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ניקוד  ניקוד פוליטיקאי פעולה קריטריון
סופי 

 )מנורמל(

 נימוק

כלכלה )השקעות 
אחראיות, 

תעסוקה ירוקה, 
 הייטק (

         אין פעילות.

תכנית לפיתוח כלכלי  -החלטת ממשלה אנרגיה
חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב 

 ותיקון החלטות ממשלה 2026 - 2022

דחף מאוד לכך שבסעיף האנרגיה של ההחלטה  2.4 3 מנסור עבאס
תהיה הגדלה של המכסות לאנרגיה מתחדשת 

בחברה הבדואית. הופיע בנוסח ההצעה אך 
 להררסוכל לפני ההצבעה ע"י ליברמן וא

ועדת שרים לענייני ערבים: משרד 
לקידום ₪ מיליון  15האנרגיה מקצה 

התייעלות באנרגיה, אנרגיה מתחדשת 
 ואמינות אספקת החשמל במגזר הבדואי

דחף את ההחלטה. משמעותה היא הוצאת  1.6 2 מנסור עבאס
 גנרטורים מזהמים מבתי ספר בחברה הבדואית

 תיקון חוק התכנון: חובת הקמת 0.8 1 וליד טאהא הנחת הצעת חוק
 מערכת סולרית ליצור חשמל במבנים

מנסור עבאס, וליד  הנחת הצעת חוק תחבורה
 טאהא

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה )הוראות  0.8 1
 לעניין סככות המתנה בתחנות אוטובוס (

שאילתה: הקמת תחנות רכבת בטירה 
 וטייבה

   0.8 1 אימאן ח'טיב יאסין 

הצעה לדיון: הקפצת מחירי רכבים 
 חשמליים ועיכוב המעבר לאנרגיה נקיה

   0.8 1 סעיד אלחרומי

   0.8 1 אימאן ח'טיב יאסין  שאילתה: פגיעת הצפות בחקלאות חקלאות

   0     אין פעילות עירוניות

חינוך אקלימי 
 וסביבתי

   0     אין פעילות

 ציון יום הגנת הסביבה 0.8 1 וליד טאהא הצעה לסדר יום )יוזם(

 2022הצעת חוק האקלים  0.8 1 מאזן גנאים הנחת הצעת חוק הפחתת פליטות

   0.8 1 סעיד אלחרומי שאילתה: פינוי פסולת מישובים בנגב  פסולת

שאילתה: התמודדות המשרד להגנת   
 הסביבה עם תופעת הפסולת בנגב

   0.8 1 סעיד אלחרומי
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הגנה על שטחים 
 פתוחים

   0     אין פעילות

הגנה על ים 
 ונחלים

   0     אין פעילות

מועמד.ת 
 סביבתי.ת

   4- 5-   אין.

   0.8 1 אימאן ח'טיב יאסין  שאילתה: הקמת תחנת כיבוי אש בטמרה אדפטציה

הצעה לסדר היום: ציון יום הגנת  ללא קטגוריה
 הסביבה והאקלים

   0.8 1 ווליד טאהא

הצעת חוק יצוג גופים ציבוריים שעניינם  0.8 1 וליד טאהא הנחת הצעת חוק
 בשמירת איכות הסביבה 

   13.6 17     סה''כ 

 


