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. אביב-ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר באוניברסיטת תל"היא יוזמה משותפת של האגודה לצדק סביבתי בישראל וביההוועידה 
ע"ש  הסביבה ללימודי ה"ס, ראש בי'בראשות פרופ' דני רבינוביץ 'חברה וכלכלה ,אקלים'במסגרת פרויקט מחקר ומדיניות  נערכתו

 .פורטר
 

 רקע
במאמץ העולמי בהתמודדות עם היסטורי ה מידה בקנציון דרך משמעותי ו נקודת מפנהעשויה להיות  2015שנת 

 וףלבסתתקבל  ,2015בדצמבר שתתקיים  (COP21) בוועידת פריסשנוכח האפשרות . זאת הפחתת  פליטות גזי חממה
 . תולאומיאקלים תכניות במסגרת  להפחתת פליטות ברחבי העולם, אימוץ מחייב של צעדים ארוכי טווחבדבר החלטה 
להפחית את פליטות גזי  המדינהכחלק מהמאמץ לעמוד בהתחייבות  ,כנית להפחתת גזי חממהתאומצה  בישראל

שהוגדר תכנית והתקצוב הצעדים המוצעים בעל אף ש ביחס לתרחיש עסקים כרגיל., 2020עד  20%-בשלה החממה 
תכנית רב הוגדרה כיוון שלראשונה  ,היוותה צעד חשוב היא, הבינלאומיתמספיקים לעמוד בהתחייבות לא היו להם 

אולם תכנית זו הוקפאה לשלוש שנים, . במשק נקטו צעדים משמעותייםבמסגרתה י שנתית להפחתת פליטות גזי חממה
עמוד וכל לברור שישראל לא ת ,התכנית תקפאה. בעקבות 2013-2014 המדינה לשנים במסגרת הקיצוצים בתקציב

 גזי חממה. פליטות להפחתת שהגדירה ביעדים 
 

 מטרה
 ;מעבר ליישום כלכלה דלת פחמןכלכליים שיאפשרו אמצעים בינלאומיים ובהיבטים קיים דיון ביתוועידה ב

המחויבות לאור  זאת. כדי לעמוד ביעדי ההפחתה למדיניות מיסוי פחמן בישראלכמו כן תוצג הצעה 
בין היתר בשל פגיעה בחקלאות, ירידה  עצמם; שהמדינה עלולה להיפגע משינוי האקלים הבינלאומית של ישראל, וכיוון

כמו כן, נראה  .גלי חום גובריםכתוצאה מבמשקעים, עלייה באירועי מזג אויר קיצוניים ושריפות וסכנות בריאותיות 
טכנולוגיות להבינלאומי בשוק  נותיהיתרו לנצלעל מנת , פחמן-את המעבר לכלכלה דלתהקדים לישראל לכדאי ש

   .כדי להביא להתייעלות בתעשייה המקומיתונקיות, 
כוללת הטלת מס על פחמן או הקמת  אינהבישראל חממה  יהתכנית הלאומית להפחתת גזחשוב לציין כי 

 כלכליים בתוכניתמחסור בתמריצים למרות עמדת מומחים המבקרים את הוזאת , מערכת לסחר בפליטות
והאמצעי הזול ביותר  ,תורם להפחתה באופן המשמעותי ביותרהכיוון שזהו הכלי  – שילוב מס פחמןותומכים ב

 בטווח הקצר והארוך.
 

 תכנים 
  יוצגו: 2015מדיניות אקלים בישראל  תוועידב
 האירופי, ארה"ב, קנדהאיחוד הבהן  ,מפתחשל מערכות תמחור פחמן המיושמות במדינות  השוואה בינלאומית 

  ;אוסטרליהו
  י שעוברים תהליכי שינוי חברת, גם לאור ניהםבי .השפעת מס פחמן על המשק בישראלהיבטים רחבים של בחינת

מס פחמן על עשירונים  תשפעיתוח של הנ ;השפעות חלוקתיות של מס פחמן :2011על ישראל מאז קיץ 
 ;בישראל שונים

 מדינות המפותחות ארגון הבכמדינה חברה  הבעקבות הצטרפות מחויבותה הבינלאומית של ישראלOECD; 
  של המשרד להגנת הסביבהצמצום פליטות גזי חממה ללטווח הארוך יעד;  
  פליטות, וכן השקעה באמצעים נוספים  הפחתתובפיתוח טכנולוגיות יעילות לבמחקר  להשקעות יציםתמרבחינת

 ; להתמודדות עם משבר האקלים
 לים וביחס לפעילות הממשלה הבוחן עמדות הציבור בישראל ביחס למשבר האק קהל עדכני ממצאי סקר דעת

 אבנוש

  
כמו כן יתקיים דיון ציבורי בהשתתפות חבר כנסת, מומחים בתחום המשפט הבינלאומי ושינוי אקלים, ונציגי ארגוני 

 .סביבה ואנרגיה
 

mailto:Carmit@aeji.org.il

