
 
 

 החברה הערבית יישובי בחזון ירוק  –דיון טלוויזיוני  פאנל

 2016ביולי  25, פאנט هال VT ַהָלאערוץ הטלוויזיה 

 

  זה" תכנית "היום ההדיון במסגרת הלינק לשידור 

 

את נושא איכות הסביבה על דפיו האלקטרוניים אנט העלה פאתר התקשורת בשפה הערבית 

 ַהָלא, אנט פהטלוויזיוני . הערוץ ובמיוחד במשולש הדרומי ,והחזון הירוק בעיריות הערביות

 VTבלאל , בהנחיית  ""היום הזהבמסגרת התכנית באולפן מיוחד דיון קיים שידור של ,  هال

 : באיםהאורחים המכובדים ה תהשתתפובשלאעטה, ו

 ראש עיריית כפר קאסם    ,מר' עאדל בדיר ו"דע 

 כפר ברא   המעוצה המקומיתראש   ,מר מחמוד עאסי 

 רבי  ואיש תקשורת במגזר הע ו"דע ,מר' ג'לאל איוב 

 אסתקלאל בחיפה   –מסגד אל על אחראי   מטוואלי ,מר' ח'אלד דג'ש 

נדון במסגרת כנס בתחילת התוכנית העלה המנחה בלאל שלאעטה את דגל החזון הירוק ש

מתחם  –אוניברסיטת תל אביב האגודה לצדק סביבתי ופעילים למען סביבה ירוקה בשיזמה 

עיריות המקומיות במשולש שאלה להירוק" כ"דגל החזון המנחה העלה את הנושא פורטר. 

 מקציבות תקציבים לכל נושאי הסביבה . רשויות המקומיות איך השאל כן, הדרומי , ו

 

  ,עאדל בדיר כשאמר אם ניקח כפר קאסם כמודל"ד פתח בדבריו עוהטלוויזיוני לת הדיון יבתח

ס החזון הסביבתי ימו את כניקודם כל אנו מודים מכל הלב לאגודת הצדק הסביבתי אשר ק

בעיות התקציביות אשר מוצבות בפני עו"ד בדיר התייחס ל. הירוק באוניברסיטת תל אביב

הממשלה שלא נותנת מענה תקציבי לפרויקטים  ,השלטוןאת האשים בין היתר  ףהעירייה וא

. עו"ד לשם העלאת המודעות והידע לאזרח המקומי בכפר קאסם ,סביבתיים בכפר קאסם

 השלכת הפסולת. )אתרי( שהעיריות או המועצות המקומיות הפכו לבדיר ציין 

 

עצה המקומית בכפר ברא הדגיש שהנושא הוא מעבר לסביבה וראש המ ,מר מחמוד עאסי

ואמר שהפרדת  ,בראשונה זה נובע מתרבות בין האזרחים המקומייםבראש ואלא  ,ירוקה

צריכים   - פסולת רטובה היא פסולת מפלסטיק או פסולת מקרטון אואם בין  -הפסולת 

על מנת שישפיע על האיכות , וזאת להפריד ולדעת להפנים את הנושא בקרב האזרח המקומי

בר על הבעיות התקציביות ונתן דוגמא שבעיריית תל יגם ד. מר עאסי והרמה שבו הוא חי

 בר על אזורייהוא ד . בלתי תלויה בממשלה ובמוסדות שנותנות תקציביםיכולת אביב יש לה 

http://www.panet.co.il/article/1409692


 
 

)לרשויות גיש אם יש תקציבים וכן הדהתעשייה שמסבסדות את נושאי איכות הסביבה , 

 הן יהיו לצורך מטרות המתוקצבות אשר נבנו להן תכניות מראש. המקומיות הערביות( 

 

בר על התנהגות האזרח המקומי יואיש התקשורת במגזר הערבי מר' ג'לאל איוב ד"ד עו

חוסר האכפתיות וחוסר המודעות וחוסר האחריות  שצייןהדברים בין לדבריו.  שמקוממת

ושיש בעיות תרבותיות חמורות כלפי האזרח המקומי בכל הקשור לאיכות הסביבה כאי כיבוד 

 המרחב הציבורי . 

 

בריו על דאסתקלאל בחיפה הבהיר ב –אל  מסגד על אחראי מר' ח'אלד דג'ש מטוואלי

ביתי הקברות והמסגדים ושכל עבודות הניקיון המבצעים שעשו תושבי חיפה הערבים בניקיון 

ואין למוסדות הממשלה שום אינטרס לקחת חלק  ,מסובסדות מכיס האזרח החיפאי הערבי

בסבסוד או בנטילת יד לעזרה ולהדרכה בכל הקשור לניקיון ולשמירה על בתי הקברות 

 על איכות הסביבה .  יםוהמסגדים שיהיו נקיים ומסודרים ושומר

 

  עאמר-: יקין עיסאלעברית ועריכהתרגום 

 

 


