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סקר עמדות הורים בנושא חינוך חוץ
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קבוע כחלק ממערכת השעות ובהיקף של  

.שעתיים שבועיות לפחות



עמדות הורים בנושא חינוך חוץ
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מטרות
מטרת הסקר הינה קבלת תמונת מצב של עמדות הורים  

תועלת  , לילדים צעירים לצד בחינה של עמדות בנושא חשיבות
ומידת השקעה בלמידת חוץ

מדגם
הסקר מהווה מדגם מייצג של החברה הישראלית ונערך על  

508על הסקר ענו . בשפות עברית וערביתIPANELידי חברת 
משיבים ומשיבות

נתונים וניתוח
השקפים הבאים מציגים את ממצאי הסקר החל מפירוט 

חשיבות ותועלות חינוך חוץ בעיני , ות/דמוגרפי של המשיבים
ומוכנות להשקעה על מנת שילדיהם יזכו לחינוך  ות/המשיבים

חוץ  
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האם אחד מילדיך או יותר למד בשנת 
הלימודים האחרונה לפחות שעתיים  

?  שבועיות בחוץ באופן קבוע
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ות\המשיבים,הניתוחלצורך
מהמודליםהושמטוות\הבאים

"ת\יודעלא"שענוהורים:השונים
שלשבועיותלמידהשעותעל

השכלהבעלי,)N=29(ה\הילד
.)N=3("פחותאויסודית"

ביןמובהקיםקשריםנמצאולא
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חינוךשלהנושאכיהעידו)82%(ות/המשיביםמרבית
מאדרבה–בינוניתבמידהכהוריםן/להםחשובחוץ

עד כמה הנושא של חינוך חוץ במערכת
)1-5סקאלה (? החינוך חשוב לך כהורה

במערכתחוץחינוךשלשהנושאתעידאישהכינמצא
כאשר,בממוצעמגבריותר'יח0.2-בלהחשובהחינוך

.**זהיםהנתוניםשארכל

הלימודיםבשנתלמדיותראומילדיהםשאחדהורים
קבועבאופןבחוץשבועיותשעתייםלפחותהאחרונה

'יח0.4-בלהםחשובחוץחינוךשלהנושאכייעידו
שעתייםלפחותלמדואינםשילדיהםמהוריםיותר

הנתוניםשארכלכאשר,קבועבאופןבחוץשבועיות
*זהים

P-value<0.1*P-value<0.05**
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חשוב במידה רבה חשוב במידה בינונית חשוב במידה מועטה לא חשוב כלל



P-value<0.05*

)N=476(

ות/רוציםהיוכיהעידו)75%(ות/המשיביםמרבית
יוםועדשעתייםביןחוץבחינוךיתחנכון/שילדיהם

.בשבוע

כמה שעות שבועיות היית רוצה שילדיך  
?  יתחנכו בחוץ

חוץחינוךשלהחשיבותברמתעלייה,כלליבאופן
*הרצויותהשעותכמותאתמעלה

20%

38% 37%

5%

כמה ימים בשבוע או יותר יום בשבוע שעתיים בשבוע בכלל לא



?ה מזהה בחינוך/מהן התועלות שאת
)*אפשרויות2ניתן לבחור עד (

ות/האחוזים מתייחסים לאחוז המענה על כל תועלת מכלל המשיבים* 

)N=476(

55%

46%

32%

22%
19%

8%

מאפשר למידה חוויתית  
ומהנה יותר

מעודד סקרנות ויצירתיות מפתח כישורים חברתיים מחזק חיבור לטבע מפחית חרדות ומפתח 
עצמאות

משפר הישגים לימודיים



36%

26% 26%

17% 16%

11%

₪ 500-תשלום נוסף של כ
בשנה

אין באפשרותי להשקיע  
מעבר לקיים

התנדבות חד פעמית ת להשקיע  /אינני מעוניין
מעבר לקיים

ליווי של הפעילות באופן 
קבוע אחת לשבוע

אשמח להשקיע באופן  
אחר

?ה להשקיע על מנת שילדיך יזכו לחינוך חוץ/י מוכן/מה תהיה
*)אפשרויות2ניתן לבחור עד (

)N=25(יכולים להשקיע בנוסף לסימון אפשרות להשקעה \הושמטו מהמודל הורים שהעידו כי אינם מוכנים, ות/האחוזים מתייחסים לאחוז המענה על כל תועלת מכלל המשיבים* 

)N=451(



עלכספיתבצורהלהשקיעסיכויפחות

.במשפחהנוסףילדכל

?ה להשקיע על מנת שילדיך יזכו לחינוך חוץ/י מוכן/מה תהיה
)אפשרויות2ניתן לבחור עד (

*ממצאים עיקרים

אות/מעונייןאינני"לבחורסיכויפחות

"לקייםמעברלהשקיעבאפשרותיאין

חוץבחינוךנוספתחשיבותרמתכלעל

50%

אות/מעונייןאינני"לבחורסיכוייםיותר

"לקייםמעברלהשקיעבאפשרותיאין

לגבריםביחסנשיםבקרב

פי 1.7

18%

עלכספיתבצורהלהשקיעסיכוייםיותר

חוץבחינוךנוספתחשיבותרמתכל

24%

*כאשר כל שאר הנתונים זהים

שלליווי"בצורתלהשקיעסיכוייםיותר

אחתקבועבאופןבחוץהפעילות

נוספתחשיבותרמתכלעל"לשבוע

חוץבחינוך

התנדבות"בצורתלהשקיעסיכויפחות

במשפחהנוסףילדכלעל"פעמיתחד
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)N=451(

פי 1.8 פי 1.7
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? עד כמה הנושא של חינוך חוץ במערכת החינוך חשוב לך כהורה. 1
) חשוב במידה רבה מאוד-5; חשוב במידה רבה-4; חשוב במידה בינונית-3; חשוב במידה מועטה-2; לא חשוב בכלל-1(

?  כמה שעות שבועיות היית רוצה שילדיך יתחנכו בחוץ. 2
)כמה ימים בשבוע או יותר; יום בשבוע; שעתיים בשבוע; בכלל לא: יש לסמן תשובה אחת מתוך האפשרויות הבאות(

)אפשרויות מתוך הרשימה הבאה2נא לבחור עד (? ה מזהה בחינוך חוץ.מהן התועלות שאת. 3
עצמאותומפתחחרדותמפחית-

חברתייםכישוריםמפתח-

יותרומהנהחווייתיתלמידהמאפשר-

ויצירתיותסקרנותמעודד-

לטבעחיבורמחזק-

לימודייםהישגיםמשפר-

)הבאההרשימהמתוךאפשרויות2עדלבחורנא(?חוץלחינוךיזכושילדיךמנתעללהשקיעה.מוכןי.תהיהמה.4

להשקיע מעבר לקיים  ת.מעונייןאינני -

אין באפשרותי להשקיע מעבר לקיים  -

התנדבות חד פעמית  -

בשנה  ₪ 500-תשלום נוסף של כ-

ליווי של הפעילות בחוץ באופן קבוע אחת לשבוע  -

אשמח להשקיע באופן אחר-

? ) בלבד3-12אלו בגילאי (היכן מתחנכים ילדיך . 5

)גן ובית ספר יסודי; בית ספר יסודי; גן(

?  האם אחד מילדיך או יותר למד בשנת הלימודים האחרונה לפחות שעתיים שבועיות בחוץ באופן קבוע. 6

)לא יודע; לא; כן(
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