
 מה חושבים ההורים על חטיבת הביניים
ועל לימודי המתמטיקה והמדעים 

 תקציר המבוסס על מחקר של הגר לרמן וליאת עצמון הכט,
המרכז הארצי לבחינות והערכה, עבור קרן טראמפ, ספטמבר 2018 

המחקר עוסק בתפיסות ההורים לגבי תפקידה של חטיבת הביניים ובדעותיהם בנוגע לבית הספר שבו 
לומד ילדם. הם נשאלו על מקומה של חטיבת הביניים למול תמונת העתיד שהם מייחלים לילדיהם, וכן 
על יחסם אל מקצועות המתמטיקה והמדעים. השתתפו במחקר 315 הורים )147 אבות ו-168 אימהות( 

לילדים הלומדים בכיתות ז'-ט' מכל רחבי הארץ וקבוצות האוכלוסייה. 

עיקרי הממצאים

שביעות רצון מחטיבת הביניים
ניכר כי ישנה שביעות רצון גבוהה מאוד של ההורים מחטיבת הביניים: מרביתם )78%( העידו כי הם שבעי 
רצון מרמת הלימודים בבית הספר של ילדיהם, וכמעט מחצית העידו שהיו מאחלים לעצמם ללמוד בבית 

הספר שבו לומדים ילדיהם.
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  מאוד לא מרוצה

  די לא מרוצה

  אין לי עמדה ברורה

  די מרוצה

  מאוד מרוצה

 האם אני מרוצה מרמת הלימודים
 בבית הספר של בני/בתי?

  בשום אופן לא

  די לא

  אין לי דעה מגובשת

  נראה לי שכן

  כן מאוד

 האם היית רוצה ללמוד בבית הספר
 שבו לומדת/ת בנך/בתך?
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  כלל לא מסכים

  די לא מסכים

  אין לי דעה מגובשת

  די מסכים

  מסכים מאוד

האם בבית הספר של בנך/בתך  יש הרבה מורים טובים?

האם המורה של בנך/בתך הוא/היא מור/ה טוב/ה?

מרבית  ההורים.  בקרב  גבוהה  רצון  לשביעות  זוכה  ביניים  בחטיבת  המורים  ואיכות  ההוראה  רמת  גם 
והן בהתייחס  ילדם יש הרבה מורים טובים, הן באופן כללי  ההורים )69%( מציינים שבבית הספר של 

לרמת הידע של המורים בתחומי המתמטיקה והמדעים באופן ספציפי.  

  מתמטיקה        מדעים
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האם את/ה יודע/ת מה המצב של בנך/בתך בבית הספר?

מידת מעורבות בחיי ילדם בבית הספר
ההורים מעידים על עצמם שהם יודעים היטב מה עובר על ילדיהם בחטיבת הביניים, הן מבחינה חברתית 
)89%( והן מבחינה לימודית )91%(.  מרביתם )76%( סומכים על מחנכי הכיתה של ילדיהם. עם זאת, הם 

)60%( עדיין מביעים רצון שבית הספר יערב אותם יותר במה שקורה לילדיהם בבית הספר. 

  מבחינה חברתית        מבחינה לימודית

  מאוד לא רוצה

  די לא רוצה

  אין לי דעה מגובשת

  די רוצה

  מאוד רוצה

האם היית רוצה שבית הספר יערב  אותך 
יותר במה שקורה לבנך/בתך?

 האם את/ה סומכ/ת על מחנך/ת
הכיתה של בנך/בתך?
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כיצד ההורים תופסים את חטיבת הביניים
לדעת ההורים, חטיבת הביניים נתפסת כשלב מעבר חשוב בין בית הספר היסודי לתיכון וכשלב התורם 
הוא חשוב  לתיכון  היסודי  בין  כשלב מעבר  הביניים  קיום חטיבת  כי  חושבים  לתיכון. 55%  להסתגלות 

ומלמד, וכמחצית )48%( סבורים כי שלב זה תורם להסתגלות לבית הספר התיכון.  

עם זאת, חשוב לשים לב שבעיני ההורים התפקידים החשובים של חטיבת הביניים הם בעיקר חברתיים 
וערכיים. בתחום הלימודי הם מצפים שחטיבת הביניים תקנה מיומנויות והרגלי למידה, אך עם זאת הם 
אינם מייחסים חשיבות לרמת הלימודים בה, לעידוד הצטיינות והשקעה בלימודים, או להכוונה למגמות 

לימוד בתיכון.

מתקבל הרושם שלהורים רבים )41%( אין העדפה מפורשת לתחום מסוים שהם רוצים שילדם ילמד בעתיד 
לילדם, התשובות  לימודים הם מייחלים  כיוון  זאת, איזה  )"שילמד מה שמעניין אותו"(. כשנשאלו בכל 
הרווחות הן: מדעי המחשב )23% מההורים(, רפואה )15%(, הנדסה )13%( וכלכלה ומנהל עסקים )13%(.

מה הם 3 הדברים החשובים ביותר לך בחטיבת הביניים?
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מהם 3 הדברים שאינם חשובים לך בחטיבת הביניים?

 האם משנה לך מה בנך/בתך ילמדו באוניברסיטה, 
או שמבחינתך העיקר שיהנו ממה שהם לומדים?
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לימודי המתמטיקה והמדעים
לימודי המתמטיקה בעיקר )64%(, ופחות מכך המדעים )46%(, נתפסים בעיני ההורים כמקצועות חשובים 
מאוד שיוכלו להועיל לילדיהם בחיים. מסלול חמש היחידות במתמטיקה ובפיזיקה נתפס כחשוב במיוחד 
וכקשה במיוחד, ושרק תלמידים מעטים יכולים ללמוד אותם ברמות הגבוהות. עם זאת, מרבית ההורים 
)56%( חושבים כי על ילדם ללמוד 5 יחידות במתמטיקה בתיכון, וכי הם )60%( רואים חשיבות שילדם 

ילמד בהקבצה הגבוהה במתמטיקה בחטיבת הביניים כדי לשפר את סיכוייו להגיע לתיכון.

האם לדעתך זהו אחד המקצועות החשובים ביותר הנלמדים בבית הספר?

מדובר במקצוע קשה, רק מעט ילדים יכולים ללמוד אותו ברמת חמש יחידות

  מדעים        מתמטיקה

  פיזיקה        מתמטיקה
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אני חושב/ת שבני/בתי צריכ/ה ללמוד חמש יחידות

  פיזיקה        מתמטיקה

 חשוב לי שבני/בתי ילמדו בהקבצה א' במתמטיקה כדי
שישפרו את סיכוייהם להתקבל לחמש יחידות בתיכון

ההורים מדווחים כי הם נוטלים תפקיד פעיל בלימודי המתמטיקה של ילדם. 71% מההורים מעוניינים 
כי ילדם ישקיע בלימודי המתמטיקה, 86% ישמחו אם ילדם יקבל ציון גבוה במתמטיקה, ו-90% יעודדו 
אותו להתאמץ ולא להתייאש כאשר הוא מתקשה עם חומר הלימוד. 30% מציינים כי הם עוזרים לילדם 

בשיעורי הבית במתמטיקה כשיש בכך צורך. 
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האם משנה לך האם בנך/בתך משקיעים בלימודים?

  פיזיקה        מתמטיקה

  כלל לא

  די לא

  אין לי דעה מגובשת

  די כן

  כן מאוד

 כשלבני/בתי קשה להתמווד עם חומר הלימודים במתמטיקה,
אני מעודדת/ת אותו/ה להתאמץ ולא להתייאש


