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Environmental
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איך מערכת הבטחון 
נערכת למשבר האקלים? 



משרד הביטחון

שני ערוצי פעולה  
במקביל

אדפטציה
היערכות

מיטגציה
צמצום
ומניעה
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אדפטציה
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מנהלת משותפת
משהב׳׳ט - צה"ל

מנהלת משותפת משהבט - צה"ל
איום ייחוס אקלימי וחיזוי עתידי

התאמת פלטפורמות להתחממות העולמית
פיתוח ושילוב טכנולוגיות אקלימיות

שינוי משטר אימונים - מוכנות הצבא לתפקוד מלא
אוריינות אקלימית

בניית תשתיות במחשבה עתידית
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מנהלת משותפת משהבט - צה"ל
איום ייחוס אקלימי וחיזוי עתידי

התאמת פלטפורמות להתחממות העולמית
פיתוח ושילוב טכנולוגיות אקלימיות

שינוי משטר אימונים - מוכנות הצבא לתפקוד מלא
אוריינות אקלימית

בניית תשתיות במחשבה עתידית

איום ייחוס אקלימי 
וחיזוי עתידי
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מנהלת משותפת משהבט - צה"ל
איום ייחוס אקלימי וחיזוי עתידי

התאמת פלטפורמות להתחממות העולמית
פיתוח ושילוב טכנולוגיות אקלימיות

שינוי משטר אימונים - מוכנות הצבא לתפקוד מלא
אוריינות אקלימית

בניית תשתיות במחשבה עתידית

התאמת פלטפורמות 
להתחממות העולמית
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פיתוח ושילוב
טכנולוגיות 

אקלימיות

מנהלת משותפת משהבט - צה"ל
איום ייחוס אקלימי וחיזוי עתידי

התאמת פלטפורמות להתחממות העולמית
פיתוח ושילוב טכנולוגיות אקלימיות

שינוי משטר אימונים - מוכנות הצבא לתפקוד מלא
אוריינות אקלימית

בניית תשתיות במחשבה עתידית



משרד הביטחון

שינוי משטר אימונים מנהלת משותפת משהבט - צה"ל
איום ייחוס אקלימי וחיזוי עתידי

התאמת פלטפורמות להתחממות העולמית
פיתוח ושילוב טכנולוגיות אקלימיות

שינוי משטר אימונים - מוכנות הצבא לתפקוד מלא
אוריינות אקלימית

בניית תשתיות במחשבה עתידית

מוכנות הצבא לתפקוד מלא
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מנהלת משותפת משהבט - צה"ל
איום ייחוס אקלימי וחיזוי עתידי

התאמת פלטפורמות להתחממות העולמית
פיתוח ושילוב טכנולוגיות אקלימיות

שינוי משטר אימונים - מוכנות הצבא לתפקוד מלא
אוריינות אקלימית

בניית תשתיות במחשבה עתידית

אוריינות אקלימית
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מנהלת משותפת משהבט - צה"ל
איום ייחוס אקלימי וחיזוי עתידי

התאמת פלטפורמות להתחממות העולמית
פיתוח ושילוב טכנולוגיות אקלימיות

שינוי משטר אימונים - מוכנות הצבא לתפקוד מלא
אוריינות אקלימית

בניית תשתיות במחשבה עתידית

בניית תשתיות
במחשבה עתידית
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אדפטציה

מנהלת משותפת משהבט - צה"ל
איום ייחוס אקלימי וחיזוי עתידי

התאמת פלטפורמות להתחממות העולמית
פיתוח ושילוב טכנולוגיות אקלימיות

שינוי משטר אימונים - מוכנות הצבא לתפקוד מלא
אוריינות אקלימית

בניית תשתיות במחשבה עתידית
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מיטיגציה
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צמצום ״תרומת״ מערכת הבטחון 
למשבר האקלים

משהב״ט ירוק - התאמה לוגיסטית ותפעולית
דרישות אקלימיות בפרויקטים

תכניות עבודה - רכיב משבר האקלים
מעבר מואץ ומורחב לסימולטורים

צמצום ״תרומת״ מערכת 
הבטחון למשבר האקלים 
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צמצום ״תרומת״ מערכת הבטחון 
למשבר האקלים

משהב״ט ירוק - התאמה לוגיסטית ותפעולית
דרישות אקלימיות בפרויקטים

תכניות עבודה - רכיב משבר האקלים
מעבר מואץ ומורחב לסימולטורים

משהב״ט ירוק -
התאמה לוגיסטית

ותפעולית 
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צמצום ״תרומת״ מערכת הבטחון 
למשבר האקלים

משהב״ט ירוק - התאמה לוגיסטית ותפעולית
דרישות אקלימיות בפרויקטים

תכניות הוכנס רכיב משבר האקלים
מעבר מואץ ומורחב לסימולטורים

עדכון דרישות
אקלימיות

בפרויקטים
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צמצום ״תרומת״ מערכת הבטחון 
למשבר האקלים

משהב״ט ירוק - התאמה לוגיסטית ותפעולית
דרישות אקלימיות בפרויקטים

תכניות עבודה - רכיב משבר האקלים
מעבר מואץ ומורחב לסימולטורים

תכניות עבודה -
רכיב משבר האקלים



משרד הביטחון

צמצום ״תרומת״ מערכת הבטחון 
למשבר האקלים

משהב״ט ירוק - התאמה לוגיסטית ותפעולית
דרישות אקלימיות בפרויקטים

תכניות עבודה - רכיב משבר האקלים
מעבר מואץ ומורחב לסימולטורים

מעבר לסימולטורים
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מיטיגציה

צמצום ״תרומת״ מערכת הבטחון 
למשבר האקלים

משהב״ט ירוק - התאמה לוגיסטית ותפעולית
עדכון דרישות אקלימיות בפרויקטים
תכניות עבודה - רכיב משבר האקלים

מעבר מואץ ומורחב לסימולטורים
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השבת שטחים וחופים 
לטובת הציבור

פינוי מחנות צה"ל במיקומי נדל"ן
והפשרת הקרקע לבניה

פינוי מטווח 24 בראשל"צ
והשבת 7 ק"מ חוף ים לציבור 

פינוי שטחים נרחבים מבסיס חיל הים
באילת והשבת החופים לציבור 
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Social
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כור ההיתוך של ישראל 

שיויון הזדמנויות חברתי 
גיוון תעסוקתי רב מגזרי 
העסקת בעלי מוגבליות
הנגשת מתחמי העבודה

ניפוץ תקרות זכוכית  
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מעבר צה"ל דרומה
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עיבוי, חיזוק וחיבור הפריפרייה
מעבר הון אנושי איכותי וצעיר 

פתרונות תחבורה חדשניים לחיבור וקירוב הנגב למרכז 
השקעה ייחודית בשילוב חברתי של  המשפחות החדשות 
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משרות יתווספו 
לעובדים מהדרום 

 7,500
 2,000

משרתי קבע

משרתי צה"ל32,000 
יעברו דרומה



משרד הביטחון

רגל 2:

משרד הביטחון

מוכשרים למקצועות 
הטכנולוגיה וההי טק

בני נוער5,000 
בנגב
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הושקעו בציבור
בסיוע למשבר

הקורונה 

4 מיליארד ₪
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נלחמים
במשבר הדיור

 60,000
יח"ד חדשות יוקמו 

על אדמות בסיסי 
צה"ל המפונים 
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הכנסות מיצוא בטחוני
חיזוק האיתנות הכלכלית של

מדינת ישראל - קטר כלכלי מוביל

24 מיליארד ₪
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ספקים ועצמאים, תעשיות בטחוניות, 
חקלאים, ענף הבניה, אוניברסיטאות

בתי חולים ועוד 

מיליארדי ₪ 
חוזרים למשק

כחול לבןתוצרת
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Governance
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כוח G של
מערכת הביטחון

S-וה E- מגן על ה
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מענה לביקורת



ביקורתדוח 

משרד הביטחון

תהליך תיקון הליקויים 
דוחות מבקר המדינה 

ומבקר מערכת הבטחון 

חלק אינהרנטי בשגרות הניהול והתכנון
זוית ראיה יחודית 

זיהוי לאקונות מערכתיות 
טיפול בפרצות במנגנוני הבקרה 
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רפורמת נפש אחת 

מענה לביקורת ציבורית 
ישום רדיקלי - שינוי במנגנונים

צמצום 40% מהבירוקטיה 
קיצור תהליכים

שיפור מערך השירות 
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מענה לביקורת - רפורמת אפ"י

סיוע בקידום והגדלת הייצוא
צמצום בירוקטריה

הנגשת המידע ליצואנים
באמצעים מקוונים מתקדמים 
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ESG דוחות ביקורת במבט

היבטים
כלכליים

וניהוליים
בהתייעלות

אנרגטית

משק
החשמל 

בטיחות
בעולם
הבינוי 

התייעלות
אנרגטית 

ניהול נכסי 
הנדל״ן של

מערכת
הבטחון

עבודות
תכנון קרקע

ברשות
מקרקעי ישראל

ומשרד הבינוי

ניהול מגה 
פרויקטים

סביבתיביקורתדוח
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יישום
החוק

למניעת
הטרדה
מינית 

המוטיבציה 
לשירות

קרבי

יישום
תכנית

למניעת
התאבדויות

ניהול
קרן

חיימש

היבטים
בהסדרת
השימוש

במאגרים 
ביומטריים 

פעילות 
הממשלה

לקידום תיירות 
באילת

פינוי נמל צבאי

פעילות
המדינה

להגדלת מספר 
העובדים 

בהייטק

משך
השהייה

בתפקידים
רגישים 

תכנית
לאומית
לפיתוח

הצפון

חברתיביקורתדוח

ESG דוחות ביקורת במבט



משרד הביטחון

לסיכום, אז מה היה לנו שם?

ESG אצלנו מאז ולתמיד 
ביקורת היא דבר חיובי

כלי ניהול עוצמתי
מנוף אמיתי לשינוי תיקון ושיפור 

מדובר בחיי אדם וחיי האדם
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ה,                                                                               ְקַטָנּ ֶאֶרץ  ַקְרַקע  א  ֶאָלּ  
ֹ
ֵאינו ָהָאָדם 

 
ֹ
ַלְדּתו

ֹ
ף-מו

ֹ
נו ְבִנית  ַתּ א  ֶאָלּ  

ֹ
ֵאינו ָהָאָדם 

"

" י ק ס ב ו ח י נ ר ש ט ל  ו א ש

אין לי ארץ אחרת
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תודה


