המפלגה הכלכלית ' -המדד הירוק'
'המדד הירוק' מדרג את כלל המפלגות לפי התחייבויותיהן ופעולותיהן למען המאבק במשבר האקלים והגנה על
הסביבה*.
להלן סיכום הדירוג של המפלגה בכל אחד מהקריטריונים:

ירוק (מחויבות גבוהה) צהוב (מחויבות בינונית) אדום (מחויבות נמוכה)

חוק אקלים
המפלגה מתחייבת":נפעל להעברת חוק בכנסת בו יוכרז על "מצב חירום אקלימי" בישראל ובו רשימת הצעדים שיש לנקוט
והיעדים שנידרש לעמוד בהם ע"מ להאט את קצב ההתחממות של כדור הארץ".
אנרגיה
המפלגה מתחייבת לפעול להצבת ומימוש היעדים הבאים בתחום האנרגיות המתחדשות 50% :אנרגיות מתחדשות עד
 2030ו 100%אנרגיות מתחדשות עד  .2050כמו כן הם מתחייבים להגדיל דרמטית את נתח האנרגיות המתחדשות ברשת
החשמל ובפרט של מתקני אנרגיה סולרית על גבי מבנים פרטיים ,תחת תפיסת ביזור מקורות אנרגיה.
תחבורה
המפלגה מתחייבת לפעול למעבר לשימוש נרחב ברכבים חשמליים ולחישמול התחבורה הציבורית ,לצד מימון ותמרוץ
תוכניות המקדמות תכנון מוטה תחבורה ציבורית וצמצום בשימוש ברכב הפרטי ובכללם:
• חיבור כל ערי ישראל בקווי תחבורה נוחים ומהירים.
• נתיבי תחבורה ציבוריים לתחבורה הציבורית הקיימת.
• עידוד תחבורה שיתופית.
• מערכת הסעה המונית בכרכים עירוניים.
• שבילי אופנים בין הערים ובתוך הערים.
• הקמת קבינט לשיפור התחבורה בראשות שר האוצר.
טבע ,מגוון ביולוגי ושמירה על שטחים פתוחים
המפלגה מבטיחה להכריז על שמורות ימיות באזורים בים להם ערכי טבע יחודיים ולפעול לשמירה על על השטחים הפתוחים
והמגוון הביולוגי.
תזונה וחקלאות
המפלגה מתחייבת לפעול לעצירת המשלוחים החיים בתוך שלוש שנים .הם מתחייבים לפעול להעברת הסמכויות לאכיפת
חוק צער בעלי חיים ,למשרד להגנת הסביבה ; לביצוע רפורמה בענף הלול ולמעבר ללולים ללא כלובים ; לאיסור צייד
ולאכיפת איסור צייד לא חוקי ; להטלת ענישה משמעותית נגד מתעללים בבעלי חיים ; לקביעת תקנות שימנעו סחר בפרוות
בישראל  .מנגד הם מתכוונים לבטל את כל המכסים על ייבוא מזון  .בנושא החקלאות הם מתכוונים לפעול למתן סובסדיות
ישירות לחקלאים ; בידול מוצרי החקלאות המקומית ע"י סימון ,במטרה לעודד תצרוכת חקלאות מקומית ; רפורמה אגררית
לגבי הקרקעות ומכסות המים בשימוש חקלאי ; צעדים אלו אמורים לתמוך בחקלאות מקומית.
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כלכלה :השקעות אחראיות ,תעסוקה ירוקה
המפלגה מתכוונת לתמוך בכלכלה מעגלית ולהעלאות משמעותית את אחוזי השימוש בחומרי גלם ממוחזרים .אין התייחסות
לתעסוקה ירוקה
עירוניות
במצע המפלגה מתחייבת לפעול לאימוץ עקרונות הבניה הירוקה תוך שוויון חלוקתי של משאבי הטבע ומציגה מצע רחב
בתחום התחבורה הציבורית
חינוך סביבתי
במצע המפלגה מתחייבת לפעול להכנסת נושאי איכות הסביבה והקיימות כנושא חובה בתוכנית הלימודים במערכת החינוך
בדגש על נושאי האקלים וחינוך ליחס הוגן לבעלי חיים.
זיהום ,פסולת ופלסטיק חד פעמי
המפלגה מתחייבת לפעול להבראת מפרץ חיפה וסגירת בתי הזיקוק במפרץ חיפה בהתאם לדוח מקנזי .בתחום הפסולת
הם מתחייבים לקדם חקיקה מפחיתת פסולת והפרדת פסולת במקור .כמו כן הם מתחייבים לפעול לקידום מחזור באמצעות
עידוד והקמת מפעלים מקומיים כאשר מה שלא ניתן לצמצם ולמחזר – יועבר להשבה לאנרגיה .ולפעול להעמקת והרחבת
פעילות המחזור ולהעלאה משמעותית באחוזי הפסולת הממוחזרת ובשימוש בחומרי הגלם המופקים במחזור.
משק המים ,מי שתיה ושיקום מי הנחלים
המפלגה מבטיחה במצע לאשר את חוק התלמ"ת (התוכנית הלאומית למוכנות ותגובה לאירועי זיהום ים בשמן) ולוודא
שמדינת ישראל תהיה ערוכה ומוכנה לטיפול באסון דליפה ממכלית או לטיפול באסון באסדת קידוח בים התיכון .כמו כן הם
מתחייבים לפעול להקמת תשתית טכנולוגית שתאפשר התראה בעתיד על דליפות חומרים מזהמים ולפעול לקיום חקירה
מקצועית מקיפה לגורמים לתקלה ולהפקת לקחים ומסקנות תוך הענשת הגורמים האשמים והתורמים לפגיעה הקשה.
בנוסף ,המפלגה מתחייבת לפעול לחקיקת חוק המים הכלכליים וחוק האזורים הימיים שיחיל את החוק הישראלי על המים
הכלכליים של מדינת ישראל  .מנגד המפלגה מצהירה שתבחן לעומק את פרויקט קצא"א על כלל הסיכונים הסביבתיים
שכרוכים בו .כאשר אם יתברר שהסיכון אינו קלוש הם יפעלו להפסקת הפרויקט .הם מציעים לדרוש שתנאי סף לאישור
שינוע והובלת דלקים באמצעות צינור קצ"א מאילת לאשקלון יהיה בדיקת מצבו ותקינותו של הצינור ע"י חברה בינ"ל
המתמחה בנושא ושיפוצו ושדרוגו באם יידרש ,כך שמצבו של הצינור טרם העברת נפט דרכו יבטיח אפס תקלות דליפה.
ולוודא כי בנמל אילת ובנמל אשדוד יהיו ערוכים ומאובזרים בצורה מיטבית לקליטת הנפט.
מועמד/ת סביבתי/ת
איציק תורג'מן
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פעילות משמעותית :פעילות פרלמנטרית משמעותית ,חברי כנסת בולטים ,התבטאויות משמעותיות ועוד
המפלגה מציעה לפעול להגבלת קצבאות ילדים לעד ארבעה ילדים ,מתחייבת לדאוג להפיכת המשרד להגנת הסביבה
מרגולטור פסיבי למשרד ביצועי ומתחייבת להקים קרן לקידום נושאי האקלים בישראל בהיקף של  10מיליארד ש"ח.

שורה תחתונה:
למה כן :הבטחות ויעדים שאפתניים במצע ,ברשתות חברתיות ובחוגי בית ,המראות על מחויבות לפעול כמעט בכל אחד
מהקריטריונים בצורה משמעותית.
למה לא  :נראה כי התמיכה בנושא מותנית בשיקולי פיתוח כלכלי ,ובמקומות התנגשות המוטיב הכלכלי יהיה השיקול
המכריע .מדובר במפלגה חדשה ולכן לא ניתן לבחון פעילות פרלמנטרית.

קישורים למצע המפלגתי ולקמפיין סביבתי
מצע סביבתי
קמפיין סביבתי
ירון זליכה על זכויות בע"ח
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