מפלגת כחול לבן ' -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 :
אין התייחסות ישירה במצע ,אך בחוג בית מטעם מטה כחול ירוק לבן התחייבו לקדם את הנושא .בתחקיר של וואלה התחייבו
לחוק אקלים כולל איפוס פליטות עד .2050
אנרגיה:
במצע מופיעה התחייבות לפעול לאיפוס הפליטות של גזי חממה עד  ,2050עידוד שימוש באנרגיות מתחדשות ע"י פאנלים
סולאריים על מבני ציבור ובתים פרטיים ,קידום התייעלות אנרגטית במטרה לצמצם את צריכת החשמל ב 17%עד .2030
באשר לגז :בחוג בית נאמר שהם מתנגדים לאסדות הגז ,אך במצע כתוב שלפיתוח מאגרי הגז לחופי ישראל חשיבות לאומית
תחבורה:
במצע מופיע שיש זיקה בין איכות הסביבה ופיתוח בר קיימא לשיפור התחבורה הציבורית ,אך לא נכתב כיצד בדיוק תשופר
התחבורה הציבורית על ידם.
טבע ,מגוון ביולוגי ושמירה על שטחים פתוחים:
במצע התייחסות נרחבת לנושא ,כמו כן המפלגה מעורבת במאבק אודות רכס הר לבן בירושלים .המפלגה הצליחה לעצור
את הארכת חוק הותמ"ל הפוגעני .מנגד השר שוסטר לא פעל לשמירה על המערכות האקולוגיות בים התיכון מפני דיג
בעונות רביה ואף חסם את הצעת חוק לאיכון ספינות המכמורת ההרסניות.
תזונה וחקלאות:
המפלגה מתחייבת במצע לפעול לצמצום בזבוז מזון וקידום המודעות לתזונה בת קיימא על פי על פי המלצות משרד
הבריאות .בנוסף המפלגה מתחייבת לפעול להרכבת סל מוצרים בריא מהצומח בפיקוח ,במטרה לעודד תזונה מהצומח.
מנגד ,שר החקלאות אלון שוסטר הפר את הבטחות הבחירות של כחל"ב בעניין בעלי חיים; סיכל חקיקה להפסקת
המשלוחים החיים; הצהיר לתקשורת כי יקדם מעבר ללולי מעוף בתעשיית הביצים אך בפועל קידם תמריצים ללולי כלובים,
ואף אישר לול כלובים ראשון בתעשיית הבשר  -כשבעולם מתקדמים ,בישראל הולכים לאחור ומרעים את התנאים; לעומת
זאת ח"כ מיקי חיימוביץ' קידמה כמה דיונים בנושאי אכיפה ,והגישה שורת הצעות חוק אך הן לא קודמו (למעט התיקון
לפקודת הכלבת שעבר ,הצעה שהוצמדה לזו של שרן השכל) .בנוסף פנינה תמנו שטה הצטרפה להצעת החוק שמטרתה
להבטיח את הזמינות של מזון בריא מהצומח במוסדות ציבור ומקומות עבודה .חילי טרופר היה מיוזמי הצעת תיקון לחוק
צער בעלי חיים ואיסור משלוחים חיים לשחיטה.
כלכלה :השקעות אחראיות ,תעסוקה ירוקה:
במצע המפלגה מתחייבת להעניק תמריצים כלכליים לקידום תהליכי הפרדת פסולת ופיתוח פתרונות קצה לפסולת
המופרדת .אך אין התייחסות לתעסוקה ירוקה.
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עירוניות:
אין התייחסות ישירה במצע ,אך בחוג בית מטעם מטה כחול ירוק לבן התחייבו לקדם את הנושא .בתחקיר של וואלה התחייבו
לחוק אקלים כולל איפוס פליטות עד .2050
חינוך סביבתי:
ככלל המצע המפלגתי בנושא הסביבה מתייחס לחינוך בשלל הנושאים .בין היתר בהקשר לחינוך והסברה גם באוכלוסייה
הבוגרת ,בנושא צרכנות מודעת  ,העדפת מוצרים מקומיים ,שמירת הטבע והקשר בין זיהום לבריאות הציבור.
זיהום ,פסולת ופלסטיק חד פעמי:
המפלגה מתייחס ת לנושא בהרחבה במצע ,שם הם מבטיחים לעודד כלכלה מעגלית ,לקדם חינוך ומודעות למיחזור וטיפול
בפסולת ולהעניק תמריצים כלכליים לייצור תהליך הפרדת האשפה וקידום פתרונות קצה לפסולת המופרדת .קידום
טכנולוגיה מתקדמת על פי עקרונות הכלכלה המעגלית למניעת בזבוז משאבים ,עידוד שימוש חוזר ומיחזור וכמוצא אחרון
טיפול בפסולת והטמנתה.
משק המים ,מי שתיה ושיקום מי הנחלים:
המפלגה מתחייבת לפעול ליישומה של התוכנית להזרמת מים לנחלי הארץ.
מועמד/ת סביבתי/ת:
אלון טל ואלון שוסטר.
פעילות משמעותית :פעילות פרלמנטרית משמעותית ,חברי כנסת בולטים ,התבטאויות משמעותיות ועוד:
פרופסור אלון טל ,מהדמויות הבולטות ביותר בתנועה הסביבתית בישראל הוא ראש המטה הסביבתי של המפלגה וממוקם
במקום ה .11ואלון שוסטר הינו שר החקלאות.
שורה תחתונה:
המצע תומך באיפוס פליטות עד  ,2050חינוך סביבתי ,כלכלה מעגלית ועוד ,כמו כן בחוגי בית הצהירו גם שיקדמו חוק אקלים
ובקדנציה הקודמת מיקי חיימוביץ' ,בתור יו"ר ועדת פנים וסביבה עשתה פעילות פרלמנטרית משמעותית לקידום נושאים
סביבתיים .עם זאת נראה שיש פיחות בעיסוק בנושא במפלגה עם עזיבתה .אלון שוסטר ,כשר החקלאות ,לא קידם סוגיות
סביבתיות שעמדו לפתחו ,ואף התנגד להצעת המחליטים לכלכלה דלת פחמן ,ולשימוש דואלי של פאנלים סולריים על שטחי
חקלאות.
למה כן :המצע תומך באיפוס פליטות עד  ,2050חינוך סביבתי ,כלכלה מעגלית ועוד ,ובחוגי בית הצהירו גם שיקדמו חוק
אקלים .בקדנציה הקודמת מיקי חיימוביץ' ,שכבר אינה מועמדת מטעם המפלגה ,עשתה פעילות פרלמנטרית משמעותית
מאוד בתור יו"ר ועדת פנים וסביבה כמו כן ,פרופסור אלון טל ,מהדמויות הבולטות ביותר בתנועה הסביבתית בישראל הוא
ראש המטה הסביבתי של המפלגה וממוקם במקום ה.11
למה לא  :נראה שיש פיחות בעיסוק בנושא במפלגה עם עזיבתה של מיקי חיימוביץ' .אלון שוסטר ,כשר החקלאות ,לא קידם
סוגיות סביבתיות שעמדו לפתחו ,ואף התנגד להצעת המחליטים לכלכלה דלת פחמן ,ולשימוש דואלי של פאנלים סולריים
על שטחי חקלאות .בנוסף ,המפלגה לא מציבה יעדים שאפתניים לאנרגיות מתחדשות.
קישורים למצע המפלגתי ולקמפיין סביבתי
מצע סביבתי
אלון שוסטר על עצים ושינויי אקלים
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