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 'המדד הירוק' -  ות התורהדהימפלגת 

 

ופעולותיהן למען    'המדד הירוק' והגנה על  המדרג את כלל המפלגות לפי התחייבויותיהן  מאבק במשבר האקלים 

 .  * הסביבה

 

    בכל אחד מהקריטריונים: ל המפלגה דירוג ש סיכום ה להלן 
 

 

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

 

 
 :אקלים חוק 

 .אין התייחסות

 
 : תחבורה

אין התייחסות לנושא וכמעט ולא נמצאה התייחסות בפעילות פרלמנטרית , למעט האמירה של אורי מקלב בועדת הכלכלה  
 ."תחבורה ציבורית היא אולי לא בסדר עדיפות של כל אחד, אבל תחבורה ציבורית צריכה להיות נקיה, נגישה, אמינה, זמינה"

 
 :טבע, מגוון ביולוגי ושמירה על שטחים פתוחים

 .חסויות או ציטוטים משמעותיים בנושא. ח"כ פינדרוס חתם על הצעת החוק למניעת ציד ספורטיבייהתי ולא נמצא

 
 :תזונה וחקלאות 

 . חסויות או ציטוטים בנושאיהתי ולא נמצא

 
 :כלכלה: השקעות אחראיות, תעסוקה ירוקה

 . חסויות או ציטוטים בנושאיהתי ולא נמצא

 
 :עירוניות 
 . חסויות או ציטוטים בנושאיהתי ולא נמצא

 
 : חינוך סביבתי

בראיון עם משה גפני על חינוך הוא הצהיר על חשיבות הכנסת נושא איכות הסביבה לסדר היום החינוכי, אולם למעט ראיון 
 .זה לא נמצאה התייחסות לנושא ע"י המפלגה או נציגיה

 
 :זיהום, פסולת ופלסטיק חד פעמי

נמצאה התייחסות חשובה לנושא. בנוסף,  בראיון עם משה גפני סירב להתייחס לנושא הפלסטיק החד פעמי, מלבד זאת לא  
הסיעה התנגדה בחודשים האחרונים לקידום תקנות שהגישה השרה להגנת הסביבה במטרה למנוע הכנסה של כלים חד  
פעמיים לגנים לאומיים ושמורות טבע. עם זאת, גפני שיתף פעולה עם ארגוני סביבה במאבק לסגירת התעשיות המזהמות  

 .במפרץ חיפה

 
 :ם, מי שתיה ושיקום מי הנחליםמשק המי
 . יחסויות או ציטוטים בנושאיתה ולא נמצא
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 :מועמד/ת סביבתי/ת 
 .אין מועמד רשמי מטעם המפלגה

ועוד משמעותיות  התבטאויות  בולטים,  כנסת  חברי  משמעותית,  פרלמנטרית  פעילות  משמעותית:   : פעילות 
צור עצמי של חשמל. כמו כן אורי מקלב דיבר רבות בתחום  גפני התבטא בעד עידוד אנרגיה מתחדשת, הקלת המיסוי על יי 

עדת  והתחבורה. בעבר גפני שיתף פעולה עם ארגוני סביבה במאבק לסגירת התעשיות המזהמות במפרץ חיפה. בדיון בו
 . כספים בנושא השקעות בדלקים פוסיליים, הדגיש את החשיבות לא להתקבע לדלקים מזהמים שפוגעים בבריאות ובסביבה

 

 
 :רה תחתונהשו

 . אין התייחסות פומבית לנושא ואין נציג סביבתי. עם זאת, ח"כ גפני פעל לקידום נושאים סביבתיים שונים בכנסת
  . הח"כ גפני פעל לקידום נושאים סביבתיים שונים בכנסת, לרבות אנרגיות מתחדשות והזיהום במפרץ חיפ למה כן:
סביבתי. בנוסף, הסיעה פעלה לעצור תקנות למניעת הכנסת פלסטיק חד  אין התייחסות פומבית לנושא ואין נציג  :למה לא

 .פעמי לשמורות טבע

 
 

 קישורים למצע המפלגתי ולקמפיין סביבתי 

 

 אין חומרים 
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