
 שינוי כיוון ביחס לכלכלה

 דרור רשף -רקע תיאורטי

 :משבר המוצרים הציבוריים

כמו גרביים, אופניים או חמאה, לבין  -הבחין אדם סמית בין מה שמכונה כיום מוצרים פרטיים  6771כבר בשנת 

אם לא צרכן יכול להנות מקיומם גם  - מוצרים ושירותים שקשה לחלק אותם לחתיכות -"מוצרים ציבוריים" 

שילם עליהם )אין בלבדיות(, ואם אדם אחד נהנה מהם זה לא מפריע לאחרים להנות מהם )אין יריבות(. הדוגמה 

שכן קל לצרכן להתחמק מתשלום  -יתה סכרים נגד הצפות. הוא הבחין שקשה להרוויח מיוזמה כזו ישל סמית ה

יבוריים קלאסיים הם צבא המספק בטחון ולכן יש להשתמש בכספי מיסים כדי לקדם יוזמות כאלו. מוצרים צ -

 ובתי משפט המספקים משפט הוגן. 

הבחין הכלכלן קנת גלבריית בספר "חברת השפע" שכלכלות מתקדמות מייצרות שפע של מוצרים  6591בשנת 

פרטיים אבל יש בהם מחסור משמעותי במוצרים ציבוריים. בחברה המערבית יש שפע בגדים, מכוניות, טיסות. 

את קיימים מספר מוצרים ציבוריים שמחסור בהם מקשה על חיי כלל התושבים בחברה ופוגע לעומת ז

 משמעותית באיכות החיים ואף מאיים על החיים עצמם של מיליארדי אנשים. 

מוצרים ציבוריים בולטים הנמצאים במחסור בימינו הם אמון וידע אמין, בריאות הציבור, תכנון ארוך טווח 

קולוגית. קיים תהליך של חוסר אמון הגובר של הציבור במדינות דמוקרטיות ועשירות ושירותי המערכת הא

סקרים מראים חוסר  -שלכאורה נבחרו על ידו במנגנון דמוקרטי או על ידי השוק  -במוסדות ציבוריים שונים 

הן קנייה של  אמון גובר בעיתונות ובתקשורת, בממשלה, במדענים, בחברות גדולות, ועוד. דוגמאות נפוצות לכך

מים מינרלים מחשש לזיהום במים, חוסר אמון כלפי המלצות תזונתיות, ופריחה של תאוריות קונספירציה 

שונות. הנזק מחוסר אמון כזה בא לידי ביטוי גם בפוליטיקה העולמית כאשר הנשיא טראמפ הצהיר כי 

 ונה. התחממות עולמית היא המצאה ולאחר מכן נקט יחס סקפטי כלפי וירוס הקור

בריאות הציבור היא מוצר ציבורי חשוב נוסף שכולל בתוכו היבטים כמו בטיחות בדרכים, מאבק במגפות, מידע 

על תזונה בריאה, מניעת עישון בקרב בני נוער, עידוד פעילות גופנית ועוד. במקרה זה ייתכנו מקרים שחיי אדם 

 ציה על זיהום או הכנסת נוהל בטיחות בכביש. לדוגמה רגול -ניצלו תודות לפעולות שהוא כלל לא מודע להן 

שכן היא זו שמקיימת את שירותי המערכת האקולוגית,  -הסביבה הטבעית היא עוד מוצר ציבורי משמעותי 

כימיים שונים כמו מחזור החמצן, הפחמן, החנקן, -גאו-ששותפים בין היתר להמשך הקיום של מחזורים ביו

בחומציות האוקיינוסים מצד  לדוגמה יוצר שינויי אקלים מצד אחד ועלייההזרחן ועוד. שיבוש במחזור הפחמן 

הערך של מוצרים ציבוריים רבים לא מתומחר בשוק. והם מהווים תשתית שנראית לנו מובנת מאליה. בתי שני. 

משפט הוגנים מאפשרים קיום של חוזים, מהווה תנאי למסחר; הגנה מפיראטים ושירותי חיזוי מזג אויר 

ם מסחר זול באוניות; מחקר מדעי על חיידקים כמחוללי מחלות שינה את החיים של מיליוני הורים מאפשרי

שני שליש מהילדים. שירותי המערכת האקולוגית מאפשרים לכולנו אוויר נקי, מי שתייה -שעד אז היו שוכלים כ

 ואת הקיום של חקלאות ומזון. 

 :ספינת החלל כדור הארץ



כלכלה גלובלית יותר. אנחנו  מגלים  ותר אנשים שקונים יותר מוצרים, מבוססיםיש בו יהעולם שלנו עובר שינוי. 

לאט לאט שהכלכלה העולמית פחות ופחות דומה למעין מערב פרוע ויותר ויותר דומה לחיים בספינת חלל גדולה. 

משלהן. הקיום  הדינמיקבספינה זו יש מערכות שאנחנו לא רואים, הן לאו דווקא בשליטת בני האדם, ויש להן 

התקין של מערכות אלה מאפשר לנו לחיות ולקיים חברה וכלכלה כמו שאנו מכירים אותה כיום. שינוי דרסטי 

 בהן עלול לסכן את כולנו. 

רוב התאוריה הכלכלית וחלק גדול מהמדיניות הכלכלית מתקשות להסתגל למציאות. התאוריות רואות בטבע 

לדוגמה גרעיני תבואה שהאדם לבדו מחליט אם לשתול או לאכול. התאוריה  -דבר פסיבי, חסר מבנה או תפקוד 

משום שזו מבטיחה יציבות חברתית וכלכלית בטווח הקצר ולכאורה  -והמדיניות הן מכווני "צמיחה כלכלית" 

גם רווחה כלכלית טובה יותר. רוב הדיון הכלכלי מכוון לבעיות חברתיות כמו פערי הכנסות, תעסוקה, יציבות 

משום שאלו נראים לכאורה מובנים  -ללא כל התייחסות לתנאים שבכלל מאפשרים את קיום הכלכלה  -יננסית פ

 מאליהם. 

 

אז כמה אנשים  - 0202מי שרצה דוגמה לתפקוד של כלכלת ספינת החלל כדור הארץ קיבל את הדוגמה בינואר 

חיים של מיליארדי אנשים. מי שיסרב במחוז מרוחק בסין, הצליחו להשפיע על הכלכלה העולמית ולשבש את ה

ללמוד מדוגמה זו עלול להתנסות בדוגמאות עוד פחות נעימות בעתיד, שכן העולם נהיה צפוף יותר, עם השפעות 

הדדיות חזקות יותר, מערכת כלכלית שהולכת וגדלה בעודה נשענת על מערכת אקולוגית ואקלימית שהולכת 

 ויוצאת מאיזון.

ם את הבעיה שלנו היא חוסר הידע שלנו ותהליכים לא הפיכים. אנחנו לא יודעים מה היבטים נוספים שמסבכי

החל מייבוש אגמים ונהרות, עבור  -יהיו ההשלכות של שינוי אקלים, ולא השלכות של שינויי סביבה נוספים 

נזק חקלאי במדבור או כריתת יערות ועד הכחדת בעלי חיים שונים. אנחנו לא יודעים מתי נזק סביבתי יצטבר ל

שנים. המערכת הטבעית והאקלימית היא מסובכת מאד  9שנה או בעוד  92בעוד  - בלתי הפיך חברתי או כלכלי

אבל יש נזקים כמו הכחדה  -ואנחנו רואים רק חלקים ממנה. אמון אפשר אולי לשקם, זיהום אפשר לנקות 

 לא כל דבר אפשר לתקן.   המונית, שינוי אקלים או הרס קרקעות שיהיה קשה מאד להחזיר לאחור.

 :צעדים מעשיים

כיחידים, כמקבלי החלטות, כחברה.  -הצעד המעשי הראשון הוא לשנות את הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו 

מכלכלה מכוונת צמיחה, עם גידול מתמיד בצריכה  -עלינו לשנות לגמרי את "מערכת ההפעלה" של הכלכלה 

בכלכלה כזו  הגודל של האוכלוסייה הוא בהתאם ליכולת שלנו למגבלות  לנפש ובאוכלוסייה, לכלכלת מצב יציב .

תזונה לאורך זמן שלא תהרוס את היכולת של הדור  -לדוגמה מגבלה של יכולת קיים תזונה בת קיימא  -שונות 

 הבא לגדל מזון. 

 -גבלות טבעיות צעד מעשי שני, הוא לנסות לעודד השקעות בטכנולוגיה בת קיימא. טכנולוגיה יכולה לשנות מ

רק להזיז אותן ממקום למקום, לעיתים קרובות על ידי רתימה  לא יכולה להסיר את כל המגבלות אלאאבל היא 

של עוד משאבי טבע אחרים ויצירת השפעות נוספות על הסביבה ועל החברה. אנחנו יכולים לטוס כיום תוך כמה 

)שמייצג שנים של פוטוסינתזה(, ויוצר סיכונים כמו אבל זה דורש הרבה מאד נפט  -שעות לצד השני של העולם 



אבל לבחור בתשומת לב איזה  -התחממות עולמית או הובלה של מגפות. לכן אנחנו צריכים טכנולוגיות חדשות 

לא בהכרח משפרת את המצב של  יודגש כי טכנולוגיהטכנולוגיות אלה ומה עלולות להיות ההשלכות שלהן. 

על הממשלה לכוון השקעות שלה  -במיוחד במצב שאין תמריץ מסחרי לפתח טכנולוגיה כזו  -מוצרים ציבוריים 

והשקעות ציבוריות אחרות )לדוגמה כספי פנסיה, בנקים ועוד( לכיוונים שלא יהרסו מוצרים ציבוריים אלא 

אנחנו צריכים חזון רחב וחכם כדי  -יל אותנו לכל מיני כיוונים יעזרו לבנייה שלהם. הטכנולוגיה יכולה להוב

 לכוון אותה למקומות הנכונים. 

אנשים רבים חשבו שהשוק יכול לתקן את עצמו. רעיונות כמו רגולציה עצמית, שימוש בבתי משפט  02-במאה ה

ו מתקדמים לכלכלת ספינת או אפילו "מיסוי ירוק" כדי להפנים עלויות ולמנוע התנהגות לא רצויה. ככל שאנחנ

הוא בעייתי במקרים אחרים.  - מסוימיםלמרות שהוא יכול להועיל במקרים  -החלל כדור הארץ, הרעיון הזה 

יוצרות נזק בלתי הפיך או גדול מידי מכדי שמי שיצר את הנזק  \בחלק מהמקרים ההשלכות הן מאוחרות מידי 

תרנגולות יוכלו לפצות את העולם במקרה של שפעת עופות יוכל לשלם עליו בעצמו. אין שום דרך שבה מגדלי 

. גם חברות התעופה לא יוכלו לשאת בהוצאות 6561בינונית או חמורה כמו השפעת הספרדית שפרצה בשנת 

האלה. חברות הנפט לא יוכלו לשלם על הנזקים של התחממות עולמית. הרעיון של "הפנמת עלויות" הגיוני רק 

 גורם הפוגע הוא מצומצם, זמני והפיך. כאשר הנזק הכלכלי של ה

וזה אומר  -כדי להתמודד טוב יותר עם אתגרי הסביבה והקיימות, ישראל צריכה לשנות גישה בצורה משמעותית 

 הביטחוניעיקר האתגר  52-שינוי משמעותי של הקצאת המיסוי והמוסדות שלה בתחום הביטחון. עד לשנות ה

תחום של איום סייבר. בעוד  0222-לכך נדבך של מלחמה בטרור ובשנות ההיה מכוון מול צבאות, בהמשך נוסף 

אנחנו נעזרים בשוק הפרטי לפיתוח טכנולוגיות בטחון, כמעט כל המימון ורוב ההכוונה של הנושא נעשה על ידי 

 הביטחוןאתגרי  06-הממשלה. היא גם מכשירה מאות מומחים בתחום, עורכת או ממנת מחקרים ועוד. במאה ה

התזונתי  בביטחוןאלא גם תרחישים כמו וירוסים, הצפות, פגיעה  -ו לא כוללים רק טילים מסוריה או מעזה שלנ

מתקציב הביטחון שלה לשם קידום  62%של המדינה, איומים של פליטי סביבה ועוד. על המדינה להקצות לפחות 

ון שמותאם יותר לאתגרי של מחקרים, מוסדות מדינה, חברות ממשלתיות, גופים פרטיים שיעסקו בביטח

 "ספינת החלל כדור הארץ". 

הקצאת כספים בצורה שונה היא דבר חשוב, אבל תשומת לב, ידע, ארגון, והערכות מראש הם חשובים הרבה 

יותר. אין תחליף ל"מוצרי ציבורי" איכותי ומתפקד. מערכת החינוך בפינלנד, או התמודדות טיוואן ודרום 

אלה מבחירות נכונות שבוצעו בזמן ועם הרבה  -קצה -מתקציבי עתק או טכנולוגיות קוריאה עם קורונה לא נבעו

 -ציבוריים מחשבה. ישראל חייבת להכין הרבה יותר תכניות התמודדות לטווח הארוך ולשמירה על מוצרים 

זה דורש שינוי תרבותי וארגוני בהובלת הממשלה י שריפות", דבר ב"כיבו במקום להשקיע כספים רבים

 ותפות עם גורמים רבים אחרים. ובש

  



 אייל ששון -ושינוי דפוסי מיסוי  הסטת השקעות ציבוריות

 :על רקע משבר הקורונה הגדלת היצע מקומות העבודההשקעות ירוקות ככלי ל

 %10.6-משיעור המעסיקים במגזר העסקי בישראל ואחראים לכ %55.1העסקים הקטנים והבינוניים מהווים 

. בעקבות משבר הקורונה, הסקטור העסקי נמצא בפתחו של מיתון כלכלי, שצפוי להעמיק עוד 1מהתוצר העסקי

יותר בטווח הקרוב. עסקים רבים ממשיכים לשאת בעלויות התפעול והמימון השוטפות, בעוד שהיקף ההכנסות 

תקופה צנח באופן ניכר בשל התנאים המגבילים של הסגר. מעבר לכך, הירידה בהכנסות של משקי הבית ב

הנוכחית לצד אי הודאות לגבי ההכנסה העתידית, צפויים להביא לירידה משמעותית בהיקף הצריכה, גם לאחר 

הסרת המגבלות של הסגר. הירידה בביקושים למוצרי צריכה תביא לפגיעה מתמשכת בעסקים, להחרפת המיתון 

 ולעליה בשיעור האבטלה.

 62-שוי להתפתח למימדי המשבר הכלכלי העולמי של שנות המשבר הקורונה הינו משבר בקנה מידה עולמי, שע

של המאה הקודמת. כדי לצמצם את מימדי הפגיעה הכלכלית של המשבר, נדרש תכנון ממשלתי. על פי התאוריה 

הקנסייאנית, לממשלה תפקיד מרכזי בוויסות מחזורי העסקים הכלכליים במשק, דהיינו יצירת עודף תקציבי 

גאות כלכלית שבאמצעותן ניתן יהיה לממן מדיניות פיסקלית מרחיבה בתקופות של  )"רזרבות"( בעתות של

. תכנון ממשלתי בתקופות של מיתון משמעותו מדיניות פיסקלית מרחיבה אך אחראית, כלומר שמירה 2מיתון

 על תקציב "רגיל" מאוזן, לצד גרעון תקציבי לתקופה מוגבלת, שמטרתו למתן את הירידה בביקושים בסקטור

 הפרטי. 

. 62%-, היקף התפוקה התעשייתית ירד בלמעלה מ6566-ל 6505בתקופת השפל הגדול בארה"ב, בין השנים 

בשיאו. בנוסף, עובדים רבים שנשארו  09%-ערב המשבר ל 4%-והאבטלה זינקה מ 02%-המחירים ירדו ב

ל שהנהיגה ארה"ב במשרותיהם סבלו מירידה בהיקף משרתם ובהורדה במשכורתם. במסגרת תכנית הנו די

בעקבות המשבר, הועברו תקציבים מיוחדים לרשויות מקומיות כדי לבצע עבודות ציבוריות. כדי לצמצם את 

מימדי האבטלה, הוקם מנהל העבודות הציבוריות, שנועד להעסיק מובטלים רבים בפיתוח תשתיות )כגון מבני 

 סכרים(.ציבור, נמלי תעופה, בתי חולים, בתי ספר, כבישים, גשרים ו

על רקע משבר הקורונה, הבנקים המרכזיים בעולם הורידו את שיעור הריבית )כך למשל הודיע הבנק המרכזי 

 2.6%-, בישראל הבנק המרכזי הוריד את שיעור הריבית ל2%-בארה"ב  בחודש מרס על הורדת שיעור הריבית ל

עם המיתון הצפוי. שיעורי הריבית  בחודש אפריל(. אולם, צעד של הורדת הריבית מוגבל ביכולתו להתמודד

, וקביעת שער 0221הנמוכים בארה"ב ובמדינות מערב אירופה מלווים אותנו עוד מהמשבר הכלכלי של שנת 

 בריבית ככלי מדיניות, מאבדת את האפקטיביות שלה.

סות מדיניות פיסקלית אמנם מגדילה את הגרעון הציבורי, אך מצד שני חשוב לזכור שבתקופות מיתון הכנ

הממשלה ממיסים ישירים ועקיפים קטנות. לכן, מדיניות פיסקלית מחושבת ואחראית עשויה להניב תוצאות 

כלכליות חיוביות, למרות המשבר. השקעה ממשלתית נדרשת בתחומים שונים שיבטיחו תשואה כלכלית 

רית ובתשתיות מערכת וחברתית גבוהה, כגון תשתיות של אנרגיה מתחדשת, תשתיות מים וניקוז, בתחבורה ציבו

                                                             
 על עסקים קטנים ובינוניים ויזמות OECD-סקירת ה. 0261מדיניות בנוגע לעסקים קטנים ובינוניים ויזמות בישראל  1

http://www.economy.gov.il/sba/OCDE_Book_Nagish.pdf  
2 Keynes, J.M. (1935). The General Theory of Employment, Interest, and Money. 

http://www.economy.gov.il/sba/OCDE_Book_Nagish.pdf


הבריאות )בתי חולים וציוד רפואי(. השקעות במיזמים מסוג זה, יביאו לא רק לשיפור הרווחה עבור התושבים 

 ולהקטנת אי השוויון במשק, אלא גם יבטיחו מנוע צמיחה לעסקים ויזמים ויבטיחו צמצום של שיעורי האבטלה. 

. OECD3-, שיעור נמוך יחסית לרוב מדינות ה%6.1מד על שיעור האבטלה בישראל לפני פרוץ משבר הקורונה ע

 %06.4אלף דורשי עבודה המהווים  576-התייצבו בלשכות התעסוקה ברחבי הארץ כ 0202במהלך חודש מרץ 

. בחודש אפריל שיעור המפוטרים כמעט הכפיל את עצמו ביחס לחודש מרץ, ככל הנראה כתוצאה 4מכח העבודה

. ההשפעה של משבר הקורונה על היקף האבטלה 5הכלכלית והקשיים של בעלי עסקיםמהצמצום החד בפעילות 

עדיין לא ברור. גם בתרחיש האופטימי ביותר שבו כל העובדים שהוצאו לחל"ת יחזרו לעבודתם, נראה ששיעור 

 האבטלה יעלה באופן ניכר. 

ורונה בהיקפים שונים מתוך מדינות שונות קבעו חבילות סיוע שונות לכלכלה המקומית שנפגעה ממשבר הק

. הבנק העולמי הנחה את מקבלי ההחלטות לקשור את חבילות הסיוע בפיתוח בר קיימא ארוך טווח, 6התוצר

. כך למשל, סין ייעדה את מענקי הסיוע 7כגון מעבר לכלכלה דלת פחמן, התייעלות אנרגטית ושימור ההון הטבעי

ה, אנרגיה מתחדשת, יצירת ערים חכמות ושיפור מערכת לפיתוח ארבעה תחומים מרכזיים: תשתיות התחבור

טק -. יפן והודו ניתבו את חבילות הסיוע בעיקר להאצת המעבר לכלכה דלת פחמן, פיתוח ענף הקלין8הבריאות

 . 9המקומי, הרחבת התשתיות לייצור אנרגיה מתחדשת, פיתוח וייצור רכבים חשמליים וצמצום זיהום האוויר

, צפויים להיפלט משוק העבודה בישראל עובדים רבים מתחומים שונים ובעלי כישורים בעקבות משבר הקורונה

מגוונים. מנתוני לשכת התעסוקה עולה כי קבוצת הגיל שהושפעה בצורה החדה ביותר ממשבר הקורונה היא 

. העלייה בשיעור האבטלה, במיוחד בקרב האוכלוסייה הצעירה, מאפשרת 02-64קבוצת הצעירים בגילאי 

דמנויות להשמת עובדים בפרויקטים שונים בתחום התשתיות והאנרגיה המתחדשת, כגון הקמת מערכת הז

חשמל חכמה, קידום בנייה ירוקה, ביצוע פרויקטים נרחבים להתייעלות אנרגטית במבנים קיימים, שיפור 

 תשתיות התחבורה הציבורית, הקמת תשתיות לרכבים חשמליים והוספת קווים לרכבת הקלה. 

קרים מראים שהשקעות באנרגיה מתחדשת ובהתייעלות אנרגטית מספקות מספר גדול יותר של מקומות מח

עבודה, הן באופן ישיר והן באופן עקיף )כלומר, אספקת מוצרים ושירותים נלווים(, מהשקעות בעלות היקף 

משק שארע בעקבות . ממשלת אנגליה ניצלה את המיתון ב10,11,12דומה בתחנות כח המופעלות על ידי פחם או גז

להשקעה בתשתיות ירוקות, כגון אנרגיה סולארית, אנרגית רוח והתייעלות  0221המשבר הכלכלי של שנת 

 601,222-הביאה ליצירה של כ 0260-0269שהונהגה באנגליה במהלך השנים  Green Deal -אנרגטית. תכנית ה

                                                             
3 https://data.oecd.org/unemp/unemployment-rate.htm 
4 https://www.taasuka.gov.il/he/InfoAndPublications/IesFilesManagerReportsList/pirsumhodshi0320.pdf 
5 https://www.taasuka.gov.il/he/InfoAndPublications/IesFilesManagerReportsList/pirsumhodshi0420.pdf 
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7 https://blogs.worldbank.org/climatechange/planning-economic-recovery-covid-19-coronavirus-sustainability-
checklist-policymakers 
8 https://www.wri.org/blog/2020/04/coronavirus-china-economic-recovery 
9 https://www.iges.or.jp/en/publication_documents/pub/workingpaper/en/10852/Impact+of+COVID-
19+on+Japan+and+India-+Climate%2C+Energy+and+Economic+Stimulus.pdf 
10 https://d2e1qxpsswcpgz.cloudfront.net/uploads/2020/03/low-carbon-jobs.pdf 
11 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_628654.pdf 
12 https://www.wri.org/blog/2020/03/coronavirus-economy-low-carbon-investments 
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ים: הקמה, תפעול ופעילות מחקר מקומות תעסוקה בסקטור האנרגיה המתחדשת, בשלושה תחומים עיקרי

ופיתוח. במדינות שונות באיחוד האירופי נצפתה עליה משמעותית בהיצע מקומות העבודה בטווח הקצר בתחום 

התכנון וההקמה של אנרגיות מתחדשות, בעוד שעליה במספר מקומות העבודה בטווח הארוך נמצאה בתחום 

רגיות המתחדשות בגרמניה, שנחשבת למובילה בתחום, . היצע מקומות העבודה בתחום האנ13המחקר והפיתוח

, מספר מקומות העבודה 0261מהווה כשליש מסך מקומות העבודה במדינות האיחוד האירופי. נכון לשנת 

בתחום האנרגיה  69,122-מקומות עבודה, מתוכם כ 667,522-בתחום האנרגיה המתחדשת עמד על כ

גיה הסולארית הגרמני, מעריך כי היצע מקומות העבודה בתחום . כמו כן, מחקר שערך איגוד האנר14הסולארית

 .026215מקומות עבודה עד לשנת  92,222-האנרגיה הסולארית יגדל בכ

השקעות נוספות נדרשות לשימור ושיקום ההון הטבעי בישראל, כגון: יצירת מסדרונות אקולוגיים, נטיעת 

שפכים ושיקום הסביבה הימית והנחלים. משלת ניוזילנד יערות, שימור המגוון הביולוגי המקומי, שדרוג מתקני 

המיועד להשקעה בתשתיות הטבע  0202-0204מיליארד דולר לשנים  6.6למשל, אישרה תקציב מיוחד של 

מקומות עבודה חדשים, כוללת שיקום בתי גידול,  66,222ושיקום סביבתי. תכנית השיקום, אשר צפויות לספק 

 .16טיול שימור יערות ושדרוג מסלולי

 :אנרגיה מתחדשת כמנוע צמיחה

, שיעור נמוך יחסית למדינות מפותחות %6.617-שיעור צמיחת התמ"ג לנפש בישראל בשנים האחרונות עומד על כ

. שוק האנרגיות המתחדשות הינו שוק צומח בכל העולם המגלם OECD-אחרות בעולם, ובפרט ביחס למדינות ה

בתוכו תועלות כלכליות רבות, לא רק בתחום ייצור החשמל, אלא גם בתחום הפיתוח והחדשנות. הסיבות 

העיקריות לצמיחת השוק הן העלות הנמוכה של הפקת חשמל מאנרגיות מתחדשות, היתרונות הבריאותיים 

חשמל בדרכים אלו, שיעורי הריבית הנמוכים בעולם, הסכמים בינלאומיים והסביבתיים הגלומים בהפקת 

הקוראים להגברת השימוש באנרגיה חלופית והמעבר הצפוי לשימוש במכוניות חשמליות. שוק האנרגיות 

המתחדשות לא מהווה רק תרומה משמעותית לצמיחה בתוצר, אלא גם יוצר מקומות עבודה נוספים ומעודד 

 ם טכנולוגיים וחדשנות. ייצוא של פיתוחי

גרמניה מהווה דוגמה מובהקת לתעשייה ירוקה כמנוע צמיחה. גרמניה השקיעה לאורך שנים בפיתוח מקומי של 

טכנולוגיות בתחום האנרגיות המתחדשות, בעיקר אנרגית רוח ואנרגיה סולארית, המתאימות לתנאים 

פרייבורג באמצעות שיתוף פעולה של האקדמיה  הגיאוגרפיים המקומיים. גרמניה יצרה חממה טכנולוגית בעיר

)אוניברסיטת פרייבורג והמכון לחקר אנרגיה סולארית(, הסקטור העסקי והרשות המקומית. באמצעות מערכת 

תמריצים )כגון: הפחתה משמעותית בהוצאות הארנונה, סובסידיות וסיוע פיננסי( היא הביאה להקמתו של 

                                                             
13 http://orca-mwe.cf.ac.uk/110279/1/RSER_Dvorak_et_al_accepted_version_18112016.pdf 
14 https://www.statista.com/statistics/809462/renewable-energy-employment-germany/ 
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technology/ 
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חברות שונות בתחום האנרגיה המתחדשת. בנוסף, הקמת  492-יום כפארק התעשייה הירוק שבו פעולות כ

מקומות תעסוקה נוספים. כיום גרמניה מדורגת כמדינה המובילה בעולם בתחום המחקר  60,222הפארק יצרה 

 והפיתוח של אנרגיה סולארית. 

 :אנרגיות מתחדשות בישראל 011%-המוטיבציה למעבר ל

היא מוטיבציה כלכלית, חברתית וסביבתית. והפוך, להישאר מדינה אשר המוטיבציה לעבור לכלכלת אפס פחמן 

אינה דלת פחמן יביא לפגיעה בכלכלה, בבריאות ובסביבה )אשר מלבד מוות מיותר של אנשים גם לאלו השפעות 

אנרגיות  622%מאמרים ומחקרים רבים מפרסמים את הרווח הכלכלי החברתי והסביבתי במעבר לכלכליות(. 

למשל, לפי ניתוח של ג'יקובסון, דלוצ'י, קמרון ושות' מאוניברסיטת סטנפורד המעבר . 0292שנת מתחדשות ב

שנות אדם למשרה(,  42משרות מלאות חדשות )של  026,222בישראל ייצור  0292אנרגיות מתחדשות עד  622%ל

מיליארד דולר  64-בכ אנשים מזיהום אויר מידי שנה, יקטין את עלויות הבריאות של מדינת ישראל 6,992יציל 

ביחס ל"עסקים כרגיל", יחסוך  92.1%-מהתמ"ג(, יוריד את צריכת החשמל הכללית ב 0.6%בשנה )חיסכון של 

 4.4-ו 6.4, 6עלויות חשמל בשנה ויחסוך למשק עלויות אנרגיה, בריאות, משבר אקלים של  422$-לכל אדם כ

חקר את העלות למעבר של כלכלה דלת  BCGעוץ מחקר נוסף של חברת היי .18מיליארד דולר בשנה, בהתאמה

. המחקר חקר את 19מעלות 6.9-פחמן כדי לעמוד ביעדי אמנת פריז של הגבלת ההתחממות הגלובאלית ב

המחקר מראה כי ההשקעה מפליטות גזי החממה.  12%-מדינות מרכזיות האחראיות ל 7-ההשקעות הנדרשות ב

גובה ההשקעות הנדרשות בגרמניה כדי להגיע לחלקה של ביעד לדוגמה, מהתמ"ג.  0-1%הממוצעת הנדרשת היא 

כותבי ללא פגיעה בצמיחה של גרמניה.  צפויה היעד השגת מהתמ"ג שלה. 6.6%טריליון דולר, שהן  6.1זה הוא 

 צמיחה.   ב יביאו לשיפורימנעו פגיעה וצמצום התמ"ג ואף  ,כלכלה דלת פחמן מדינות שיאמצוהמחקר מראים ש

 :גופים המוסדיים במימון אנרגיה מתחדשתהתפקיד של ה

בשנים האחרונות קבעה ממשלת ישראל מספר יעדים לייצור חשמל ממקורות אנרגיה מתחדשת. נכון להיום, 

)נציין כי בישיבת הממשלה  67%עומד על  0262היעד הלאומי לייצור חשמל ממקורות אנרגיה מתחדשת לשנת 

, יובל שטייניץ, להעלות את יעד האנרגיות המתחדשות עד שנת הציע שר האנרגיה 67.66.0265-שהתקיימה ב

(. הגדלת היעדים הלאומיים להפחתת פליטות גזי חממה אמנם מניעה את המשך הצמיחה 62%-09%-ל 0262

ויוצרת הזדמנויות חדשות להשקעה בענף האנרגיות המתחדשות, אולם, עמידה ביעדים אלו מחייבת ייזום של 

לאומיות בתחום האנרגיות המתחדשות, לרבות טכנולוגיות המספקות פתרונות אגירה.  תכניות פיתוח וחדשנות

פרויקטים בתחום האנרגיות המתחדשות מצריכים השקעה ראשונית של עשרות מיליוני שקלים בשלבים 

הראשונים, לעיתים עוד בטרם הקמת מפעל או מתקן ייצור בהיקף מלא. עקב ההיקף המצומצם של קרנות הון 

במדינת ישראל, המימון עבור פרויקטים מסוג זה נעשה בעיקר באמצעות בנקים מסחריים. התוצאה היא  סיכון

שהסקטור הפרטי בישראל מתקשה במימון וליווי פרויקטים בתחום האנרגיה המתחדשת. כדי ליצור תשתית 

תביא להגדלה פיננסית שתבטיח פיתוח מהיר של הענף ומימוש הפוטנציאל הכלכלי שלו, נדרשת רגולציה ש

 סכון הציבורי המנוהל על ידי הגופים המוסדיים.ימשמעותית בהיקף ההשקעות של הח

                                                             
18 http://web.stanford.edu/group/efmh/jacobson/Articles/I/143Country/19-WWS-Israel.pdf  
19 https://image-src.bcg.com/Images/BCG-The-Economic-Case-for-Combating-Climate-Change-Oct-2018_tcm9-
203550.pdf  
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 :סכון הציבורי בישראל יהח

נכנס לתוקפו צו  0221יבים להפקיד סכומים לקרן פנסיה. בשנת מחובמדינת ישראל, שכירים ועצמאים כאחד, 

המסדיר את חובת הביטוח  ,6597 –ים, התשי"זהרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוצי

ב מעסיק מחוי, כל 06.9.026120, בהתאם לצו ההרחבה מיום 0202הפנסיוני לכל השכירים בישראל. נכון לשנת 

 משכרו של העובד לחיסכון פנסיוני )כשליש מההפרשה לפנסיה מנוכה משכר העובד 61.9%להפקיד דרך קבע 

נכנס לתוקפו חוק פנסיה  0267בשנת ידי המעסיק וכוללים רכיב פיצויים(. -שלישים משולמים ישירות על-וכשני

 חובה לעצמאים, המחייב עצמאים להפריש לפנסיה.

(, עם קצב גידול ממוצע של 6ביליון ש"ח מושקעים בחסכון פנסיוני בישראל )טבלה  0-, כ66.60.0265נכון ליום 

בעוד שמוסדות הפנסיה הגדולים בעולם המערבי החלו כבר בעשור האחרון להגדיל את היקף  בשנה. 66%-כ

רק כמה מאות מיליוני שקלים מנכסי הגופים המוסדיים בישראל אלו  הנכסים המושקע באנרגיות מתחדשות,

  מושקע בענף האנרגיות המתחדשות.

 אפיק החיסכון
 היקף נכסים )במיליוני ש"ח(

6020121103 6020121103 6020121103 6020121103 

 898,226 716,116 749,927 116,156 קרנות פנסיה

 532,846 416,211 441,426 420,166 קרנות גמל

 559,766 650,297 674,159 661,216 ביטוח חיים

 1,990,838 023052313 021332311 025112131 סה"כ

 21לפי אפיקי חיסכון: היקף נכסים בתחום החיסכון הפנסיוני 6טבלה 

ישנם מספר שיקולים מרכזיים בבניית תיק השקעות של חסכונות פנסיוניים. אחד השיקולים המרכזיים הוא 

התאמת תיק הנכסים לתזרים ההתחייבויות הצפוי. התאמה זו צריכה לקחת בחשבון את אופק ההשקעה ואת 

ונדון, זיהה כי דיבידנדים קבועים רמת הסיכון. בית ההשקעות הבריטי "ליונטרסט" הנסחר בבורסה בל

מציגים מאפיינים דומים  המבוססים על הכנסות חוזיות מרכישת חשמל המיוצר באמצעות אנרגיות מתחדשות,

. תעריפי ההזנה הקבועים לטווח ארוך, מגובים באמצעות 22הנדרשים לפדיון של תכניות פנסיה מסוימות

מזומנים יציב וקבוע, ההופך את חברות האנרגיה המתחדשת התחייבות של ממשלת בריטניה ויוצרים תזרים 

חברות הפועלות במסגרת רגולטורית, שמבטיחה תזרים מזומנים ניתן לחיזוי בתקופה זמן -ל"חברות תשתית"

נתונה. יתרון נוסף להשקעות אלו הוא היכולת לתמחר אותן בהתאם לעליות במדד, כך שהמחיר מתעדכן לרוב 

 Renewablesות של בריטניה בנוגע לייצור חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות )המדיני עם האינפלציה.

Obligation היא אחד ממנגנוני התמיכה העיקריים בפרויקטים לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות המאפשר )

 תזרים מזומנים קבוע ויציב לאורך זמן, גם בעתות משבר פיננסי וגם בעת חילופי ממשלות.

                                                             
 .6597-לפי חוק הסכמים קיבוציים התשי"ז 0261צו הרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק  20 

  /:properties.aspx-/mof.gov.il/hon/Pension/Pages/Orderhttps נתונים מתוך 21 
22 IEEFA - Institute for Energy Economics and Financial Analysis), (2018). The renewable energy infrastructure 
investment opportunity for UK pension funds  . 

https://mof.gov.il/hon/Pension/Pages/Order-properties.aspx


ינת ישראל צמצמה את היקף הנפקת האג"ח המיועדות לקרנות הפנסיה, ובכך צמצמה את , מד0220החל משנת 

מנגנון הבטחת התשואה המזערית על כספי הפנסיה של הציבור, ששימש "כרית ביטחון" שהמדינה סיפקה 

לאזרחים. לפיכך, שוק האנרגיה הסולארית בישראל, המספק תשואה קבועה לטווח ארוך בסיכון נמוך, עשוי 

 יות אטרקטיבי עבור קרנות הפנסיה. לה

  :הקמת קרן השקעות ייעודית בתחום האנרגיות המתחדשות

השיקה מדינת ישראל  0266קרנות נאמנות מהוות כלי יעיל לקידום השקעות בענף ספציפי. כך למשל, בשנת 

ם המוסדיים תכנית לעידוד השקעת הגופים המוסדיים בתעשייה עתירת הידע בישראל במטרה לעודד את הגופי

להשקיע בתעשיית ההיי טק הישראלית, בעיקר בתחום מדעי החיים. שיעור ההשקעה של הגופים המוסדיים 

היה נמוך, בעיקר בשל הסיכון הרב הנמצא בתעשייה זו. כדי להגדיל את היקף ההשקעה של הגופים המוסדיים, 

טק אשר יסחרו -עה בחברות היימכרז לבחירת מנהלים לקרנות השק 0267פרסם משרד האוצר בחודש יולי 

לפחות( בחברות טכנולוגיה המצויות בשלבים  62%בבורסה הישראלית. המכרז דרש השקעות בהיקף משמעותי )

מוקדמים לחייהן, בתמורה לשורה של תמריצים פיננסיים שנועדו להבטיח את ההשקעה, כגון: הגנת המדינה 

 יוס אשראי. מפני הפסדים של המשקיעים בקרנות וכן ערבויות לג

באופן דומה, ניתן להגדיל את היקף ההשקעה של הגופים המוסדיים באמצעות הקמת קרן השקעות ייעודית 

בתחום האנרגיות המתחדשות, תוך הבטחה לגיבוי ממשלתי. קרן ההשקעות יכולה להפחית את הסיכון 

ולאריות המספקות תשואה באמצעות החזקה במכשירי חוב המגובים בחוזים אורכי טווח )כגון תחנות כוח ס

 אפ ישראליות העוסקות בפיתוח טכנולוגיות בתחום.-קבועה לטווח ארוך( לצד החזקה בחברות סטארט

 :מדיניות סביבתית מוצהרת

. יתרה 23העדר מדיניות סביבתית מוצהרת היא אחד החסמים הבולטים לצמיחת שוק האנרגיות המתחדשות

מיליארד  670גובה הסבסוד העולמי הכולל בדלקים פוסילים הינו  24מכך, לפי המכון הבינ"ל לפיתוח בר קיימא

מדיניות סביבתית ברורה ועקבית . 25מיליארד דולר בלבד 622דולר, בעוד סבסוד אנרגיות מתחדשות עומד על 

אימוץ מדיניות הנותנת  תאותת למשקיעים לאן לנתב את הכסף ותביא לשינוי של מבנה התעשייה כולה.

תעודד את הגופים המוסדיים ומשקיעים שונים להגדיל את היקף ההשקעות באנרגיות  םתמריצים פיננסיי

כמו כן, יש צורך בשיפור מערכת המדידה והדיווח מתחדשות ותביא להרחבה משמעותית של התעשייה הירוקה. 

 של הביצועים הפיננסיים של פרויקטים אלו, לרבות יצירת דירוג אשראי.

 :מיסוי ירוק

(. רוב התכניות כללו 26הנהיגו מגוון של תכניות לצמיחה כלכלית בת קיימא )כגון: גרמניה ודנמרקמדינות שונות 

שני מאפיינים בולטים: )א( תכנון אינטגרטיבי הכולל התייחסות מפורטת של משאבי הטבע בכל תכניות הפיתוח 

  .ל משאבי הטבעוהצמיחה; וכן )ב( מערכת יעילה של היטלים ותמריצים שמביאים לניצול בר קיימא ש

                                                             
23 Kaminker, C., and Stewart, F. (2012). The role of institutional investors in financing clean energy. 
24 https://www.iisd.org/media/subsidies-clean-energy  
25 Best et al. (2015); International Energy Agency [IEA] (2018); Merrill et al. (2017)   
26 der Slot, A., and den Berg, W. (2012). Clean Economy, Living Planet. 
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רפורמת המס הירוק, למשל מאפשרת הפנמה של עלויות חיצוניות שליליות שאינן מגולמות במחיר המוצר 

הרפורמה מטרת . מתכלים ומזהמים על משאבים םמבוססיההטלת מס על ייצור או שימוש במוצרים באמצעות 

מדינות . טק והחדשנות-, בעיקר בתחום הקליןמפעילות מזהמת לפעילות מקיימתהיא להסיט את נטל המס 

שהנהיגו את רפורמת המס הירוק )דנמרק, גרמניה, פינלנד, הולנד, שבדיה ובריטניה( דווח על עליה בהיקף 

מרבית התכניות  הפעילות הכלכלית וירידה בהיקף השימוש בדלקים מזהמים כתוצאה מיישום הרפורמה.

שיושמו על ידי מדינות  בתחום האנרגיה הלן דוגמאות למספר תכניותמשלבות בין כמה כלי מדיניות שונים. ל

 שונות במהלך השנים האחרונות:

הגדלה  –גרמניה הובילה רפורמה משמעותית במדיניות המיסוי  6555בשנת  -רפורמת המס הירוק בגרמניה 

ש בחשמל. ההכנסה משמעותית של המס על שימוש בדלקים )בנזין ודיזל( והטלת "מס אנרגיה" על היקף השימו

הנוספת הנובעת מרפורמת המס יועדה להפחתת עלויות הפנסיה הציבורית. כתוצאה מהרפורמה, הצליחה 

 מקומות עבודה נוספים 092,222-וליצירה של כ 2COמיליון טון בכמות פליטות  02-גרמניה להביא להפחתה של כ

 .27שנים 4בתוך 

הקמה של מתקנים סולאריים, ארה"ב קבעה תקנות מס  כדי לעודד -תמריצי מס לגופים מממנים בארה"ב 

המאפשרות להעביר את הזכויות של הטבות מס הנובעות מהחזקה ותפעול של מתקנים סולאריים לגופים 

. שיטה זו יוצרת תמריץ לתאגידים להשקיע בעקיפין בהקמת מתקנים 28(Tax Equity Financingהמממנים )

מסכום ההשקעה וניכוי נוסף בגין  62%לים )כגון זיכוי במס בגובה סולאריים ולהנות מהטבות המס של הבע

פחת(. באופן זה, בעל המתקן הסולארי מקבל מימון זול ובתמורה הגוף המממן מקבל את הטבות המס בגין 

 המתקן הסולארי. 

סוד מתוך הבנה שמתן סובסידיה לייצור החשמל מביאה לסב -הסבת הסובסידיות מייצור לצריכה באינדונזיה 

על ביטול הדרגתי של הסובסידיות ליצרניות  0264של כל שכבות האוכלוסייה, הודיעה ממשלת אינדונזיה בשנת 

. הכספים שנחסכו שמשו בחלקם לסבסוד של צרכנים ממעמד סוציו 29החשמל באמצעות דלקים פוסיליים

עלות אנרגטית, ניהול אקונומי נמוך. יתר הכספים שימשו לסבסוד פרויקטים של אנרגיות מתחדשות, התיי

פסולת ועידוד תחבורה בת קיימא. בעוד שסבסוד פעילות הייצור של החשמל מטיבה עם כלל האוכלוסייה, 

המעבר לסבסוד צריכת החשמל של קבוצות אוכלוסייה ספציפיות מקטין את אי השוויון במשק ומאפשר ניצול 

לצמצום פליטות גזי חממה ולפיתוח  ניםמיטבי של העודפים להתייעלות אנרגטית והשקעה בפרויקטים שו

 מקומי בר קיימא.

דנמרק זיהתה את הפוטנציאל הכלכלי העתידי  –( בדנמרק R&Dרגולציה והשקעה ממשלתית במחקר ופיתוח )

של אנרגית הרוח כמרכיב העיקרי והזול ביותר בתמהיל ייצור החשמל. מתוך כך היא הקצתה חלק מתקציב 

של טכנולוגיות לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות )בעיקר אנרגית רוח(. כצעד  המדינה השנתי לפיתוח מקומי

                                                             
27 Knigge, M. and Gorlach, B. (2005). Effects of Germany’s Ecological Tax Reforms on the Environment, 
Employment and Technological Innovation  
28 Keightley, M. P., Marples, D. J. and Sherlock, M. F. (2019). The Equity Financing: An Introduction and Policy 
Considerations 
 29 Indonesia’s Efforts to Phase out and rationalize its Fussil-Fuil subsidies (2019). https://www.oecd.org/fossil-
fuels/publication/Indonesia%20G20%20Self-Report%20IFFS.pdf  

https://www.oecd.org/fossil-fuels/publication/Indonesia%20G20%20Self-Report%20IFFS.pdf
https://www.oecd.org/fossil-fuels/publication/Indonesia%20G20%20Self-Report%20IFFS.pdf


משלים, דנמרק יצרה התחייבות לזמן ארוך באמצעות הסכמי אנרגיה שמעניקים סובסידיות ליצרני חשמל 

אף מקנה ליצרן אופציה למכור את ההשקעה  0261ממקורות אנרגיה מתחדשת. הסכם האנרגיה הנוכחי משנת 

. דנמרק הפכה את ענף האנרגיות המתחדשות לסקטור משמעותי בכלכלה 30מחיר שנקבע מראשלמדינה ב

 המקומית ומדורגת כיום במקום הראשון באירופה בייצוא טכנולוגיות בתחום האנרגיות המתחדשות.

( מקנה פיצוי בגין הפסדים תפעוליים +SDEתעודת "ייצור אנרגיה מתחדשת" ) –תעריף הזנה פרימיום בהולנד 

שוטפים בגין ייצור חשמל באמצעות אנרגיה מתחדשת. אישור זה הינו סחיר ומקנה למחזיק בו סובסידיה 

משתנה בהתאם להפרש שבין עלות הייצור של החשמל )בהתאם לטכנולוגיה שהותקנה( ובין מחירו בשוק. 

מעלויות הייצור המשמעות היא שככל שמחיר החשמל בשוק עולה, גובה הסובסידיה קטן וכשמחיר החשמל גבוה 

לא ניתנת סובסידיה. למעשה, יזם שמייצר חשמל באמצעות אנרגיה מתחדשת, נהנה מחשמל במחיר השוק 

 כשמחיר השוק נמוך ומחשמל במחיר מוזל כאשר מחיר החשמל בשוק נמוך.

 משבר הקורונה הביא למשבר כלכלי שהביא לירידה בצמיחה ולעליה חדה בשיעורי האבטלה. עם זאת, לסיכום2

המשבר הכלכלי עשוי להיות הזרז להתייעלות האנרגטית במשק הישראלי ותחילתו של מעבר לכלכלת דלת 

עמידה ביעד הלאומי לייצור חשמל ממקורות אנרגיה מתחדשת מחייב הגדלה של היצע הפרויקטים פחמן. 

ע הממשלתיות לכן, בדומה למדינות רבות בעולם, חשוב לקשור את חבילות הסיוהיזומים על ידי המדינה. 

כמו כן, כדי לעודד את הסקטור הפרטי להשקיע בפרויקטים אלו, בפיתוח תשתיות לייצור אנרגיה מתחדשת. 

הממשלה נדרשת לאמץ כלי מדיניות שונים ולבחון דרכים לתמרץ את הגופים המוסדיים להגדיל את היקף 

 . ההשקעות בפרויקטים בתחום האנרגיות המתחדשות

. לאור הקריאה של מעסיקים רבים לתמיכה רוק בישראל חשובה כעת יותר מתמידאימוץ רפורמת המס הי

נוספת תניב הכנסה  מס ירוק על תעשיות מזהמותהטלת ממשבר הקורונה, הכלכלית בשל הפגיעה  משלתיתמ

, הטלת מס מסוג זה תייקר את עלויות הייצור של יתרה מכךשתאפשר הפחתה של עלויות העסקת עובדים. 

 מזהמות ותחייב אותן לאמץ טכנולוגיות ידידותיות יותר לסביבה.תעשיות 

  

                                                             
30 The Danish Energy Agreement of 29 June 2018 https://en.efkm.dk/media/12307/energy-agreement-2018.pdf 

https://en.efkm.dk/media/12307/energy-agreement-2018.pdf


2 יאיר אנגל2 מיטל פלג מזרחי -הטמעת שיקולים סביבתיים במסגרת תוכנית החילוץ למשק ממשבר הקורונה

 ררדורית קציר ושי קסי

ים מתוך מכתב עבור המטה לביטחון לאומי ובתגובה לקול הקורא "קבלת עמדות והצעות לפעולה בתחומ

 .01.4.0202שונים לאור משבר הקורונה" אשר פורסם בתאריך 

של עסקים  הבידוד והריחוק הפיזי אשר נכפה עלינו במסגרת ההתמודדות עם הקורונה הוביל לסגירה מיידית

רבים, למעלה ממיליון עובדים במשק פוטרו או יצאו לחל"ת, עוסקים עצמאיים נשארו ללא תמיכה, וענפים 

שלמים במשק חדלו מלפעול. ממשלות בעולם משקיעות סכומי עתק כדי למזער את הנזק, באמצעות מענקים 

רות, אך מה שברור הוא שעצירת זמניים והטבות שונות. ההשלכות ארוכות הטווח של מהלך זה עדיין לא ברו

  .המשק והפגיעה הכלכלית הטמונה בה מהווים משבר כלכלי חסר תקדים

לאור זאת, צפוייה ממשלת ישראל, כמו כל ממשלות העולם, לקדם רפורמות כלכליות וצעדים שונים ליציאה 

וח הארוך, ליצירת אקולוגי בטו-סביבתי-ממשבר זה. צעדים אלו יכולים להוות בסיס לשינוי כיוון כלכלי

מערכת כלכלית חדשה בעלת ערך סביבתי חיובי. כלכלה המתעדפת שיקום והגנה על הטבע מאשר את ניצולו 

  .יותר מכושר נשיאתו, כלכלה הפועלת לצמצום המשבר הסביבתי, האקולוגי ובראשו משבר האקלים

 –בר עולמי גדול אף יותר התנועה הסביבתית רואה את משבר הקורונה העולמי כחזרה גנרלית לקראת מש

משבר האקלים. לפיכך, התנועה הסביבתית הישראלית רואה את משבר הקורונה כהזדמנות לפעול עכשיו 

 לצמצם את השפעות משבר האקלים על ישראל לפני שיהיה מאוחר מדי.

ביר בנוסף, ההשקעות הכלכליות העצומות הצפויות בתקופה הקרובה יחייבו את הידוק החגורה בעתיד, וס

שיקשו על השקעות ציבוריות בתחום הסביבה בשנים הקרובות ולכן צריך שההשקעות יניבו תוצר ארוך טווח 

לתמוך בצעדים שגם ישקמו את הכלכלה  -ויקדמו שינוי משמעותי. זוהי הזדמנות לתקן שתי בעיות בדרך אחת 

שראל )כגון משבר התחבורה, וגם יצמצמו את משבר האקלים ובעיות אקולוגיות אחרות מהן סובלת מדינת י

 זיהום אויר, שימור שטחים פתוחים, פסולת ומים(. 

כלכלי אחד באמצעות חיזוק סכנות -לא מדובר רק בשינוי האקלים, אל לנו להשקיע ביציאה ממשבר בריאותי

בריאותיות אחרות ובראשן תעשיות מזהמות וכלכלה עתירת פליטות. אל לנו לשקם את הכלכלה בצורה אשר 

רה אשר תגביר סכנות תקבע לשנים רבות את המשך הרעות החולות מהן סבלנו עוד לפני פרוץ המגיפה או בצו

אחרות. לדוגמא, זיהום אוויר הורג בישראל כאלפיים איש בשנה והטיפול במחלות הקשורות אליו מכביד על 

לפיכך, הטמעת עקרונות סביבתיים בתוכנית החילוץ מן הקורונה תהיה בעלת תועלות  מערכת הבריאות.

 רוחביות. 

להתמודדות עם משבר  OECD-ת שחיבר ארגון האנו קוראים למל״ל לאמץ את מסמך ההמלצו לאור זאת,

 :אלו העקרונות המנחים 31הקורונה בצורה שלא יפגע בסביבה. 

 

                                                             
31 31 OECD (2020) From Containment to Recovery: Environmental Responses to Coronavirus (Covid-19) Pandemic 

(" של אשכול תכנון מדיניות, אגף יחסים בינלאומיים המשרד להגנת 32.3.1313) 3עדכון מספר  –מתוך "קורונה ואיכות סביבה  התרגום
 הסביבה.

http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/from-containment-to-recovery-environmental-responses-to-the-covid-19-pandemic-92c49c5c/


יש לבצע הערכה שיטתית של השלכות סביבתיות שליליות בלתי מתוכננות כתוצאה מצעדים כלכליים  .6

-מוצדק, ה. בעוד שמתן הקלה דחופה לעסקים ואנשים פרטיים הינו כמובן ומיסויים לטווח הקצר

OECD  ממליץ לבצע בדיקה מדוקדקת של ההשפעות הסביבתיות של הפעולות שעל הפרק על מנת להבין

את המשמעויות שלהן ובכדי למנוע השלכות סביבתיות בלתי מתוכננות העלולות לפגוע בחוסן העתידי 

 ובבריאות הסביבתית של החברה.

כאשר ית קיימת כחלק מתוכניות ההבראה2 אין להחזיר את הגלגל לאחור בכל הקשור לתקינה סביבת 12

המדינות מיישמות צעדים דחופים להתמודדות עם ההשפעות הבריאותיות והכלכליות המידיות של 

המשבר, חשוב שלא לסגת לאחור מהתועלות וההתקדמות שהושגה בעשורים האחרונים בהתמודדות 

 ואתגרים סביבתיים נוספים.עם שינויי האקלים, זיהום אוויר ומים, אובדן המגוון הביולוגי 

ניתן להשתמש בכלי  יש להתנות ככל הניתן תמיכה בסקטורים שונים בדרישה לשיפור סביבתי2 62

תמיכה דוגמת הלוואות מועדפות, ערבויות והפחתות מס על מנת לקדם ביצועים סביבתיים ומחויבות 

 וחד מהמשבר.סביבתית נרחבים יותר בסקטורים מזהמים, אשר עשויים להיות מושפעים במי

יש לוודא כי האמצעים הננקטים ישפרו את הבריאות הסביבתית בכדי לתרום לחוסן של החברה2  52

לסביבה נקייה יותר תהיה השפעה חיובית על בריאות האדם. לדוגמה, הפחתה בזיהום האוויר תשפר 

ע להן להיות את בריאותם של האוכלוסיות המוחלשות והפגיעות בקרב אוכלוסיות עירוניות ויכולה לסיי

 חסינות יותר בפני סיכונים בריאותיים.

חידוד יש לתקשר באופן ברור את היתרונות של שיפור הבריאות הסביבתית הכוללת של החברה2  12

התועלות לאיכות חיים ושגשוג שנובעות מחוסן רב יותר יכול לסייע בהשגת תמיכה ציבורית בצעדים 

 שמטרתם לשפר את הבריאות הסביבתית.

ליצירת מגנונים אשר יבטיחו כי התקציבים אותן מתכוונת מדינת  ווים מנחים אלו, אנו קוראיםמעבר לק

כאמור, מדינות רבות ברחבי העולם  ישראל להשקיע יניבו תועלת כלכלית שהיא גם סביבתית בטווח הארוך2

כי  60.9.0202ה בעובדות על יצירת מנגנונים מעין אלו במסגרת תוכניות החילוץ שלהם. לדוגמא, קנדה הצהיר

. אנגלה מרקל 32מענקים והלוואות בערבות ממשלתית לחברות יהיו מותנות בהשקעה באפיקים סביבתיים

כי היא מתחייבת שתוכנית החילוץ הכלכלית ממשבר הקורונה תהיה  66-הכריזה במהלך דיאלוג פטרסבורג ה

 01.4.0202-מדינות הצהירו בדיאלוג פטרסבורג ב 62שרי הגנת הסביבה של  יחד איתה 33"תוכנית חילוץ ירוקה". 

קיימא של -( יהיו בהתאם להסכם פריז ולמטרות פיתוח ברCOIVD-19כי "תוכניות חילוץ כלכליות )ממשבר 

פחמן וחוסנות כלכלית, אשר מגינה -האו"ם. על ההשקעות העכשיויות להתוות את הדרך לעבר כלכלה מאופסת

ומגוון ביולוגי, ובאותו הזמן מייחסת לאספקטים החברתיים של המשבר באמצעות יצירת משרות  על הטבע

נשיאת הנציבות האירופית, אורסולה פון דר ליין, הצהירה כי תוכנית החילוץ האירופית תהיה לאור  34ירוקות". 

 35דיל אשר נוסחה בנציבות עוד טרם המשבר. -ניו-עקרונות התוכנית גרין

, ומניתוח תוכניות החילוץ אשר 0221מבוססות על נסיון קודם אשר נצבר במשבר הכלכלי של  הצהרות אלו

דרום קוריאה הייתה המדינה שהשקיעה הכי הרבה בכלכלה  0225-אומצו בעולם באותה התקופה. לדוגמא, ב

                                                             
32 Canada Ties Corporate Coronavirus Relief to Climate Action, Global Citizen 
33 Petersburg etersburg Climate Dialog XI, April 27 2020, Statement by Federal Chancellor Angela Merkel   
34 Petersburg Climate Dialog XI, April 27-28 2020, Co-Chair Conclusions 
35 European Green Deal must be central to a resilient recovery after Covid-19, Climate Home News 

https://www.globalcitizen.org/en/content/canada-covid19-loans-climate-action/
https://www.bmu.de/en/petersberg-climate-dialogue-xi/#c45505
https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Klimaschutz/pcd_xi_cochairs_conclusions_bf.pdf
https://www.climatechangenews.com/2020/04/09/european-green-deal-must-central-resilient-recovery-covid-19/


תוח של על פי ני 36מן ההשקעות הממשלתיות נותבו לאפיקים "ירוקים". %15סביבתית כדי לצאת מן המשבר, 

, דרום קוריאה הייתה המדינה אשר התאוששה הכי  World Resources Instituteמכון המחקר האמריקאי, 

דוגמא נוספת מאותה התקופה, ניתוח של תוכנית החילוץ של ארצות הברית מראה כי כל  37מהר מאותו המשבר.

זהה בכבישים ותשתיות לרכב שתיים משרות מאשר השקעה -מליארד דולר שהושקע בתחבורה ציבורית הניב פי

 .38הפרטי

  בנוסף לקווים המנחים הללו2 אנו ממליצים לנקוט בצעדים הבאים:

 

  תעשייה:

  עידוד ייצור מוצרים ושירותים מקומיים ומקיימים בתחומים שונים )כלכלה מעגלית, כלכלה מקומית

בתעשייה  (. ייצור המבוסס על מערכות ותהליכים לא מזהמים המשמרים אנרגיה ומשאבים

המסורתית ופיתוח תעשיות מבוססות חדשנות 

                                                                                     סביבתית.

  כלכלה מעגלית: אישור ותקצוב התכנית הלאומית לכלכלה מעגלית של משרד הכלכלה. חשוב

פעה על סביבה לפרויקטים של ייצור ואספקה, להמשיך ולקיים את הדרישה לקיום תסקירי הש

  בייחוד בתקופה זו.

  שרשראות אספקה: יש לבחון מחדש את התלות ביבוא של חומרי גלם ומוצרים, על מנת להביא

 להשפעות סביבתיות מינימליות תוך קידום הייצור המקומי.

  חדשנות:

  יש לפעול להורדת החסמים המונעים את מימוש הפוטנציאל הישראלי הגלום בתחום הקלינטק

מחסור במחקר ופיתוח יישומי באקדמיה, זמן פיתוח ארוך, עתירות משאבים, רגולציה רבה, והיעדר 

  היצע הון מתאים בישראל לשלבים המתקדמים ועוד.

 ביבה )אנרגיה ואגירה, מים, מזון, תחבורה בניית אסטרטגיה לעידוד חדשנות טכנולוגית בתחומי ס

דלת פחמן וכו'(. לנוכח משבר האקלים ישנן אפשרויות רבות להשגת מקורות מימון מגופים 

  בינלאומיים, שהקצו מיליארדי דולרים לקידום חדשנות טכנולוגית סביבתית.

 כיום מתוך כלל יש ליצור מנגנון המקדם הקמה ומסחור של חברות קלינטק/ טכנולוגיות סביבתיות .

אפים(. בהשוואה בינלאומית -סטארט 922-עוסקות בתחומי סביבה )כ 1-7%חברות הטכנולוגיה, רק כ 

כמות הפרסומים המדעיים מישראל בנושא נמוכה, כמות הפטנטים מכלל הפטנטים הישראליים 

קלינטק , ומספר חברות הOECD -( ומציבה את ישראל במקום האחרון מבין מדינות ה4.1%נמוכה )

שקמות מדי שנה נמצא בירידה בשל מיעוט השקעות ועודף בירוקרטיה. בנוסף, ישראל מדורגת נמוך 

  במדד המסחור של טכנולוגיות סביבה.

 תשתיות:

                                                             
36 HSBC Global Research, A Climate for Recovery, 25.2.2009 
37 World Resource Institute, Raising Climate Ambition in the Time of COVID-19, 30.4.2020 
38 Smart Growth America, Recent Lessons from the Stimulus: Transport Funding and Job Creation, February 2012 
 

https://www.globaldashboard.org/wp-content/uploads/2009/HSBC_Green_New_Deal.pdf
vhttps://www.wri.org/blog/2020/04/raising-climate-ambition-time-covid-19
https://smartgrowthamerica.org/app/legacy/documents/lessons-from-the-stimulus.pdf


  יש לבחון מחדש פרויקטים ותשתיות לאומיות הכרוכים בפגיעה סביבתית אדירה ובעלויות ענק, אשר

  ות שהשתנתה.עשויים להיות לא רלבנטיים לנוכח המציא

 מיליארד  02-לדוגמה: פרויקט הקמת שדה תעופה משלים לנתב"ג ברמת דוד, אשר עלותו מוערכת בכ

ש"ח יותר מאשר החלופה בנבטים )שם כבר קיים שדה אזרחי שהוקם מכספי האוצר. שדה התעופה 

ואה עלול לגרום לפגיעה הרסנית בביטחון התזונתי של ישראל, מכיוון שאזור זה הוא אסם התב

 החקלאית של מדינת ישראל. 

  )לדוגמא: הסטת סובסידיות הניתנות כיום לתשתיות לדלקים פוסיליים בישראל )בעיקר סובסדיות גז

 לעבר מתן סובסידיות לאנרגיות מתחדשות. 

 תיירות:

  בטווח המיידי, הסטת משאבים שהוקצו לעידוד תיירות חוץ )כגון מענקים לטיסות מחו"ל הנוחתות

   תקציבי פרסום בחו"ל( לעבר תיירות פנים. באילת, או

 חקלאות:

  חקלאות עירונית: עידוד ופיתוח אפיקים של יצרנות חקלאית עירונית במרפסות וגגות פרטיים ובמבני

 ציבור, תוך יצירת רשת עירונית המעודד צריכה מקומית תוך חיזוק הקשר בין העיר לעורף החקלאי.

  ישירה מהחקלאי לצרכן )הכוונה למודל עממי של שוק איכרים, קידום שווקים עירוניים של מכירה

  אביב(.-ולא למודל של שווקי הבוטיק בשם זה הפועלים בתל

  אירועים2 בידור2 מסעדנות:

  הצעת חבילת סיוע מוגדלות מטעם הרשויות בתמורה לאימוץ קריטריונים סביבתיים מבוססים

 קריטריונים של תו ירוק.

  מטבע מקומי או עירוני:

  בחינת אפשרות לפיתוח מטבע מקומי עירוני שניתן לרכוש באמצעותו בעסקים מקומיים לצד הטבות

שונות ובחינת אפשרות להשתמש במטבע לצורך תשלום גם עבור השתתפות בפעילויות שמפעילות 

    עיריות כמו חוגים, הרצאות ועוד.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


