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 'המדד הירוק'  -  הרשימה המשותפתמפלגת 

 

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

 

 
לא נמצאה התחייבות להסדרת הנושא בחקיקה, פרט לתחקיר של וואלה שבו ענו בחיוב לקידום חוק    חוק אקלים:

 . 2050אקלים, אך לא התחייבו לאיפוס פליטות גזי חממה עד 
 יחד עם זאת, הובעה תמיכה בעבר בחוק שקיפות סביבתית. 

 

  אנרגיה:
התחייבות להפחתה של שימוש באנרגיות מזהמות ומעבר לאנרגיות מתחדשות, תוך הטלת מיסוי  מצע והצהרות:  

על חברות שעושות שימוש במשאבי טבע, במקביל לקידום רפורמה להלאמה של משאבים הטבע והפחתת הניצול  
 ת. שלהם על ידי גורמים פרטיים. אין התייחסות ליעדים קונקרטיים לאנרגיות מתחדשו 

הוגשה הצעת חוק לקידום מיזמי אנרגיה מתחדשת ע"י חברי הכנסת עאידה תומא סלימאן,  פעילות פרלמנטרית:  
עבדאללה אבו מערוף, יוסף ג'בארין ואיימן עודה, וח"כים מהמפלגה הביעו התנגדות להקמת תחנת הכוח קסם ודרישה  

  לפתרון באנרגיות מתחדשות. 
 

  תחבורה: 
ת לתחבורה ציבורית באמצעות הפניית משאבים ציבוריים בתשתיות לתחבורה ציבורית  מתן עדיפו  מצע והצהרות:

על חשבון תשתיות לרכבים פרטיים ופיתוח שבילי אופניים בערים. דגש על מתן מענה תחבורתי לפריפריה בשליטה  
  של המדינה תוך צמצום ההפרטה בתחום. 

 בשנים האחרונות לא נמצאה פעילות פרלמנטרית בנושא    פעילות פרלמנטרית:
 

  טבע, מגוון ביולוגי ושמירה על שטחים פתוחים:
: הגברת פיקוח המדינה על הסביבה והחופים, הכפפת הצבא לכללי השמירה על הסביבה. בחינה מחודשת של  מצע

  סלילת כבישים במרחבים בעלי משמעות אקולוגית.
לפינוי מוקשים, חוק איסור  : קידום חוק ההגנה על חופי מפרץ אילת, חוק הפעילות פרלמנטרית רשות הלאומית 

נהיגה בחופים. התנגדות לבניית אזור תעשייה בשומרון על מסדרון אקולוגי. דרישה לעיגון הגנה על זכויות בעלי חיים  
  - בישראל: הקמתה של רשות לאומית להגנת החי. ח"כ סלאח וח"כ כסיף היו מיוזמי הצעת החוק למען חיות הבר 

י. ח"כ כסיף הגיש חוק למניעת פלישות ביולוגיות ומניעת הפצה של מינים פולשים הפוגעים בטבע  איסור ציד ספורטיב 
 ובחי. ח"כ כסיף הגיש שאילתות רבות בנושאי טבע וסביבה. 

 

 

 
 
 

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
https://www.votegreen-il.com/copy-of-%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%97-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A4%D7%99-%D7%A0
https://www.votegreen-il.com/madad
http://www.votegreen-il.com/


 

 

?מי אנחנו ?איך בנינו את המדד
תוצאות סופיות של  

המדד
למידע נוסף באתר  

'לבחור ירוק'

 

 
 

 תזונה וחקלאות: 
בחקלאות לאור  הגנה על זכויות בע"ח ויצירת סטנדרטים למשקים. "החמרת ההגבלות על שימוש בכימיקלים  מצע:  

חיים ולהצבת סטנדרטים לתנאי גידול  - התקנים המקובלים בעולם." "קידום חקיקה להגברת פיקוח על ניסויים בבעלי
  חיים במשקים."-של בעלי 

בכנסת האחרונה ח"כ עופר כסיף הגיש שאילתות על המשלוחים החיים וכלובי התרנגולות.  פעילות פרלמנטרית:  
צעות חוק בנושא, בין היתר העביר חוק להחמרת ענישה, והצטרף להצעת החוק בעניין  ח"כ אחמד טיבי הגיש בעבר ה

 המשלוחים החיים. 
 

 השקעות אחראיות, תעסוקה ירוקה:   -כלכלה  
התייחסות כללית בלבד, "אנו מחויבים לפיתוח כלכלה ותעשיה מקיימות" לא נמצאה תוכנית מפורטת בנושא.  מצע:  

 ילות פרלמנטרית שבוצעה בפועל. לא נמצאה פע פעילות פרלמנטרית:  
 

   עירוניות:
: הגנה בחוק על מרכזי הערים כסביבות מגורים ותרבות, תוך פיתוח הבנייה בשטח הערים הקיימות תוך צמצום  מצע

ירוקים   ושכונות חדשות על חשבון שטחים  ישובים  ובנייה של  בניית מרחבים אורבניים צפופים בהם    -התרחבות 
ושטחי   דיור,  רחבות  עסקים,  ומדרכות  אופניים  שבילי  רשתות  ציבורית,  תחבורה  בשילוב  בזה,  זה  שזורים  ציבור 

 התייחסות להעדפת תחב"צ בעיר.   שיחליפו את הכבישים הפקוקים שהם אחד הגורמים המרכזיים לזיהום האוויר. 
   לא נמצאה  -  פעילות פרלמנטרית 

 
 תאין התייחסות במצע או בפעילות פרלמנטרי :  חינוך סביבתי 

 
 זיהום, פסולת ופלסטיק חד פעמי: 

מיושבים, גיבוש תוכנית לאומית להגנת בריאות הציבור מפני    : הרחקת מתקנים מזהמים מאיזורים מצע והתבטאויות
מפגעים סביבתיים, לרבות החמרת העונשים המוטלים על המזהמים תוך הטלת העלויות על המזהמים עצמם בהתאם  
לעקרון "המזהם משלם"; חיוב מפעלי תעשייה להקים מתקנים המונעים את זיהום האוויר והסביבה. הקצאת משאבים  

איימן     ל הישובים, כולל הערביים לפרויקט הביוב הארצי ולהקמת מתקנים לסילוק פסולת ולטיהור שפכים; לחיבור כ
 עודה התבטא בנושא הצורך לפנות את התעשייה הפטרוכימית ממפרץ חיפה. 

פרלמנטרית  האכיפה  פעילות  חוק  נקי,  אוויר  חוק  משלם,  המזהם  חוק  אלקטרונית,  פסולת  מיחזור  חוק  קידום   :
  חובת דיווח על פליטת חומרים מזהמים. –ית, חוק השקיפות הסביבתית  הסביבת 

 
  משק המים, מי שתיה ושיקום מי הנחלים: 

: קידום חקיקה שתהדק את פיקוח המדינה על הסביבה ותפחית את זיהום המים באמצעות קביעת  הצהרות ומצע
  יעדים ומדדים ברורים להקטנת הזיהומים.

 בנושא  לא נמצאה פעילות פרלמנטרית
 

  שורה תחתונה:
למפלגה נכונות לפעול בסוגיות כמו תחבורה, אנרגיה וזיהום, המגובה בעשייה פרלמנטרית סביבתית של  למה כן:  

  ח"כ סונדוס סאלח וח"כ עופר כסיף. 
המחויבות היא בעיקר של חברי הכנסת הספציפיים, ואינה בהכרח מייצגת את כלל המפלגה. לא מדובר   :למה לא 

בנושא דגל של המפלגה, ולא ראינו התייחסויות משמעותיות לנושא מראש המפלגה, ולא כחלק מקמפיין הבחירות  
 .שלהם

 
 

 קישורים למצע המפלגתי ולקמפיין סביבתי 

 

 מצע מפלגתי 
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