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 2022בינואר,  7
 לכב' 

 משרד האנרגיה ואגף התקציבים משרד האוצר   –הצוות הבינמשרדי 
  strategy_PP@energy.gov.ilבאמצעות דוא"ל  

 
 

 אוכלוסיות מוחלשותתמיכה בהתייעלות והקלה על המעבר לאנרגיה נקייה בקרב ל םבנוגע למנגנוני
 

 שלום רב, 
  

ינו מעבר לאנרגיה נקייה בקרב אוכלוסיות מוחלשות, הוא צעד יראשית, מבקשת לציין שהקול קורא הזה שענ 
 אנו מברכים את משרד האנרגיה ואגף התקציבים באוצר על מהלך זה. על אף העיתוי המאוחר,  , וחשוב ביותר

     
הצוות    לנמצאות על סדר היום שהסוגיות  לם התייחסות ישירה  ובה, דוחות מחקר  מצ"ב הפניות למסמכים 

 הבין משרדי לעיל.  
 

- מחקר אודות ההיבטים החברתיים   2009  כבר בשנת בראשותי  האגודה לצדק סביבתי יזמה    -רקע בקצרה  
 . בתחוםממשלתית ניות י וגיבוש הצעה למד  לכליים של מדיניות אקלים כ

התבסס על נתוני החברה בישראל וכלל ,   במימון פדרלי גרמנישנים    5,   תקיים לאורך כמעט עשורההמחקר  
, בעת שיושמו מודלים שונים של מס פחמן ת בעולם נובחינה ולימוד של כלים פיסקליים ומיסויים במדינות שו 

   ואחרים. 
הוגן , ערכנו  פיתחנו מתודולוגיה של אינדקס אי השוויון הפחמני, גיבשנו מודל למס פחמן  במסגרת המחקר  

. כחלק מהפרויקט , יזמנו את הועידות הראשונות למדיניות אקלים בישראל, בשיתוף  דעת קהל בנושא  י סקר
יזמנו מושב  ,  (גם ממשרד האנרגיה)נציגי משרדי ממשלה  בהן לקחו חלק   (15,  2014)אוניברסיטת תל אביב  

לועידת  במקביל  גלובס  של  לעסקים  ישראל  ועידת  במסגרת  מיוחד  המחקרפריס,    דיון  בישיבות הצגנו  ים 
 ועוד. חיים שני,  עמד שבראשה  ת כולל במסגרת הועדה הבינמשרדי , בכנסת 

 
בישראל יועד לתת מענה למקבלי החלטות  הרלוונטים,    ונשלחממצאיו    .המחקר   והוצגלמשרדי הממשלה 

עמדה בתחום  ההקהילייה הבינלאומית. מסמך  נציגי  בקרב    זכה להערכה רבההוא  ושונים,  בפורומים בינל"א  
לקראת ועידת פריס   COP21  אקלים  -כלים מתחום הכלכלה ההתנהגותית נבחר להיות מוצג באתר האו"ם 

2015  . 
  

המחקרים בעלי רלוונטיות  מפורטים    2בדף מס'    כל החומר והמידע נמצאים באתר האגודה לצדק סביבתי .
 לשאלות שעל סדר יומה של הוועדה. ישירה 

 
 פרטים ליצירת קשר: 

 carmit@aeji.org.il ,3554737-052   –כרמית לובנוב 
 levyroee@gmail.com -רועי לוי ד"ר 

 
 בברכה,

 
 כרמית לובנוב  

 מנהלת האגודה לצדק סביבתי בישראל 

mailto:strategy_PP@energy.gov.il
mailto:carmit@aeji.org.il


 
 

2 
 

 
 

 דוחות מחקר ומסמכי עמדה בנושא אי שוויון אקלימי , כלכלת אקלים בישראל
 רשימה והפניות למסמכים

 
 

ניתוח המדיניות להפחתת גזי חממה בעדשות   -  1דו"ח צדק אקלימי ומדיניות כלכלית מס'    .1
כרמית לובנוב , דני  רועי לוי, עריכה: מחקר:. חברתיות והמלצות לקידום צדק אקלימי בישראל

 .  2012, רבינוביץ
 

כלים  –הצעות למדיניות אקלים בישראל  - 2דו"ח צדק אקלימי ומדיניות כלכלית בישראל מס'  .2
כרמית לובנוב, ספטמבר  רועי לוי עריכה: , מחקר: התנהגותים ואפשרות להנהגת מס פחמן הוגן

 (.  2015ועידת האקלים בפריס,  גרסא באנגלית של מסמך זה נבחרה לאתרה. )2013
 

של סל  CO2כלכליים של פליטות -מאפיינים חברתיים  - 3דו"ח צדק אקלימי ומדיניות כלכלית מס'  .3
כרמית לובנוב ודן  פורת, עורכים:שגית  ליזה אניסוב, עריכה:  מחקר: . EIOצריכה עפ"י מודל 

 רבינוביץ  
 

מדיניות תקצוב תכניות להפחתת גזי חממה והמודדות  – 4דו"ח צדק אקלימי ומדיניות כלכלית מס'  .4
 .   2016, אוקטובר כרמית לובנוב  רועי לוי, עריכה: מחקר: אומית.השוואה בינל –עם שינויי אקלים 

 
.  יניות יישום מס פחמן הוגן בישראלמסמך הצעה למד – 5דו"ח צדק אקלימי ומדיניות כלכלית מס'  .5

 . 2016כרמית לובנוב ודן רבינוביץ,   רועי לוי, עריכה:  מחקר: 
 

 , עפ"י עשירוני הכנסה בישראל.נבחן בקטגוריות צריכה שונות  –אומדן אי השוויון הפחמני  .6
צדק אקלימי בישראל אי שוויון בפליטת גזי חממה בצריכה של חשמל ביתי   -  1נייר עמדה מס'  .א

 . 2010כרמית לובנוב ודני רבינוביץ,  מחקר: ושימוש ברכב פרטי 
אי שוויון בפליטת גזי חממה בתהליכי ייצור וטיפול   –צדק אקלימי בישראל   – 2דה מס' נייר עמ .ב

 .  2013כרמית לובנוב,  תמר נויגרטן עריכה: . מחקר:בפסולת עירונית מוצקה
. יטות גזי חממה מצריכת מזון בישראלאי שוויון בפל –צדק אקלימי בישראל   – 3נייר עמדה מס'  .ג

   2015כרמית לובנוב ותמר נויגרטן ,  גיא מילמן, עריכה: מחקר: 
 

תמר   . מחקר:כלים לקידומו ושיטות להערכתו מיות בישראל:חוסן אקלימי חברתי ברשויות מקו .7
 .  2014כרמית לובנוב , נובמבר  נויגרטן, עריכה:
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