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 תקציר

כמות לא מבוטלת של אשפה ביתית שלא מגיעה  נהלרוב, בישובים ערביים יש

דבר  ,לנקודות הטיפול המוסדרות אלא נזרקת בשולי הכפר או נשרפת במקום

 משאב האמור לשמש מקור לאנרגיה. לאובדן שלמפגע סביבתי חמור ול הגורם

אם הדור הצעיר מזהה את הפוטנציאל הטמון הלבדוק היא  סקרמטרת ה

אשפה הביתית כמקור זול ולא מנוצל כראוי, שניתן להפיק ממנו אנרגיה, דבר ב

שיעודד אותם להתמחות בעתיד באחד התחומים שיוביל, אולי לפתרון יצירתי 

 של ניצול אשפה ביתית.

ט' הלומדים בחטיבות ביניים במגזר הערבי -שתתפו תלמידי כיתות ח'הבסקר 

 באזור הצפון.פר שונים מחמישה בתי סודרוזי(  נוצריי, מוסלמ)

 של חשיבותואודות  עדכנית מצב תמונת לספק מרכזיות: )א( מטרות שתי לסקר

הסביבתי בכלל וניצול האשפה הביתית לצורך הפקת אנרגיה בפרט  הנושא

 הכוללים את הנושאים הבאים: הדור הצעיר במגזר הערבי של היום בסדר

סביבתית,  הצעירה, מודעות השכבה תלמידי של הסביבתית האוריינות מאפייני

 בנושאי וכקבוצה עם תרבות מיוחדת כפרט לפעול סביבתיות, נכונות עמדות

 בתי הספר במסגרת הסביבתית אישית; העשייה והתנהגות סביבתית סביבה

 הנושא להטמעת המלצות )ב( לגבש הסביבתי. בנושא לעיסוק וחסמים ומגבלות

 ר הערבי.בבתי ספר ובמועצות המקומיות במגז הסביבתי

 חט"ב חמישהמ תלמידים ותלמידות 222לל כו 2015-2014 בשנים התבצע הסקר

 במגזר הערבי, מחוז צפון.

 

פסולת אורגנית ביתית, אנרגיה, ייצור גז, תלמידים, מחזור מילות מפתח: 

 פסולת
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 באנגלית תקציר

Typically, in Arab villages there is a significant amount of household waste that does 

not reaches the point of care arranged at the village but is discarded or burned, 

causing severe environmental hazard and energy resource loss. The survey purpose 

was to examine whether the young pupils recognizes the potential of household 

garbage as a cheap source for energy that not utilized properly, prompting them to 

specialize in one or more areas that hopefully will lead in the future, for creative 

solution utilizing household waste. 

The survey two main goals: (a) To provide an updated perspective about the 

importance of environmental issues in general and utilizing household waste to energy 

in particular. (b) To supply recommendations for implementing environmental issues 

in schools and local councils in the Arab sector.  

The survey was done between 2015-2014 and included 505 boys and girls (Muslim, 

Christian and Druze) from five different junior high schools in the north. 

The results show that there are no significant differences between Muslim, Christian 

or Druze pupils among waste management awareness. But, it seems that girls have 

higher awareness than boys for waste management awareness. 

 

 מהות המחקר

בדיקת מקורות החינוך הסביבתי מגלה שלא מעט תנועות בעבר יכולות לטעון 

 urban gardeningלכתר יסודו של התחום, בהן התנועה לגינון אורבני )

movement לימודי הטבע, חינוך אורבני, חינוך אזורי כפרי, חינוך חוץ כיתתי או ,)

 (.Marsden, 1997חינוך לשמירת הטבע )

ידי -השתלבות החינוך הסביבתי במקצועות הלימודיים בבתי הספר התפתחה על

, כאשר הוא הדגיש את חשיבות לימוד החינוך 881/( בשנת Geikie, 1887גייקי )

ת המודעות הסביבתית ותרומתה לפיתוח הרגלי התבוננות הסביבתי והעלא
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והבנה, ולעורר את אהבת הטבע. פן מרכזי נוסף של החינוך הסביבתי אפשר 

 למצוא בלימודי הטבע.

 –בהקשר של חינוך סביבתי  –אימצו רבות מן המדינות המפותחות  02-בשנות ה

ושל  קיימא-קיימא. הגישה של פיתוח בר-את התפיסה של חינוך לפיתוח בר

קיימּות דורשת מן האדם "לעשות שימוש נאות יותר במשאבי הטבע, לשם 

(. לפי הגדרה 5222המשך קיומו וקיום הדורות הבאים ברמת חיים סבירה" )טל, 

טווח "הממזער, מראש, את -תכנון ארוך –אחרת, זו גישה עם אוריינטציה עתידית 

 (.000/היווצרותן של בעיות סביבתיות" )גולדמן, 

הרבה מחקרים שבחנו את מידת ההבנה והמודעות של ילדים כלפי הסביבה, 

ציינו כי השלכת החינוך הסביבתי על ילדים מראה מעורבות של מבוגרים במקום 

השתתפותם העצמית של הילדים, לכן עולה הצורך ליצור ולעצב את החוויה של 

נוח עם , על מנת שיוכלו להרגיש ביהםילדים המבוסס על תפיסתם וצפיות

 הסביבה.

כי, כיום למרות  נו(, טעHerrington & Herrington, 1998)הירינגתון והירינגתון 

שהילדים שמשחקים בכל מיני משחקים הנבנים על ידי האדם הכוללים 

מכשירים בודדים שמשוחקים על הדשא או במקומות פתוחים, משחקים אלו 

סטית יתורם להבנה הול מתמקדים בעיקר בפיתוח הילדים מבחינה פיזית אך לא

של הילדים לערך וחשיבות הסביבה. מלבד זאת, נטען כי נוכח משחקי הילדים 

החיצוניים הסביבתיים הינם נוקשים ופשוט בהשוואה לסביבה הטבעית, 

 (.Fjortft, 2000שרויות צמיחה )אפ למשחקים אלו אינם מציעים מגוון ש

נים כי ילדים הם אחד (, מצייMatsuok & Kaplan, 2008)מאצוקה וקפלן 

המשתמשים המקומיים בסביבה. הם הציעו מספר גורמים חיוביים וגורמים 

שליליים של הסביבה החיצונית שמשתקפים מנקודות ראייתם של הילדים, 

סים לצבע, עצים, יערות, אזורים מוצלים, עלים, חגורמים חיוביים אשר מתיי

הגורמים השליליים מתייחסים  מדשאות גדולות, מקומות טיפוס ומקומות חיי בר.
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לזיהום, לעפר, זבל, אשפה, דברים פגומים, מקומות שלא יכולים לשבת בהם 

 ואשר משעמם בהם. 

(, אשר נועד לבדוק את עמדת התלמידים Titman, 1994) תיתמן מחקרו של

כלפי הטבע על ידי הבנת העמדה שלהם, עולה כי מעצבי הנוף יכולים לתרום 

פור וניהול עמדות סביבתיות של תלמידים. ילדים אשר באופן משמעותי לשי

קראו תמונת סביבתיות כלליות הסתמכו על ידי זיהוי גורמים שמעבירים 

 משמעות או חשיבות. 

ית מציעה מגוון רב של שיטות שדרכן ניתן לאמוד את טהספרות התיאור

עמדותיהם, תפיסותיהם והעדפותיהם של תלמידים כלפי הסביבה. אחת 

(, אשר בחן תפיסת ילדים לגבי Tunstall, 2004ת במחקרו של )ומופיע השיטות

השתמש הייתה טכניקת צילום, שיטה שבה  הטה שבינוף של נהר, הש

רכה ניתן להבין את התפיסות של ילדים באשר דהמשתתף הינו בעל ערך וש

לדיווח המפורט על התפיסה והשימושים של הנהר. במסגרת המחקר חולקו 

שדה ב, הם נלקחו לביקור לפי מין )בנים לחוד ובנות לחוד( תולקבוצלדים יה

המחקר ושם התבקשו לצלם תמונות, להקליט וידאו ולרשום הערות על התצפית 

ממצאי מחקר זה הראו הבדלים בין תפיסות ותגובות בנים לבנות, ואילו  שלהם.

הממצא העיקרי במחקר לגבי הצילומים שערכו הילדים, כי הם נוטים לחיות 

בקרבת נהר נקי יותר המעניק להם הזדמנות חוויתית יותר של משחק. כלומר 

הילדים גיבשו מודעות סביבתית לגבי השפעת הזיהום על הנהר והצורך של 

 חינוך סביבתי למניעת נזקים אלו. 

 אשר מחקרים של בתוצאות התמקד(, Rickinson, 2001ריקינסון ) שערך בסקירה

 כי נמצא 000/-001/, השנים בין פורמאלי סביבתי חינוך של בתחום נעשו

 ידע ורכישת סביבתיות לבעיות מודעות, אוהדת סביבתית התנהגות של הופעתם

 חד אינם ביניהם הגומלין ויחסי, סימולטנית מתרחשים בהכרח לא סביבתי

 על והשפעתו, תלמידים של הסביבתי בידע שהתמקדו ממחקרים. משמעיים
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 מרכיב אכן הוא הידע כי מסתמן, לסביבה םהתלמידי ביחס אחרים מרכיבים

 לגיבושן מוקדם תנאי מהווהגם ו אוהדת סביבתית התנהגות של בהופעתה חשוב

 ותודאג כאלו עמדות של הופעתן אולם, סביבתיות לבעיות בנוגע עמדות של

 .סביבתי ידע רכישת של תוצאה בהכרח לא הם לסביבה

וק אינה פוסחת על ישראל, אף המגמה העולמית של צביעת המציאות בגווני יר

כי הגיעה לכאן מעט יותר מאוחר מאשר למדינות אחרות. ואפשר לחוש בשינוי 

מעמדו של השיח הסביבתי בישראל בשנים האחרונות. מראשית כהונתו, הקפיד 

, שמעון פרס, להכריז על הצורך "להציב סדר יום ירוק האחרון נשיא המדינה

 (.5222אל" )פרומקין, חנין ואידלמן, ולקדם עשייה וכלכלה ירוקה בישר

החינוך הסביבתי במגזר הערבי נעשה ע"י משרד החינוך בשווה נושא הטמעת 

הטמעה זו מתבטאת בכל התחומים: השתלמויות, . מגזר היהודישל הלזה 

ספרי לימוד בערבית, הוצאת הכשרות, פעילויות מיוחדות, נציגות בוועדות, 

כמו ידום המודעות הסביבתית של תלמידים. , קייםתתאמצעים חוץ כישימוש ב

התרכז משרד החינוך בשדרוג המשאבים והשירותים הניתנים למגזר הערבי  כן,

בנושא חינוך סביבתי, שיכלול בין היתר, פיתוח צוותי מורים מוכשרים, עידוד 

סטודנטים ללמוד הוראה לחינוך לקיימות, סיוע נרחב למקדמי החינוך לקיימות 

 (.5220)נגב ואחרים, במגזר הערבי 

(, מציין כי החברה הערבית מזה דורות רבים, והיא חיה תחת 5228טראביה )

השפעתה של מאפיינים מסורתיים סביבתיים, היבטים ומאפיינים סביבתיים אשר 

התבטאו בחשיבות השמירה על מקורות המים, חשיבות השמירה על האוויר, 

ם, חשיבות השמירה על החי חשיבות השמירה על משאבי הטבע ומניעת זיהו

והצמח. היבטים אלו נחשבים לחשובים ומהותיים לשם הטמעת והקניית החינוך 

 לקיימות ולשמירה על הסביבה.

חשופים או חשופים פחות לנושא הסביבה,  אינםבתי הספר במגזר הערבי 

הגורם המרכזי להיחשפות המועטה, נוצר עקב אי התייחסותם של מנהלים 
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נעזרים בגורם חיצוני על מנת וטורחים מעצמם  הללו אינם .ומורים לנושא

כי החלה להיראות התקדמות  ןמציי אתלהשריש את החינוך לקיימות. למרות ז

(, אך ההתקדמות הינה איטית 5220)נגב ואחרים,  בנושא הטמעת חינוך סביבתי

מאוד ובצעדים קטנים ביותר. ההתקדמות מתבטאת בחשיפת התלמידים לנושא 

תלמידים להיבחן בבגרות "מדעי הסביבה",  5222 -ר מדי שנה ניגשים כזה, כאש

היחשפות זו לא מעלה בקרבם את רמת המודעות לחינוך אולם נראה כי 

 (.5220הסביבתי, הרי העיסוק בתחום זה מזערי מאוד )נגב ואחרים, 

כמות לא מבוטלת של אשפה ביתית שלא מגיעה  מיוצרתבישובים ערביים 

דבר  סמוך.ל המוסדרות אלא נזרקת בשולי הכפר או נשרפת בלנקודות הטיפו

הגורם למפגע סביבתי חמור ולאבדן של משאב האמור לשמש מקור להפקת 

ממה היא נובעת והאם  ,צורך דחוף לברר מקור התנהגות זו אנרגיה. קיים לפיכך

על התנהגות זו ולהשלכותיה הסביבתיות. בנוסף,  צורתמודעות ל נהבכלל יש

בבתי ספר ובמועצות המקומיות  הסביבתי הנושא להטמעת המלצות שלגבמנת 

כמהלך להעלאת המודעות בקרב האזרחים הערביים לחשיבות  ,במגזר הערבי

לייצור אנרגיה כמטרת על  ,ניצול משאב האשפה בכלל והביתית האורגני בפרט

 לאומית.

 על סמך זה נקבעו מטרות ויעדי המחקר שכוללים:

הסביבתי בכלל  הנושא של אודות מיקומו ניתעדכ מצב תמונת קבלת ./

הדור  של היום וניצול האשפה הביתית לצורך הפקת אנרגיה בפרט בסדר

 הצעיר במגזר הערבי

העלאת המודעות הכללית לחשיבותו של נושא הסביבה והשפעתו על  .5

 תחומי החיים השונים.

העלאת המודעות החינוכית בהקשר סביבתי של התלמידים בפרט ושל  .1

 וסייה בכלל.האוכל
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התנהגותם  דרכי חיזוק הקשר בין מודעות סביבתית של התלמידים לבין .2

 ומידת שמירתם על הסביבה תוך יישום מה שלמדו.

טיפוח התנהגות התלמידים בהקשר סביבתי והשפעתו על תחומי החיים  .2

 השונים.

בבתי ספר ובמועצות  הסביבתי הנושא להטמעת המלצות גיבוש .6

 המקומיות במגזר הערבי.

להבין את הצורך בהתערבות להעלאת המודעות  לאור תוצאות הסקר ניתן

לנושא הטיפול באשפה הביתית והכנסתו לתוך תוכנית הלימודים של החינוך 

הצורך להעמיק את הידע כמו גם את הסביבתי כנושא חשוב ומשמעותי, 

הסביבתי בכדי לשנות עמדות והתנהגות סביבתית במיוחד בקרב האוכלוסייה 

 ית הצעירה.הערב

  שאלות המחקר

בהצגת נושא הטיפול באשפה ביתית בפני  תתבטאמחשיבותו של סקר זה 

התלמידים והעלאת חשיבותו ובחינת השפעת עמדות ומודעות התלמידים על 

 .נושא זה, שהם הגורמים המשמעותיים ביותר לחולל שינוי לכלל האוכלוסייה

סביבתי המקיים על מהי השפעת החינוך השאלת המחקר המרכזית היא: 

 מודעות ניצול אשפה ביתית בקרב תלמידי חט"ב במגזר הערבי?

לאשפה ביתית כמטרד סביבתי המשפיע על איכות החיים  יםתייחסמהתלמידים 

 ויש להפטר ממנו.

תלמידים הלומדים נושא סביבה ומעורבים בפרויקטים סביבתיים )לעומת 

ה ביתית כמשאב שיש לאשפ יםתייחסמתלמידים שלא למדו נושא סביבה( 

 לטפל בו בצורה מסודרת בכדי לנצלו להפקת אנרגיה.

העלאת מודעות התלמידים לחשיבות הטיפול המוסדר באשפה ביתית,  ./

תשנה את עמדותיהם כלפי נושאים הקשורים לאיכות הסביבה 

 והתנהגותם ביחס לאשפה ביתית. 
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 שיטת המחקר

 הדגימה ושיטת המחקר אוכלוסיית

י, נוצר, מוסלמיט'( במגזר הערבי )-חטיבות ביניים )כתות ח' 2 -ב ערךנ הסקר

 דרוזי( במחוז הצפוני.

 :שיקולים ממספר ט' נובעת-בכתות ח' ההתמקדות

 בתחום החינוך שנויים עתידיים להובלת הפוטנציאלית האוכלוסייה זו ./

 הסביבתי.

 על פיקוח מאפשרת אחת גיל בשכבת המתודולוגי, התמקדות בהיבט .5

 רגשית, הבנת הסקר כמו: בשלות ממצאי להשפיע על ליםשיכו משתנים

 .וכדומה טקסטים

 היא הדגימה מסגרת הסתברותי, כאשר מייצג מדגם על ערךנ הסקר .1

בחט"ב  קבוצה היא הדגימה ויחידת ט'-ח' התלמידים בכיתות כלל

בדקו בתי ספר נלכלל המגזר בצפון,  ייצוג מתאים לתת הנחקרת. במטרה

 נוצרים ודרוזים(. ,סלמיםמובישובים מעורבים )

 המחקר כלי

 שאלון

 שאלון המורכב משלושה חלקים: בעזרת תבצעה הנתונים איסוף

( החלק הראשון כולל שאלות שבדקו ידע כללי בנושא חינוך סביבתי והמענה /

  עליהן מילולי באופן מתומצת.

לל שאלות שבדקו את עמדותיהם של התלמידים לנושא ו( החלק השני כ5

 CHEAKS(Children Environmental Attitude and שאלון זה נקרא הסביבה, 

Knowledge Scale) וחבריו לימינג ידי על שפותח (Leeming, Dwyer & Bracken, 

מטרתו . (Dori & Tal, 2000) וטל דורי ידי על ותוקף לעברית ותורגם  (1995

 על התבסס והוא ילדים של הסביבתיים והידע העמדות מרכיבי של הערכה

 .הקשר תלוי שאינו אובייקטיבי מדד ומהווה לפיכך פסיכומטריים עקרונות
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בדקו את התנהגותם של התלמידים ביחס ( החלק השלישי כולל שאלות ש1

 לסביבה.

ט'. השאלון פותח ע"י -השאלון מיועד לאוכלוסיית היעד שהם תלמידי כיתות ח'

(Frick, Kaiser & Wilson, 2004.) 

חושב מקדם אלפא הימנות הפנימית של השאלונים מעל מנת לבדוק את ה

היה אלונים השונים. המענה על השאלות קרונבאך לגבי כל משתני המחקר בש

 -2כלל לא מסכים ועד ל -/לפי סולם ליקרט המחולק לחמש דרגות הסכמה )

 מסכים בהחלט(.

ת לימודי סביבה תורגם לערבית על ידי שני מומחים בעלי ותק בהוראהשאלון 

הלימה על ידי מומחה -ר תיקוף ובדיקת הלימה או איראת המדעים, ועבוהו

 הועברה זו המומחים, וגרסה והצעות להערות בהתאם עובד. השאלון שלישי

למה  בהתאם בנהנ הסופי השאלון .רואיינוש נציגי בתי הספר של להתייחסותם

 שתואר מעלה.

 הבאים: המרכיבים את ללוכ השאלון

בבית הספר )תלמיד, מורה,  מגדר, תפקיד :הנבדקים של רקע משתני ./

 .מדריך, מנהל( לאום

 באמצעות נהבחנ סביבה ובעיקר אשפה ביתית בנושאי המודעות מודעות: .5

 סביבתיות לבעיות הקשורים במושגים שליטתם את המשיבים תפיסת

הסביבתי סביב  בשיח מרכזיים ומושגים ומקומיות גלובליות מרכזיות

 הטיפול באשפה ביתית.

 נהבחנ הסביבה למען לפעול הנכונות הסביבה: למען לפעול נותנכו .1

 אישי באופן המבוצעות הסביבה, על בעלות השפעה פעולות באמצעות

 לבצע הסכמתו את מידת לציין תבקשנ המשיב הבית ספר. במסגרת או

כלל לא מסכים ועד ל -/אפשרויות ) חמש בן ליקרט בסולם אלו פעולות

 מסכים בהחלט(. -2
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 המשיב אישית סביבתית התנהגות אישית: לבחינת סביבתית התנהגות .2

פעולות הקשורות באשפה  מבצע הוא התדירות שבה את לציין תבקשנ

מסכים בהחלט(.  -2כלל לא מסכים ועד ל -/ליקרט ) סולם על ביתית

מחזור  לצורך בהפרדה תמיכה במשאבים, לחיסכון תייחסוה הפעולות

 הנושא ושילוב אישית תמורה אלל אזרחות סביבתית והפקת אנרגיה,

 .חברים ועם משפחה עם היומי בשיח הסביבתי

 הסביבתית הפעילות במסגרת הבית ספר: לבחינת יבתיתסב פעילות .2

 התבצעו לציין )כן/לא( באם תבקשו המשיביםנהבית ספר  במסגרת

 .שונות חברתיות סביבתיות פעילויות האחרונה השנה במהלך

 בבית ספר: המשיבים השונות הפעילות תבמסגרו הסביבתי הנושא מיקום .6

מסכים  -2כלל לא מסכים ועד ל -/סקלת ליקרט ) על לדרג תבקשונ

 במסגרות הפעילויות סביבה לנושאי ההתייחסות מידת את בהחלט(

 ימי שיא(. טיולים, מחנות, שבועית, בית הספר )פעילות של השונות

 ופנהה זה חלק סביבה: בנושאי פעילויות בהעברת וחסמים מגבלות .1

 שבה סגורה, שאלה ארבע שאלות: א( וכלול למורים ולמדריכים

 בנושאי סביבה; פעילויות בהעברת חשים שהם מגבלות לסמן תבקשוה

 יכולתם לשיפור שיתרמו לכלים ג( הצעות שסמנו; המגבלות ב( הסבר

 רעיונות ד( אחראית; סביבתית לחנך להתנהגות כמורים ומדריכים

הסביבתית בתחום הטיפול  והעשייה ודעותהמ ההשפעה על להגברת

 באשפה ביתית.

 המחקר הליך

  2015יוני עד 2015 אפריל חודשיםמהלך ב וכערנ לתלמידים העברת השאלונים

 - נובמברבמהלך החודשים  .52/2עד דצמבר  52/2במהלך החודשים נובמבר ו

 עובדו התוצאות וחובר דוח סופי. 52/6פברואר -וינואר 52/2 דצמבר

 



 14 

 הממצאים וניתוח וד סטטיסטיעיב

 ממוצעים, סטיית תיאוריים )חישובי סטטיסטיים עיבודים עברו ממצאי השאלונים

 .55גרסה  SPSS תוכנת בעזרת סטטיסטיים והתפלגויות(, וניתוחים תקן

 :ללכו הנתונים ניתוח

 .לפעול נכונות לגבי התשובות על בוצע (factor analysis) גורמים  ניתוח ./

 התלויים )מודעות המשתנים בין הקשר לבחינת שושמ 2 מבחני .5

 לבין אישית( לפעול, התנהגות סביבתיות, נכונות סביבתית, עמדות

 .ומקום מגורים מגדר משתנה
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 תוצאות:

( מחמשה בתי ספר מעורבים 1נקבות, טבלה  266 -זכרים ו 239תלמידי חט"ב ) 515בסקר השתתפו 

 מוצגים התפלגות הזכרים והנקבות. 1זים( באזור הצפון. בטבלה )מוסלמים, נוצרים ודרו

 גנדר

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 52.7 52.7 52.7 266 נקבה 

 100.0 47.3 47.3 239 זכר

Total 505 100.0 100.0  

 .התפלגות משתתפי הסקר לפי זכרים ונקבות: 1טבלה 

 

קר באה לבחון מידת הידע של התלמידים למספר מקורות האנרגיה הזמינות לשימוש השאלה הראשונה בס

הזכרים לעומת הנקבות, ונבדק אם יש הבדל בין תשובות  האדם מבלי להצביע על סוג מקור האנרגיה

 .2התוצאות מסוכמות בטבלה 

 

 

 ماهي مصادر الطاقة األساسية والمتوفّرة الستعمال االنسان؟ .1

 יה הבסיסיות הזמינות לשימוש האדם?מהם מקורות האנרג

 

 שמש חשמל תנועה קרינה חום אחר

 11 4 11 25 200 2  הבנק 

 0.8% 75.2% 9.4% 4.1% 1.5% 4.1% 

 28.6% 50.9% 71.4% 68.8% 26.7% 68.8% 

 5 11 5 10 193 5  זכר

 2.1% 80.8% 4.2% 2.1% 4.6% 2.1% 

 71.4% 49.1% 28.6% 31.3% 73.3% 31.3% 

Total  7 393 35 33 16 16 

 1.4% 77.8% 6.9% 6.5% 3.0% 3.2% 

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 : השוואה בין זכרים ונקבות לידע שלהם במספר מקורות האנרגיה הזמינות לשימוש האדם.2טבלה 

 

 חום. לרשות האדם הוא מקור אחד, הזמין נקבות השיבו שמקור אנרגיה 75.2%מגיבים ה 515מבין 

 תשובה דומה. 81.8%לעומת זכרים שהשיבו 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 
a

14.408 6 .025 

Likelihood Ratio 14.839 6 .022 

N of Valid Cases 505   



 16 

זיהום האויר ונבדק אם יש הבדל מקורות ה בסקר באה לבחון מידת הידע של התלמידים לינה השהשאל

לא נמצא הבדל בין תשובות  3מסוכמות בטבלה ההתוצאות לאור הזכרים לעומת הנקבות, בין תשובות 

נקבות לעומת  73.5%)  , קרינה.רוב המשיבים נתנו מקור אחד לזיהום אוירהזכרים לעומת הנקבות, 

 .זכרים( 76.9%

 

 

 ما هي مصادر تلوث الهواء؟ .2

 ורות זיהום האויר?מהם מק

 

 CO2 Total רעש גז תעשיה אבק קרינה

 264 0 4 26 40 194  הבנק 

 73.5% 15.2% 9.8% 1.5% 0.0% 100.0% 

 51.5% 56.3% 59.1% 44.4% 0.0% 52.6% 

 238 1 5 18 31 183  זכר

 76.9% 13.0% 7.6% 2.1% 0.4% 100.0% 

 48.5% 43.7% 40.9% 55.6% 100.0% 47.4% 

Total  377 71 44 9 1 502 

 75.1% 14.1% 8.8% 1.8% 0.2% 100.0% 

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2.688
a

 4 .611 

Likelihood Ratio 3.078 4 .545 

Linear-by-Linear Association .245 1 .621 

N of Valid Cases 502   

 .זיהום האויר: השוואה בין זכרים ונקבות לידע שלהם במקורות 3טבלה 

 

 

זיהום המים ונבדק אם יש הבדל בסקר באה לבחון מידת הידע של התלמידים למקורות  ה השלישיתהשאל

 71.2%) שמקור זיהום המים הוא ביוב רוב הבנים והבנות השיבו לעומת הנקבות, הזכרים בין תשובות 

ים )ננמצא קשר מובהק בין המשת. זכרים( 71.9%נקבות לעומת 
2
(4)=10.04 P<0.04.)
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 ما هي مصادر تلوث المياة؟ .3

 מהם מקורות זיהום המים?

 

 Total דשנים דלק פסולת תעשיה מדבירים ביוב

 264 10 5 31 30 188  הבנק 

 71.2% 11.4% 11.7% 1.9% 3.8% 100.0% 

 53.1% 51.7% 64.6% 23.8% 58.8% 53.0% 

 234 7 16 17 28 166  זכר

 70.9% 12.0% 7.3% 6.8% 3.0% 100.0% 

 46.9% 48.3% 35.4% 76.2% 41.2% 47.0% 

Total  354 58 48 21 17 498 

 71.1% 11.6% 9.6% 4.2% 3.4% 100.0% 

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 
a

10.040 4 .040 

Likelihood Ratio 10.364 4 .035 

Linear-by-Linear Association .122 1 .727 

N of Valid Cases 498   

 .זיהום המים: השוואה בין זכרים ונקבות לידע שלהם במקורות 4טבלה 

 

בשימוש בפסולת בכלל והאורגנית הביתית ע של התלמידים לבחון מידת היד היו שאלותסקר בהמשך ה

, התוצאות י(-בכתות השונות )ז בפרט כמקור ליצור אנרגיה ונבדק אם יש הבדל בין תשובות התלמידים

מתיחסות לשאלה האם ניתן להשתמש בשאריות מזון כמקור ליצור אנרגיה? ולפי התוצאות  5בטבלה 

לא יודעים. אותה מגמת  49.9%השיבו לא והשאר  41.4%בעוד השיבו כן  11.6%רק  'שבכתה ז רואים

השיבו לא והשאר  33.8%השיבו כן בעוד  13.6%רק  'ט, כאשר בכתה ח-תשובות המשיכה בכתות ח

 לא יודעים. 56.6%השיבו לא והשאר  36.1%השיבו כן בעוד  7.4%רק  ט'בכתה ולא יודעים.  51.9%

חן לא יודעים. לפי מב 52.4%השיבו לא והשאר  47.6%ובכתה י' אף תלמיד השיב כן בעוד 
2
  לא

 .י(-רואים הבדל מובהק בין תשובות התלמידים מהכתות השונות )ז

 

 

 مخلفات طعام ؟نتاج طاقةالهل يتم التخلص من النفايات التالية 

 האם ניתן להשתמש בפסולת ליצור אנרגיה? שאריות אוכל

 

 Total  לא יודע לא כן

 208 0 102 84 22  ז כתה

 10.6% 40.4% 49.0% 0.0% 100.0% 

 42.3% 44.2% 38.9% 0.0% 41.2% 

 154 1 80 52 21  ח
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 13.6% 33.8% 51.9% 0.6% 100.0% 

 40.4% 27.4% 30.5% 100.0% 30.5% 

 122 0 69 44 9  ט

 7.4% 36.1% 56.6% 0.0% 100.0% 

 17.3% 23.2% 26.3% 0.0% 24.2% 

 21 0 11 10 0  י

 0.0% 47.6% 52.4% 0.0% 100.0% 

 0.0% 5.3% 4.2% 0.0% 4.2% 

Total  52 190 262 1 505 

 10.3% 37.6% 51.9% 0.2% 100.0% 

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 9.642
a

 9 .380 

Likelihood Ratio 11.817 9 .224 

N of Valid Cases 505   

 .בהפקת אנרגיה משאריות מזוןלידע שלהם  י(-שכבות גיל שונות )כתות ז: השוואה בין 5טבלה 

 

מתיחסות לשאלה האם ניתן להשתמש בשאריות נייר קרטון כמקור ליצור אנרגיה?  6התוצאות בטבלה 

לא  43.3%השיבו לא והשאר  44.7%השיבו כן בעוד  12.1%ולפי התוצאות רואים שבכתה ז' רק 

 31.5%השיבו כן בעוד  12.3%ט, כאשר בכתה ח' רק -. אותה מגמת תשובות המשיכה בכתות חיודעים

השיבו לא והשאר  34.4%השיבו כן בעוד  7.4%לא יודעים. ובכתה ט' רק  57.1%השיבו לא והשאר 

לא יודעים.  81.1%השיבו לא והשאר  19.1%לא יודעים. ובכתה י' אף תלמיד השיב כן בעוד  58.2%

ר מובהק בין המשתנים )נמצא קש
2
=19.43 P<0.003תשובות התלמידים מהכתות השונות )ז ( לבין-

 י(.

 

 

 كرتون مغلف ؟نتاج طاقةالهل يتم التخلص من النفايات التالية 

 האם ניתן להשתמש בפסולת ליצור אנרגיה? נייר קרטון

Total לא יודע לא כן 

 208 90 93 25  ז כתה

 12.0% 44.7% 43.3% 100.0% 

 47.2% 50.0% 33.8% 41.2% 

 154 88 47 19  ח

 12.3% 30.5% 57.1% 100.0% 

 35.8% 25.3% 33.1% 30.5% 

 122 71 42 9  ט

 7.4% 34.4% 58.2% 100.0% 



 19 

 17.0% 22.6% 26.7% 24.2% 

 21 17 4 0  י

 0.0% 19.0% 81.0% 100.0% 

 0.0% 2.2% 6.4% 4.2% 

Total  53 186 266 505 

 10.5% 36.8% 52.7% 100.0% 

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 
a

19.431 6 .003 

Likelihood Ratio 21.728 6 .001 

N of Valid Cases 505   

 .בהפקת אנרגיה משאריות נייר קרטוןלידע שלהם  י(-תות זשכבות גיל שונות )כ: השוואה בין 6טבלה 

 

מתיחסות לשאלה האם ניתן להשתמש בשאריות ניילון/פלסטיק כמקור ליצור אנרגיה?  7התוצאות בטבלה 

לא  44.7%השיבו לא והשאר  43.8%השיבו כן בעוד  11.5%ולפי התוצאות רואים שבכתה ז' רק 

 35.7%השיבו כן בעוד  13.1%ט, כאשר בכתה ח' רק -תות חיודעים. אותה מגמת תשובות המשיכה בכ

השיבו לא והשאר  31.3%השיבו כן בעוד  8.2%לא יודעים. ובכתה ט' רק  51.3%השיבו לא והשאר 

לא יודעים.  71.4%השיבו לא והשאר  23.8%השיבו כן בעוד  4.8%לא יודעים. ובכתה י' רק  61.5%

נמצא קשר מובהק בין המשתנים )
2
=13.07 P<0.042תשובות התלמידים מהכתות השונות )ז ( לבין-

 י(.

 

 

 نايلون\ستيكبال ؟نتاج طاقةالهل يتم التخلص من النفايات التالية 

 האם ניתן להשתמש בפסולת ליצור אנרגיה? ניילון/פלסטיק

 

 Total לא יודע לא כן

 208 93 91 24  ז כתה

 11.5% 43.8% 44.7% 100.0% 

 43.6% 48.4% 35.5% 41.2% 

 154 79 55 20  ח

 13.0% 35.7% 51.3% 100.0% 

 36.4% 29.3% 30.2% 30.5% 

 122 75 37 10  ט

 8.2% 30.3% 61.5% 100.0% 

 18.2% 19.7% 28.6% 24.2% 

 21 15 5 1  י

 4.8% 23.8% 71.4% 100.0% 

 1.8% 2.7% 5.7% 4.2% 
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Total  55 188 262 505 

 10.9% 37.2% 51.9% 100.0% 

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 13.068
a

 6 042. 

Likelihood Ratio 13.248 6 .039 

N of Valid Cases 505   

 .הפקת אנרגיה משאריות ניילון/פלסטיקבלידע שלהם  י(-שכבות גיל שונות )כתות ז: השוואה בין 7טבלה 

 

מתיחסות לשאלה האם ניתן להשתמש בשאריות פסולת חקלאית כמקור ליצור  8התוצאות בטבלה 

 48.1%השיבו לא והשאר  41.3%השיבו כן בעוד  11.6%אנרגיה? ולפי התוצאות רואים שבכתה ז' רק 

השיבו כן בעוד  15.6%ח' רק  ט, כאשר בכתה-לא יודעים. אותה מגמת תשובות המשיכה בכתות ח

השיבו לא  39.3%השיבו כן בעוד  9.8%לא יודעים. ובכתה ט' רק  48.7%השיבו לא והשאר  35.7%

לא  71.4%השיבו לא והשאר  23.8%השיבו כן בעוד  4.8%לא יודעים. ובכתה י' רק  51.8%והשאר 

חן לפי מב יודעים.
2
 י(.-הכתות השונות )זלא רואים הבדל מובהק בין תשובות התלמידים מ 

 

 

 مخلفات زراعية: نبات، اشجار نتاج طاقة:الهل يتم التخلص من النفايات التالية 

 האם ניתן להשתמש בפסולת ליצור אנרגיה? פסולת חקלאית

 

 Total לא יודע לא כן

 208 100 86 22  ז כתה

 10.6% 41.3% 48.1% 100.0% 

 37.3% 44.3% 39.7% 41.2% 

 154 75 55 24  ח

 15.6% 35.7% 48.7% 100.0% 

 40.7% 28.4% 29.8% 30.5% 

 122 62 48 12  ט

 9.8% 39.3% 50.8% 100.0% 

 20.3% 24.7% 24.6% 24.2% 

 21 15 5 1  י

 4.8% 23.8% 71.4% 100.0% 

 1.7% 2.6% 6.0% 4.2% 

Total  59 194 252 505 

 11.7% 38.4% 49.9% 100.0% 

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 
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 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7.547
a

 6 .273 

Likelihood Ratio 7.583 6 .270 

N of Valid Cases 505   

 .לת חקלאיתבהפקת אנרגיה משאריות פסולידע שלהם  י(-שכבות גיל שונות )כתות ז: השוואה בין 8טבלה 

 

? ולפי התוצאות בפסולת זכוכית ליצור אנרגיהמתיחסות לשאלה האם ניתן להשתמש  9התוצאות בטבלה 

לא יודעים. אותה מגמת  44.7%השיבו לא והשאר  35.6%השיבו כן בעוד  11.1%רואים שבכתה ז' רק 

ו לא והשאר השיב 29.9%השיבו כן בעוד  22.7%ט, כאשר בכתה ח' רק -תשובות המשיכה בכתות ח

לא יודעים.  61.5%השיבו לא והשאר  26.2%השיבו כן בעוד  12.3%לא יודעים. ובכתה ט' רק  51.3%

נמצא קשר מובהק בין לא יודעים.  71.4%השיבו לא והשאר  23.8%השיבו כן בעוד  4.8%ובכתה י' רק 

המשתנים )
2
=16.06 P<0.013י(.-תשובות התלמידים מהכתות השונות )ז ( לבין 

 

 

 زجاج :نتاج طاقةالهل يتم التخلص من النفايات التالية 

 האם ניתן להשתמש בפסולת ליצור אנרגיה? זכוכית

Total לא יודע לא כן 

 208 111 74 23  ז כתה

 11.1% 35.6% %7.44 100.0% 

 31.1% 46.8% 40.7% 41.2% 

 154 73 46 35  ח

 22.7% 29.9% %3.51 100.0% 

 47.3% 29.1% 26.7% 30.5% 

 122 75 32 15  ט

 12.3% 26.2% 61.5% 100.0% 

 20.3% 20.3% 27.5% 24.2% 

 21 14 6 1  י

 4.8% %8.32 %4.71 100.0% 

 1.4% 3.8% 5.1% 4.2% 

Total  74 158 273 505 

 14.7% 31.3% 54.1% 100.0% 

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 
a

16.060 6 .013 

Likelihood Ratio 15.735 6 .015 

N of Valid Cases 505   

 .בהפקת אנרגיה משאריות פסולת זכוכיתלידע שלהם  י(-שכבות גיל שונות )כתות ז: השוואה בין 9טבלה 

 

ה האם ניתן להשתמש בשאריות פסולת ריהוט כמקור ליצור מתיחסות לשאל 11התוצאות בטבלה 

 45.7%השיבו לא והשאר  41.9%השיבו כן בעוד  13.5%אנרגיה? ולפי התוצאות רואים שבכתה ז' רק 

השיבו כן בעוד  14.9%ט, כאשר בכתה ח' רק -לא יודעים. אותה מגמת תשובות המשיכה בכתות ח

השיבו לא  31.1%השיבו כן בעוד  11.5%ובכתה ט' רק לא יודעים.  55.2%השיבו לא והשאר  29.9%

לא  61.9%השיבו לא והשאר  28.6%השיבו כן בעוד  9.5%לא יודעים. ובכתה י' רק  57.4%והשאר 

חן יודעים. לפי מב
2
 י(.-לא רואים הבדל מובהק בין תשובות התלמידים מהכתות השונות )ז 

 

 

 اثاث اقة:نتاج طالهل يتم التخلص من النفايات التالية 

 האם ניתן להשתמש בפסולת ליצור אנרגיה? ריהוט

Total לא יודע לא כן 

 208 95 85 28  ז כתה

 13.5% 40.9% 45.7% 100.0% 

 41.8% 48.6% 36.1% 41.2% 

 154 85 46 23  ח

 14.9% 29.9% 55.2% 100.0% 

 34.3% 26.3% 32.3% 30.5% 

 122 70 38 14  ט

 11.5% 31.1% 57.4% 100.0% 

 20.9% 21.7% 26.6% 24.2% 

 21 13 6 2  י

 9.5% 28.6% 61.9% 100.0% 

 3.0% 3.4% 4.9% 4.2% 

Total  67 175 263 505 

 13.3% 34.7% 52.1% 100.0% 

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

Chi-Square Tests 
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 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7.809
a

 6 .252 

Likelihood Ratio 7.810 6 .252 

N of Valid Cases 505   

 .בהפקת אנרגיה משאריות פסולת ריהוטלידע שלהם  י(-שכבות גיל שונות )כתות ז: השוואה בין 11טבלה 

 

ו קולה מתיחסות לשאלה האם ניתן להשתמש בשאריות פסולת של פחיות שתיה כמ 11התוצאות בטבלה 

השיבו לא  45.7%השיבו כן בעוד  13.9%כמקור ליצור אנרגיה? ולפי התוצאות רואים שבכתה ז' רק 

 14.3%ט, כאשר בכתה ח' רק -לא יודעים. אותה מגמת תשובות המשיכה בכתות ח 41.4%והשאר 

 השיבו כן בעוד 11.7%לא יודעים. ובכתה ט' רק  44.8%השיבו לא והשאר  41.9%השיבו כן בעוד 

השיבו לא  33.3%השיבו כן בעוד  9.5%לא יודעים. ובכתה י' רק  55.7%השיבו לא והשאר  33.6%

חן לא יודעים. לפי מב 57.1%והשאר 
2
  לא רואים הבדל מובהק בין תשובות התלמידים מהכתות

 י(.-השונות )ז

 

 

 

 بات طاقة، مشروالمعلبات معدنية، كو نتاج طاقة:الهل يتم التخلص من النفايات التالية 

 האם ניתן להשתמש בפסולת ליצור אנרגיה? פחיות שתיה

 

 Total לא יודע לא כן

 208 84 95 29  ז כתה

 13.9% 45.7% 40.4% 100.0% 

 43.9% 46.1% 36.1% 41.2% 

 154 69 63 22  ח

 14.3% 40.9% 44.8% 100.0% 

 33.3% 30.6% 29.6% 30.5% 

 122 68 41 13  ט

 0.7%1 33.6% 55.7% 100.0% 

 19.7% 19.9% 29.2% 24.2% 

 21 12 7 2  י

 9.5% 33.3% 57.1% 100.0% 

 3.0% 3.4% 5.2% 4.2% 

Total  66 206 233 505 

 13.1% 40.8% 46.1% 100.0% 

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 8.627
a

 6 .196 

Likelihood Ratio 8.625 6 .196 

N of Valid Cases 505   

 .בהפקת אנרגיה מפסולת פחי שתיהלידע שלהם  י(-שכבות גיל שונות )כתות ז: השוואה בין 11טבלה 

מתיחסות לשאלה האם ניתן להשתמש בשאריות פסולת בניין כמקור ליצור אנרגיה?  12התוצאות בטבלה 

לא  51.5%השיבו לא והשאר  34.6%השיבו כן בעוד  14.9%ות רואים שבכתה ז' רק ולפי התוצא

 33.1%השיבו כן בעוד  18.8%ט, כאשר בכתה ח' רק -יודעים. אותה מגמת תשובות המשיכה בכתות ח

השיבו לא והשאר  25.4%השיבו כן בעוד  17.2%לא יודעים. ובכתה ט' רק  48.1%השיבו לא והשאר 

לא יודעים.  47.6%השיבו לא והשאר  42.9%השיבו כן בעוד  9.5%. ובכתה י' רק לא יודעים 57.4%

חן לפי מב
2
 י(.-לא רואים הבדל מובהק בין תשובות התלמידים מהכתות השונות )ז 

 

 

 نفايات بناء نتاج طاقة:الهل يتم التخلص من النفايات التالية 

 האם ניתן להשתמש בפסולת ליצור אנרגיה? פסולת בניין

Total לא יודע לא כן 

 208 105 72 31  ז כתה

 14.9% 34.6% 50.5% 100.0% 

 37.3% 44.2% 40.5% 41.2% 

 154 74 51 29  ח

 18.8% 33.1% 48.1% 100.0% 

 34.9% 31.3% 28.6% 30.5% 

 122 70 31 21  ט

 17.2% 25.4% 57.4% 100.0% 

 25.3% 19.0% 27.0% 24.2% 

 21 10 9 2  י

 9.5% 42.9% 47.6% 100.0% 

 2.4% 5.5% 3.9% 4.2% 

Total  83 163 259 505 

 16.4% 32.3% 51.3% 100.0% 

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5.665
a

 6 .462 

Likelihood Ratio 5.799 6 .446 

N of Valid Cases 505   

 .בהפקת אנרגיה מפסולת בנייןלידע שלהם  י(-שכבות גיל שונות )כתות ז: השוואה בין 12טבלה 
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מתיחסות לשאלה האם ניתן להשתמש בשאריות פסולת אלקטרוניקה כמקור ליצור  13התוצאות בטבלה 

 38.9%השיבו לא והשאר  49.1%השיבו כן בעוד  12.1%אנרגיה? ולפי התוצאות רואים שבכתה ז' רק 

השיבו כן בעוד  16.2%ט, כאשר בכתה ח' רק -יודעים. אותה מגמת תשובות המשיכה בכתות ח לא

השיבו לא  46.7%השיבו כן בעוד  13.9%לא יודעים. ובכתה ט' רק  35.1%השיבו לא והשאר  48.7%

לא  52.4%השיבו לא והשאר  38.1%השיבו כן בעוד  9.5%לא יודעים. ובכתה י' רק  39.3%והשאר 

חן לפי מב יודעים.
2
 י(.-לא רואים הבדל מובהק בין תשובות התלמידים מהכתות השונות )ז 

 

 

 نفايات الكترونية مثل: تلفاز، حاسوب، بطارّيات نتاج طاقة:الهل يتم التخلص من النفايات التالية 

 האם ניתן להשתמש בפסולת ליצור אנרגיה? פסולת אלקטרוניקה

 

 Total לא יודע לא כן

 208 81 102 25  ז כתה

 12.0% 49.0% 38.9% 100.0% 

 36.2% 42.1% 41.8% 41.2% 

 154 54 75 25  ח

 16.2% 48.7% 35.1% 100.0% 

 36.2% 31.0% 27.8% 30.5% 

 122 48 57 17  ט

 13.9% 46.7% 39.3% 100.0% 

 24.6% 23.6% 24.7% 24.2% 

 21 11 8 2  י

 9.5% 38.1% 52.4% 100.0% 

 2.9% 3.3% 5.7% 4.2% 

Total  69 242 194 505 

 13.7% 47.9% 38.4% 100.0% 

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3.518
a

 6 .742 

Likelihood Ratio 3.460 6 .749 

N of Valid Cases 505   

 .בהפקת אנרגיה מפסולת אלקטרוניתלידע שלהם  י(-שכבות גיל שונות )כתות ז: השוואה בין 13ה טבל
 
 

ות הקשורות לתרבות הצריכה הביתית והשימוש בכלים חד או מתיחסות לשאל 14-19 אותהתוצאות בטבל

? ולפי בבית אני משתמש בצלחות חד פעמיות התוצאות מתיחסות לשאלה: 14רב פעמיים. בטבלה 

 42.2% ( השיבו כן לעומת 57.8%עד כתה י' הרוב )תה ז' ל שכבות הגיל מכוצאות רואים שבכהת

חן לפי מבלא. השיבו ש
2
 י(.-לא רואים הבדל מובהק בין תשובות התלמידים מהכתות השונות )ז 
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 ستيكيةالك: في البيت استخدم صحون بالستهالثقافة ا

 מיותתרבות צריכה: בבית אני משתמש בצלחות חד פע

Total לא כן 

 205 81 124  ז כתה

 60.5% 39.5% 100.0% 

 43.1% 38.6% 41.2% 

 152 68 84  ח

 55.3% 44.7% 100.0% 

 29.2% 32.4% 30.5% 

 121 55 66  ט

 54.5% 45.5% 100.0% 

 22.9% 26.2% 24.3% 

 20 6 14  י

 70.0% 30.0% 100.0% 

 4.9% 2.9% 4.0% 

Total  288 210 498 

 57.8% 42.2% 100.0% 

 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2.754
a

 3 .431 

Likelihood Ratio 2.800 3 .424 

Linear-by-Linear Association .211 1 .646 

N of Valid Cases 498   

בשימוש בצלחות חד  שלהם תרבות הצריכה הביתיתל י(-שכבות גיל שונות )כתות ז: השוואה בין 14 להטב

 .פעמיות

 

התוצאות מתיחסות לשאלה: בבית אני משתמש בכפות חד פעמיות? רואים שבכתה ז' רק  15בטבלה 

כתה ח' ט, כאשר ב-השיבו לא. אותה מגמת תשובות המשיכה בכתות ח 61.7%השיבו כן בעוד  39.3%

השיבו לא.   74.2%השיבו כן בעוד  25.8%השיבו לא. ובכתה ט' רק  59.7%השיבו כן בעוד  41.3%רק 

נמצא קשר מובהק בין המשתנים השיבו לא.  28.6%השיבו כן בעוד  71.4%ובכתה י' רוב התלמידים 

(
2
=18.016 P<0.000י(.-תשובות התלמידים מהכתות השונות )ז ( לבין 
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 ستيكيةالب معالقك: في البيت استخدم التهسالثقافة ا

 תרבות צריכה: בבית אני משתמש בכפיות חד םעמיות

Total לא כן 

 201 122 79  ז כתה

 39.3% 60.7% 100.0% 

 42.2% 39.5% 40.5% 

 154 92 62  ח

 40.3% 59.7% 100.0% 

 33.2% 29.8% 31.0% 

 120 89 31  ט

 25.8% 74.2% 100.0% 

 16.6% 28.8% 24.2% 

 21 6 15  י

 71.4% 28.6% 100.0% 

 8.0% 1.9% 4.2% 

Total  187 309 496 

 37.7% 62.3% 100.0% 

 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 
a

18.016 3 000. 

Likelihood Ratio 18.061 3 .000 

Linear-by-Linear Association .115 1 .735 

N of Valid Cases 496   

 .תמזלג חד פעמיבשימוש ב שלהם תרבות הצריכה הביתיתל י(-שכבות גיל שונות )כתות ז: השוואה בין 15 טבלה
 

 

ט הרוב -התוצאות מתיחסות לשאלה: בבית אני משתמש בכוסות חד פעמיות? רואים שבכתות ז 16בטבלה 

השיבו לא. אותה  33.8%השיבו כן בעוד  66.2%השיבו כן בעוד בכתה י' הרוב השיבו לא. בכתה ז' רק 

השיבו לא. ובכתה  32.2%השיבו כן בעוד  67.8%ט, כאשר בכתה ח' -מגמת תשובות המשיכה בכתות ח

השיבו  57.1% השיבו כן בעוד 42.9% רקבכתה י' אבל השיבו לא.   25.1%השיבו כן בעוד  75.1%ט' 

נמצא קשר מובהק בין המשתנים )לא. 
2
=9.081 P<0.028תשובות התלמידים מהכתות השונות  ( לבין

 י(.-)ז
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 ستيكيةالب كؤوسك: في البيت استخدم الستهالثقافة ا

 תרבות צריכה: בבית אני משתמש בכוסות חד פעמיות

Total לא כן 

 204 69 135  ז כתה

 66.2% 33.8% 100.0% 

 40.1% 43.1% 41.0% 

 152 49 103  ח

 67.8% 32.2% 100.0% 

 30.6% 30.6% 30.6% 

 120 30 90  ט

 75.0% 25.0% 100.0% 

 26.7% 18.8% 24.1% 

 21 12 9  י

 42.9% 57.1% 100.0% 

 2.7% 7.5% 4.2% 

Total  337 160 497 

 67.8% 32.2% 100.0% 

 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 
a

9.081 3 .028 

Likelihood Ratio 8.735 3 .033 

Linear-by-Linear Association .025 1 .875 

N of Valid Cases 497   

 .בשימוש בכוסות חד פעמיות שלהם הביתית תרבות הצריכהל י(-שכבות גיל שונות )כתות ז: השוואה בין 16 טבלה
 

 

י הרוב -התוצאות מתיחסות לשאלה: בבית אני משתמש בצלחות מזכוכית? רואים שבכתות ז 17בטבלה 

חן לפי מב השיבו לא. 19.4%( השיבו כן בעוד רק 81.6%)
2
  לא רואים הבדל מובהק בין תשובות

 י(.-התלמידים מהכתות השונות )ז
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 صحون زجاجيةك: في البيت استخدم الستهالثقافة ا

 תרבות צריכה: בבית אני משתמש בצלחות מזכוכית

Total לא כן 

 204 43 161  ז כתה

 78.9% 21.1% 100.0% 

 40.3% 44.8% 41.1% 

 152 25 127  ח

 83.6% 16.4% 100.0% 

 31.8% 26.0% 30.6% 

 119 24 95  ט

 79.8% 20.2% 100.0% 

 23.8% 25.0% 24.0% 

 21 4 17  י

 81.0% 19.0% 100.0% 

 4.3% 4.2% 4.2% 

Total  400 96 496 

 80.6% 19.4% 100.0% 

 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1.263
a

 3 .738 

Likelihood Ratio 1.288 3 .732 

Linear-by-Linear Association .114 1 .736 

N of Valid Cases 496   

 .בשימוש בצלחות זכוכית שלהם תרבות הצריכה הביתיתל י(-שכבות גיל שונות )כתות ז: השוואה בין 17 טבלה
 

 
י הרוב -התוצאות מתיחסות לשאלה: בבית אני משתמש בכפות מתכת? רואים שבכתות ז 18בטבלה 

חן לפי מב השיבו לא. 18.8%השיבו כן בעוד רק  (81.2%)
2
  לא רואים הבדל מובהק בין תשובות

 י(.-התלמידים מהכתות השונות )ז
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 ك: في البيت استخدم معالق من معدنالستهالثقافة ا

 תרבות צריכה: בבית אני משתמש בכפיות ממתכת

Total לא כן 

 206 42 164  ז כתה

 79.6% 20.4% 100.0% 

 40.5% 44.7% 41.3% 

 151 20 131  ח

 86.8% 13.2% 100.0% 

 32.3% 21.3% 30.3% 

 121 27 94  ט

 77.7% 22.3% 100.0% 

 23.2% 28.7% 24.2% 

 21 5 16  י

 76.2% 23.8% 100.0% 

 4.0% 5.3% 4.2% 

Total  405 94 499 

 81.2% 18.8% 100.0% 

 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4.709
a

 3 .194 

Likelihood Ratio 4.921 3 .178 

Linear-by-Linear Association .154 1 .695 

N of Valid Cases 499   

 .בשימוש בכפיות מתכת שלהם הביתית תרבות הצריכהל י(-שכבות גיל שונות )כתות ז: השוואה בין 18 טבלה
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

י הרוב -? רואים שבכתות זזכוכיתות כוסהתוצאות מתיחסות לשאלה: בבית אני משתמש ב 19בטבלה 

חן לפי מב השיבו לא. 25.7%( השיבו כן בעוד רק 74.3%)
2
  לא רואים הבדל מובהק בין תשובות

 י(.-התלמידים מהכתות השונות )ז

 

 

 ك: في البيت استخدم كؤوس زجاجيةالستهالثقافة ا

 תרבות צריכה: בבית אני משתמש בכוסות מזכוכית

Total לא כן 

 204 54 150  ז כתה

 73.5% 26.5% 100.0% 

 40.4% 42.2% 40.9% 

 153 32 121  ח

 79.1% 20.9% 100.0% 

 32.6% 25.0% 30.7% 

 121 36 85  ט

 70.2% 29.8% 100.0% 

 22.9% 28.1% 24.2% 

 21 6 15  י

 71.4% 28.6% 100.0% 

 4.0% 4.7% 4.2% 

Total  371 128 499 

 74.3% 25.7% 100.0% 

 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3.032
a

 3 .387 

Likelihood Ratio 3.077 3 .380 

Linear-by-Linear Association .263 1 .608 

N of Valid Cases 499   

 .בשימוש בכוסות זכוכית שלהם תרבות הצריכה הביתיתל י(-שכבות גיל שונות )כתות ז: השוואה בין 19 טבלה
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מתיחסות לשאלות הקשורות לתרבות הצריכה הביתית והמודעות של  21-22 אותהתוצאות בטבל

התוצאות מתיחסות לשאלה: פלסטיק מתפרק  21בטבלה  .מידים לקצב פירוק פסולת מחומרים שוניםהתל

חן לפי מב השיבו לא. 34.7%( השיבו כן בעוד רק 65.3%י הרוב )-לאט? רואים שבכתות ז
2
  לא רואים

 י(.-הבדל מובהק בין תשובות התלמידים מהכתות השונות )ז
 
 

 

 حلل ببطئستيك يتالك: البالستهالثقافة ا

 תרבות צריכה: פלסטיק מתפרק לאט

Total לא כן 

 205 68 137  ז כתה

 66.8% 33.2% 100.0% 

 42.3% 39.5% 41.3% 

 151 55 96  ח

 63.6% 36.4% 100.0% 

 29.6% 32.0% 30.4% 

 120 43 77  ט

 64.2% 35.8% 100.0% 

 23.8% 25.0% 24.2% 

 20 6 14  י

 70.0% 30.0% 100.0% 

 4.3% 3.5% 4.0% 

Total  324 172 496 

 65.3% 34.7% 100.0% 

 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square .673
a

 3 .880 

Likelihood Ratio .677 3 .879 

Linear-by-Linear Association .075 1 .785 

N of Valid Cases 496   

 .ידע שלהם בהתפרקות הפלסטיקל י(-שכבות גיל שונות )כתות ז: השוואה בין 21 טבלה
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( השיבו כן 52.1%י הרוב )-התוצאות מתיחסות לשאלה: עץ מתפרק לאט? רואים שבכתות ז 21בטבלה 

חן לפי מב השיבו לא. 47.9%בעוד 
2
 ובות התלמידים מהכתות השונות לא רואים הבדל מובהק בין תש

 י(.-)ז

 

 

 يتحلل ببطئ خشبك: الالستهالثقافة ا

 תרבות צריכה: עץ מתפרק לאט

Total לא כן 

 206 102 104  ז כתה

 50.5% 49.5% 100.0% 

 40.0% 42.7% 41.3% 

 154 75 79  ח

 51.3% 48.7% 100.0% 

 30.4% 31.4% 30.9% 

 118 52 66  ט

 55.9% 44.1% 100.0% 

 25.4% 21.8% 23.6% 

 21 10 11  י

 52.4% 47.6% 100.0% 

 4.2% 4.2% 4.2% 

Total  260 239 499 

 52.1% 47.9% 100.0% 

 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square .950
a

 3 .813 

Likelihood Ratio .952 3 .813 

Linear-by-Linear Association .629 1 .428 

N of Valid Cases 499   

 .ידע שלהם בהתפרקות העץל י(-שכבות גיל שונות )כתות ז: השוואה בין 21 טבלה
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 41.7%י רק -התוצאות מתיחסות לשאלה: כל סוגי הפסולת מתפרקים לאט? רואים שבכתות ז 22בטבלה 

חן לפי מב השיבו לא. 59.3%שיבו כן בעוד ה
2
  לא רואים הבדל מובהק בין תשובות התלמידים מהכתות

 י(.-השונות )ז

 

 

 

 

  كل النفايات تتحلل ببطئ ك:الستهالثقافة ا

 לאט תמתפרק כל הפסולתתרבות צריכה: 

Total לא כן 

 205 121 84  ז כתה

 41.0% 59.0% 100.0% 

 41.4% 40.9% 41.1% 

 152 91 61  ח

 40.1% 59.9% 100.0% 

 30.0% 30.7% 30.5% 

 121 68 53  ט

 43.8% 56.2% 100.0% 

 26.1% 23.0% 24.2% 

 21 16 5  י

 23.8% 76.2% 100.0% 

 2.5% 5.4% 4.2% 

Total  203 296 499 

 40.7% 59.3% 100.0% 

 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2.992
a

 3 .393 

Likelihood Ratio 3.164 3 .367 

Linear-by-Linear Association .156 1 .693 

N of Valid Cases 499   

 .ידע שלהם בהתפרקות כלל הפסולתל י(-שכבות גיל שונות )כתות ז: השוואה בין 22 טבלה
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י הרוב -רואים שבכתות ז התוצאות מתיחסות לשאלה: ניתן לייצר גז מפסולת אורגנית? 23טבלה ב

חן לפי מב השיבו לא. 44.6%( השיבו כן בעוד 55.4%)
2
  לא רואים הבדל מובהק בין תשובות

 י(.-התלמידים מהכתות השונות )ז

 

 

 

 يمكن استخراج غاز من النفايات العضوّية ك:الستهالثقافة ا

 ת צריכה: ניתן להפיק גז מפסולת אורגניתתרבו

Total לא כן 

 206 94 112  ז כתה

 54.4% 45.6% 100.0% 

 40.4% 42.2% 41.2% 

 152 66 86  ח

 56.6% 43.4% 100.0% 

 31.0% 29.6% 30.4% 

 121 53 68  ט

 56.2% 43.8% 100.0% 

 24.5% 23.8% 24.2% 

 21 10 11  י

 52.4% 47.6% 100.0% 

 4.0% 4.5% 4.2% 

Total  277 223 500 

 55.4% 44.6% 100.0% 

 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square .283
a

 3 .963 

Likelihood Ratio .283 3 .963 

Linear-by-Linear Association .033 1 .856 

N of Valid Cases 500   

 .ידע שלהם באפשרות להפיק גז מפסולת אורגניתל י(-שכבות גיל שונות )כתות ז: השוואה בין 23 טבלה
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מתיחסות לשאלות הקשורות לתרבות הצריכה הביתית והמודעות של  24-29 אותהתוצאות בטבל

י הרוב -ניתן למחזר גומי? רואים שבכתות זהתוצאות מתיחסות לשאלה:  24התלמידים למחזור. בטבלה 

חן לפי מב השיבו לא. 35.6%( השיבו כן בעוד רק 64.4%)
2
  לא רואים הבדל מובהק בין תשובות

 י(.-התלמידים מהכתות השונות )ז
 
 

 

 

 

 اعادة استعمال المطاط \يمكن تدوير ك:الستهالثقافة ا

 תרבות צריכה: ניתן למחזר גומי

Total לא כן 

 203 70 133  ז כתה

 65.5% 34.5% 100.0% 

 41.7% 39.8% 41.0% 

 152 55 97  ח

 63.8% 36.2% 100.0% 

 30.4% 31.3% 30.7% 

 119 44 75  ט

 63.0% 37.0% 100.0% 

 23.5% 25.0% 24.0% 

 21 7 14  י

 66.7% 33.3% 100.0% 

 4.4% 4.0% 4.2% 

Total  319 176 495 

 64.4% 35.6% 100.0% 

 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square .278
a

 3 .964 

Likelihood Ratio .278 3 .964 

Linear-by-Linear Association .093 1 .760 

N of Valid Cases 495   

 .ידע שלהם באפשרות למחזר גומיל י(-ל שונות )כתות זשכבות גי: השוואה בין 24 טבלה
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( השיבו 75.3%י הרוב )-התוצאות מתיחסות לשאלה: ניתן למחזר פלסטיק? רואים שבכתות ז 25בטבלה 

חן לפי מב השיבו לא. 24.7%כן בעוד רק 
2
  לא רואים הבדל מובהק בין תשובות התלמידים מהכתות

 י(.-השונות )ז

 

 

 

 بالستيكاعادة استعمال ال \يمكن تدوير ك:الستهالثقافة ا

 תרבות צריכה: ניתן למחזר פלסטיק

Total לא כן 

 204 54 150  ז כתה

 73.5% 26.5% 100.0% 

 40.1% 43.9% 41.0% 

 152 34 118  ח

 77.6% 22.4% 100.0% 

 31.6% 27.6% 30.6% 

 120 30 90  ט

 75.0% 25.0% 100.0% 

 24.1% 24.4% 24.1% 

 21 5 16  י

 76.2% 23.8% 100.0% 

 4.3% 4.1% 4.2% 

Total  374 123 497 

 75.3% 24.7% 100.0% 

 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square .801
a

 3 .849 

Likelihood Ratio .807 3 .848 

Linear-by-Linear Association .172 1 .678 

N of Valid Cases 497   

 .ידע שלהם באפשרות למחזר פלסטיקל י(-שכבות גיל שונות )כתות ז: השוואה בין 25 טבלה
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( השיבו כן 51.8%י הרוב )-התוצאות מתיחסות לשאלה: ניתן למחזר עץ? רואים שבכתות ז 25בטבלה 

חן לפי מב בו לא.השי 48.2%בעוד 
2
  לא רואים הבדל מובהק בין תשובות התלמידים מהכתות השונות

 י(.-)ז

 
 

 

 اعادة استعمال الخشب \يمكن تدوير ك:الستهالثقافة ا

 תרבות צריכה: ניתן למחזר עץ

Total לא כן 

 204 92 112  ז כתה

 54.9% 45.1% 100.0% 

 43.6% 38.5% 41.1% 

 151 73 78  ח

 51.7% 48.3% 100.0% 

 30.4% 30.5% 30.4% 

 120 67 53  ט

 44.2% 55.8% 100.0% 

 20.6% 28.0% 24.2% 

 21 7 14  י

 66.7% 33.3% 100.0% 

 5.4% 2.9% 4.2% 

Total  257 239 496 

 51.8% 48.2% 100.0% 

 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5.447
a

 3 .142 

Likelihood Ratio 5.492 3 .139 

Linear-by-Linear Association .843 1 .358 

N of Valid Cases 496   

 .ידע שלהם באפשרות למחזר עץל י(-שכבות גיל שונות )כתות ז: השוואה בין 26 טבלה
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( השיבו 57.2%י הרוב )-ות לשאלה: ניתן למחזר זכוכית? רואים שבכתות זהתוצאות מתיחס 27בטבלה 

חן לפי מב השיבו לא. 42.8%כן בעוד 
2
  לא רואים הבדל מובהק בין תשובות התלמידים מהכתות

 י(.-השונות )ז

 

 

 اعادة استعمال الزجاج \يمكن تدوير ك:الستهالثقافة ا

 תרבות צריכה: ניתן למחזר זכוכית

Total לא כן 

 206 97 109  ז כתה

 52.9% 47.1% 100.0% 

 38.0% 45.1% 41.0% 

 154 61 93  ח

 60.4% 39.6% 100.0% 

 32.4% 28.4% 30.7% 

 121 48 73  ט

 60.3% 39.7% 100.0% 

 25.4% 22.3% 24.1% 

 21 9 12  י

 57.1% 42.9% 100.0% 

 4.2% 4.2% 4.2% 

Total  287 215 502 

 57.2% 42.8% 100.0% 

 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2.670
a

 3 .445 

Likelihood Ratio 2.668 3 .446 

Linear-by-Linear Association 1.585 1 .208 

N of Valid Cases 502   

 .ידע שלהם באפשרות למחזר זכוכיתל י(-שכבות גיל שונות )כתות זין : השוואה ב27 טבלה
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( השיבו 73.1%י הרוב )-התוצאות מתיחסות לשאלה: ניתן למחזר מתכת? רואים שבכתות ז 28בטבלה 

נמצא קשר מובהק בין המשתנים ) השיבו לא. 26.9%כן בעוד רק 
2
=7.522 P<0.057תשובות  ( לבין

 י(.-השונות )זהתלמידים מהכתות 

 

 

 اعادة استعمال المعادن \يمكن تدوير ك:الستهالثقافة ا

 תרבות צריכה: ניתן למחזר מתכת

Total לא כן 

 206 59 147  ז כתה

 71.4% 28.6% 100.0% 

 40.4% 44.0% 41.4% 

 151 47 104  ח

 68.9% 31.1% 100.0% 

 28.6% 35.1% 30.3% 

 120 21 99  ט

 82.5% 17.5% 100.0% 

 27.2% 15.7% 24.1% 

 21 7 14  י

 66.7% 33.3% 100.0% 

 3.8% 5.2% 4.2% 

Total  364 134 498 

 73.1% 26.9% 100.0% 

 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7.522
a

 3 .057 

Likelihood Ratio 7.961 3 .047 

Linear-by-Linear Association 1.848 1 .174 

N of Valid Cases 498   

 .ידע שלהם באפשרות למחזר מתכתל י(-שכבות גיל שונות )כתות ז: השוואה בין 28 טבלה
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( השיבו כן 78.3%י הרוב )-התוצאות מתיחסות לשאלה: ניתן למחזר נייר? רואים שבכתות ז 28בטבלה 

נמצא קשר מובהק בין המשתנים ) השיבו לא. 21.7%בעוד רק 
2
=13.954 P<0.003תשובות  ( לבין

 י(.-התלמידים מהכתות השונות )ז

 

 

 اعادة استعمال الورق \يمكن تدوير ك:الستهالثقافة ا

 תרבות צריכה: ניתן למחזר נייר

Total לא כן 

 204 51 153  ז כתה

 75.0% 25.0% 100.0% 

 39.6% 47.7% 41.4% 

 149 17 132  ח

 88.6% 11.4% 100.0% 

 34.2% 15.9% 30.2% 

 119 34 85  ט

 71.4% 28.6% 100.0% 

 22.0% 31.8% 24.1% 

 21 5 16  י

 76.2% 23.8% 100.0% 

 4.1% 4.7% 4.3% 

Total  386 107 493 

 78.3% 21.7% 100.0% 

 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 13.954
a

 3 .003 

Likelihood Ratio 15.150 3 .002 

Linear-by-Linear Association .079 1 .778 

N of Valid Cases 493   

 .ם באפשרות למחזר ניירידע שלהל י(-שכבות גיל שונות )כתות ז: השוואה בין 29 טבלה
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 דיון בתוצאות

לבחון, לבדוק ולהבין את המודעות וההתנהגות הסביבתית בקרב  בהסקר זה 

לספק נתונים שיאפשרו לבנות תמונה עדכנית  תלמידים במגזר הערבי בכדי

י( -למאפיינים הקשורים להתנהגות ולמודעות סביבתית של הדור הצעיר )כתות ז

להציע פתרון או דרך פעולה לניצול ו הערבית בישראל, בקרב האוכלוסייה

וזאת כדי  .אנרגיהמשאב הפסולת בכלל והביתית האורגנית בפרט כמקור ל

לשמש בסיס למשרד להגנת הסביבה בבניית דרכי פעולה אפקטיביות להטמיע 

  את החינוך הסביבתי בקרב האוכלוסיה הערבית בכלל בישראל.

קהילה הערבית בישראל התחיל להתפתח נושא החינוך הסביבתי בקרב ה

בשנים האחרונות, ואילו המודעות לנושא זה הן בקרב הקהילה והן בקרב 

במגזר רבים תלמידי בתי הספר התחילה לעלות, עקב הצטרפותם של בתי ספר 

 ,הערבי לתוכניות סביבתיות עם אגפים האחראיים על איכות הסביבה. בנוסף

אחראיים שהתחילו להעלות לסדר היום של קובץ של חוקרים ערביים ו כנסהת

 הקהילה הערבית את חשיבותו של נושא הסביבה והטמעת החינוך הסביבתי

 .לקיימות

ניתן להציג כאן התובנות שעלו מניתוח הממצאים של מחקר זה כבסיס 

 להמלצות בהמשך.

לתלמידים בכל שכבות הגיל ללא יוצא מן הכלל מוסלמים, נוצרים ודרוזים 

ם בבית הספר יעות לנושאים סביבתיים הקשורים לפסולת הנלמדמודקיימת 

קיימים נושאים שהתלמידים שולטים בהם פחות  בתקשורת. מדווח עליהםו

 והקשורים לייצור אנרגיה מפסולת ביתית אורגנית.

לא נמצאו הבדלים מובהקים במודעות לניהול פסולת ממקורות שונים בין 

ם. מה שיכול לעיד על תרבות אחידה בקרב תלמידים מוסלמים, נוצרים או דרוזי

החברה הערבית למרות השוני בדת ובמיוחד שכולם לומדים ביחד ולפעמים 

 באותו בית הספר.
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בהתייחס להבדלים בין בנים לבנות, נראה שלבנים מודעות יותר גבוהה מהבנות 

לנושאים הקשורים למזהמים ולפסולת, אלא שעמדות הבנות יותר מתחשבות 

הבנים ובעיקר דאגה יותר לשימור הסביבה. זה תואם במידה מסויימת בסביבה מ

לספרות לגבי הבדלים מגדריים, כאשר בנות נוטות לדאוג יותר לסביבה 

 .(Coeryjens et al., 2010)ומפתחות תחושת אחריות רבה יותר מבנים 

, פלסטיק/ניילון, פסולת בשאלות הקשורות לייצור אנרגיה ממקור כמו נייר קרטון

חקלאית וכו' רוב התלמידים בכל שכבות הגיל השיבו לא או לא יודעים, דבר 

המעיד על מודעות נמוכה לנושאים אלו ולכן ניתן להניח שלא יתנו לפסולת זו 

ולא  תחשיבות, אלא רק להיפטר ממנה בכל דרך ולרוב בדרכים פרימיטיביו

 חוקיות. 

סר מודעות לסביבה משקפת חוכמו כן תרבות הצריכה בקרב שכבות גיל אלו 

מקיימת לכן רובם מעדיפים להשתמש בכלים ביתיים חד פעמיים כמו צלחות 

 שעלולה התמדה בהתנהגות זו לגרום.וכוסות ולא מודעים לנזק הסביבתי 

תוצאה מעניין )למרות שהיא לא מובהקת סטטיסטית( זו המודעות של כל 

למרות זאת הם לא י( שניתן לייצר אנרגיה )גז( מפסולת, ו-שכבות הגיל )ז

מיחסים לזה חשיבות. זה יכול לנבוע מכך שאינם מקשרים בפועל בין פסולת 

אורגנית כמקור לייצור גז אלא רק למדו או שמעו על כך ממקורות שונים כמו 

התקשורת. ניתן הניח שחלק מהתלמידים שמעו על כך מהסביבה הקרובה 

למחזור והטמנת פסולת שלהם כי ליד חלק מהישובים הערבים ממוקמים אתרים 

)כמו נאסר מחזור, ליד היישובים טמרה, אעבלין ושפרעם( ושם הם שמעו 

שמפיקים מהפסולת גז אבל חסר להם הקישור בפועל לתהליך הטכנולוגי עצמו 

 בכדי להשתכנע כי הפסולת אכן מקור לייצור גז.

לפי תשובו התלמידים בכל שכבות הגיל ניתן להבין שהתנהגותם האישית 

ופיינת בחוסר נכונותם לבצע שינויים בדפוסי ובתרבות הצריכה האישיים מא

שלהם ובעיקר בשימוש בקלים חד פעמיים למרות ידיעתם שאכן זו התנהגות לא 
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לסביבה. הם כנראה אינם מבינים ממש את משמעות ההשפעה  תידידותי

הסביבתית על תרבות הצריכה, או העובדה שדפוסי הצריכה האישיים הם 

 בתרבות הצריכה של החברה בה הם חיים.  מרכיב

טיפוח התנהגות סביבתית אחראית הוא היעד העיקרי של החינוך לסביבה 

מקיימת. התנהגות סביבתית מושפעת ממכלול משתנים הפועלים באינטראקציה 

הדדית. אחד המודלים המרכזיים המשמשים לארגון ותיאור הקשרים בין 

בילים להתנהגות סביבתית הוצג ע"י המשתנים של אוריינות סביבתית המו

Hines, Hungerford and Tomera  והוא פותח על בסיס תוצאות  086/1/בשנים

מחקרים שעסקו בהתנהגות סביבתית  58/ -אנליזה של ממצאים מ-מטה

אחראית, והוא יוצר רצף בין משתני האוריינות הסביבתית להתנהגות סביבתית 

שבכוונתו לבצע פעולה הקשורה  אחראית. מהמודל עולה שאדם המצהיר

לסביבה אכן ידווח על מעורבות אחראית בסבירות גבוהה יותר בהשוואה לאדם 

שאינו מצהיר על כוונתו לפעול. הממצאים במחקר זה תואמים המודל כי 

לתלמידים ישנה מודעות לחשיבות הפסולת לייצור גז אבל הם לא מצהירים על 

ות פחות אחראים לשמור על מקור כך באופן מובהק מה שמעיד על מעורב

פסולת זה שיגיע ליעד שלו בצורה המסודרת )ולא לשרוף אותו מאחורי הבית או 

לזרוק אותו בשולי הדרך ובאזורים החקלאיים בישוב( בכדי לנצל אותו לייצור 

הם מדגישים שהכוונות  (Hines et al., 1986/7)לפי המודל של היינס  אנרגיה.

שתנים אחרים הפועלים במשולב, שאחד מהם הוא ידע לפעול הן תוצאה של מ

של הבעיות בכדי לפעול. לפי הממצאים כנראה חסר ידע והפנמת הידע 

לחשיבות הפסולת הביתית האורגנית כמקור לאנרגיה. משתנה נוסף וחשוב הוא 

הצורך והרצון של האדם לפעול. רצון הפרט לפעול מושפע ממכלול של גורמי 

מסוגלות להשפיע שעל פי רוב בחברה הערבית קיימת אישיות כמו תחושת ה

אדישות למסוגלותו של הפרט להשפיע ולכן קל לו יותר להאשים אחרים 

( בחוסר ניצול משאב זה. עם זאת קיימת ם)ממסד, בעלי סמכות ואינטרסי
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בקרב התלמידים. חסמים  לוגית אישיתוסבירות שההסבר הוא בהתנהגות אידיא

מעמיקה ומערכתית שונה מהצבת פתרונות למגבלות אלה מחייבים התייחסות 

טכניות. התנגדות אידיאולוגית מחזקת את הצורך להביא את הנושא לדיון תוך 

המחשות הקשר הן לערכי האוכלוסיה והן לאיכות החיים ולדפוסי החיים של 

  החברה כולה.

להשלמת נושא חשוב זה בקרב החברה הערבית בישראל יש לבצע מחקר 

 קד בקבוצות גיל צעירים כי הם דור המחר והתקווה לשינוי.המשך שיתמ

 

 אפשרויות יישום תוצאות המחקר

מודעות הסביבתית בקרב הקהילה היענות של המועטה בהיה יעלהלצד 

הערבית, נראה כי ישנם חסמים ומכשולים שונים המונעים תלמידים ערביים 

בילו לאימוץ עמדות שיוכדי להפנים ערכים סביבתיים שונים ולהעלאת מודעותם 

והתנהגות סיבתית אחראית ואכפתית. מכשולים אלו מעידים כי בשנים 

האחרונות הבחינו האחראיים על החינוך הסביבתי במגזר הערבי ואלה הממונים 

במגזר היהודי לא הקיימת ת החינוך לקיימות מעעליו במשרד החינוך, כי הט

יעו כי יש לבנות ולכתוב הצ לפיכך, הם .גזר הערביממתאימה לצורכי ומצב ה

כי היות ונראה הערבית,  ובמסורת תוכניות לימודיים המתאימים למצב בחברה

עולה הצורך לבחון, לבדוק, להתאים,  כךלשם  .המקרים הם אחרים ושונים

לפתח ולקדם פתרונות ודרך פעולה המתאימה לייחודיותו של המגזר הערבי 

 ם במיוחד. בכלל ולצורכי בתי הספר והתלמידים הערביי
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 המלצות 

בתחום המודעות לחשיבות הפסולת האורגנית כמקור לספק מידע  בהמחקר זה 

הדור הצעיר על מנת לגבש המלצות לדרכים להעצמת מקומו של  לייצור אנרגיה

 םתרבות מקיימת ולקדם את מעורבות ם, לטפח בהבחברה הערבית בישראל

 בצעירים האלוציאל הטמון סביבתית. בכך ימוצה הפוטנ-בעשייה חינוכית

 .מקיימתולפיתוח אזרחות סביבתית 

לשינוי דפוסי התנהגות  כדי להגיע למרב האפקטיביות, רצוי שכל מהלך ./

ד מהגורמים יתוכנן ויותאם עם כל אח הקשורים לפסולת אורגנית ביתית

 המעורבים )בית ספר, הורים, מועצה מקומית אנשי דת, משרד ממשלתי(

ולדפוסי העבודה  ה שלהםקווי האידיאולוגי, ללהשפעתםבהתאם 

 .םהמתקיימים בה

הנגזר מחשיבות הפסולת רצוי להבהיר ולהמחיש כיצד הנושא הסביבתי  .5

. הגורמים המעורביםמתחבר אל הנושאים שבהם עוסקים הביתית 

הבהרה כזו מחדדת את הרלוונטיות של הנושא הסביבתי לסדר היום 

 .ומגדילה את הסיכוי שהנושא יוטמע

שלבית בתכנון ובהטמעת המהלכים כדי -נדרשת גישה מערכתית ורב .1

יגיעו למימוש החברה ובתוך כל אוכלוסיה )קבוצה אתנית(  ללשיגיעו לכ

 .בשטח

כחלק  בכלל והפסולת הביתית בפרט להטמיע את הנושא הסביבתי .2

בתי המועצה המקומית ואינטגרלי של תכנית הפעילות השנתית של 

)למשל, ערכיים אחרים -וק בנושאים חינוכייםבדומה לעיס הספר בישוב

 .פעמית או אקראית-ולא כפעילות חד (מניעת אלימות

הצלחה במימוש ההמלצות המפורטות לעיל הקשורות למשאבים  .בותקצ .2

ם יעודים לנושא פסולת אורגנית תלויה בראש ובראשונה בהפניית תקציבי

אתר  יישובי,כז מימון ר. , עמותות, קבוצות ענייןביתית כמו לבתי ספר
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, פעילות קהילתית, שבוע שיא, עידוד הפרדת פסולת והעמדת אינטרנט

 ציוד נדרש.

רצוי שתכנית הפעולה שיגבש המשרד להגנת הסביבה תכלול  .הערכה .6

מחוון לבחינת האפקטיביות של המהלכים להטמעת הנושא הסביבתי 

 .בחברה הערביתל יבמוביל/יואותם הוא 
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 נספח א' שאלון המחקר

 המחקר שאלון
 

 ות/יםכבוד התלמיד

סקר עמדות בקרב תלמידי -אשפה עירונית אורגנית" סביב המחקרהנכם מתבקשים למלא את השאלון 

רצינות. הנתונים הם סבלנות ובלשתף פעולה ולמלא את השאלון ב כםאנו מבקשים מ". חט"ב ערביים

 .לשימוש המחקר והינם סודיים ואינם לפרסום

 תודה רבה
 עורך המחקר

 بحث مارةإست

 الطالبة عزيزتي, الطالب عزيزي

 " ................". لفحص المعد   االستبيان تعبئة منك نرجو

 للنشر وليست سري ة وهي البحث لغرض المعلومات. وجدية باهتمام االستمارة هذه ومأل التعاون منك نرجو

 البحث طاقم                                                                                       .الشكر جزيل ولك

 

 احط بدائرة

 انثى\ذكرالجنس: 

 01\9\8\7الصف: 

 اخر\درزي\مسيحي\مسلمديانة: 

 

 :األول القسم

 .حل ها منك مطلوب أسئلة مجموعة يحوي

 اإلجابة السؤال الرقم

شمس -5كهرباء -4حركة -3اشعة -2حرارة -0  االنسان؟ الستعمال والمتوف رة األساسية الطاقة مصادر ماهي .1

 اخر-6

صوت -4غازات صناعية -3غبار -2اشعة -0 الهواء؟ تلوث مصادر هي ما .2

5-CO2 6-اخر 

-4مخلفات صناعية -3مبيدات -2مجاري -0   المياة؟ تلوث مصادر هي ما .3
 اخر-6اسمدة -5وقود 

 آخذة إسرائيل في" المعَمرة غير" المفتوحة األراضي إن   .4

 :  لـ يعود والسبب قصانبالن
-3محميات طبيعية -2التوسع السكاني -0

 اخر -6شوارع -5فنادق -4مصانع 

 الكهربائية الطاقة توليد محطة في الحجري الفحم حرق إن   .5

 ذلك؟ كيف. بيئية لمشكلة يُسب ب
 المياة تلوث-3 الهواء تلوث-2تلوث اشعة  -0

 اخر-CO2 6 -5 غبار-4

-5بالستيك -4مجاري -3سائلة -2صلبة -0 يات؟ما هي أنواع النفا .6

 اخر-6غازات 

-5حيوان  -4انسان  -3بيت  -2مصانع  -1 ما هو مصدر النفايات؟  .7
 استهالك بشري  -6زراعة 

-4مكان خاص -3الوديان واألنهر -2البحر -0 اسرائيل؟ في( المجاري) العادمة المياه تصب أين .8

 ال اعرف  -5معامل تكرير 

 نتيجة باالزدياد آخذ األرض حرارة ارتفاع أن   العلماء رضيفت .9

 :لـ
 النفايات الصلبة -3تلوث الجو -2الصناعة -0

 ال اعرف-5حرق الوقود -4

 طاقة متجددة-3ودي للبيئة -2توفير الطاقة -0 ذلك؟ اهمية ما. المياه لتسخين الشمسي السخان نستعمل .11

 ال اعرف-5تقليل حرق الوقود -4

ورق من -3ورق صناعي -2ورق جديد -0 ؟") נייר ממוחזר(مستحدث ورق:" بـ نعني اماذ .11
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 ال اعرف -5ورق اشجار  -4النفايات 

 ؟"للبيئة ودية مواصالت: "بـ القصد ما .12

 
غير  -3تستعمل طاقة شمسية  -2بدون وقود -0

ال -5تستعمل طاقة مصدرها نفايات -4ملوثة 

 اعرف

 الضرر من التقليل بهدف إلستعمالها تارتخ كنت نقل وسيلة أي ة .13

 البيئي؟
حصان -5قطار -4حافلة -3دراجة -2سيارة -0

 اخر -6

 

 :الثاني القسم

 : كالتالي(  5-1)بين يلي فيما تمثلك التي اإلمكانية اختيار عليك واآلن

 .دائما   موافق= 5.      موافق=  4.     أحيانا   موافق= 3.      ما حد الى موافق= 2.      بالمرة موافق غير= 1

 

 أ( مواقف وآراء:

غير  موقف / رأي الرقم

موافق 

 بالمرة

موافق 

إلى حد 

 ما

موافق 

 أحيانا  

موافق  موافق

 دائما  

 5 4 3 2 1 .بالبيئة الضرر تلحق التي المصانع تغريم يجب 1

ث يقلقني 2  5 4 3 2 1 .الهواء تلو 

 5 4 3 2 1 .اليومية أعمالي خالل من البيئة  جودة على التأثير أستطيع 3

 5 4 3 2 1 للبيئة تلويثها مستوى من تقلل حتى المصانع مراقبة يجب 4

 

 ب( سلوك وتصّرف

غير  سلوك الرقم

موافق 

 بالمرة

موافق 

إلى حد 

 ما

موافق 

 أحيانا  

موافق  موافق

 دائما  

 البطاريات وليس نشحنها التي البطاريات بيتنا في نستعمل 1

 .واحدة رةلم تستعمل التي

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 .بالمياه أوفر حتى سريعا   أستحم 2

 التزال والتي والحاجيات القديمة بالمالبس للمحتاجين أتبرع 3

 .جيد بوضع  

1 2 3 4 5 

 فحاال   األرض على ملقاة البالستيك/ االوراق أشاهد عندما 4

 .المهمالت سلة إلى أنقلها

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 .االرض على النفايات إلقاء بعدم مالئيز أنب ه ما كثيرا   5

 5 4 3 2 1 . البيت من أخرج عندما والمكي ف المصابيح أطفىء عادة 6

 5 4 3 2 1 .جديد من استحداثها أجل من األدوات بجمع أهتم 7

 الطبيعة، مصادر الطاقة حول تثقيفية برامج بمتابعة أهتم 8

 .والبيئة

1 2 3 4 5 

 لكثرة البالستيكية أألوعية يستعملوا ال أن أهلي أشجع 9

 .مضارها

1 

 

2 3 4 5 

 تغلفة في والبالستيك النايلون من بدال   الورق أكياس أستعمل 11

 .حاجياتي

1 2 3 4 5 

 

 عي استهالكي( وج

 

 حسب اعتقادك ما هي مصادر الطاقة المتوفرة لالنسان:

ال  ال نعم انواع مصادر الطاقة الرقم

 اعرف

 3 2 1 ة الشمسيةالطاق 1

 3 2 1 الوقود\النفط 2

 3 2 1 الطاقة النووية 3
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 3 2 1 المولد الكهربائي 4

 3 2 1 البطاريات 5

 3 2 1 حرق النفايات 6

 3 2 1  الرياحبتعمل  مراوح 7

 3 2 1 فضالت الحيوان 8

 3 2 1 زراعية\نباتية مخلفات 9

 3 2 1 المجاري 11

 ج الطاقة من:حسب اعتقادك هل ممكن استخرا

 

ال  ال نعم انواع مصادر الطاقة الرقم

 اعرف

 3 2 1 الطاقة الشمسية 1

 3 2 1 الوقود\النفط 2

 3 2 1 الطاقة النووية 3

 3 2 1 المولد الكهربائي 4

 3 2 1 البطاريات 5

 3 2 1 حرق النفايات 6

 3 2 1  الرياحبتعمل  مراوح 7

 3 2 1 فضالت الحيوان 8

 3 2 1 زراعية\تيةنبا مخلفات 9

 3 2 1 المجاري 11

 
 مصطلح معروف لدي: )מיון פסולת(تعريب او تصنيف النفايات 

 ال \نعم  

 من خالل:المصطلح معروف لدي ، نعماذا كان الجواب 

 نعم المكان الرقم

  المدرسة 1

  االهل\البيت 3

  الصحافة 4

  االنترنت 5

  االصدقاء 6

  ي )فيسبوك، واتس اب،...(مواقع التواصل االجتماع 7

  ارشاد من وزارة حماية البيئة 8

  نشرات خاصة 9

  ثقافة عامة 11

 
 هل يتم التخلص من النفايات التالية النتاج طاقة:

ال  ال نعم النفايات الرقم

 اعرف

    مخلفات طعام 1

    كرتون مغلف 3

    نايلون\بالستيك 4

    مخلفات زراعية: نبات، اشجار... 5

    زجاج 6

    اثاث 7

    معلبات معدنية، كوال، مشروبات طاقة 8

    نفايات بناء 9

    نفايات الكترونية مثل: تلفاز، حاسوب، بطاري ات 11

 

 ال\ثقافة االستهالك: اجب بنعم -0
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 ال\في البيت استخدم صحون بالستيكية.  نعم -2

 ال\في البيت استخدم معالق بالستيكية.  نعم -3

 ال\استخدم كؤوس بالستيكية.  نعمفي البيت  -4

 ال\في البيت استخدم صحون زجاجية.  نعم -5

 ال\في البيت استخدم معالق من معدن.  نعم -6

 ال\في البيت استخدم كؤوس زجاجية.  نعم -7

 ال\البالستيك يتحلل ببطئ.  نعم -8

 ال\الخشب يتحلل ببطئ.  نعم -9

 ال\كل النفايات تتحلل ببطئ .  نعم -01

 ال\فايات العضوّية.  نعميمكن استخراج غاز من الن -00

 ال\اعادة استعمال المطاط.  نعم \يمكن تدوير -02

 ال\اعادة استعمال البالستيك.  نعم \يمكن تدوير -03

 ال\اعادة استعمال الخشب.  نعم \يمكن تدوير -04

 ال\اعادة استعمال الزجاج.  نعم \يمكن تدوير -05

 ال\اعادة استعمال المعادن.  نعم \يمكن تدوير -06

 ال\ستعمال الورق.  نعماعادة ا \يمكن تدوير -07
 
 

 الشكر جزيل

 البحث طاقم
 

 


