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למה צריך עמותה  
שתקדם קיבוע  

 ?פחמן

יצירת תשתית לבניית אקוסיסטם ישראלי של שיתופי פעולה  •
בין בעלי עניין כדי לייצר תשתיות שיהפכו את ישראל למובילה  

,  עם דגש על פיתוח פתרונות לספיחת וקיבוע פחמן, בתחום
 . ומדידה והערכה

כחוט הזהב של שווקי פחמן מרצון אמון ויושרה מיקוד ביצירת •
 .כדי להבטיח הצלחת השווקים הוולנטריים

 : המטרה•

 הפחתת פליטות מהאטמוספירה. א

,  יצירת תזרים כספים למטרת שיקום הטבע בישראל ובאזור. ב
 וכן במדינות שיש להן שפע של משאבי טבע

במזרח התיכון , יצירת אתרי קיבוע פחמן טבעיים בישראל. ג
 ובאגן הים התיכון

 הבטחת צמיחה ירוקה מול החירום האקלימי המסוכן. ד

 



 ?איך עושים את זה
 .רתימת שותפים לבניית אקוסיסטם תומך רב מגזרי שיפעל להידוק שיתופי הפעולה ופיתוח ישראל כמובילה בתחום: שיתופי פעולה-

 

,  לעודד ולטפח מחקר חדשני המייצר תובנות וכלי מדיניות. המדיניות והפיננסים, שיתוף במידע וידע חדשני ורלוונטי מעולם המחקר : ידע ומחקר-
 .וחיבור בין עולם המחקר לפיתוח הטכנולוגי והעסקי

 

 ולהסרת חסמים, רתימת גופי הממשל לתמיכה בבניית האקוסיסטם הישראלי וקידום פתרונות ותמריצים כלכליים :ממשל ומדיניות -

 

 .גיוס המגזר הפיננסי ויצירת שיתופי פעולה עם המגזר העסקי, בניית מודלים כלכליים חדשניים למסחר בפחמן: רתימת המגזר העסקי והפיננסי-

 

קיבוע  " תו תקן לאיכות", קידום תשתיות למדד, פיתוח והקמת תשתיות מערכתיות תומכות לאקוסיסטם קיבוע הפחמן בישראל, קידום: תשתיות-
 .הפחמן

 

 .תקשורת והעלאת המודעות לחשיבות קיבוע פחמן כערך, לעודד ולתמוך בפעילות הסברה: מודעות והסברה-

 



 



 עקרונות וערכים אתיים

.1Do No Harm –   לוודא שכל תוצרי תהליך הקיבוע לא
 .יגרמו לנזקים סביבתיים ישירים או עקיפים

של שיטת   (LCA)למדוד ולשקלל את כל מחזור החיים 2.
לשאוף שהאנרגיה הדרושה לביצועם  , בתוך כך. הקיבוע

 .תגיע ממקורות מתחדשים

 טבע-עדיפות לפתרונות ולתהליכים מבוססי3.

      (Nature-Based Solutions)   

שנים   100הקיבוע יהיה לתקופה של  -קיבוע ארוך מועד 1.
 ובשאיפה לתקופות ממושכות יותר, לפחות

אימות וניטור אמינים  , תהליכי הקיבוע חייבים מדידה2.
 ושל התוצרים 2CO-ושקופים של כמויות ה

טכנולוגיות שעברו את שלב ההיתכנות צריכות להראות  3.
 וכלכליות משמעותית ומהירה Scale-Upיכולת 

.4Sun Set – Sun Rise 



 חסמים

במקום רגולציה סותרת במשרדים , נדרשת רגולציה תומכת
 שונים

כולל גורמי המימון, פערי ידע משמעותיים לכל בעלי העניין ,
 .  'חינוך שוק וכו, ביטוח

 גוף  )צורך בהקמת גוף רגולטורי מרכז שיקח אחריות על הנושא
לאגד את הידע ולייצר אינטגרציה  ( רגולטורי או משרד ממשלתי

בין המאמצים והפועלים בתחום בכל המימדים השונים של  
 .הפעילות בזירה החדשה שקמה

עם מתודולוגיה ברורה  , יצירת מנגנון בקרה וקרדיטציה ברורים
 .וסביבתית קפדנית, כדי לאפשר פעילות יעילה ואפקטיבית

 



 הזדמנויות

 עבודה משותפת והגדלת האימפקט המשותף•

 חיבור עם משקיעים בינלאומיים וישראלים•

 גישור על פערי ידע בחינוך על התחום החדש•

 להשקעות צמודות למדע ולא למדדפיתוח  דרכים הטובות ביותר •

ולכן תחומים אלה רלוונטיים  , מפליטות 85% –שוק התחבורה ואנרגיה •
 למדידות פחמן והם שווקים מוכרים יותר  

 ואקסלרטורים לקידום קיבוע פחמן HUBS, הקמת מנהלת קיבוע פחמן•

 חיבור עם רשויות מוניציפיליות•

להעלאת  , מדידה וקרדיטציה של קיבוע פחמן, יצירת פלטפורמה להגדרה•
 מודעות בקרב בעלי עניין

 מחזקת דרישה להתייעלות –פעולה משותפת מול הממשלה •



 פעילות מרכזית שלנו היום

מחקר שבוחן את האפשרויות השונות של קיבוע פחמן •
,  השפעה אקלימית –באוויר ובמינרלים , באדמה, בים –

 כלכליות, סקיילביליות

 הקמת זירת מסחר בפחמן•

מקימים אתר אינרטנט שיהיה כיכר שוק מרכזית  •
 מידע והסברה, להזדמנויות

גופים ירוקים  , מול הגנס –קידום מסמך עקרונות•
ופיננסיים שיחתמו יחד בחתימה על אמנה לקיבוע  

 פחמן באופן מיטבי



 זירת בהקמת הזדמנויות
 בפחמן ישראלית מסחר

  :ישראל למדינת•

להאיץ את המאמץ הלאומי להפחתת פליטות גזי חממה ולעמידה ביעדי ההפחתה שהמדינה התחייבה עליהם •
 (.50%-ם מעריך ששווקי פחמן מקטינים את עלות צמצום הפליטות ב"האו)

 :העסקי למגזר•

 כבר בארץ קיימים הוולונטריים שיסודותיה ,פחמן בפליטות עתידית לרגולציה ישראליות חברות של ההיערכות זירוז•
 בתחום הפועלים העולמי הפיננסי בעולם מגופים הון לגייס מסייע  ;עשור מעל

 התומכים DATAה לתחומי ,הפחמן קיבוע לתחום ישראלים סטארטאפים של הכניסה האצת :הסטארטאפ זירתל•
  .מסחר בזירת התומכות חברות של סיסטם-ולאקו ,פחמן פליטות של וכימות במדידה

 זירת הקמת :(הטבע להגנת החברה ,והגנים הטבע רשות ,ל"קק כגון) הטבע שמירת בתחומי שלישי מגזר לארגוני•
 .יערות ונטיעת ,לחים גידול בתי של השבה ,( Rewilding) פירוא של פעולות ולהרחיב לפתח להן תסייע בפחמן מסחר

  

 ארגוני פעילות מימון דרך השוק בחינוך שיצטבר מההון חלק להשקיע הזדמנות גם היא בפחמן המסחר זירת•
 .השלישי המגזר

 :החקלאי למגזר•

 פחמן קיבוע היא מיתרונותיה שאחת ,מקיימת חקלאות של פרקטיקות אימוץ לטובת משאבים לגייס לחקלאים סיוע•

 םג ,האקלים משבר עם ההתמודדות את שמאיצה מוגברת עסקית פעילות לקדם כלכלי תמריץ יצירת - לכולם•
  .מלכתחילה סביבתי עניין מתוך מונעים אינם אם



 תודה
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