
 

 בחירות בנושאים סביבתיים  קרס

ולמדעי הסביבה   לנובמבר, חוקרי האגודה הישראלית לאקולוגיה  לקראת הבחירות שייערכו בראשון 

ממצאי הסקר מלמדים  ערכו סקר עמדות סביבתיות בציבור.    בשיתוף עם מכון הייעוץ והמחקר סאפיו, 

סביבתיו ליבה  סוגיות  הסכי  לפי  הישראלי.  לציבור  מאוד  חשובות  התחקר,  ת  של  ייבויות  אימוץ 

יוביל   אף  מסוימים  ובמקרים  מתנדנדים  מצביעים  בגיוס  להן  יסייע  מפלגות  ידי  על  סביבתיות 

 )בתוך אותו גוש פוליטי(.  לזנוח מפלגה אחת לטובת מפלגה אחרת מצביעים פוטנציאלים  

 : עיקרי הממצאים 

למצביע .1 חשובים  אלו  כשנושאים  ואקלים,  סביבה  בנושא  קונצנזוס  הגושים קיים  משני    רוב  .ים 

הסקר   על  מהעונים  אחד  מוחלט  סביבתי  נושא  לפחות  כי  )ציינו  להם  הטיפול  (.  98%חשוב 

התחייבויות סביבתיות של מפלגות יכולות  ל ו הממשלתי באתגרי סביבה ואקלים נתפס ככוש 

   .להביא לשינוי בהצבעה בתוך כל אחד מהגושים

הי  .2 רוצהציבור  הרגליושראלי  את  לשנות  ומוכן  ממשלתיה  לפעילות  כתגובה  איכות  ,  בתחומי  ת 

בזמינותה    82%  הסביבה. שיפור  יחול  אם  בתחב”צ  יותר  שישתמש  עצמו  על  מעיד  מהציבור 

בנזין.  84%  ונגישותה. רכב  כמו  יעלה  אם  חשמלי  רכב  לרכוש  נכונות  פתוחים    90%  מביעים 

 חתת. בעלות מופלקידום התקנתם תפעל  להתקין פאנלים סולאריים אם הממשלה 

לקידומם.  80% .3 לפעול  ויתחייבו  במצעיהן  אלו  נושאים  יכללו  שהמפלגות    80%מעל    מעוניינים 

טיפ שאין  אחד  מרגישים  נושא  ציינו  כולם  כשכמעט  סביבתיים,  נושאים  קידום  לטובת  מספק  ול 

 לפחות שיש בו חוסר בטיפול.  

הסביבתיי .4 הנושאים  שנבחנו,  מבין  למפלגם  לפעולמומלץ  להתחייב  השונות  של    בנושא  ות 

רואים    75%.  ועה וזיהום אוויר באמצעות השקעה בתחבורה ציבורית איכותיתצמצום פקקי תנ 

הנושא   שזהו  סוברים  וכשליש  לנושא  ניכרהסביבתי  חשיבות  בפער  ביותר,    54%.  החשוב 

זה  מהעוני בנושא  מפלגה  של  התחייבות  כי  ציינו  הסקר  על  א ם  להגדיל  נכונות צפויה  ת 

  ההצבעה אליה. 

רק  ש  ציינו  28% • לא  זה  בנושא  מפלגה  של  נכונות  התחייבות  את  להגדיל  עשויה 

הפוליטי    בין מפלגות בתוך הגוש   הצבעתם  את  לשנות  העשוי   ההצבעה אליה אלא

 .םיהם משתייכאליו 

  מצום תשלום החשמל החודשי ע"י עידוד התקנה של פאנלים סולאריים במשקי הבית הוא נושאצ .5

למפלג   נוסף להתחיישמומלץ  ה  60%-כ  . לקידומו  ב ות  ועשירית שהוא  חשוב,  ה  יסוגי ציינו שהוא 

זה,  ללא הבדל    חשים כי הממשלה לא פועלת לקידום נושא   70%-כ  ביותר.   החשובהסביבתית ה

כן, כמחצית מאמינים שהתחייבות של מפלגה בנושא תגביר את התמיכה    בין הגושים. כמו 

הבד  )ללא  בה  בשלהם  הגושים(  ל  ציינ ין  אף  לשינוי  וכחמישית  להוביל  עשויה  היא  כי  ו 

 .   םי הם משתייכאליו  הפוליטי    בתוך הגוש  בהצבעה לטובתה

נושא נוסף למיקוד הוא שיפור בריאות הציבור ומניעת זיהומים ע"י הגברת הפיקוח והאכיפה על   .6

  60%-כ ב ביותר.  סוברים שהוא החשו  15%-רואים בו כחשוב, וכ  60%-מעל ל   מזהמים. מפעלים  

אף יותר    שלה אינה מטפלת בו כראוי, כשמתלבטים בנוגע להצבעתם ציינו זאת ים שהמממרגיש 

 .כחמישית ציינו שנושא זה עשוי להוביל לשינוי בהצבעתם(. 69%)


