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 תקציר

החינוך הביתי הינו גישה חינוכית בו ילדים בגילאים מגוונים אינם לומדים בבית ספר ציבורי, אלא 

.  (Kula, 2018 ;Ray, 2018  ;Murphy, 2012מתחנכים בעיקר בביתם, לרוב בשל בחירת ההורים )

 Home" . המונח הראשון נקראשונים בשפה האנגלית מונחיםני שיש "חינוך ביתי"  למושג

"schooling סדר יום מובנה, שימוש בחומרי לימוד ושימוש  ,שמשמעם למידה בבית באופן פרטי

שפירושו   " "Unschoolingאו    "Home Education"המונח השני נקרא .בתוכנית לימודים סדורה

אוסף חוויות והתנסויות למידה בדרך חקרנית, אינטואיטיבית וסקרנית ללא חומר מוכתב מראש, 

היות ודרך חינוך זו הילד חווה, ללא הגדרה והתאמה ללוח זמנים. משפחות אלו בחרו כך נות שוש

. כיום, כלל תלמידי החינוך הביתי לאורח החיים ההוליסטי של למידה בדרך טבעית מתחברת

 Ray, 2018; Kula ,2018)  ;Murphy ללא הבחנה בין הגישות השונות "Home schooling"נקראים 

2012 .) 

ועוד, כדי להשתתף בחינוך הביתי בישראל יש תהליך מובנה של הגשת בקשה מנומקת למשרד זאת 

"(. משפחות המעוניינות "Unschoolingהחינוך אודות הבחירה ללמד בדרך אינטואיטיבית בבית )

וכן תוכנית לימודים  ת בחירתןלחנך בבית נדרשות להגיש למשרד החינוך מכתב מנומק אודו

 2009טריונים שקבע המשרד, ולהמתין לאישור השר ובאי כוחו )חוזר מנכ"ל מוסדרת על פי קרי

(. בשנים האחרונות חל גידול מתמשך במספר הבקשות שהוגשו במדינת ישראל 2007, וורגן)א(,  8סו/

בקשות שאושרו על ידי המשרד לחינוך מהבית  908על  2016למשרד החינוך, והוא עומד נכון לשנת 

-ובכ 650%-. מדובר בגידול של כ2004בקשות בשנת  140( לעומת 2017המינהל, )משרד החינוך, אגף 

בוחרות לחנך את  בישראל משפחותילדים המתחנכים בחינוך ביתי בפיקוח המשרד. רוב ה 908

 בדרך חקרנית ת" שפירושו למידה אינטואיטיבי "Unschooling על פי המונח ביתיחינוך ילדיהן ב

 (. 2014 וינינגר,; 2014 ,דוד–; בן 2014מידן, -כהן)

.  הרמה הראשונה ארבע רמות רגולציה ופיקוחממעמדו של החינוך הביתי בעולם מורכב בהקשר זה, 

מדינות המאפשרות חינוך ביתי ללא של רגולציה ופיקוח של המדינה על קיום החינוך הביתי אלו 

של רגולציה ופיקוח של המדינה על קיום החינוך הביתי  או עם רגולציה נמוכה. הרמה השניה פיקוח

הרמה השלישית של רגולציה  ורגלוציה גבוהה. ת המאפשרות חינוך ביתי תוך פיקוחמדינואלו 

ופיקוח של המדינה על קיום החינוך הביתי אלו מדינות המאפשרות חינוך ביתי המעוגן 



ציה ופיקוח של המדינה על קיום החינוך בחוקה/בחוק ורגלוציה בינונית. הרמה הרביעית של רגול

 (.(Donnelly, 2012 פרט למקרים מיוחדיםי, חינוך ביתקיום מדינות האוסרות על  הביתי אלו

שיטות אלו  ת במספר מדדים. ראשית,אפיינתמוהפיקוח על ידי המדינות השונות  מדידת הרגולציה

שפחות המתחנכות בחינוך ביתי המ מהי כמותהחינוך הביתי,  תלמידיל למדידת ההישגיםהערכה 

כישורי המורים בבית הספר, , נמדדים נוסף על כך. יבוריות רשויות הצהם מוכרים לבאזור והאם 

חשופים להוראה איכותית. מדד שעות ההוראה ועד כמה תלמידי בתי הספר  מספר אורך הימים או

נוספות תקנות ומרי לימוד, חו של ילדי החינוך הביתי, תיאורתיאור תוכנית הלימודים  אחרון הוא

 (.Donnelly, 2012 ;Ray, 2018)  , כל מדינה על פי התייחסותהחינוךמדידת איכות הל הקשורות

נוסף על כך, ילדי החינוך הביתי בישראל מהווים אחוז מועט מאוכלוסיית התלמידים בחינוך 

יליון תלמידים מהמגזר מ 1.25, ישנם  2016הציבורי. על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיקה לשנת 

. כאמור, על פי נתוני משרד החינוך יסודיהיהודי הלומדים בחינוך הציבורי במסגרות היסודי והעל 

מסך  0.0008%ילדים בחינוך הביתי, ועל כן תלמידי החינוך הביתי מהווים  908-ישנם כ 2016לשנת 

בחינוך הביתי לעומת עמיתיהם כלל התלמידים הלומדים במסגרות אלו. לעומתם, אחוז המתחנכים 

בארצות הברית. כלומר, בארצות  0.05%בחינוך הציבורי בבתי ספר יסודיים ועל יסודיים הוא 

הברית אחוז הילדים המתחנכים בחינוך הביתי גדול יותר מאחוז המתחנכים בחינוך הביתי 

 (.United States Census Bureau, 2010בהשוואה לישראל )

למעמד הביניים,  יםכמגוון. הם משתיי הינובישראל וחרים לחנך בחינוך ביתי מאפייני ההורים הב

מיסים.  בצבא ומשלמיופעילים משרתים הורים בעלי השכלה אקדמאית, עובדים לפרנסתם,  חלקם

בישראל סוציאלית מהווה קריאת תיגר אודות המציאות ה בבחירתם החינוכית, פרישתם מהחברה

 דגני-הלרי )מושגים והאליטות הקובעות את סדר היום החברתמהמתרחקים רואים עצמם כהם ו

 (.2014, בן דוד, 2007

. השניה, חינוךלזכות ערך בחינוך. הראשונה היא ה-במחקר זה מוצגות שלוש זכויות מהותיות שוות

זכויות אלה נובעות מתוקף הזכות שוויון בחינוך. הזכות השלישית,  זכות הבחירה באופי החינוך.

 , מתוקףילדיהם חינוך (. מכאן שלהורים יש זכות לבחירת2012רות ולכבוד )רבין ואור, לחי ,חופשל

 הוכרה זכות זו  .לאוטונומיה על חייו בשל הזכותאדם בכל גיל ובכל מעמד לקבל החלטות  שלהזכות 

 ;2004חוקתי )רבין,  מעמד יש ךחינו לבחור ההורים של לחירותם גם כך, ולפי בעברחוקתית  כזכות

 (.2012רבין ואור, 



בשנים האחרונות חל שינוי בתפיסה החינוכית ונוצר סדר יום חדש בו החינוך לחשיבה יתר על כן, 

 מחקרים מראים כי החשיבה היצירתית מסייעת בפיתוח חשיבה ביקורתית .יצירתית במרכזו

 יםמתאפשר.  שינוי זה מתאפשר ((Ritter & Mostert, 2017 ; Pink, 2005ואמצעי לפתרון בעיות 

 Ritter & Mostert, 2017).) ומפתחים את ההון האנושי גלובלי בו הידע והמידע משמעותייםבעידן 

בעולם מהיר יעדים  שיבווכ איכותיתללמידה  חשובהמודגשת כמיומנויות  היצירתיתהחשיבה 

צירתית חשיבה היה. (Pink, 2005) 21-בהשתלבות כלכלת הידע במאה ה. אך מעל הכל, ודינמי

בפתרון בעיות אישיות וחברתיות והסתגלות לסיטואציות חדשות שאינן מוכרות  מסייע לתלמידים

 (.  Stiglitz & Greenwald, 2014 ; Ritter & Mostert, 2017לו )

כפיתוח יחסי גומלין עם הזולת במצבים שונים, בדרכים מוגדר המושג מיומנות חברתית בהקשר זה, 

 Monneirד ובעלת אינטליגנציה רגשית )בחברה, המביאה תועלת לפרט ולזולת כאחשמקובלות 

המונחים אינטליגנציה חברתית לבין אינטליגנציה רגשית  בלבול קונספטואלי ביןישנו  (.2015

 מקובלתאחת כי אין הגדרה  Bayer, Ditton & Wohlkinger ,2012))נמצא  .ומיומנויות חברתיות

חברתיות כגון  תהוא אסופת אינטראקציווכי נהוג להסביר כי המושג  רתיות,להמשגת מיומנויות חב

אישית ן בי ויכולתאינטראקטיביות, אסרטיביות, הערכה עצמית, יכולת חברתית מיומנויות 

(Arnold, Kupersmidt, Vogerler-lee & Marshall, 2012 ) . מושגים אלה משמשים כמילים

אותם מושגים נתפסים כמרכיבים זה  . אבל,ולעיתים כמונח רחב לכישורי חיברות לסביבה נרדפות

אינטראקציה יעילה עם אחרים כמתבססת על מיומנויות ויכולות חברתיות כ את זה בהגדרתם

 .(Monneir, 2015 ;Bayer, Ditton & Wohlkinger ,2012) חברתיות

לאור הנאמר לעיל כי החינוך הביתי בישראל בצמיחה מתמדת, והעובדה כי החשיבה היצירתית 

ביותר בחינת הקשרים הללו בין והמיומנויות החברתיות משמעותיות לפרט ולחברה חשובה 

בחינוך הביתי,  למידההוראה וההצלחת ההחשיבה היצירתית והמיומנויות חברתיות לבין מידת 

יותר או פחות או שווי ערך לחינוך הביתי. בהקשר זה, בשנים האחרונות ומציאתם אפקטיביים 

אפקטיביות בחינוך בשל כמה סיבות: ראשית, -עולה המודעות לשימוש במודל החדשני לניתוח עלות

יש לבחון את  כמות המשאבים וההשקעה הכספית של מדינות גבוהה ביותר בתחום החינוך, ועל כן

שנית, החינוך במדינות המפותחות נמצא במיקום גבוה בסדר הוצאת הכספים הזו בקפידה. 

העדיפות ועל כן יש צורך לבדוק הלימה בין השקעת הכספים הגבוהה לבין בחינת השיפור בהישגים 



 ;Levin, McEwan, Belfield, Bowden, & Shand, 2018ובתכנים הרצויים בחינוך ובהשכלה )

Levin & Schwartz, 2012.) 

 חישובי היעילות בתוכנית הלמידה וההוראה של ילדי החינוך הביתי בישראל. היות המודל מציג את 

נדרשו התאמות לביצוע יות אינו נפוץ במדינת ישראל, אפקטיב-עלות החישובהשימוש במודל ו

הניתוח באופן שיתאים לנתוני המדינה כמפורט בכלי המחקר. למשל, התאמה בגין המתקנים 

, העובדים ושעות העבודה בישראל, חישובי עלויות שונים כגון ציוד והמבנים השונים, חישוב שכר

שנמצאו חברתיות המיומנויות היצירתית והחשיבה נמדדו ה בניתוח המודל אספקה ועוד.

-עלותלהשתמש במודל ' כדימומלץ להשקיע משאבים  אפקטיביות בקרב ילדי החינוך הביתי, על כן

 .לימוד שונות לבחינת תוכניות ' באופן שגרתיאפקטיביות

חשיבה תוכנית ההוראה והלמידה בחינוך הביתי ביחס למדדי המחקר זה בוחן את הקשרים בין 

קשרים אלה נבדקים  קבוצת ההשוואה ילדי החינוך הציבורי.ין בלו המיומנויות חברתיותיצירתית ו

מספר , השכלת הורים, מוצאסטטיסטית תוך התייחסות למשתנה הרקע )מגדר, גיל התלמיד, ארץ 

(. בשונה ממחקרים אחרים העוסקים בקשרים בין החינוך הביתי לבין מדידת מגוריםואזור  ילדים

הישגים לימודיים, או בחינת היבטי ההורים לבחירה בחינוך הביתי, או לבין נקודת המבט של 

המתחנכים בחינוך ביתי, מחקר זה מתמקד דווקא במדדים אלה בילדי החינוך הביתי במידת 

היצירתית ובחינת המיומנויות החברתיות, תוך מדידתם באמצעות כלי מחקר חדשניים חשיבתם 

 (.Guterman & Neuman, 2016; 2007דגני, -; הלר2014; בן דוד, 2010 ושונים )אדרי,

השערה ראשונה, משוער כי ימצאו הבדלים בין . השערות המחקר שמונהבמסגרת המחקר הועלו 

והסביבה לבין סוג החינוך )חינוך ביתי/חינוך ציבורי(. השערה  משתנה הרקע של התלמיד, ההורים

משוער כי ימצאו הבדלים בין משתנה הרקע של התלמיד, ההורים והסביבה לבין רמת שניה, 

משוער כי ימצאו הבדלים בין משתנה הרקע של התלמיד, השערה שלישית,  החשיבה היצירתית.

משוער כי ימצאו הבדלים בין סוג השערה רביעית,  ההורים והסביבה לבין המיומנויות החברתיות.

משוער כי ימצאו הבדלים בין סוג השערה חמישית,  החינוך לבין החשיבה היצירתית של הילדים.

משוער כי ימצאו הבדלים בין סוג השערה שישית,  החינוך לבין מיומנויות החברתיות של הילדים.

טי של משתנה הרקע של התלמיד, ההורים החינוך לבין רמת החשיבה היצירתית בפיקוח סטטיס

משוער כי ימצאו השערה שביעית,  והסביבה בדומה לשני סוגי החינוך או לטובת החינוך הביתי.

הבדלים בין סוג החינוך לבין המיומנויות החברתיות בפיקוח סטטיסטי של משתנה הרקע של 



השערה שמינית,  וך הביתי.התלמיד, ההורים והסביבה בדומה לשני סוגי החינוך או לטובת החינ

במדידת תוכנית ההוראה והלמידה מין הבית  אפקטיביות-משוער כי ימצאו הבדלים ביחסי עלות

ביחס למדדי בקרב ילדי החינוך הביתי בהשוואה לתוכנית ההוראה והלמידה בחינוך הציבורי 

 .לטובת החינוך הביתי המיומנויות החברתיותוהחשיבה היצירתית 

-עלותמודלים של רגרסיות וניתוח מודל  7-שימוש ב כוללת ניתוח כמותי תוך שיטת המחקר

מודלים  2מודלים של רגרסיה מרובת משתנים,   2אפקטיביות: מודל אחד של רגרסיה לוגיסטית, 

. ביתר אפקטיביות-עלות גרסיה היררכית וניתוח מודלמודלים של ר 2של רגרסיה ליניארית פשוטה, 

הראשונה בה יימצא קשרים בין משתנה  להשערהרסיה לוגיסטית נותן מענה של רג 1פירוט, מודל 

של רגרסיה מרובת משתנים  נותן מענה  2הרקע של התלמיד לבין השתייכותו לסוג החינוך. מודל 

נותן  3השניה הבוחנת את הקשר בין משתנה הרקע לבין רמת החשיבה היצירתית. מודל  להשערה

את הקשר בין משתנה הרקע לבין רמת המיומנויות החברתיות. השלישית הבוחנת  להשערהמענה 

נותן מענה  5נותן מענה לקשרים בין סוג החינוך לבין רמת החשיבה היצירתית. מודל  4מודל 

מהם הקשרים  להשערהנותן מענה  6לקשרים בין סוג החינוך לרמת המיומנויות החברתיות. מודל 

נותן מענה  7ך פיקוח סטטיסטי על משתנה הרקע. מודל בין סוג החינוך לרמת החשיבה היצירתית תו

מהם הקשרים בין סוג החינוך למיומנויות החברתיות תוך פיקוח על משתנה הרקע. מודל  להשערה

והמיומנויות החשיבה היצירתית בחינוך הביתי ביחס למדדי  ההוראה והלמידהתוכנית בוחן את  8

 .של נתונים אלה אפקטיביותובחינת ה עמיתיהם בחינוך הציבוריבהשוואה לוהחברתיות 

 TCT-DPהינם שני שאלונים ומודל לניתוח. שאלון ראשון למדידת חשיבה יצירתית  כלי המחקר

(Test for Creative Thinking Drawing Production) שאלון שני למדידת מיומנויות חברתיות .

SSRS (Social Skills Rating System כלי שלישי הינו .) אפקטיביות )-עלותהמודל חישוביCost 

Effectiveness Analysis בחינוך. התוקף והמהימנות של שאלון החשיבה היצירתית )TCT-DP 

מנותי. העקיבות של השאלון הוערכה באמצעות אלפא שופטים מהתחום הא 3ידי צוות של  הוערך על

רתיות הוערך על ידי הספרות התוקף והמהימנות של שאלון המיומנויות חב . α.=83 קרונבך והיא

במחקר הנוכחי הוערכה באמצעות אלפא קרונבך  SSRSהמקצועית. העקיבות הפנימית של השאלון 

אינו נמדד במובהקות סטטיסטית, אלא בחישובים  אפקטיביות-עלות. מודל הניתוח α.=85והיא 

 מתמטיים.



מהחינוך הביתי.  280-י ומהחינוך הציבור 269. 8-12ילדים בגילאי  549הם  המשתתפים במחקר

אוכלוסיית המחקר נדגמה באופן זהה על פי מחוזות משרד החינוך צפון, חיפה, מרכז, תל אביב, 

 ירושלים ודרום. 

השערה זו בוחנת את משתנה הרקע של אוששה בחלקה.  1מורים כי השערה מס'  ממצאי המחקר

 , אזור גיאוגרפי(מספר ילדיםמגדר, גיל, ארץ לידה, השכלת הורים, ) התלמיד, ההורה והקהילה

על מנת לבחון את השערת הנחקר.  שתתףבו י )חינוך ביתי, חינוך ציבורי(  כמנבאים את סוג החינוך

לסיכוי להשתייך לחינוך הביתי, נעשתה  -י הרקע של התלמיד שר בין משתנהמחקר, לפיה יימצא ק

הממצא היחיד המנבא בצורה ינו ים עולה כי השכלת ההורים המהממצארגרסיה לוגיסטית. 

שנות לימוד  12מובהקת את השתתפות הילד בחינוך ביתי כך שהסיכוי של תלמידים שלהוריהם מעל 

בהשוואה  3שנות לימוד הוא פי  12להשתתף בחינוך ביתי ביחס לתלמידים שלהוריהם עד 

 הרקע  אינם מנבאים בצורה מובהקתיתר משתני (. ***β=1.01)לעמיתיהם בחינוך הציבורי 

 (.9' י )ראו לוח מסביתת השתתפות הילדים בחינוך אסטטיסטית 

לבין רמת החשיבה היצירתית לא  הרקע של התלמיד קשר בין משתניהעוסקת ב 2השערה מס' 

 סטטיסטית אינו מנבא בצורה מובהקת משתני הרקעמהממצאים עולה כי אף אחד מאוששה. 

 (.10' ראו לוח מס  ,p>.05) 2R ,1.5% = צירתיתחשיבה י

העוסקת בקשר בין משתני הרקע של התלמיד לבין רמת המיומנויות החברתיות לא  3השערה מס' 

 תות חברתייומהממצאים עולה כי אף אחד מהמשתנים אינו מנבא בצורה מובהקת מיומנואוששה. 

(p>.05 , 2%=2R,  11' ראו לוח מס.) 

מהממצאים עולה העוסקת בקשר בין סוג החינוך לרמת החשיבה היצירתית אוששה.  4השערה מס' 

 ,כלומר .)p<.0 = 18.7% 2R ,10(  חשיבה יצירתית סטטיסטית כי חינוך ביתי  מנבא בצורה מובהקת

יותר בהשוואה לעמיתיהם הלומדים תלמידים בחינוך הביתי גילו רמת חשיבה יצירתית גבוהה 

 (.12' ראו לוח מס (***β=0.43,    ציבוריבחינוך ה

מהממצאים עולה כי העוסקת בקשר בין סוג החינוך למיומנויות חברתיות אוששה.  5השערה מס'  

כלומר,  p<.  2.R ,14.6% =010 ת,ות חברתייומיומנוסטטיסטית חינוך ביתי מנבא בצורה מובהקת 

יותר בהשוואה לעמיתיהם הלומדים  גבוההמידת מיומנויות חברתיות יתי גילו תלמידים בחינוך הב

 (.13' מס לוח, ראו β=0.38)*** בחינוך הציבורי



העוסקת בקשר בין סוג החינוך לרמת החשיבה היצירתית תוך פיקוח על משתני הרקע  6השערה מס' 

הרגרסיה אוששה. בשלב הראשון נכנסו למודל משתני הרקע, בשלב השני נכנס למודל סוג החינוך. 

זה אף אחד ממשתני הרקע  בשלב. 1.5% הראשון היא   בשלבמראה כי השונות המוסברת ההיררכית 

השני שבו הוכנס המשתנה סוג החינוך  בשלבאיננו תורם לשונות המוסברת בחשיבה היצירתית. 

. המשתנים שנמצאו 18.6%)חינוך ביתי, חינוך ציבורי( התוספת להסבר השונות המוסברת הייתה 

כלומר, ככל שגיל התלמיד עולה   (,***β =0.00) וסוג החינוך( *β =0.79)זה הינם גיל  בשלבמובהקים 

, תלמידים בחינוך הביתי גילו רמת חשיבה יצירתית נוסף על כךכך עולה רמת החשיבה היצירתית. 

. כלומר, השערת המחקר אוששה וההבדלים בין תלמידים בחינוך הציבוריגבוהה מתלמידים בחינוך 

בחינוך הציבורי בחשיבה היצירתית נשמרים גם לאחר פיקוח בהשוואה לעמיתיהם הלומדים י הבית

 (.14' )ראו לוח מס משתני הרקע של התלמיד סטטיסטי על

העוסקת בקשר בין סוג החינוך לבין מידת המיומנויות החברתיות תוך פיקוח על  7השערה מס' 

משתני הרקע אוששה. בשלב הראשון נכנסו למודל משתני הרקע, בשלב השני נכנס למודל סוג 

זה אף  בשלב. 2% היא   הראשון בשלבמראה כי השונות המוסברת ההיררכית הרגרסיה החינוך. 

השני שבו הוכנס  בשלבע איננו תורם לשונות המוסברת במיומנויות החברתיות. אחד ממשתני הרק

. 15.4%המשתנה סוג החינוך )חינוך ביתי, חינוך ציבורי( התוספת להסבר השונות המוסברת הייתה 

 (***β =0.39)חינוך וסוג ה( *β =0.78) מספר ילדיםזה הינם  בשלבהמשתנים שנמצאו מובהקים 

, תלמידים נוסף על כךכלומר, ככל שמספר האחים גדל כך עולה רמת המיומנויות החברתיות. 

 . כלומר, השערתהציבורימתלמידים בחינוך  ותת גבוהות חברתייות מיומנוובחינוך הביתי גילו רמ

חינוך הביתי לבין תלמידים בחינוך הציבורי במיומנויות ילדים בהמחקר אוששה וההבדלים בין 

ם לאחר פיקוח סטטיסטי על משתני הרקע של לטובת ילדי החינוך הביתי גות נשמרים החברתי

  (.15ראו לוח מס' ) התלמיד

של תוכנית ההוראה  אפקטיביות-עלותגורסת כי יימצאו הבדלים בניתוח המודל  8השערה מס' 

ניתוח  החברתיות.והמיומנויות ביחס למדדי החשיבה היצירתית והלמידה בקרב ילדי החינוך הביתי 

נמצא כי  .(Ingredients Methods) אפקטיביות מתבסס על ששת הרכיבים -המודל עלות חישובי

. עוד עולה מעיון בלוח ₪ 90,694לשנה הוא  ללמידה והוראה בחינוך הביתיעלות הרכיבים הנחוצים 

מתחלקת כך  תוכנית ההוראהנחקרים, העלות הכוללת של  280כי היות ובמחקר השתתפו  16' מס

. הציבורימוקצה עבור כל תלמיד בחינוך ה ₪ 14,918, לעומת 323.7₪שהעלות של כל משתתף היא 



( SD=10.4) 32.67בחינוך הביתי הוא  TCT-DPיצירתית החשיבה ה שאלוניעוד עולה כי ממוצע 

ממוצע שאלוני המיומנויות  נוסף על כך,. (17' ראו לוח מס, SD=13.0) 21.36לעומת החינוך הציבורי 

ראו לוח  ,SD=9.5) 62( לעומת החינוך הציבורי SD=7.6) 70בחינוך הביתי הוא  SSRS החברתיות

ההוראה והלמידה בחינוך הביתי חושבו עבור כלל המשתתפים  ות תוכניתיש לציין שעלוי (.18' מס

)חישוב כלל רכיבי התכנית: עלויות המתקנים, השירותים, הציוד וכן עלות ההון האנושי(, זאת על 

אף שהלומדים עצמאיים ואינם לומדים בהכרח תחת קורת גג אחת או חולקים משאבים כל שהם. 

על האפקטיביות של החינוך הציבורי בתוכנית יתי עולה האפקטיביות של החינוך הבנמצא אפוא כי 

גבוהים יותר החשיבה היצירתית והמיומנויות החברתיות  ההוראה והלמידה וכפועל יוצא גם מדדי

 מעמיתיהם בחינוך הציבורי.

מחקר מראה כי החינוך הביתי ה, במישור התיאורטי. למחקר זה תרומה תיאורטית ותרומה מעשית

עלות תוכנית ההוראה  חלופה ראויה ואיכותית לחינוך הציבורי, למי שבוחר בכך. כמו כן הוא

והלמידה בחינוך הביתי נמוכה בהשוואה להוראה והלמידה בחינוך הציבורי. בהתייחס למדדי 

חשובים לתפקוד יומיומי בעולם גלובלי נמצא כי הם חברתיות המיומנויות היצירתית והחשיבה ה

מצביעים על הבדלים מובהקים סטטיסטית בין  . ממצאי המחקרשרים ואחתעודינמי במאה ה

לעומת הישגי עמיתיהם מדדים חשיבה יצירתית ומיומנויות הישגיהם של ילדי החינוך הביתי ב

אף עולה והחינוך הביתי שווה ערך לחינוך הציבורי בחינוך הציבורי. לפיכך המחקר מבקש לטעון כי 

  עליו.

מחקר היא כפולה. האחת, השלכות מעשיות עבור מקבלי ההחלטות וקובעי תרומתו המעשית של ה

המדיניות בדבר תקצוב דיפרנציאלי שיאפשר לילדי החינוך הביתי לקבל מלגת קיום. תמיכה כזו 

יכולה להעשיר ולאפשר פעילויות כמו ביקור במוזיאונים, ביקור במוסדות ציבוריים ועוד. השניה,  

פריצת דרך ככל אפקטיביות מוצג כאן לראשונה והוא בבחינת -ותהשימוש בחישובי המודל על

פרק כלי המחקר מאפשר ניהול יעיל של משאבים, תכנון -הידוע. מודל זה, שיוסבר בפירוט בתת

וחישוב של תוכניות חינוכיות בתחומים שונים. מודל זה מסייע לעבור ממישור של ערכים בחינוך, 

ייע לקובעי המדיניות ברמות השונות )משרד החינוך, אך גם למישור כלכלי ולהפך, ובכך יוכל לס

מנהלי בתי ספר ומפקחים ברשויות( לנהל את תקציב החינוך שלהם בצורה מיטבית. על כן, העלאת 

אפקטיביות" -במודל הכלכלי "עלות מודעות בקרב מקבלי החלטות וקובעי מדיניות בדבר השימוש

חינוכיות, ויאפשר בדיקה יעילה של מידת האפקטיביות  יסייע בייעול התוכניות הנלמדות במסגרות



שלהם לעומת תוכניות אחרות. בשל העובדה כי החינוך הביתי מציג אפקטיביות מיטבית על פני 

החינוך הציבורי, מומלץ לבחון כלים ודרכי למידה שמקורם בחינוך הביתי ולהתאימם לחינוך 

 הציבורי לשיפור וייעול ההוראה והלמידה. 

 

 


