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ראשית, חשוב לציין כי לגזי החממה )פחמן דו חמצני, אוזון, חמצן דו-חנקני ומשפחת הגזים שנקראים פריאונים( תפקיד חשוב   
בויסות האקלים - אם לא היו בכדור הארץ גזי חממה כלל, הטמפרטורה על פני כדור הארץ הייתה כ-18 מעלות צלזיוס מתחת 

לאפס, במקום הממוצע בן זמננו של כ-15 מעלות צלזיוס בממוצע.

למרות הנחיצות של גזי החממה, הם זכו לפרסום שלילי בשנים האחרונות כששמם נקשר עם ההתחממות העולמית. הטענה,   
שמקובלת על הרוב המכריע של העולם המדעי, היא שאפקט החממה מתעצם ותורם להתחממות העולמית בגלל עליה בריכוז גזי 

החממה כתוצאה מפעילות האדם. 

שריפת דלקים ממקורות מאובנים )פוסיליים( כמו נפט, פחם וגז טבעי בתעשייה, בתחנות כוח ובתחבורה גורמת לפליטה רבה של 
פחמן דו-חמצני, חיות משק פולטות כמויות גדולות של מתאן, פעולות כמו דישון חקלאי משחררות לאטמוספרה חמצן דו-חנקני 

ומערכות קירור עושות שימוש בפריאונים.

הקהילה המדעית מדברת על התחממות של 0.9 מעלות צלזיוס מאז שנת 1884, ראשית המהפכה התעשייתית.  בהתחלה, אלו   
היו ארה"ב ואירופה שהיו אחריות לפליטת רוב גזי חממה.  ב-30 השנים האחרונות סין, הודו ומדינות מתפתחות אחרות מגדילות את 

חלקן. לפי הערכות, הטמפרטורה צפויה לעלות עוד כ- 1-3.5 מעלות צלסיוס עד שנת 2100.

קסם שומרת על איכות הסביבה
קרנות מחקות זה קסם.

קסם דסק מוסדיים 03-7536968 | קסם ישיר ליועצים 03-7532019

Brookings Institution ,12.2019 :המקור

מפת הדרכים של IEAפליטת גזי חממה לפי סקטור:

IEA, 5.2021 :המקור
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ע"פי משרד ההגנה והסביבה: לשינויי האקלים השלכות ניכרות על משאבים ועל סקטורים כלכליים    
ברחבי העולם, אם לא ינקטו צעדי מניעה. שינוי אקלים עלול לגרום ל:  

פגיעה באוכלוסיה:

השפעת שינויי האקלים על משק המים, על הים והחופים עלולה לגרום, בין היתר: נזקים מהצפות ים או נהרות באזורי חופים,   
בעמקי נהרות, במישורים נמוכים ובאיים. פגיעת בצורות באזורים צחיחים וצחיחים למחצה. פגיעות מאירועי מזג-אוויר קיצוניים. בעיות 

אספקת מים, מזון, בריאות.

חקלאות וייעור: 

שינויים בגידולים ובאזורי הגידול, במסחר חקלאי; פגיעה ביכולת ההתאמה של יערות לשינויי אקלים משק האנרגיה.

מגוון ביולוגי: מערכות חיים יבשתיות: שינויים בתנאי הגידול של בעלי-חיים וצמחיה ובתפרוסתם; הכחדות מינים מסוימים וריבוי מואץ 
של אחרים.

השלכות גיאופוליטיות: הלחץ הרב של האוכלוסייה הגדלה על משאבי הטבע. כבר היום חשוב לקבוע אסטרטגיות להתמודדות עם 
שינויי האקלים.

ההתמודדות עם משבר האקלים נעשית בעיקר באמצעות מיתון פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית - Mitigation והיערכות 
 .Adaptation  - לשינויי האקלים

העלות הכלכלית של אי נקיטת פעילות לצמצום ההתחממות הגלובלית צפויה להיות בעתיד לפחות 5% מן התמ"ג העולמי בכל שנה. 
בחישוב של סכנות ושל השפעות חיצוניות נוספות עשוי הנזק הכלכלי להגיע לשיעור של 20% מן התמ"ג העולמי בכל שנה ואף ליותר 
מזה. מאידך גיסא, העלות הכלכלית של הפעילות לצמצום פליטת גזי החממה יכולה להסתכם ב-1% מן התמ"ג העולמי בשנה בלבד.

לפי EIA, השימוש באנרגיה חלופית אומנם צפוי לזנק בעשורים הבאים, אולם שיעור האנרגיה שמגיעה ממקורות פוסיליים עדיין יהווה 
כ-70% מסך התצרוכת ואת הייצור שלה חשוב לייעל ככל האפשר. 

climatepolicyinitiative ,10.2021 :המקור

השקעות ממקור ציבורי או פרטי: אנרגיה מתחדשת לעומת התייעלות אנרגטית.
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ולתקן  למתן  הפועלות  מפותחים  משווקים  חברות  מכיל   Indxx Climate Change Solutions מדד 
האנרגיה  במקורות  יותר  ומצומצם  יותר  יעיל  שימוש  האקלים.  שינויי  של  המזיקות  ההשפעות  את 

המזהמים, צפוי לתרום לאיכות הסביבה ולצמצם או אף לבלום את השינויים האקלימיים. 

החברות במדד מתחלקות ל-4 קטגוריות: 

לסיכום: 
נושא של שינוי האקלים ואיכות הסביבה נמצא בראש סדר העדיפויות העולמי. מנהיגי העולם, האו"ם 
הכספיים  הדרושים,  המשאבים  את  מגייסים  ויחד  הבינלאומי  הפעולה  לשיתוף  חותרים  בראשם, 
והרגולטוריים, כדי למנוע התדרדרות למשבר האקלים. הביקוש לפתרונות אקליים מוליד את ההיצע  

-  לצד המחקר האקדמי ניתן למצוא שלל של פיתוחים תעשייתיים בתחום. 

ספק 
תשתיות

חברות אשר עוסקות 
בפיתוח תשתיות 

נחוצות המאפשרות 
ייצור והעברה של 
מקורות אנרגיה 

חלופיים.

פתרונות 
חסכוניים 
באנרגיה 

חברות אשר מפתחות 
רכיבים חשמליים 
הנועדים לספק 

פתרונות לאנרגיה 
יעילה וחסכונית.

רשת חכמה 
חברות אשר 

מפתחות פתרונות 
תשתית רשת חשמל 
חכמה שנועדה להפוך 
את שרשרת אספקת 
החשמל לחסכונית 

יותר באנרגיה.

 ניהול 
פסולת

חברות אשר עוסקות 
בתחום ניהול פסולת, 
ניטורו והסדרתו, כגון: 
מי שפכים, פסולת 
משק בית ופסולת 

עירונית.

השקעות  אקסלנס  מקבוצת  "קסם"(  )להלן:  קסם  קבוצת  ע"י  מסופק  המוצג  המידע  בלבד.  כשירים  וללקוחות  ליועצים  מיועד 
לייעוץ השקעות או שיווק השקעות  ואינו מהווה תחליף  "אקסלנס"( כשירות לקוראים למטרות אינפורמציה בלבד  )להלן:  בע"מ 
ייעוץ  או  הצעה  באמור  לראות  אין  רווח.  או  תשואה  הבטחת  משום  באמור  ואין  אדם  כל  של  ובצרכים  בנתונים  המתחשב 
אין לראות באמור מידע  ו/או הנכסים הפיננסים הקשורים למידע המוצג.  ניירות הערך  ו/או החזקה של  ו/או מכירה  לרכישה 
האמור  המידע  המוצג.  במידע  עניין  יש  וקסם  אקסלנס  מקבוצת  לחברות  בנושא.  הכרוכים  ההיבטים  כל  של  וממצה  שלם 
מבוסס על הנחות ועשוי להשתנות מעת לעת. במידע עשויים ליפול טעויות וכן לחול שינויי שוק. הנתונים נכונים למועד פרסומם.

.Indxx ,LLC הינו קניינו הרוחני של  Indxx Climate Change Solutions מדד


