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 'המדד הירוק'  - ימינה 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

 

 
 : אנרגיה

. במפלגה מתחייבים לקדם  2030לשנת    50%יים של  , ויעד בינ2050אנרגיות מתחדשות עד שנת    100%הצבת יעד ייצור  
התייעלות אנרגטית במגזר הציבורי והקלה בהתייעלות אנרגטית במגזר הפרטי. כמו גם הקלה על שימוש באנרגיה ירוקה  

 . ועידוד הפחתת פליטת גזי החממה מהתעשייה והתחבורה

 
 :חוק אקלים

וייתכנות הדברים, והימנעות מהשתת  המפלגה מתחייבת לפעול לקידום חוק אקלים תוך התחשבו ת בשיקולים כלכליים 
  רגולציה "עודפת".

 
 : תחבורה

הכוונה   מה  ברור  לא  כי  אם  וחופשיים,  תחרותיים  ושיתופית  ציבורית  תחבורה  אמצעי  מגוון  לפיתוח  מתחייבת  המפלגה 
 . "תחרותיים וחופשיים". עולה החשש שזה יפגע במשתמשי התחבורה הציבורית ובתנאי ההעסקה של הנהגים

 
 ם טבע, מגוון ביולוגי ושטחים פתוחי

מיגור הזרמת שפכים לנחלים ולים, חיזוק המשטרה הירוקה, הגברת אכיפת חוקי הגנת הסביבה, וקידום   מצע והצהרות:
חוקים להגנת חיות הבר. בתקופת הבחירות ביקרו נציגי המפלגה בשמורת עין לבן, שבה מתקיים מאבק מול הניסיון לבנות 

והבטחה לבניית עיר חדשה במזרח ראש העין, מה    בה שכונת מגורים. מנגד, במצע נכתב גם על חיזוק הוועדות המחוזיות
 .שעתיד לפגוע בשטחים המהווים את המסדרון האקולוגי הארצי

 
 ה חקלאות ותזונ

  התחייבות לצמצם את השימוש בחומרי הדברה ולעודד חקלאות מתקדמת ובלתי מזהמת. מצע:
 ת בכל הדגה ובסביבה הימי   , אשר פוגעותשר החקלאות מטעמם יזם פעולה להוצאת ספינות מכמורת  פעילות פרלמנטרית:

 
 ה כלכלה: השקעות אחראיות ותעסוקה ירוק 

בנט התייחס בהרחבה לקידום השקעות לפיתוח הקליטנק הישראלי כמקור צמיחה עבור המשק הישראלי.   מצע והצהרות:
הביא לזיהום נרחב והקלה  מאידך הוא מבקש להקל על הרגולציה, הבקרה והאכיפה על התעשיה וגורמי הייצור, מה שעשוי ל

 .תברגולציה סביבתי

 
 
 
 
 
 

https://www.votegreen-il.com/%D7%93%D7%A3-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%95%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7
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 ת עירוניו
בינוי על פני התרחבות השטח העירוני, לצד התייחסות להעדפת תחבורה ציבורית וערים  -העדפה לפרויקטים של פינוי  מצע:

 . חכמות. מנגד, במצע נכתב על בניית עיר חדשה במזרח ראש העין

 
 ( חינוך סביבתי חינוך )אקלימי, כי בקריטריונים מדברים על  

מופיעה התייחסות כללית בלבד שאינה מספיקה ונטולת התחייבויות קונקרטיות: "נפעל להגברת החינוך לקיימות    מצע:
  ולשמירה על הסביבה ונפעל להכנסת חינוך סביבתי כחלק כתכנית הלימודים".

 . נפתלי בנט כשר חינוך לא פעל בנושא פעילות פרלמנטרית:

 
 ייק חד פעמזיהום, פסולת ופלסט 

וסיכונים מפסולת ממגוון סוגים,    מצע: זיהומים  וגיבוש חקיקה ברורה בנושא, הקטנת  מתחייבים לפעול להגברת מיחזור 
 .ומציינים איסוף פסולת מופרד כאמצעי למימוש החזון

פרלמנטרית: של    פעילות  ולמחיר  ככלל  השקיות  לחוק  התנגד  הכלכלה  כשר  בכהונתו  בפ  40בנט,  לשקית  רט.  אגורות 
אגורות בלבד, מה שפוגם באפקטביות החוק. מנגד, חברי הכנסת של הסיעה    10ולמעשה הוא האחראי לכך ששקיות עולות  

 .התבטאו כחלק מקמפיין הבחירות נגד הקמת משרפת הפסולת באתר "השומרוני הטוב", ואף ערכו סיורים באזור

 
 ם משק המים, מי שתייה ושיקום מי הנחלי

התהום.    מצע: מי  את  והעשרת  העילי  הנגר  מי  ניצול  הגברת  מזיהום,  המים  מקורות  על  להגנה  מתחייבת  המפלגה 
  ההתחייבויות לא מגובות ביעדים קונקרטים.

 ם איילת שקד היתה מיוזמות החוק השבת מים אפורי פעילות פרלמנטרית:

 

 

  שורה תחתונה:
והתחיל לקדם את הנושא באופן משמעותי. גם ח"כ מתן כהנא מגיע  במפלגה מחויב מאוד,   5עמיחי שיקלי מספר    למה כן:

  .לתמוך במאבקי סביבה. בנוסף, פורסם מצע סביבתי מקיף ובעל יעדים שאפתניים
אורך השנים הציגה התייחסות מעטה לנושא הסביבה, חוסר רצון לגעת בסוגיית משבר האקלים ואף הטלת ספק ל   :למה לא

היו בעבר  כן,  כמו  ותחבורה    בחשיבותה.  קלינטק  לקידום  היא  ההתייחסות  עיקר  כעת  גם  בנושא.  בעייתיות  התבטאויות 
 .ציבורית

 
 

 

 קישורים למצע המפלגתי ולקמפיין סביבתי 

 

 מצע סביבתי 

 יהום הים עמיחי שיקלי על ז 
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