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 ירוקה, הייטק(

הצעת מחליטים: הקמת ועדת מנכ"לים לפינוי  גילה גמליאל, בנימין נתניהו
 התעשייה ממפרץ חיפה

החלטה שהייתה משמעותית בדרך לפיונוי התעשייה  2.4 3 3
 מחיפה. המלצות הוועדה היו חיוביות

וועדת המנכ"לים,  וןככל הנראה המשרד התנגד בזמן די 2.4- 3- 3- המשרד התנגד להצעות לפינוי מהיר של התעשייה כ"ץ 
 והמשיך להתנגד גם לאחר פרסום המסקנות

מענקים לעסקים קטנים ובינויים ולרשויות  שטייניץיובל גמליאל, 
אנרגטית והפחתת פליטות מקומיות להתייעלות 

 גזי חממה

3 3 2.4   

ההסכם בין חברת קצצ"א לחברת  -הצעה לסדר גילה גמליאל אנרגיה
Red.-Med  וחשיפת פרטי ההסכם הנוגעים

לבריאות הציבור ולהגנת הסביבה של מדינת 
 ישראל

 מאבק חשוב והדיון היה חשוב גם כן 0.8 1 1

   5.6- 7- 7- קידום הסכם קצא"א נתניהוביבי 

רמת תחלואה משמעותית בסרטן  -שאילתא גילה גמליאל
 באשקלון

 נכתב בהקשר של פעילות חברת קצא"א באזור 0.8 1 1

המאבק קשור למשק האנרגיה והתנגדות השרים אליו  0.8 1 1 עמדתך בנוגע לביטול הסכם קצא"א-שאילתא גילה גמליאל
 סייעה בסיכולו

 עצם קיומו של הפורום מגדיל את התלות בגז 4 -3.6 -2.88- (EMGFפורום הגז המזרח תיכוני )אשרור חוקת  שטייניץיובל 

איסור מכירת מוצרי חשמל בתקן דירוג אנרגטי  שטייניץיובל 
 נמוך ממה שיקבע בחוק

ההחלטה יושמה מצד המוכר. מקדם התייעלות אנרגטית  2.16 2.7 3
 .גודל השפעתהלא מזמן. אי אפשר לדעת את 

מצד הצרכן )פחות טוב( מקדם התייעלות אנרגטית  1.44 1.8 2 הצגת דירוג אנרגטי ליחידת דיור שטייניץיובל 
מן. אי אפשר לדעת את גודל ההחלטה יושמה לא מז

 .השפעתה

החלטת ממשלה: קידום אנרגיה מתחדשת במשק  שטייניץיובל 
 החשמל ותיקון החלטות ממשלה

שלא  מתחדשת נמוך והגדלת תלות בגזגיה יעד אנר 2.16- 2.7- 3-
לצורך. החלטה עמומה שמאפשרת התקנה של עוד תחנות 

 .גזיות

החלטת ממשלה: קידום אנרגיה מתחדשת  גמליאלגילה 
 במשק החשמל ותיקון החלטות ממשלה

התנגדה, גם בדיונים וגם בפומבי להחלטת גילה גמליאל  0.72 0.9 1
 הממשלה 
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ממשלתי בין הרפובליקה של קפריסין, מדינת -הסכם בין EASTMED -7 -6.3 -5.04הסכם  שטייניץיובל 

ישראל, הרפובליקה ההלנית והרפובליקה האיטלקית 
בנוגע למערכת צינור להובלת גז טבעי ממזרח הים התיכון 

 לשווקים האירופיים

ופליטות ברחבי חברה עבריינית ואחראית להרבה סבל  5.04- 6.3- 7- כניסת שברון לארץ שטייניץיובל 
 עולםה

מליון להאצת חיבור רשת ההולכה לגז  200 שטייניץיובל 
 כסף שיגיע לחבורת ההולכה -טבעי

 הגדלת התלות בגז 5.04- 6.3- 7-

הקמת תחנת דלק של גז טבעי דחוס עבור  שטייניץיובל 
 משאיות כבדות

 הגדלת התלות בגז 3.6- 4.5- 5-

החלטת ממשלה לחיבור בתי החולים בארץ לגז  שטייניץיובל 
 טבעי

 הגדלת התלות בגז 2.16- 2.7- 3-

בתי חולים  16מליון שקל לשם חיבור  40הקצאת  שטייניץיובל 
 לגז טבעי

  הגדלת התלות בגז 4.32- 5.4- 6-

מחקר בתחום הפוטו וולטאי בשיתוף עם משרד  שטייניץיובל 
 החקלאות

2 1.8 1.44   

שנכתבה ע"י משרד האנרגיה:  41אישור תמ"א  שטייניץיובל 
 2030-תכנית מתאר ארצית למשק האנרגיה ל

 2050ו

לאנרגיות משרד הארנגיה אין יעד של התנגדות הבגלל  2.16- 2.7- 3-
יש הבטחה להקמה של עוד תשתיות  .2050-מתחדשות ל

יעד כמו כן הופיתוח באופן כללי של תעשיית הגז. 
 נמוך 2030-מתחדשות לל

תוכנית לעמידה ביעדים להפחתת פליטות במשק   שטייניץיובל 
 2050האנרגיה בשנת 

כנית נוגדת את התכניות של הגנה"ס לאותה והת 2.16- 2.7- 3-
התקופה, ומציגה יעדים נמוכים בהרבה שלא תואמים את 

 צו השעה
חתימה על מזכר הבנות להנחת כבל חשמל  שטייניץיובל 

 קפריסין-יוון-ישראל
ול בשביל העברת אנרגיה סולארית וגז בין נועד כביכ 2.16- 2.7- 3-

, ללא פירוט והעדפה. ניתן להסיק שהמוצר המדינות
 המרכזי שיועבר הוא גז.

 המשך קידום צינור הגז לאירופה  שטייניץיובל 
EastMed pipeline 

 

מחו"ל על ההולכה נתגז חתמה על מזכר הבנות עם חברה  5.04- 6.3- 7-
של הגז, שטייניץ ניסח עם השרים הרלוונטיים מיוון, 

קפריסין ואיטליה הסכם לגבי הצינור, שאושר בממשלה, 
 ועוד צעדים שונים

רשויות  11מכרז של משרד האנרגיה לעידוד  שטייניץיובל 
 מקומיות להתייעלות אנרגטית

 מליון 4 -לא מדובר בכמות מאוד גדולה של כסף 0.72 0.9 1

לקידום פרוייקטים חדשניים   מלש"ח 17.2 שטייניץיובל 
 באנרגיה

 רובם קשורים למתחדשות והפחתת פליטות 0.72 0.9 1
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מסקנות הביניים המליצו על הטבות מס ותמיכה כלכלית  3.6- 4.5- 5- 2קידום מסקנות ועדת אדירי  שטייניץיובל 

 בחיפושי גז, והגדלת מכסות ייצוא הגז מישראל

קידום הליך תחרותי רביעי לחיפוש גז במים  שטייניץיובל 
 הכלכליים של המדינה

 2מיפוי בלוקים, מסקנות ועדת אדירי  3.6- 4.5- 5-

הכי גדול בארץ  -דונם 3000מדובר בתחנת כח על שטח של  2.16 2.7 3 מכרז להקמת תחנת כוח סולארית שטייניץיובל 
 עד אז

תקנות חשובות, אבל הן לא אומרות שבניין מחוייב  3.6 4.5 5 מבניםתקנות לדירוג אנרגטי של  שטייניץיובל 
לעמוד ביעילות אנרגטית מסויימת, אלא רק משקפות את 

המצב הקיים במבנה חדש ישבנה החל מאישור התקנות 
 לקונים הפוטנציאליים

הליך שלישי לקבלת רישיון לחיפוש גז ונפט :  שטייניץיובל 
 72בבלוק 

-5 -4.5 -3.6   

השבתה זמנית של תחנות ייצור החשמל הפחמיות  שטייניץיובל 
באורות רבין, כחלק מהיערכות להפסקת השימוש 

 2025בפחם עד 

הכוונה להפסיק את השימוש בתחנות הפחמיות בעיקרה  2.16 2.7 3
טובה, וצעדים שנעשים כדי להבטיח אותה הם גם 

חשובים. הבעיה היא שזה לא קרה בפועל, וחלק גדול מזה 
 בגלל מדיניות הגז של המשרדגם 

נכשל בהשגת יעדי האנרגיה המתחדשת לשנת  שטייניץיובל 
 )כיהן חצי שנה בשנה הזו( 2021ו 2020

רוב לא בהכרח פעולה רעה, אלא היעדר פעולה טובה.  1.44- 1.8- 2-
 המדינות מתקשות להגיע ליעד

הצעת חוק: התקנת פאנלים סולריים מעל מאגרי  עמיחי שיקלי
 מים

1 1 0.8   

הצעת חוק: חובת התקנת פאנלים סולאריים  עידית סילמן
 בבנייה חדשה

1 1 0.8 
 

 -התחבורה הציבורית קורסת -הצעה לסדר אתי עטייה תחבורה
 איומים על השבתת הענף

משפיע באופן ישיר שיפור תנאי נהגי התחבורה הציבורית  0.8 1 1
 על התפקוד שלה, ולכן ההצעה הזו חשובה ורלוונטית

 הפחתת מס על דלק מעודדת נסיעות ברכב פרטי 0.8- 1- 1- הוזלת הדלק  -הצעה לסדר  גלית דיסטל אטבריאן

שאילתא: דחיית מועד איסור שיווק רכבים לא  יריב לוין
 חשמליים

 עידוד מעבר לרכבים חשמליים 0.8 1 1

שאילתא:עיכוב באפליקציה לעמדות טעינת  יריב לוין
 רכבים חשמליים

 עידוד מעבר לרכבים חשמליים 0.8 1 1

https://climateactiontracker.org/countries/
https://climateactiontracker.org/countries/
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הצעה לסדר: התקדמות המעבר לרכבים  יריב לוין

 חשמליים
 עידוד מעבר לרכבים חשמליים 0.8 1 1

 סדירויות תחב"צ 0.8 1 1 שאילתא: החזרת תנועת הרכבות לנגב המערבי שלמה קרעי

הצעה לסדר: הדרת בני ברק מתוכנית המטרו  שלמה קרעי
 בגוש דן

 תחב"צ 0.8 1 1

הצעה לסדר:מעקב אחר ישום מסקנות ועדת  שלמה קרעי
הכלכלה בנושא הפעלת קווי תחבורה ציבורית 

 בשבת

 צמצום התחב"צ הפעיל בשבתותלסיון ינ 0.8- 1- 1-

, 1)בכביש + 3שאילתא: הפיכת נתיב תח"צ לנתיב  שלמה קרעי
 ובכלל(

 תחבורה יותר יעילה וסביבתית לאפשר 0.8 1 1

תנאי עבודה של הנהגים בסוף משפיעים על היכולת  0.8 1 1 שביתת נהגי התחבורה הציבורית -שאילתא גילה גמליאל
 להשתמש בה. 

דו"ח: רשת המטרו בגוש דן: דו"ח המנהלים  רגבמירי 
למחקר ההשפעות הכלכליות, החברתיות 

 והאורבניות

 דו"ח מדעי ומקיף על הייתרונות במטרו 0.8 1 1

תכנית אסטרטגית לפיתוח מערכת תחבורה  רגבמירי 
 אביב-ציבורית עתירת נוסעים במטרופולין תל

 תכניות מהסוג הזה חשובות לפיתוח בהמשך 2.4 3 3

בהרי ירושלים, כביש עוקף  16קידום כביש  רגבמירי 
 חווארה

 חדשים כבישים 4- 5- 5-

פרוייקטים שרגב החליטה להאיץ בסמוך  רגבמירי 
 לכניסתה לתפקיד

מיליארד לעבודה על הקו האדום;  1.1-תוספת של כ 4 5 5
פרוייקט המסילה המזרחית, שמטרתו לחבר בין חדרה 

 ללוד

לא אישר את כל התקציב שמשרד התחבורה  ישראל כץ
 ביקש לקידום תחבורה ציבורית

-4 -4 -3.2   

היא טענה שיש ניסיון של האוצר להפנות את הכסף רק  4- 5- 5- אי העברת כספים לקידום פרוייקט האופנידן רגבמירי 
הציעה כמה שבילים נוספים לפריפריה, שאי לפריפריה. 

היה אפשר להוסיף, כי החלוקה של התקציבים כבר 
נקבעה מראש. זה בזבוז של תקציב קיים לעידוד 

 בשנתיים ללא תקציב מדינהתחבורה מקיימת, 
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יבורית. השיקולים הקצאת נתיבים קיימים לתחבורה צ 3.2- 4- 4- הקפיאה את מיזם "נתיב פלוס" רגבמירי 

: עם הקורונה עכשיו זה לא התזמון של רגב לטענתה
המתאים, השרה לא רוצה להתמודד מול נהגים כועסים 
 וראשי עיריות שהנתיבים האלה מפריעים להם. מומחים
 רואים בנת"צים מסוג זה כפיתרון חשוב לבעיות תחבורה

היא לא הקימה תחנה בעמק חפר בגלל חריגות  3.2- 4- 4- עצרה את קידום תחנת הרכבת בעמק חפר רגבמירי 
תקציביות, וכי חשבו שהתחנה לא תשמש הרבה אנשים, 

את קידום  ק תיצור עומס על הנוסעים, ועצרהולכן ר
 הפרויקט

קידום חניונים לאנשים שמגיעים לנתיבים המהירים  2.4 3 3 קידום נתיב מהיר רגבמירי 
 15יעצות עם התיבב פרטי ואז מחליפים לתחב"צ ברכ

 דקות 

היא לא התחילה את הרפורמה. מלבד זאת, היא מדירה  0 0 0 סמוטריץ'-רפורמת התעריפים של השר הקודם רגבמירי 
 ניידאנשים שאין להם חשבון בנק או טלפון 

אירוגני הסביבה העדיפו את נבטים, כי יש שם פחות  1.6 2 2 החלטה לקידום שדה תעופה משלים בנבטים רגבמירי 
 צורך בפיתוח תשתיות ע"ח שטחים פתוחים

הקנס חשוב וחיובי, אך לפי מה שנאמר בוועדה, נראה  2.4 3 3 תקנות לקנס על זיהום אוויר מכלי רכב גמליאלגילה 
 לא יעשה שינוי גדולשהוא לבדו 

פרסום מדריך לרשויות מקומיות למעבר  גמליאלגילה 
 לתחבורה ציבורית

2 2 1.6   

מפת דרכים למעבר לשימוש באוטובוסים  גמליאלגילה 
 עירוניים ללא זיהום אוויר

זוהי רק מפת דרכים,  אךמפת הדרכים טובה וחשובה.  0.8 1 1
הניקוד זהה לניקוד  לכןולא פעולה מתוקצבת ומאושרת. 

 המקסימלי של החלטת ממשלה

הארכת שעות פעילות רכבות והתוספות נסיעות  רגבמירי 
 במוצש ובשבת

4 4 3.2   

אין התייחסות לנתצים ותחבורה ציוברית אלא בכביש  4- 5- 5- מכרז לסלילת כביש חדש לקריית המודיעין בנגב רגבמירי 
 מתמקדים בהודעה לפחות ברכב הפרטי 

   1.6 2 2 קידום הרכבת הקלה בגוש דן רגבמירי 

   3.2 4 4 קווי תחבצ חדשים בחדרה רגבמירי 

אין שום יתרון סביבתי, אין אינדיקציה אם יש העדפה  0 0 0 תכנית אסטרטגית תחבורתית לחברה הערבית רגבמירי 
 לתחבורה ציבורית

והקצאת חדשים בשטחים פתוחים פיתוח כבישים  3.2- 4- 4- עזה מליון שהועברו לפיתוח כבישים בעוטף 280 רגבמירי 
במקום פתרון כוללני עם תקציבים משמעותיים לשם כך 

 תחבצ הוא בעיקרון שלילי
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 עיר חדשה, כבישים חדשים 3.2- 4- 4- כביש כניסה דרומי לחריש רגבמירי 

אמורה לחבר את ארבעת המסילה המזרחית  0 0 0 קידום תכנית המסילה המזרחית רגבמירי 
המטרופולינים בארץ, ולאפשר ליותר אנשים להגיע 

לא רק למי שגרים במרכז או בלב  -ממקום למקום
מטרופולין אך זה הודעה של הועדה לתשתיות ולא פעולה 

 של רגב

 סלילת כבישים מעודדת שימוש ברכב פרטי 2.4- 3- 3- קידום המשך סלילת כביש שש צפונה רגבמירי 

שיפור ושדרוג של השירות העירוני והבינעירוני בבני ברק,  4.8 6 6 רפורמה בתחבורה הציבורית בבני ברק רגבמירי 
תוספת של קווים חדשים, תגבור של תדירויות, ושיפור 

 בשירות בקווים

מהן. העדפה  הוספת מטרוניות וחישמול של עשרות רבת 4 5 5 שדרוג התחבורה הציבורית במפרופולין חיפה רגבמירי 
 של המטרוניות בנתיבים

מדריך לרשויות מקומיות לתחבורה חשמלית  שטייניץיובל 
 פרטית

 נועד לסייע בהתקנת עמדות טעינה 1.44 1.8 2

הפסקת המשלוחים החיים -הצעה לסדר מאי גולן חקלאות
 לישראל

1 1 0.8 
 

החמרת ענישה בחוק צער  -הצעת חוק טרומית  מיקי זוהר
 בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים(

1 1 0.8   

השקעת  -הגדלת מכסות ייצור חלב והוספת כבישים. מנגד 0 0 0 הצעת מחליטים: חיזוק עוטף עזה נתניהוביבי כץ ו
תקציבים בקידום אגרוטק, שיקום שטחים פתוחים, 

הקמת גינות קהילתיות, תקציב לקידום תחבורה ציבורית 
סביבתי, הפרדת פסולת  וחישמולה, תקציב לחינוך

והיערכות למשבר. בסוף הרוב המוחלט של ההמחלטה לא 
 התרחש, בגלל שלא היה תקציב מדינה.

אשרור הסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין  נתניהוביבי 
ממשלת הרפובליקה של קזחסטן בדבר שיתוף 

 פעולה בתחום החקלאות

לאישרור  לא מצאתי שום מידע על ההסכם, ולכן לא נתתי 0 0 0
 שלו ניקוד

הצעה לסדר יום: רכישת תוצרת חקלאית  אסנת הילה מארק
 מקומית

בהסבר אומרת שזה למען חיזוק הכלכלה אך לחיזוק  0.8 1 1
 החלקאות המקומית יש חשיבות בהתמודדות עם המשבר

תקנות הכררזה כמין מוגן על הדקר האלכסנדרוני  גילה גמליאל
 למשך שנה ודקר הסלעים יהיה מין מוגן

הגנה על מינים בסכנת הכחדה, מניעת הידרדרות  5.6 7 7
 האוכלוסיות בגלל צייד ודיג

הוחרגו חלק גדול מהפרוות שבשימוש  -מהלך היסטורי 4.8 6 6 תקנות לאיסור סחר בפרוות לשם אופנה גילה גמליאל
 בארץ
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הוראת שעה על איסור ציד של התור המצוי  גילה גמליאל

 הנודד, בשל סכנת הכחדהוהשליו 
 הוראת שעה שתקפה לשנה אחת בלבד )לפי החוק( 4 5 5

 מעודד צריכת דגים 4.8- 6- 6- הפחתת מכס על דגים קפואים ישראל כץ

או הקמת שדה חדש , הרצון  \האופציות הן הרחבת נתבג 0 0 0 שאילתא: למה עדיין לא הקימו שדה תעופה חדש קרן ברק עירוניות
לחץ תחבורתי על נתבג וחשש בטחוני מהשבתת הוא בגלל 

הטיסה עקב מצב בטחוני בנתגב ודובר על הנושא הזה 
המון , קשור לסביבה אבל לא הנושא המרכזי בשאילתא 

 ולכן לא נוקד

פרסום המדריך לפיתוח, לאחזקה ולשדרוג גנים  גילה גמליאל
פי עקרונות סביבתיים -ופארקים עירוניים על

 קיימא-ובני

מדריך שנועד לסייע לתכנון, ביצוע ואחזקה של פארקים  2.4 3 3
 עירוניים סביבתיים וירוקים

תכנית לאומית לאנרגיה ושינוי אקלים ברשויות  גמליאל, שטייניץ
 מקומיות

 תכנית חושבה וגדולה. בסוף זוהי תכנית 3.2 4 4

שנה לפני כן, אך  15משמעותי מאוד. התקן היה קיים  2.4 3 3 2022תקן בנייה ירוקה חובה החל ממרץ -תקנות גילה גמליאל
היה וולנטרי ולכן לא יושם הרבה. מנגד, המשרד להגנת 

הסביבה והשוק כולו לא ערוכים להרחבה כזאת של 
 התקן, שכבר עכשיו יש בו הרבה מאוד כשלים

חינוך אקלימי 
 וסביבתי

שאילתא: מדוע אין תכנית מסודרת ומעמיקה   
האקלים לכל הגילאים ובמסגרת בנושא משבר 

 לימודי החובה?

 הכרה במשבר ובצורך לשלב בתוכניות הלימודים 0.8 1 1

הצעת חוק: הטלה על שר החינוך לגבש תוכנית  עידית סילמן
 חינוך אקלימי

שמה הורד מההצעה בעקבות התפטרותה מהכנסת כדי  0.8 1 1
 להצטרף לרשימת הליכוד

הפחתת 
פליטות 
 מזהמים

 יום הסביבה מאפשר להציף סגיות סביבתיות בכנסת 0.8 1 1 ציון יום הסביבה בכנסת -הצעה לסדר היום גמליאלגילה 

   0.8 1 1 אי עמידה ביעדי האקלים -שאילתא גילה גמליאל

   0.8 1 1 איפוס פליטות גזי חממה-שאילתא גילה גמליאל

 עם אלון טל, יוראי להב ואחרים-מהיוזמים  0.8 1 1 הצעת חוק אקלים בטרומית מאי גולן

תחילת התהליך של חוק האקלים וקידומו היה בכהונתה  0.8 1 1 קידום חוק האקלים הממשלתי גילה גמליאל
של גילה. לא עלה לשום קריאה אלא רק תזכיר להערות 

 ציבור, עם יעדים נמוכים, לכן ניקוד נמוך. 

משרד האנרגיה התנגד בצורה חריפה לחקיקת אקלים  2.16- 2.7- 3- האקליםהתנגדות משרד האנרגיה לחוק  יובל שטייניץ
 ולהצבת יעדי הפחתת פליטות ועוד ותקע את המהלך

משרד האוצר התנגד בצורה חריפה לחקיקת אקלים  2.4- 3- 3- התנגדות האוצר לחוק האקלים ישראל כץ
 ולהצבת יעדי הפחתת פליטות ותקע את המהלך
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עידוד רכישת תוצאת הארץ הצעת מחליטים: 

 ברכש ציבורי ובמכרזי טובין
להחיל מנגנון של העדפת תוצרת הארץ במכרזי רכש  0.8 1 1

טובין ובמכרזים מעורבים של הרשויות המקומיות, של 
התאגידים המקומיים ושל החברה למשק וכלכלה. לא 

לטווח  המנגנוןהאם וומה היו ההשלכות  מה יושםברור 
 (זמנים ותקציבים מוגדרים אין לוחות) הארוך

 הפחתת פליטות גזי חממה 5.6 7 7 תקנות לצמצום שימוש בגז מזגנים גילה גמליאל

   0.8 1 1 חוק הפיקדון-שאילתא עמיחי שיקלי, גילה גמליאל פסולת

הפרדה ופינוי בפועל של ההחלטה מתייחסת רבות לחינוך,  2.4 3 3 הצעת מחליטים: תכנית לחיזוק העיר אשקלון נתניהו, כץ וגמליאל
פסולת. היא כוללת תקציבים, שגם הועברו. בעיריית 

 אשקלון לא דאגו לשימוש בתקציבים

רוב הבוצה בישראל בכל מקרה הועברה לדישון ולא לים  3.2 4 4 תקנות לשימוש בבוצה להפקת אנרגיה גילה גמליאל
בעקבות מאבק משמעותי. התקנות מאפשרות להשתמש 

, ומבטיחות שיותר בוצה מנוצלת ולא bioenergyבה גם כ
 מזהמת את הסביבה

)ישראל כץ, גילה גמליאל 
 (נתניהוביבי 

הקפאת המכרז להקמת משרפת הפסולת במעלה 
 אדומים

כחלק מאסטרטגית פסולת חדשה של גמליאל, שכוללת  4 5 5
 הקמת משריפותהפחתה ב

   0.8 1 1 חקלאיתמליון לטיפול בפסולת  45הקצאת  גילה גמליאל

הרחבת חוק הפסולת האלקטרונית לאופניים  גילה גמליאל
 וקורקינטים חשמליים

 מהלך חשוב, אך לא מאוד מאוד משמעותי 2.4 3 3

מדובר בתכנית אסטרטגית, ולא בתכנית פעולה, על כן אין  2.4 3 3 תכנית אסטרטגית לטיפול בפסולת גילה גמליאל
נדרשים. המצב הפולייט  בה יעדים של זמן ותקציבים

 הרעוע בארץ לא ממש נתן לכנית סיכוי להתממש

מאמץ חשוב, אך עדיין במרבית הגנים ככל הנראה אין  0.8 1 1 מליון למדיחים בגני ילדים 45הקצאת  גילה גמליאל
 מדיחים, כי ההליך לקבלת המדיח מאוד מסורבל

 1.5של צו החלת חוק הפיקדון על מיכלי משקה  גילה גמליאל
 ליטר

 היו הרבה לחצים, ובסוף הצליחו לגרום לזה לקרות 5.6 7 7

 -הצעת חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור )תיקון  שרן השכל
מינוי נאמני הגנת סביבה בבתי עסק גדולים(, 

 2018-התשע"ח

 לא עברה טרומית 0.8 1 1

הגנה על 
שטחים 
 פתוחים

מדיניות -לסדרהצעת חוק שהפכה להצעה  גילה גמליאל
 לאומית לשמירה על שטחים פתוחים

הצעה ממש חשובה. ניכר שגילה עבדה על זה. היא  0.8 1 1
ם שהוגשה הצליחה לגרום לדיון לקרות אחרי שני עשורי

 .מההצעת חוק בנושא ולא קוד
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 הפוגעות בשטחים פתוחיםמאבק במחצבות לא נוסדרות  0.8 1 1 מחצבות פיראטיות באיו"ש -הצעה לסדר  שלמה קרעי

 לא עברה טרומית 0.8 1 1 ביטול רשיונות ציד -הצעת חוק קרן ברק

מינה חברת טורבינות רוח כפתרון לאנרגיה  שטייניץ
 מתחדשת

טורבינות רוח פוגעות בציפורים, אבל גם מביאות  1.44- 1.8- 2-
אנרגיות מתחדשות )משבר האקלים מאוד מאיים על 

 בעלי הכנף(

החלטת ממשלה: קביעת אזורי עדיפות לאומית  נתניהוביבי 
תיקון  -לעניין פעילות המשרד להגנת הסביבה 

 החלטת ממשלה

לא ראיתי נכון לעכשיו שעשו בהמשך משהו עם החלטת  0 0 0
 הממשלה הזו

הצעת חוק: איסור שימוש בחומרי הדברה אם יש  גילה גמליאל, עידית סילמן
 חשש לפגיעה בחיות בר

סילמן לא מופיעה באתר, אך מופיעה בקובץ  עידית) 0.8 1 1
 (ההצעה

גילה גמליאל, עידית סילמן, 
 מאי גולן 

בין הפתרונות: יידוע הציבור לפני כריתה, הרחבת  0.8 1 1 הצעת חוק: הגנה על עצים בוגרים
 הסמכות של פקיד היערות

שרן השכל  *שמה הוסר 
מהצעת החוק ביום 

הפסקת בשל  25/12/2020
 כהונתה

ביטול  -יזמה הצעת חוק להגנת חיית הבר )תיקון  
 2020-רשיונות ציד(, התשפ"א

 החקיקה נעצרה לפני שהגיעה לדיון בוועדה 0.8 1 1

הגנה על ים 
 ונחלים

   0.8 1 1 היערכות לאירועי זיהום ים -שאילתא גילה גמליאל

הצעה לסדר: היערכות לאומית להתמודדות עם  פטין מולא
 אסונות אקולוגיים ימיים

1 1 0.8   

הצעת חוק: איסור דיג בשיטות דיג הרסניות  עמיחי שיקלי
 )מכמורת(

1 1 0.8   

החלות ממשלה: תוכנית סיוע לעיריית נוף הגליל  , ישראל כץנתניהוביבי  אדפטציה
 להתמודדות עם פגעי השריפות

 לא עומד בקריטריונים שקבענו לאדפטציה לדעתי 0 0 0

עמיחי שיקלי, גילה גמליאל,  רגולציה
 עידית סילמן

הצעת חוק: הרחבת תחומי הועדות שיכולות 
 להיכנס לתוכם נציגים סביבתיים

 לא עברה טרומית 0.8 1 1

נציגים היו בקשר עם תנועת קהלת וקידמו מאוד את  4- 5- 5- קידום רשות הרגולציה  
 הרשות בנוסח הבעייתי שלה בוועדות

מועמד.ת 
 סביבתי.ת

   2.4 3 3   30גילה גמליאל. מיקום: 

   26.4 33 27     סה''כ

 


