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מועמד שביצע את  קריטריון
 הפעולה

ניקוד  ניקוד פעולה
 מנורמל

ניקוד סופי 
)מותאם 
 לשאלון(

 נימוק

כלכלה 
)השקעות 
אחראיות, 
תעסוקה 
ירוקה, 
 הייטק(

אישור העברת השליטה בבז"ן  ליברמן 
 לפטרוכימים

במקום להעביר את השליטה לחברת נדל"ן שתפתח את האזור  4- 5- 5-
בדברים אחרים, מעבירים אותה לחברה שתקדם את התעשייה 

סגירה של התעשייה תוך עשור כמו שסוכם ל תתנגדוהמזהמת, 
 בנושא בהחלטת הממשלה

עיכוב בהעברת תקציב מזערי  ליברמן 
להקמת מנהלת להבראת מפרץ 

 חיפה

 האוצר לא העביר את הכסףמלש"ח.  2.5 -עלות ההקמה 3.2- 4- 4-

הסכם קצא"א,  -הצעה לדיון לימור מגן תלם
השפעה על בריאות הציבור 

 והגנת הסביבה

1 1 0.8   

 סירוב לתת תקציב ומניעת קביעת לוחות זמנים  2.4- 3- 3- החלטת ממשלה מפרץ חיפה  ליברמן 

< לעקוף את --בקשה לדיון בעתירות של קצא"א בישיבת ממשלה 4- 5- 5- תמיכה בהסכם קצא"א ליברמן 
הפרקליטות, מסרו לראש הממשלה שהתערבות בהסכם יכולה 

 לפגוע ביחסים עם איחוד האמירויות
החלטת ממשלה: תכנית 

לפיתוח כלכלי חברתי 
בקרב האוכלוסייה 

 - 2022הבדואית בנגב 
ותיקון החלטות  2026

 ממשלה

בנוסח כמעט סופי של החלטת הממשלה הופיעה הגדלה של  2.4- 3- 3- אביגדור ליברמן
רונה ע"י אחסולארי בנגב, מה שירד בישורת ה המכסות לייצור
 אלהרר וליברמן

הגישו הצעת חוק הקמת  קושניר ולימור מגן אנרגיה
וולטאי ומיתקן -מיתקן פוטו

אגירה בבית משותף המוקם 
 במתחם פינוי ובינוי

הצעת החוק אמנם חשובה ויכולה לעודד שימוש במקורות  0.6 0.75 1
  אך היא לא קודמהמתחדשים, 

הניח הצעת חוק התכנון  קושניר ולימור מגן
חובת הקמת  -והבנייה )תיקון 

מערכת סולארית לייצור חשמל 
 במבנים(

הצעת החוק אמנם חשובה ויכולה לעודד שימוש במקורות  0.6 0.75 1
ניח אותה שוב אחרי השקושניר עשה היה למתחדשים, אך כל 

 שהונחה בכנסות קודמות, ולא קידם אותה מעבר לכך
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פורסם שלב המיון המוקדם  ליברמן

להקמת תחנת כוח שתספק את 
צרכי האנרגיה העתידיים של 

 ישראל

 הגדלת התלות בגז 2.4- 3- 3-

מלש"ח למימון  100הקצאת  ליברמן
מעבר למקורות מתחדשים 
והתייעלות אנרגטית בנכסי 

 הממשלה

 עזרה בעמידה ביעדי המתחדשות 3.2 4 4

נעשתה ללא צעדים משלימים לעידוד הפסקת שימוש ברכב  1.6- 2- 2- הפחתת הבלו ליברמן
 פתרון לטווח הקצר ליוקר הדלק הנוכחי -פרטי

מצד אחד, הפיילוט הוא צעד חשוב במעבר לאנרגיה מתחדשת.  0.8- 1- 1- ו וולטאירפיילוט לקידום אג פורר
מנגד, היחידים שיכולים להשתתף בפיילוט הם חקלאים יהודים. 

מי שמשתתפים בפיילוט הם ככל הנראה האזורים שבהם גם יהיה 
הפיילוט מדיר את וולטאי, ולכן -שימוש מורחב באגרו

 האוכלוסייה הערבית מהפרוייקט ומהמעבר למתחדשות
לימור מגן תלם, יבגני  תחבורה

סובה, יוליה מלינובסקי, 
אלכס קושניר, אלינה 

 ברדץ' יאלוב

חובת התקנת  -הניחו הצח
 תשתית לטעינת רכב חשמלי

1 0.75 0.6   

אלכס קושניר, יבגני 
 סובה,יוליה מלינובסקי

הניח הצעת חוק עסקאות 
מעבר  -גופים ציבוריים )תיקון 

לרכבים ידידותיים לסביבה 
 בגופים ציבוריים(

1 0.75 0.6   

יוליה מלינובסקי, יבגני 
סובה, אלי אבידר, חמד 

 עמאר, אלכס קושניר

הניחו: הצעת חוק הפעלת 
 תחבורה ציבורית בשבת

2 2 1.6   

הצעה לסדר היום: הקפצת  אלכס קושניר
מחיר מכוניות חשמליות ועיכוב 

 המעבר לאנרגיה נקיה

1 0.75 0.6   

הוספת נתיב רב תפוסה בכל כיוון. מדובר בהוספה של עוד נתיב  1.6 2 2 6כביש  הרחבת ליברמן
בסופו של דבר, ולא תיעדוף תחבצ ותחבורה שיתופית בתשתיות 

 הקיימות
מזון 

 וחקלאות
סימון תוצרת חקלאית שאינה  קושניר

 ארוזה מראש
1 0.75 0.6   
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סובה, קושניר, 

מלינובסקי, אלינה ברדץ' 
-שיין, רופאיאלוב, יוסף 

 אופיר

צמצום בזבוז  -ח"הניחו הצ
מזון שתוקפו עומד לפוג 

 ברשתות הקמעונאות הגדולות

1 0.75 0.6   

-תוכנית רב -החלטת ממשלה פורר
שנתית לפיתוח העיר אילת 
וחבל אילות כמוקד לאומי 

לאומי לייצור מזון מן הים -ובין
 2026 - 2022ומהמדבר לשנים 

 ותיקון החלטת ממשלה

 עידוד חקלאות ימית של בעלי חיים 2.4- 3- 3-

מליון  420תמיכה כספית בסך  פורר
 ש"ח בתעשיית הבשר

 נועד לעזור לחקלאים מקומיים בעקבות ביטול המכס 4- 5- 5-

עידוד צריכת בשר )שחלקו גם ממקומות שבשביל לייצר את הבשר  5.6- 7- 7- ביטול מכס על בשר בקר ליברמן, פורר
 מסיבי(נעשה בירוא 

 שר האוצר הקודם הוריד כבר משמעותית את המכס 4- 5- 5- ביטול מכס על דגים קפואים ליברמן

 
פטור ממכס על גבינות קשות  פורר, ליברמן

 וגבינות שמנת
 אבל בא בעקבות גל עליית מחירים מעודד צריכת מוצרים מהחי 2.4- 3- 3-

 
הקמת קרן לתמיכה במיזמי  ליברמן, פורר

באמריקה הלטינית אגרו טק 
 והקריבים

 מליון דולר. הקרן נועדה לתמוך בעסקים ירוקים 3בקרן יש רק  0.8 1 1

 
הפחתת  -רפורמה בחקלאות פורר, ליברמן

 מכסים על ייבוא פרות וירקות
 עידוד צריכת תוצרת חוץ, במקום תוצרת מקומית 4.8- 6- 6-

 
חתימה על צו שמבטל מכסים  ליברמן, פורר

יגורטים וגבינות רזות, עבור 
ומגדיל מכסות עבור יבוא 

 גבינות קשות

על פי פרסומים, נראה שהמהלך לא יוביל לירידה משמעותית  1.6- 2- 2-
במחירים והוצגו תרחישים שונים להשפעה. בכל מקרה יש כוונה 

 ברורה של המדינה להוזיל את מחירי הגבינות שמאוד מזהמות 
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בין הסכם לשיתוף פעולה  פורר

המדינה לאוניברסיטת מרילנד 
ומכון המחקר הימי בבולטימור 
שבבעלותה, בתחום החקלאות 

והתאמתה לעידן משבר  תהימי
 האקלים

 מתייחס לבריכות דגים וכלובי דגים 0.8- 1- 1-

עידוד שתילת  -החלטת ממשלה פורר עירוניות
 עצים

החלטת ממשלה טובה בעיקרה )יש לציין שיש בה יעד להצללת  0.8 1 1
, כך שהיעד הזה לא ממש בערים שירצו בכךמהמדרכות  70%

 משפיע(. אין יעדים תקציביים, ולכן הציון נמוך
חינוך 

אקלימי 
 וסביבתי

לימור מגן תלם, אלכס 
 קושניר

                                                  

חינוך ממלכתי הצעת חוק 
חינוך אקלימי(,  –)תיקון 

 2021–התשפ"ב

 לא עברה טרומית 0.6 0.75 1

הפחתת 
 פליטות

ציון יום -הצעה לסדר היום  אלי אבידר
 הסביבה הבינלאומי

 יום הסביבה מאפשר להציף סגיות סביבתיות בכנסת 0.8 1 1

הצעה לסדר היום: הגנת  לימור מגן תלם
 יום מיוחד-הסביבה

1 1 0.8   

סיכול הצעת חוק אקלים  אביגדור ליברמן
 שאפתנית

משרדו היווה חסם מאוד משמעותי בחקיקה. אילולא התנגדות  5.6- 7- 7-
המשרד סביר להניח שהיה עובר חוק יותר טוב ואפילו בקריאה 

 רכו הרבה זמן(תאשלישית )הדיונים בין המשרדים גם א

האוצר, בגלל דברים של פיצוי אוכלוסיות חלשות. יש  נתקע אצל 2.4- 3- 3- מס פחמן אביגדור ליברמן
 רסיבי והמס על הגז לא מלא. מינוסשם גם בעייתיות כי המס פרוג

בזכות קושניר שלא היה חותמת גומי למה  4במקום מינוס  3
 שסוכם בממשלה, אלא נלחם לשיפור המס

שנתית -תוכנית לאומית רב אביגדור ליברמן
לצמצום זיהום האוויר 

 ולהפחתת פליטות גזי חממה

 המשרד חסם הצבת יעדים משעותיים בתחום התחבורה בהחלטה 2.4- 3- 3-

תקנות מס על כלי ואכל חד  ליברמן, קושניר פסולת
 פעמיים

7 7 5.6   

הגנה על 
שטחים 
 פתוחים

מכרה  -הגיש בקשה לסדר היום אלכס קושניר
כיל  –הפוספטים "שדה בריר" 

הכרייה, לוחצת להרחיב את 
למרות המחיר הכבד שישלם 

 הציבור

 הדיון חשוב 0.6 0.75 1
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הגנה על ים 

 ונחלים
זיהום  -הצעה לסדר היום לימור מגן תלם

 הנחלים הים והחופים משפכים
1 1 0.8   

מרכז ידע -הקמת "אגמא" פורר
 לאגני היקוות, נגר ונחלים

לאיסוף, זיהוי תוך ההודעה:"המרכז מהווה פלטפורמה לקוח מ 2.4 3 3
פערי ידע, הפצה והטמעה של ידע אינטגרטיבי ומעשי, וכן מומחיות 

הדרושים לניהול מיטבי של אגני ההיקוות, ניהול נגר ושיקום 
 הנחלים בישראל."

עודד פורר, יבגני סובה,  אדפטציה
אלי אבידר, יוליה 

מלינובסקי, אלכס 
 קושניר

פיצויים לעסקים -הניחו הצ"ח 
 אסונות טבעקטנים בעקבות 

1 1 0.8   

החלטת ממשלה: לתקצב  פורר
הקמת מרכז חישובים אקלימי 

 לאומי

מחשב על שייתן תחזיות אקלימיות מדוייקות, שיסייעו במחקר  1.6 2 2
 להיערכות

מלש"ח בשנת  55השקעה של  פורר
עבור רשויות מקומיות  2022

 לפרוייקטים של אדפטציה

בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה, גדול הסכום הכולל שהושקע,  1.6 2 2
 מאשר בשנה שעברה 60%-ב

השקת מערכת השקייה  פורר
 חסכנית

הציון נמוך, כי לא ברור כמה מההצלחה ניתן לזקוף לטובת פורר,  0.8 1 1
כמה גדולה ההשפעה, האם זה יהיה חובה להשתמש במערכת 

 ובנוסף זה רק לגידולי ענבים 
לפעולות תמיכה בחקלאים  פורר

 לשימור קרקע חקלאית
מלש"ח. שימור קרקע חקלאית יכולה לעזור במניעת  14-מדובר ב 0.8 1 1

 הצפות וגריעת קרקע

תמיכה בחקלאים באמצעי  פורר
מינון וחימום של חממות 

מלפפונים/עגבניות, כדי לאפשר 
חוסר תלות של התוצרת 

 60 -החקלאית במזג האוויר
 מלש"ח

 למשימה גדולהתקציב זעום  0.8 1 1

מיליארד ש"ח  1.2השקעה של  פורר, ליברמן
 בהיערכות להצפות

 נעשה בשיתוף עם רשות מקרקעי ישראל 4 5 5

מלש"ח במחקרים  30השקתעת  פורר
החקלאות  תבתחום התאמ

 לעידן משבר האקלים

2 2 1.6   
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מועמד 
סביבתי 
במקום 

 ריאלי

 אין מועמד במקום ריאלי 4- 5- 5-    

רשות 
 הרגולציה

   5.6- 7- 7-   ליברמן

   29.6- 37- 35- 35-   סה''כ

 


