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 2018 ועידת אנרגיה ועסקים

 אדם טבע ודין, החברה להגנת הטבע, גרינפיס וצלול

  השנה במשק האנרגיה אנשי

, אדם טבע ודין ;ארגוני הסביבהלהשנה ענק ומ 2018של ועידת אנרגיה ועסקים  אנשי השנהתואר 

האנרגיה  משקבתכנון וחשיבה ארוכת טווח בשל תרומתם ל ,וצלולגרינפיס , החברה להגנת הטבע

 גיוס דעת הקהל ושינוי תודעתי.   ,באמצעות מחקר ופעולה ישירה לא אלימה, לוביזם בישראל

 ,למשק אנרגיה בר קיימאלאומית  ש חזון ומדיניותוביגל תרמהשל ארגוני הסביבה פעולתם 

תמהיל מקורות אנרגיה  ,םבכלל . הסביבתייםמכלול השיקולים  שלבראייה רחבה וארוכת טווח 

התחייבויות בשלב ראשון בתוך התחשבות , מתחדשת העל אנרגיתבסס יותר ראוי שיש

שאפשרה  ,מהפכת הגז הטבעיבהתחשבות ו, הבינלאומיות של מדינת ישראל ובפרט הסכם פריז

כדלק מעבר  ,מזהמים )פחם ודלקים פוסיליים( לגז טבעי פחות מזהםמקורות אנרגיה  המרת 

  . מתחדשת ונקייה שמבוסס רובו ככולו על אנרגיה ,לקראת משק אנרגיה בר קיימא

להסרת חסמים המונעים קידומן של אנרגיות פועלים לקדם מנגנונים כלכליים הארגונים 

ת אישורה של התכנית הלאומית פעולות להבטיח אולעידוד התייעלות אנרגטית מתחדשות ו

ותעשיה הנובעים מייצור חשמל הסביבתיים לצמצום הנזקים  להתייעלות אנרגטית ככלי מרכזי

 בישראל. 

מקצועיים עם חברות האנרגיה ומניעת הפעולה השיתופי את נציין במיוחד  ע,בתחום הגנת הטב

האנרגיה הסולארית על גגות פעילות לקידום האת בפרט ו מיזמים פוגעניים לטבע ולסביבה

באמצעות פרסום  ,ודחיפת הממשלה והרגולטורים להגברת הפעילות בתחום. זאת בין היתר

עבודות מעמיקות שעוסקות בפוטנציאל הגגות הסולאריים והיתרונות שלהם, עבודה מול מקבלי 

פרסום  קביעת פטור מהיתרי בנייה, כגון:החלטות ונבחרי ציבור, וכן פעילות להסרת חסמים 

סדרות על ידי רשות החשמל, פטור ממס הכנסה ועוד. ואכן, ניתן לראות את הוהגדלת מכסות ו

 השנה האחרונה כשנת תפנית בהיקף הפעילות בתחום הגגות הסולאריים בישראל.

מזה  ולכןשלב מעבר בישראל מבינים את חשיבות הגז הטבעי כ הסביבה ארגוניבתחום הימי, 

 לעסביבה הימית וה פועלים להגביר את המודעות ואת הצורך בהגנה עלשארגוני הסביבה שנים, 

  כלכלת ישראל, במקרה של תקלה, תאונה או פח"ע. 



סביבה הפגיעה בהפנמת הקשר הישיר בין לוסביבתית ההקפדה ה תורמים להגברתארגוני הסביבה 

של ישראל ביטחונה האסטרטגי, בעקבות התלות המוחלטת בכלכלת המדינה ובהימית לפגיעה 

תיירות ים כגון: נמלים ומעגנות, אחר ענפי משקסחר ימיים, כמו גם לנתיבי בים נקי להתפלה ול

 עוד(.תשתיות חשמל ו, ימית חקלאותדייג וחופים, 

 

גרינפיס , החברה להגנת הטבע, אדם טבע ודין ארגוני הסביבהאנו מתכבדים וגאים להעניק ל

חזון  על תרומתם רבת השנים לקידום  2018משק האנרגיה של השנה  נשיאת תואר א, וצלול

 . בישראל משק אנרגיה בר קיימאלאומית לומדיניות  סביבתי


