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 לכבוד

 מר יאיר לפיד

 שר האוצר

 משרד האוצר

 

 דחיית יישום התכנית הלאומית להפחתת גזי חממה פגיעה בקידום הבנייה הירוקה בישראל והנדון:

 ,ינכבדי

 

 ייקר את עלויות הבניהעשויה לשחדשה כל תקינה  תיאסרלפיה במסגרת חוק ההסדרים ההצעה  אנו פונים אליך לאור

  .ם בנושא דחיית יישום התוכנית הלאומית להפחתת פליטות גזי חממה הצעת המחליטיו

 

נמצא במומנטום של צמיחה משמעותית, כך גם תחום הבנייה הירוקה שהתפתח בצורה ניכרת בישראל שוק הבנייה 

 ,גרק על סמך פרמטר יחיד של עלות נוספת, ללא כל סיי -החלטה עיוורת שאוסרת כל תקינה חדשה בשנים האחרונות2 

בטווח הקצר  -חת בחשבון את התועלות של בניה ירוקהקגורפת שלא לוהיא דרקונית והרסנית2 מדובר בהחלטה 

לא רק 2 לאור מדדים כלכליים, חברתיים וסביבתיים -, שהוכחווהארוך2 תועלות עבור האזרח הבודד ועבור המשק

 הקפאתהליכה אחורה ו מהווה -מעבר לכךאלא  ,שוק הבניה הירוקהעצירת מגמת הצמיחה של היא  לטהמשמעות ההחש

מניעת כן ו , המרחב הבנוי, בריאות הציבורראוי של תכנון על  -י חשיבה על האזרח ועל איכות חייוא ,מיידיב השוק

איננו נכון לקבל, הסעיף עיוור לחלוטין לסוג המדיניות וההחלטה ש הוזלת עלויות המחייה של המשתכנים לאורך זמן2

את בימים אלו פתרון לסוגיית הדיור המעסיקה הוא איננו מהווה  -סר דמוקרטיות2 מעבר לכך, מהותיתוחותר לחו  שקוף

מקדם את התועלות המוכחות של הבניה הירוקה אלא אף מבטלן, כמו גם משתק את  לא רק שאינו ,ממשלת ישראל

 העסקים2 בייחוד ברמת ממשל מקומי ו -ביכולתו לקדם את התחום באופן עצמאיהשוק 

 

2 מדובר והתחייבה לעמוד ביעדי הפחתת פליטות גזי חממה  בקדנציה האחרונה החליטהישראל  ממשלת מעבר לכך, 

וקפדנית כל סעיף בתוכנית הלאומית נבחן בצורה מעמיקה 2 בפרקטיקהמשמעויות  תבעל ,תבינלאומיברמה  תחייבותבה

ים נמוכתוכנית יישום הלטובת  וקציבים שהו2 התקצהנוספים אנשי מקצוע ממשרד האוצר וממשרדי הממשלה על ידי

 צמיחה הבודדיםהמנועי תפגע ב מקבילות בעולם(2 דחייתםתקציביות מטרותיהם והקצאות לאור  דול )ביחבסדר גוד

מדובר  -ברמה הבינלאומית2 מהותית -מעבר לסד הזמנים אליה התחייבה שהינן -בשלוש שנים עליהם המדינה התחייבה

על התפתחות שוק הבניה  הן -הגבוהה הפוטנציאלית השפעתםתקציבית נמוכה ביחס להם משמעותשבפרויקטים 

הוזלת הוצאות האזרח והמשק, העלאת אם זה בועלות הבניה הירוקה )להביא בפועל למימוש תהיכולת הן על הירוקה ו

ומרכזי  ליזמים, הקמת מרכזי הדגמהמחזורית הקמת קרן  -פרויקטים שבסכנת דחייה כמו הבריאות ואיכות החיים(2
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תקצוב משרדי הממשלה עבור בניית כלל המבנים הנבנים ממקורות תקציב המדינה בבנייה  ,, קידום פיילוטיםידע

 חשמל מכשירים חשמליים הם קריטיים בתקופה זו2 פרוייקטי החלפת   ,ירוקה

 

2 תוצאותיה באות לידי היא קודם כל כלכלית ובעלת הגיון עסקימותרות או אידיאולוגיה ערכית. איננה ירוקה בנייה 

כממשלה חדשה ששמה את . איכות חיי התושב ובריאותו, להטבת קביטוי בחסכון כלכלי משמעותי ברמת האזרח והמש

, ותועלות כלכליות ישירות ועקיפות האדם והסביבהבריאות מיטיבה עם לבנייה איכותית הבמרכז,  וטובתוהאזרח 

 -בחשבון החשמל, לצד חיסכון של כ 03% -03%חיסכון של  לטווח הקצר והארוך גם יחד2יש משמעות קריטית  בצידה,

הנדרשת ממקבלי ההחלטות בישראל בכלל  במים, בחומרי גלם, בתשתיות לאומיות, הינו בגדר חשיבה חיונית 03%

לא רק שאין בהצעה חוסר חשיבה לטווח ארוך )חשיבה אותה הממשלה מחויבת לקחת( אלא גם  האוצר בפרט. דומשר

 לכן במהותה חסרת תוחלת או הגיון2 לטווח הקצר2 ההצעה איננה נותנת מענה לסוגיות הדיור במסגרתן נלקחת ו לא

 

 -במשק הישראלי ארגונים מובילים 35. -הגוף המרכזי בישראל המונה כ)ע"ר(, היא  המועצה הישראלית לבניה ירוקה

למען 2 המועצה פועלת וארגוני החברה האזרחית הממשל המקומי, ותהמגזר העיסקי, התעשייה, האקדמימובל על ידי 

2 המשלבת את כל גורמי המשק המקומי קואליציה רחבהבאמצעות  בישראל בת קיימאיצירתה של סביבה בנויה 

 התחום בישראל2 םהמועצה והארגונים החברים בה, מהווים היום את חוד החנית בקידו

 

ההחלטה הגורפת לאסור תקינה שעשויה לעלות את עלויות הבנייה לאור כל האמור לעיל אנו קוראים לכם לבטל את 

 .להפחתת פליטות גזי חממה חלטה על דחיית יישום התכנית הלאומיתההבישראל ואת 

 

 

         בברכה,

       מיכל ביטרמן,     ,הילה ביניש

      יו"ר הוועד המנהל      מנכ"לית

    המועצה הישראלית לבנייה ירוקה   המועצה הישראלית לבניה ירוקה
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 :מכותבים

 להגנת הסביבההשר   ,עמיר פרץ מר 

 סילבן שלום, שר האנרגיה והמיםמר 

 אורי אריאל, שר הבינוי והשיכוןמר 

 נפתלי בנט, שר  הכלכלהמר 

 ר ועדת הפנים והסביבה"יוכ מירי רגב, "ח

 בהלית המשרד להגנת הסבי"אלונה שפר, מנכ ד"עו

 לית משרד האוצר"יעל אנדורן, מנכ

 

 


