סקר עמדות תושבים בהקשר לחזון ירוק וקידום נושאי סביבה ביישובים
במסגרת תכנית לפיתוח מנהיגות סביבתית של סטודנטים תושבי המשולש הדרומי

שלום ,
תודה על היענותכם/ן למלא השאלון .
השאלון מיועד לסייע לנו לאפיון עדיפויות וצרכים של התושבים ביישובי החברה הערבית בכלל,
ויישובי אזור המשולש הדרומי בפרט ,לשם פיתוח תכנית מנהיגות סביבתית ארוכת טווח ודרכים
1
ליישומה במסגרת היישובים.
תשובותיכם/ן ישמשו למטרות פיתוח וגיבוש תכנית למנהיגות סביבתית של הדור הצעיר ביישובים
בלבד  .במידה מעוניינים ,לא חייבים לכתוב שם.
תרומתכם/ן חשובה מאוד  ,ואנו מעריכים זאת ומודים על כך מראש,
בברכה,
צוות התכנית מנהיגות סביבתית
האגודה לצדק סביבתי

חלק א
נתונים אישיים
זכר
 .1מין:
 .2גיל _______ :

נקבה

 .3מצב משפחתי(היקף/י עיגול) :רווק/ה ,נשוי/נשואה ,גרוש/ה ,אלמן/ה( .מס' ילדים אם יש)__:
 .4מקצוע  /____________ :מקום עבודה ______________________:
 .5ההשכלה שלך :
יסודית
השכלה
שלך



תיכונית
חלקית



תיכונית
מלאה



על תיכוני
לא אקדמי



תואר ראשון



תואר שני
ומעלה



1

הסקר מבוסס על שאלון שפיתחה האגודה לצדק סביבתי במסגרת פרויקט חזון ירוק שיושם ביישובי המשולש
הדרומי ( .)2009-14שאלון זה הורחב ועובד סטטיסטית ע"י לינה בדיר ,מורה למדעים בכפר קאסם לצורך עבודת
גמר לתואר שני בסמינר הקיבוצים ( .)2013העבודה הסופית של לינה נמצאת באתר של האגודה לצדק סביבתי .

1

 .6האם הנושא הסביבתי בהקשר המקומי חשוב בעיניך ?הסבר/י תשובתך

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
 . 7מנה/י שלושה מפגעים סביבתיים ביישובך  -לפי סדר עדיפות  /חשיבות לדעתך.

_______________________________.1
_______________________________.2
_______________________________.3
 .8איך לדעתך יוכל כל אחד מהבאים להביא לשיפור "איכות הסביבה" ביישב בו את/ה גר/ה?

תושבים_____________________________________________:
_________________________________________________
ועד יישוב  /מועצה מקומית  /עירייה _______________________________
ממשלה_____________________________________________:
_________________________________________________
מערכת החינוך_______________________________________________________________:
___________________________________________________________________________
 .9א .האם את/ה מעורב/ת משתתף/ת באופן אישי בפרויקט סביבתי ביישוב בו את/ה גר/ה ?
 כן  ,במידה וכן ,במה את/ה מעורב/ת?_____________________________
 לא  ,במידה ולא ,האם תרצה/י להיות מעורב/ת באופן אישי בפרויקט סביבתי בכפר?



כן רוצה להיות מעורב.



לא רוצה להיות מעורב.

באיזה תחום/מסגרת ________________ :

 . .10האם את/ה מכיר/ה יוזמה אישי ת או קהילתית (לסמן בעיגול) מחוץ ליישובך  -בארץ ואו
בעולם (לסמן בעיגול) -של פעילות למען הסביבה שהיית רוצה שתיושם במקום יישובך.
 מכיר/ה __________________________________________________
 לציין היוזמה במקום בארץ ______________________________________
 לציין היוזמה בעולם______________________________________________
2

חלק ב :נא דרג/י את מידת הסכמתך עם כל אחד מההיגדים הבאים ,סמן/י  Xבמשבצת המתאימה
ההיגד

מסכים מסכים
בהחלט
5

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

אני מאמין שאני יכול/ה לתרום לאיכות הסביבה באמצעות
ההתנהגות האישית שלי
חקיקה יכולה להפחית פגיעה בסביבה
הבעיות הסביבתיות נוצרות עקב חוסר מודעות
הארגונים הירוקים פועלים לטובת כלל האזרחים
חשוב מאוד לנסות ולהשפיע על דעות חברי ומשפחתי בנושאי סביבה
ענישה לא מונעת פגיעה סביבתית
הבעיות הסביבתיות נובעות מאי אכפתיות של תושבים  /רשות
מקומית  /ממשלה (לסמן בעיגול)
הארגונים הירוקים תורמים להעלאת המודעות הסביבתית במגזר
הערבי
לו היה לי יותר ידע בנושא הייתי משלב שיקולים סביבתיים
בהתנהלותי היום יומית
יש להעניש אנשים פרטיים על פגיעה בסביבה
בעיות סביבתיות נובעות מבעיות בתשתיות ומחסור במתקנים
למחזור
הקמת פרויקטים סביבתיים יכולה לשפר את איכות הסביבה במגזר
הערבי
על כל אדם מוטלת האחריות לשמור על הסביבה
אתנגד לכל חוק סביבתי שיגביל את אורח החיים שלי
בעיות סביבתיות נובעות מהדרך בה אנשים מחנכים את ילדיהם
השתתפות התושבים בפרויקטים סביבתיים מקומיים יכול לקדם
איכות הסביבה ביישוב בו אני גר /ה

4

אין לי
דעה
בנושא

לא
מסכים

ממש
מתנגד

3

2

1
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חלק ג  :ציין/י עד כמה את/ה מוכן/ה לבצע את הפעולות הבאות  ,סמן/י  Xבמשבצת המתאימה
פעולות

מוכן
תמיד
5

איני
מוכן
4

2

3

1

 27לדווח לרשות המקומית על מפגעים סביבתיים











 28להביא חומרים ( כמו  :עיתונים ,בקבוקי פלסטיק ) למרכזי איסוף
למיחזור











 29למחזר בקבוקי שתייה על-פי חוק הפיקדון











 30להשתתף במבצע לניקיון וטיפוח מקומות ציבוריים











 31לחסוך בחשמל על ידי כיבוי אורות ומכשירי חשמל כשאינם בשימוש











 32לחסוך במים בשימוש ביתי ( למשל  :סוגר את הברז בזמן צחצוח
שיניים  ,בהדחת כלים ועוד )











 33להעיר לאנשים המשליכים לכלוך ברחוב או פוגעים בסביבה בדרך
כלשהי











 34להעדיף מוצרים ירוקים כמו "מוצרים ממוחזרים "











 35לפעול בארגון ירוק











 36להיות מעורב בנקיטת צעדים למציאת פתרון למפגע סביבתי מקומי











 37להשתתף בהפגנה או עצומה נגד מפגע סביבתי











חלק ד :קרא/י את ההיגדים וסמן/י נכון לא נכון או לא יודע.
היגדים

נכון

לא נכון

לא יודיע

38

שימוש בתחבורה ציבורית במקום תחבורה פרטית יכול להפחית את התחממות כ"א







39

דיר כבשים שנמצא בשכונת מגורים הוא לא מפגע סביבתי







40

הזנחת מבנים נטושים מהווה סכנה להפצת מכרסמים וזוחלים







41

שריפת פסולת בשכונה היא דרך יעילה להיפטר מהפסולת







42

עידוד תחבורה ציבורית בכפר מפחיתה זיהום האוויר







43

שימוש במגברי קול פוגע בחוש השמיעה







44

הקמת נגרייה בשכונת מגורים לא מהווה מפגע סביבתי







45

קנייה של מוצרים איכותיים גורמת להפחתת פסולת







46

הקמת אנטנות סולריות באזור מגורים מגבירה שעור התחלואה







47

השלכת פסולת בשולי הכפר אינה גורמת נזק לתושבים







4

חלק ה :באיזה מידה את/ה יודע/ת על הנושאים הסביבתיים הבאים ? סמן/י Xבתוך המשבצת המתאימה
נושאים

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

התחממות כדור הארץ
קומפוסט
תרבות הצריכה כבעיה סביבתית
נזקי בריאות כתוצאה מהחור באוזון
וחשיפה לשמש
הקשר בין צריכת חשמל לזיהום אוויר
צדק סביבתי
רעש כמפגע סביבתי
קיימות
חזון ירוק
חומרים מתכלים

אני בקיא/ה אני מכיר/ה את
הנושא ויכול
בנושא ויכול
לדבר עליו להסביר בצורה
סבירה
בפירוט
4
5

אני יודע/ת
קצת על הנושא
ויכול להסביר
באופן כללי
3

שמעתי על זה אף פעם
לא
אבל לא אוכל
להסביר במה שמעתי על
זה
מדובר
1
2





























































אם תרצה/י להשתתף/לתרום בפרויקט סביבתי ביישובך ,נא רשמו את המייל שלך או מספר טלפון נייד על
מנת שנוכל ליצור אתך קשר בעתיד ____________________________________

תודה רבה על שיתוף הפעולה ותרומתך לקידום פעילות סביבתית
ביישובי החברה הערבית
התכנית למנהיגות סביבתית  -האגודה לצדק סביבתי

5

