מפלגת העבודה ' -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
הצהרות :מפלגת העבודה תמכה בתקצוב התוכנית הלאומית להסתגלות לשינויי אקלים .בתחקיר של וואלה התחייבו
לחקיקת חוק אקלים ואיפוס פליטות גזי חממה נטו עד  .2050עם זאת ,לא נמצאו התבטאויות בנושא מעבר לתשובה לוואלה.
אנרגיה
מצע והצהרות :במצע נכתב שהמפלגה תקדם יישום תוכנית אסטרטגית למעבר לאנרגיות מתחדשות לרבות מימון ממשלתי
להתקנת פאנלים סולאריים ,הגבלת ייצוא הגז הטבעי ,והפסקת שימוש בפחם ומזוט ליצור אנרגיה .בסקר וואלה הציבו יעד
של  50%מתחדשות עד  2030ו 100%עד .2050
פעילות פרלמנטרית :חברי כנסת מהמפלגה יזמו חוק לעידוד הקמת מתקנים להפקת אנרגיה מתחדשת ,חוק לשימוש
בקרקע חקלאית לייצור אנרגיה מתחדשת ביישובי עדיפות לאומית ,חוק לאנרגיה מתחדשת וחוק לקביעת עבודה בענפי
אנרגיה סולרית כעבודה מועדפת .חברת הכנסת יעל כהן פארן הייתה מחברות הכנסת המובילות בנושאי סביבה וקידמה
שורה של הקלות לקידום אנרגיה מתחדשת.
תחבורה
מצע והצהרות :במצע צוין כי המפלגה תקדם עידוד מעבר לרכבים חשמליים ,כולל בתחבורה הציבורית והסטת תקציבים
משמעותיים לפיתוח תחבורה ציבורית על חשבון תשתיות לרכבים פרטיים.
פעילות פרלמנטרית :קידום הצעת חוק לעידוד תחבורה ציבורית וחוק הקמת תשתיות טעינה לרכב חשמלי .ח"כ רם שפע
הוא יו"ר השדולה לתחבורה בת קיימא .להעלאת המודעות לשיבות התחבורה הציבורית רם שפע "ויתר" על הנסיעה ברכב
למשך שבוע ותיעד זאת בכדי להפיק לקחים למצב התחבורה הציבורית בארץ.
טבע מגוון ביולוגי ושמירה על שטחים פתוחים
מצע :במצע צוין כי המפלגה תקדם תקצוב תוכניות שיקום והגנת טבע הבר של ארץ ישראל ,קידום שמירה על שטחים
פתוחים וחופים ,אכיפה סביבתית יעילה .קידום תוכנית חירום להצלת ים המלח ,חקיקת חוק יסוד איכות הסביבה המעגן
את הזכות של כל אדם לסביבה נקיה ובריאה.
פעילות פרלמנטרית :קידום ותמיכה בחוקים לשימור אוצרות הטבע ומשאבי הסביבה ,חיוב בפיצויים בעקבות נזק לטבע,
מניעת מפגעים סביבתיים ,הגנה על הסביבה החופית והגנה על האגן הצפוני של ים המלח.
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תזונה וחקלאות
מצע והצהרות :איסור על המתת כלבים וחתולים משוטטים ,הקצאת תקציב לעיקור/סירוס חתולי רחוב ולשיפור של תנאי
הכלבים בכלביות העירוניות .קידום חקיקה לאיחוד הסמכויות והאכיפה הנוגעות לבעלי חיים במנהלת ממשלתית אחת,
איסור משלוחים חיים לפיטום ושחיטה .תקצוב ייעודי והקצאת תקנים לאכיפת החוקים המבטיחים את זכויות בעלי החיים.
פעילות פרלמנטרית :קידמו ותמכו בשורה של חוקים מתחום צער בעלי חיים החמרת האכיפה נגד מתעללים בבעלי חיים.
בכנסת האחרונה ח"כ מרב מיכאלי הובילה את השדולה לזכויות בע"ח .כמו כן ,יחד עם ח"כ תמר זנדברג ,הגישה הצעות
חוק בנושא (למשל ,נגד המשלוחים החיים ולהפסקת מכירת פרוות) ,ופעלה נגד כלובי התרנגולים בתעשיית הבשר.
כלכלה :השקעות אחראיות ,תעסוקה ירוקה
מצע והצהרות :קידום תקצוב ממשלתי ועידוד השקעה פרטית בפיתוח טכנולוגיות ירוקות כלכליות ,פיתוח והטמעת
טכנולוגיות יעילות וזולות למיחזור של מים אפורים .אין התייחסות לתוכנית חילוץ ירוקה.
פעילות פרלמנטרית :לא נמצאה פעילות בנושא.
עירוניות
מצע והצהרות :יצירת תקנים המחייבים כל בנייה חדשה לעמוד בסטנדרטים ירוקים  -מרמת תכנון הבית הבודד ועד תכנון
ערים שלמות מעבר מלא לבנייה ירוקה חוסכת אנרגיה ומים ,בנייה מחומרים בריאים וידידותיים לסביבה .סטנדרט תכנון
השומר על ריאות ירוקות טבעיות ,עירוניות ולאומיות .התייחסות לתחבורה ציבורית
פעילות פרלמנטרית  -לא נמצאה פעילות בנושא.
חינוך סביבתי
מצע :התחייבות לשים את נושא האקלים והקיימות בקדמת העשיה החינוכית ,לרבות חוק חינוך חובה ללימודי אקולוגיה,
סביבה ירוקה ,זכויות בעלי-חיים ותזונה בת-קיימא ,חינוך ליזמות אקולוגית ,מסלולי בגרות מורחבים למגמות סביבה ואקו-
טק .תקצוב תוכניות חינוך מניעתיות במערכת החינוך בכלל הארץ  -להגברת מודעות ואמפתיה.
פעילות פרלמנטרית :רם שפע כיו"ר ועדת החינוך ערך דיונים בנוש חינוך סביבתי ופעילות חינוך בלתי פורמלית של טיולים
וסיירות.
זיהום ,פסולת ופלסטיק חד פעמי
מצע והצהרות :קידום השקעה ממשלתית בפיתוח טכנולוגיות ליעד מיחזור של  100%מהפסולת וחקיקה שתאפשר מאבק
בזיהום אוויר ,מים וקרקע .אימוץ תוכנית לסגירת מפעלי מפרץ חיפה והבראתו תוך דאגה לעובדים.
פעילות פרלמנטרית :קידום ותמיכה בשורה של חוקים בתחום המיחזור ,שמירה על ניקיון ,הפחתה וטיפול בפסולת והפחתת
שימוש בשקיות פלסטיק.
משק המים ,מי שתיה ושיקום מי הנחלים
הצהרות ומצע :קידום חקיקה שתאפשר מאבק בזיהום מים .פיתוח והטמעת טכנולוגיות למיחזור של מים אפורים .תמיכה
בהרחקת אסדות הגז מהחוף ,הקמת שמורות טבע ימיות ,קידום תוכנית להגנה וניהול הים ,כולל הקניית סמכויות לאכיפה.
הכנת תוכנית מתוקצבת לשיקום נחלים.
פעילות פרלמנטרית :קידום ותמיכה בחוקים להגנה על האגן הצפוני של ים המלח ולשמירת הסביבה החופית .ח"כ מיכאלי
יו"ר השדולה להצלת ים המלח ובקעת הירדן.
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מועמד/ת סביבתי/ת :גלעד קריב
פעילות משמעותית :פעילות פרלמנטרית משמעותית ,חברי כנסת בולטים ,התבטאויות משמעותיות ועוד:
ח"כ מרב מיכאלי פעלה רבות בכנסת האחרונה בתחום הסביבתי .מרב מיכאלי הגישה עצמה ליו"ר משותפת של השדולה
הסביבתית יחד עם מיקי חיימוביץ' ותמר זנדברג ,ויזמה והובילה יחד איתן דיון בכנסת האחרונה בוועדת הכספים בנושא
השקעות בדלקים פוסיליים .בכנסות קודמות מיכאלי הגישה חוקים סביבתיים ביחד עם עמר ברלב ונחמן שי .בבחירות
לכנסת ה 22גלעד קריב היה חבר מפלגת "התנועה הירוקה" ועסק בנושאים הסביבתיים .עם זאת ,מאז יצירת הרשימה
החדשה של המפלגה שנבחרה בפריימריז ,אין כמעט התייחסות לנושא.

שורה תחתונה:
למה כן :פעילות פרלמנטרית מהכנסת האחרונה ולפניה שמקדמת מדיניות סביבתית ,של חברת הכנסת מרב מיכאלי ושל
המועמדים נחמן שי ועמר ברלב .בנוסף ,גלעד קריב שהיה חבר במפלגת "התנועה הירוקה" בעבר ,מפגין מחויבות ונכונות
לשותפות עם התנועה הסביבתית בנושא.
למה לא :עד כה אין התבטאויות משמעותיות בנושא במערכת הבחירות הנוכחית ,לא פורסם מצע סביבתי מפורט עם
יעדים ,פרט להתייחסות קצרה במסמך העקרונות שפורסם לאחרונה.

קישורים למצע המפלגתי ולקמפיין סביבתי
מצע סביבתי
מירב מיכאלי על הקמת שדות תעופה בעמק יזרעאל
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