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מועמד.ת  קריטריון
 מבצע.ת

ניקוד סופי  ניקוד פעולה
 )מנורמל(

 נימוק

כלכלה 
)השקעות 
אחראיות, 
תעסוקה 
ירוקה, 
 הייטק(

משה גפני, 
 יעקב אשר

העדפת  -הצעת חוק חובת המכרזים )תיקון 
תוצרת הארץ במכרזי מערכת הביטחון 
 והמשרד לביטחון הפנים( )הוראת שעה(

מקומי. הצעת החוק אוחדה עם העדפה של ייצור  2.4 3
הצעה ממשלתית וקודמה בוועדה בראשות 

 המפלגה

הצעה לסדר על אחסון דלקים מזהמים בצורה  משה גפני אנרגיה
 מזיקה ליד ירושלים

 הצעה לסדר 0.8 1

עיכובים בהקמת הרכבת הקלה  -הצעה לסדר אורי מקלב תחבורה
 בגוש דן

 קידום תחבורה ציבורית 0.8 1

 -קריסת התחבורה הציבורית  -הצעה לסדר  אורי מקלב
 איומים להשבתת הענף

1 0.8   

ישראל 
 אייכלר

הצעה לסדר היום לעצירת עליית מחירי תחב"צ 
 בפריפריה

 הצעה לסדר היום 0.8 1

אורי מקלב, 
משה גפני, 

יעקב אשר, 
 יצחק פינדרוס

הצעת חוק להפחתת השימוש ברכב פרטי 
 הציבוריתולעידוד שימוש בתחבורה 

 לא עברה טרומית 0.8 1

יעקב אשר 
יצחק פינדרוס 

אורי מקלב 
 משה גפני

הצעת חוק שכר ותנאי עבודה לנהגי תחבורה 
 ציבורית

 לא עברה טרומית 0.8 1

יעקב אשר 
יצחק פינדרוס 

אורי מקלב 
 משה גפני

הצעת חוק כביש אגרה )כביש ארצי לישראל( 
 ציבורית(פטור מאגרה לתחבורה  -)תיקון 

 לא עברה טרומית 0.8 1

 –הצעת חוק עסקאות גופים ציבוריים )תיקון  משה גפני
מעבר לרכבים ידידותיים לסביבה בגופים 

 ציבוריים(

 לא עברה טרומית 0.8 1

 לא עברה טרומית 0.8 1 הצעת חוק הנחה לנכים בתחבורה ציבורית יעקב אשר
בין רב קו שאילתה להשוואת מחירי תחב"צ  יעקב אשר 

 לאפליקציה
 שאילתה 0.8 1

הצעת חוק דמי נסיעה לסטודנטים בתחבורה  יצחק פינדרוס 
 ציבורית

 לא עברה טרומית 0.8 1
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יעקב אשר, 
משה גפני, 

 יצחק פינדרוס

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה )הקמת 
מערך מידע וניתוח נתונים לשיפור התחבורה 

 הציבורית(

 לא עברה טרומית 0.8 1

עידוד והיערכות למעבר לשימוש  -הצעה לסדר  אורי מקלב
 ברכבים חשמליים

1 0.8   

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )שווי  יצחק פינדרוס
 שימוש ברכב(

לא עברה טרומית. הצעת החוק מציעה להקטין  0.8 1
את תופעת רכישת רכבי עבודה שכלל לא 

 משמשים את העובדים להגעה לעבודה

תזונה 
 וחקלאות

משה גפני 
 אורי מקלב

הצעת חוק להסדרת הפיקוח על כלבים )תיקון 
 אגרה סביבתית( –

לא עברה טרומית ונועדה לעורר פרובוקציות  0 0
 פ"בעקבות המס על החד

הצעת חוק לעידוד חקלאות גגות )תיקוני  יצחק פינדרוס
 חקיקה(

 לא עברה טרומית 0.8 1

משה גפני, 
אורי מקלב, 
יעקב אשר, 

יצחק 
פינדרוס, ינון 

 אזולאי

הרחבת  -הצעת חוק חובת המכרזים )תיקון 
 חובת העדפה של תוצרת הארץ(

 עברה בקריאה ראשונה 2.4 3

לא עברה טרומית. מדובר באופן כללי על חיזוק  0.8 1 הצעת חוק החקלאות גפני
החקלאות המקומית והפיכתה לבת קיימא. יש 

 .לציין שהחוק מתייחס גם למשק החי

   0     אין פעילות עירוניות
חינוך אקלימי 

 וסביבתי
   0     אין פעילות

הפחתת 
 פליטות

 הצעה לסדר 0.8 1 הצעה לסדר על שריפת פסולת לא חוקית יעקב אשר

 הצעה לסדר 0.8- 1- הצעה לסדר היום שמתנגדת למס החד"פ יעקב אשר פסולת
קנייה הצעת חוק לייעוד הכנסות מדינה ממס  יעקב אשר

פעמיים ומשקאות -המוטל על כלים חד
 מתוקים

לא עברה טרומית. הצעת החוק מבקשת להבטיח  0.8 1
שהכסף של המיסים הללו ישמש לחינוך והסברה 

למיגור הצריכה של הפלסטיק החד פעמי 
 והמשקאות הממותקים

הצעת חוק מימון מדיח כלים למשפחות ברוכות  מאיר פרוש      
 ילדים

 מסדר היום הוסר 0.8 1
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הצעת חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי  יעקב אשר

חובת מיחזור  -ואלקטרוני ובסוללות )תיקון 
 פסולת רכב חשמלי ורכב היברידי(

 לא עברה טרומית 0.8 1

ישראל 
 אייכלר

הצעת חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה 
 פטור מהיטל( -פעמיות )תיקון -חד

פטור מהיטל על השקית לא עברה טרומית:  0.8- 1-
 הראשונה

גפני, יעקב 
 אשר

הצעת חוק לקידום המיחזור בישראל )תיקוני 
 2020-חקיקה(, התש"ף

 לא עברה טרומית 0.8 1

פינדרוס גפני 
 אשר

 -הצעת חוק להסדרת הטיפול באריזות )תיקון 
 החלת החוק על מכלי משקה גדולים(

את חוק לא עברה טרומית: ההצעה מציעה לבטל  0.8- 1-
הפיקדון על הבקבויקם הגדולים בגלל כפילות 

שיש בחוק האריזות. נעשה כחלק ממאמץ לגרום 
לביטול החוק בשנה ששומשה להיערכות להחלת 

 החוק
שאילתה על אי הצבת מכונות מחזור/כלובי  יצחק פינדרוס

 בקבוקים
 שאילתה 0.8 1

הגנה על 
שטחים 
 פתוחים

שאילתא: מחסור בקברים לקבורת שדה  אורי מקלב
 ודרישת תשלום גבוהה מאבלים 

בזבוז שטחים פתוחים על קבורה, במקום קבורה  0.8- 1-
 בקומות או פתרונות חלופיים

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

 לא עברה טרומית 0.8 1

הגנה על ים 
 ונחלים

   0     אין פעילות

מועמד.ת 
 סביבתי.ת

אין מועמד 
מובהק 

 .מתאיםו

  -5 -4   

תשלומי  -הצעת חוק משק החשמל )תיקון  פינדרוס  אדפטציה 
-חשמל מופחתים לקשישים נכים(, התשפ"ב

2022 

עוזר לאוכלוסיות הפגיעות  ה טרומית.לא עבר 0.8 1
 ביותר להתמודד עם גלי חום

 לא עברה טרומית 0.8 1 פיצוי לנפגעי אסונות טבע פינדרוס וגפני

   17.6 22     סה''כ 
 


