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 שאלון הערכת התערבויות .2נספח  

 

 דעתך האישית חשובה לנו

 סקר על עמדות מטיילים ולכלוך

 שלום רב

שמי איל מטרני ואני עורך מחקר במסגרת לימודי דוקטורט בחוג לגיאוגרפיה באוניברסיטת 

חיפה. המחקר עוסק בעמדות של מטיילים בהקשר ללכלוך. המחקר מנסה לעמוד על הדעה 

 .הרמה ואיסוף מהקרקע של לכלוך שהותירו מטיילים אחריםלגבי  שלך

 .לא מדובר על איסוף בכמות גדולה, אלא פעם או פעמיים בעת הטיול 

 בלבד. מחקרלחלוטין וישמש לצרכי  אנונימידקות בלבד. השאלון  5 -מילוי השאלון אורך כ

 :להצלחת המחקר וכדי למנוע שגיאות מחקריות נא להקפיד על ההנחיות הבאות

 .ומעלה 18לבני השאלון מיועד 

, באופן עצמאי וללא סיועכדי לשמור על איכות הנתונים חשוב שתעשי/תעשה אותו 

 מתחילתו ועד סופו. 

 הפריטים בלי להחסיר. כלנא לסמן את 

בהמשך יוצגו משפטים ובהם טיעונים שונים לגבי איסוף לכלוך במסלול הטיול בגן לאומי חוף 
על נכונות   דעתך האישיתבמקום שמייצג בצורה הטובה ביותר את  Xנא לסמן   השרון. 

 המשפט. אין תשובה נכונה או לא נכונה.

 הטיעון הבא והסימון שלו: –לדוגמה 

 מזג האוויר היום הוא מצויין לבריאותי

 מתנגד מאוד ___:_____:___ __:_____:_____:_____: X:______:__מסכים מאוד 

 לסייע ולהקדיש מזמנך.אני מודה לך על הנכונות 

 איל מטרני
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 חשובה 

 

 זה ישמש דוגמה אישית חיובית לסובבים אותי. אם אאסוף לכלוך בעת הטיול, .7

 מתנגד מאוד  :______:_____:_____:_____:_____:_____:_____: מסכים מאוד

 

 דוגמה אישית חיובית לסובבים אותי בנושא איסוף לכלוך בטבע היא.. .8
 רעה מאוד  :______:_____:_____:_____:_____:_____:_____: טובה מאוד

 

 לשקית, אין מצב שאאסוף לכלוך בעת הטיול.אם לא ידאגו לי  .9

 מתנגד מאוד  :______:_____:_____:_____:_____:_____:_____: מסכים מאוד 

 

 רק אם יהיה פח קרוב מאוד ללכלוך אז ארים את הלכלוך. .10
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 איסוף מהרצפה של לכלוך על ידי מטיילים הוא –כאן בטיול 

            :______:_____:_____:_____:_____:_____:_____: דבר טוב לעשותו .12

 דבר רע לעשותו

דבר    :______:_____:_____:_____:_____:_____:_____: דבר שתורם למטיילים .13

 שפוגע מטיילים
 

דבר   :______:_____:_____:_____:_____:_____:_____: דבר שתורם לחיות הבר .14

 שפוגע בחיות הבר
 

 
היום לחוף השרון חשבתי שאיסוף לכלוך שנותר ממטיילים אחרים הוא... ]   לפני שהגעתי

 [18אם לא חשבת על כך יש לדלג לשאלה   
רע                       :______:_____:_____:_____:_____:_____:_____: טוב מאוד .15

 מאוד

  
לא   :______:_____:_____:_____:_____:_____:_____: חשוב מאוד למטיילים .16

 חשוב למטיילים 
  

לא   :______:_____:_____:_____:_____:_____:_____: חשוב מאוד לחיות הבר .17

 חשוב לחיות הבר כלל
  

 

 במהלך טיולים בארץ אנחנו מרימים לכלוך של אחרים. –באופן כללי 

 אף פעם  :______:_____:_____:_____:_____:_____:_____: תמיד .18

 

אם לא רלבנטי יש   לאסוף לכלוך במסלול הטיול ]   ידעתי שבכוונתנובבוקר, בבית,  .19

 לדלג לשאלה הבאה[.
 לא נכון בכלל  :______:_____:_____:_____:_____:_____:_____: נכון מאוד

 

 האם הרמתם לכלוך היום. X-נא לסמן ב .20

 , אני באופן אישי כן[ 1] 

 אך לא אני  כן, מישהו מהקבוצה[ 2] 

 , אף אחד בקבוצה לא אסף לכלוךלא[ 3] 

  

 לא  היום הבאנו במיוחד שקית כדי לאסוף לכלוך  כן  .1

 

 24אם מישהו בקבוצה אסף לכלוך נא המשיכו לשאלה 
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רה הטובה לכלוך של מטיילים אחרים, מה מתאר בצו לא אסףאם אף אחד מחברי קבוצתך  .22

 לא עשית זאת )ניתן לסמן כמה אפשרויות(? אתהביותר מדוע 
 [ לא ראיתי לכלוך1] 
 [ חששתי שמישהו מחברי הקבוצה יחשוב עלי רעות2] 

 [ הייתי עסוק 3] 
 [ באתי ליהנות מטיול ולא להיות פועל זבל4] 

 [ אני לא פראייר של אלה שזרקו זבל5] 
 [ לא הייתה לנו שקית או מקום בתיק לקחת את הלכלוך 6] 
 [ זה מקום ציבורי ויש בו עובדים שתפקידם לנקות7] 

 [הלכלוך לא נעים או לא הגייני 8] 
 [ לא חשבתי על חיות בר, שעלולות להיפגע מהאוכל או מהשקיות והניילונים9] 

-[ אחר )נא לפרט( 10] 
_____________________________________________ 
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 [ לתת דוגמה חיובית לחברי הקבוצה 2] 
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