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 תקציר

השפעת האדם על המערכת האקלימית של כדור הארץ היום ברורה מתמיד, וועידת פריז של אמנת האקלים של האו"ם 

(COP21 מציינת אבן דרך במאמץ הבינלאומי להפחתת2015(, המתכנסת בימים אלה )דצמבר ,)  ,פליטות גזי חממה

מחדדת את סיווגה כמדינה מפותחת, נדרשת  OECD-בניסיון להתמודד עם שינוי האקלים. ישראל, שהצטרפותה ל

לתרום להתגייסות הבינלאומית ולהציב יעד שאפתני לצמצום הפליטות. השיח בתחום הפחתת פליטות, כמו גם עיקרי 

מגזרים היצרניים במשק, בהתייחסות לענפי הבנייה, התעשייה התוכניות במסגרת מדיניות האקלים, מופנים לרוב ל

וייצור האנרגיה. ואמנם, ענפי התעשייה הם צרכני האנרגיה הגדולים במשק; אך יש לקחת בחשבון כי הפעילות בענפים 

אלה נועדה לספק ביקושים של הצרכן הסופי. ככל שעולה רמת הביקוש של הצרכנים, כך יגבר הייצור וההשפעות 

 יבתיות הנובעות ממנו.הסב

משקי הבית מהווים את החלק הארי בקרב הצרכנים, ויש להם השפעה גדולה על מבנה המשק הכלכלי. כדי לצמצם את 

בשנים האחרונות את בוחנים מחקרים רבים ההשפעות האקלימיות המשק, חשוב לעבור לדפוסי צריכה מקיימים יותר. 

לספק  יםת האנרגיה והזיהום הסביבתי הדרושיוסים לאמוד את כמוומנ ן,צרככיוון השאלת ההשפעה הסביבתית מ

על מנת לאמוד את פוטנציאל הפחתת הפליטות על ידי משקי  אורח חיים מסוים. שישמרו קיומו של מוצרים ושירותים

 עלינו להבין בצורה טובה יותר את הדרישות האנרגטיות שלהם ותרומתם להשפעות סביבתיות.  ,הבית

שנתי של העמותה לצדק סביבתי העוסק במחקר ומדיניות צדק אקלימי, ומטרתו -במסגרת פרויקט רב מחקר זה נערך

(; ולבחון את השונות בין דפוסי CO2לאמוד את ההשפעה האקלימית של צריכה ביתית של משקי בית בישראל )במונחי 

המחקר  כמות הפליטות לאטמוספירה.עשירוני הכנסה, והשפעתם על על פי  אקונומיות שונות-צריכה של קבוצות סוציו

, באמצעות ניתוח סביבתי CO2בוחן את חשיבות המאפיינים הדמוגרפים והרגלי הצריכה של משקי בית באומדן פליטות 

(. ניתוח זה מהווה מודל לבחינת הקשר שבין EIO) Environmental Input-Output analysisתפוקה: -של לוחות תשומה

יפה )כלומר גם צריכת אנרגיה הגלומה במוצרי צריכה שונים( של משקי בית לבין ההוצאות צריכת אנרגיה ישירה ועק

 שלהם.

מהמחקר עולה כי ממוצע סך הפליטות של משקי בית, כולל פליטות ישירות מצריכת מוצרי אנרגיה ופליטות עקיפות 

לנפש בשנה בעשירונים  CO2טון  7.8-ל 2.7לנפש לשנה, במנעד שבין  CO2טון  5-מצריכת מוצרים ושירותים, עומד על כ

השונים. בתוצאות המחקר ניכרים הבדלים מהותיים ב"סל הפליטות" של משקי הבית בין העשירונים. במשקי בית בעלי 

הכנסה נמוכה מרבית הפליטות נובעות מצריכת מוצרים בסיסיים כגון מזון וחשמל לבית, להם מקדם פליטה גבוה. 

ה גבוהה צורכים יותר מוצרים ושירותים שניתן להחשיב כמותרות, כגון שירותי בידור לעומתם משקי בית בעלי הכנס

 וחינוך, בעלי מקדם פליטות נמוך יותר. 

במחקר נוסף במסגרת פרויקט מחקר זה דן רועי לוי בצורך בהטלת מס פחמן ככלי להפחתת פליטות גזי חממה במשק, 

יביות של תמחור כזה, למשל באמצעות חלוקת "דיבידנד פחמן" תוך כדי נקיטה בצעדים שיתקנו את ההשפעות הרגרס

סביבתיות. תוצאות המחקר הנוכחי מחזקות את חשיבות מדיניות התיקון -או קידום פרויקטים בעלי תועלות חברתיות

שהטלת מס פחמן על מוצרי אנרגיה תגבה מחיר כבד יותר ממשקי בית בעלי הכנסה נמוכה, לעומת כאמור, מכיוון 

 . אקונומיות גבוהות יותר-ם המשתייכים לקבוצות סוציוצרכני
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 , מסגרת המחקר ויעדיםמבוא .1

 ממשלתי-הפאנל הביןהמסמך האחרון של השפעת האדם על המערכת האקלימית של כדור הארץ היום ברורה מתמיד. 

כתוצאה מפעילות אנושית, ביניהם התחממות מצביע על השינויים הרבים באקלים כדור הארץ שנגרמו לשינויי אקלים 

 מאז המהפכה התעשייתית נצפית עלייה. (IPCC, 2014) והמסת קרחונים האטמוספירה והאוקיינוסים, עלית פני הים

להתחממות הגלובאלית. לאור המודעות הגוברת  ותאת אפקט החממה וגורמ מתמדת בפליטות גזי חממה שמגבירות

. מזעור הנזק הסביבתימתאימים ללגיבוש כלי מדיניות גדול פעילות הכלכלית ישנו מאמץ האקלימיות של הלהשפעות 

גם . בפריז, לקראתה כל מדינה מצהירה על יעדי צמצום פליטות גזי חממה 2015אמנה חדשה עתידה להיחתם בסוף 

 להציבויי האקלים ולתרום למאמץ הבינלאומי להתמודדות עם שינצריכה  ,בהיותה אחת מהמדינות המפותחות ,ישראל

מגבש תכנית לאומית להפחתת פליטות גזי חממה והודיע על  משרד להגנת הסביבהה. יעד שאפתני לצמצום הפליטות

  . 2030עד שנת מהפליטות הצפויות  25%-הפחתה בהכוונה לעמוד ביעד 

גיבוש . המאמץ להמשקשל  אל הצד היצרני מופנה לרובהשיח  ,פליטות גזי חממהו צריכת אנרגיהעל כאשר מדברים 

צריכת הפחתה בבפיתוח טכנולוגי, ייעול תהליכי יצור ו מתמקדפליטות גזי חממה  צמצוםל םכליופיתוח  מדיניות אקלים

. גם בישראל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת נתונים אודות פליטות גזי חממה בתעשיות השונות אנרגיה

אכן צרכני הם . ענפי התעשייה השונים כגון בנייה, תעשייה וייצור אנרגיהלענפי יצור עיקריים בישראל עם חלוקה 

ביקושים לספק  במטרה אך יש לזכור כי המשאבים הרבים המשמשים ענפים אלו מושקעים ,שקאנרגיה הגדולים במה

מנת  עלההשפעה הסביבתית. כתוצאה תגדל גם ו ,צורייעלה הי הצרכנים מצד בביקושעם העלייה . צרכן הסופישל ה

המתבטאת  יצוניתאנרגיה ומשאבים רבים בעלי עלות ח יםמושקע ,לצרכן הפרטי או הציבורילספק מוצרים ושירותים 

וישנה חשיבות רבה למעבר לצריכה מקיימת יותר  ,על מבנה המשק הכלכלי גדולהלצרכנים השפעה בזיהום סביבתי. 

 בכדיהצרכנים הסופיים. של שמהווים את החלק הארי  ,במטרה לצמצם את ההשפעות האקלימיות של משקי הבית

עלינו להבין בצורה טובה יותר את הדרישות האנרגטיות  ,לאמוד את פוטנציאל הפחתת הפליטות על ידי משקי הבית

 את שאלת ההשפעה הסביבתיתבוחנים מחקרים רבים בשנים האחרונות  כןלשלהם ותרומתם להשפעות סביבתיות. 

לספק מוצרים ושירותים כדי  יםומנסים לאמוד את כמות האנרגיה והזיהום הסביבתי הדרוש ,שקשל הממהצד הצרכני 

 שיקיימו אורח חיים מסוים. 

: המחקר יעדי ."סל צריכה" ל פיי של פליטות גזי חממה בישראל עחברת-מחקר חדש על  אומדן כלכלימסמך זה מציג 

 דפוסי ת בין השונּוובחינה של  ;CO2במונחי  בישראל צריכה ביתית של משקי ביתה האקלימית של ההשפעאומדן 

החלק . לאטמוספירה על כמות הפליטות םוהשפעת, כעשירוני הכנסה, אקונומיות שונות-הצריכה של קבוצות סוציו

והרגלי וחשיבות המאפיינים הדמוגרפים  ,בהבנת ההשפעה האקלימית של צריכה ביתית וסקעהראשון של המסמך 

השפעות אקלימיות של  אומדןבשיטות הקיימות בתחום דן  חלק השני. הCO2של משקי בית באומדן פליטות הצריכה 

, EIOעל מודל את הדיון  רחיבמ חלק השלישיהחסרונות של כל אחת מהשיטות. ליתרונות וומתייחס למשקי בית 

שיטת העבודה, בחירת ב סקועהחלק הרביעי . למודל זהאת הבסיס  בירמסמחקר זה, ולביצוע השיטה שנבחרה 

 והממצאים העיקריים.במחקר אותנו נתונים ששימשו 
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 צריכה ביתית ופליטות גזי חממה .2

על ידי רכישת מוצרי  ,בצורה ישירהנצרכת אנרגיה צריכת אנרגיה.  היא למעשה משמעותכשאנו דנים בצריכה, ה

רוכשים אנו כאשר  ,או בצורה עקיפה ,הבית ק לתחבורה פרטית, גז לבישול ביתי ודלק לחימוםלאנרגיה שונים כגון ד

אנרגיה ש משמעותו היאמוצרים ושירותים. צריכת אנרגיה בצורה עקיפה מתבססת על רעיון "שימור אנרגיה גלומה", ש

, שרשרת מועברת לכל אורך חיי המוצרלמעשה אגורה באותו מוצר, ולפיכך סוים יצור של מוצר מהישהושקעה בתהליך 

בצורה ישירה או אם בין הצרכן הסופי. האנרגיה שנצרכת על ידי צרכנים פרטיים,  אל שיווק והמכירההייצור, ההפצה, ה

מכיוון ופליטות גזי חממה. , בהן סביבתיות רבותה יהועל כן השפעות ,מאובניםברובה משריפת דלקים עקיפה, מופקת 

שנגרמות מצריכת אנרגיה  ,ליטות ישירותמכאן והלאה בין פ, נבדיל חמצני-בפליטות פחמן דועבודה זו שעניינה של 

 . ישירה, ופליטות עקיפות בצורה

 72%-מדינות הראה כי כ 73מחקר שאמד טביעת רגל פחמנית בקרב ם הצרכנים הגדולים במשק. משקי הבית ה

 & Hertwich) מהפליטות קשורות להשקעות 18%-מצריכה ציבורית ו 10%מהפליטות נגרמות מצריכה של משקי בית, 

Peters, 2009). משתנים  הודפוסיהצריכה כאשר היקף מוצרים ושירותים רבים, סל הצריכה של משקי הבית מורכב מ

ה תבעשור האחרון הופנו ,בחירות הצרכניות של הפרטבנוגע לכזי סגנון חיים משחק תפקיד מרבין משקי הבית. 

. (Solomon, Russell-Bennett, & Previte, 2012) תשומת לב רבה להבנת הגורמים השונים המשפיעים על הצריכה

 ,דמוגרפיים כגון מגדר, גיל, רמת הכנסה וסביבת מגורים-מאפיינים סוציו פיל אותם עולתאר להבחין בין צרכנים ניתן 

ואישיותו של הצרכן. גם בעולם השיווק שמים  , ערכיםאורח חייםב העוסקיםמאפיינים תרבותיים ופסיכולוגיים  פיוגם על 

לפלח את שוק היעד לפי מאפיינים הם כדי התנהגות שלהדגש גדול על הבנת העדפות הצרכנים, המניעים ודפוסי 

צרכנים על פי מאפיינים פסיכולוגיים פילוח  בעוד. (Gunter & Furnham, 2014) דמוגרפיים, גיאוגרפיים ופסיכולוגיים

 .דמוגרפיים-י בית על פי מאפיינים סוציובצורה קלה יותר בין סוגי משק כרוך בקושי רב, ניתן להבדיל תרבותיים-וסוציו

 & ,Cohen, Lenzen) השיטה המקובלת במחקר לאומדן צריכה אנרגטית והשפעה סביבתית של משקי ביתאכן וזו 

Schaeffer, 2005; Munksgaard, Pedersen, & Wien, 2000; Vringer & Blok, 1995; Wier, Lenzen, Munksgaard, & 

Smed, 2001) . 

 ואת לבין ההוצאות שלהם ההמודל הנפוץ ביותר לבחינת הקשר שבין צריכת אנרגיה )ישירה ועקיפה( של משקי בי

נתוני המוקדמות, ויושמה על  70-בשנות ה Herendeen על ידילראשונה השיטה הוצגה  תפוקה.-מודל לוחות תשומה

 1973שנת של על המשק הנורווגי  (;R. Herendeen & Tanaka, 1976) 1960-61השנים של ארה"ב בהמשק 

(Harendeen, 1978)1972-1973משק ארה"ב של  , ושוב על (R. A. Herendeen, Ford, & Hannon, 1981) כדי לחשב .

תפוקות לאומיים, נתוני צריכת אנרגיה בענפי כלכלה -שימוש בלוחות תשומות צריכת אנרגיה של משקי הבית נעשה

שונים ונתוני צריכה של משקי בית )ע"פ סקרי הוצאות לתצרוכת של משקי בית(. הממצאים המרכזיים של מחקרים אלו 

ורות מראים כי חלק משמעותי מסך שימושי האנרגיה של משקי הבית נצרכת בצורה עקיפה, על ידי רכישת סח

ה ושירותים; מגורים, שימושי תחבורה וצריכת מזון הינם תחומי צריכה עיקריים בארה"ב ונורבגיה; צריכת אנרגיה ישיר

עבור משקי בית עניים עיקר צריכת  ,צריכת אנרגיה עקיפה, כלומרעולה ר מתייצבת עם העלייה בהכנסות, כאש

כשני שליש מצריכת האנרגיה מקורה ברכישת סחורות  ,ירותעבור אוכלוסיות עשאילו ו ,אנרגיה נובעת מצריכת דלקיםה

 ושירותים. 
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 ,מחקרים אחרים, שעוסקים לאו דווקא בצריכה אנרגטית אלא בהשפעות האקלימיות מצריכה ביתית של משקי בית

דפוסי צריכה להוכיחו פעם נוספת כי  מחקרים אלו תוצאות. (Lenzen, 1998; Wier et al., 2001) מגלים ממצאים דומים

 ,.Wier et alמרק ). מחקר שנערך בדנתיתהשפעה משמעותית על רמת ההשפעה הסביבבית של משקי ואורח חיים 

. CO2עולה סך פליטות הכנסה העלייה בכי עם הראה  דמוגרפיים שונים,-מאפיינים סוציובחן השפעה של אשר , (2001

 ותהמתגוררמשקי בית בסביבה עירונית צורכים פחות אנרגיה ישירה ממשפחות עיד על כך שממצא נוסף מהמחקר מ

 משפחות צעירות לעומת משפחות בגילאים גבוהים יותר. גם לגבי דומה תקףונתון  ,באזורים כפריים

 

 הנחות המחקר 2.1

אקונומיות -קבוצות סוציו ן עשרמצריכה ביתית של משקי בית בישראל ומבדיל בי CO2מחקר זה מבצע אומדן לפליטות 

, ניתן לעילותוארו שעסקו בנושא ממצאי מחקרים בסס על . בהת)עשירוני הכנסה( לפי רמת הכנסה של משקי הבית

 להניח שלוש הנחות מרכזיות:

אקונומית גבוהה -משקי בית המשתייכים לקבוצה סוציוסגנון החיים והבחירות הצרכניות של כי  היא הראשונהההנחה 

בקבוצות משקי בית חיים של ההצריכה ורמת לעומת  ,משמעותית יותר לפליטות גזי החממה מים לתרומהגור יותר

חמצני מצריכה ביתית של משקי בית יהיה גבוה יותר -אקונומיות נמוכות יותר. כלומר, סך פליטות פחמן דו-סוציו

דה לצדק סביבתי עסק באומדן פליטות של האגובנושא צדק אקלימי הראשון המדיניות מסמך . בעשירונים גבוהים יותר

)דני רבינוביץ', אקונומיים -ומשימוש ברכב פרטי לפי עשירונים סוציו ביתית חמצני כתוצאה מצריכת חשמל-פחמן דו

שמשקי בית המשתייכים לעשירון ההכנסה העליון בישראל על כך מעידים (. ממצאי המחקר 2010כרמית לובנוב, 

פליטה לעומת נתוני ה ,26פי  שימוש ברכב פרטיבו 24גדול פי צריכת חשמל ביתית במייצרים פליטה לנפש שהיקפה 

  אנו מצפים לראות תוצאות דומות גם במחקר הנוכחי, כאשר בוחנים קטגוריות צריכה נוספות. לנפש בעשירון התחתון.

. לנפש, אלא קטנה ממנהרציונאלית לעלייה בהכנסה כי העלייה בסך פליטות גזי החממה לא פרופו ההנחה השנייה היא

הנחה זו מתבססת על ממצאי מחקרים  קטנה מאחד.תהיה לנפש  ההוצאה הכספיתגמישות הפליטות לעומת כלומר, 

ת משקי ביקרב צריכה בהשל סל  ים שוניםומוסברת על ידי הרכב( Lenzen, 1998; Wier et al., 2001) קודמים בתחום

כגון נים נמוכים צורכים בעיקר מוצרי צריכה בסיסיים ורית המשתייכים לעשימשקי ב אקונומיות שונות.-מקבוצות סוציו

בזמן שמשקי בית המשתייכים לעשירונים גבוהים קונים  , שהצריכה האנרגטית שלהם גבוהה;מזון, חשמל ודלקים לבית

 שהצריכה האנרגטית והפחמנית של מוצרים אלו נמוכה. ,כגון שירותי בידור ופנאי ,יותר מוצרי יוקרה ומותרות

שקי הבית בעשירונים השונים. מחקרים קודמים מ של בבחירות הצרכניותמתייחסת להבדלים וההנחה השלישית 

צרכים בסיסיים כגון מזון, מלא את מראים, כי מרבית ההוצאה הכספית של משקי בית בעלי הכנסה נמוכה מופנית כדי ל

לעומתם, משקי בית עם הכנסה גבוהה הינם צרכנים . (Cohen et al., 2005; Wier et al., 2001) חשמל וחימום לבית

למזון מהווה אחוז על שר ההוצאה על דלקים לבית וגדולים יותר של סחורות ושירותים שניתן להגדירם כמותרות, כא

 קטן יחסית מסך ההוצאות שלהם.

בקרב משקי הבית שימוש באנרגיה )חשמל, דלקים לחימום/קירור, מגורים( וצריכת מזון הינם תחומים בעלי השפעה 

ומהווים חלק צריכת סחורות ושימושי תחבורה עולים עם העלייה בהכנסות, בעוד משמעותית יותר במדינות מתפתחות, 

היחס בין פליטות כי  ניחניתן לה .(Hertwich & Peters, 2009)לפליטות במדינות מפותחות  משמעותי יותר בתרומה
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-ישירות הנובעות משימוש ישיר בדלקים ופליטות עקיפות בגין צריכת סחורות ושירותים יהיה שונה בין קבוצות סוציו

לעומת  ,אקונומיות שונות, כאשר אצל משקי בית בעלי הכנסה גבוהה יותר הפליטות העקיפות יהוו חלק משמעותי יותר

 בעלי הכנסה נמוכה.  

 מציג 1 'מסתרשים של משקי בית בישראל.  ות תופעה דומה גם כשמסתכלים על הרכב ההוצאה הכספיתניתן לרא

עשרת תחומי הצריכה על פי  ,העליוןבעשירון של משקי בית בעשירון התחתון ולנפש סטנדרטית הוצאות ההתפלגות 

על מגורים וצריכת  אצאה היההו . ניתן להבחין כי בעשירון התחתון מרבית(2012) לפי חלוקה של הלמ"ס ,העיקריים

 ,לצרכים אלומוקדשת מחצית מההוצאה מ פחותעשירון העליון בעוד במסך ההוצאה החודשית לנפש(,  60%-מזון )כ

הוצאה לכלי רכב במשקי הבית: ה ואנתון בולט נוסף ה צריכת מוצרים ושירותים אחרים.מופנית להמחצית השנייה ו

ההוצאה על כלי רכב משמעותית בהרבה בהשוואה למשקי בית מהעשירון התחתון במשקי בית של העשירון העליון 

. הוצאות אלו כוללות תשלום על רכישת רכב, קניית דלקים ושמנים (6%לעומת  מסך ההוצאה החודשית 14%)

 התורמים רבות לפליטות ישירות של גזי חממה.

 

 (.2012 שנת נתוני) והעליון התחתון העשירון בין, סטנדרטית לנפש, ביתית לצריכה חודשיות הוצאות של השוואה 1 תרשים

 

 מתודולוגיהבחירת  2.2

שתי  נבחנוכדי לקבוע מהי השיטה המיטבית לניתוח פליטות גזי חממה של משקי בית בישראל, בטרם תחילת המחקר, 

 & Pandey, Agrawal, & Pandey, 2011; Wiedmann) המקובלות בשימוש פליטות גזי חממה חישובגישות עיקריות ל

Minx, 2007). 

 . (PAלהלן )Process Analysis , או "מלמטה למעלה" .1

 . Environmental Input-Output analysis (EIO): תפוקה-למעלה למטה", על פי ניתוח סביבתי של לוחות תשומהמ" .2
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PA  ושירותים, מעריסה להריסהכדי לאמוד ולנתח את ההשלכות הסביבתיות של מוצרים הוא מודל שפותח (from 

cradle to grave).  יצור, שיווק, הפצהלאורך חיי המוצר, הכולל תהליכי המודל עוקב אחר פליטות ושימוש במשאבים, 

התחשבות בפליטות עקיפות ואילו ההוא לוקח בחשבון את הפליטות הישירות )שריפת דלקים( במוצר והריסתו. שימוש 

 . בשיטת הערכה זו מאוד מוגבלתלרוב 

מבוצע אך הניתוח נעשה מורכב מדי כאשר הוא ים, בודד יםשל מוצר מתאימה לחישוב פליטותנחשבת כשיטה זו 

 .משקי בית, ממשלה או חברותלגופים גדולים כמו 

לוחות  ןה( input-output)תפוקה -מציע גישה חלופית לחישוב השפעות סביבתיות. טבלאות תשומה EIOניתוח 

פי ענפי היצור הקיימים. תשומות ותפוקות  חשבונאות לאומיים, המתארים את הפעילות הכלכלית במשק המקומי על

התפוקות של אותו ענף בין ענפי את החלוקה של  ,, כאשר כל שורה מייצגת ענףסימטרית מוצגות בצורה של מטריצה

ענפים השונים בכלכלה, הנדרשות הוצריכה סופית של צרכנים. כל עמודה מתארת את התשומות מ ,תעשייה אחרים

בניכיון , מחירי בסיסבדרך כלל במוצגות במונחים נומינאליים, יצרנים והצרכנים בין ה עברותההליצור תפוקה של הענף. 

לדוגמא, מגולמות בתוך המודל ) עבור שיווק והובלת המוצרים. תזרימי כספים שיווק והובלהותשלומים עבור מסים 

 . של ענף אחד יוצג כתשומה מענף ההובלה(תשלום עבור שירותי הובלה 

מאפשר ניתוח השלכות סביבתיות  ,יים של ענפי התעשייה במשקנתונים סביבתלבין  הנתונים כלכליים אלבין שילוב 

 תוך התחשבות בהשלכות ישירות וגם עקיפות.  ,של הצרכן הסופי )משקי בית(ואקלימיות 

למודל משולב לעיל משלבת את יתרונות שתי הגישות  ,מאפשרת ניתוח השלכות ברמה מדויקת ומקיפהה שיטה נוספת

(Hybrid-EIO-LCAהמודל מאפשר ניתוח מפורט של ההשפעות הסביבתיות היש .)רות בעזרת מודל יPA כאשר ,

 בלוחות תשומות תפוקות.  יםההשפעות העקיפות נבדקות דרך יחסי גומלין בין הענפים השונים המתואר

. (Tukker & Jansen, 2006) ינות נתוניםתלוי במטרת המדידה ובזמהשלכות סביבתיות בחירת המודל המתאים לחישוב 

טת יכאשר הוא נעשה לגופים גדולים, כמו ענף תעשיה, משקי בית, צרכן פרטי ממוצע וכו'. ש EIOעדיפות תינתן לניתוח 

PA קבוצה קטנה של מוצרים. ם, מוצר בודד או תהליך מסויכלים על מערכות קטנות שר מסתכעדיפה יותר כא 

של משקי בית בישראל, המהווים צרכנים של סל גדול  מצריכה ביתית CO2פליטות מדידה של לאור יעדי המחקר, 

מודל כ EIOשיטת ניתוח על  מתבססהמחקר מידע בישראל, הבהתאם לזמינות הנתונים ומקורות , וומורכב של מוצרים

 המתאים ביותר.

 

 קביעת גבולות מדידה 2.2

מהווה את מרבית פליטות גזי החממה בישראל. ו ,חמצני הינו אחד הגורמים העיקריים לאפקט החממה-פחמן דו

אך לצורך הפשטה  ,המתודולוגיה שתוארה לעיל מאפשרת התחשבות בגזי חממה שונים והשפעות סביבתיות אחרות

בלבד ואינו  CO2בסקטורים השונים, המחקר מתמקד בפליטות גזי חממה ל פליטות שבנתונים מלאים בשל מחסור ו

 לוקח בחשבון גזי חממה נוספים.



 

8 
 

 ואיסוף נתונים שיטת מחקר .2

בהתאם לזמינות הנתונים ויעדי המחקר, לניתוח השפעה אקלימית , מתאים ביותרשנמצא המודל כפי שתואר לעיל, 

, המתבסס על לוחות חשבונאות לאומיים. כדי להבין בצורה EIOמודל  הואמצריכה ביתית של משקי בית בישראל, 

 .ולוחות תשומה תפוקה והמודל הכלכלי העומד מאחורישל מבנה בהבנת הטובה יותר את המודל יש צורך להעמיק 

 

 תשומה תפוקהלוחות  .2.1

עומדת ההנחה כי הסחורות  ,30-בשנות ה Leontief, שפותח על ידי תפוקה-בבסיס המודל לחישוב לוחות תשומה

השונות במשק נמכרות לא רק לצרכן הסופי אלא גם לידי הפירמות השונות לשימושי ביניים ויצור עתידי. לוחות 

השונים בערכים  מידע על העברות בין ענפי הכלכלהומספקות  ,תפוקה נבנות על פי לוחות היצע וביקוש-תשומה

 מהווה הסימטרי הלוח. השורה לסך שווה העמודה סך, "סימטרי תפוקה תשומה לוח, "הלוחותנומינאליים. באחד 

 של ניתוח מאפשרים הכוללים המקדמים. הכוללים והמקדמים Leontief של ההפוכה המטריצה של לחישוב פלטפורמה

מוצג במחירי לוח תשומות תפוקות סימטרי  .סופיים לשימושים תפוקה יחידת ייצור של והעקיפות הישירות ההשפעות

 בסיס, כלומר בניכוי מסים ומתחי שיווק והובלה. 

 

 ענפים קונים     

 

 ענפים מוכרים

 סה"כ תפוקות שימושים סופיים שימושי ביניים

  2 1 שימושי ביניים

  4 3 תשומות ראשוניות

    סה"כ תשומות

 1 טבלה

 

מציגה חלוקת תפוקות של ענף כלכלי. סך התפוקה של כל ענף מתחלק לשימושי ביניים )ריבוע  1כל שורה בטבלה מס. 

מוצרים הנרכשים  –( 2צור של ענפי כלכלה שונים, ושימושים סופיים )ריבוע יבתהליכי הי לה תשומות המשמשותא –( 1

 ע"י הצרכן הסופי )צרכנים פרטיים, ציבוריים, ייצוא והשקעה(. 

מציגים את החלוקה של תשומות ראשוניות בין ענפי כלכלה ושימושים סופיים. תשומות ראשוניות אלה  4-ו 3ריבועים 

 בוא ומרכיבי ערך מוסף.ימורכבים מי

 ק בהיבט מיסוי על פליטות פחמן בארץ. נבחנו השפעותשימוש בלוחות תשומות לאומיים ר נעשהמחקרים בארץ ב

ביצועים לי במשק, על רווחה חברתית, על משקל הכלכה-שיוויחמצני על -התרחישים השונים להפחתת פחמן דו

-)שמהווה הרחבה ללוחות תשומה SAMכלכליים של הסקטורים השונים בעזרת מטריצת החשבונות החברתיות 

. אך לא נמצא תיעוד בספרות למחקר שעוסק בניתוח (2011, שכטר,Faitelson,2010 ,Palatnik,2008) תפוקה(

 .EIOסביבתי -תרומתם של הצרכנים הסופיים על פליטות גזי חממה בארץ לפי מודל כלכלי
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 EIOאנליזת  .2.2

קה ומאפשר ניתוח השלכות סביבתיות של המשק תפו-מהווה הרחבה למודל הכלכלי של תשומה EIOאנליזת 

המסחר בין היצרנים יחסי הגומלין ותפוקה מתאר את -לוח תשומהבין ענפי הכלכלה השונים. כאמור,  שלהןוההעברות 

כלכלה הבין זרמי כסף בענפי קשרים של הניתוח  מאפשרהשונים במשק ובין היצרנים לצרכנים הסופיים. מידע זה 

ביבתיות עקיפות, כלומר את האנרגיה ס השפעותסביבתיות של השימושים הסופיים. ניתן למדוד השלכות השונים והה

הגלומה בשימוש סופי של מוצרים, דרך ניתוח תזרימי תשומות )בערכים פיזיים או נומינליים(, בין ענפי כלכלה שונים 

בין הצריכה הסופית והפעילות הכלכלית במשק לבין ההשפעות  הקישור שעושה המודלשנדרשו להפקת אותו מוצר. 

הגלום במסחר  CO2החל מאומדן  ר ניתוח ואומדן השפעות אקלימיות בקנה מידה שונים,מאפש ,הסביבתיות השונות

לאומי, דרך ניתוח השלכות סביבתיות ותרומה לפליטות גזי חממה ברמה מקומית, וכלה באומדן השפעה סביבתית בינ

 .(Munksgaard, Wier, Lenzen, & Dey, 2008) של משקי בית

לזיהום הסביבתי ופליטות  צריכה פרטיתונתוני הוצאות משקי בית מאפשר לאמוד את התרומה של  EIOשילוב בין מודל 

משקי בית השפעה האקלימית של ההבדלים בלבחון את  ניתוח נתונים מתאימים מאפשר, מעבר לכךגזי חממה בפרט. 

 לאמודמאפשר זה ניתוח  הכנסה, השכלה, גיל וגודל המשפחה. לפי רמת שונות דמוגרפיות-קבוצות סוציוהמשתייכים ל

 סביבתית של סגנונות חיים שונים ולזהות את אלו שתרומתם גבוהה יותר. ההשפעה את ה

המודל משלב נתוני זיהום סביבתי בנתוני המסחר בין ענפי הכלכלה במשק, כאשר עבור כל ענף כלכלי יש לקחת 

בחשבון את הפליטות הישירות הנגרמות משריפת דלקים מאובנים והפליטות העקיפות הנובעות מרכישת סחורות 

השיטה להפקת . שירותים מסקטורים אחרים. הפליטות העקיפות מחושבות בעזרת המקדמים הכוללים של לאונטייףו

נותן לנו את העלות הפחמנית של סחורות בכל אחד מהענפים  שילוב נתונים אלה. 1מקדמים אלו מוסברת בנספח 

בהתבסס על נתוני  ,ומאפשר לאמוד את הפליטות של משקי בית ,לשקל עלות סחורה CO2במונחים של סך פליטות 

 הרכב ההוצאה הכספית שלהם.

 

 ;Gay&Proops, 1993) לפי מתודולוגיה המתוארת במחקרים קודמים ,שלבים עיקריים 3-ב בוצעההעבודה 

Munksgaard et al., 2000; Wier et al., 2001): 

 לכלה במשק. ענפי כ 42-בוקטור אינטנסיביות ישירה חישוב  .1

)נתוני למ"ס( לבין מקדמי  באותו ענף צריכת דלקים סךמחושבים על ידי מכפלה בין ענף כלכלי הפליטות הישירות של 

. את סך הפליטות הישירות )סה"כ ארבעה סוגי דלקים בהתאם לזמינות נתונים( הפליטה המתאימים לכל סוג דלק

 directעל מנת לחשב את האינטנסיביות הישירה של כל ענף ) ,הנגרמות בכל ענף נחלק בסך התפוקה של אותו ענף

intensity)1בענף מסוים. ₪  1בשווי כספי של  תפוקהצור ישנגרמות מיהישירות  , אשר מראה את כמות הפליטות

 עיקריים במשק.הכלכלה הענפי  42חישוב זהה נעשה לכל 

 

                                                           
1

(, מדד שמשמש energy intensityחלוקה של האנרגיה הנצרכת בענף בסך התפוקה שלו, תיתן את הדרישות האנרגטית ) 

 במחקרים רבים בעולם
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 ענפי כלכלה במשק. 42-ב האינטנסיביות הכוללתחישוב  .2

 הפליטות )או השלכות הסביבתיות אחרות(, ישירות ועקיפות,סך את  תהאינטנסיביות הכוללת של ענף כלכלי מייצג

סיביות הכוללת נלצרכנים הסופיים על ידי אותו ענף. ניתן להציג את וקטור האינט₪  1הדרושות לייצור תפוקה שעלותה 

 על ידי המשוואה:

𝐹 = 𝑓(𝐼 − 𝐴)−1 

𝑓  כלכלי )לפי החישוב שמתואר בסעיף קודם( מציג אינטנסיביות ישירה של ענף ,F  הוא וקטור של האינטנסיביות

𝐼) ,(total intensity vector)הכוללת  − 𝐴)−1 –  .מתארים את יחסי  הכוללים מקדמיםהמטריצה של המקדמים הכוללים

תפוקה על  יחידת ייצורשל  והעקיפות הישירות ההשפעות ניתוחמאפשרים תשומות תפוקות בין הענפים השונים ו

מטריצת תפוקה והפקת המקדמים הכוללים. -מתאר את החישוב לבניית לוחות תשומה 1נספח  סופיים.השימושים ה

הלוחות מחושבות במקבצים ס יחד עם לוחות תשומה תפוקה, אך מאחר והמקדמים הכוללים מתפרסמת על ידי הלמ"

לא  ,כלכלה בלבד ענפי 42-נתונים על התפלגות שימוש בדלקים במשק זמינים לאילו ו ,ענפי כלכלה 14,65,159של 

בהתאם לחלוקה של ענפי כלכלה  42-הייתה אפשרות להשתמש במקדמים אלו. לצורך המחקר, נעשתה התאמה ל

 והפקה של מטריצת מקדמים כוללים חדשה. 2נתוני צריכת דלקים במשק

ענפי הכלכלה,  42חושבה לכל ₪ 1האינטנסיביות הכוללת המייצגת את הדרישה הפחמנית ליצור תפוקה בשווי 

 מציג את התוצאות לחישוב זה.  2/שקל. נספח CO2במונחים של גרם 

 

 

 .מצריכה ביתית של משקי בית CO2חישוב פליטות  .3

אינטנסיביות של הבכל קטגוריית צריכה, מכפלה בין ההוצאה של משקי בית עבור מוצרים מאותה קטגוריה במקדם 

הענף המייצר מוצרי צריכה בקטגוריה זו, תיתן את סך הפליטות הנגרמות ע"י משק הבית כתוצאה מצריכת מוצרים 

ולצה במדד עבור החמחיר ששולם נכפיל את הלדוגמא, כדי לחשב פליטות הקשורות לקניית חולצה,  בקטגוריה זו.

מהקטגוריות ייתן את סך הפליטות מצריכה של משק  ליטות בכל אחתהפ יביות של ענף "מוצרי הלבשה". סךאינטנסה

 הבית.

. עיקריות, הגדרנו קטגוריות צריכה CO2על מנת לחשב את סך ההשפעה הסביבתית של משקי הבית, במונחים של 

מסך ההוצאות של משקי בית,  95%-מהווה כ םומי צריכה, אשר ההוצאה הכספית עליהתח 12-המחקר מתמקד ב

 דלקים ועשר קטגוריות של צריכת סחורות ושירותים.ה ישירה של שתי קטגוריות של צריכבהם 

 

 

 סולר, גז וחשמל לבית .1

                                                           
2

בעזרת הסיווג האחיד של ענפי כלכלה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מסמך זה מציג את החלוקה של ההתאמה נעשתה  

 205-ו 14,65,159ענפי כלכלה במשק במקבצים של 

 פליטות ישירות
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 דלקים לתחבורה פרטית .2

 (ותחזוקת הביתדיור )בעלות על מגורים, שכר דירה, מים  .3

 מזון )כולל משקאות ומוצרי עישון( .4

 ריהוט וציוד לבית .5

 מוצרי טקסטיל, הלבשה והנעלה .6

 (תחבורה )תחבורה ציבורית, אווירית, הוצאות לכלי רכב )פרט לדלק( .7

 שירותי אירוח ואוכל .8

 חינוך, תרבות ובידור .9

 שירותי בריאות .10

 מוצרים אחרים .11

 שירותים אחרים .12

 

מתמקד  זהאקונומיות שונות. מחקר -כאמור, הרכב ההוצאה הכספית משתנה בין משקי בית המשתייכים לקבוצות סוציו

בהתאם  ,עשר קבוצות משקי בית לפי רמת ההכנסה שלהםגבי ל , וחישוב הפליטות בוצעוני הכנסהרבחלוקה לעשי

 . לנתוני סקר הוצאות משקי בית של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 

 

 איסוף נתונים .2.2

 הנובעות מצריכה פרטית של משקי בית נאספו הנתונים הבאים: CO2לצורך חישוב פליטות 

התפלגות צריכת דלקים במשק, לפי ענפי כלכלה עיקריים. הנתונים נלקחו ממאגר המידע של הלשכה המרכזית  .1

( ופרסומים של משרד 32005לסטטיסטיקה )התפלגות צריכת דלקים במשק, לפי ענפי כלכלה עיקריים, למ"ס, 

 ,2005לשנת  ,דלקים במשק לפי ענפי כלכלהצריכת התשתיות האנרגיה והמים )מנהל הדלק והגז(. התפלגות 

מזוטים, סולר, קרוסין ונפטא. הצלבה של הנתונים השונים מספקת מידע על  –ארבעה דלקים חלוקה לכוללת 

 ענפי כלכלה שונים במשק.  42צריכת דלקים עבור 

 2006לשנת  IPCCמקדמי פליטות עבור סוגי הדלקים השונים חושבו על פי המתודולוגיה המעודכנת של  .2

(IPCC,2006). 

. לוח זה שימש אותנו לחישוב המקדמים הכוללים. 2006 תפוקה סימטרי במחירי בסיס עבור שנת-לוח תשומה .3

, 14היצע וביקושים במקבצים של תפוקות מתפרסמות ע"י הלמ"ס והכנתם מתבצעת ע"פ לוחות -לוחות תשומות

ענפי כלכלה ועל כן היה  42. נתוני צריכת דלקים במשק מציגים תמונת מצב לגבי 4ענפי כלכלה 205 -ו 159, 65

ענפים לפי החלוקה  42-ענפי כלכלה וצמצמנו ל 65צורך בהתאמת לוחות תשומה תפוקה. השתמשנו במקבץ של 

                                                           
3
 /shnaton65/st27_06.pdfhttp://147.237.248.50פליטות משריפת דלקים, לפי צרכן דלק, למ"ס.  
4
 http://www.cbs.gov.il/reader/cw_usr_view_SHTML?ID=965תפוקה, למ"ס, -לוחות תשומה 

 פליטות עקיפות

http://147.237.248.50/shnaton65/st27_06.pdf
http://www.cbs.gov.il/reader/cw_usr_view_SHTML?ID=965
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. המקדמים הכוללים חושבו על פי חלוקה חדשה 1993ל ענפי הכלכלה בקובץ נתוני צריכת דלק והסיווג האחיד ש

 ענפי כלכלה. 42-ל

אקונומיים נלקחו מסקר הוצאות משקי -נתוני הוצאות על תצרוכת משקי בית בחלוקה לעשירונים וחמישונים סוציו .4

אופן שוטף . סקר הוצאות משקי בית נערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ב2006בית של הלמ"ס לשנת 

לקבל נתונים על מרכיבי התקציב של משקי הבית ולקבוע את "המשקלים" לסל הצריכה של  ומטרתו 1997משנת 

"מדד המחירים לצרכן". בסקר נשאלים המרואיינים הן על הכנסותיהם והן על הוצאותיהם. המדגמים הם מדגמי 

מבוסס על  2006החקירה. הסקר לשנת דירות ובכל דירה שנדגמת נחקרים כל משקי הבית שגרים בה במועד 

-יישובים עירוניים וכפריים. סקר הוצאות לפי עשירוני הכנסה נערך בחלוקה ל 171-משקי בית ב 6,259מדגם של 

סקר הוצאות לפי חמישוני הכנסה נערך  ,. לעומת זאתסחורות ושירותים 59בפרוט של ו עיקריות קטגוריות 10

 פריטים. 419-ל חלוקה של ההוצאה לברמת פירוט גבוהה הרבה יותר וכול

 

 CO2מוצגים במונחים של טון הקטגוריות ו 12חושבו לכל אקונומים -סך הפליטות של משקי הבית לפי עשירונים סוציו

שונות על בסיסי הנתונים התאמות דרשו לנפש סטנדרטית בשנה. לצורך חישוב היקף הפליטות בקטגוריות מסוימות נ

 .3מפורטות בנספח ההתאמות שנאספו. 
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 ממצאים .4

 

ומאפשרות  ביתית של משקי בית בישראל שניתן לייחס לצריכה CO2תוצאות המודל מספקות לנו תמונה על פליטות 

תרומתם של משקי בית . אקונומיות של עשירוני הכנסה-כלכלי של הפליטות לפי קבוצות סוציו-להרכיב פרופיל חברתי

מרבית הפליטות נובעות מצריכת אנרגיה לנפש בשנה.  CO2טון  4.696ממוצע של לפליטות גזי חממה עומדת על 

 מסך הפליטות.  30%ואילו פליטות עקיפות מהוות בממוצע  ,חשמל ודלקים לבית –ישירה 

מציגה את העלות החיצונית  ,2המופיעה בנספח  ,ת נתוני אינטנסיביות פחמנית של הענפים הכלכליים במשקטבל

ענפים שצריכת תפוקתם תוביל ה לושבצריכת מוצרים ושירותים לפי ענפי כלכלה במשק. כך למשל ניתן ללמוד אי

, וזאת פחמנית הגבוהה ביותרהאינטנסיביות הבעל הוא כי ענף החשמל  ניתן להבחיןות גבוהה יותר. לכמות פליט

עלי אינטנסיביות פחמנית גבוהה קת מדלקים מאובנים. ענפים אחרים באנרגיה המופ תעתירהיא  מאחר והפקת חשמל

חינוך גורמים להשפעה ו ל. לעומתם שירותי תברואה, תקשורת, שירותי אירוח ואוכמזון, חקלאותהתעשיית ם מים, ה

ה של לעומת צריכ ,תוביל לעלייה גבוהה יותר בפליטות₪  100צריכה של מזון בסך  ,סביבתית נמוכה יחסית. כלומר

 . באותה עלותשירותי תקשורת 

 

 

 

 מצריכה ביתית של משקי בית לפי עשירוני הכנסה CO2פליטות  .4.1

 ככל שההכנסה גדלה, כך גדלה כמות הפליטות, וחלקן היחסי של הפליטות העקיפות מסך הפליטות 

ואת כמויות הפליטות הישירות  ,אקונומיים-ם סוציושל משקי בית לפי עשירוני CO2פליטות מציג את סך  2תרשים 

גדלה  CO2כמות פליטות ניכר כי ניתן להבחין בכמה הבדלים מהותיים בפליטות משקי בית לפי רמת הכנסה. והעקיפות. 

תחתון הפליטות הישירות העשירון העבור  של הפליטות העקיפות מסך הפליטות.היחסי גם חלקן  כךו ,עם ההכנסה

 ,מסך הפליטות 66%רק צריכת דלקים ישירה  עקבואילו העשירון העליון תורם לפליטות  ,מסך הפליטות 73%מהוות 

, דרך צריכת מוצרים ושירותיםבצורה עקיפה, כלומר בעלי הכנסה גבוהה תורמים לפליטות  והיתר מפליטות עקיפות.

לייה עות עולה עם הסך הפליטלפיהן תוצאות אלה עקביות עם ההנחות בבסיס המחקר,  יותר מבעלי הכנסה נמוכה.

 של פליטות ישירות.  ןוכך גם החלק היחסי של פליטות עקיפות לעומת חלק ,בהכנסה
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 עקיפות ופליטות ישירות לפליטות בחלוקה, הכנסה עשירוני לפי, סטנדרטית לנפש בשנה CO2 פליטות  2 תרשים

 

 

 לפי קטגוריות צריכה CO2פליטות  .4.2

  (.64%-התחתונים מרבית הפליטות נגרמות מצריכת מוצרי בסיס )חשמל ומזון, כבעשירונים 

 .בעלי הכנסה גבוהה תורמים יותר לפליטות באמצעות צריכת מוצרים ושירותים 

  מאשר בעשירון התחתון. 5פערים משמעותיים בצריכת דלק לתחבורה פרטית: בעשירון העליון פי 

אקונומיות שונות וההשפעה הסביבתית שלהם. -ייני צריכה של קבוצות סוציומציג תמונה יותר ברורה על מאפ 3תרשים 

ואילו בעלי הכנסה גבוהה תורמים יותר  ,(64%-בעשירונים התחתונים מרבית הפליטות נגרמות מצריכת חשמל ומזון )כ

ניתן  2בלה מט של פליטות מתחבורה גדל עם ההכנסה.לפליטות באמצעות צריכת מוצרים ושירותים. גם החלק היחסי 

במשקי בית המשתייכים  – 5פי  –גבוה בצורה משמעותית  תלראות כי סך הפליטות משימוש בדלק לתחבורה פרטי

 CO2ק"ג  196לנפש בשנה בעשירון העליון לעומת  CO2ק"ג  1074לעומת משקי בית בעשירון התחתון ) ,לעשירון העליון

במחקרים אחרים, אשר מראים כי תחבורה עלו גם דומות  המעידות על מגמות (. תוצאותלנפש בשנה בעשירון התחתון

ת במדינות מפותחות, ואילו מזון וצריכת מוצרים ושירותים מהווים חלק גדול יותר בטביעת רגל פחמנית של משקי בי

 חזקת דירה משמעותיים יותר במדינות מתפתחות.וא

5.18 
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10987654321

לנפש סטנדרטית לפי עשירוני הכנסה  CO2פליטות שנתיות של 

 )בשנה CO2טון (

 CO2כ פליטות "סה פליטות עקיפות פליטות ישירות
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 צריכה ושירותי למוצרי בחלוקה, הכנסה עשירוני לפי, CO2 פליטות 3 תרשים

 

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

עשירון           
 הכנסה

 קטגורית
 צריכה

4101.44 3440.94 3008.70 2888.92 2521.45 2518.34 2405.33 2222.66 2010.00 1829.27 
חשמל ודלקים 

 לבית

 דלק לתחבורה 196.51 265.34 310.40 464.23 506.29 684.05 701.03 826.92 809.00 1074.79

586.08 548.20 511.29 478.48 447.99 449.61 423.08 420.06 384.84 342.90 
מזון, משקאות  

 ומוצרי עישון 

 מגורים   142.79 160.76 167.60 187.50 193.81 200.81 223.49 256.86 289.05 366.62

 ריהוט וציוד לבית   21.44 25.12 43.23 48.26 40.82 36.60 51.83 70.02 78.59 108.48

161.69 125.70 93.23 89.57 87.48 76.96 68.76 57.71 52.97 44.79 

תעשיית  
טקסטיל, מוצרי 

הלבשה, נעליים, 
 עור ומוצריו 

396.05 245.59 181.07 147.02 105.29 80.96 72.95 55.51 46.40 27.10 
תחבורה )פרט  

 לדלק( 

328.40 220.61 148.81 121.45 94.62 86.82 57.14 48.69 18.74 28.14 
שירותי אירוח  

 ואוכל  

274.02 236.05 197.19 166.12 153.61 131.57 100.01 86.51 69.63 58.51 
חינוך, תרבות  

 ובידור 

 שירותי בריאות   32.33 40.07 43.13 53.44 56.70 67.83 78.99 84.06 102.57 162.47

 מוצרים אחרים   28.76 33.30 40.43 48.17 72.36 64.58 76.23 87.63 114.35 134.27

 שירותים אחרים   25.40 28.95 39.62 47.44 61.52 69.33 69.37 78.71 93.51 92.60

 סה"כ 2777.94 3136.11 3535.54 3976.33 4275.76 4533.64 5092.50 5544.50 6304.16 7786.91

 

 הכנסה לעשירוני בחלוקה, צריכה קטגוריות לפי( בשנה, סטנדרטית לנפש ג"ק) CO2 פליטות 2 טבלה
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 לפי סוגי צריכה עיקריים CO2פליטות 

 שירותים מוצרים מזון תחבורה מגורים חשמל ודלקים לבית
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 פליטות של בעלי הכנסה נמוכה נובעות בעיקר מצריכת מזון ומגורים; בקרב בעלי פליטות עקיפות :

 הכנסות גבוהות שיעור גבוה של פליטות כתוצאה מצריכת שירותים ומוצרים.

 

מציגים את התפלגות הפליטות העקיפות בין מוצרי צריכה ושירותים שונים, בחלוקה לעשירון תחתון,  4-6תרשימים 

עליון ומשק בית ממוצע. גם כאן ניתן להבחין כי במשקי בית בעלי הכנסה נמוכה מרבית הפליטות נובעות מצריכת מזון 

כתוצאה מצריכת שירותים גבוה יותר, התרומה לפליטות אקונומי -ומגורים, ואילו בקבוצת משקי הבית במעמד סוציו

מסך הפליטות במשקי בית המשתייכים לעשירון התחתון נובעות מצריכת מוצרים  64%גבוהה יותר. ומוצרים 

מסך הפליטות של משקי בית המשתייכים לעשירון העליון נובעות  36%"בסיסיים" כמו מזון ומגורים. לעומתם, רק 

וכל, החזקת ואילו שאר הפליטות נגרמות כתוצאה מצריכת מוצרי מותרות כגון שירותי אירוח וא ,מצריכת מוצרים אלו

 .רכב פרטי, בידור וכדומה

 

 

 

 תחתון עשירון(, ודלקים חשמל צריכת בלי) עקיפות פליטות 4 תרשים

 

45% 

19% 

3% 

6% 

4% 
4% 

8% 

4% 
4% 3% 

 משקאות ומוצרי עישון, מזון עשירון תחתון, פליטות עקיפות

 מגורים

 ריהוט וציוד לבית

,  מוצרי הלבשה, תעשיית טקסטיל
 עור ומוצריו, נעליים

 (פרט לדלק)תחבורה 

 שירותי אירוח ואוכל  

 תרבות ובידור, חינוך

 שירותי בריאות

 מוצרים אחרים

 שירותים אחרים
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 ממוצע בית משק(, ודלקים חשמל צריכת בלי) עקיפות פליטות 5 תרשים

 

 

 

 

 עליון עשירון(, ודלקים חשמל צריכת בלי) עקיפות פליטות 6 תרשים

 

 

33% 

16% 
4% 6% 

9% 

8% 

10% 

5% 
5% 4% 

 ממוצע, פליטות עקיפות
 משקאות ומוצרי עישון, מזון

 מגורים

 ריהוט וציוד לבית

,  מוצרי הלבשה, תעשיית טקסטיל
 עור ומוצריו, נעליים

 (פרט לדלק)תחבורה 

 שירותי אירוח ואוכל  

 תרבות ובידור, חינוך

 שירותי בריאות

 מוצרים אחרים

22% 

14% 

4% 
6% 15% 

13% 

11% 

6% 
5% 4% 

 משקאות ומוצרי עישון, מזון עשירון עליון, פליטות עקיפות

 מגורים

 ריהוט וציוד לבית

,  מוצרי הלבשה, תעשיית טקסטיל
 עור ומוצריו, נעליים

 (פרט לדלק)תחבורה 

 שירותי אירוח ואוכל  

 תרבות ובידור, חינוך

 שירותי בריאות

 מוצרים אחרים

 שירותים אחרים
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 CO2מתאם בין ההוצאה של משק בית לסך פליטות  .4.2

 1-חמצני למשק בית קטנה מ-גמישות ההוצאה הכספית ופליטות פחמן דו :  

סיסיים, שהם בעלי נמוך צורכים בעיקר מוצרי צריכה ב אקונומי-משקי בית ממעמד סוציו

, צרי מותרותאקונומי גבוה צורכים יותר מו-אינטנסיביות גבוהה; לעומתם, משקי בית ממעמד סוציו

 בעלי דרישה פחמנית נמוכה. 

 

ניתן לחשב את המתאם בין  ,לבין כמות הפליטותמשק בית  לש גובה ההוצאה החודשית תלות ביןהכדי לבחון את 

נחשב גמישות ההוצאה לעומת סך הפליטות את שלהם.  הפחמנית של משקי בית וסך ההוצאה החודשיתהדרישה 

 :(Lenzen, 1998; Wier et al., 2001) בעזרת המשוואה

𝜂𝑋,𝜀 =
𝜕𝜀/𝜕𝑋

𝜀/𝑋
 

X  ,מייצג את ההוצאה של משק בית𝜀  מייצג את סך פליטותCO2ו ,- 𝜂𝑋,𝜀 – למשל גמישות של  את הגמישות. כך

𝜂𝑋,𝜀 = את הגמישות ניתן . 90%-סך הפליטות יעלה רק ב ,בהוצאת משק בית 100% עלייה שלכי ב משמעותה, 0.9

 לחשב בעזרת רגרסיה המיוצגת על ידי המשוואה:

ε(X) =  k𝑋𝜂𝑋,𝜀 

  ם מספרים קבועים.ה 𝜂𝑋,𝜀-ו kכאשר 

𝜂𝑋,𝜀והוצאה כספית של משק בית שווה  CO2. גמישות פליטות 7מיוצגות בתרשים תוצאות הרגרסיה  = 0.74, 

. תוצאה זו מאמתת את אחת 7.4%יעלה ב CO2סך פליטות  ,בהוצאה של משק בית 10%כלומר עבור עלייה של 

. כלומר, צריכת 1-כספית למשק בית קטנה מההוצאה החמצני ו-גמישות פליטות פחמן דולפיה ההנחות של המחקר, 

ה יותר של פליטות מאשר צריכה של קטניחסית גורמת לתרומה מוצרים ושירותים של משקי בית בעלי הוצאה גבוהה 

אקונומי נמוך. הסבר לתופעה זו טמון בהבנת הרכב הצריכה של משקי בית המשתייכים -משקי בית במעמד סוציו

אקונומי נמוך צורכים בעיקר מוצרי צריכה "בסיסיים" כגון מזון -אקונומיות שונות. משקי בית ממעמד סוציו-לקבוצות סוציו

-משקי בית ממעמד סוציו ,לעומתם ;ים בעלי דרישה אנרגטית ופחמנית )אינטנסיביות( גבוההשהם מוצר ,וחשמל לבית

 שהם מוצרים בעלי דרישה פחמנית נמוכה.  ,תקשורתאקונומי גבוה צורכים יותר מוצרי מותרות כגון שירותי בידור או 

, אלא מניח כי הדרישות ם לענף אחדכי המודל המיושם במחקר זה אינו מבדיל בין המוצרים השונים המשתייכי יש לציין

פריט מ 10גבוהה פי יהיה בעל דרישה פחמנית ₪  1000. כלומר, פריט אופנה שעלותו הפחמנית פרופורציונלית למחיר

ברובם בעבודת  מיוצריםמאחר ומוצרים יקרים יותר  ,הנחה זו אינה תמיד נכונה , כאשר בפועל₪ 100אופנה שעלותו 

אקונומיות -מאחר ומשקי בית מהקבוצות הסוציו. CO2יד שאינה דורשת הרבה אנרגיה ולכן לא תורמת לפליטות 

 .7הגבוהות צורכים מוצרים יקרים יותר, הגמישות עלולה להיות נמוכה יותר מזו המוצגת בתרשים 
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 סטנדרטית לנפש חודשים הוצאה של כפונקציה CO2 פליטות 7 תרשים

 

 

 מגבלות המחקר .4.4

  ויוצא מנקודת הנחה כי  ,יבואאליה בנכנסים המיוצרים בישראל ואלה ההמחקר אינו מבדיל בין סחורות ושירותים

 CO2 שונות. השאיפה היא לאמוד את פליטותחמן של הענפים זהים בין מדינות מבנה הכלכלה המקומית ומקדם פ

של . בתוך התחשבות בהבדלים במקדם פליטה של סחורות המיובאות ממדינות אחרות ,צור מקומייהנובעות מי

 צוא.ימחקר זה אינו מתייחס ליבוא וי נמוכה וקושי בניתוח נתונים אלה, זמינות נתונים

  יש צורך בנתונים . 2005ותקפים לשנת  ,ענפי כלכלה 42נתוני צריכת דלקים במשק זמינים נכון להיום רק עבור

על מנת לבחון בצורה מדויקת יותר את ההשפעה  ,יותר והפרדה מפורטת יותר לסקטורים השונים במשק עדכניים

של הרגלי צריכה על פליטות גזי חממה של משקי הבית. כך למשל, נתוני צריכת דלקים מופיעים עבור ענף 

צר מזון יהיה זהה לזה של "תעשיית מוצרי מזון, משקאות ומוצרי טבק", כך שהמודל מניח כי מקדם פליטה עבור מו

מקדמי וון וכולל מוצרים וסחורות רבים שמוצרי טבק כאשר בפועל המצב שונה. סל הצריכה של משקי בית מג

, אך בגלל זמינות נתונים נמוכה אין ביכולתנו לבחון את ההבדלים בין המוצרים מאוד פליטה שלהם משתניםה

 השונים בצורה מעמיקה יותר. 

 בהתאם לנתונים הזמינים. לוחות תשומה 2006פעה האקלימית של צריכה ביתית לשנת המחקר אומד את ההש ,

כדי לחשב את ההשפעה בשנים האחרונות. שוב נערכו  לאו ,בלבד 2006-ו 1995תפוקה של ישראל הופקו בשנת 

 יש צורך בנתונים עדכניים יותר. הסביבתית של משקי הבית 

y = 10.18449x0.73693 
R² = 0.99833 
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 חמצני של משקי -דו על סך פליטות פחמןצריכה הוהרגלי חיים המת כדי להבין בצורה טובה יותר את השפעת ר

כגון  ,דמוגרפיות אחרות בנוסף לעשירוני הכנסה לפי מאפיינים אחרים-לבחון הבדלים בין קבוצות סוציוניתן  ,הבית

 רמת השכלה, גודל משק בית ורמת אורבניזציה. 

 אינה מסתכמת רק בפליטות כתוצאה מצריכה סביבתית של משקי בית ההשפעה הCO2 , אלא כוללת גזי חממה

במחקר  שנעשהחמצני, כפי -גזי חממה אחרים, בנוסף לפחמן דו . מחקר עתידי יכול לכלולנוספיםונזקים סביבתיים 

 .(Lenzen, 1998)שבחן את הפליטות מצריכה פרטית במשק האוסטרלי 
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 מסקנותוסיכום  .5

רמת חיים לקיום לספק את המוצרים והשירותים השונים  כדילבחירות הצרכניות שלנו השפעה אדירה על הסביבה. 

 ,אנרגיה ומשאבים רבים. בעולם שרובו מסתמך על מקורות מתכלים מושקעים מאמצים צרכנים פרטייםאותה 

ות גזי חממה לאטמוספירה, זיהום סביבתי ונזק שמתבטא בעלייה של פליט ,מחיר סביבתי כבדלהשקעת אנרגיה 

 אך האתגר הנוסף אנושית,צום הנזק הסביבתי שנובע מפעילות נדרשים צעדים משמעותיים לצמכי כיום ברור . בריאותי

 . צדק אקלימי היבטים שלהתייחסות לתוך העומד בפני מקבלי החלטות נוגע לשינויים בהרגלי הצריכה 

הרכב בצורה טובה יותר את יש להבין  ,אל הפחתת הפליטות הגלום בשינוי בדפוסי הצריכהאת פוטנציהעריך על מנת ל

 הנובעת מכך.התפלגות הפליטות , ואת דמוגרפיות שונות-סל הצריכה, המשתנה בין קבוצות סוציו

חמצני מצריכה ביתית של משקי -כלכלי לפליטות פחמן דו-פיל חברתימטרתו להרכיב פרומסמך זה מציג מחקר חדש ש

רמת ההכנסה של משקי בית, כלומר עשירוני לפי  אקונומיות-בית בישראל. המחקר מתמקד בעשר קבוצות סוציו

לצורך כך נבחר לבסס את המחקר על . בין הקבוצות השונות ןוהרכבהפליטות ומציג את ההבדלים בכמות  ,הכנסה

(, הבוחן את הקשר בין הוצאות EIO) Environmental Input-Output analysisתפוקה: -ניתוח סביבתי של לוחות תשומה

 משקי בית לבין צריכת אנרגיה ישירה ועקיפה. 

מצריכת מוצרים ושירותים,  כולל פליטות ישירות מצריכת מוצרי אנרגיה ופליטות עקיפות ,של משקי ביתסך הפליטות 

ממצאי . לנפש בשנה CO2טון  5-הממוצע עומד על כולנפש בשנה,  CO2טון  7.8-ל 2.7בין בין העשירונים השונים ע נ

, כאשר במשקי בית בעלי בעשירונים השונים המחקר מצביעים על הבדלים מהותיים ב"סל הפליטות" של משקי הבית

שמל לבית, להם מקדם פליטה גבוה. חהכנסה נמוכה מרבית הפליטות נובעות מצריכת מוצרים בסיסיים כגון מזון ו

משקי בית בעלי הכנסה גבוהה צורכים יותר מוצרים ושירותים שניתן להחשיב כמותרות, כגון שירותי בידור  ,לעומתם

 וחינוך, בעלי מקדם פליטות נמוך יותר. 

בגיבוש כלי סייע יכול לו ,הקבוצות של משקי בית בישראל-מהווה בסיס להבנת התפלגות הפליטות בין תתיזה מחקר 

במחקר נוסף שנערך במסגרת פרויקט מחקר ומדיניות . וך התחשבות בנושאים חברתייםתמדיניות להפחתת הפליטות 

צעדים אפשריים לצמצום פליטות גזי חממה  רועי לויצדק אקלימי של העמותה לצדק סביבתי, בוחן חבר צוות המחקר 

מצעים התנהגותיים א ביןלוי מבחין  בעבודתו. שוויוןה-בישראל, כך שלא יפגעו באוכלוסיות החלשות ולא יעמיקו את אי

. (2013)לוי,  ובין צעדים "נוקשים" יותר של תמחור פחמןלהפחתת הפליטות שיובילו לבחירות צרכניות מקיימות יותר 

טיביות הדרך האפקומסיק כי  ( הוא בוחן לעומק אפשרויות לתמחור הפחמן בישראל,2015במסמך מדיניות עדכני )לוי, 

כי צעד זה יהיה  עולה אקונומיות שונות-הרכב הצריכה של קבוצות סוציואולם מניתוח  פחמן. מס באמצעות ביותר תהיה

 ויפגע באוכלוסייה בעלי הכנסה נמוכה.  שוויונילא 

אקונומיות נמוכות מופנית למוצרים "עתירי אנרגיה" כמו -קבוצות סוציובמרבית ההוצאה הכספית של משקי בית מכיוון ש

גבה מחיר כבד יותר תהטלת מס פחמן על מוצרי אנרגיה  עולה מתוצאות מחקר זה,כפי שחשמל לבית ומוצרי מזון, 

לוי מציע מספר אמצעי מדיניות אקונומיות גבוהות יותר. -לעומת צרכנים המשתייכים לקבוצות סוציו ,ממשקי בית אלו

"דיבידנד לוקת לחלהיעזר בהכנסות המס בהן אפשרות בכדי להתמודד עם ההשפעות הרגרסיביות של תמחור הפחמן, 

 . סביבתיים-או לחלופין להוביל פרויקטים חברתיים לתושבי המדינה, פחמן"
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צריכה ביתית תורמת לפליטות גזי חממה ונדרשים צעדים התנהגותיים ורגולטורים שיביאו לשינוי בהרגלי ברור כי 

משתנה בין משקי בית  הצריכה ויבטיחו אורח חיים מקיים יותר. אך יש גם לזכור כי מידת ההשפעה הסביבתית

. (Rabinowitz, 2012) ועל הצעדים המדיניים להתחשב בהבדלים אלו ,אקונומיות שונות-המשתייכים לקבוצות סוציו

ממשלת ישראל מחויבת להציג יעד משמעותי לצמצום פליטות גזי החממה ולגבש תכנית לאומית מקיפה להפחתת 

שיבטיחו עמידה ביעדי על ישראל לפתח כלים  ,לשינוי ניכר במשק כדי להביא. 2015קראת הסכם פריז בסוף  הפליטות

 השוויון מאידך.-ויתחשבו בהיבטים של צדק אקלימי תוך צמצום אי ,מחדמשמעותיים פליטות 

 

  



 

23 
 

 ביבליוגרפיה

Cohen, C., Lenzen, M., & Schaeffer, R. (2005). Energy requirements of households in Brazil. Energy Policy, 
33(4), 555–562. http://doi.org/10.1016/j.enpol.2003.08.021 

Eggleston, H. S., Buendia, L., Miwa, K., Ngara, T., & Tanabe, K. (2006). IPCC guidelines for national 
greenhouse gas inventories. Institute for Global Environmental Strategies, Hayama, Japan. 

Faitelson H.(2010) "Greenhouse Gases Abatement Policy Alternatives for the Israeli Economy: A General 

Equilibrium Analysis." Master's thesis, University of Haifa, Israel 

Gay, P. -output 
assessment. Applied Energy, 44(2), 113–130. http://doi.org/10.1016/0306-2619(93)90057-V 

Gunter, B., & Furnham, A. (2014). Consumer Profiles (RLE Consumer Behaviour): An Introduction to 
Psychographics. Retrieved from 
https://books.google.com/books?hl=iw&lr=&id=60m2BQAAQBAJ&pgis=1 

Herendeen, R. A., Ford, C., & Hannon, B. (1981). Energy cost of living, 1972–1973. Energy, 6(12), 1433–1450. 
http://doi.org/10.1016/0360-5442(81)90069-4 

Herendeen, R., & Tanaka, J. (1976). Energy cost of living. Energy, 1(2), 165–178. 
http://doi.org/10.1016/0360-5442(76)90015-3 

Hertwich, E. G., & Peters, G. P. (2009). Carbon Footprint of Nations: A Global, Trade-Linked Analysis. 
Environmental Science & Technology, 43(16), 6414–6420. http://doi.org/10.1021/es803496a 

IPCC. (2014). Climate Change 2014 Synthesis Report 

LENZEN, M. (1998). Energy and greenhouse gas cost of living for Australia during 1993/94. Energy, 23(6), 
497–516. http://doi.org/10.1016/S0360-5442(98)00020-6 

Lenzen, M. (1998). Primary energy and greenhouse gases embodied in Australian final consumption: an 
input–output analysis. Energy Policy, 26(6), 495–506. http://doi.org/10.1016/S0301-4215(98)00012-3 

Munksgaard, J., Pedersen, K. A., & Wien, M. (2000). Impact of household consumption on CO2 emissions. 
Energy Economics, 22(4), 423–440. http://doi.org/10.1016/S0140-9883(99)00033-X 

Munksgaard, J., Wier, M., Lenzen, M., & Dey, C. (2008). Using Input-Output Analysis to Measure the 
Environmental Pressure of Consumption at Different Spatial Levels. Journal of Industrial Ecology, 9(1-2), 
169–185. http://doi.org/10.1162/1088198054084699 

Pandey, D., Agrawal, M., & Pandey, J. S. (2011). Carbon footprint: current methods of estimation. 
Environmental Monitoring and Assessment, 178(1-4), 135–60. http://doi.org/10.1007/s10661-010-
1678-y 

Palatnik, Ruslana, and Mordechai Shechter. "Can climate change mitigation policy benefit the Israeli 
economy? A computable general equilibrium analysis." (2008). 



 

24 
 

Rabinowitz, D. (2012) Climate Injustice: CO2 from Domestic Electricity Consumption and Private Car Use by 
Income Decile. ENVIRONMENTAL JUSTICE Volume 5, Number 1 

Solomon, M., Russell-Bennett, R., & Previte, J. (2012). Consumer Behaviour. Retrieved from 
https://books.google.com/books?hl=iw&lr=&id=ajDiBAAAQBAJ&pgis=1 

Tukker, A., & Jansen, B. (2006). Environmental Impacts of Products: A Detailed Review of Studies. Journal of 
Industrial Ecology, 10(3), 159–182. http://doi.org/10.1162/jiec.2006.10.3.159 

Vringer, K., & Blok, K. (1995). The direct and indirect energy requirements of households in the Netherlands. 
Energy Policy, 23(10), 893–910. http://doi.org/10.1016/0301-4215(95)00072-Q 

Wiedmann, T., & Minx, J. (2007). A Definition of ‘ Carbon Footprint. Science, 1(01), 1–11. Retrieved from 
http://www.censa.org.uk/docs/ISA-UK_Report_07-01_carbon_footprint.pdf 

Wier, M., Lenzen, M., Munksgaard, J., & Smed, S. (2001). Effects of Household Consumption Patterns on CO 
2 Requirements. Economic Systems Research, 13(3), 259–274. 
http://doi.org/10.1080/09537320120070149 

 

ניתוח המדיניות להפחתת גזי חממה בעדשות חברתיות והמלצות לקידום צדק אקלימי בישראל. דו"ח  (.2012)לוי, ר. 
 , האגודה לצדק סביבתי1צדק אקלימי ומדיניות כלכלית מספר 

כלים התנהגותיים ואפשרויות להנהגת מס פחמן. דו"ח צדק אקלימי  -הצעות למדיניות אקלים בישראל  (.2013)וי, ר. ל
 ., העמותה לצדק סביבתי2ומדיניות כלכלית מספר 

 ( יישום מס פחמן הוגן בישראל, האגודה לצדק סביבתי2015לוי, ר. )

בצריכה של חשמל ביתי ושימוש ברכב פרטי. נייר אי שוויון בפליטת גזי חממה  (.2010)רבינוביץ', ד., לובנוב, כ., 
 , האגודה לצדק סביבתי1עמדה מס 

משקל  -( ניתוח השפעת תמריצים כלכליים להפחתת גזי חממה במודל שווי2011שכטר, מ., פלטניק, ר., פייטלסון, ה. )
 כללי דינאמי של המשק הישראלי, אוניברסיטת חיפה, מרכז לחקר משאבי הטבע והסביבה

 

  



 

25 
 

 נספחים

 והפקת מקדמים כוללים תפוקה-בניית לוחות תשומה – 1 נספח

תפוקות היא ההבנה כי מכירת מוצרים מתבצעת לא רק לצרכן הסופי )משקי בית( אלא -הבסיס לבניית לוחות תשומות

 גם לחברות אחרות בענפי כלכלה שונים לשימושים עתידיים.

מכירת מוצרים על ידי ענפי יצור שונים מתחלקת לשתי קטגוריות. האחת, מוצרים שמשמשים לצריכה על ידי משקי 

𝑦𝑖צריכה סופית תהיה  iבית, היא נקראת "צריכה סופית". עבור ענף  . השנייה, מוצרים שנמכרים לענפי יצור אחרים  

. מכאן ניתן 𝑥𝑖𝑗יהיה  jכמות המוצרים שנמכרים לענף  iענף  לשימוש בתהליכי ייצור, היא נקראת "ביקושי ביניים". עבור

 כסכום של צריכה סופית וביקושי ביניים: iלהציג את סך התפוקה של סקטור 

𝑥𝑖 =  ∑ 𝑥𝑖𝑗 +  𝑦𝑖

𝑗

 

 :נרשם כך   jתפוקות ותשומות לענף סך סך התפוקות של סקטור מסוים שווה לסך התשומות לאותו סקטור. 

𝑥𝑖𝑗 =  𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗 

 iבתהליך היצור. לדוגמא, אם ענף  jלתשומות מענף  iדרישות של ענף יצור  ומייצג ,מוגדר כ"מקדם טכנולוגי" 𝑎𝑖𝑗כאשר 

נדרשת לייצור חולצה אחת. ההיא כמות ממוצעת של כותנה  𝑎𝑖𝑗הוא "גידול כותנה",  jהוא "תעשיית הלבשה" וסקטור 

 . מכאן, ניתן לרשום:₪ 1לייצר חולצה בשווי כדי רשת נדהשקלי של כותנה הערך האו במונחי כסף, זה 

𝑥𝑖 =  ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗 +  𝑦𝑖

𝑗

 

היא ו ,ענפי כלכלה קיימים במשק n-כלל המשק, מתקבלת מטריצה של תשומות תפוקות בחישוב זה מבוצע לגבי 

פותח על ידי הכלכלן תפוקות -מייצגת את קשרי הגומלין בין הענפים השונים ובינם לבין הצריכה הסופית. מודל תשומות

בהמשך הוא הציג הרחבה של המודל לניתוח השלכות סביבתיות מצריכת סחורות . 305-וסילי לאונטייף בשנות ה

 . נציג את התפוקות במשק במשוואה הבאה:6ושירותים

𝑥 = 𝐴𝑥 + 𝑦 

 מוצרים וסך התפוקה שלהם. nהוא וקטור של  Xכאשר 

Y  הוא וקטור שלn ית שלהם.מוצרים וסך הצריכה הסופ 

A  היא מטריצתnXn .של מקדמי טכנולוגיה של המשק 

 יהיה וקטור של שימושי ביניים במשק. Axכך, 

 צורה אחרת:ניתן להציג את המשוואה ב

𝑥 = (𝐼 − 𝐴)−1𝑦 

 (𝐼 − 𝐴)−1 ייצור של והעקיפות הישירות ההשפעות של ניתוחהיא מאפשרת  .ףיהפוכה של לאונטיהכמטריצה  הידוע 

 המטריצה ההפוכה מורכבת מהמקדמים הכוללים. תפוקה על שימושים סופיים. יחידת

 

  

                                                           
5
 WW Leontief. Structure of American economy, 1919-1929, 1941  

6 
Wassily Leontief Environmental Repercussions and the Economic Structure: An Input-Output Approach The Review of 

Economics and Statistics Vol. 52, No. 3 (Aug., 1970), pp. 262-271 

http://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=US201300615462
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 פליטה של ענפי כלכלה במשק  מקדמי – 2נספח 

CO2 intensity 
 (/שקלCO2 גרם)

 מקור –ענף כלכלי 

 חשמל 2281.19
 מים 384.98
 מוצרי כרייה וחציבה אחרים    221.89
 גולמי וגז טבעי, וכריית פחםזיקוק נפט ומוצריו, הפקת נפט  172.81
 מתכתיים      -מוצרים מינרליים אל 163.44
 נייר וקרטון, ומוצריהם 131.18
 תעשיית כימיקלים ומוצרים כימיים 103.48

 תעשיית מוצרי מזון, משקאות וטבק 83.77
 חקלאות 83.67
 שירותי אירוח ואוכל  83.32
 תעשיית מוצרי פלסטיק וגומי 81.47
 תעשיית טקסטיל, מוצרי הלבשה, נעליים, עור ומוצריו 67.67
 ארגונים קהילתיים וחברתיים, ושירותי דת 61.71
 רהיטים    59.49
 ניידי-פעילויות בנכסי דלא 52.28
 תעשיית מתכת בסיסית ומוצרי מתכת 52.05
 רכיבים  אלקטרוניים  50.34
 פעילויות תרבות וספורט, ובילוי הפנאי 50.11
 אחזקה ותיקון של כלי רכב מנועיים, אופנועים ואופניים ומסחר סיטוני מכירה, 42.84
 הוצאות כלליות ושירותי בנק זקופים  40.24
 שירותי תברואה 40.16
 תעשיית מוצרים לנמ"א 36.99
 שירותי רווחה וסעד )מלכ"רים, ציבוריים ועסקיים(  35.83
 בניה ועבודות הנדסה אזרחית 31.87
 מנועים חשמליים ואביזרים לחלוקת חשמל    31.43
 תעשיית כלי הובלה 31.40
 שירותי בריאות )מלכ"רים, ציבוריים ועסקיים(  31.03

30.27 
וירית, שירותים לתחבורה, אחסנה, מגרשי חניה ומסופי והובלה יבשתית, ימית וא

 מטען
 שירותי חינוך )מלכ"רים, ציבוריים ועסקיים(  28.97
 שירותי תקשורת 28.39
 שירותים ציבוריים  27.66
 מכונות  וציוד, מכונות משרדיות ומכונות לעיבוד נתונים אוטומטי      27.56
 ציוד תקשורת אלקטרוני 23.43
 שירותים עסקיים אחרים          23.32
 ציוד תעשייתי לבקרה ולפיקוח, וציוד רפואי ומדעי   21.61
 אחרים ושירותים למשק הבית על ידי פרטייםשירותים אישיים  19.38
 תכנה ומחקר   18.25
 שירותי דואר ובלדרות 17.90
 השכרה של מכונות וציוד, של טובין אישיים וטובין למשק הבית 15.37
 בנקאות, ביטוח ומוסדות פיננסיים אחרים 10.66

 בעלות על בתי מגורים 2.65
 יהלומים 0.00
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 התאמת נתונים – 2נספח 

 לצורך חישוב היקף הפליטות בקטגוריות מסוימות, נדרשו מספר התאמות בנתונים שנאספו ממקורות שונים:

 

  חשמל ודלק לבית: סקר הוצאות בחלוקה לעשירוני הכנסה אינו כולל חלוקה בין היקף צריכת החשמל לבין דלקים

י לחשב את היקף ההוצאה לחשמל השתמשנו בנתוני אחרים לבית, אלא מאחד בין הוצאות אלו לקטגוריה אחת. כד

סקר הוצאות בחלוקה לחמישוני הכנסה. החלק היחסי בהוצאה לחשמל תורגם לנתונים של עשירוני הכנסה )נתונים 

 של כל חמישון הומרו לנתונים של שני עשירוני הכנסה בהתאם( ולפי המרה זו נעשה חישוב הפליטות.

 י: סקר הוצאות לפי עשירוני הכנסה מאחד בקטגוריה אחת תחת השם "הוצאות חישוב פליטות משימוש ברכב פרט

לכלי רכב פרטי" מספר פריטים, ביניהם הוצאות לדלקים לרכב, טיפול שוטף ברכב, קניית כלי רכב ואחרים. הפירוט 

לה וגובה ההוצאה על כל אחד מהמרכיבים השונים מופיע בסקר הוצאות לפי חמישונים. השתמשנו בנתונים א

לצורך חישוב סך ההוצאה לדלק ברכב פרטי בצורה זהה לחישוב הוצאה על חשמל. עקב חוסר בנתון אינטנסיביות 

כוללת של ענף הדלקים לרכב, חישוב הפליטות עקב קניית דלק לרכב נעשה בצורה אחרת. סך כמות הדלק הנקנה 

ל סך ההוצאה על דלק לרכב פרטי על ידי משק הבית לצורך שימוש בתחבורה פרטים התקבל על ידי חלוקה ש

. סך ליטר בנזין הוכפל במקדם פליטה מתאים וכך חושבו סך הפליטות. החישוב 7במחיר ליטר בנזין באותה שנה

מתייחס לצריכת בנזין בלבד מתוך ההנחה כי זהו סוג הדלק העיקרי שנמצא בשימוש על ידי משקי הבית. הנחה זו 

 . 8מכלי רכב פרטיים היו מונעים בסולר 2.6%רק  2006ים כי בשנת מתבוססת על נתונים של הלמ"ס, שמעיד

 תפוקה סימטרי מתאר העברות כספים בין ענפי הכלכלה השונים במחירי בסיס. לעומת זאת, נתוני -לוח תשומה

הוצאות על תצרוכת משקי בית לפי סקר הוצאות של הלמ"ס מוצגים בערכים של מחירים לקונה. מחיר בסיס מייצג 

כום שהיצרן מקבל מהקונה בגין יחידת סחורה או שירות ואינו כולל דמי הובלה, שיווק ומסים שהקונה את הס

משלם עבור אותו מוצר או שירות. לצורך עבודה זו, הוצאות משקי הבית הומרו למחירי בסיס בהתאם לנתונים של 

חישוב של פליטות פחמן גם עבור  . מכיוון שהוצאות על שיווק מהוות חלק משמעותי מהמחיר לצרכן, נעשה9הלמ"ס

הוצאה של משק הבית במחירי בסיס  –הוצאה זו. כך, בכל קטגורית צריכה, ההוצאה הכספית מתחלקת לשניים 

הוצאה  –והוצאה על שיווק בגין קניית מוצר או שירות בקטגוריה זו. גם חישוב פליטות הפחמן נעשה בהתאם 

כלכלי רלוונטי, והוצאה על שיווק הוכפלה במקדם פליטה של ענף במחירי בסיס הוכפלה במקדם פליטה של ענף 

 "מסחר סיטונאי וקמעונאי". 

 

                                                           
7

 2006נתונים היסטוריים, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים. נלקח מחיר ממוצע לשנת  -בתחנות הדלק מחירי הדלק 

 אוקטן 95לבנזין 
8
 n/27_08_125b.pdfhttp://www.cbs.gov.il/hodaot2008 2008הודעה לעיתונות, לשכה מרכזית לסטטיסטיקה,  
9
 , למ"ס2006צריכה פרטית של משקי בית, במחירי בסיס ובמחירים לקונה, לשנת  

http://www.cbs.gov.il/hodaot2008n/27_08_125b.pdf


ובלתי תלוי  גוף בלתי מפלגתי  העמותה לצדק סביבתי בישראל הוקמה ב- 2009 והינה 
תחומי  שבין  הגומלין  קשרי  בחקר  הסביבתי, ועוסק  הצדק  בתחום  יסוד  בסוגיות  המתמקד 
למדיניות  המלצות  לגבש  מטרה  מתוך  בישראל  החלטות  קבלת  ומערכת  החברה, הסביבה 
הצדק  וערכי  השוויון  הדמוקרטיה,  והעמקת  לקידום  ומוסכמים  אמיתיים  פתרונות  ולהציע 
מיעוטים  ובראשן  אוכלוסיה,  קבוצות  של  ומושכלת  פעילה  מעורבות  לקדם  וכן,  הסביבתי, 

ופריפריה.  

העמותה פועלת בשלושה מישורי פעילות עיקריים:

בתחומי  יסוד  סוגיות  ילובנו  במסגרתם  עבודה  ומסמכי  מחקרים  ייזום  נתונים,  איסוף   .1
הסביבה החברה ומערכת קבלת ההחלטות ויגובשו פתרונות מוסכמים.  

גיבוש כלים לקידום מדיניות המבוססת על ערכי הדמוקרטיה, השוויון והצדק הסביבתי.    .2

החלטות  קבלת  ותהליכי  הסביבתי  הצדק  בתחום  פעילה  אזרחית  מעורבות  העמקה של   .3
בקרב  בפרט  האזרחית,  החברה  והעצמת  לחיזוק  ופעילויות  וחברה,  סביבה  בתחומי 

קבוצות אוכלוסייה נפגעות ובהן מיעוטים ופריפריה

למידע נוסף אנא פנו אל:  
 www.aeji.org.il   carmit@aeji.org.il 
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