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 'המדד הירוק' -  תקווה חדשהמפלגת 

 

ופעולותיהן למען    'המדד הירוק' והגנה על  המדרג את כלל המפלגות לפי התחייבויותיהן  מאבק במשבר האקלים 

 .  * הסביבה

 

    בכל אחד מהקריטריונים: ל המפלגה דירוג ש סיכום ה להלן 
 

 

 )מחויבות נמוכה(   אדום)מחויבות בינונית(   צהובמחויבות גבוהה( )  ירוק

 

 
  חוק אקלים:

אין התייחסות מפורשת לחוק אקלים במצע אך יש התחייבות ליעדים שאפתניים במצע ובהתבטאויות "יעד    מצע:
- ו   2030עד לשנת    45%העל שנציב הוא הפחתת פליטת גזי החממה בתחומי ישראל. נציב יעד צמצום פליטות של  

 . 2050ת עד ." בתחקיר וואלה הצהירו שיקדמו חוק אקלים כולל איפוס פליטו 2050עד לשנת   100%
 . זאב אלקין תמך בהישארות בהסכם פריז במהלך כהונתו כשר להגנת הסביבה פעילות פרלמנטרית:

 
 : אנרגיה 

והצהרות של    : מצע  ירוקות  באנרגיות  לשימוש  ומעבר  מזהמות  באנרגיות  השימוש  להפחתת  ליעדים  התחייבות 
 . 2050עד שנת  95%ולפחות   2030עד שנת  45%לפחות 

כשר להגנת הסביבה, זאב אלקין תמך בהתבססות על הגז ובקידום פרויקטים פוסיליים. עם    ת:פעילות פרלמנטרי
 . פעל אלקין למנוע יוזמות חדשות להפקת אנרגיה מפצלי שמן  ,זאת

 
 : תחבורה

התחייבות לשדרוג מערך התחבורה הציבורית באזור ירושלים, עידוד מעבר התחבורה הציבורית והרכבים    מצע: 
והפסקת לחלוטין של שימוש    2030תחבורה חשמלית עד שנת    95%ים בלבד, כולל קביעת יעדים:  הפרטיים לחשמלי

שנת   עד  דיזל  המטרופולינים  2050ברכבי  על  בדגש  חכמות,  וערים  תחבורה  תשתיות  של  מואץ  פיתוח  קידום   .
  הגדולים.

ם אויר מרכבי דיזל וקידם  חה"כ זאב אלקין כשר להגנת הסביבה קידם יוזמות לצמצום זיהו   פעילות פרלמנטרית: 
 . בחיפה מודל עירוני לאזור אוויר נקי באמצעות איסור כניסת רכבים מסחריים המונעים בדיזל לאזורי המגורים בעיר 

 
  טבע, מגוון ביולוגי ושמירה על שטחים פתוחים:

דלת התקצוב  שמירה על חופי הים מפני זיהומים באמצעות הפסקת הזרמת שפכים למי הים, הג   מצע והצהרות:
הממשלתי לניקוי החופים והכרזה על הרחבת שמורות הטבע הימיות. שיקום חופי הכנרת ופיתוח תשתיות תיירות  

  באופן ידידותי לסביבה. גיבוש תכנית לאומית להגנה על המגוון הביולוגי בישראל. 
ייגים נמנע מלתת הגנה  ס חתם השר על רשימה של מינים מוגנים, אך בשל לחץ ד"כשר להג פעילות פרלמנטרית: 

על מיני דגים הנמצאים בסכנת הכחדה. אלקין גם לא קידם את החוק למניעת פלישות ביולוגיות שניסחו במשרדו.  
וקידם את  על     השר אלקין תמך  התיקון לחוק מפגעים סביבתיים, אשר מאפשר לציבור לתבוע חברות מזהמות 

 . פגיעה בערכי טבע 
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 : תזונה וחקלאות
והצהרות  של    : מצע  מעמדה  הסדרת  תוך  התזונתי  הביטחון  על  שמירה  שיכלול  חקלאות  חוק  קידום 

החקלאות בישראל. קידום רפורמות בתחום ניהול משק החי ותעשיות המזון על ידי הכנסת רגולציה מודרנית  
כך. שימת  שתכלול סטנדרטים גבוהים לאיכות הטיפול בבעלי החיים למאכל ולנזקים הסביבתיים הנגרמים מ

דגש על מעבר לחקלאות מקיימת: תיעדוף גידול מזון בריא, הפחתת תזונה מן החי וצמצום בזבוז מזון.  
 . חמרה בחקיקה של הענישה על התעללות בבעלי החייםהבנוסף, 

שרן השכל קידמה שורה של חוקים והצעות לסדר בתחום ההגנה על בעלי חיים,    :פעילות פרלמנטרית 
ובכלל זה העבירה את תיקון פקודת הכלבת,  והגברת הפיקוח על ת רווחת בעלי החיים בחקלאות,  חום 

חיים תחת המשרד להגנת  - והגישה הצעות חוק להפסקת המשלוחים החיים, לאיחוד סמכויות חוק צער בעלי
מכסות   על  הכלכלה  ועדת  בדיוני  הביצים. השתתפה  כלובים חדשים בתעשיית  בניית  ולאיסור  הסביבה, 

 . ון לקדם מעבר ללולים ללא כלוביםהביצים, בניסי 

 
 : השקעות אחראיות, תעסוקה ירוקה  -כלכלה  

 . קידום כלכלה מעגלית. אין התייחסות לתוכנית חילוץ ירוקה : מצע
כ זאב אלקין כשר להגנת הסביבה פיתח מסלול ייחודי עם יחידת המדען הראשי  חה"  פעילות פרלמנטרית:

 ק לחדשנות קלינט
 

 תעירוניו
באמצעות    מצע:  ההיצע  הגדלת  ידי  על  יותר  יעילה  בצורה  הקרקע  משאב  וניצול  הערים  מרכזי  חידוש 

ל חלקי העיר,  פרויקטים של התחדשות עירונית, מימוש שטחים משלימים בירושלים ומחוצה לה, בנייה בכ
בניית פרויקטים לשכירות ארוכת טווח למשפחות צעירות וטיפול בדירות רפאים ונכסים נטושים. עידוד בנייה  
רוויה בכל המגזרים ובכל רחבי הארץ, תוך פיתוח תשתיות עירוניות מתאימות ועירוב שימושים. תחבורה  

  ציבורית עיר חכמה. 
 ל ת הארכת חוק הותמ" השר אלקין פעל למניע פעילות פרלמנטרית:

 
  חינוך סביבתי:

השר אלקין פעל לשמירה על מסלול ה"מורות חיילות" הירוקות בצה"ל, המחנכות    פעילות פרלמנטרית: 
  לשמירה על הטבע, הסביבה וידיעת הארץ. אלקין תמך גם בפעילות החינוך הסביבתי. 

 . אין התייחסות לנושא מצע: 
 

 : זיהום, פסולת ופלסטיק חד פעמי
  2030עד שנת  45%קידום הורדת כלי דיזל מהכביש, הפחתת פליטות חומרים מזהמים של לפחות   :עמצ

וקידום רפורמה במערך ניטור האוויר בישראל. בנוסף, הגברת האכיפה על ידי    2050עד שנת    100%-ו
הפחתת   מזהמים.  מפעלים  על  כספיים  עיצומים  והטלת  תעשייה  במפעלי  הפתע  בדיקות  מספר  הגדלת 

. עידוד יוזמות  2030עד שנת    20%-כיום ל  76%- נת הפסולת שיוצרת נזקים סביבתיים לאורך שנים, מ הטמ
להיות משאב כלכלי.   ושימוש חוזר, כך שהפסולת שאנו מייצרים תחזור  לפיתוח מואץ של שוק המחזור 

 . העתקת התעשיות המזהמות ממפרץ חיפה תוך דאגה לעובדים
פרלמנטרית כשר  : פעילות  אלקין  אנרגיה    זאב  השבת  ומתקני  פסולת  שריפת  קידם  הסביבה  להגנת 

  . מפסולת, פרוייקטים שבוטלו בהמשך ע"י השרה גילה גמליאל
 

  משק המים, מי שתיה ושיקום מי הנחלים: 
פתיחת חופי הים לטובת הציבור תוך שמירה מפני זיהומים באמצעות הפסקת הזרמת    הצהרות ומצע:
 . שפכים למי הים
 . לות פרלמנטרית שבוצעה בפועל לקידום הנושאלא נמצאה פעי
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 ן שרן השכל וזאב אלקי , יש נציג סביבתי: 
 

 : פעולות משמעותיות 
פועלת   היא  חיים,  בעלי  לרווחת  ורפורמות שקשורות  חברת הכנסת שרן השכל היא מהבולטות בקידום חקיקה 
בתחום בצורה נרחבת ועקבית והצליחה להביא מספר הישגים משמעותיים בנושא, האחרון, בכנסת האחרונה, היה  

כיום הסגר ביתי לכלבים וחתול ים שנשכו, במקום כליאתם  הובלת חקיקה ביחד עם מיקי חיימוביץ' שמאפשרת 
בהסגר העירוני בצורה שעשויה להסב נזק משמעותי לבעל החיים, תוך ניתוק מבעליו. על תרומתו של אלקין לנושאי  
הסביבה כשר להגנת הסביבה הדעות חלוקות בקרב הארגונים, והצבתו בחזית קידום הנושא בעייתית בעיני רבים,  

 . ל, שבהחלט תרמו לסביבה ולטבע אולם יש מספר פעולות שעשה, שנסקרו לעי
 

 : שורה תחתונה 
מצע מרשים ומקיף הכולל יעדים שאפתניים בתחום האנרגיה, הזיהום, התחבורה, השמירה על הטבע, העירוניות    למה כן:

ועוד. כמו כן, ראינו התבטאויות בנושא ברשתות החברתיות ובחוגי בית, כולל של ראש המפלגה, והוא נכנס כחלק משמעותי  
  מפיין הבחירות שלה. בנוסף, שרן השכל פעלה לקידום זכויות בע"ח.מק

כשר להגנת הסביבה, זאב אלקין נחשב, בקרב מספר ארגונים סביבתיים לשר הגנת סביבה שמרן שלא פעל  : למה לא
 .לקידום הנושא באופן משמעותי, וזאת למרות השתייכותו למפלגת שלטון )בעבר(

 
 

 קישורים למצע המפלגתי ולקמפיין סביבתי 

 

 ע סביבתי מצ

 

 סביבתי  קמפיין

 

 תחבורה  על  בפודקסט השכל  שרן 

 

 חיפה  מפרץ על   אלקין  זאב
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