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ניקוד  ניקוד פוליטיקאי.ת פעולה  קריטריון
  מנורמל

עבור ח"כים  )
לא צפויים ש

לכהן בכנסת  
 ( הבאה

תרומה  

ניקוד ל

  סופיה

)ישוקלל  

עם 

   השאלון(

 נימוק

כלכלה )השקעות  
אחראיות,  

תעסוקה ירוקה,  
 הייטק ( 

 החלטת ממשלה "עידוד חדשנות 
 טכנולוגית ישראלית ורתימת תעשיית 

 ההייטק למאבק בשינויי האקלים 
 ולעמידה ביעדים הלאומיים"

   1.44 1.8 2 תמר זנדברג 

 הגשת הצעת חוק הגנת הסביבה 
 )יחידה סביבתית ברשויות 

 23ציבוריות( בכנסת ה

סביבתית בכל רשות  הצעת החוק מחייבת להקים יחידה  0.72 0.9 1 תמר זנדברג 
על המנהל של היחידה ועל פעולותיה.   ציבורית, מפרטת

 עברה בקריאה טרומית  הצעת חוק טובה אך לא 

  –הצעת חוק החברות הממשלתיות )תיקון 
 דוח אחריות סביבתית(

מוסי רז,  
 מיכל רוזין 

 לא עברה טרומית  0.8 1 1

  –הצעת חוק האפוטרופוס הכללי )תיקון 
לקחת בחשבון   -שיקולי השקעה סביבתיים(

 במדיניות השקעה גם שיקולים סביבתיים

מוסי רז,  
 מיכל רוזין 

 לא עברה טרומית  0.8 1 1

חובת   –הצעת חוק ניירות ערך )תיקון 
חברות   -דיווח על תמיכות סביבתיות(

ציבוריות יחויבו לחשוף את נתוני התמיכה  
והתרומות שלהן לטובת סביבה ולפתרון  

 משבר האקלים. 

מוסי רז,  
 מיכל רוזין 

 לא עברה טרומית  0.8 1 1

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

אודות תביעות הנוגעות למפגעים  
סביבתיים(: להבטיח שהמשקיעים יהיו  
מודעים לכלל התביעות המוגשות כנגד  
 החברה בנושאים הסביבתיים השונים

מוסי רז,  
 מיכל רוזין 

 עברה טרומית לא  0.8 1 1
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 הגשת הצעת חוק ייצוג גופים ציבוריים 
 שעניינם בשמירת איכות הסביבה 

 )תיקוני חקיקה( 

גבי  
לסקי+עלי  

 חה לסלא

ל אחד מהם  תיקון חקיקה העוסק בכל מיני חוקים ובכ 0.8 1 1
נציג מארגוני סביבה. עוד לא עבר   מוסיף עוד  מחייב/ 

 1טרומית ולכן 

להחלטת הממשלה  החלטת ממשלה: שותף 
לשיתוף פעולה בין מצרים והרפובליקות  

 הערביות 

מדבר על שיתוף פעולה בין מצרים לישראל לשיתוף   טוב:  0.8- 1- 1- עיסאווי פריג' 
סעיף של בניית   לא טוב: באנרגיה סולארית בין המדינות.  

תשתיות להעברת גז לאירופה. בכל אופן, אין לו הרבה  
 סמכות בתור שר. 

 -חוק התכנון והבנייה )תיקון  הצעת 
 תסקירי השפעה על הסביבה ועל הבריאות( 

   0.8 1 1 מוסי רז 

נתקע אצל האוצר, בגלל דברים של פיצוי אוכלוסיות   0.72- 0.9- 1- תמר זנדברג   מס פחמן  
חלשות. יש גם בעייתיות כי המס פרוגרסיבי והמס על הגז  

 לא מלא 
לעסקים בייעול  מלש"ח  לסיוע  98הקצאת 

והפחתת צריכה של אנרגיה וחומרי גלם, 
 הצללה ומעברת לאנרגיה סולארית 

לא מדובר בהחלטת ממשלה. בשיתוף עם משרד האנרגיה   1.44 1.8 2 תמר זנדברג 
 ומשרד הכלכלה 

ההיתר יותר מחמיר מהיתרים קודמים, אך מאפשר   1.44 1.8 2 תמר זנדברג  היתר פליטה לנשר 
להגדיל את שריפת הפסולת הלא מסוכנת  למפעל 

ולהמשרד לא נעתר לבקשת התושבים להתייחס למפעל  
 במתן ההיתר כאל מתקן פסולת 

 75א "החלטת ממשלה לא טובה אבל יש התחלה של תמ 0.72 0.9 1 תמר זנדברג  מפרץ חיפה - 1231החלטת ממשלה 

 הגשת בקשה לדיון בנושא זיהום מפרץ אנרגיה
 קבוצת בז"ן חיפה על ידי  

 ן "הצעה לדיון שמתעסקת במפרץ חיפה וזיהום על ידי בז 0.8 1 1 גבי לסקי 

 לאחר עבודה משותפת יחד עם משרד
 התחבורה אישור בועדת  הכלכלה 

 של הכנסת תקנות הנֵמלים
 למניעת זיהום אוויר מכלי שיט 

שכבת  ויר ושמירה על תקנות חשובות בנושא זיהום האו  3.6 4.5 5 תמר זנדברג 
התחבורה יזם והייתה עבודה משותפת   האוזון, משרד 

 יחד עם המשרד להגנת הסביבה 

 שנתית של-תוכנית הלאומית הרב
 המשרד להגנת הסביבה לצמצום 
 זיהום האוויר ולהפחתת פליטות 

 גזי חממה שאושרה בהחלטת ממשלה

לגז   5-6חמיות יש בעיות, מבחינה של הסבה של יחידות פ 2.88 3.6 4 תמר זנדברג 
הרוב בתוכנית טוב, יש תקציב של    טבעי וכו'. סך הכל 

 מיליון ש"ח  615
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 בנושא  23הצעה לסדר היום מהכנסת ה
 "בניגוד ליעדים שקבעה, משקיעה 

 הממשלה מיליארדי שקלים בהקמת
 תשתיות דלקים מזהמים בכל הארץ,

 " על חשבון השקעה באנרגיות מתחדשות

 הצעה לסדר היום  0.72 0.9 1 תמר זנדברג 

 הגשת הצעת חוק משק החשמל 
 סקירת השפעות על הסביבה(  -)תיקון 

כל החלטה לשמוע  מחייבת את רשות החשמל לפני   0.8 1 1 מיכל רוזין 
הסביבתיות של אותה החלטה     סקירה של ההשפעות

 מעובד הרשות ולפרסם לציבור את הסקירה. 
 1עוד לא עברה אפילו טרומית ולכן  

 הצעת חוק תשתיות להולכה  הגשת
 ולאחסון של נפט על ידי גורם מפעיל

 ביטול החוק(  -)תיקון 

 1עוד לא עברה אפילו טרומית ולכן   0.8 1 1 גבי לסקי 

 הגשת הצעת חוק התכנון והבנייה 
 חובת הקמת מערכת סולארית  -)תיקון 

 לייצור חשמל במבנים( 

ייצור חשמל על  לוחות סולאריים לבגדול מחייב התקנת  0.8 1 1 גבי לסקי 
מ"ר של מבנה חדש  עם קצת   1000מ   כל גג שגודלו יותר 

 1חריגות. עוד לא עבר טרומית ולכן  

 הגשת הצעת חוק התכנון והבנייה 
 היתר בנייה להקמת מתקן -)תיקון 

 וולטאי על גבי מאגרי מים ובריכות -פוטו
 דגים(

על התקנת פאנלים  תיקון חקיקה קטן שמקל משמעותית  0.8 1 1 גבי לסקי 
 מאגרי מים ובריכות דגים  סולאריים על גבי

אי מתן אישור להפעלת תחנת הכח לוי  
 אשכול 

זהמת, שלא עומדת בטכנולוגיה הזמינה  מדובר בתחנה מ 2.88 3.6 4 תמר זנדברג 
הטובה ביותר לפחתת פליטות מזהמים. הפעלה של  

 גורמת הרבה נזק לתושבי אשדוד התחנה הייתה 

 מדיניות תוספת אפס סיכון   5.04 6.3 7 תמר זנדברג  הקפאת הסכם קצא"א 

 החלטת ממשלה קידום תחבורה נקייה  תחבורה 
 ודלת פחמן 

   1.44 1.8 2 תמר זנדברג 

 שאילתה בנושא "קיצוץ תקציבי 
 בתחבורה הציבורית" שהוגשה 

 23בכנסת ה

 שאילתה  0.72 0.9 1 תמר זנדברג 

הכרזה על אזור התחנה המרכזית כאזור    
 נפגע זיהום אוויר 

נועדה להבטיח את פינוי התחנה המרכזית בתל אביב   4.32 5.4 6 תמר זנדברג 
 וחישמול התחבורה בה 
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מלש"ח ברכישת אוטובוסים    40השקעת 
 חשמליים 

ניתן לרכוש  לא מדובר בסכום גדול, ולכן זהו הציון.  1.44 1.8 2 תמר זנדברג 
 אוטובוסים  200-בעזרתו כ

הוראות שמסדירות את החלטת הממשלה למעבר לרכש   4.32 5.4 6 תמר זנדברג  הוראות למפעילי תחבורה ציבורית
 2026אוטובוסים חשמליים בלבד עד 

 הצעה לסדר היום בנושא העלייה  תזונה וחקלאות 
 החדה במספר המשלוחים החיים

 להפסיקםוהצורך הדחוף 

 הצעה לדיון בנושא המשלוחים החיים 0.8 1 1 גבי לסקי 

 פעלו דרך ישיבות וכנסים , דיונים נגד הרפורמה  2.4 3 3   יאיר גולן התנגדות לרפורמה בחקלאות 

 הגשת הצעת חוק לתיקון פקודת הדיג
 )איסור דיג מכמורת(

הצעת חוק מצויינת האוסרת על דיג מכמורות אך עוד לא   0.8 1 1 מיכל רוזין 
 עברה טרומית 

 1ולכן 
   0.8 1 1 מיכל רוזין  משבר המזון וביטחון תזונתי   -הצעה לדיון

 החלטת ממשלה הצללה וקירור של עירוניות
 המרחב העירוני באמצעות עצי רחוב
 במסגרת היערכות לשינויי האקלים

החלטת ממשלה העוסקת בהצללה של ערים באמצעות   0.72 0.9 1 תמר זנדברג 
.  2040אלף עצים עד  450עצים ומציבה יעד לשתילה של 

התוכנית נכתבה על ידי השרה להגנ"ס, שר החקלאות  
   אין תקציב וראש הממשלה דאז. 

 הגשת הצעת חוק לעידוד בנייה בת 
 23קיימא)תיקוני חקיקה( בכנסת ה

החוק מחייבת תקן שיקבע על ידי היועץ הסביבתי  הצעת  0.72 0.9 1 תמר זנדברג 
של מוסד התכנון, באישור מוסד התכנון, בכדי לבנות  

בניין חדש. עוד לא עברה בטרומית, אך אין הצעות זהות  
 קודמות 

 שאילתה בנושא "כריתת עצים כחלק
 מעבודות הרכבת הקלה" שהוגשה

 23בכנסת ה

 שאילתה  0.72 0.9 1 תמר זנדברג 

מלש"ח לרשויות מקומיות עבור   25העברת 
 פרוייקטי הצללה 

   0.72 0.9 1 תמר זנדברג 

חינוך אקלימי  
 וסביבתי

מלש"ח מתקציב המשרד לקידום חינוך   10הקצאת  4.32 5.4 6 תמר זנדברג  תכנית חינוך אקלימי 
אקלימי, ופעולה משותפת עם משרד החינוך להשלמת  

 תכנית חינוך בתחום 
מלש"ח לקידום חינוך סביבתי   43הקצאת 

 ברשויות מקומיות 
   1.44 1.8 2 תמר זנדברג 

מלש"ח לתנועות ואירגוני נוער   15הקצאת 
 לפעולה נגד משבר האקלים 

  1 1 0.8   
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 מיוזמי הצעת חוק האקלים בקריאה  הפחתת פליטות 
 טרומית 

 מאמץ להתייעצות עם ארגוני הסביבה על  0.8 1 1 מיכל רוזין 
 נוסח טוב,אבל  -הנוסח. הנוסח טוב. השפעה 

אין שום התקדמות. יצטרך להתחיל מחדש בכנסת  
 הבאה. 

ס טוען  "החלטת הממשלה לא יושמה, המשרד להגנ 0 0 0 תמר זנדברג  171החלטת ממשלה מספר 
שהצעת חוק האקלים היא הסיבה שהוא לא הושלם וזה  

 בא לעגן את החלטת הממשלה בחקיקה 

אבל החוק עבר בקריאה  התפשרה בצורה קיצונית   1.44 1.8 2 זנדברג  האקלים הממשלתי חוק 
 ראשונה וניתן לשפר אותו 

עזכון ערכי   -תקנות ערכי איכות אוויר
 פליטה מירביים למזהמים 

 חשוב, אבל לא שינוי דרסטי במדיניות  1.44 1.8 2 תמר זנדברג 

מעלה את מחיר השקית לשקל, מכליל  כל עוסק בישום   0.8 1 1 מיכל רוזין  תיקון חוק השקיות  פסולת 
החוק אך מוחק מחויבויות להחלטות ממשלה והצבת  

יעדים בנושא הפחתת שימוש בשקיות, ומוריד מרשימת  
השימושים של הכסף ממכירת השקיות את ניקיון  

בסופו של דבר עבר רק בטרומית ולכן אין  החופים.  
 הרבה  השפעה.  

חוק לטיפול סביבתי בציוד  הגשת הצעת 
  -חשמלי ואלקטרוני ובסוללות )תיקון 

 חובת מיחזור פסולת רכב 
 חשמלי ורכב היברידי( 

חוק טוב, מחייב מיחזור פסולת רכב חשמלי והיברידי,   0.8 1 1 גבי לסקי 
מציב יעדים ועינישה. עוד לא עבר טרומית אז אין השפעה  

 1ולכן 

 החלטת ממשלה נוהל הגשת בקשה
 לאישור כלים המיועדים לשימוש

 פעמי על פי צו תעריף -רב
 המכס והפטורים ומס קנייה על 

 טובין 

החלטת ממשלה יחסית קטנה אבל יכולה לצמצם יצור   0.72 0.9 1 תמר זנדברג 
 של כלים חד פעמיים. 

לים רב פעמיים  הנוהל מאפשר ליבואנים ויצרנים של כ
ם מס  המפורטים בנוהל, לא לשל אשר עומדים בתקנים

 קנייה ובכך יוצרת תמריץ לייצר את המוצר 

 הגשת הצעת חוק להסדרת הטיפול 
 יעדי איסוף על  - באריזות )תיקון 

 23מכלי משקה גדולים( בכנסת ה

ים ויבואנים למחזר את  הצעת החוק מציבה יעדים ליצרנ 0.72 0.9 1 תמר זנדברג 
בכלל   הגדולים. הצעה טובה, עוד לא עברה  מכלי המשקה 

 1זהות קודמות ולכן   טרומית אך לא הוגשו הצעות 

 הגשת הצעת חוק איסוף ופינוי פסולת
 חובת מיחזור בבית  -למיחזור )תיקון 

 23עסק גדול( בכנסת ה

ובדים לשים בבית  + ע30הצעת החוק מחייבת עסקים עם  0.72 0.9 1 תמר זנדברג 
טרומית  ולמחזר. עוד לא עברה אפילו  העסק פחי מיחזור

 1ולכן 
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   3.6 4.5 5 תמר זנדברג  צו המאפשר לתת קנס על שריפת פסולת 

מלש"ח עבור מדיחי כלים    14.1הקצאת 
 בגני ילדים בסך הכל

הרבה פעמים התקציב נתקע ולוקח זמן עד שהגנים   0.72 0.9 1 תמר זנדברג 
מקבלים את המדיח, בגלל בירוקרטיה ומחסור בכח אדם.  

 יותר גבוה לכן הציון לא 

אלש"ח עבור טיפול בפסולת    185הקצאת 
 והקמת מערכי איסוף לפסולת גושית 

 2.16 2.7 3 תמר זנדברג 
 

תכנית יישום לאסטרטגית הפסולת לשנת  
, בדגש על פעולות שיעשו בשנה  2030

 (2022הקרובה )

   2.88 3.6 4 תמר זנדברג 

אם כי בסופו של דבר לא נאסר    -המס מאוד משמעותי  4.32 5.4 6 תמר זנדברג  כלים חד פעמיים  צו מיסוי על
 השימוש בפלסטיק החד פעמי 

הגנה על שטחים  
 פתוחים 

 הגשת הצעת חוק לתיקון פקודת היערות 
 )סמכות השר להגנת הסביבה( בכנסת 

 23ה

גנת הסביבה שהיא  נותנת סמכות לשר לההצעת החוק  0.72 0.9 1 תמר זנדברג 
שר החקלאות בסעיפים בפקודת   בעצם רגולציה על 

 היערות, החשיבות היא בעיקר בתיקון 
למינוי פקידי   , הגורם לכך שכדי להתקין תקנות26סעיף 

נוספים שר החקלאות צריך את   יערות וסוגי תקנות 
 הסכמת השר להגה"ס. עוד לא עברה אפילו 

 1הצעות זהות קודמות ולכן טרומית אך אין 

 תקנות להארכת הוראת השעה 
 האוסרת על ציד של השליו הנודד 

 והתור המצוי 

שליו הנודד והתור  הארכת תקנות האוסרות על ציד ה  2.88 3.6 4 תמר זנדברג 
לכמות גדולה מהפרטים בנמצאים   המצוי בשל סכנה

 בארץ, רק הארכת התקנות 

 יסוד: -חוקהגשת הצעת חוק "הצעת 
 הגנת הסביבה" 

,   מיכל רוזין
י,  גבי לסק
עלי  , מוסי רז
 סלאחה

להגנת הסביבה,  הצעת חוק מצויינת, חוק יסוד הזכות  0.8 1 1
 1טרומית ולכן    עוד לא עברה אפילו
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 -הגשת ערער על הכרייה בשדה בריר
 הקפאת הבנייה 

   2.16 2.7 3 תמר זנדברג 

הגנה על ים  
 ונחלים 

 שאילתא  0.8 1 1 גבי לסקי  שאילתה בנושא  זיהום נחל פרת הגשת 

 הגשת הצעת חוק להגנה על האגן 
 23הצפוני של ים המלח בכנסת ה

צפוני של ים  הצעת החוק מחייבת שיקום של האגן ה 0.72 0.9 1 תמר זנדברג 
ם שהרכבם דומה למקורות  מי המלח בעזרת הזרמת 

 הטבעיים 

 הים-בחופישאילתה בנושא "זיהום 
 23בעקבות הגשם" שהוגשה בכנסת ה 

שאילתה בנושא הזיהום במערכת הניקוז של ערי חוף   0.72 0.9 1 תמר זנדברג 
 שבמצב של גשם רב מזהם את החופים

 שאילתה בנושא "עבודות תשתית בנחל 
 23רבה" שהוגשה בכנסת ה-

 שאילתה  0.72 0.9 1 תמר זנדברג 

 מניעת   -)תיקון הגשת הצעת חוק המים 
 זיהום מקור מים(

נותן את הרשות לתת צו המתיר סילוק שפכים למקור   0.8 1 1 גבי לסקי 
מיים לוועדה הכלולים בה ארגוני סביבה, השות של מקור  

המיים, רשות מקומית בה עובר הנחל, נציג המשרד  
 1להגנ"ס ועוד. עוד לא עבר טרומית ולכן 

   0.8 1 1 מוסי רז  הודעה בעניין 

היערכות ישראל לאירוע   -הצעה לדיון
 זיהום ים 

   0.8 1 1 מוסי רז 

ליקויים בניטור מי תהום   -הצעה לדיון
 ובעבודת רשות המים 

   0.8 1 1 מוסי רז 

הצעת חוק שמירת הסביבה החופית )בחינה  
 ועדכון של תכניות( 

מוסי רז, גבי  
לסקי, מיכל  

 רוזין 

1 1 0.8   

הכרזה על גלישת פלמחים כשמורת   -צו
 טבע ימית 

אזור ייחודי בישראל, עם מערכות אקולוגיות ייחודיות.   5.04 6.3 7 תמר זנדברג 
 השטח הימי המוגן בישראל את  2.5ההכרזה מגדילה פי 

הוספת נציג   -הצעת חוק המים )תיקון 
ציבור לעניין איכות הסביבה למועצת רשות  

 המים(

   0.8 1 1 מוסי רז 

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

 3 תמר זנדברג 
 
  

לקוח מתתוך ההודעה:"המרכז מהווה פלטפורמה   2.16 2.7
ידע, הפצה והטמעה של ידע  לאיסוף, זיהוי פערי  

אינטגרטיבי ומעשי, וכן מומחיות הדרושים לניהול מיטבי  
 של אגני ההיקוות, ניהול נגר ושיקום הנחלים בישראל." 

https://www.gov.il/he/departments/news/moep_promoting_environmental_climatic_education
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החלטת ממשלה לשיקום ולפיתוח של 
 מורדות נהר הירדן הדרומי 

בהחלטת הממשלה יש הרבה יעדים, אך מעט החלטות   2.16 2.7 3 תמר זנדברג 
 תקציביות מוגדרות 

הקמת מרכז "דזרטק" למחקר בתחום  
 משבר האקלים בדגש על סביבה מדברית 

יש שותפיםות ממשרדי ממשלה שונים, אבל הגנהס   2.16 2.7 3 תמר זנדברג 
 מובילים את המרכז 

עבור   2022מלש"ח בשנת  33השקעה של  אדפטציה 
רשויות מקומיות לפרוייקטים של  

 אדפטציה 

החקלאות,   הסכום הכולל שהושקע, בשיתוף עם משרד 1.44 1.8 2 זנדברג תמר 
 מאשר בשנה שעברה   60%-גדול ב

הקמת מרכז חישובים אקלימי לאומי  
ועדכון בסיס הידע המדעי בדבר שינוי  

 האקלים 

   2.16 2.7 3 תמר זנדברג 

מלש"ח ברשויות   12.4תמיכה בסך 
היערכות  מקומיות עבור קידום תכניות 

 למשבר האקלים 

   0.72 0.9 1 תמר זנדברג 

 החלטת ממשלה תכנית לאומית 
 להתמודדות עם שריפות יער, 

 חורש ושטחים פתוחים
 1091מספר החלטה  

רפות, נכתבה ביחד  אדפטציה והכנה להתמודדות עם ש 2.16 2.7 3 תמר זנדברג 
תמר זנדברג וחברי ממשלה נוספים,    עם השרה להגנ"ס

 מיליון ש"ח  192 התוכנית בעלת תקציב של 

הערכות לתמותה עודפת עקב   -שאילתה
 משבר האקלים 

   0.8 1 1 מוסי רז 

מועמד.ת  
 סביבתי.ת

   4 5 5 מוסי רז  חבר כנסת סביבתי 

קטגוריה לא  
  מוגדרת 

   0.8 1 1 מוסי רז  הצעה לסדר: יום הגנת הסביבה 

   0.72 0.9 1 תמר זנדברג  העולמי הצעה לסדר: יום איכות הסביבה  

הצעת חוק: הרחבת הוועדות שבהם יש  
 גישה לנציגים סביבתיים 

מוסי רז,  
 זועבי,  

1 1 0.8   

 550התקאדום הסביבתי: תכנית בסך  
שנים להשקעה בפסולת,   5מלש"ח על פני 

משבר האקלים, אכיפה ובניית יכולת  
 בחברה הערבית 

התכנית עוד לא נכתבה, וככל הנראה כרגע לא תביא   0.72 0.9 1 תמר זנדברג 
 שינוי בטווח הרחוק  /לשינוי גדול מאוד 
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התנגדות מלאה לרשות שלא לוקחת   רשות הרגולציה 
מוסי איים כי   -בחשבון שיקולים סביבתיים

יתנגד לתקציב אם לא יבוצעו שינויים  
 דרסטיים 

   5.6 7 7 מוסי רז 

   121 151  164     סה"כ 

 


