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צילום: רויטרס זיהום אוויר. החינוך חשוב יותר?

ארגוני הסביבה: לא לקיצוץ בתוכנית האקלים
 מיליון שקל תמנע הערכות להתחממות30הירוקים חוששים כי הקטנת התקציב ב-

כדוה"א. "גם התקציב המקורי לא יספיק להשגת היעד"

שינויי אקלים,התחממות כדור הארץ,פליטות גזי חממה תגיות:

במסגרת הקיצוץ הרוחבי המתוכנן 

.מהתכנית הלאומית להפחת פליטות גזי חממה מיליון שקל 30במשרדי הממשלה צפוי קיצוץ של 

ארגוני הסביבה תוקפים את ההחלטה.

 ירוק גם בפייסבוקnrgבואו להיות חברים של ◄

התכנית הלאומית להפחתת פליטות

גזי חממה אושרה בממשלה בחודש

 בעקבות התחייבותה2010נובמבר 

של ישראל בוועידת האקלים של

20%האו"ם בקופנהגן להפחית 

מהגידול הצפוי בפליטות גזי החממה

.2020מתחומה עד לשנת 

התוכנית, שגובשה על ידי מכון

שמואל נאמן בטכניון, כוללת הפחתת

צריכת החשמל במגזר הביתי

באמצעות מעבר לשימוש במכשירי

חשמל ביתיים חסכניים, שיפור

ושיפוץ מבנים, פעולות חינוך

והסברה להעלאת המודעות

להפחתת פליטות גזי חממה וקידום

טכנולוגיות ישראליות חדשות. עלות

 מיליון270 מיליארד שקל לאורך עשור. בין השאר כוללת התוכנית השקעה של כ-2.2התוכנית: 

 מיליון שקל לתמיכה114שקל לעידוד הפחתת צריכת חשמל במגזר הביתי והשקעה של 

בהשקעות להפחתת פליטות גזי חממה במגזרי התעשייה.

רף גבוה בהרבה

"הקיצוץ בתקציב, שכבר אושר ונמצא בביצוע, ימנע את מימוש היעד שנקבע ויסכל את האפשרות

שישראל תעמוד בהתחייבות הבינלאומית שלה בתחום זה", אמר נאור ירושלמי, מנכ"ל חיים

וסביבה – ארגון הגג של ארגוני הסביבה. לדבריו, גם התקציב המקורי שנקבע ליישום התכנית לא

יספיק להשגת היעד הממשלתי במלואו, וקיצוץ נוסף יגרום לפגיעה חמורה ביישום מדיניות

האקלים של ישראל.

בסוף השבוע פנו ארגוני הסביבה לשר האוצר ולראש הממשלה. בפנייתם ציינו כי "מדינות

מפותחות

רבות הציבו רף גבוה בהרבה מזה של ישראל להפחתת גזי החממה, ובלוח זמנים קצר יותר.

מדינות אלה מקדישות לנושא זה תקציבים נרחבים לאורך זמן, מתוך הבנה שהמאמץ להפחתת

הפליטות מסייע, בראש ובראשונה, למצבן הכלכלי והחברתי, ותורם לקידום טכנולוגיה מקומית

ולשיפור הסביבה ובריאות הציבור".

ארגוני הסביבה מזהירים, כי אישור הקיצוץ יפגע באופן מיידי ביכולתם של משרדי האנרגיה

והמים והגנת הסביבה להמשיך בביצוע התכניות שכבר נמצאות בעיצומן.
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