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 מונח

  הביצועים הסביבתימדד 

 הגדרה
איכות ולתן של מדינות לשמור על משווה את יכ (Environmental Performance Index) ביצועים הסביבתימדד ה

 1.הסביבה

 רלוונטיות
 כלכלית-חברתיתוהפעולות הכרוכות בקפיצת מדרגה  תמכלול הסוגיועשרה המדינות המובילות' עוסק ב-חמשחזון '

  2.המדינות המובילות בעולם מבחינת איכות החיים של תושביהן 15 -לאחת מאת ישראל  הפוךשת

להעריך  את  המנסיםבעולם קיימים מספר מדדים  מגורמים שונים ומתפיסה סובייקטיבית. תמושפעאיכות חיים 
 Quality of)החיים של האקונומיסט איכות החיים במדינות שונות. המדדים הבולטים בהקשר זה הם מדד איכות 

Life Index) מדד ההתפתחות האנושית של האו"ם ,(Human Development Index)פרק איכות החיים באוגדן , ו
המדדים נבדלים בשיטות האמידה ובמרכיבים שאותם הם בוחנים על מנת להעריך את  OECD.3 –הנתונים של ה 
   איכות החיים. 

, ממשלת ישראל צריכה לזהות את המרכיבים המשפיעים על איכות החיים בישראל. 15הטופ כדי ליישם את חזון 
ועל השוואתה למדינות  4שמשפיעים על איכות החיים בישראלעיקריים  תחומים ארבעהזהה מ לשם כך, מכון ראות

 : אחרות

 חומרית הווחרומתבסס על  כולתו של הפרט לתמוך בעצמו ובמשפחתוירכיב זה מתייחס למ – יטחון כלכליב 
 . סביבה תומכת צמיחהקיומה של פתח הון אנושי, ולו תמצוהיכולת ל, )רמת הכנסה(

כון ראות מ פרט להזדהות ולהיות חלק מחברה.השל  וויכולת רכיב זה מתייחס לרצונומ – ווחה חברתיתר 
בין פרטים בחברה וביכולתה של אמון מידת ה הרווחה החברתית:משפיעים על ששלושה גורמים מזהה 
עומקה של ו; ת הפרטיורויעל זכויות האדם וח מידת ההגנהלעצב, לתכנן ולבצע מדיניות; שלטון ה מערכת

 .תחושת השייכות לקהילה ולמדינה

כנות הנשקפות לחייו ולרכושו. ספרט מהל שמרכיב זה מתייחס למידת ההגנה  – פיזי-יטחון אישיב 
על רקע לאומי  בריאות, איכות הסביבה, והגנה מאלימותפיזי הם -הגורמים המשפיעים על הביטחון האישי

 .או פלילי

תייחס לרמת הסיפוק שאדם יהודי בישראל מפיק מהיותו חלק ממימוש מרכיב זה מ –רך מוסף יהודי ע 
 החזון הציוני. 

במסגרת זו בוחן  .פיזי-מקור מקיף להערכת מרכיב איכות הסביבה בביטחון אישימדד הביצועים הסביבתי הוא 
 .רמות הזיהום ואופן הטיפול בו, ואת אופן ניהול משאבי הטבע הלאומייםהמדד את 

                                                      
  . EPIאתר  ר' פותח במיוחד עבור מקבלי החלטות בנושאים סביבתיים.המדד   1
 .15חזון הטופ ר' מושג מכון ראות:   2
התורמים לרווחתו של האדם. המשתנים הנכללים בו הם רמת הבריאות, איכות  פרק זה כולל נתונים המצביעים על המשתנים 3

Economic, Environmental,  -OECD Factbook 2006'  . רשוויון, בטחון אישי, ותחבורה-מידת האי ת,פנאי, פעילות חברתי

. and Social Statistics  
  . מדדים השוואתיים להערכת איכות החיים: ר' מסמך מכון ראותלסקירת התחומים  4

http://www.yale.edu/epi/
http://www.yale.edu/epi/
http://www.yale.edu/epi/
http://reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=984
http://reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=984
http://reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=984
http://oberon.sourceoecd.org/vl=10049802/cl=12/nw=1/rpsv/fact2006/
http://oberon.sourceoecd.org/vl=10049802/cl=12/nw=1/rpsv/fact2006/
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 .מרכיב זהלהערכת  6ביותרהמתאים הובילה למסקנה שמדד זה הוא המדד  5עבודה שנעשתה במכון ראות

 תמובילומדינות הישראל לעומת ה
שלוש המדינות המובילות בסדר יורד  .מדינות המופיעות בו 133מבין  45-ישראל מדורגת במקום ה, 2006לפי נתוני 

 זילנד, שבדיה ופינלנד. -ניו הן:

 הגוף המפרסם
ת ייל וקולומביה, הפורום הכלכלי העולמי, ומרכז המחקר אופותח בשיתוף פעולה בין גופי מחקר באוניברסיט המדד

  .הנציבות האירופיתשל 

 ומגבלות מבנה
 Policy) שישה עמודי תווךומורכב מ( Broad Objectives) מדד-שני תתימאורגן לפי הביצועים הסביבתי מדד 

Categories)  7משתנים: 19המאגדים  

מורכב מעמוד תווך  אוה .הפחתת הנזק הנגרם לאדם מהסביבהבתמקד ממדד זה -תת  –ריאות הסביבה ב 
 .ה, המודד זיהום אוויר, תמותת ילדים, תברואה וזמינות מי שתיישם זההבעל 

 ימורכב מעמוד אוה תמקד בשימור המערכת האקולוגית.ממדד זה -תת  –יוניות המערכת האקולוגית ח 
פרודוקטיביות משאבי הטבע, ואנרגיה מקורות מים, שונות ושימור אקולוגי, התווך הבאים: איכות האוויר, 

 .קיימא-בת

ן הסופי, ומציג בקצרה את ביצועי כל מדינה בעמודי התווך. נמדרג את המדינות לפי ציוהביצועים הסביבתי מדד 
 פרסומוחדש וניסיוני, לא קיימים נתונים משנים קודמות וקיימת אי בהירות לגבי המשך  הואכיוון שהמדד 

  8הנוכחית. ובמתכונת

 נתוניםלמקורות ה
כגון: הבנק העולמי, ארגון הבריאות העולמי,  הלקוחים ממספר מקורות, םהמדד מבוסס על נתונים סטטיסטיי

 9וארגון הסחר העולמי.

 שימוש
הוא מבוסס על מספר מצומצם של  ,לכן הגנת הסביבה. בתחום תוכנן במיוחד עבור מקבלי החלטות EPI –מדד ה 

 . סביבתית מדיניותשונים של  םמשתנים המאורגנים בעמודי תווך התואמים תחומי

 

 .סוף

 

                                                      
  . שםר' להגדרת מדד שימושי  5
 ;התערבות ממשלתית על מנת שמדד ישמש את מקבל ההחלטות ככלי בתכנון מדיניות, עליו לזהות את זירות הפעולה הדורשות  6

לאפשר השוואת  ;להעריך את מידת ההצלחה ביישום תכניות ממשלתיות, לספק נתונים המאפשרים שיקוף מגמות לאורך זמן
 .מדד החוסן הכלכלי להערכת מצב העוני בישראל ות אחרות ולהשפיע על השיח הציבורי. ר'נתוני ישראל למדינ

 .  24-ו 20, עמודים  2006לשנת  הביצועים הסביבתידו"ח מדד : 'לרשימת עמודי התווך והמשתנים  ר  7
 בפני הפורום הכלכלי העולמי. 2006המדד הוצג בפיילוט בשנת   8
 .317עמ' נתונים. ר' שם, -: נתונים גולמיים ומטהHרשימה מלאה של מקורות המידע מופיעה בנספח   9

http://reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=1694
http://www.yale.edu/epi/2006EPI_MainReport.pdf
http://www.yale.edu/epi/2006EPI_MainReport.pdf
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