מפלגת יש עתיד ' -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
מצע והצהרות :כדי להבטיח את יישום המעבר לאנרגיות מתחדשות ,יקדמו חוק מסגרת אקלימי לאיפוס פליטות עד ,2050
שיספק את המסגרת הנורמטיבית-חוקתית הדרושה לעמידה ביעדים .החוק יכלול יעדי הפחתה מפורשים (לטווח ארוך וקצר
ומנגנון פיקוח ועדכון) תוכנית היערכות ,מנגנונים ואחריות מוסדית לנושא האקלים במדינה וגם כלים פיננסיים .אין יעד
הפחתת פליטות קונקרטי עד .2030
אנרגיה
מצע והצהרות :המצע מתייחס לקידום אנרגיות מתחדשות אך לא מציב יעדים קונקרטיים .בסקר וואלה הציבו יעד של 43%
מתחדשות עד  2030ו 100%עד  .2050המצע מתייחס גם לאנרגיות מתחדשות בהקשר גם של ביזור והקמת פאנלים
סולאריים על גגות מבנים .עם זאת ,על פי התבטאויות שלצ לפיד בחוגי בית ישנה גישה אוהדת במפלגה לגבי גז טבעי
כפתרון ואין התחייבות להפסקת קידוחי נפט וגז ,רק להנחיות פיקוח סביבתי" :יש עתיד תקבע בחקיקה הנחיות לתכנון
ולפיקוח סביבתי לחיפוש ,להפקה ולהולכה של מקורות אנרגיה עם שמירה על בריאות הציבור ומניעת אסונות אקולוגיים
כגון אלה שהתרחשו בשנים האחרונות בדרום הארץ ".פעילות פרלמנטרית :ח"כ בועז טופורובסקי העביר את התיקון לחוק
מקר קעין להתקנת פאנלים סולאריים על גגות של בתים משותפים .מנגד משרד האוצר בזמן כהונתו של יאיר לפיד כשר
אוצר מנע הגדלה של מכסות אנרגיה מתחדשת ,ולכן עיכב את הפיתוח של אנרגיה מתחדשת בישראל.
תחבורה
מצע והצהרות :המצע מתייחס להשקעת המדינה בתשתיות תחבורה ציבורית והנגשתה ,במעבר מלא לאוטובוסים
חשמליים ,ולתכנון עירוני מוטה הולכי רגל .כמו כן ,לעידוד רכבים חשמליים ושילובם במנהל הרכב הממשלתי .בחוגי בית
רבים המפלגה התחייבה שתוך עשר שנים כל הרכבים שימכרו בישראל יהיו חשמליים.
פעילות פרלמנטרית :ח"כ בועז טופורובסקי כיהן כראש השדולה לעידוד ושיפור התחבורה הציבורית.
טבע ,מגוון ביולוגי ושמירה על שטחים פתוחים
מצע" :יש עתיד תקצה משאבים לשמירה על הטבע ועל המערכות האקולוגיות השונות ברחבי הארץ בשמורות הטבע
ומחוצה להן .נוודא את יישום התוכנית להזרמת מים לנחלי הארץ הסובלים מבצורת זה שנים ...יש עתיד תפעל לחקיקת
חוק שמורות מורשת תרבותית לכל האתרים הארכיאולוגיים וחוק שמורות אקולוגיות למקומות שבהם מצויים מיני צמחים
ובעלי-חיים בסכנת הכחדה .נעביר תקנות שיקשו על כריתת עצים בוגרים ,כפי שקורה היום ,וזאת בלי לפגוע בפיתוח ובבנייה
מושכלים .נתגייס להצלת ים המלח ...בפתרון ישים ובהתייעצות עם מדענים ועם גורמי שמירת טבע ומשרדי הממשלה
הרלוונטיים .נוסף על כך ,לפי תקדים ניו-זילנד ,נכיר בנחלים ובמערכות אקולוגיות שלמות כישויות משפטיות שאין לפגוע
בה .בנוסף המפלגה מתחייבת במצע לפעול לקידום "שלום אקולוגי" בין המדינות השכנות לנו בתחום ניהול משאבי טבע
(הצהרה זו אינה קונקרטית).
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פעילות פרלמנטרית :ח"כ מיקי לוי הגיש שאילתות רבות בנושאי השטחים הפתוחים והמגוון הביולוגי ,יזם את הצעת החוק
לאיכון ספינות המכמורת ההרסניות ,חתם על הצעת החוק למניעת הציד הספורטיבי ,פעל לעצירת חוק הותמ"ל ,מגיע
לישיבות והפגנות בנושאי הבניה בהרי ירושלים.
תזונה וחקלאות
מצע והצהרות :במצע מופיעה התחייבות לקדם תמיכה ממשלתית לתהליך ארוך טווח של ביסוס חקלאות ירוקה ומתגמלת.
עידוד צריכה של תוצרת חקלאית מקומית מופחתת כימיקלים ; תמרוץ חקלאים לשימוש בכספי הקרן לשמירה על הניקיון
ועידוד פיתוח מוצרים ירוקים תומכי חקלאות .המצע של יש עתיד כולל גם התייחסות לסוגיות של הגנת בעלי-חיים כמו
המשלוחים החיים וכלובי התרנגולות.
פעילות פרלמנטרית :חשוב לציין במהלך הקדנציות הקודמות של יאיר לפיד לא נמצא תיעוד של פעולות לקידום נושאי
החקלאות המופיעים במצע ,על אף העובדה ששר החקלאות היה שר מטעם מפלגת יש עתיד .כשלפיד כיהן כשר האוצר
הוא קידם פטור ממכס ביבוא עגלים והעברת תקציבים לתעשיית הבשר .אך בשנים שלאחר מכן ח"כ גרמן יזמה הצעות חוק
רבות למען בעלי חיים (בעניין המשלוחים החיים ועוד) ,ובכנסת האחרונה ח"כים מיש עתיד השתתפו בדיונים על מכסות
הביצים בניסיון לקדם מעבר ללולים ללא כלובים.
כלכלה :השקעות אחראיות ותעסוקה סביבתית
מצע והצהרות :פיתוח כלכלה ירוקה ,הכנסת שיקולי כלכלה סביבתית בהערכת פרויקטים ממשלתיים ,קידום כלכלה
מעגלית וחקיקה המחייבת גופים מוסדיים לשקול שיקולים סביבתיים בעת ביצוע השקעות פיננסיות .השקעה של  6מליארד
לטובת תוכנית חילוץ ירוקה ממשבר הקורונה עם דגש על יצירת מקומות עבודה.
פעילות פרלמנטרית :חרף ההבטחות המרשימות לא נמצאו תיעודים מקדנציות קודמות של המפלגה ,לקידום הנושאים
הללו.
עירוניות
מצע והתחייבויות :המפלגה מתייחסת בהרחבה לנושא במצע ,הבטחת תכנון עירוני המשלב שטחים ירוקים וריאות ירוקות
באופן חכם ונגיש ,תכנון עירוני מוטה הולכי רגל ותחבורה.
פעילות פרלמנטרית :לא נמצאה פעילות בנושא.
חינוך סביבתי
מצע והתחייבויות :במצע מופיעה התייחסות רחבה לנושא ,המפלגה מבטיחה לקדם תוכניות לאחריות סביבתית לילדי
ישראל כחלק מתוכנית הלימודים הפורמלית והבלתי פורמלית ,דרך הקניית ערכים לעצירת החימום הגלובלי ושינוי האקלים
ולשימור הטבע.
פעילות פרלמנטרית :לא נמצאה פעילות בנושא.
זיהום ,פסולת ופלסטיק חד פעמי
מצע והצהרות :המפלגה מתחייבת לפעול למיגור שריפות פיראטיות ,והשלכת פסולת במקומות אסורים ,לשיפור האכיפה,
למניעת מפגעי רעש ממטוסים ,ממתחמי בידור וממקורות רעש אחרים ,חיזוק המשטרה הירוקה ,הגברת אכיפת חוקי הגנת
הסביבה וחיזוק האכיפה הכלכלית והמנהלית לצד המערכת הפלילית .צמצום השימוש באריזות פלסטיק ,הגברת המיחזור
וטיפול יעיל באשפה.
פעילות פרלמנטרית :לא נמצאה פעילות בנושא.

למידע נוסף באתר
'לבחור ירוק'

תוצאות סופיות של
המדד

איך בנינו את המדד?

מי אנחנו?

משק המים ,מי שתייה ושיקום מי הנחלים
במצע מתחייבים לוודא את יישום התוכנית להזרמת מים לנחלי הארץ והכרה במערכות אקולוגיות כישות משפטית שאין
לפגוע בה .פעילות פרלמנטרית :שר האוצר יאיר לפיד ושר האנרגיה והמים סילבן שלום החליטו להקים צוות בין-משרדי
לבחינת ייעול משק המים – לרבות בחינת האפשרויות להוזלת המים וייעול תאגידי המים והביוב העירוניים.
מועמד סביבתי :יוראי להב הרצנו
פעילות משמעותית :פעילות פרלמנטרית משמעותית ,חברי כנסת בולטים ,התבטאויות משמעותיות ועוד :יוראי להב
הרצנו ,שמוביל את התחום במפלגה ,פעל בכנסת האחרונה בוועדות השונות בדיונים בנושאי סביבה ואקלים .ח"כ מיקי לוי
פעל גם הוא בנושאי סביבה והגיש הצעות חוק ושאילתות רבות בנושא .כמו כן יזם דיונים רבים בנושאי סביבה ,השתתף
בדיונים במוסדות התכנון ובהפגנות למען הרי ירושלים.
שורה תחתונה :מצע מקיף הכולל יעדים שאפתניים ,שגובו בהתחייבויות של לפיד .התייחסות נרחבת לחינוך סביבתי ולחוק
האקלים וישנו את חבר כנסת ,יוראי להב הרצנו ,שמתעמק ,מחויב ,ומקדם את הנושא .עם זאת בתחומים רבים ישנו מחסור
בפעילות פרלמנטרית בעבר חרף ההצהרות.
למה כן :מצע מקיף הכולל יעדים שאפתניים ,שגובו בהתחייבויות של ראש המפלגה יאיר לפיד .בנוסף ,יש עתיד הייתה
המפלגה הראשונה להכניס את משבר האקלים כנושא מרכזי בקמפיין הבחירות שלהם ,ולהתבטא בנושא בתקשורת
וברשתות חברתיות כולל ע"י ראש המפלגה .כמו כן ,מאז שח"כ יוראי להב הרצנו לקח על עצמו להוביל את הנושא במפלגה,
הוא מתעמק ,מחויב ,ומקדם את הסוגיות הסביבתיות באופן משמעותי .גם חברי הכנסת מיקי וחבר הכנסת בועז טופורובסקי
פעלו בכנסת האחרונה לקידום נושאי אנרגיה ותחבורה.
למה לא :המפלגה החלה להתייחס לנושא ברצינות רק לאחרונה ,ובתחומים רבים ישנו מחסור בפעילות פרלמנטרית בעבר
חרף ההצהרות .בנוסף ,בתפקידו כשר אוצר ,לפיד נקט במספר צעדים שנחשבים כאנטי סביבתיים ,כגון הקמת הותמ"ל,
וסיכול תוכניות סביבתיות.

קישורים למצע המפלגתי ולקמפיין סביבתי
מצע סביבתי
קמפיין סביבתי
מפרץ חיפה
אנרגיה מתחדשת
פוסט של יאיר לפיד
התנגדות להקמת תחנת כח חדשות
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