מפלגת מר"צ ' -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
במצע התייחסות ,אך לא מפורשת לנושא חוק אקלים :התחייבות להקמה מחודשת של 'נציב הדורות הבאים' והתחייבות
לחידוש פעילות המועצה הלאומית לנושא איכות הסביבה שחדלה לפעול ב. 2003-מועצה זו תכלול באופן קבוע נציגי ציבור,
ארגונים סביבתיים ,נציגי אקדמיה ואת הגופים המפתחים .מחויבות ליישום התוכנית הלאומית להיערכות לשינויי אקלים.
בנוסף במסגרת חוג בית זנדברג הצהירה על כי תכריז על מצב חירום אקלימי .בתחקיר של וואלה הצהירו שיכלול איפוס
פליטות עד  , 2050ויכריזו על מצב חירום אקלימי .לצד כל זה ובהתחשב בכך שכוחה של המפלגה לא צפוי להתחזק באופן
משמעותי  ,אם בכלל ,נשאלת השאלה מדוע כל אלו לא קרו בקדנציות הקודמות.
אנרגיה
במצע מופיעה התחייבות לתקצוב תכנית ממשלתית לפינוי בתי הזיקוק ממפרץ חיפה ,היערכות לצמצום נפח זיקוק הנפט
בישראל ובחינה מחודשת של מיקום אסדת הגז ”לוויתן" .המפלגה מתחייבת לעצור הנפקת רשיונות חיפוש גז ולביטול
מתווה הגז תוך קביעת מכסות לניצול משאבי טבע .בנוסף במסגרת חוגי בית זנדברג הצהירה שהמפלגה תתחייב ל100%
אנרגיות מתחדשות עד  2030ו 110%-עד  2050וכינון תוכנית לאומית לסגירת התעשייה הפטרוכימית בחיפה ,המעוגנת
ביעדים.
תחבורה
במסגרת המצע המפלגה מתחייבת ל"התניית אישורים לבנייה חדשה בתכנון תואם תחבורה ציבורית והליכה .סלילת לפחות
 50ק"מ נת"צ בשנה עם אכיפה קבועה ,קידום הקמת רות"ם ,שיפור תנאי ההעסקה של נהגים ונהגות .יצירת מסלולי
אופניים והולכי רגל ועידוד השימוש בהם; עידוד רכישת כלי רכב שאנים פולאטים גזי חממה "כגון רכבים 'היברידיים'".
הנהגת מדיניות "המזהם משלם" :מתן קנסות גבוהים ועונשים מרתיעים לעוברים על התקנים
המותרים .הצמדת תקנות הפליטה לרכב .לאלו של האיחוד האירופי .במסגרת הפעילות הפרלמנטרית תמר זנדברג יזמה
תיקון חוק להסדרת סככות המתנה בתחנות אוטובוס.

למידע נוסף באתר
'לבחור ירוק'

תוצאות סופיות של
המדד

איך בנינו את המדד?

מי אנחנו?

טבע ,מגוון ביולוגי ושמירה על שטחים פתוחים
במסגרת המצע  ,כחלק מהפתרון המוצע לסכסוך הישראלי פלסטינאי ,המפלגה מתחייבת "תבטיח ממשלת ישראל שיתוף
פעולה עם הממשלה הפלסטינית בפיתוח ושימור משאבי המים ,הסביבה ,הטבע והתיירות המשותפים לטובת שני
הצדדים" .בנוסף המפלגה מתחייבת לשמירה על השטחים הפתוחים על-ידי שקילה מחדש ,דיון מעמיק ואף ביטול תכניות
שכבר אושרו לבנייה ,כבישים ,מתקני תשתית ,חקלאות ועוד .בנוסף המפלגה מבטיחה שיגרמו לשר הפנים להכריז על
"עשרות שמורות טבע וגנים לאומיים "חקיקת חוקים ייעודיים להגנה על ערכי טבע ייחודיים לישראל" ; "אישור ותקצוב
תכנית לאומית לשיקום נחלי ישראל" ; הכרזה על  20%לפחות משטחי המים הטריטוריאליים כשמורות ימיות וקידום המחקר
הימי בתחומי המים הכלכליים לצורך בחינת אמצעים לשמירה על הסביבה הימית בתחום זה .השלמת הרפורמה בדיג,
הכוללת את הוצאת כלל ספינות המכמורת מהים והגנה על מינים בסכנת הכחדה ...ובחינה מחודשת של מיקום אסדת הגז
לוויתן" .נשאלת השאלה מדוע כל התוכניות האלו לא קודמו במהלך הקדנציות הבאות ,והאם לאור כך ישארו הבטחות אלו
ריקות מתוכן.
תזונה וחקלאות
במצע המפלגה נכתב":מרצ רואה חשיבות רבה בקיומה של חקלאות ,המהווה מרכיב ראשוני בחוסן תזונתי ובכוחה של
מדינה וביכולתה לדאוג לאזרחיה" .המפלגה מתחייבת שתפעל לקידום" :בחינה ובדיקה מחדש של מערך התמיכות
לחקלאות ,תוך דגש על איכות הסביבה ,חקלאות בעידן של שינויי אקלים קיצוניים ,טכנולוגיות חוסכות מים וכוח אדם ,וכן
תמיכה בשותפויות של חקלאים שפועלים יחד ,תוך הבטחה שהתמיכה בחקלאות ישראל לא תהיה נמוכה מהממוצע
במדינות ה  "OECDולאיסור על המשלוחים החיים ועל ייבוא כבד אווז .המפלגה בנוסף תעודד מעבר לתזונה מהצומח
באמצעי חינוך וסבסוד.
בבחינת הפעילות הפרלמנטרית מרצ היו מיוזמי תיקון החוק שיחיייב לסמן מוצרים מהחי ככאלו שעשויים להמצא בהם
חיידקים צואתיים במטרה לעורר מודעות לתנאי ההאחזקה בלולים ומיוזמי הצעת חוק חופש הבחירה במזון מן הצומח.
כלכלה :השקעות אחראיות ,תעסוקה ירוקה
במצע מופיע התחייבות לחקיקת חוק עידוד תעשיות ידידותיות לסביבה שיחייב עידוד ממשלתי לתעשיות ירוקות .בנוסף
כחלק מהמחנה הדמוקרטי המפלגה פרסמה תוכנית "גרין ניו דיל" מפורטת ,אולם מי שעמדה מאחורי התוכנית הייתה יעל
כהן פארן מטעם התנועה הירוקה ולא מטעם מרצ.
עירוניות
במצע מופיעה התחייבות להקמת רשות להתחדשות עירונית שתהיה אחראית בין היתר על תמ"א , 12פיתוח מרכזי הערים
ציפוף הערים ושמירה על השטחים הפתוחים וקידום סטטוטורי לתכנית הלאומית לשטחים הפתוחים ושינוי סדרי העדיפיות
של רשות המקרקעין כך שיושם דגש על שיתוף ציבור .בנוסף מופיעה התחייבות לעיגון בחוק איסור על הקמת ישובים
חדשים בישראל.
פעילות פרלמנטרית :זנדברג יזמה תיקון לחוק שנועד למנוע ניגוד עניינים בקרב פקידי היערות ,במטרה למנוע פגיעה
שיטתית בעצים ואת הצעת החוק לעידוד בניה בת קיימא וזאת לצד פעילות בנושא תחבורה ציבורית.
חינוך סביבתי
במצע מובטח שיושם דגש על חינוך לנקודת מבט סביבתית ולחיי קיימות החל מגילאי גן .בנוסף בחוג בית התחייבה זנדברג
לקדם בכנסת הבאה תוכנית לימודים מדעית מפורט בנושא סביבה .גם במקרה זה ,לאור העדר פעילות פרלמנטרית בנושא,
עולה החשש שאלו ישארו הצהרות בלבד.
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זיהום ,פסולת ופלסטיק חד פעמי
במצע מופיעה התחייבות לאכיפת האיסור על השלכת ושריפת פסולת בשטחים הפתוחים ,קידום אתרים חוקיים להטמה,
מיחזור והשבת אנרגיה ,הקמת רשות לאומית עצמאית למדידת איכות האוויר ,חיקוק חוק חובת איסוף ,מיחזור ושימוש
בפסולת בניין ופסולת מוצקה ממוחזרת בפרויקטים ציבוריים ,עידוד מדיניות המיחזור במגזר הפרטי ובתעשייה והחלת חוק
הפיקדון למיכלי משקה גם על בקבוקים בנפח ליטר וחצי ויותר.
מבחינת פעילות פרלמנטרית ,זנדברג יזמה תיקון חוק לחובת מחזור בבית עסק גדול במטרה לתמרץ את הציבור למחזר.
משק המים ,מי שתיה ושיקום מי הנחלים
במצע מופיעה ה תחייבות להעברת החקלאות הישראלית לגידולים הצורכים כמות מים מעטה והמושפעים פחות מתנאי
בצורת .השתתת מרבית הגידולים על מים מושבים והשקעה במתקני טיהור ; הקמת מסגרות אזוריות לטיפול בסוגיות
סביבתיות חוצות גבולות ,לרבות שיתוף פעולה עם הרשות הפלסטינית ,מצרים וירדן ; גיבוש פתרונות ארוכי טווח לבעיות
חוצות גבולות ; שינוי חוק המים והתאמתו כך שיוביל לשיקום וניהול בר קיימא של משאבי המים הטבעיים ,שיקום זרימת
המים בנחלים ,והגברת השקיפות ומעורבות הציבור בהליכי קבלת החלטות במשק המים ; ואישור ותקצוב תכנית לאומית
לשיקום נחלי ישראל.
בתחום הפעילות הפרלמנטרית ,זנדברג יזמה תיקון לחוק המים בו ימונה נציג ציבור לפי המלצת השר להגנת הסביבה מתוך
רשימת מועמדים שיגישו הגופים הציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה .את חוק חובת שימוש חוזר במי מזגנים ואת
הצעת החוק להגנה על האגן הצפוני של ים המלח.
מועמדת סביבתית :תמר זנדברג
פעילות משמעותית :פעילות פרלמנטרית משמעותית ,חברי כנסת בולטים ,התבטאויות משמעותיות ועוד :חה"כ זנדברג
יזמה את הצעת חוק להקמת יחידות סביבתיות ברשויות המקומיות .בנוסף ,הגישה עצמה ליו"ר משותפת של השדולה
הסביבתית יחד עם מיקי חיימוביץ' ומרב מיכאלי ,ויזמה והובילה יחד איתן דיון בכנסת האחרונה בועדת הכספים בנושא
השקעות בדלקים פוסיליים.
שורה תחתונה :מצע מקיף שמתחייב באופן משמעותי לכל הנושאים ופעילות פרלמנטרית מקיפה ומתמשכת .נדרשת כעת
עמידה ברף הגבוה שהציבה לעצמה המפלגה.
למה כן :מצע מקיף שמתחייב באופן משמעותי לכל הנושאים ופעילות פרלמנטרית מקיפה ומתמשכת.
למה לא :במערכת הבחירות הנוכחית לא שמענו כמעט שום התייחסות מהמפלגה לנושא משבר האקלים והסוגיות
הסביבתיות.

קישורים למצע המפלגתי ולקמפיין סביבתי
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