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ניקוד סופי  ניקוד פוליטיקאי פעולה קריטריון
 )מנורמל(

 נימוק

כלכלה )השקעות 
אחראיות, 

תעסוקה ירוקה, 
 הייטק (

עידוד  -1685החלטת ממשלה 
חדשנות טכנולוגית ישראלית 
ורתימת תעשיית ההייטק למאבק 
בשינויי האקלים ולעמידה ביעדים 

 הלאומיים

שלה תלויים ברובם בצעדים של מקורות המימון   1.6 2 השרה קארין אלהרר
הממשלה הבאה ובהנחה ששליש מהחלטות הממשלה 
לא מיושמות ההשפעה הנוכחית של ההחלטה קטנה. 
למרות זאת ההחלטה כן מציבה מקורות מימון חלקיים 
ומאותת למשק על שינוי כיוון בנושא השקעות 

 בטכנולוגיות אקלים.

עידוד  - 544החלטת ממשלה 
למאבק בשינויי  חדשנות טכנולוגית

 האקלים

אין בהחלטת ממשלה דבר חדש משמעותי חוץ מהקמת  0 0 קארין אלהרר
 צוות בין משרדי

 התנגדות המשרד והעניין של המס על הגז 1.6- 2- קארין אלהרר מס פחמן 

אישור העברת השליטה בבז"ן 
 לפטרוכימים

השרה קארין אלהרר, 
ראש הממשלה יאיר 

 לפיד

עביר את השליטה לחברת נדל"ן שתפתח את במקום לה 7.2- 9-
האזור בדברים אחרים, מעבירים אותה לחברה 
שתקדם את התעשייה המזהמת, ולכן לא תאפשר 
סגירה של התעשייה תוך עשור כמו שסוכם בהחלטת 

 הממשלה בנושא

מלש"ח  לסיוע לעסקים  98הקצאת 
בייעול והפחתת צריכה של אנרגיה 
וחומרי גלם, הצללה ומעברת 

 לאנרגיה סולארית

קארין אלהרר, אורנה 
 ברביבאי

לא מדובר בהחלטת ממשלה. בשיתוף עם המשרד  2.4 3
 להגנת הסביבה

שאילתא: הסכם קצא"א עם חברת  אנרגיה
MED-RED.L.B  

   0.8 1 יוראי להב הרצנו

הצ"ח טרומית: חוק התכנון 
חובת הקמת  –והבנייה )תיקון 

מערכת סולארית לייצור חשמל 
 ים(, במבנ

 קידום שימוש בחשמל סולארי 0.8 1 בועז טופורובסקי

הצעה לסדר היום: הסרת החיסיון 
 מהסכם קצא"א

 הצעה לסדר היום 0.8 1 ח"כ משה טור פז

שאילתא: הצהרת רוה"מ בנוגע 
 למעבר מדלקים פוסיליים

  23הכנסת ה 0.8 1 יוראי להב הרצנו
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שאילתא: סירוב חברת החשמל 
תקנת לוחות לבקשות בנושא ה

 סולאריים

   0.8 1 ח"כ יוראי להב הרצנו

מעבר  -208החלטת ממשלה 
לאנרגיה ירוקה ותיקון החלטת 

 ממשלה

 -ופירוט של הצעדים  171תוספת להחלטת ממשלה  1.6 2 קארין אלהרר
 הצעה חשובה בכיוון טוב

האצת  - 543החלטת ממשלה 
תשתיות במסגרת המאבק בשינויי 

 האקלים

 אין בהחלטת ממשלה דבר חדש משמעותי 0 0 ררקארין אלה

החלטת ממשלה: תכנית לפיתוח 
כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה 

ותיקון  2026 - 2022הבדואית בנגב 
 החלטות ממשלה

בנוסח כמעט סופי של החלטת הממשלה הופיעה הגדלה  2.4- 3- קארין אלהרר
מה שירד בישורת של המכסות לייצור סולארי בנגב, 

 נה ע"י אלהרר וליברמןהאחרו

החלטת ממשלה: משרד האנרגיה 
לקידום ₪ מיליון  15מקצה 

התייעלות באנרגיה, אנרגיה 
מתחדשת ואמינות אספקת 

 החשמל במגזר הבדואי

משמעות ההחלטה היא הוצאת גנרטורים מזהמים  1.6 2 קארין אלהרר
מבתי ספר בחברה הבדואית, והשפעה על אלפי 

 תלמידים.ות

יזוק יכולת הממשלה צעדים לח
 -לעמוד ביעדי האנרגיה המתחדשת 

 1855החלטת ממשלה 

יש לא מעט צעדים קונקרטיים, שקשורים למפעולות  1.6 2 קארין אלהרר
שהחברות הממשלתיות ומשרדי הממשלה נדרשים 
לעשות למען התייעלות אנרגטית והקמת מתקנים של 

 מתחדשות. 
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מעבר  -208החלטת ממשלה 
ה ותיקון החלטת לאנרגיה ירוק

 ממשלה

יש צעדים קונקרטיים מפורטים מעבר להקמת  1.6 2 קארין אלהרר
הצוות.אלא אם תחליטו אחרת, לדוגמא: "להטיל על 
שרת הפנים לתקן את תקנות התכנון והבנייה )תכן 

, כך שבית ספר או גן 2019-הבנייה( )תברואה(, התש"ף
מטרים  1,000ילדים, ששטח הבנייה שלו עולה על 

רבועים, יחויב בהקמה של מתקן פוטו וולטאי שהספקו 
קילוואט, ככל שהשטח אינו משמש או מיועד  15לפחות 

לשימוש כשטחי חצרות על פי הפרוגרמה של משרד 
החינוך וכי ניתן לחבר את המתקן לרשת על פי אמות 
המידה של רשות החשמל במועד קבלת היתר הבנייה 

תחילה של תיקון זה לבית הספר או לגן הילדים. מועד ה
 (  7." )סעיף 2023יהא שנת 

התייעלות  -254החלטת ממשלה 
 ממשלתית בצריכת אנרגיה

ההחלטה רלוונטית רק למשרדי הממשלה ולא לכל  0.8 1 קארין אלהרר
בהנחה ) השפעה מצומצמת מאודויש לה המשק, 

 (ששליש מהחלטות הממשלה גם לא מיושמות

בגלל שיש השפעה גם  (,-5לא ירדו מקסימום הנקודות ) 2.4- 3- קארין אלהרר  4עד  1עיכוב פינוי יחידות פחמיות 
 לחברת חשמל

הצעה לסדר היום: ההסכם בין 
 Red.-Medחברת קצצ"א לחברת 

וחשיפת פרטי ההסכם הנוגעים 
לבריאות הציבור ולהגנת הסביבה 

 של מדינת ישראל

   0.8 1 ח"ג יוראי להב הרצנו

זית חדשה הקמת תחנת כוח ג
 בשורק 

 5.6- 7- קארין אלהרר
 

נציג משרד האנרגיה הצביע בעד 
הקמת תחנת כוח חדשה של בז"ן, 

 הצעה שנדחתה בסופו של דבר

   4- 5- קארין אלהרר

החלטה בעלת השפעות סביבתיות דרמטיות שתגביר  5.6- 7- קארין אלהרר  הסכם יצוא גז לאירופה 
ל כאשר תגדיל את את חוסר הביטחון האנרגטי בישרא

הצורך בקידוח מאגרי גז נוספים לייצור חשמל בישראל 
 ומקדמת קידוחי גז 
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פתיחת הליך חיפוש רביעי לגז 
 במים הכלכליים 

החלטה שמקדמת קידוחי גז מזהמים בניגוד למדע  4- 5- קארין אלהרר 
שקובע שעל מנת לעמוד ביעד של מעלה וחצי אסור 

 םלהמשיך לפתח קידוחי גז חדשי

הארכת רישיון לחברת חיפושי נפט 
 בערבה

חיפוש הנפט מזהם ועומד בניגוד להצהרות של השרה  4- 5- קארין אלהרר 
 עצמה

צעד חשוב אך מגיע כמעט בלי תקנים, תקציב נמוך  1.6 2 קארין אלהרר מנהלת לאנרגיה מקיימת במשרד
מאוד והמנהלת עצמה ללא סמכויות ולא משמעותית 

  בעבודות המשרד

מפרץ  - 1231החלטת ממשלה 
 חיפה

קארין אלהרר, יאיר 
 לפיד

ך החלטת הממשלה לא טובה בלי תקציב ובלי תארי 1.6 2
 , ולכן ניקוד חיובי.75יעד אבל כן יש התחלה של תמא 

האישור  -541החלטת ממשלה 
עדכון לתכנית הלאומית 

להתייעלות באנרגיה והפחתת 
 פליטות גזי חממה

א)ד( לחוק 2ההחלטה היא לא יותר מיישום של סעיף  0.8 1 קארין אלהרר
מקורות האנרגיה המחייב את הממשלה לעדכן את 

התוכנית הלאומית, ולא נראה שיש כאן צעדים 
משמעותיים יותר מדי. כן יש כאן תמריצים ומענקים, 

ותוכנית פעולה ברשויות המקומיות, שזה משמעותי 
 וחשוב

החלטת הממשלה מציבה יעדים נמוכים להפחתת  2.4- 3- קארין אלהרר  171החלטת ממשלה 
פליטות גזי חממה כמעט בחצי מהמומלץ. החלטת 

הממשלה באה לאחר שמרד האנרגיה חסם את 
האפשרות לאישור חוק אקלים ממשלתי מקיף לפני 

COP26  . בהחלטה לא מוצבים יעדים לאנרגיה
 ) ואלו עדיין לא נקבעו נכון לרגע זה(. 2050מתחדשת ל 

הממשלה שעברה גם  מדובר בשימור היעדים בהחלטת
נאבקה גמליאל שגילה בהובלת  בממשלה הקודמת

קשה להעביר את זה, למרות היעדים הנמוכים. כאן 
ההבדל הוא שאין הרבה חידוש על יעדים שכבר הוצבו 

 ברובם. 

ידע העדכני ביותר ההסכמים נחתמו אך על פי המ 5.6 7 קארין אלהרר הסכם עם ירדן מים תמורת חשמל 
 ההסכם כעת נמצא " בבחינת היתכנות"
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מצד אחד, הפיילוט הוא צעד חשוב במעבר לאנרגיה  0.8- 1- קארין אלהרר פיילוט לקידום אגרו וולטאי
מתחדשת. מנגד, היחידים שיכולים להשתתף בפיילוט 

הם חקלאים יהודים. מי שמשתתפים בפיילוט הם ככל 
יה שימוש מורחב הנראה האזורים שבהם גם יה

וולטאי, ולכן הפיילוט מדיר את האוכלוסייה -באגרו
 הערבית מהפרוייקט ומהמעבר למתחדשות

הצ"ח טרומית: חוק התכנון 
אישורים לפאנלים  -והבניה

 סולאריים מעל בריכות דגים

 הסרת חסמים לאנרגיות מתחדשות 0.8 1 בועז טופורובסקי

קול קורא לתמיכה ברשויות 
ידום אנרגיה מקיימת מקומיות לק

 מלש"ח 30בסך 

   0.8 1 קארין אלהרר

קטים קול קורא לתמיכה בפרוי
 חדשניים של אנרגיה ירוקה

   0.8 1 קארין אלהרר

הצעת חוק הפעלת תחבורה  תחבורה
ציבורית מצומצמת ביום המנוחה 

 2020-השבועי, התש"ף

גשה שוב על ידי כל ה טרומית, רק הוגשה . הוברלא ע 1.6 2 יאיר לפיד ועידן רול
 .ולכן הניקוד הכפול 24יעה בכנסת ההס

הצעת חוק לתיקון פקודת 
התעבורה )פטור מאגרת רישיון 

 2021-לרכב חשמלי(, התשפ"א

 הוגשה ולא עברה טרומית  0.8 1 מיקי לוי 

פרק התחבורה בתכנית החומש 
 למגזר הערבי 

תקצוב ענק ותכנית חשובה אך המשרד לשיוון חברתי  1.6 2 מרב כהן 
 לקח חלק בעקיפין

הצעה לסדר: בחינת תוואי תכנית 
המטרו, בטרם קבלת החלטות 

 סופיות

תכנון מוקדם של המטרו בגוש דן, לקישוריות יעילה  0.8 1 ח"כ בועז טופורובסקי
 בין ערים

שאילתא: פגיעה בתושבי הדרום 
 לאור החלטת משרד התחבורה

 ורכבת ישראל

   0.8 1 ח"כ נירה שפק

קול קורא לתמיכה בהקמת מתקני 
 20טעינה למכוניות חשמליות בסך 

 מלש"ח

   0.8 1 קארין אלהרר
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הצעת חוק צער בעלי חיים )הגנה  תזונה וחקלאות
איסור  -על בעלי חיים( )תיקון 

משלוחים חיים לשחיטה(, 
 2021-התשפ"א

 ריאה טרומיתלא עברה בק 0.8 1 יסמין פרידמן

שיפור והתנגדות לרפורמה 
 בחקלאות

רה"מ יאיר לפיד, ח"כ 
 רם בן ברק

בשנה האחרונה משרד האוצר והחקלאות הובילו  2.4 3
רפורמה לייבוא בחקלאות, כדי להוזיל מחירים, 

שעוררה התנגדות רבה מארגוני החקלאים וגם 
מארגוני הסביבה. רה"מ וח"כ רם בן ברק הובילו 

ה גם שינויים סביבתיים ברפורמה: פשרה שהכניס
ההסכם מבטל את הניסיון לשנות את כללי הגנת 

הצומח ובכך מגן מכניסת מזיקים ווירוסים לחקלאות 
ישראל. על פי ההסכם הממשלה תפעל להשלמת הליכי 

החקיקה לסימון ארץ המקור במוצרי חקלאות, 
לעידוד השקעות הון בחקלאות וכן תקודם חקיקה 

ישירה בשטח חקלאי. הממשלה שתאפשר מכירה 
מיליון שקלים למחקר ולפיתוח  600-כ תיקצבה 

, 2026-2022בענפים בחלוקה שווה על פני השנים 
יבוצעו השקעות הון בענפי הצומח, הקמת מתקנים 

וולטאיים )ניצול אנרגיה סולרית( ויורחב היצע -אגרו
הקרקעות לפרויקטים סולריים בשטחים חקלאיים, 

הולמת לחקלאים והבטחת המשך תוך מתן תמורה 
 הפעילות החקלאית. 

הצעת חוק לתיקון פקודת היערות  עירוניות
)הגברת ההגנה על עצים בוגרים(, 

 2021-התשפ"ב

יסמין סאקס פרידמן, 
 ח"כ יוראי להב הרצנו

 עברה קריאה ראשונה 0.8 1

שאילתא: כריתת עצים לצורך 
 בניית הרכבת

   0.8 1 ח"כ יוראי להב הרצנו

חינוך אקלימי 
 וסביבתי

הצעת חוק חינוך אקלימי, 
 2021-התשפ"א

חכ יוראי להב הרצנו, 
 חכ יסמין פרידמן 

 הוגשה ולא עברה טרומית  0.8 1
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-הצעת חוק האקלים, התשפ"ב הפחתת פליטות
2022 

מירב בן ארי, רם בן 
ברק, יסמין סאקס 
פרידמן, יוראי להב 

 הרצנו ונוספים 

ארגוני הסביבה על הנוסח.  התייעצות עםו מאמץהיה  0.8 1
, אבל אין שום התקדמותהנוסח טוב, -סך הכל

 והתהליך צריך להתחיל מחדש בכנסת הבאה.
 

יוראי הגיש עוד הצעת חוק פחות שאפתנית, כי ]
הלשכה המשפטית לדבריו היוותה חסם לקידום 

ההצעה שלו, משום שהיא לא מספיק דומה להצעה 
גורמים ת מצומצמת. הממשלתית ולא תוכל להיו

מומחים בתחום אמרו שלא מכירים סיבה פעול באופן 
 [ .זה

 - 1282החלטת ממשלה מספר 
לצמצום כנית לאומית למניעה וות

של זיהום האוויר ופליטות גזי 
 החממה בישראל

לאחר מאבק בבית המשפט רק החלטת הממשלה באה  0.8 1 קארין אלהרר
 .ץ"מול בג 'אדם טבע ודין'של 

מפורטים בה צעדים פרקטים לביצוע בתוכנית לא 
ם ושילוב של צעדים יהפעולות אלא רק יעדים כללי

 שנעשו כבר.

,  2050ו 2030מניעת הצבת יעדי אנרגיות מתחדשות ל 4- 5- קארין אלהרר הצעת חוק אקלים מממשלתי
הורדת אחוז הפחתת הפליטות, חוסר הסכמה על 

 ת פרויקטים פוסילים ועודמנגנון לעציר

ח"כ ענבר בזק, בועז  יסוד: הגנת הסביבה-הצעת חוק
טופורובסקי, יוראי 
להב הרצנו, יסמין 
 פרידמן ונוספים...

 לא עברה טרומיתורק הוגשה  0.8 1

משרדה חסם הצבת יעדים חשובים עבור הפחתת  1.6- 2- קארין אלהרר  
 פליטות מסקטור התחבורה

המלצות ועדת המשנה  שאילתא: פסולת
לטיפול בזיהום האוויר הנגרם 

 -משרפות פסולת בשטחים פתוחים

   0.8 1 ח"כ יוראי להב הרצנו

הצעת חוק לצמצום השימוש 
פעמיות )תיקון -בשקיות נשיאה חד

-היטל על שקית נשיאה חד -
 פעמית(

 עברה קריאה טרומית 0.8 1  

הצעה לסדר היום: מחדל הטיפול 
 בפסולת בנייה

   0.8 1 ח"כ יוראי להב הרצנו
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 -הצ"ח: תיקון לחוק הניקיון
מימון לארגוני סביבה שעוסקים 

 בניקיון      

ח"כ רון כץ, ח"כ 
יוראי להב הרצנו, ח"כ 

 ענבר בזק 

 ההצעה רק הוגשה 0.8 1

העברת כחצי מיליארד ש"ח 
לטיפול בפסולת ומשבר האקלים 

 בחברה הערבית

מירב כהן )כשרה 
 ברתי(לשוויון ח

העבירה ביחד עם תמר זדנברג ומנסור עבאס, אבל  3.2 4
 הפעם התקציב מגיע גם עם הליך של שיתוף הציבור

הגנה על שטחים 
 פתוחים

הצעת חוק להגנת חיית הבר 
 2021-הרעלות(, התשפ"ב -)תיקון 

ח"כ  יסמין סאקס 
פרידמן, ח"כ יוראי 

 להב הרצנו

 הצעת החוק עברה קריאה טרומית 0.8 1

צעת חוק חובת דיווח שנתי על ה
מצב הטבע והמגוון הביולוגי 

 2022-בישראל, התשפ"ב

 הצעת החוק עברה קריאה טרומית 0.8 1 ח"כ יוראי להב הרצנו

הקפאת תוכנית הקמת  
 אמפיתיאטרון במכתש רמון 

יואל רזבוזוב שר 
 התיירות

בלימת תוכנית ברגע אחרון, לאחר מאבק סביבתי.  1.6 2
השהיית עבודות, כרגע המועצה המקומית בפועל רק 

 חידשה את המכרז 
הצעת חוק להגנת חיית הבר 

ונות ציד(, ביטול רשי -)תיקון 
 2020-התשפ"א

רם בן ברק ונוספים 
( , יסמין 23נסת הכ)

 ( 24פרידמן )בכנסת ה

לא עברה טרומית . ההגשה הוגשה על ידי יסמין גם  1.6 2
 ולכן הניקוד הכפול   24בכנסת ה

הצעה לסדר היום: פגיעה 
במסדרון האקולוגי בעמק 

 הצבאים

   0.8 1 ח"כ יוראי להב הרצנו

יום: תכנית הענק הצעה לסדר ה
 למחצבות ביו"ש

 התייחס להריסת השטחים הפתוחים 0.8 1 ח"כ משה טור פז

הגנה על ים 
 ונחלים

הצעת חוק לתיקון פקודת הדיג 
-)איסור דיג מכמורת(, התשפ"ב

2022 

משה טור פז, יסמין 
פרידמן, יוראי להב 

 הרצנו 

 הצעה הוגשה ולא עברה טרומית 0.8 1

ת הדיג הצעת חוק לתיקון פקוד
-)איכון ספינות דיג(, התשפ''א

2021 

רם בן ברק, יוראי , 
מיקי לוי ) הוגש 

 (23בכנסת ה

 23הצעה הוגשה ולא עברה טרומית. הוגשה בכנסת ה 1.6 2
 ולכן הניקוד הכפול

הצעת חוק שמירת הסביבה 
החופית )בחינה ועדכון של 

 2021-תכניות(, התשפ"ב

 ומית לא עברה טר 0.8 1 יוראי להב הרצנו 
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מניעת  -הצעת חוק המים )תיקון 
 2022-זיהום מקור מים(, התשפ"ב

 לא עברה טרומית  0.8 1 יוראי להב הרצנו 

יואל רזבוזוב שר  עבודות פיתוח בטיילת באילת 
 התיירות

מימון עבודות הפיתוח בטיילת באילת שהורסות את  4- 5-
 הסביבה החופית

שיקום  -שאילתא למשרד להגנ"ס
 האלמוגים באילת שונית

   0.8 1 ח"כ יואב סגלוביץ'

החלטת ממשלה לשיקום ולפיתוח 
 של מורדות נהר הירדן הדרומי

יאיר לפיד, קארין 
 אלהרר

בהחלטת הממשלה יש הרבה יעדים, אך מעט החלטות  2.4 3
 תקציביות מוגדרות

הצעה לסדר היום: חידוש היתרי  זיהום סביבתי*
 רמלה-פליטה למפעל מלט נשר

   0.8 1 "כ ענבר בזקח

שאילתא: מפעלי האמוניה 
והמפעלים הכימיים מאיימים על 

 הצפון

   0.8 1 רון כץ

החלטת ממשלה: לתקצב הקמת  אדפטציה
 מרכז חישובים אקלימי לאומי

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

מיידי סיוע  -הצעה לסדר היום
 לנזקי השריפות ברחבי בארץ

השריפות הם השלכה של משבר האקלים וחברת  0.8 1 אורנה ברביבאי
איבדו ש לאזרחיםהכנסת רצתה לספק מענה מיטבים 

 את ביתם.

הצעת חוק פיצוי נפגעי אסון טבע 
-)פיצוי לנפגעי שריפה(, התשפ"א

2020 

 הוגש ולא עבר טרומית 0.8 1 23מיקי לוי , הכנסת ה

הצעת חוק שמירת הניקיון )תיקון  כללי
תמיכה באירגוני סביבה(,  -

 2021-התשפ"א

 לא עברה טרומית 0.8 1 יואי להב הרצנו ועוד 

הצעת חוק ייצוג גופים ציבוריים 
שעניינם בשמירת איכות הסביבה 

 2022-)תיקוני חקיקה(, התשפ"ב

 לא עברה טרומית 0.8 1 יוראי להב הרצנו 

ום: הגנת הסביבה הצעה לסדר הי
 יום מיוחד

   0.8 1 יוראי להב הרצנו 
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מועמד.ת 
 סביבתי.ת

   2.4 3   15יוראי להב הרצנו. מיקום:

       28   סה"כ

 


