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 'המדד הירוק' -  ישראל ביתנו מפלגת 

 

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 לחוק אקלים. יש התייחסות של ח"כ קושניר לצמצום פליטות גזי חממה, והתייחסות של ליברמן להסכמי 
 פריז, אך לא שום דבר קונקרטי ומדויק. 

 
 אנרגיה: 

בהצהרות ומצעים קודמים ישנה התייחסות לקידום אנרגיות מתחדשות, אך ללא יעדים קונקרטיים. בעבר חמד עמר חוקק  
(. מעבר לזה אין התייחסות משמעותית, פרט להתבטאויות של ח"כ  2016את חוק עידוד השקעה באנרגיות מתחדשות )

ברת חוק משק הגז הטבעי ומלבד זאת לא נמצאה פעילות  קושניר בנושא הצורך לגמילה מדלקים פוסיליים. מנגד תמכו בהע
 פרלמנטרית משמעותית בנושא.

 
 תחבורה: 

במסגרת הצהרות ומצעים קודמים המפלגה מתחייבת ל:"צמצום השימוש ברכבים פרטיים וקידום תחבורה ציבורית בשבת.  
יים ומסלולי הליכה, קידום הטבות  עידוד שיפור הסביבה באמצעות צמצום הנסיעה ברכבים פרטיים, הרחבת מסלולי אופנ

, שיפור התחבורה הציבורית ואמצעי התחבורה הלא מונעים." עם זאת, לא  Carpoolלוויתור על הרכב הפרטי באמצעות  
 מוכרת פעילות פרלמנטרית משמעותית בנושא. 

 
 טבע, מגוון ביולוגי ושמירה על שטחים פתוחים:

ים המלח. מנגד, במפלגה סירבו לחתום על הצעת החוק להגנת חיות  המפלגה מתחייבת להתנעת פרויקט לאומי להצלת  
 הבר ולאסור על ציד ספורטיבי.

 
 תזונה וחקלאות:

 אין במצע שום התייחסות לנושא, אולם אלי אבידר טבעוני המקדם את הנושא. 

 
 כלכלה: השקעות אחראיות, תעסוקה ירוקה:

 כרגיל. במצע אין כל התייחסות לנושא. המשך עסקים 
 

 עירוניות:
 במצע אין כל התייחסות לנושא. המשך עסקים כרגיל. 

 
 חינוך סביבתי: 

 במצע אין כל התייחסות לנושא. המשך עסקים כרגיל. 

 
 

https://www.votegreen-il.com/%D7%93%D7%A3-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%95%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7
https://www.votegreen-il.com/copy-of-%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%97-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A4%D7%99-%D7%A0
https://www.votegreen-il.com/madad
http://www.votegreen-il.com/
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 זיהום, פסולת ופלסטיק חד פעמי:
"מוצרים המפלגה מתחייבת להרחבת המאמצים בנושא מחזור והכנסת מוצרים מתכלים למשק. אולם לא ברור מה הם  

 מתכלים". 

 
 מועמד/ת סביבתי/ת:

 אלי אבידר, אלכס קושניר.
ועוד:  משמעותיות  התבטאויות  בולטים,  כנסת  חברי  משמעותית,  פרלמנטרית  פעילות  משמעותית:   פעילות 

קושניר  אלי אבדר טבעוני, תומך סביבה מובהק, תומך מאוד בתוכניות ירוקות, דיבר בנושא בנאומים בכנסת ובהפגנות. אלכס  
 החל להתבטא ולפעול בתחום בתקופה האחרונה, בעקבות פגישות עם נוער למען האקלים.

 

 שורה תחתונה:
חסרה התייחסות פומבית לנושאים רבים. הפעילות הפרלמנטרית עד כה במפלגה לא תרמה לנושאים סביבתיים, עם זאת  

 חברי מפלגה שמבטאים מחויבות עמוקה לקידום הנושא. אנו רואים שינוי מגמה מבורך, הכולל התחייבויות משמעותיות וגם  
אלכס קושניר החל להתבטא ולפעול בתחום באופן משמעותי בחודשים האחרונים, ומבטא מחויבות עמוקה   ח"כ למה כן:  

  לנושא. ח"כ אלי אבידר תומך סביבה מובהק, תומך מאוד בתוכניות ירוקות, דיבר בנושא בנאומים בכנסת ובהפגנות.
חסרה התייחסות פומבית לנושאים רבים. לא נראה שיש מחויבות לנושא מטעם ראש המפלגה, ח"כ אביגדור    למה לא:

ליברמן. המצע הסביבתי של המפלגה דל, כמו כן, הפעילות הפרלמנטרית במפלגה בעבר לא תרמה לנושאים סביבתיים,  
 ואף להפך. 

 
 

 קישורים למצע המפלגתי ולקמפיין סביבתי 

 

 חזון 

 אלכס קושניר על זיהום הנפט

 אלכס קושניר רכס לבן 

https://www.votegreen-il.com/%D7%93%D7%A3-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%95%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7
https://www.votegreen-il.com/copy-of-%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%97-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A4%D7%99-%D7%A0
https://www.votegreen-il.com/madad
http://www.votegreen-il.com/
https://beytenu.org.il/%d7%97%d7%96%d7%95%d7%9f/?utm_source=landing-page-video&utm_medium=search&utm_source=google&utm_campaign=beytenu&utm_content=beytenu&_ga=2.163718591.1089453730.1616060152-1924069574.1616060152&_gac=1.156459465.1616060152.CjwKCAjw9MuCBhBUEiwAbDZ-7l6W_nIMsDqHsZg_scp9zU4jdwXaI9AkBXJUkKHRNj0n9gpY21zMmBoC7EoQAvD_BwE
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=483040376398562&id=111568390212431
https://www.facebook.com/watch/?v=745593626159594

