
גבוהבינונינמוך

א. חיוב של משרדי הממשלה וחברות לתת מינוי נציב דורות העתיד חוק אקלים
מידע על טביעת רגל פחמנית בפועל ב. 

הקמת גוף מייעץ מקצועי ועצמאי - פאנל 
ישראלי לשינוי אקלים

הסדרה של "חוק אקלים" שיביא לקיצוף פליטות 
בהתאם ליעדי הipcc לכל הפחות )50% עד 2030( 
וכולל מנגנוני אכיפה . איפוס פליטות נטו עד 2050

המשך השענות על גז כמקור אנרגיה אנרגיה
מתחדשת

א. 3\2 אנרגיה מתחדשת משטחים מופרים ו/
או דו שימוש חקלאי ב. קידום פיילוט למכירת 

אנרגיה מתחדשת מירדן לישראל ג. מניעת 
קביעת עובדות בלתי הפיכות בידי המדינה 

ילגבי אנרגיה מדלק מאובנים וגז טבעי ד. תק
צוב ממשלתי לפינוי התעשייה הפטרוכימית 
ממפרץ חיפה וצמצום נפח זיקוק נפט בארץ

א. התחייבות יעדי הממשלה ללפחות 50% 
מאספקת אנרגיה ממקורות מתחדשים עד 2030 

ו100% אנרגיות מתחדשות עד 2050 ב. גיבוש 
תכנית לאומית למיצוי פוטנציאל אנרגיה סולארית 

והקצאה תקציב להתייעלות אנרגטית ג. עצירה 
מידית של הנפקת רישיונות הפקה מעבר לשדות 

המפותחים ד. צמצום עד הפסקת תחנות כוח 
בהתאם לרמות הזיהום פחמיות, מחזור פתוח 

ומשולב

א. הוספת פקחים בתחבורה הציבורית תחבורה 
ב. הפיכת נהג האוטובוס למקצוע מועדף 
ילחיילים משוחררים ג.השקעה בנתיבי תח

בורה ציבורית ד. עבודת מטה לקידום עבודה 
מהבית ופתרונות תעסוקה להפחתת גודש

42 לתחבורה משולבת-עדיי  א. אישור תמ"א
פות לנ"תצים, שבילי אופניים והתניידות ברגל 

ב. מיסוי על רכבים מזהמים ג.מתן תמריצים 
כלכליים לפי מספר נוסעים ברכב פרטי 

משותף )מקדם הנסועה( ד. העברת התחנה 
המרכזית בתל אביב למסופים בצומת חולון 
יובשפירים ה. פיתוח תשתיות לתחבורה ציבו

רית בין ערי הפריפריה הגאוגרפית ותחבורה 
ימית בין ערי החוף

א. השקעה בתשתיות לתחבורה חשמלית לרבות 
תחבורה ציבורית ב. הימנעות מסלילת כבישים 

חדשים עבור רכב פרטי ג. הקצאת 80% מתקציב 
משרד התחבורה והקמת רשויות עירוניות לקידום 
תחבורה ציבורית ד.התאמת מיסוי לנסיעה ולגודש 

במקום אגרות רישוי וקניה ה.העברת סמכויות 
תפעול לרמה אזורית ומטרופולינית ממשרד 

התחבורה ה.יצירת תחרות על הנוסע בתחבורה 
יבמקום על הרגולטור, במקום יצירת תלות. לאפ

שר לנוסע את הבחירה באמצעי המועדף עליו 

טבע, מגוון ביולוגי ושמירה על שטחים 
פתוחים

א. תיקון לחוק הגנת חיות הבר כך שיחזק 
את השמירה על הטבע ב.השלמת הרפורמה 

בדיג, הוצאת כל ספינות המכמורת מהים 
והגנה על מינים בסכנת הכחדה ג.תקצוב 

רשויות החוף לאחזקתם ופתיחת חופים 
נוספים לצמצום רחצה בחופים הפתוחים 

א. חוק למניעת פלישות ביולוגיות המסכנות 
את בריאות הציבור ואת הטבע ב. אישור חוק 

אזורים ימיים ושיתוף הציבור בתכנון וחיזוק 
ההיבטים הסביבתיים בפעולות פיתוח ג. 

ביטול תוכניות בניה על חופים, כולל התוכנית 
לבניית מרינות חדשות ד.חקיקה, אכיפה, 

יניטור ומעקב אחר הגורמים לפסולת והמיק
רו-פלסטיק בחופים ובים

יא. יישום חוק התלמ"ת הנוגע לזיהום הים והק
צאת תקנים למשרד להגנת הסביבה בהתאם ב. 
הכרזת 20% מהשטח הימי של ישראל כשמורות 

טבע ימיות כולל הימנעות מדיג וקידוחים 

א. עידוד גידול מזון בר-קיימא ממקורות תזונה וחקלאות
מקומיים, קהילתיים וביתיים ב. עידוד ותמרוץ 

חקלאות עירונית

א.סיוע לצמצום יוקר המחייה ולהגברת 
הביטחון התזונתי בישראל ב. מתן תמריצים 
ילהפחתת צריכת מוצרים מן החי ג. בניית תו
כנית אב למזון בישראל ד. צמצום בזבוז מזון

א. הנגשה כלכלית של סל המזון הבריא הבסיסי 
ובר הקיימא

ופתרון אי הבטחון התזונתי בישראל 
בבסיס התקציב ב. הבטחת בטחון תזונתי 
אישי ולאומי לישראל בהתבסס על תמרוץ

חקלאות מקומית המגדלת את ליבת 
התזונה הים תיכונית ג. עידוד ותמרוץ 

הפחתת צריכת מזון מהחי ומזונות 
אולטרה

מעובדים ד. איסור יבוא משלוחי חיות 
מחו"ל ה.מיסוי

משקאות ממותקים ודיאט ו.עידוד ותמרוץ

צרכנות וצריכה של תזונה המבוססת 
בעיקרה על מזון מהצומח

כלכלה: השקעות אחראיות, תעסוקה 
ירוקה

א. יישום תוכנית החילוץ הירוקה על כל המשך עסקים כרגיל
סעיפיה ב.הבטחת זכויות פנסיונית לעובדי 

תעשיות מזהות גם לאחר סגירתן

יא. גיבוש ויישום תוכנית התאוששות ירוקה מתק
דמת ב.הקמת מערך הכשרות מקצועיות בתחומי 

תעסוקה ירוקה

א. ייעול ניצול הקרקע וצמצום בנייה צמודת עירוניות 
קרקע ב.הגדלת ההשקעה בערי הפריפריה 

)בעיקר בנגב( ג.החלת תקנים ל"בניה ירוקה" 
עבור מבנים ותשתיות

א. הגדלת תקצוב להתחדשות עירונית כיעד 
ילאומי ב.קידום סטטוטורי לתכנית אסט

רטגית לשטחים פתוחים גדולים, רציפים 
ומקושרים ג. הקמת מנגנונים המחייבים 

שיתוף ציבור בתהליכי תכנון

א. ביטול הותמ"ל וחיזוק הועדות המחוזיות ב. 
מניעת הקמת ישובים חדשים ג. יישום מדיניות 

תחבורה מתקדמת והיפוך הפרמידה ד. תכנון 
והקמה של שכונות חיים בתחום 1000 מ' או 15 

דקות הליכה

א. טיפוח חינוך לקיימות, מעורבות ואחריות המשך תרחיש עסקים כרגילחינוך סביבתי
אזרחית מודעת. ב. יישום תוכנית מחשב 

לכל ילד

הקניית ידע ומיומנויות בנושאי איכות סביבה באופן 
קבוע כחלק מכלל תוכניות הלימוד

א. אישור פרויקטים המותנה בהתאמה ליעדי זיהום, פסולת ופלסטיק חד פעמי
פליטות ב. קידום מדיניות לצמצום השימוש 

בכלי פלסטיק חד פעמיים ועידוד שימוש 
חוזר ג.הגברת פיקוח ואכיפה על עבריינות 

השלכת פסולת בשטחים עירוניים ושטחים 
פתוחים ד. קידום מהלך ממשלתי והחברה 
האזרחית לניקוי הארץ מלכלוך, באמצעות 

חינוך ואכיפה

א. הטלת מס גזי חממה )פחמן( על מזהמים 
בסך 400 ₪ לכל טון פליטות co2 וגזים 

אחרים ב.הקמת רשות פיקוח מקצועי על 
מזהמים גדולים בפועל או בפוטנציה ובפרט 

על תשתיות הגז ג.שיפור והרחבת מערך 
איסוף ומחזור בכל הארץ לכול סוגי הפסולת, 

כולל פסולת אורגנית 

א. איסור מתן סובסידיות לתשתיות או תעשיות 
ימזהמות ב. איסור גזי קירור האחראים לאפ

קט החממה וכן אסוף ונטרול כאלה הנמצאים 
בשימוש ג. הרחבת חוק הפיקדון והרחבת חוק 

השקיות

א. יישום החלטת ממשלה לשיקום משק משק המים, מי שתיה ושיקום מי הנחלים
המים ב. עדכון תכנית אב לתחזיות השרות 

ההידרולוגי עקב צמצום משקעים ושיטפונות 
יבגלל שינוי האקלים ג. הגדלת היקף ההתפ

לה, ניהול ביקושים וחיסכון במים 

יא. תיקון חוק המים להבטחת שקיפות ומעו
רבות הציבור בקבלת החלטות במשק המים 
ב.שיקום זרימת המים בנחלים וערכי הטבע 

והנוף בנחלים עבור האדם והטבע ג.תיקון 
חוק הניקוז ויצירת רשויות ניקוז אגניות 

לשיקום וניהול נחלים, נגר, נזקי שיטפונות 
ושימור הקרקע ד.הגדלת מערך ההחדרה של 

נגר ומי שיטפונות לאקוויפר ה.קידום תכנית 
לחיבור מעלה אגן הכנרת )מקורות הירדן 

ועמק החולה( למערכת המים הארצית 

קידום מזכר הבנות עם הבנק העולמי, ירדן 
והרש"פ לקרן נאמנות לשיקום נהר הירדן הדרומי 

וסביבתו 

נציג/ה סביבתי/ת

שונות: פעילות פרלמנטרית משמעותית, 
חברי כנסת בולטים, התבטאויות 

משמעותיות מחויבות של ראש המפלגה

אופן חישוב המדד 


