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 'המדד הירוק' -  יונות הדתיתצה מפלגת 

 

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

 

 
 ם חוק אקלי

מתחייבים לחוקק את חוק מדיניות סביבתית לאומית. המחייב את הממשלה לקבל ולאשר תכנית סביבתית לאומית  
 ק "תוך התחשבות בסדר העדיפיות הממשלתי", סעיף שמשמעותו לא ברורה ועשוי למסמס את החו

 
 ה אנרגי

ולייעול א לא מופיעים  במצע הסביבתי נכתב שהמפלגה תפעל למיצוי פוטנציאל האנרגיה המתחדשת  נרגטי, אך 
 . יעדים מדויקים

 
 ה תחבור 

כי המפלגה מתכוונת להסיט שני שליש מתקציב המשרד לטובת תחב"צ, השקעה במערך תחבורה   במצע כתוב 
ציבורית והנגשתו, תכנון מוטה תחבורה ציבורית, אופניים הולכי רגל, ועידוד נסיעה שיתופית. בנוסף סמוטריץ נחשב  

 . בחינה סביבתית לשר תחבורה מצטיין מ
 

 ם טבע, מגוון ביולוגי ושמירה על שטחים פתוחי
 . יוקידום תכנית לאומית למגוון ביולוג  ת המפלגה מתחייבת במצע לתוכנית מפורטת לשימור מערכות אקולוגיו

 
 ת תזונה וחקלאו 

 ל במצע אין כל התייחסות לנושא. המשך עסקים כרגי
 

 ה כלכלה: השקעות אחראיות, תעסוקה ירוק
 ל במצע אין כל התייחסות לנושא. המשך עסקים כרגי

 
 תעירוניו

פי מצע המפלגה הותמ"   על  בביטול  וחיזוק תחבורה  תומכת  עירונית  קרקע, התפתחות  צמודת  בנייה  צמצום  ל, 
 . הציבורית. אולם כמעט ולא נמצא פעילות פרלמנטרית לגבות את התמיכ

 
 י חינוך סביבת

סמוטריץ פעל לשמירה על מסלול ה"מורות חיילות" הירוקות המחנכות לשמירה על הטבע הסביבה וידיעת הארץ.  
 . לקיימות בכל בתי הספרבמצע מצהירים על הנהגת חינוך 
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 י זיהום, פסולת ופלסטיק חד פעמ
במצע כתוב "ממשלת ישראל צריכה לתת עדיפות לעשרה עד חמישה עשר פרוייקטים בתחום... מיחזור פסולת"  
אולם נשאלת השאלה אם כל כך הרבה תחומים מקבלים עדיפות, מה משמעות העדיפות. בנוסף קיימת התייחסות  

ושיתוף פעולה בין ארגונים במטרה לנקות את הארץ. בבחינת הפעילות הפרלמנטרית בעבר,    נרחבת להגברת אכיפה
 . לא נמצא כל התייחסות לנושא

 
 ם משק המים, מי שתיה ושיקום מי הנחלי

 . התייחסות מקיפה במצע לשיקום הנחלים בארץ
 

 ת מועמד/ת סביבתי/
 ר לפי סקר וואלה, מיכל וולדיג

 

 ד פרלמנטרית משמעותית, חברי כנסת בולטים, התבטאויות משמעותיות ועו  פעילות משמעותית: פעילות 
לבצלאל סמוטריץ' זיקה סביבתית מסוימת. הוא הקים את עמותת "רגבים" השומרת על אתרי טבע ומורשת בשומרון  

 . ומתעסקת במפגעים סביבתיים
 

 : שורה תחתונה 
ועדת הכלכלה התחייב לקדם תוכנית חילוץ ירוקה,  מקדמים תחבורה ציבורית, וחה"כ יעקב מרגי כיו"ר ו  :למה כן 

  . הוקידם חוקים להגנת החי והסביב
ל(. אין מחויבות  "התנגדו לחוקים סביבתיים )הבראת מפרץ חיפה, הפיקדון( וקידמו חוקים בעייתיים )הותמ :למה לא

 .הקמפיין או בכללמפלגתית לנושא, אין מועמד סביבתי, ואין התייחסות משמעותית של ראש המפלגה, במסגרת 
 

 
 

 קישורים למצע המפלגתי ולקמפיין סביבתי 

 

 סביבתי  מצע
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