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מועמד.ת  קריטריון
 מבצע.ת

ניקוד סופי  ניקוד פעולה
 )מנורמל(

 נימוק

כלכלה 
)השקעות 
אחראיות, 
תעסוקה 
ירוקה, 
 הייטק (

 שאילתא בנושא בז"ן 0.8 1 זיהום חריג בבז"ן -שאילתא ינון אזולאי

התקנת פאנלים סולאריים על פרגולות תתאפשר ללא היתר  אריה דרעי אנרגיה
 בנייה

הזאת היא פעולה פנים משרדית הפעולה  3.2 4
המקלה על התקנת  2020שדרעי עשה בשנת 

לוחות סולאריים בבתים פרטיים. הדבר 
אומנם עוזר אך זאת רק תקנה, וההשפעה שלה 

 4לא גדולה ולכן הניקוד הוא רק 

היתר בנייה להקמת  -הצעת חוק התכנון והבנייה )תיקון  משה ארבל
מים ובריכות דגים(, וולטאי על גבי מאגרי -מתקן פוטו

 2022-התשפ"ב

 הצעת חוק 0.8 1

רכבת קלה  - 1א//70תת"ל  -תוכנית לתשתית לאומית  אריה דרעי תחבורה
 הקו הסגול -במטרופולין ת"א 

הפעולה הזאת הינה תרומה לתחבורה  2.4 3
הציבורית בגוש דן שתורמת רבות להפחתת 

 כמות המכוניות בכבישים

תזונה 
 וחקלאות

לא עברה טרומית, קיים סעיף המתייחס  0 0 2012חוק החקלאות התשפ"ב  יעקב מרגי
לצורך שהחקלאות תהיה מקיימת, אך רק 

בהקשר המשאבים המתקבלים מהמדינה ולא 
 בהקשר אופי הענף החקלאי עצמו.

תוכניות התכנון של יחידות דיור חדשות בשנת  2.4 3 2020תוכניות התכנון של שנת  אריה דרעי עירוניות
, שכללו בעיקרם תוכניות בניה עירוניות 2020

והתחדשות עירונית, תוך שמירה על שטחים 
 פתוחים

תוכנית הבניה הירוקה במבנים חדשים גורמת  2.4 3 2020ת הבניה הירוקה שאושרו ביותוכנ אריה דרעי
לכך שהמבנים החדשים הנבנים בארץ, נבנים 

בהליך לקבלת התקן יש הרבה בבניה ירוקה. 
וחסרה רגולציה ואכיפה. השוק לא  פרצות

 מוכן להגדלה כזו של התקן

חינוך אקלימי 
 וסביבתי

   0   אין פעילות -
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הפחתת 
 פליטות

 תחנת הכוח בחדרה תזהם יותר בקיץ הקרוב 0.8 1 שאילתא על זיהום אוויר ינון אזולאי

 מחזור אריזות 0   שאלתא על מיחזור יעקב מרגי פסולת

הגנה על 
שטחים 
 פתוחים

   0   אין פעילות  

הגנה על ים 
 ונחלים

משה ארבל, 
 ינון אזולאי

 הונחה על שולחן הכנסת 0.8 1 הצעת חוק בנושא הסדרת חופי הכנרת

מועמד.ת 
 סביבתי.ת

אין נציג 
  מובהק.

 
, אבל לא יעקב מרגי מסתמן כנציג מתאים 4- 5-

 דיו פעיל 

   9.6 12     סה"כ

 


