התכנון ,אגף
התקציבים,
והמועצה הלאומית
לכלכלה)

•

תהליך בשביל
לשכנע בצורך בגוף
כזה
פוליטי/מקצועי

•

חקיקה של
הסמכות והמעמד
הסטטוטורי של
הגוף

 תכנית חומש
ממשלתית לפב"ק

•

חקיקה מחייבת כל
ממשלה חדשה
להציג תכנית חומש
לפב"ק

•

 מועצה מלווה
לתכנון רב משרדי

•

הגדרת מעמד
וסמכות

•

גוף תכנון
מתכלל
ממשלתי

•

עירוב הציבור

•

מערכות מידע

•

בניית מערך
תכנון
במשרדים

•

פיתוח
מתודולוגיות

•

הנחלת שפת
תכנון
משותפת

•

בניית
פרוצדורות
למעקב ובקרה

•

תכנים
מהמועצה
המלווה

•

הכשרות
תכניות
משרדיות –
כנגזרת של
התכנית
הממשלתית
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ניגודים

השפעות רוחב
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 הכשרה וחינוך
בתכנון אסטרטגי –
במגזר הממשלתי
ובהשכלה הגבוהה

תנאי קדם
•

ידע/תכנים ללימוד

•

תקציב

•

הקמת תכניות
למדיניות ציבורית
ותכנון

•

קביעת קריטריונים
ברורים

•

מומחיות

 שקיפות של משרדי
ממשלה בתכנון
ותקצוב

•

חקיקה

 קיימות כנושא
מחייב להתייחסות
וככלי הצופה לעתיד
(ראה/י תנאי קדם
כוללני לעיל)

•

קיום של מומחיות
ברת השגה בנושא
קיימות

 מלמטה למעלה:
תכנון ארוך טווח
ברשויות
המקומיות ובמגזר
העסקי (תמריצים
ורגולציה)

•

רגולציה מחייבת

 הכשרת סגל בכיר

•

תכניות במדיניות
ציבורית ותכנון

•

הרחבת המועצה
הלאומית לכלכלה
ולחברה

 ניתוחים מהותיים
בהחלטות ממשלה
וחקיקה של תחומי
סביבה וחברה

אמצעים משלימים
•

•

•

ניגודים

שיטות
ומערכות
הערה

השפעות רוחב
•

קשרים עם
המגזר
האזרחי
והתמקצעות
המגזר
האזרחי

עירוב הציבור

עירוב הציבור

•

•

הכשרה

•

עירוב הציבור

אמצעים
היוצרים
מגוון – עקב
הגישה
הצנטרליסטי
ת ,למשל:
שימוש
במדדים
שונים ,כלי -
הערכה

•
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יצירת שפה
משותפת
מקצועית
חוצת
מגזרים

www.kayamut2030.org
אסטרטגיה :פיתוח ראייה אינטגרטיבית ארוכת טווח בתחומי הכלכלה ,התכנון ,והסביבה 1 -
כלי-מדיניות

תנאי קדם

 מערכות מידע
ובסיסי מידע
משותפים ו/או
נגישים ,השגת ידע,
והפנמה

•

קיום יכולת איסוף,
ניתוח ,ושיתוף של
מידע

אמצעים משלימים
•

ניגודים

השפעות רוחב

הנגשת של
המימד
הוירטואלי
לפעילויות
מקומיות

אסטרטגיה :רשת עירונית בת קיימא וערים בנות קיימא 1 -
כלי-מדיניות

תנאי קדם

אמצעים משלימים

ניגודים

השפעות רוחב

 אחריות מיניסטריאלית
של משרד ראש הממשלה
ומשרד האוצר

משילות גבוהה

ראייה אינטגרטיבית ארוכת
טווח ,תכנית חומש ,גוף
מתכלל ממשלתי

ביזור
סמכויות

משילות גבוהה

 הגדרת משימות למשרדי
ממשלה

משילות גבוהה

ראייה אינטגרטיבית ארוכת
טווח

 מעקב ובקרה אחר
היישום

משילות גבוהה

 פיתוח הון אנושי (למשל
יתרון לאנשי חינוך

מערכות מידע
ובסיסי מידע
תקצוב נאות

תעסוקה,

דיור

צריכה מוגזמת
> עומסים עלהסביבה

ארגון ואיוש
מערכת החינוך

 פיתוח הון חברתי
 פיתוח/שיוך קהילתי –
גרעין קיים וחדש
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תנאי קדם

אמצעים משלימים

ניגודים

השפעות רוחב

 הטבות בתחום
הפרט למקומות
מועדפים בפריפריה
 הקצאה דיפרנציאלית
בסיוע לפרט
 כלי סבסוד ,בעיקר
לתח"צ
 קישור המרכז לפריפריה
על ידי מערכת תשתיות,
בפרט מערכת תחבורה
ציבורית
 פיתוח תשתיות – כלל
ישראל כמרחב תעסוקה

תכנון וראייה
אינטגרטיבית
ארוכת טווח

דיור

תקצוב ארוך
טווח

פיתוח תרבות עירונית
תוססת

פיתוח תעסוקתי

שיתוף פעולה
בכל רמות
הממשל

 טיפוח הייחוד של
המטרופולין
 טיפוח שלטון מקומי
בפריפריה

פיתוח הון אנושי

 תמריצים לפיתוח עסקים
בפריפריה ,דיפרנציאלי
לפי אזור
 סיוע למגזר השלישי
באזורי הפריפריה
 דיור איכותי לצורך
משיכת אוכלוסייה
איכותית

שימוש
בשיטות
מתאימות

נגישות ותשתיות

חקיקה,
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אסטרטגיה :רשת עירונית בת קיימא וערים בנות קיימא 1 -
כלי-מדיניות

תנאי קדם

אמצעים משלימים

ניגודים

השפעות רוחב

חקיקת משנה

 פיתוח תרבות עירונית
תוססת

מנהיגות
מקומית עם
חזון

נגישות
חדשנות ויצירתיות

מגוון תרבויות
מעורבות

הפרדה
תרבותית בין
קבוצות
אוכלוסייה

פיתוח כלכלי
איכות חיים

סובלנות
 עירוב שימושי קרקע

סובלנות
וחדשנות

פיתוח תרבות עירונית
תוססת

שמרנות
תכנונית –
איזור ()zoning

יעילות
בשימוש
בקרקע

 תכנון רגולטיבי אפקטיבי

איוש

מערכות מידע ובסיסי מידע

ביזור סמכויות

תקציבים

ראייה אינטגרטיבית

צמיחה
כלכלית

ארגון
 בריאות זמינה
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אסטרטגיה :פיתוח מנהיגות עם תחושת אחריות לדורות הבאים
כלי-מדיניות
 הקמת תכניות הכשרה
למנהיגות ערכית
וסביבתית שבמסגרתן
יוקנו כלים לחשיבה
אסטרטגית ולניהול
תקשורת .התכניות
יוקמו באוניברסיטאות,
מכונים וגופים לא
ממשלתיים

תנאי קדם
•

פילוח
קבוצות יעד

אמצעים משלימים
•

הכשרת סגל בכיר

•

קידום תכניות לימוד
ומחקר באקדמיה

ניגודים

השפעות רוחב

 פילוח של קבוצות יעד
למנהיגות:
פוליטיקאים ,חברה
אזרחית ,צעירים וגיבוש
תכניות לקבוצות
באמצעות צוות מוביל
 שליחת קבוצות יעד
לחו"ל

•

תקציב

 יצירת רשת של העברת
ידע בין מנהיגים ,פנים-
ארצי ובי"ל

•

קשרי חוץ
בתחומים
הרלוונטיים

 תכניות בבתי ספר
תיכוניים

•

•

הסכמים בין
לאומיים אקדמיים

•

העברת ידע
מחו"ל
ולחו"ל;
הגברת
אפשרויות
לקידום
קלינטק

•

העברות ידע
והגברת
אפשרויות
לקידום
קלינטק

שינוי
תוכניות

•

חינוך איכותי ומקיף

חינוך

•

פיתוח הון אנושי

•

חינוך מדעי סביבתי
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אסטרטגיה :פיתוח מנהיגות עם תחושת אחריות לדורות הבאים
כלי-מדיניות

תנאי קדם

אמצעים משלימים

ניגודים

השפעות רוחב

במערכת החינוך

 ביזור סמכויות לרמה
קהילתית
ודמוקרטיזציה

•

טיפוח גרעינים
קהילתיים ותיאום
ביניהם על ידי
השלטון

•

נגישות לאשראי
ותקציב ,והסדרים
אחרים ,שיאפשרו
פעילויות קהילתיות

•

מכרזים למימוש של
פעילות עסקית
מקומית לחיזוק
קיימות חברתית
()Trade not Aid
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•

מלמטה
למעלה:
תכנון
ארוך טווח
ברשויות
המקומיות
ובמגזר
העסקי
(תמריצים
ורגולציה)

•

קבלת
החלטות על
ידי אנשים לא
מקצועיים
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נספח ד' :סקירת רקע של כלי-מדיניות מרכזיים נבחרים
 .1חבילת תכלול ממשלתי
גוף תכנון ממשלתי מתכלל
הצורך בתכנון לאומי ארוך טווח ובעל מבט רחב מוכר היטב .בישראל הגוף שפיתח יכולת זו יותר מאחרים
הוא אגף התקציבים באוצר ,ש כבר בשנות השישים הפך למתכנן הלאומי דה-פקטו (אקצין ודרור.(0722 ,
אולם אגף התקציבים ,במהותו ,הוא אגף העוסק בטווח הקצר יחסית ,שכן עליו להכין תקציב שנתי ולפקח
עליו .לכן ,כפי שאקצין ודרור ( )0722ציינו בשעתו כי הסיבה לכך שאגף התקציבים הפך למתכנן הלאומי נבעה
במידה רבה מהיעדר גוף אחר שיבצע את התפקיד .מאז נעשו מעת לעת ניסיונות להקים גופים מעין אלו ,כגון
הרשות לתכנון כלכלי ,שאף הפכה למשרד ממשלתי עצמאי לתקופה מסוימת ,אך אלו נכשלו שכן לא היה
בידיהם מספיק כוח .מינהל התכנון ,שלכאורה יכול היה להפוך למתכנן הלאומי נותק מהתכנון הכלכלי ,ועד
לשנות התשעים היה גוף חלש למדי .גם בתקופה שעברה מאז מינהל התכנון התמקד בתכנון הרגולטיבי ,ולא
עסק כמעט בתכנון יוזם ,ולא בתכנון משקי .התפתחות נוספת שחלה בעשרים השנים האחרונות היא השינוי
במעמד ותפקוד משרד רוה"מ .מאז ממשלת רבין השנייה ,משרד רוה"מ הפך למשרד מתאם ומתכלל ראשי,
אשר במסגרתו פותחו אגפים חדשים העוסקים בתכנון יוזם ,ובתיאום ובקרה על פעולת כלל הגופים
הממשלתיים .כמו כן הוקמה במסגרתו המועצה הלאומית לכלכלה ,אשר זוכה בשנים האחרונות לתשומת לב
גוברת ,בעיקר בשל יכולתה המקצועית ויכולתה ליזום ולתאם נושאים כלכליים שאינם בהכרח רק תקציביים.
גוף שלישי אשר התפתח בעשרים השנים האחרונות הוא המשרד להגנת הסביבה ,שהפך מיחידה קטנה במשרד
רוה"מ בראשית דרכו ואחר כך לאגף במשרד הפנים ,למשרד עצמאי אשר מתפקידו לדאוג לרווחת הדורות
הבאים .בעשור האחרון המשרד קפץ מדרגה והחל ליזום אסטרטגיות לאומיות ,כגון האסטרטגיה לפיתוח בר
קיימא ,ולאחרונה  ,אסטרטגיה לכלכלה ירוקה .אך כיום אין תיאום בין כל הגופים הללו .היעדר אינטגרציה
רוחבית ואנכית ,אינו מאפיין רק את ישראל .גם במדינות אחרות מוכר יותר ויותר הצורך במסגרות מעין אלו.
דוגמה לכך ניתן למצוא בסקירה המקיפה שהוכנה במסגרת הEuropean sustainable ( ESDN -
 ,)Development Networkשבה נסקרו מנגנונים לאינטגרציה אופקית ,אנכית ולפיתוח בר קיימא .הגוף
המוצע ,והמתואר בגוף הדוח בא לתת מענה לחוסר זה בישראל.
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תכנית פעולה ממשלתית לפיתוח בר קיימא
בישראל הצורך בהכנת אסטרטגיה לפיתוח בר קיימא הועלה במסגרת עבודת הצוות הסביבתי שעבד על הכנת
תכנית האב לישראל  .0202על בסיס עבודה זו ,שפורסמה על ידי המשרד לאיכות הסביבה דאז ,הוכנה טיוטה
ראשונית של אסטרטגיה כוללנית בסיוע תכנית האו"ם לים התיכון .אך זו לא הובילה למעשים .בעקבות
וועדת יהנסבורג משנת  0220התקבלה החלטת ממשלה מ ,0220-אשר הטילה על משרדי ממשלה רלוונטיים
להכין ,כל אחד בתחומו אסטרטגיה לפיתוח בר קיימא .ההנחיות להכנת האסטרטגיות והדיונים בהם רוכזו
בידי ועדת מנכ"לים לפיתוח בר קיימא שהוקמה באותה עת .תהליך זה החל ביוזמה של יוזמת המשרד להגנת
הסביבה ,אשר גיבש  02עקרונות לפיתוח בר קיימא שעל בסיסם הוכנו ההנחיות לאסטרטגיה עבור כל משרד.
כל משרד מינה נציג אחראי על האסטרטגיה אשר היה חבר בועדת המנכ"לים ,ונתפס כסוכן שינוי שיכול
להטמיע תפיסות של פיתוח בר קיימא במשרדים השונים .אליו התלווה בתהליך הכנת התכנית יועץ סביבתי
מטעם המשרד להגנת הסביבה .תהליך זה של הכנת אסטרטגיה פרטנית לכל משרד ממשלתי הושאל מן המודל
הקנדי ,ויתרונו הוא ברמות הגבוהות של בעלות על העניין ושל ישימות המתאפשרות מבקיאותו וסמכותו של
המשרד בנושאים בהם עוסקת התכנית .חולשתו של המודל היא היעדר השילוב בין משרדי ממשלה בפעילות
וביעדים ,ואכן התוצר שהתקבל היה סדרה של אסטרטגיות שאינן קשורות אחת לשנייה – בעיה המוכרת
נישות סביבתיות ( .)environmental silosכיום הגיע הזמן לנסות ליצור תכנית משולבת לפיתוח בר קיימא,
שתוכל לנצל את השילוב בין פונקציות שלטוניות .אך מאז שנת  0202לא חלה התקדמות בתהליך.
כיום מדינות רבות מכינות תכנית כלל ממשלתית .אולם במקרים רבים התכנית היא כללית ולא אופרטיבית.
למעט מס' מדינות ,בעיקר באירופה ,בהן התכניות הופכות ישימֹות יותר ויותר.
מומלץ לשאוף לתכנית/אסטרטגיה לפב"ק אופרטיבית ,משוחררת ממדוריות ( ,)silosשבה יש קישוריות
( )nexusבין כלי-מדיניות לבין עצמם וכך גם בין יעדים .יש צורך בפעילות כלל ממשלתית .בשל כך מומלץ ש
אסטרטגיה זו לא תובל על ידי המשרד להגנת הסביבה לבדו ,אלא תובל ע"י גוף תכנון ממשלתי מתכלל.

דוגמאות למדיניות פב"ק עדכנית שבמסגרתן יש התמודדות עם בעיית האינטגרציה הינן:

בריטניה
האסטרטגיה הנוכחית לפיתוח בר קיימא היא משנת  0221ונשענת על האסטרטגיה הראשונה לפיתוח בר
קיימא שפותחה בבריטניה בשנת( 0772בעקבות פסגת ריו  0770ואג'נדה  )00ואשר עודכנה בשנת  .0777ממשלת
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הקואליציה ,אמנם פירקה את הועדה לפב"ק ,אך חידשה את המחויבות לפב"ק בממשלה ,בהובלה של
הממשלה בהתנהלות "ירוקה" ,הטמעת עקרונות של קיימות במדיניות ,ושקיפות וחשיפה לביקורת .השינוי
העיקרי הוא הפיכת האסטרטגיה של פיתוח בר קיימא לזרם מרכזי  ,בתפיסתה של הממשלה –
( .19mainstreaming sustainable developmentולא רק של משרד הסביבה ומשרדים אחרים הקשורים
אליו) .המשרדים משרדי הממשלה השונים יתבקשו לדווח למשרד למדיניות ממשלתית כחלק מהדיווח בכל
רבעון על התכנית המשרדית .דגש מיוחד הושם על הסקטור השלישי – החברה האזרחית – והממשלה
הבריטית רואה בו שותף עיקרי להובלת תהליכים שונים כגון:
אינטגרציה אופקית :ישנם כמה מנגנונים לאינטגרציה אופקית .מאז  0223פועלת תחת מבנה הקבינט החדש,
תת הועדה לתשתיות וסביבה בכפיפות לועדה לפיתוח כלכלי ,שהיא הועדה העיקרית שעוסקת בפב"ק.
בסמכותה לדון במדיניות סביבה ואנרגיה לאומית ובינלאומית ,ולדווח לוועדות הפיתוח הכלכלי והביטחון
הלאומי ויחב"ל .המנגנון השני הוא "כוחות המשימה" לפב"ק שהוקמו בידי משרד הסביבה הבריטי ב,0220-
בהם הממשלה מאגדת כמה נציגים ושרים מתחומים שונים של השלטון להתמודד עם סוגיה ספציפית כלשהי,
תוך שיתוף המגזר הפרטי והחברה האזרחית בשנת  0222פרסמו משרדי הממשלה השונים תכניות לפב"ק בהן
מפורטות פעולותיהם כחלק מתכנית הלאומית לפב"ק.

גרמניה
אסטרטגיה לאומית ואינטגרציה אופקית :מאז שנת  0222פועלת הועדת לפיתוח בר קיימא ,הידועה כ"קבינט
הירוק" הגוף האחראי לתיאום ובקרה לקיימות ,ומוורכבת מנציגים בכירים של שרי ממשלת גרמניה ובראשה
בסמכותה של הועדה לתכנן את האסטרטגיה הלאומית לקיימות  -המובאת לאישורו של קבינט הממשלה,
ולפקח על יישומה .מנגנון זה נחשב כגורם מפתח להצלחת מדיניות של קיימות בגרמניה ,אשר הצליח למנוע
עימותים מסורתיים בין משרדי הממשלה השונים .כמו כן ,פועלת קבוצת עבודה בין-משרדית המתכוננת
לישיבות החודשיות של הועדה ,אשר אליה מוזמנים אנשי מקצוע ובעלי עניין.
מאז משרדי הממשלה השונים מתבקשים לדווח על יישום התכניות לפיתוח בר קיימא בנושאים ספציפיים.
רפורמה משמעותית המחזקת את קידום האסטרטגיה לפב"ק היא הפנמת הקיימּות כחלק בהערכת השפעות
לחוקים או תקנות חדשים.

http://sd.defra.gov.uk/documents/mainstreaming-sustainable-development.pdf 19
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דנמרק
אסטרטגיה לאומית לפיתוח בר קיימא קיימת בדנמרק מאז  0220וחודשה בשנת  .200223משרד הסביבה הוא
המופקד על תיאום תהליך זה .

הולנד
בשנת  0222אימצה ממשלת הולנד תכנית רחבה לפב"ק ,ה ,KADO-לשישה הכוללת שש תמות עיקריות ,שלכל
אחת מהן מפתחים מדיניות שתובא לאישור הממשלה.
בשנת  0222אימצה הממשלה תכנית לאומית לפיתוח הפיסי הנשענת על עקרונות של פב"ק – .Nota Ruimte
אינטגרציה אופקית :תיאום בשלטון המרכזי (או ברמה הלאומית) מתבצע על ידי מנגנוני התיאום הרגילים
התומכים במועצת השרים ,לדוגמה המועצה לתשתיות וסביבה .מנגנון נוסף למדיניות פב"ק הוא קבוצה של
מנכ"לי משרדים שאחראים לפב"ק.

שבדיה
אינטגרציה אופקית :בשנים  0220-0223פעלה בממשלה השבדית יחידת תיאום בין המשרדים לקידום פב"ק.
תפקידה היה לתאם בין פעילויות המשרדים ולשמש כיחידת חשיבה לקידום נושאים נוספים של פב"ק.
האסטרטגיה תכנית הלאומית לפב"ק ( )NSDSהוכנה על ידי יחידת התיאום בשיתוף עם צוות בין-משרדי,
ובאופן כללי כל המשרדים שותפים ביישומה.
סמכויות התיאום בין הממשלה לגופים אחרים כגון ארגון המדינות הנורדי והאיחוד האירופי ,הן שהתיאום
מתחלק בין כמה משרדי ממשלה.

משימות למשרדי הממשלה בתחום העירוני-סביבתי
ישראל היא מדינה מעויירת .יותר מ 72%-מאוכלוסייה חיים בערים .יתר על כן ,דוקטרינת התכנון השלטת
בישראל מאז ת/מ/א  00מעודדת ציפוף אוכלוסייה בערים ,היוצר לחצים כבדים על תשתיות ועל הסובב
הפנים-עירוני .כיום אין שום גורם ממשלתי שרואה את התחום העירוני בכללותו .למעשה רק הרשויות
המקומיות רואות את הערים בראיה כוללנית ,וגם זאת רק כאשר הערים נמצאות מחוץ למטרופולינים .בתוך
המטרופולינים ,ובייחוד בתחום מטרופולין תל אביב יש פיצול רב בין רשויות מקומיות ,דבר המונע התייחסות
כלל מטרופולינית .לכן מומלץ לקדם אינטגרציה אנכית ,שתאפשר גם לממשלה להתייחס לערים במבט כוללני.
http://www2.mst.dk/udgiv/publications/2002/87-7972-279-2/pdf/87-7972-259-8.pdf 20
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מאחר שלרוב המשרדים ,יש נגיעה כלשהי לתחום העירוני יש צורך שהמבט הכוללני וההתמודדות הכוללנית
ירוכזו ע"י גוף תכנון ממשלתי מתכלל .במסגרת זו יש צורך שהגוף יגדיר למשרדי ממשלה משימות ,אשר יתכן
שמנקודת ראות משרדית פרטנית אינן נמצאות בראש סדר העדיפויות אך יש להן חשיבות ממבט של מדיניות
עירונית.

רגולציה המאפשרת בחינת טכנולוגיות חדשות
כחלק מהמדיניות ל"צמיחה ירוקה" הכירה הממשלה בחשיבות הקידום של חדשנות בתחומי הסביבה .בעוד
חדשנות רבה נרשמת בתחום האנרגיה המתחדשת ,הרי שבתחומים אחרים כגון תעשיות סביבה כקלינטק,
טיפול בשפכים ,זיהום אוויר ,פסולת מוצקה ,וקרקעות מזוהמות  -ההתקדמות איטית יותר.
ממסמך המסכם מפגשים של השולחנות העגולים בנושא זה 21עולה כי תהליכי הרישוי הירוק אינם מעודדים
כיום פיתוח והטמעה של טכנולוגיות סביבתיות ,ובמקום שישראל תשמש לזירת ניסויים בינלאומית לפיתוחים
חדשים ,היזמים נתקלים בשורה של חסמים וחשדות .לפיכך מומלץ על הקמת מסלול רישוי ייעודי למתקני
חלוץ (בטא-סייט) אשר ישולב בחקיקה סביבתית וכן על הקמת מסלול תמיכות ייעודי למתקני חלוץ .כך תמצא
ל יזמים של טכנולוגיות סביבה תמיכה של המדינה במסלול הרישוי ובהקמת מערך ניסויי .בנוסף ,מומלץ
להקים מנגנון לבחינת טכנולוגיות ישראליות ולהגדרתן כ ,)best available technology( BAT-כניסיון
להטמיע חדשנות מקומית כשלב הכרחי בדרך לשיווקה בעולם .ההמלצות לעיל לקוחות מן סיכום ההמלצות
לשינויים בדפוסי החדשנות בתחום הסביבה.
בנוסף מתקיימת כיום פעילות משותפת בין המשרד להגנת הסביבה ומשרד התמ"ת בנוגע לתכנון המיזם של
המרכז לייצור נקי ,שישמש מרכז תמיכה לעסקים ומפעלים הרוצים לקדם את הנושא של ייצור נקי ,הן בשל
22
שיקולים סביבתיים מקומיים ,והן כענף ייצוא הנתפס כבעל פוטנציאל מרכזי מנקודת ראות משקית.

 .0חבילת ניהול סיכונים

יחידה לתיאום ואיסוף ידע סביבתי
קיים צורך ליחידה ברמה הלאומית לתיאום ואיסוף ידע סביבתי ,אשר תעסוק באיסוף ידע והנגשתו תוך
תיאום בין רשויות (ממשלה ,אקדמיה ,תעשיה) .יעדה הוא לשמש מרכז ידע בנושאים סביבתיים לשימוש
http://www.agolyarok.gov.il/uploads/greengrowth/background3.pdf 21
 22ראהhttp://old.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/index_pirsumim/p0477 _1.pdf :
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מושכל של מקבלי החלטות ,תוך כדי ביצוע תיאום בין הרשויות השונות לגבי מאפייני איסוף הידע ,ולמתודות
המומלצות לשימוש בו .במשרד להגנת הסביבה קיימים כיום שני מרכזים לאיסוף ידע -בנושא אוויר ובנושא
חומרים מסוכנים .מומלץ שמרכזים אלה יהיו כפופים ליחידה זו שבמהותה כוללנית יותר.
אל היחידה הלאומית יזרום מידע ממקורות שונים ועל כן עדיף שתוקם בשיתוף עם הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה כדי שתוכל לקבל נתונים בקלות ולעבד אותם .למשל ,החוקים הסביבתיים החדשים מחייבים
זרימת ידע מסיבית של נתונים ,סקרים ,דרכי טפול אפשריות בתחומי ניטור אוויר ,זיהום קרקעות ,אכיפה
וטביעות רגל פחמניות וולונטרית ,אם החקיקה גם תיושם ,תתקבל במשרד להגנת הסביבה כמות ידע ונתונים
גדולה מאד שברובה גם מקושרת גיאוגרפית ( ,)23GISונדרש מרכז שיוכל להכיל ,לשמר ולהסיק מסקנות מהידע
הנצבר .בנוסף ,צריך שיתקבל גם ידע על פי חוק ממקורות אחרים מלבד המשרד להגנת הסביבה למשל
מהמרכז לרישום סרטן ,ממוסדות בריאות ,רשויות מקומיות ,מוסדות תכנון ,וממוסדות מחקר ממשלתיים
אחרים .דוגמאות לאספקה של בסיס נתונים רחב ונגיש הן מערכת  IRISשל ה EPA-האמריקני המספקת מאגר
המידע רחב שבעזרתו ניתן לבצע הערכת סיכונים כוללנית ( ,)http://www.epa.gov/IRIS/ומרכז המידע
בסוכנות הסביבה של האיחוד האירופי .)http://www.eea.europa.eu/data-and-maps( EEA
כחלק מהצורך להגיע להסכמה על המידע הנאסף ואופי השימוש בו ,יש ליחידה תפקיד חשוב של תיאום
והגדרה אשר יושגו על ידי אישור טכנולוגיות לפי סטנדרטים מוגדרים ,בקביעת המתודות לשימוש בידע הנצבר
ביחידה ,וקביעת סטנדרטים לגביהן המותאמים לישראל .דוגמאות ל :טביעת רגל פחמנית ואקולוגית ,ניתוח
מהלך-חיי-מוצר  ,24LCA -וקביעת סיווגים של רמות של תקנים "ירוקים".
אמנם היחידה הלאומית לא תבצע את החישובים אך היא צריכה לרכז את הידע והשיטות הנדרשים לחישוב.
דוגמאות לכך הן ספריית טכנולוגיות ה BREF-של האיחוד האירופי (,)http://eippcb.jrc.es/reference/
נתונים של מקדמים לצורך חישובי אנרגיה LCA ,וטביעת רגל פחמנית ואקולוגית מותאמים לישראל .למידע
הזה תהיה לגיטימציה חצי חוקית ככזו שאושרה על ידי המרכז כמהימנה ומותאמת לישראל .לצורך כך
המרכז יכול לשתף פעולה עם מכון התקנים ומוסדות מחקר חיצוניים למרכז .בניגוד לאוניברסיטה ,שלא
יכולה לשמש תחליף היות והמחקרים במסגרתה לא מכוונים והידע לא נשמר והגישה לנתונים בעייתית ,הידע
והנתונים שיאספו ביחידה הלאומית יהיו נגישים במידה גבוהה ,ואולי במקרים מסוימים יתאפשר למכור ידע
ותוכנות..
 – Geographical Information System 23מערכת מידע גיאוגרפית
 – Life Cycle Analysis 24ניתוח מהלך חיים של מוצר/שירות
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אמנם המרכז לא יעסוק במחקר וניטור סביבתי שוטף (בניגוד למשל ליחידת המחקר הגדולה בEPA-
האמריקאי )http://www.epa.gov/ord/ ,אבל ישמש כמנהל מחקרים בתחומי סביבה נדרשים  -כלומר הוא
ינהל ,יתאם ויממן מחקרים .לדוגמא ,אם יוחלט שיש צורך למפות את איכות האוויר בערים ,במוסדות חינוך
או באזורי תעשייה מעבר לנתונים הקיימים ,למרכז יהיו כלים ומשאבים שיאפשרו לקבל החלטות באשר
לסדר הקדימויות ולמימון .היות והעבודה תעשה ברובה על-ידי חוקרים חיצוניים ,תידרש היחידה לתקציבים
רבים.
כפיפותה של היחידה למשרד יחיד היא בעייתית עקב רב-הממדיות שלה .לכן מומלץ שהיחידה תורכב
בקונסטלציה בין משרדית ,למשל שהיחידה תשב במשרד רוה"מ בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה.
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שדרוג כלי הדיווח המרכזי לניהול סיכונים של גופים פיננסיים
בשנת  0222קבעה האסטרטגיה לפיתוח בר קיימא שהנהיג משרד האוצר שיש להטמיע סיכונים לנזקים
סביבתיים אשר מהווים סיכונים פיננסיים .אגף כלכלה במשרד להגנת הסביבה אחראי על הערכת סיכונים
אלה.
הגוף הראשון שאימץ קביעה זו היה הרשות לניירות ערך שכללה בדרישות הדוח המוגש לה דיווח על סיכונים
סביבתיים .גם אגף שוק ההון במשרד האוצר תבע זאת וכן והמפקח על הבנקים תבע מן הבנקים לכלול
בדיווחיהם בדיקת השלכות סביבתיות.
אך כיום ההגדרה לסיכון סביבתי המהווה סיכון פיננסי עדיין צרה ואינה כוללת נושאים רבים שכדאי שייבחנו
כסיכון .כחלק מהשדרוג לכלי הדיווח מוצעים שני כיוונים עיקריים :האחד,הרחבת ההגדרה של סיכון סביבתי
תחת המושג של חבות סביבתית ,והשני ,מיסוד של מעקב ובקרה של חברות בידי החברה האזרחית או גורמים
עסקיים אחרים.
כחלק מהמלצות מחקר בנושא חבות סביבתית במשפט האזרחי שנערך ע"י ד"ר אור קרסין וד"ר ענת נתן,
במסגרת מחקרי המרכז למדיניות סביבתית במכון ירושלים לחקר ישראל( ,טרם פורסם) מומלץ לתת הכרה
בחוק לנזקים אקולוגיים קיימים ועתידיים .בנוסף מומלץ לבחון ולאמץ שיטות לאומדן כלכלי שאינן משמשות
כיום להערכת נזקים אקולוגיים ועתידיים .המדובר למשל בשיטת אומדן עלויות השיקום ,שיטת עלויות
הנסיעה ,ושיטת המחירים ההדוניים  -כאשר שיטת ההערכה המתאימה נקבעת בהתאם לסוג הנזק.
שיפור המעקב והבקרה אחר דיווח של חברות על פעילותן הקשורה בסיכונים סביבתיים הוא הכיוון המרכזי
הדורש שיפור ,וישראל החלה להתקדם בכיוון זה עם אימוץ מערכת Pollutant Release and Transfer ( PRTR
 )Registerבהתאם לדרישות ארגון ה ,OECD-שיישומה יחל בשנת  .0200מערכת זו מחייבת דיווח של מפעלים
על שימוש בחומרים ,על פליטות ועל ייצור פסולת .קיים צורך להרחיב את הדיווח שאומץ ,לדיווח שיכלול גם
ביצועים מוצלחים מבחינה סביבתית ולא רק ביצועים גרועים או בעייתיים .חברות ומפעלים הפועלים מעבר
לחיוב ( )beyond complianceיתוגמלו באופן מסוים ,למשל בפרסום שמן כחברה מוצלחת ,כפי שקורה כיום
בארה"ב וביפן.
בשנת  0200פרסם המשרד להגנת הסביבה בשיתוף עם משרד האוצר דוח אודות הטמעת ניהול סיכונים
בתהליך קבלת החלטות השקעה:
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תכנון ארוך טווח ברשויות מקומיות
בעקבות חיקוק חוק הבחירה הישירה לראשי ערים השתנתה דרך פעולת הרשויות המקומיות .הן לא נתפסות
יותר רק כזרועו הארוכה של השלטון המרכזי .כתוצאה מכך החל משנות השמונים עברו הרשויות המקומיות
לניהול מקצועי .הביטוי הבולט לכך הוא מינוי מנכ"לים מקצועיים .במקביל ,וביוזמת הג'וינט הוקמו יחידות
לתכנון אסטרטגי ומידע .בעשרים השנים האחרונות חל שינוי בתפקוד יחידות אלו מיחידות שעסקו בעיקר
בתכנון ליחידות העוסקות בשיווק העיר ,ולאחר מכן ליחידות המקדמות תפיסות של ניהול ציבורי חדש ( new
 )public managementבעיריות .ניהול זה מוטה יעדים כמותיים ומטרות .כמו כן הן עוסקות בהתוויית
אסטרטגיות כלכליות וניהוליות לערים .אך יש הבדלים גדולים בין היחידות בערים השונות .כיום יש צורך
להרחיב את תחומי פעילותן של יחידות אלו כדי להתמודד עם סיכונים פיננסיים ,חברתיים ,כלכליים
וסביבתיים .לצורך כך פועלים לחיזוק הקשר בין היחידות לתכנון אסטרטגי לבין היחידות הסביבתיות
העיריות .כמו כן מומלץ להרחיב ולגוון את מספר המועסקים ביחידות אלו בכדי שיוכלו לתת מענה לאתגרים
החדשים העומדים בפני העיריות ויוכלו להכין את תכניות ההתמודדות עם הסיכונים ,הן בעת חירום והן כדרך
להפחתת הסיכונים והגברת החוסן העירוני.

היערכות להתמודדות עם משברים סביבתיים ואירועי קיצון
ההתמודדות עם משברים סביבתיים ואירועי קיצון מחייבת ידע ייחודי ,וכן מערך מוסדי מתאים .לאור ריבוי
המשברים והאסונות ,ו העלייה המהירה בנזקים הנגרמים בעטיים התפתח בשנים האחרונות תחום הידע של
ניהול מצבי חירום ואסונות כתחום התמחות עצמאי .בעשור האחרון החלו אף לפעול תכניות ייעודיות בנושא
זה באקדמיה – ראשית בארה"ב ולאחרונה גם בישראל.
ההתמודדות עם מצבי חירום ואסונות מחייבת התייחסות להיבטים רפואיים ,תקשורתיים ,לוגיסטיים ,ניהול
מידע ועוד 25.כדי להתמודד עם משברים ואירועי קיצון יש להכין על כן מערך של מומחים שלהם הבנה
מספקת בכל התחומים הללו .כמו כן מומלץ לבנות מערכת מוסדית המתמחה בניהול אסונות .דוגמא
למערכת מעין זו הוא הסוכנות הפדרלית לניהול משברים בארה"ב ( Federal Emergency Management
 .)Agency – FEMAארגונים דומים הוקמו בארצות רבות כגון גרמניה ,הודו ,הולנד ורוסיה .תחומי האחריות
והדגשים משתנים ממדינה למדינה ,בין היתר בהתאם לסיכונים העיקריים שעימם צריכה כל מדינה
להתמודד .יחד עם זאת ,כל מערכת כזו צריכה לעסוק בכל הרכיבים של ניהול אסונות :התכוננות ,תגובה,
25

לרשימה מלאה של תחומי הדעת הרלבנטיים ,ראה את מגוון הנושאים הנלמדים בתכניות כגון אלו.
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התאוששות וצמצום פגיעות .בישראל הוקמה רח"ל .כמו כן בשנה האחרונה הוחל בריכוז הפונקציות
הרלבנטיות במשרד לביטחון פנים .אך כיום אין בישראל סוכנות המקבילה ל FEMA -או לסוכנויות הדומות
במדינות אחרות .לכן ,על אף שיש תכניות חלקיות ,הן לתגובה בעת אסון ,והן להפחתת הפגיעות (כת/מ/א
 ,)02אין בכך די .יש לחזק את המבנה המוסדי ,להכין תכניות כוללניות להפחתת הפגיעות ,לתגובה
ולהתאוששות מפגיעות ,ולהבטיח שבמבנה זה יועסקו מיטב המומחים ,אשר יוכשרו בתכניות הייעודיות לכך.

פיתוח מנהיגות ושלטון מקומי בפריפריה
קיימים פערים רבים ביכולות של רשויות מקומיות בישראל .ניתן לראות זאת ,בין היתר ,בתהליכי ההסמכה
של רשויות מקומיות בתחומי התכנון והבניה .כיום יש מספר קטן של רשויות בעלות יכולות מקצועיות
מרובות וגבוהות ,רובן הרשויות החברות בפורום ה ,01-ומספר גדול של רשויות חלשות ,בעיקר בפריפריה.
בכדי לנהל סיכונים יש להבטיח שכל רשות תהיה בעלת יכולות גבוהות ,ובכלל זאת יש צורך במנהיגות בעלת
שיעור קומה וידע בפריפריה .צעד אחד לכיוון זה הוא פתיחת תכניות ייעודיות להכשרת מנהיגות מקומית
ואנשי מקצוע בשלטון המקומי ,כפי שנפתחה עתה באוניברסיטת בן גוריון בנגב .אך ההשתתפות בתכניות אלו
מותנית כיום ביוזמה של כל רשות מקומית ,ויכולת הפיננסית של הרשות ושל משתתפי התכניות .לכן אין די
בתכניות הקיימות ,ויש להבטיח הכשרה שיטתית לכל ראשי הקהילות והרשויות בפריפריה ,במימון או תמיכת
המדינה .הכשרה זו יכולה להיות ייעודית לרשויות מקומיות ,או כללית יותר ,כפי שמוצע בבתי הספר
למדיניות ציבורית.

 .0חבילה קהילתית-עסקית
נגישות לאשראי ותקציב והסדרים אחרים שיאפשרו פעילות קהילתית
כדי שגופים קהילתיים ,ובכללם עסקים מקומיים ,יוכלו לתפקד יש צורך במשאבים כספיים .הבעיה העיקרית
של עסקים קהילתיים קטנים ,בייחוד באזורי פריפריה או במגזרי מיעוטים ,היא היעדר נגישות לאשראי.
הסיבה לכך היא שבנקים לא יכולים ,או לא מעוניינים ,לבחון את יכולת ההחזר של עסקים זעירים או קטנים
בפרט אם הלווים נעדרי רכוש או הכנסות קבועות .לכן על אף שהיקף האשראי המבוקש על ידי כל עסק קטן,
עסקים זעירים ומקומיים החסרים כישורים וקשרים למערכת הפיננסית אינם זוכים לקבל אשראי .בכדי
להתגבר על כך יש צורך במוסדות המתמחים במיקרו-פיננסים .בעוד שניצנים ראשונים החלו להתפתח בעולם
בשנות השבעים ,במיוחד במדינות מתפתחות( ,בעיקר ראוי לציין כאן את המיקרו אשראי שפותח על ידי חתן
פרס נובל לשלום פרופ' מוחמד יונס) ,ההתפתחות עיקרית בתחום זה חלה בעשרים השנים האחרונות .כיום
קיימת בעולם הכרה נרחבת בחשיבות המיקרו אשראי בכדי לקדם יעדים חברתיים ולעודד צמיחה כלכלית.
בישראל קרנות 'קורת' פיתחו מערך נרחב ,בחלקו הגדול בשיתוף פעולה עם בנקים ומוסדות פיננסיים ,בכדי
לתת אשראי לעסקים זעירים קטנים ובינוניים בדגש על אזורי פריפריה ,המגזר הערבי ועסקים המנוהלים על
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ידי נשים .לגבי קבוצה אחרונה זו קרנות 'קורת' פיתחו מערכת של ערבות הדדית בכדי ליצור את בסיס
26
האשראי הנדרש.

תמריצים לפעילות סביבתית של הסקטור העסקי
חלק ניכר מהבעיות הסביבתיות נגרמות כתוצאה מפעולתן של פירמות .מאז שנות השישים ,אנשי כלכלה
הצביעו על כך ששימוש בתמריצים כמיסים וסובסידיות עדיף על שימוש ברגולציה ,שכן באמצעות תמריצים
ניתן לגרום לפירמות להפנים את ההשפעות החיצוניות של פעולתן .בעשרים השנים האחרונות גוברת ההכרה
בכך שתמריצים אינם תחליף לרגולציה אלא אמצעים המשלימים לה .למעשה שילוב של רגולציה וכלים
כלכליים עשוי להיות עדיף על פני השימוש בכל אחד מהאמצעים לבדו .כתוצאה מכך תכניות ממשלתיות
במדינות המערב נוטות יותר ויותר לשלב בין כלים כלכליים לרגולציה ( .)Jordan et al., 2003בישראל ,כברוב
הארצות ,הנטייה בשלבים הראשונים הייתה להתבסס על רגולציה .אך ,בעשור האחרון יש נטייה גוברת
להיעזר בכלים כלכליים .למעשה ,הרציונליזציה הכלכלית ,כפי שבאה לידי ביטוי בחומר הרקע שהוכן לכנס
קיסריה (פייטלסון וחוב' ,)0222 ,קנתה לה חזקה גם בחוגי האוצר .דבר זה בא לידי ביטוי בהצעות למיסוי
ירוק שהוכנו באוצר ,בעיקר בכדי לצמצם את מפגעי זיהום האוויר מכלי רכב .אך ,כפי שפייטלסון וחוב'
27

( )0222מציינים ,ניתן להרחיב את השימוש בכלים כלכליים ולהיעזר בהם למגוון רחב של נושאים סביבתיים.
אך גם כלים אלו אינם ממצים את שלל האפשרויות .למעשה ,אחד המאפיינים העיקריים של הכלים
הכלכליים הוא היכולת להעלות רעיונות חדשים לתמריצים ,בהתאם לסוגיות ולאופי השחקנים המעורבים.
28
לכן ,הדבר החשוב הוא החיפוש אחר תמריצים ,והנכונות לנסות ולהשתמש באמצעים חדשים.

תמריצים למוצרים ושירותים ירוקים ,ומעבר ממוצר לשירות
בנוסף לתמריצים הישירים הבאים להשפיע על פעולת הפירמות ,ניתן להשפיע על מידת הפגיעה הסביבתית
באמצעות השפעה על התנהגות הלקוחות – בעיקר משקי הבית .כיווני הפעולה האפשריים הם שניים .האחד,
תמרוץ השימוש במוצרים ושירותים שמידת פגיעתם בסביבה קטנה יותר .לשם כך יש צורך באפיון המוצרים
והשירותים הללו .אך באפיון המוצרים והשירותים הללו ,והבאת המאפיינים הללו לתשומת לב הציבור,
לעיתים אין די ,בעיקר אם המוצרים והשירותים הללו יקרים יותר .על כן יש מקום לתמרוץ השימוש בכלים

 26על פעילות קרנות קורת ,ראה באתרhttp://www.kiedf.org/home/hebrew/programs_overview.html :
 27להרחבה ראו :פייטלסון וחוב' ()0222
28
מכאן שיש לראות בהצעות המופיעות אצל פייטלסון וחוב' ( )0222רק הצעות ראשוניות שראוי לעבד ,וכן כסממן למגוון התמריצים
בהם ניתן להשתמש.
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מעין אלו דוגמה לכך הוא מתן הקלות במס לכלי רכב המונעים בדלקים חלופיים ובייחוד לכלי לרכב המונעים
בחשמל.
השני ,הוא תמרוץ המעבר מרכישת מוצר לצריכת שירות .הרעיון של אספקת שירותים במקום אספקה
ומכירה של מוצרים הוא חלק מהתפיסה של כלכלה תפקודית ( ,)functional economyהמבוססת על הרעיון
לפיו התוצר של פעילות כלכלית כלשהיא הוא תפקוד ( )functionולאו דווקא מוצר ( .)productהצריכה אינה
מבוססת על צבירת מוצרים (טּובים) ובעלות עליהם ,אלא המיקוד הוא על צריכת השירותים המבוססים על
מוצרים אלו .אמנם המעבר לצריכת שירותים ()Servicizing

אינו מחליף אספקת מוצרים או שימוש

במשאבים ,אך האינטראקציה בין היצרן ללקוח משתנה ,בה ליצרן ישנו תמריץ לצמצם ולייעל את כמות
המשאבים לשימוש ,ואת עלות התפקוד של המוצר לאורך חייו .בכך  Servicizingמהווה תמריץ לספקים
להגדיל את עמידות המוצר שלהם על ידי שיפור התהליך העסקי ועיצוב מחדש של מוצרים .לצרכנים יש
תמריץ כלכלי להשתמש במוצרים בצורה יעילה יותר .העובדה ,שניתן לשפר את דפוסי הייצור והצריכה גם
יחד ,עקב תמריצים כלכליים ופיננסיים – עשויה להוביל לניתוק מוחלט (ולא רק יחסי) בסקטורים בהם ניתן
ליישם .servicizing
כיום ישנן דוגמאות אחדות להצלחה ביישום המעבר מאספקת מוצר לאספקת שירות בקנה מידה רחב.
לדוגמא ,מכירת שירותי הדפסה במקום מכונות העתקה וטונרים ( ,)Xeroxאו העסקת ניהול כימיקלים במקום
רכישת כימיקלים לפי נפח .עם זאת ,ישנן דוגמאות רבות לשירותים שעדיין לא הגיעו לניצול מלא של היכולת,
ואינם מתקיימים בקנה מידה גדול מספיק כדי לקצור את היתרונות של כלכלה תפקודית –למשל ,שירות של
שיתוף ברכב.
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