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ניקוד  ניקוד פוליטיקאי פעולה קריטריון
 מנורמל

ניקוד 
סופי )עם 

 שאלון(

 נימוק

כלכלה 
)השקעות 
אחראיות, 
תעסוקה 
ירוקה, 
 הייטק (

 -הצעת חוק ניירות ערך )תיקון  
חובת דיווח על תמיכות 

 2022-סביבתיות(, התשפ״ב

 לא עברה טרומית 0.4 0.5 1 אלון טל

 -חוק ניירות ערך )תיקון הצעת 
חובת גילוי בדוחות הכספיים של 
חברות ציבוריות אודות סיכונים 

 2022-סביבתיים(, התשפ"ב

 לא עברה טרומית 0.4 0.5 1 אלון טל

 -הצעת חוק ניירות ערך )תיקון 
חובת דיווח על תמיכות 

 סביבתיות(

 לא עברה טרומית 0.4 0.5 1 אלון טל

יזם הצעת חוק איסור השקעת  
כספי מוצרים פנסיונים וקופות 

גמל בתאגידים פוסיליים, 
 2022-התשפ"ב

 הונחה על שולחן הכנסת 0.4 0.5 1 אלון טל

מקדם עם משרד האנרגיה מחקר 
בנושא הצבת פאנלים סולריים 

 מעל שדות חקלאיים

טובים: הגנה על יש פה שלושה דברים  1.6 2 2 אלון שוסטר
שטחים פתוחים+ קידום אנרגיה ירוקה+ 

 מחקר ולא פעולה פזיזה

הצעת חוק הפיקוח על שירותים 
 -פיננסיים )קופות גמל( )תיקון 

שיקולי השקעה הנוגעים להיבטים 
סביבתיים ולסיכונים מתפתחים(, 

 2022-התשפ"ב

 לא עברה טרומית  0.4 0.5 1 אלון טל

הצעת חוק ניירות ערך הציע 
חובת גילוי בדוחות  -)תיקון 

הכספיים של חברות ציבוריות 
אודות תביעות הנוגעות למפגעים 

 2022-סביבתיים(, התשפ"ב

 עברה טרומית 0.4 0.5 1 אלון טל

הציע הצעת חוק האפוטרופוס 
שיקולי השקעה  -הכללי )תיקון 

 2022-סביבתיים(, התשפ"ב

 לא הגיעה לדיון בוועדה 0.4 0.5 1 אלון טל
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הציע הצעת חוק החברות 
דוח אחריות  -הממשלתיות )תיקון 
 2022-סביבתית(, התשפ"ב

 לא עבר טרומית 0.4 0.5 1 אלון טל

הכנת התכנית לקידום החדשנות 
בספורט הישראלי שכוללת פיתוח 

 קיימא ואנרגיה מתחדשת-בר

אורית פרקש 
הכהן, חילי 

 טרופר

לתית לחדשנות ברת קיימא תוכנית ממש 0.8 1 1
 בספורט

הגיש הצעת חוק עסקאות גופים 
מעבר לרכבים  -ציבוריים )תיקון 

ידידותיים לסביבה בגופים 
 2021-ציבוריים(, התשפ"ב

 לא הגיע לוועדה לפני קריאה ראשונה 0.4 0.5 1 אלון טל

היום: הצורך -לסדרהגיש הצעה  אנרגיה
בארכה במכרזי מאגרים של רשות 

החשמל לנוכח משבר אספקת 
 סחורות גלובלי

קשור לעמידה ביעדי  האנרגיות  0.4 0.5 1 אלון טל
 המתחדשות 

היום: הסרת -הגיש הצעה לסדר
 החיסיון מהסכם קצאא

 כדי להקפיא את הסכם קאצא 0.4 0.5 1 אלון טל

היום: ההסכם -הצעה לסדרהגיש 
-.Redבין חברת קצצ"א לחברת 

Med  וחשיפת פרטי ההסכם
הנוגעים לבריאות הציבור ולהגנת 

 הסביבה של מדינת ישראל

 המליאה עדיין לא דנה  0.4 0.5 1 אלון טל

הציע הצעת חוק התכנון והבנייה 
היתר בנייה להקמת  -)תיקון 

וולטאי על גבי מאגרי -מתקן פוטו
-כות דגים(, התשפ"במים וברי

2022 

 לא עבר טרומית 0.4 0.5 1 אלון טל

הגיש הצעת חוק הקמת מיתקן 
וולטאי ומיתקן אגירה בבית -פוטו

משותף המוקם במתחם פינוי 
 2022-ובינוי, התשפ"ב

 לא עבר טרומית  0.4 0.5 1 אלון טל
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הצעה לסדר היום )מהכנסת 
בניגוד ליעדים שקבעה, (:"23ה

משקיעה הממשלה מיליארדי 
שקלים בהקמת תשתיות דלקים 

מזהמים בכל הארץ,על חשבון 
 השקעה באנרגיות מתחדשות"

מיקי 
 חיימוביץ'

1 1 0.8   

הגיש הצעת חוק קרן לאזרחי 
מועד תחילת  -ישראל )תיקון 

 2021-החוק(, התשפ"ב

 ני קריאה ראשונהלא הגיע לוועדה לדיון לפ 0.4 0.5 1 אלון טל

הגיש הצעת חוק התכנון והבנייה 
חובת הקמת מערכת  -)תיקון 

סולארית לייצור חשמל במבנים(, 
 2021-התשפ"ב

 לא הגיע לוועדה לדיון לפני קריאה ראשונה 0.4 0.5 1 אלון טל

מפרץ  - 1231החלטת ממשלה 
 חיפה

בדיונים מול משרדי היה משמעותי מאוד  1.2 1.5 3 אלון טל
 הממשלה

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

 2022-התשפ"ב

 לא עברה טרומית 0.4 0.5 1 אלון טל

מחקר בתחום הפוטו וולטאי 
 בשיתוף עם משרד האנרגיה

   1.6 2 2 אלון שוסטר

מיקי  הארכת פטור מהיטל השבחה
 חיימוביץ'

מהלך משמעותי מאוד שמקל על התקנת  5.6 7 7
 פאנלים סולאריים בקנה מידה קטן

טיוטת תקנות התעבורה )הפעלת  תחבורה
מצלמות בידי רשות מקומית לשם 

תיעוד שימוש שלא כדין בנתיב 
תחבורה ציבורית(, )תיקון(, 

 2022-תשפ"ב

 טיוטה של תקנה להעדפת תחב"צ 0.8 1 1 גדעון סער

בנושא פתיחת קו מסילת שאילתא 
 השרון לכיוון מערב

איתן 
 גינזבורג

 שאילתא בנושא עידוד תחבורה ציבורית 0.8 1 1

שאילתא בנושא פתיחת קו הרכבת 
 תל אביב-החדש רעננה

איתן 
 גיזנוברג

שאילתא שבודקת יעילות ושימוש תחבורה  0.8 1 1
 ציבורית
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יוזם ראשון להצ"ח לתיקון פקודת 
התחרות התעבורה )קידום 

באמצעות תחבורה שיתופית 
 מקוונת(

איתן 
 גינזבורג

 הונחה לשולחן הכנסת לדיון מוקדם 0.8 1 1

שאילתא בנושא זיהום אוויר 
ממתחם התחנה המרכזית בתל 

 אביב לשר להגנ"ס

מיקי 
 חיימוביץ'

1 1 0.8   

שאילתא דחופה בנושא שעות 
 פעילות הרכבת

איתן 
 גינזבורג

 שאילתא לעידוד תחבורה ציבורית 0.8 1 1

שאילתה לשרת התחבורה מימון 
 מחשוב לתחזיות אקלים

נושא: למשרד התחבורה תקצוב שיושב  0.4 0.5 1 אלון טל
בסעיף הרזרבות. לנוכח דחיפות ההיערכות 

למשבר האקלים והיעדר מחשוב מתאים 
ברמה הלאומית לבניית מודלים 

ת מטאורולוגיים, שאלה: מדוע לא מבוצע
 20הסטה תקציבית לרכישת מחשוב בסך 

מיליון ש"ח באופן מיידי ולפני דיוני 
 התקציב?   השאילתה נענתה במליאה

זאב אלקין הקים את הקבינט ועומד  1.6 2 2 זאב אלקין הקמת קבינט הדיור והתחבורה
 בראשו

תזונה 
 וחקלאות

איסור שימוש על עשרות חומרי 
 הדברה לפי התקן האירופי

כלומר הרבה פחות  –התקן הכי מחמיר  0.8 1 1 אלון שוסטר
חומרי הדברה. מצד שני, לא בטוח שהתקן 

מתאים לישראל כי מי הנגר שלנו לא 
גבוהים כמו באירופה )לכן לא יזוהמו( ואין 

לנו עונה שמוחקת את כל המזיקים, מה 
שאומר הרבה יותר נזק לחקלאות ואולי 

 יידרש ייבוא.

ן תוצרת חקלאית התנגדות לסימו
 ישראלית

לטענתו הסיבה לכך היא כי הוא לא רוצה  0.8- 1- 1- אלון שוסטר
 להעביר סמכויות למשרד הכלכלה.

אמור להקל על אנשים להקל על אנשים  0 0 0 אלון שוסטר פרסום מאגר חקלאות אורגנית
לרכוש אוכל אורגני מאושר, אבל לא מקדם 

בנוסף לא בטוח את הנושא באופן אקטיבי. 
 שאוכל אורגני בהכרח מגן על הסביבה
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השקעה במחקר לפתיוח חלבונים 
 אלטרנטיביים

אורית פרקש 
 הכהן

נראה שהפעולה קודמה במיוחד ע"י השרה  0 0 0
 להגנ"ס 

יזמה הצעת חוק הצעת חוק צער 
בעלי חיים )ניסויים בבעלי חיים( 

הגברת הפיקוח על  -)תיקון 
 2022-ניסויים(, התשפ"ב

   0.8 1 1 שרן השכל

 עברה בקריאה טרומית

יזמו הצעת חוק להגנת חיית הבר 
סחר, החזקה והעברה של  -)תיקון 

 חיות בר(

אלון טל, שרן 
 השכל

 הונחה על שולחן הכנסת ולא עברה טרומית 0.8 1 1

הצעת חוק צער בעלי חיים יזמה 
 -)הגנה על בעלי חיים( )תיקון 

איסור שימוש במלכודות דבק 
ומלכודות רגל, והחלת עבירות 

-באזור יהודה ושומרון(, התשפ"ב
2022 

 עברה טרומית 0.8 1 1 שרן השכל

יזמה הצעת חוק צער בעלי חיים 
 -)הגנה על בעלי חיים( )תיקון 

ביטול כלובים בתעשיית הביצים(, 
 2021-התשפ"ב

שרן השכל, 
 שירלי פינטו

 עברה טרומית 0.8 1 1

שאילתא בנושא מתחם תעשייה 
 אל-בג'וליס סמוך לטל 16

יעל רון בן 
 משה

 שאילתא בנושא מפעל בשר מזהם 0.8 1 1
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יזמה הצ"ח לפיקוח על ייצור 
חובת  -הצמח ושיווקו )תיקון 
צמחים סימון ארץ הייצור של 

הנמכרים בתפזורת( שמוזג עם 
( 65הצ"ח הגנת הצרכן )תיקון מס' 
)סימון תוצרת חקלאית שאינה 

 ארוזה מראש(,

יעל רון בן 
 משה

 2,3בועדה בהכנה לקריאה  2.4 3 3

יעל רון בן  יוזמת ראשונה להצ"ח החקלאות
 משה

לפני דיון מוקדם. מסדיר את החקלאות  0.8 1 1
 תיהמקומית גם בהיבט הסביב

יזם הצעת חוק הגנת הצרכן 
צמצום בזבוז מזון  -)תיקון 

שתוקפו עומד לפוג ברשתות 
-הקמעונאות הגדולות(, התשפ"ב

2022 

קשור לבזבוז מזון. לפני דיון בוועדה, לפני  0.8 1 1 בני בגין
 קריאה ראשונה

היום בנושא רפורמת -הצעה לסדר
 ענק בענף החקלאות

יעל רון בן 
 משה

הצעה שהתקבלה בנושא הרפורמה שפגעה  0.8 1 1
 בחקלאות המקומית

פעלו דרך ישיבות וכנסים , דיונים נגד  2.4 3 3 אלון שוסטר התנגדות לרפורמה בחלקאות
 הרפורמה

שאילתא לשר החקלאות על בטחון 
 תזונתי

 השאילתא לא נענתה 0.4 0.5 1 אלון טל

הצעת חוק המועצה לענף יזם 
 -הלול )ייצור ושיווק( )תיקון 

תוספת מכסה אישית לגדל בלול 
 2021-בלא כלובים(, התשפ"א

 לא הגיע לוועדה, לפני קריאה ראשונה 0.4 0.5 1 אלון טל

יזמו הצעת חוק צער בעלי חיים 
 -)הגנה על בעלי חיים( )תיקון 

איסור משלוחים חיים לשחיטה(, 
 2021-התשפ"א

השכל,   שרן
 שירלי פינטו

 הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם 0.8 1 1

יזמה הצעת חוק תיקון לחוק צער 
 בעלי חיים

מיקי 
 חיימוביץ'

 הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם 0.8 1 1

לא ברור מה הוחלט, מה נעשה ומה  0 0 0 אלון שוסטר קידום סימון תוצאת חקלאית
 ההשפעה 
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 הגדלת ייבוא מוצרי חלב 2.4- 3- 3- אלון שוסטר הסכם החלב

יזמה הצעת חוק  להגנת חיית הבר 
 ביטול רשיונות ציד( -)תיקון 

מיקי 
 חיימוביץ'

 הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם 0.8 1 1

פרסום ע"י משרדו המדריך לפרטי  עירוניות
 בתי גידול במרחב המרוצף"

הכנת מדריך לפתרון לבתי גידול ברחובות  1.6 2 2 זאב אלקין
ובערים, שאמור לשנות באמת דברים 

 בשטח
 -הצ"ח התכנון והבנייה )תיקון 

 מניעת פגיעה בעץ בוגר(
   0.4 0.5 1 אלון טל

 הונחה לשולחן הכנסת לדיון מוקדם

חינוך 
אקלימי 
 וסביבתי

תוכנית חינוך אקלימי לכל 
 הגילאים

-יפעת שאשא
 ביטון

 החלטת שרה שהתחילה לצאת לפועל 4 5 5

 לא עבר טרומית 0.4 0.5 1 אלון טל  חוק חינוך אקלימי

הגיש הצעת חוק חינוך ממלכתי 
-חינוך אקלימי(, התשפ"ב -)תיקון 

2021 

 לא הגיע לוועדה לפני קריאה ראשונה 0.4 0.5 1 אלון טל

הפחתת 
 פליטות

מכירת קמינים הצעת חוק איסור 
 ושימוש בהם

 הונחה לשולחן הכנסת לדיון מוקדם 0.4 0.5 1 אלון טל

מליארד שח למחקר חדשנות  3
 אקלים

אורית פרקש 
 הכהן

שותפה להוצאה לפועל של ההחלטה, אבל  2.4 3 3
 מהיוזמים

אלון טל,  2022הצעת חוק אקלים התשפב 
 מופיד מרעי

 הונח לדיון מוקדם 0.4 0.5 1

התנגד להערכת סיכון אקלימי ועצר את  2.4- 3- 3- גדעון סער התנגדות לחוק אקלים
 החוק

יסוד: הגנת -יזמו הצעת חוק
 הסביבה

אלון טל, 
מופיד מרעי, 

רות וסרמן 
 לנדה

 לא עבר טרומית 0.4 0.5 1
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הגיש שאילת על דירקטוריון 
 קאצ"א ב לשר האוצר

אמר נציג רשם בדיון בוועדת הפנים  0.4 0.5 1 אלון טל
רד התקבל -מד-החברות שהסכם קצאא

בתהליך סדור שתאם את מדיניות 
הממשלה, בעוד שנציג משרד האנרגיה טען 

כי ההסכם אינו נחוץ למשק האנרגיה 
.        כמה אנשים 1הישראלי.  שאלה:

חברים בדירקטוריון, את מי הם מייצגים 
ומה הכשרתם? כמה מהם עובדי מדינה? 

 מה הכשרתו/ם?  -ם אם יש משקיף/י

 השאילתא לא נענתה

הצעה לסדר היום חידוש היתרי 
 רמלה-פליטה למפעל מלט נשר

 ניטור פליטות גזי חממה ומתכות מזהמות 0.4 0.5 1 אלון טל

היום: מפגע -הגיש הצעה לסדר
זיהומי על ידי חברת 'פי גלילות' 
 בסמוך לשכונת הר נוף בירושלים

 על זיהום אוויר מאדי דלק 0.4 0.5 1 אלון טל

הצעת חוק לטיפול סביבתי בציוד  פסולת
חשמלי ואלקטרוני ובסוללות 

חובת מיחזור פסולת רכב  -)תיקון 
 חשמלי ורכב היברידי(

אלון טל, 
 מיכאל ביטון

 הונחה לשולחן הכנסת לדיון מוקדם 0.4 0.5 1

חוק איסוף ופינוי פסולת הצעת 
מינוי נאמני  -למיחזור )תיקון 

הגנת סביבה בבתי עסק גדולים(, 
 2018-התשע"ח

 לא עברה טרומית 0.8 1 1 שרן השכל

הצעת חוק לצמצום השימוש 
פעמיות )תיקון -בשקיות נשיאה חד

-היטל על שקית נשיאה חד -
 פעמית(

 הכנה לקריאה ראשונה -בועדה  0.4 0.5 1 אלון טל

הצעת חוק לטיפול סביבתי בציוד 
חשמלי ואלקטרוני ובסוללות 

חובת מיחזור פסולת רכב  -)תיקון 
 חשמלי ורכב היברידי(

 הונחה לשולחן הכנסת לדיון מוקדם 0.4 0.5 1 אלון טל
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יזמו הצעת חוק שמירת הניקיון 
 תמיכה באירגוני סביבה( -)תיקון 

אלון טל 
)יוזם 

ראשון(, רות 
וסרמן לנדה, 

ופיד מרעי, מ
 מיכאל ביטון

 הונחה על שולחן הכנסת 0.4 0.5 1

טיוטת צו סדר הדין הפלילי 
שמירת הניקיון(  –)עבירות קנס 

 )תיקון(

טיוטת תקנה  להגברת אכיפה נגד הבערת  4 5 5 גדעון סער
 פסולת

יוזם בהצ"ח לצמצום השימוש 
)תיקון פעמיות -בשקיות נשיאה חד

-היטל על שקית נשיאה חד -
 פעמית(

איתן 
 גינזבורג

1 1 0.8   

 בהכנה לקריאה ראשונה

יזמו הצעת חוק הצעת חוק להגנת 
הרעלות(,  -חיית הבר )תיקון 

 2021-התשפ"ב

שרן השכל, 
 אלון טל

ההצעה הגיעה לדיון בוועדה לפני קריאה  0.8 1 1
 ראשונה

היום: מחדל -הצעה לסדרהגיש 
 הטיפול בפסולת בניין

לפי דוח של מבקר המדינה על הטיפול של  0.4 0.5 1 אלון טל
המשרד להגנת הסביבה על הטיפול של 

 המשרד בפסולת בניין

הגיש הצעת חוק שמירת הניקיון 
טיפול בפסולת בניין(,  -)תיקון 

 2021-התשפ"ב

 קריאה ראשונהלא הגיע לוועדה לפני  0.4 0.5 1 אלון טל

הגנה על 
שטחים 
 פתוחים

 אין פרטים אבל עבר רק בקריאה טרומית 0.8 1 1 תקוה חדשה יזם הצעת חוק להגנת חיות הבר

יוזם ראשון להצ"ח זכויות בעלי 
חיים )העברת סמכויות הוועדה 

 בכנסת( )תיקוני חקיקה(

איתן 
 גינזבורג

הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם  0.8 1 1
ה להעביר את הועדה המטפלת ומטרת
 להגנ"ס
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מיוזמי הצעת חוק לתיקון פקודת 
היערות )הגברת ההגנה על עצים 

 בוגרים(

אלון טל, 
מאיר יצחק 

 הלוי

 בוועדה בהכנה לקריאה ראשונה 0.4 0.5 1

יזם הצעת חוק תובענות ייצוגיות 
( )מעמדם של 14)תיקון מס' 

 2022–ארגוני סביבה(, התשפ"ב

 הונחה על שולחן הכנסת לקריאה ראשונה 1.2 1.5 3 אלון טל

יזמה הצעת חוק להגנת חיית הבר  
ביטול רשיונות ציד(,  -)תיקון 

 2020-התשפ"א

שרון השכל  
*שמה הוסר 

מהצעת 
החוק ביום 
25/12/2020 

בשל הפסקת 
 כהונתה

 החקיקה נעצרה לפני שהגיעה לדיון בוועדה 0.8 1 1

לסדר היום הצעה לדיון הצעה 
מהיר בנושא: "דיווח לוקה בחסר 

של הקרן לשטחים פתוחים 
 לכנסת"

על החוסר בדיווח על השימוש בתקציב ועל  0.4 0.5 1 אלון טל
 פעילות הקרן 

היום: פגיעה -הגיש הצעה לסדר
במסדרון האקולוגי בעמק 

 הצבאים

תחנת חשמל וכביש בגלל התוכנית להקים  0.4 0.5 1 אלון טל
באזור, שיפגעו במגוון הביולוגי וגם יגרמו 

 לכריתת עצים

יזם הצעת חוק דיווח שנתי על 
מצב הטבע והמגוון הביולוגי 

 בישראל

 בוועדה בהכנה לקריאה ראשונה 0.4 0.5 1 אלון טל

יוזמי הצ"ח להסדרת המגורים 
 בשטחי מרעה

שרן השכל, 
מיכאל 
 ביטוןן

בוועדה בהכנה לקריאה ראשונה. מטרתו  0.8 1 1
להסדיר מגורי רועים בשביל לשמור על 

 שטחים פתוחים וערות

יסוד: הגנת -יוזמי הצעת חוק
 הסביבה

אלון טל 
)יוזם ראשון(, 
מיכאל ביטון, 

רות וסרמן 
לנדה, בני 

 בגין

 לא עבר טרומית 0.4 0.5 1
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הגיש הצעה לסדר היום בנושא  
מינים היערכות להתמודדות עם 

 פולשים מזיקים

בקשה לקיים דיון בוועדת הפנים והגנת  0.4 0.5 1 אלון טל
הסביבה על מנת לשמוע ממשרד 

החקלאות והמשרד להגנת הסביבה מהן 
הפעולות כיום והצעדים המתוכננים 

מיידית בכדי לטפל ולמנוע את התפשטות 
המינים הפולשים שכבר קיימים בישראל 

שים. כמו כן ומניעת כניסתם של מינים חד
יש לגבש תוכנית פעולה וחקיקה מתאימה 
למניעת כניסת מינים פולשים והתמודדות 

עימם: לרבות תכנון, התייחסות לצורך 
בתגבור מערך הפיקוח בנקודות הכניסה 

 לארץ, ומערך ניטור.

הגיש הצעת חוק צער בעלי חיים 
 -)הגנה על בעלי חיים( )תיקון 

 המעמד המשפטי של בעלי חיים(,
 2022-התשפ"ב

אלון טל, 
: 23ובכנסת 

מיקי 
חיימוביץ', 

איתן 
גינזבורג, 
 מיכל וונש

 לא עבר טרומית 0.4 0.5 1

 11,000הכריז כי לא יאשר את הכריתה של  1.6 2 2 אלון שוסטר התנגדות לתכנית הבנייה ברס לבן
עצים באזור כדי לאפשר את הבנייה, 

נמוך כי במידה והתכנית תאושר. הציון 
 בסופו של דבר מדובר בהבטחה

הגיש הצעת חוק מיסוי רווחים  
שקיפות  -ממשאבי טבע )תיקון 

 2021-הליכי השומה(, התשפ"ב

 לא הגיע לוועדה לפני קריאה ראשונה 0.4 0.5 1 אלון טל

אפקטיבי במיוחד, ככל הנראה לא יהיה  4- 5- 5- בני גנץ חפירת מחסום במדבר יהודה
ופוגע אנושות במרחב ובחיים בו. לגנץ הכח 

 לעצור את הבנייה.

 בשטחים פתוחיםמימון מרוצים שפגעו   4- 5- 5- חילי טרופר מימון מרוצי אופנועים במדבר  
 במימון המשרד
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הגנה על 
ים 

 ונחלים

יזמו הצעת חוק לתיקון פקודת 
הדיג )איסור דיג מכמורת(, 

 2022-התשפ"ב

מופיד מרעי, 
אלון טל, רות 

 וסרמן לנדה

 הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם 0.4 0.5 1

יזמו הצעת חוק שמירת הסביבה 
החופית )בחינה ועדכון של 

 2021-תכניות(, התשפ"ב

מופיד מרעי, 
אלון טל, רות 

 וסרמן לנדה

 הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם 0.4 0.5 1

שאילתא לשרה להגנת הגיש 
 הסביבה על רשות לים וחופים

שאילתא על אם המשרד להגנת הסביבה  0.4 0.5 1 אלון טל
מתכוונת להקים רשות להגנת ים וחופים 

 2014כמו שהוחלט ב

הגיש שאילתא  למשרד להגנת 
הסביבה על היעדר מוכנות לזיהום 

 ים בשמן

מוכנות  השאילתא היא למה לא קודם חוק 0.4 0.5 1 אלון טל
 לזיהום ים כמו שהובטח.

 השאילתא נענתה במליאה

הוספת דגים לכנרת לשם שמירה 
 על מאזן האצות ונקיון המים

המהלך נעשה מדי כמה שנים, אבל בד"כ   1.6 2 2 אלון שוסטר
הם נלקחים ממקור מים טבעי. פוגע בדגי 

לפי מאיה יעקבס מעמותת צלול. הטבע, 
 הפעם נלקחו ממאגר מים מלאכותי.

היום: מוכנות -הגיש הצעה לסדר
 ישראל לאירוע זיהום ים

   0.4 0.5 1 אלון טל

היום: זיהום -הגיש הצעה לסדר
הנחלים, הים והחופים משפכי נגר 

 עירוני מזוהם

על זרימת שפכים, נגר מזוהם ועודפי   0.4 0.5 1 אלון טל
קולחים )שפכים מטופלים( אל הים. 

 המליאה עדין לא דנה בהצעה.

החלטת ממשלה למחקר בתחום 
 חקלאות ימית במפרץ אילת

אורית פרקש 
 הכהן

מצד אחד מקצים כסף לצמצום מפגע  0.8- 1- 1-
סביבתי במסגרת התוכנית+ צריך להשקיע 

. מצד שני בחקלאות במדבר בגלל המדבור
התוכנית לא סביבתית. אורית לא שותפה 

 משמעותית.
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הקמת מרכז חישובים אקלימי  אדפטציה
לאומי ועדכון בסיס הידע המדעי 

 בדבר שינוי האקלים

אורית פרקש 
 הכהן 

3 3 2.4   

מלש"ח לשיפור  146השקעת 
 תשתיות ניקוז

 אדפטציה להצפות 3.2 4 4 אלון שוסטר

מלש"ח בהיערכות  100השקעת 
 להצפות עבור נהריה

 לא כל הכסף הגיעה לעירייה 2.4 3 3 אלון שוסטר

הגיש הצעת חוק נציבות הדורות  
 2021-הבאים, התשפ"ב

אלון טל, בני 
 בגין

 לא עבר לוודעה לפני קריאה ראשונה 0.4 0.5 1

רשות 
 הרגולציה

ברשות, משרד המשפטים תמך 
השכל תמכה בנוסח בעייתי של 

 הרשות בדיונים

גדעון סער, 
 שרן השכל

-4 -4 -3.2   

אלון היה משעמותי במאבק של  
 כחול לבן כנגד הרשות

   1.2 1.5 3 אלון טל

מינוי ח"כ 
סביבתי 
במקום 
 ריאלי

הרבה פעולות סביבתיות אלון טל עשה הכי  4- 5- 5- בני גנץ 24-אלון טל במקום ה
במפלגה, ויותר קשור לנושא מחברי הכנסת 
הסביבתיים האחרים, בגלל הרקע שלו. בני 
גנץ התעלם ממחאת הארגונים הסביבתיים 

 על המיקום הנמוך שלו.

הצעה לסדר היום: יום הסביבה  כללי
 בכנסת

מיקי 
 חיימוביץ

1 1 0.8   

   63.2 79 109     סה"כ

 


