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ניקוד  ניקוד פוליטיקאי פעולה  קריטריון 
סופי 

 )מנורמל(

 נימוק

כלכלה )השקעות  
אחראיות, 

תעסוקה ירוקה,  
 הייטק ( 

 הצעת חוק: עידוד עבודה מהבית
סונדוס סאלח, אחמד  

 0.8 1 טיבי, עוסאמה סעדי
בהסבר להצעה הדגישו את החשיבות לא רק  

 האקליםלקורונה אלא גם למשבר 
הצעת חוק החברות הממשלתיות )תיקון  

 דוח אחריות סביבתית(  –
עופר כסיף, סמי אבו  

 לא עברה טרומית  0.8 1 שחאדה
  –הצעת חוק האפוטרופוס הכללי )תיקון 

לקחת    -שיקולי השקעה סביבתיים(
בחשבון במדיניות השקעה גם שיקולים  

 סביבתיים
עופר כסיף, סמי אבו  

 עברה טרומית לא  0.8 1 שחאדה
חובת   –הצעת חוק ניירות ערך )תיקון 

חברות  -דיווח על תמיכות סביבתיות(
ציבוריות יחויבו לחשוף את נתוני 

התמיכה והתרומות שלהן לטובת סביבה  
 ולפתרון משבר האקלים. 

עופר כסיף, סמי אבו  
 לא עברה טרומית  0.8 1 שחאדה

חובת   –הצעת חוק ניירות ערך )תיקון 
גילוי בדוחות הכספיים של חברות 
ציבוריות אודות תביעות הנוגעות  

למפגעים סביבתיים(: להבטיח  
שהמשקיעים יהיו מודעים לכלל התביעות 

המוגשות כנגד החברה בנושאים 
 הסביבתיים השונים 

עופר כסיף, סמי אבו  
 לא עברה טרומית  0.8 1 שחאדה

הצעת חוק: איסור השקעת כספי פנסיות 
 הונחה על שולחן הכנסת  0.8 1 עופר כסיף בתאגידים פוסיליים 

הצעה לסדר היום: תחלואת הסרטן  
  0.8 1 עאידה תומא סלימאן  באזור חיפה שמקורה בזיהום אוויר

הצעה לסדר היום: תחלואת תינוקות 
  0.8 1 איימן עודה מהזיהום בחיפה 

הצעת חוק: התקנת לוחות סולאריים  אנרגיה 
 בריכות דגים ומאגרי מיםמעל 

 הונחה על שולחן הכנסת  0.8 1 עופר כסיף

הצעה לדיון: ארכה במכרזי מאגרים של  
רשות החשמל לנוכח משבר אספקת 

 סחורות גלובלי 

 מתייחס לקידום אנרגיות מתחדשות 0.8 1 סמי אבו שחאדה 

 תחבורה 
שאילתה: למה בקושי יש אוטובוסים 

 נקודתי. לא הובא עם כוונה סביבתית 0.8 1 איימן עודה בטמרה?
הצעת חוק: ביטול אגרת רישוי על רכב 

 חשמלי 
אחמד טיבי, אוסאמה  

 הונחה על שולחן הכנסת  0.8 1 סעדי
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הצעה לדיון: הקפצת מחירי רכבים 
   0.8 1 סעיד אלחרומי חשמליים ועיכוב המעבר לאנרגיה נקיה

הצעה לדיון: שיפור תנאי העסקת עובדי  
   0.8 1 אחמד טיבי  תחבורה ציבורית

הצעה לדיון: הנחות בתחבורה ציבורית 
   0.8 1 עאידה תומא סלימאן  לתושבי הפריפריה 

על   45הצעה לסדר היום: השלכות כביש 
   0.8 1 אחמד טיבי  איכות הסביבה.

הצעה לדיון: עלייה במחירי תחבורה 
   0.8 1 אחמד טיבי  ציבורית

לדיון: זכאות הנחה בתחבורה הצעה 
   0.8 1 איימן עודה ציבורית לאזרחים ותיקים

הצעה לדיון: תחבורה ציבורית ביישובים  
   0.8 1 אחמד טיבי  ערביים 

 
   0.8 1 עופר כסיף שאילתה: ביטול תחנות אוטובוס

 חקלאות

הצעת חוק: איסור על הבאת משלוחים  
 שולחן הכנסת הונחה על  0.8 1 עופר כסיף חיים 

שאילתה: חומרי הדברה בירקות  
   0.8 1 עופר כסיף מיובאים

השתתף בדיון המכריע על תקנות הלולים  
וקידם את איסור הכלובים אך לא נכך  

   2.4 3 עופר כסיף בכל הדיונים 
   0     אין פעילות  עירוניות

חינוך אקלימי  
שאילתה: האם ממומש בעיריות התקציב   וסביבתי

   0.8 1 אחמד טיבי  להעלאת מודעות משבר האקלים?

הצעת חוק: הצבת מתקני מיחזור בבתי  
 ספר

עופר כסיף, עאידה 
תומא סלימאן,  
 0.8 1 אוסאמה סעדי 

מדברים על לימוד אחריות סביבתית באמצעות  
 דוגמה. הוגשה לטרומית

הצעת חוק: הגבלת מימון הממשלה   הפחתת פליטות
 למפעלים מזהמים

אחמד טיבי, אוסאמה  
 הונחה על שולחן הכנסת  0.8 1 סעדי

 הצעת חוק )יסוד(: הגנה על הסביבה

עופר כסיף, עאידה 
תומא סלימאן,  
 הונחה על שולחן הכנסת  0.8 1 אוסאמה סעדי 

שאילתה: חשש מדליפת חומרים 
   0.8 1 עופר כסיף מסוכנים ממתקן רפאל
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   0.8 1 כסיףעופר  שאילתה: דליפת דלק של קצא"א
שאילתה: האם ינתן היתר להמשך 

   0.8 1 עופר כסיף פעילות התחנה המרכזית בת"א?
שאילתה: התחנה המרכזית בתל אביב  

יפו )לשרת התחבורה, לגבי הכנסת מימון  
   0.8 1 עופר כסיף מסופים חלופיים לספר התקציב

שאילתה: למה ישראל לא הציבה יעדים 
   0.8 1 עופר כסיף בכנס האקלים?שאפתניים יותר 

 פסולת
 0.8 1 אחמד טיבי  הצעה לדיון: משבר פסולת חמור  

לא התקיימה, אך הוצעה על ידיי חכ אחר ואז  
 עלתה לדיון 

הצעת חוק: חובת מיחזור סוללות 
 הונחה על שולחן הכנסת  0.8 1 עופר כסיף מרכבים היברידיים

שאילתה: התמודדות המשרד להגנת 
   0.8 1 סעיד אלחרומי הסביבה עם תופעת הפסולת בנגב

 ^לא אותה אחת  0.8 1 סעיד אלחרומי שאילתה: פינוי פסולת מישובים בנגב 
שאילתה: פריסה ופיקוח של פחי מחזור 

   0.8 1 סונדוס סאלח כתומים בישובים

הצעה לסדר היום: תכנית סביבה שווה 
   0.8 1 ג'באריןיוסף  לטיפול במפגעי פסולת 

הגנה על שטחים 
 פתוחים 

שאילתה: בניית אזור תעשייה במסדרון  
 אקולוגי 

 עופר כסיף 

1 0.8 

  

הגנה על ים 
 ונחלים 

הצעת חוק: התקנת מערכת מעקב אחר  
ספינות למניעת דיג לא חוקי ופוגע  

 הונחה על שולחן הכנסת  0.8 1 עופר כסיף בסביבה )לפי הסטנדרט הבינלואמי(

   0.8 1 עופר כסיף שאילתה: חוסר מוכנות לאירוע זיהום ים

   0.8 1 אחמד טיבי  הצעה לסדר היום: זיהום מקורות מים
מועמד.ת  
 סביבתי.ת

 עופר כסיף  4מיקום: 
3 2.4 

  

שאילתה: התמודדות ישראל עם משבר   אדפטציה 
  האקלים

   0.8 1 עופר כסיף 

 ללא קטגוריה 

 0.8 1 עופר כסיף משאבי טבע לכי"ל שאילתה: על הפרטת 

  

 0.8 1 עופר כסיף הצעה לסדר היום: ציון יום הסביבה

הצעת חוק יצוג גופים ציבוריים שעניינם  
 בשמירת איכות הסביבה  
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 0.8 1 סונדוס סאלח הצעה לסדר היום: יום איכות הסביבה

 

הצעה לסדר היום: איכות הסביבה במגזר 
 0.8 1 אחמד טיבי  הערבי 

 

   42 52     סה''כ  

 


