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 הוועדה ידי על לפרסום ואושרו המכון ידי על ומומנו אשר הוזמנו מדיניות והצעות מחקרים של תוצר הינה כלכלית למדיניות אהרן מכון של המדיניות ניירות סדרת
 בהם. המוצעת המדיניות על אחריות המכון לדירקטוריון ואין הכותבים באחריות הינן המדיניות המובאות בניירות המכון. העמדות של המדעית

 .הבינתחומי הרצליה במרכזכלכלית  למדיניות אהרן מכוןד"ר הלה אקסלרד היא חוקרת בכירה ב *



 

2 
 

 

 

  

חזון מכון אהרן למדיניות כלכלית הוא לתמוך בצמיחה כלכלית ובחוזק חברתי בישראל על ידי עיצוב אסטרטגיה והצעות לתוכניות 

 מפורטות למדיניות כלכלית המבוססות על ידע בינלאומי מעודכן.

היא היעד המרכזי של כל המשקים, ובכללם של המשק צמיחה כלכלית הנובעת מגידול בתעסוקה והעלאת הפריון לעובד 

נמצאים עדיין ברמה נמוכה  –התוצר לנפש, התעסוקה והפריון במשק  –קיימא -הישראלי. המדדים המרכזיים לצמיחה כלכלית בת

מדיניות  מזו המקובלת במדינות המובילות בעולם המפותח. חזון המכון הוא לערוך מחקרים כלכליים אשר יניבו הצעות הן לכלי

חדשניים והן לרפורמות במשק לקידום הצמיחה, התעסוקה והפריון. מטרת מחקרי המדיניות להשפיע על המדיניות המוניטרית 

והפיסקלית, תוך גיבוש תוכניות ארוכות טווח שתתמודדנה עם מכלול הבעיות הכלכליות והחברתיות ותתרומנה לצמצום פערים 

-רתם להשפיע על השיח המקצועי, לעורר דיון המבוסס על מידע אמין ועל מחקר כלכליוחיזוק החברה והכלכלה. כמו כן, מט

 .חברתי ובסופו של דבר להקנות כלים שיתמכו בתוואי של צמיחה ובחוסן החברתי של ישראל

שר מזהות הוא בגיבוש אסטרטגיות מדיניות כלכליות אבבית ספר טיומקין לכלכלה מכון אהרן למדיניות כלכלית של היעד העיקרי 

את נקודות החוזק והחולשה של הכלכלה בישראל. על בסיס זה נבנות רפורמות בנושאים רוחביים, וכן מחקר המתמקד בענפים 

שונים כדי לבחון ולהמליץ על שימוש מושכל בכלי מדיניות וסדרי עדיפויות שיגרמו לגידול התעסוקה והפריון בכלל ענפי המשק. 

היתרונות היחסיים של ישראל בחדשנות טכנולוגית, וכן על העצמת ההתייעלות והחדשנות בענפים  במסגרת זו ניתן דגש על חיזוק

המסורתיים, ענפי השירותים והסקטור הציבורי. כל זאת נעשה על בסיס מחקרי מוצק והצבת יעדים כמותיים כדי להשיג את חזון 

 .המכון
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 שילוב כלים דיגיטליים במערכת החינוך
והמשפיעים ביותר על חיינו. מערכת החינוך אחראית על עיצוב התחומים החשובים מחינוך איכותי הוא 

מערכת החינוך אחראית גם על  ,הערכים והאמונות של בוגריה ועל מידת השתלבותם בחברה. לצד זאת

בעולם הקניית יכולות וכישורים מתאימים להשתלבות בשוק התעסוקה והתמודדות עם אתגרי התעסוקה 

גיטלית וחווה שינויים טכנולוגיים מהירים, כישורים דיגיטליים הם חלק בעולם העובר מהפכה די .המודרני

התאמת מערכת החינוך לעידן דיגיטלי היא  ,בנוסף .להעניק לבוגריהחייבת ישורים שמערכת החינוך כמסט ה

ולא רק  ,ית הלמידה ואת היכולות בכלל התחומיםיחשובה שכן באמצעותה ניתן להעשיר ולהרחיב את חוו

מחשבים ואינטרנט ממשיכים לתפוס תפקיד מרכזי בחיים האישיים והמקצועיים, של כ, ככךחשב. בכישורי מ

כלכליים, החברתיים ה תלמידים שלא רכשו יכולות במרחב הדיגיטלי לא יוכלו להשתתף באופן מלא בחיים

 .והתרבותיים סביבם

וך ומדידת היעילות של במסגרת מחקר זה בחנו את הספרות המחקרית על שילוב כלים דיגיטליים בחינ

 וכן ערכנו שיחות וראיונות עם קובעי מדיניות ואנשי מקצוע בתחום. מצאנו כי ,כניות התערבות בחינוךות

 וצים:ער הצריכה לכלול צעדים בארבע כנית דיגיטלית אסטרטגיתות

נייחים/ניידים( ענן( ובאמצעי קצה )מחשבים השקעה בתשתיות תקשורת )אינטרנט, פס רחב, בתי ספר: 

להנגיש תשתיות יישומיות ותוכן דיגיטלי  ,רכז תקשוב בכל בית ספר יוכל לתחזק את המערכת .בבתי הספר

 צוותי ההוראה לעבודה עם המערכות השונות.וכן להכשיר נקודתית את 

 שכן ,ICT( והכשרות למורים לשימוש והוראה באמצעות נייחים/ניידיםמורים: אמצעי קצה )מחשבים 

שיוכל לשמש אותו  כן משרד החינוך צריך לדאוג שלכל מורה יהיה מחשב אישי שב הוא כלי עבודה. עלמח

 בעבודתו היומיומית השוטפת.

להמשיך יש . כניות חינוכיות(וכניות לימודים מתאימות )תוכנות מחשב, מערכי שיעור, תובניית תתוכניות: 

סביבות רציף של בפיתוח  ותמקדהתתוך תוכניות מתוקשבות, בבבתי הספר בתוכנות ו לצייד את הצוותים

 –. ולבסוף כניות בין מוריםושיתוף תכנים ות, ולמידה דיגיטליות, תכנים דיגיטליים

מחשב אינו רק שמאחר  . אולם,אמצעי קצה )מחשב, עכבר, מקלדת וכדומה( בבתי התלמידיםתלמידים: 

גוון שימושים רב, אין לדעתנו הצדקה למימון נרחב של כלי לימודי אלא יכול לשמש את כל בני הבית למ

משרד החינוך יחליט שמחשב הוא שמחשבים לכל התלמידים, אלא סיוע לאלו שידם אינה משגת. במידה 

חלק מכלי הלמידה שצריכים להיות לתלמיד )כמו ספר לימוד או כלי כתיבה(, הרי שמערכת הרווחה ומשרד 

 אין בביתם מחשב, על פי קריטריונים ברורים.החינוך צריכים לסייע לתלמידים ש

לבצע הערכה ומדידה של התועלת וההשפעה של שימוש בכלי דיגיטציה: תקשוב בבתי ספר, לסיכום, מומלץ 

זאת כדי להבין אילו צעדים יעילים ומה כדאי  ,כניות לימוד ומחשבים לילדיםותשתיות, הכשרות למורים, ת

והשקעה כניות התערבות ושל התוצאות יכולה לסייע לקבוע יעילות של תליישם או לשפר. רק מדידה והערכה 

 יעילה בהמשך.

  



 

4 
 

 תוכן העניינים

 5 ......................................................................................................................... ומסקנות סיכום. 1

 6 .......................................................................................................................................... רקע. 2

3 .ICT 8 ....................................... ללמידה משלים" ייצור גורם"ו תחליפי" ייצור גורם: "החינוך במערכת 

 9 ................................ החינוך במערכת ICT של היתרונות את למצות המאפשרים המשלימים הגורמים. 4

 9 .............................................................................................................................. תשתיות 4.1

 10 ............................................................................................................................... מורים 4.2

 11 ................................................................................................................. התכנים התאמת 4.3

 11 ........................................................................................................... התלמיד בבית מחשב 4.4

 13 ...................................................................................................... העיקריים הממצאים סיכום. 5

 14 ............................................................................. החינוך במערכת דיגיטציה של והערכה מדידה. 6

 16 ...................................................................................................................... מדיניות המלצות. 7

 16 ......................................................................... הספר בבתי קצה ובאמצעי בתשתיות השקעה 7.1

 ICT ................................................. 17 באמצעות והוראה לשימוש למורים והכשרות קצה אמצעי 7.2

 17 ........................................................................................ מתאימות לימודים תוכניות בניית 7.3

 17 .......................................................................... התלמידים בבתי קצה באמצעי הפער צמצום 7.4

 OLPC – One Laptop per Child .............................................................................. 21 תוכנית: נספח

 

  



 

5 
 

 נותק. סיכום ומס1

התחומים החשובים והמשפיעים ביותר על חיינו. מערכת החינוך אחראית על עיצוב מחינוך איכותי הוא 

אחראית גם על הקניית יכולות  היאלצד זאת , והערכים והאמונות של בוגריה ועל מידת השתלבותם בחברה

בעולם  .בעולם המודרניוכישורים מתאימים להשתלבות בשוק התעסוקה והתמודדות עם אתגרי התעסוקה 

ישורים כהעובר מהפכה דיגיטלית וחווה שינויים טכנולוגיים מהירים, כישורים דיגיטליים הם חלק מסט ה

מערכת החינוך לעידן דיגיטלי היא חשובה שכן התאמת  ,בנוסף .להעניק לבוגריהחייבת שמערכת החינוך 

ולא רק בכישורי  ,ית הלמידה ואת היכולות בכלל התחומיםיבאמצעותה ניתן להעשיר ולהרחיב את חוו

מחשבים ואינטרנט ממשיכים לתפוס תפקיד מרכזי בחיים האישיים והמקצועיים, שכל כ, כךמחשב. 

לו להשתתף באופן מלא בחיים הכלכליים, החברתיים במרחב הדיגיטלי לא יוכתלמידים שלא רכשו יכולות 

 ממשקי 23%-ל (,2019) לסטטיסטיקה המרכזית שכההל נתוני לפי (.2015OECD ,והתרבותיים סביבם )

 לצמצם מנת על לפעול הצורך מתחדד כן על .לאינטרנט תשתית או ביתי מחשב אין חינוך בגיל ילדים עם הבית

 .תשתיתלו למחשב גישהה פער שהוא ,הראשון הדיגיטלי הפער את

במסגרת מחקר זה בחנו את הספרות המחקרית על שילוב כלים אולם, מחשב ביתי הוא רק חלק ממכלול. 

וכן ערכנו שיחות וראיונות עם קובעי  ,כניות התערבות בחינוךודיגיטליים בחינוך ומדידת היעילות של ת

יגיטלי ושיפור החינוך באמצעים דיגיטליים מדיניות ואנשי מקצוע בתחום. מצאנו כי קידום החינוך הד

הכשרות  ,כני הלימוד, צורת הלמידה ואופן השימוש בציוד קצהומחייבים התייחסות כוללת שתקיף את ת

ולבסוף התאמה של התשתיות בבתי הספר ובבתי הילדים  ,מתאימות למורים ושילובם בסביבה דיגיטלית

 רנט.)"מחשב לכל ילד"( מבחינת ציוד וחיבור לאינט

נושא מיליארד ש"ח ב 1.2-קראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"א הכריז משרד החינוך על השקעת כל

 צמצום הפער הדיגיטלילרכישת מחשבים ניידים וטלפונים כשרים לחצי מיליארד שקל ב, מתוכם כהתקשו

ללא בדיקת היה זה פלסטר מהיר ויקר, . ספרהמיליון לתקשוב בתי  700-( וכ)מנגנון הקצאה דרך בתי הספר

 יעילות וקביעת סדרי עדיפויות בהתאם.

קידום משמעותי של חינוך תלמידי ללמכלול ההיבטים יכולה להביא לשיפור ושתתייחס כנית כוללת ורק ת

ישראל. זאת ועוד, מדידת השפעתם של כלים דיגיטליים היא קריטית ונחוצה על מנת להעריך את אפקטיביות 

וכדי לאפשר בחירה מושכלת בין כלי דיגיטציה שונים על פי מידת השפעתם ותרומתם  ,עה בדיגיטציהההשק

 ובשוק העבודה בפרט. ,ליכולות העתידיות של התלמידים בחברה בכלל

בימים אלו של "למידה מרחוק" נשמעת קריאה של ארגוני הורים, רשויות מקומיות ועמותות שונות לדאוג 

, כשהלימודים מתקיימים ייר המדיניות הנוכחי אינו בוחן מצב של סגר בימי קורונהל"מחשב לכל ילד". נ

מסוגל  ינול שילד ללא מחשב אוומשימות מתוקשבות(. במצב כזה ברור לכ ZOOM-מרחוק )שיעורים ב

בה מתקיימת למידה בבתי הספר ומחשב הוא כלי משלים, בבית שאנו מתייחסים לשגרת למידה  ללמוד.

 דום הלמידה.ובכיתה, לקי
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 . רקע2

באוניברסיטה ברור כי מחשב הוא כלי עזר לימודי חיוני ונחוץ לכל סטודנט. בהתאם, קיימות 

באוניברסיטאות מעבדות מחשבים, קורסי הדרכה, תשתית אינטרנט איתנה ותמיכה טכנית ולימודית 

ל כי עבודות מוגשות מודפסות, הודעות ותקשורת עם הסטודנטים ובין המרצים נעשית ולסטודנטים. ברור לכ

ומצופה מהסטודנטים להשתמש בתוכנות שונות )סטטיסטיות, חישוביות, גרפיות ואחרות(  דוא"לדרך 

במהלך לימודיהם, גם אם אינם לומדים מדעי המחשב. מה שקיים כבר שנים באוניברסיטאות החל לזלוג גם 

 ICT ,Informationמידע ותקשורת ) תיובהדרגה גם לבתי הספר היסודיים. טכנולוגי ,הספר התיכונייםלבתי 

and Communications Technology ) ומחשבים חודרים למערכת החינוך, אך עם שונות רבה בין תלמידים

 ובין בתי הספר באמצעים, בתשתיות וביכולות לעשות זאת.

דיווחו כי יש להם מחשב  OECDבמדינות  15בני מהתלמידים  96%, 2012נתונים מהעולם מראים כי בשנת 

בקוריאה  דיווחו כי הם משתמשים במחשב שולחני, מחשב נייד או טאבלט בבית הספר. 72%בבית, אך רק 

 38%-ו 42%ובסין שיעור התלמידים שדיווחו כי הם משתמשים במחשבים בבית הספר נמוך משמעותית, 

שתי מדינות אלו הן גם המובילות במבדקי קריאה דיגיטלית ומתמטיקה מבוססת מחשב בהתאמה, ו

בהן השימוש במחשבים ביתיים נפוץ יותר ובהן ש. לעומת זאת, במדינות 2012במסגרת מבחן פיז"ה של 

בממוצע בין תלמידים השתמשו באינטרנט בבית הספר לצורך לימודים, ביצועי התלמידים בקריאה ירדו 

בסך הכול, המחקרים מצאו כי תלמידים המשתמשים במחשבים בצורה מתונה בבית הספר . 2012-ל 2000

, תים רחוקותינוטים להשיג תוצאות למידה טובות יותר בהשוואה לתלמידים המשתמשים במחשבים לע

גרועות יותר, גם אבל תלמידים שמשתמשים במחשבים בתדירות גבוהה מאוד בבית הספר משיגים תוצאות 

 1לאחר שמפקחים על משתני רקע חברתי ודמוגרפי של התלמידים.

באופן נרחב בחינוך  , היא לא אומצהבחיי היומיום (ICTת מידע ותקשורת )יטכנולוגי של התפשטותהלמרות 

 2009מבחן פיז"ה ובהשוואת נתוני תוצאות ב על ביצועי התלמידים מעורבת. ההשפעת( ו1)איור  הפורמלי

ם בהישגי התלמידים בקריאה, מתמטיקה או מדעים במדינות שבהן לא ניכרים שיפורים בולטי 2012-ל

 (.OECD, 2015) לחינוך ICT-השקיעו רבות ב

  

                                                           
בבית הספר מודד את התדירות שבה התלמידים עוסקים  ICT-השימוש בההשוואה מתייחסת לתלמידים בתוך מדינה.  1

 ל בבית הספר, צ'אטים מקוונים בבית הספר וכן"שימוש בדואכגון גלישה באינטרנט בבית הספר,  במגוון פעילויות
שימושים תכופים ומגוונים מייצגים  שימוש במחשבים לתרגול בשיעורי שפה זרה. ערכים גבוהים יותר של אינדקס זה

 יותר.
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 2012בבתי ספר, השוואה עולמית, נתוני  ICT-: שימוש ב1איור 

 תי ספר.בב ICT-ב מדינות וכלכלות מדורגות בסדר יורד של המדד הממוצע לשימוש

 .OECD, PISA 2012 Database: מקור
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3 .ICT  במערכת החינוך: "גורם ייצור" תחליפי ו"גורם ייצור" משלים

 ללמידה

יכולים לשמש ככלי תחליפי או ככלי משלים לכלים החינוכיים שמשמשים במערכת החינוך.  ICT-מחשבים ו

המהווים כלי תחליפי לשיטות לימוד ועזרי לימוד שקיימים היום הם למשל הדפסה במקום  ICTשימושי 

בבתי ספר  ICTשילוב הגשת עבודה כתובה בעט, או מטלה על מחשב במקום על דף נייר. במקרים אחרים, 

 הלמידה המסורתית של ילדים ובני חווייתכניות חינוכיות יכול להיות כלי משלים ולשמש להעשרת ותוב

 נוער.

תפקיד חשוב על הדרכה בסיסית ממלאת מחוץ לבית הספר, יכולה להתרחש  ICTשלמידה עם ועל על פי  אף

מנת להבטיח שכולם יוכלו להשתמש בטכנולוגיות אלו ולהפיק מהן תועלת, תוך גישור על הפער בין עשירים 

שה למחשבים ולאינטרנט, עם גי ;טכנולוגיות מידע ותקשורת יכולות לתמוך ולשפר את הלמידהועניים. 

 ICTהתלמידים יכולים לחפש מידע ולרכוש ידע חדש מעבר למה שניתן לקבל באמצעות מורים וספרי לימוד. 

למשל תכנות, דיבור והאזנה לדוברי שפת אם  –גם מספק לתלמידים דרכים חדשות לתרגל את כישוריהם 

מפגישים אמצעי  ICTהכנת מצגת, בין אם לבד ובין אם כחלק מלמידה מרחוק. כלי ו בעת לימוד שפה שנייה

משחקים חינוך המופרדים באופן מסורתי )ספרים, כתיבה, הקלטות שמע, הקלטות וידאו, מאגרי מידע, 

 בהם הלמידה יכולה להתקייםשוכדומה( ובכך מאריכים או משלבים את טווח הזמן והמקומות 

(Livingstone, 2011.) 

ניתן וצריך ללמד את כישורי היסוד שנדרשים בסביבה דיגיטלית. קריאה מקוונת דורשת המחקר מראה ש

מסכי טקסט /  עם התוספת החשובה של יכולת לנווט בין דפים –אותם כישורים כמו קריאת דף מודפס 

צועים הגבוהים סינגפור, שתי מדינות בעלות הביבוסינון מקורות אמינים מתוך שפע של מידע. בקוריאה ו

 15ביותר בקריאה דיגיטלית ובין המדינות שתלמידיהן הם הבקיאים ביותר בניווט באינטרנט, תלמידים בני 

ובכל זאת תלמידים במדינות אלו אינם חשופים יותר  ,משתמשים בקלות במחשבים בחיי היומיום שלהם

מצביעה על כך שרבות ממיומנויות  אחרות. עובדה זו OECDלאינטרנט בבית הספר לעומת תלמידים במדינות 

ניתן ללמד וללמוד גם באמצעות כלים פדגוגיים  – החיוניות לעבודה מקוונת – ההערכה וניהול המשימות

 מקובלים ואנלוגיים.
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 ICT. הגורמים המשלימים המאפשרים למצות את היתרונות של 4

 במערכת החינוך

לימוד עצמי,  יםמעודד אלו שימוש בכלים דיגיטליים;ת איכות החינוך היא באמצעות אאחת הדרכים להעל

למידה מותאמת אישית ומתן מענה לנקודות החוזק והחולשה של כל תלמיד וקצב  יםמאפשר םשכן ה

לתלמידים לקבל תשומת  יםערוצי תקשורת נוספים ומאפשר יםפותח גיטלייםיכלים הדהלמידה האישי. ה

לשפר את  יםיכולליים דיגיטכלים  זיהוי תחומי שיפור.ו תוך מעקב אחר התקדמותם האישית ,לב ממוקדת

שימוש בכלים חדשים )למשל סרטונים או טכניקה של מציאות מדומה( שעשויים  יםמאפשרם ההבנה, כי ה

 ;Gohil, 2019כנולוגיה יכולה להקל על ההסברה וביצוע משימות )לעזור לתלמידים. עבור המורים הט

Purcell, Buchanan and Friedrich, 2013ימוש נכון הטכנולוגיות (. רוב מומחי החינוך מסכימים כי בש

(. על מנת לאפשר Jelfs and Richardson, 2013הדיגיטליות מבטיחות שיפור בתהליכי ההוראה והלמידה )

ורמים, ביניהם תשתיות במערכת החינוך יש לדאוג למכלול של ג ICT-את שילובם המוצלח של מחשבים ו

כפי  ,מתאימות למורים, התאמת מערכי השיעור והתכנים ולבסוף אמצעי קצה לתלמידים תקשורת, הכשרות

 בהמשך. שמפורט

 

 תשתיות 4.1

בהן התלמידים מציגים את הביצועים הגבוהים ביותר בקריאה דיגיטלית ובקיאות שסינגפור, בבקוריאה ו

רבה בניווט באינטרנט, יש תשתיות מפותחות כולל תשתית פס רחב מעולה. הממצאים מהעולם מראים כי 

יש לדאוג למכשירי קצה טכנולוגיים )מחשבים בכיתות הלימוד, מקרנים, מצלמות וידאו וכדומה( ותשתיות 

הן במקום המגורים והן בבתי הספר, כשהכוונה היא בעיקר לתשתית פס רחב שמאפשרת תקשורת  ראויות

לאינטרנט.  מבתי האב מחוברים 34%הבדואיים המוכרים רק  , ביישוביםבישראל כךאינטרנט טובה. 

 לצורך הסלולרית בסיסיות, התושבים נעזרים ברשת לתשתיות וכרים, שאינם מחובריםשובים הלא מיבי

בלבד.  חלקית קליטה ישנה כלל, ובאחרים סלולרית קליטה אין רבים ביישובים עם זאת, .לאינטרנט ורחיב

 הקיימות האנטנות למספר ביחס בדואיים יישובים ליד מועטות סלולריות אנטנות של מהצבהע זה נוב מצב

במקום  G3ית יבטכנולוגהניתן )שימוש  הסלולרי השירות בטיב נו הבדל גםיש יישובים יהודיים. לעיתים ליד

G4  ישובים הערביים ניכר הפער; יגם ב(. 2020רוב אוכלוסיית ישראל, אבו קשק ומנדלס, זה שניתן לכמו

בחברה  80%-לאינטרנט מהמחשב )לעומת כ נגישות הם בעלי הערבית מהחברה 50%-כ מראים שרק הנתונים

 ( לבין50%)כאמור  המחשב בין הערבית בחברה לאינטרנט בנגישות ימשמעות בנוסף קיים פער .היהודית(

(. בסקר שנערך על 2018)גנאים, שובים יבי פיזיות בתשתיות (, מה שמצביע על קשיים80%-)כ הנייד הטלפון

או לא מרוצים  ,כל כך מרוצים מהמשיבים מהאוכלוסייה הערבית לא 31%ידי איגוד האינטרנט נמצא כי 

בקרב האוכלוסייה  21%רות גלישה והיעדר ניתוקים(, לעומת האינטרנט בביתם )מבחינת מהימאיכות כלל, 

ביישובים החלשים בתשתיות נדרשת בעיקר ההשקעה (. 2020היהודית )איגוד האינטרנט הישראלי, 

 .(2018גנאים, ;  2019Abu Jaffar andAbu Kaf, Schejter ,) ובפריפריה, כולל במגזר הערבי
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 מורים 4.2

נדרש מהמחנכים זמן ומאמץ ללמוד כיצד להשתמש בטכנולוגיה בחינוך תוך תוצאות מחקרים מראות כי 

לחינוך אינם קשורים לשיפור  ICT-התמקדות בלמידת התלמידים. המחקרים הראו כי משאבים שהושקעו ב

ימוש של בהן ששהישגי התלמידים בקריאה, מתמטיקה או מדע, אך יש הבדלים בין מדינות: במדינות 

הביצועים של התלמידים בקריאה השתפרו, פחות נפוץ לימודים צורכי בית הספר לתלמידים באינטרנט ב

קשור  ICTבהן שימוש כזה נפוץ יותר. ש, לעומת מדינות ICT בממוצע, במהירות רבה יותר בזכות שילוב

לביצועים טובים יותר של תלמידים רק בהקשרים מסוימים, כמו למשל כאשר הטכנולוגיות מאפשרות 

להגדיל את זמן הלימוד והתרגול, וההסבר לכך הוא שהרצון והמוכנות של מורים לשלב כלים חדשים במערכי 

מורים על מנת שיוכלו דרשות הכשרות לבמערכת החינוך, ולכן נ ICTהשיעור משפיעים על שילוב מוצלח של 

יכולותיהם הדיגיטליות (. 2020להשתמש בכלים דיגיטליים ולהקנות את הכישורים לתלמידיהם )תחאוכו, 

מבעלי  15%-מראים ש 2המוצגים באיור  הממצאים. PIAAC של המורים בישראל נבחנו על פי תוצאות מבחן

מבעלי  29%-וההוראה הערבים ו מבעלי תעודות החינוך 36% ,חרדים-לאהיהודים ההוראה התעודות 

הם פתרון בעיות בסביבה מתוקשבת, וככל הנראה  חרדים בחרו לא להיבחן כלל בשאלון שכוללהתעודות ה

הם מבעלי תעודות החינוך וההוראה הערבים  43%בעלי יכולות תקשוב נמוכות שהובילו אותם לבחור כך. 

 5%חרדים. רק -בקרב היהודים הלא 18%-החרדים ובקרב  36% בעלי רמת ידע נמוכה לכל היותר, לעומת

בקרב היהודים שאינם חרדים הם  30%-בקרב החרדים ו 10%תעודות החינוך וההוראה הערבים, בעלי מבין 

 2.בעלי רמת ידע גבוהה

 

 בפתרון בעיות בסביבה מתוקשבת בקרב בעלי תעודות הוראה PIAAC: הישגי מבחן 2איור 

 

 (.2020, תחאוכו )PIAAC 2014/15מקור: עיבודים לנתוני 

  

                                                           
להיבחן במבחן המודפס ולכן לא נבחנו כלל בפתרון בעיות  בחרומשתתפים ש –חסרי הערכת ידע בתקשוב ומחשבים  2

 בסביבה מתוקשבת.
העידו על עצמם כחסרי ניסיון במחשבים או בעלי הישגים , משתתפים שהופנו למבחן המודפס –ידע נמוך  / ללא ידע

 נמוכים במבחן הידע הבסיסי.
יות ולפתור בעיות פשוטות, וכן בעלי ידע משתתפים המסוגלים לבצע משימות בסיס –רמה בינונית בתקשוב ומחשבים 

 ביישומים נפוצים כגון דוא"ל או דפדפן אינטרנט.
משתתפים המסוגלים לבצע משימות מתקדמות ולפתור בעיות מורכבות, תוך ביקורת  –רמה גבוהה בתקשוב ומחשבים 

 ות עם תוצאות בלתי צפויות.על ההתקדמות והתמודד

36%

43%

17%

5%

29%

36%

26%

10%
15%

18%

40%

30%

בחרו במסלול המודפס ידע נמוך/ ללא ידע  רמה בינונית רמה גבוהה

ערבים חרדים   יהודים לא חרדים
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ספריות, -מקצועי של עובדי הוראה שכוללת השתלמויות בית החינוך תוכנית לפיתוחהציג משרד  2011-כבר ב

המדריכים אמורים לסייע בהטמעת התקשוב בתחום הלימוד  3הדרכות, מדריכי תקשוב לבית ספר ועוד.

פערים עדיין הממחישים כי  PIAACאולם ממצאי , הספציפי של המורה )שפה, מתמטיקה, מדע וכדומה(

שליטה של המורים בכלים  מתמשכת ורציפה.מקיפה, השקעה בהכשרת המורים צריכה להיות הקיימים ו

הדיגיטליים חיונית על מנת לאפשר את שילובם המוצלח הן במערכים הפדגוגיים והן בלמידה וכישורי 

בהם מחסור שיש מקומות במורים הוא שה לשהקשר ב ICTיתרון נוסף של שילוב הלמידה של התלמידים. 

שכן הוא הופך להיות טכנולוגי יותר  ,במקצוע םשימורבומורים לסייע במשיכת יכול  ICTבמורים שילוב 

 (.OECD, 2015, p. 50) ודורש יכולות וכישורים מעודכנים ומתקדמים

 

 התאמת התכנים 4.3

המורים בפרט ומערכת החינוך בכלל חייבים ליצור ולפתח משאבים  ,ICT-כדי לנצל את הפוטנציאל הטמון ב

למשל, (. OECD, 2015) בהוראה ICTחינוכיים חדשים )תוכנות, ספרי לימוד, מערכי שיעור( שיותאמו לכלי 

פתרון בעיות מהעולם במתמקדים בגיבוש ובהן שיעורי המתמטיקה שמדינות במנתוני פיז"ה עולה כי 

התלמידים  –דסה, ביולוגיה, פיננסים או כל בעיה שמתעוררת בחיי היומיום והעבודה בין אם בהנ –תי יהאמ

דיווחו כי מוריהם משתמשים במחשבים במידה רבה יותר. בקרב המורים, אלו שנטו והיו מוכנים יותר 

לטכניקות לימוד מוכוונות תלמיד )כמו עבודה בקבוצות, למידה פרטנית ועבודה על פרויקטים( נטו יותר 

 השתמש בכלים דיגיטליים )לפי עדויות התלמידים(.ל

למחנכים ולמורים נדרש זמן ומאמץ כדי ללמוד כיצד להשתמש בטכנולוגיה בחינוך תוך התמקדות בלמידת 

רכיהם. הכלים המקוונים יכולים לעזור למורים ולמנהלי בתי הספר להחליף רעיונות כדי והתלמידים וצ

אך גם טכנולוגיה מתקדמת  ,הטכנולוגיה תגביר מצוינות בהוראה להפוך את התהליך לשיתופי, ובסופו

 (.OECD, 2015) ויעילה אינה יכולה להוות תחליף להוראה לקויה

 

 מחשב בבית התלמיד 4.4

בעלות על אמצעי קצה המאפשרים חיבור לרשת ושימוש בה )מחשב, טאבלט או טלפון חכם( היא חיונית 

ונחוצה. מחשבים הולכים והופכים לכלי למידה חיוני שצריך להיות ברשותם של כל תלמידי מערכת החינוך. 

ם להעניק במסגרתם נעשים מאמציש 90-פרויקטים ועמותות שונות קיימים בישראל מאז אמצע שנות ה

מטרתם היא  4מחשבים, ערכות תוכנה והדרכה לילדים שמשפחותיהם אינן יכולות כלכלית לאפשר זאת.

 מנהתרותלאפשר לילדים משכבות מצוקה לרכוש מיומנויות שימוש במחשב והתחברות למאגרי מידע אשר 

 יוזמות אלו, מנוף לצמצום הפער החברתי. למרות נהשמשתו ,להתפתחות הילד ולהעלאת דימויו העצמי

הם מחשב וחיבור לאינטרנט )על פי נתוני אין בבהם ילדים בגיל חינוך שמשקי בית בישראל  200,000-כ

 ם ילדים בגיל חינוך,שיש בהמכלל משקי הבית  23%-מדובר ב .(2019, שכה המרכזית לסטטיסטיקהלה

משקי בית( שייכים לשני העשירונים התחתונים. על פי עיבוד של  140,000-)כהללו בית המתוך משקי  70%-ו

 20%-, ל(2020אגף הכלכלן הראשי, ) באוצר לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהאגף הכלכלן הראשי 

 5.אין חיבור לאינטרנט (תלמידים 000490,-)כ 27%-ול ,אין מחשב בבית (תלמידים 000375,-)כמהתלמידים 

                                                           
3 https://oknesset.org/meetings/4/0/403707.html. 
 – , עמותת מחשבה טובהhttps://www.mitchashvim.org.il – , מתחשביםhttp://maly.co.il – מחשב לכל ילד 4

foundation-the-https://www.mtova.org.il/index.php/he/about/about ועוד. 
 וגם מחשב לכל בית לא יפתור את הבעיה עבור למידה מרחוק ,יש לציין כי נתונים אלו מתייחסים למחשב במשק בית 5

בתקופה הנוכחית שבה כל ילד צריך מחשב כדי להתחבר מרחוק לשיעורים בכיתתו ולהשלים משימות מקוונות. לגבי 

https://oknesset.org/meetings/4/0/403707.html
http://maly.co.il/
https://www.mitchashvim.org.il/
https://www.mtova.org.il/index.php/he/about/about-the-foundation
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מתוך  ;מחשב ואינטרנט שייכים למגזר הערבי שאין בהםממשקי הבית  50%-מחשב לכל ילד, כ על פי עמותת

המגזר היהודי אין הערכה כמה משקי בית שייכים למגזר החרדי ואינם רוצים מחשב ואינטרנט, או אינם 

 .שייכים למגזר החרדי ובכל זאת בוחרים שלא לאפשר לילדיהם גישה למחשב ולאינטרנט

 OLPC (One כניתולקו מחשבים לילדים נוסו במקומות שונים בעולם. כך למשל תבמסגרתן חושכניות ות

Laptop per Child )צ כנית התערבות שמטרתהוהייתה ת( מצום פערי טכנולוגיות מידע ותקשורתICT), 

במסגרתה יוצרו מאות אלפי מחשבים ניידים בעלות נמוכה וחולקו לילדים ממדינות מתפתחות )עוד על ו

מחקרים שבדקו את יעילותה לא מצאו השפעה על ביצועי התלמידים בבית הספר  (.פחראו בנסכנית והת

(Meza‐Cordero, 2017 .)ו על מאמץ אקדמי קטן יותר והיעדר השפעה על הישגים לימודיים מורים דיווח

פער הלימודים בין ולמרות סגירת הפער הטכנולוגי, (, Beuermann et al., 2015או כישורים קוגניטיביים )

 (.Yanguas, 2020תלמידי בתי ספר פרטיים לציבוריים נמשך )

יצועי ילדים ומתבגרים ברומניה נמצא כי ישנו שיפור כשנבחנה ההשפעה של מחשבים ביתיים על ב

על אין הוכחות להשפעה , אך המחשב, וישנן גם כמה הוכחות לעלייה בכישורים הקוגניטיבייםבמיומנויות 

צא כי ניטור ופיקוח של ההורים עשויים להיות גורמים מתווכים חשובים כן נמקוגניטיביות. -לאהתוצאות ה

דיה, ווהחשיבות של ההורים נמצאה גם במחקר שנערך בש(.  2011Eleches-Pop andMalamud ,) להצלחה

לשימוש בכיתה  ,לכל תלמידסיפקו לילדים מחשב נייד או טאבלט אישי  כנית שבה בתי הספרובה יושמה ת

השפעה משמעותית על מבחנים נמצאה לא . בממוצע, )במקום גישה מוגבלת יותר למחשבים( וגם בבית

יסודי או -השפעה על ההסתברות להתקבל לבית הספר העל נמצאהא לו ,סטנדרטיים במתמטיקה או בשפה

 דווקא עשויותאלו  תהתוצאות מצביעות על כך שיוזמו בנוסף,התלמידים במסלול חינוכי. ה של על בחיר

כניות להכנה ועל ידי הרעת כישורי המתמטיקה והפחתת ההרשמה לת ,השוויון בחינוך-להגביר את אי

לעיתים כנראה מכיוון ש, כהם בעלי השכלה נמוההורישיסודיים בקרב תלמידים -למכללות בבתי הספר העל

Sibbmarkand  Hall, Lundin ,) ידה והעבודה על המחשב בביתנחוצה עזרתם של ההורים במהלך הלמ

פער בגישה  –הפער הדיגיטלי הראשון אולם יש לזכור כי מחשב בבית הילד חשוב בהיבט של צמצום  (.2019

 מסוגלות של הילדים )עמותת מחשב לכל ילד(. העצמי ותחושת החשבים ובחיזוק הביטחון למ

תלמידים ומורים מפני היבטים מזיקים בהקשר של מחשבים ברשות משקי הבית נציין כי יש להזהיר הורים, 

החל מעומס מידע ועד הפרת זכויות יוצרים, ובעיקר הגנה על ילדים מפני , אפשריים של שימוש באינטרנט

סיכונים מקוונים )הונאה, הפרות פרטיות, בריונות מקוונת( ושימוש יתר )תלמידים שמבלים יותר משש 

היעדרויות וכדומה(. ללחוש בדידות בבית הספר, לאיחורים, שעות ביום מול מסכים נמצאים בסיכון מוגבר 

בתי ספר יכולים לחנך את התלמידים להפוך לצרכנים ביקורתיים של שירותי אינטרנט ומדיה, לעזור להם 

 .לבחור בחירות מושכלות ולהימנע מהתנהגויות מזיקות

  

                                                           
ילדים חרדים, מטעמי דת ישנה פעמים רבות התנגדות להכנסת מחשב וחיבור לאינטרנט, וחלקם הגדול אינם לומדים 

 במחשבים.
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 . סיכום הממצאים העיקריים5

כי הגברת הגישה של תלמידים למחשבים בבית או  שנערכו מעליםמחקרים נוספים העדויות ממבחני פיז"ה ו

יש צורך בהתייחסות כוללת צפויה להביא לשיפור משמעותי בתוצאות החינוך.  ינהבבית הספר לבדה א

וטיפול גם בתשתיות, בהתאמת תוכניות חינוכיות ובהכשרות המורים כדי להשיג תוצאות אפקטיביות בכל 

 יטליות וצמצום פערים.הקשור להקניית יכולות דיג

-קבוצות חברתיותפער בגישה למחשבים, הפער שנותר בין  – מצטמצם ברגע שהפער הדיגיטלי הראשון

ללמידה מוסבר בפער ביכולות לימודיות מסורתיות יותר. מכאן שעל  ICTכלכליות ביכולת להשתמש בכלי 

חינוך ולהבטיח, יש לשפר את איכות ה לת להשתמש בכלים דיגיטלייםהשוויון ביכו-מנת להפחית את אי

יותר הצלחה במשימה זו תתרום  .ל, שכל ילד יגיע לרמת מיומנויות בסיסית בקריאה ובמתמטיקהוקודם כ

טק -שירותי היילליצירת שוויון הזדמנויות בעולם דיגיטלי מאשר הרחבה או סבסוד של הגישה למכשירים ו

כדי לממש את מבחינת אמצעי קצה וחיבור לאינטרנט. פר יש לבנות את התשתית המתאימה בבתי הס בלבד.

ולוודא שהמורים יהיו  ,בצוות ההוראהלהשקיע בצורה יעילה  יש טומנת בחובהההבטחות שהטכנולוגיה 

 במקביל יש לדאוג לשילוב יעיל של(. European Commission, 2019זה )בחזית העיצוב והיישום של שינוי 

ICT ויאפשרו , 21-למחנכים סביבות למידה התומכות בפדגוגיות של המאה ה ופקאלו יס; בהוראה ובלמידה

 .מחרהדים כדי להצליח בעולם מילתלהנחוצים  למידה מתוקשבת והקניית כישורים דיגיטליים שילוב
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 . מדידה והערכה של דיגיטציה במערכת החינוך6

בפעילות הלמידה היומיומית. אולם בהם דיגיטציה משולבת ומשמשת שכבר כיום ישנם בישראל בתי ספר 

על מנת לבדוק את יעילות התקשוב, הקניית הכישורים הדיגיטליים והשימוש בכלים דיגיטליים ככלי עזר 

 בלמידת מקצועות אחרים יש לבצע מדידה והערכה של יעילות ותועלת.

RCT (Randomized Controlled Trial )תערבות )גם( בחינוך. כניות הוע מדידה והערכה של תוציהוא כלי לב

זהו ניסוי מבוקר המקצה באופן אקראי אנשים לקבוצת התערבות או לקבוצת ביקורת על מנת למדוד את 

כנית לימודים חדשה למתמטיקה והשפעות ההתערבות. נניח שרוצים לבדוק, בניסוי מבוקר אקראי, האם ת

(. ICT)ללא  'הקיימת בבית הספר לכיתות גכנית הלימוד המתמטית ויעילה יותר מת ICTתוך שילוב  'לכיתות ג

כנית ולצורך כך יש להקצות באופן אקראי מספר גדול של תלמידי כיתות ג' לקבוצת התערבות המשתמשת בת

מדדו הישגי יכנית הלימודים הקיימת. לאחר מכן יוהלימודים החדשה, או לקבוצת ביקורת המשתמשת בת

ל בהישגי המתמטיקה בין שתי הקבוצות ייצג את ההשפעה המתמטיקה של שתי הקבוצות לאורך זמן. ההבד

בווריאציה על עיצוב מחקר בסיסי  6.כנית הלימודים הקיימתוכנית הלימודים החדשה בהשוואה לתושל ת

זה, בחלק מהניסויים מוקצים באופן אקראי לקבוצות התערבות ובקרה כיתות שלמות, בתי ספר או מחוזות, 

 ולא תלמידים בודדים.

ה(, היעילות בשיפור תוצאות הלמידה נבחנה באמצעות יבהוראת אנגלית )כשפה שני ICTעל שילוב במחקר 

 כנית ההוראה של הכיתה כליושוו כמה בתי ספר: בתי ספר ששילבו בתו(. בניסוי הRCTניסוי מבוקר אקראי )

ICT , בתי ספר שהשתמשו בכליICT ששימשו כנית ההוראה, ובתי ספר אחרים ומבלי שאלו השתלבו בת

כנית ההוראה בכיתה היא אפקטיבית ומשולבת בת ICT-כנית הוכקבוצת ביקורת. התוצאות הראו שכאשר ת

אולם לא קיימים הבדלים כאשר  ,לשיפור ציוני מבחני התלמידים ביחס לבתי הספר שבקבוצת הביקורת

 כניותוכי כאשר ת. עוד נמצא לעומת קבוצת הביקורת כנית ההוראהוללא שילובה בת ICTכנית ומיושמת ת

ICT  ואילו יכולות גבוהות ונמוכות באנגלית בעליפועלות באופן דומה עבור תלמידים הן משולבות בהוראה ,

בות בהוראה הן משפרות רק את ביצועיהם של תלמידים שהיו חזקים באנגלית אינן משול ICTתוכניות כאשר 

ישגים הלימודיים כישורי האינטרנט על הה במחקר שבחן את השפעת(. Bai et al., 2016בנקודת ההתחלה )

רקע בעלי שהייתה גדולה יותר עבור סטודנטים עם ביצועים אקדמיים נמוכים או  ,נמצאה השפעה חיובית

 (.Pagani et al., 2016) משפחתי נמוך

של  ,של השפעת התערבות שונה בקרב תלמידים חזקים ותלמידים חלשים מתקשר לנושא אחר ,נושא זה

לית פוחתת. באופן כללי, מחקרים מראים כי ההשקעה בלימודים כפופה לתשואות הולכות תפוקה שו

ברמה הלאומית עדיין ניכרת גם במדינות בעלות השכלה גבוהה החיובית ופוחתות, אך התשואה השולית 

 ,Breton)בהן התשואה השולית גדולה בהרבה ש( וגם במדינות הפחות משכילות, 2005בשנת  10%)מעל 

2013). 

  

                                                           
6 https://ies.ed.gov/ncee/pubs/evidence_based/randomized.asp. 

https://ies.ed.gov/ncee/pubs/evidence_based/randomized.asp
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הרי שהתופעה של תפוקה שולית  ספריות כ"גורם ייצור" בתהליך ייצור ה"חינוך",-אם נתייחס לתשומות בית

ספריות יכולה להסביר מגוון רחב של ממצאים בספרות המחקר, כמו למשל ההישגים -פוחתת לתשומות בית

רמות התשומה נמוכות, לעומת השפעה מועטה בלבד על  בהןמשמעותיים במדינות מתפתחות שההחינוכיים 

עם זאת, מחקרים אחרים מצאו  .הישגים חינוכיים של אותן תשומות בבית הספר במדינות המפותחות

 ,Harris) מסבירה את ההבדלים בתוצאות בין מדינות מתפתחות למפותחות אינהשתפוקה שולית פוחתת 

2007.) 

שונים )מחשב לכל  ICTכניות ואמצעי וה לבחון את יעילות השילוב של תניתן יהי RCTכך או כך, באמצעות 

וכן להשוות בין  ,(וכדומה בהוראת מקצועות מסוימים ICTשילוב כלי , חדר מחשבים בבית הספר, ילד

-השפעתן בקרב תלמידים ובתי ספר שונים )על פי מאפייני מגזר, מגדר, גיל, יכולות לימודיות ורקע סוציו

 ביותר. כיעילותתימצאנה ש התוכניותהמשך ניתן להשקיע וליישם את אקונומי(. ב
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 . המלצות מדיניות7

 :וציםער הצריכה לכלול צעדים בארבע כנית דיגיטלית אסטרטגיתות

השקעה בתשתיות תקשורת )אינטרנט, פס רחב, ענן( ובאמצעי קצה )מחשבים נייחים/ניידים( בבתי  .1

 .הספר

 .ICT( והכשרות למורים לשימוש והוראה באמצעות נייחים/ניידיםקצה )מחשבים אמצעי  .2

 .כניות חינוכיות(וכניות לימודים מתאימות )תוכנות מחשב, מערכי שיעור, תובניית ת .3

 ., עכבר, מקלדת וכדומה( בבתי התלמידיםאמצעי קצה )מחשב .4

 

 בבתי הספר ובאמצעי קצההשקעה בתשתיות  7.1

מעניק לבתי ספר מתוקשבים המשרד  7.מתוקשביםהם  3,600בתי ספר מתוך  1,900כיום  ,על פי משרד החינוך

תשתית תקשורת בין המורים לתלמידים , עמדת מחשב וחיבור לרשת בכל כיתה וכן נגישות לשירותי ענן

גם לא בהכשרת מורים לשימוש בפלטפורמות ו ,מדובר במכשירי קצה לתלמידים עצמם. לא ותשתיות לניהול

הושקעו כחצי מיליארד שקל ובמהלכה הותקנו מחשבים בעשור האחרון תוכנית התקשוב וק. בללמידה מרח

. צריך להשקיע דווקא יותר במכשירי קצה ובענןאחר כך השתנתה התפיסה והובן שאבל  ,בתי ספר 1,200-בכ

 8.עיכוביםהמהלך חווה עם חילופי השרים ושינוי סדרי העדיפויות ו ,50%-קוצץ התקציב ב 2014-ב

בתי ספר ויחדש  1,600משרד החינוך יתקשב במסגרתה שכנית ובחודשים האחרונים הכריז שר החינוך על ת

אלף שקל  240עד  160מיליון שקל ובתקציב של  700כל זאת בעלות של  ,בתי ספר 1,900את הציוד של עוד 

לכיתות, מצלמות וידיאו ועוד. לבית ספר. כל בתי הספר כבר קיבלו הרשאה לרכישת הציוד שכולל מחשבים 

להנגיש תשתיות יישומיות ותוכן דיגיטלי וכן להכשיר  ,רכז תקשוב בכל בית ספר יוכל לתחזק את המערכת

 .השונותנקודתית את צוותי ההוראה לעבודה עם המערכות 

לבית ספר מתוקשב עבור חידוש ציוד )לפי  ש"ח 160,000לבית ספר ללא תקשוב,  ש"ח 240,000 הערכת עלות:

 הערכות משרד החינוך(.

 הערכות משרד החינוך(.מבוסס על בתי ספר מתוקשבים ) 1,900בתי ספר ללא תקשוב,  1,600הערכת צורך: 

 ש"ח.מיליון  688סה"כ: 

לא בוצעה הערכה ומדידה של התועלת וההשפעה של שימוש בתקשוב בבתי מבדיקות שערכנו נראה כי 

זאת , . לכן יש לבצע הערכה של יעילות המהלך לפני ביצוע השקעה נוספתספר שבהם כבר בוצעה השקעה

שיבחן את ביצועי התלמידים,  RCTכדי להבין אילו צעדים יעילים ומה כדאי ליישם או לשפר בהמשך. מחקר 

כל לסייע בהמשך איכות ההוראה ופיתוח היכולות הטכנולוגיות בעקבות התקשוב ואופי התקשוב היעיל יו

 השקעה יעילה.

  

                                                           
7 https://www.bhol.co.il/news/1119948. 
8 https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001339195. 

https://www.bhol.co.il/news/1119948
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001339195
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 ICT באמצעות והוראה לשימוש אמצעי קצה והכשרות למורים 7.2

ולכן משרד החינוך צריך לדאוג שלכל מורה יהיה מחשב אישי שיוכל לשמש אותו  ,מחשב הוא כלי עבודה

 :בעבודתו היומיומית השוטפת. ערכת מחשב לכל מורה צריכה לכלול

 .מחשב 

  על מנת לצייד את הצוותים החינוכיים בכלים מתאימים לעידן דיגיטלי תוך , דיגיטליתהדרכה והכשרה

 .בפיתוח מקצועי למורים ותמקדהת

 סל של תוכנות ולומדות. 

 חיבור לאינטרנט. 

 אחריות ותמיכה טכנית. 

 למורה(. 1,650$על תחשיב של  תלמורה )לפי הערכות של קרן אתנה, מבוסס ש"ח 6,000הערכת עלות: 

 על הערכות של קרן אתנה(. תמורים מדי שנה )מבוסס 50,000-חבילות ל 50,000ת צורך: הערכ

 ש"ח.מיליון  300סה"כ: 

 

 כניות לימודים מתאימותובניית ת 7.3

בתי הספר המתוקשבים אפשרות לעשות שימוש בתכנים קיבלו כנית התקשוב של משרד החינוך ובמסגרת ת

דברי המשרד בפורטל וש. לדיגיטלי שמשרד החינוך מאפשר לבתי הספר לרכדיגיטליים, והיצע מגוון של תוכן 

דרכי תקשורת עם מנהלים ואפשרות לקבל הנחיות, מוקד  ,ספריית תוכן :אלף פריטים 20-מרכזי יש יותר מ

טלפוני ושירות של היחידות המקצועיות. משרד החינוך מציע שימוש בשתי סביבות הענן החינוכיות 

(, שיודעים לעשות בהן שימוש)של מיקרוסופט ושל גוגל, אשר נותנות שלל מענים למורים  מרכזיות בעולם,ה

 .מערכי שיעור ומשימות העלאתכמו 

 התמקדותתוך תוכניות מתוקשבות, בבבתי הספר בתוכנות ו לצייד את הצוותיםלהמשיך יש בהמשך לכך 

ועוד  כניות בין מוריםווף תכנים ותסביבות למידה דיגיטליות, תכנים דיגיטליים, שיתרציף של בפיתוח 

(OECD, 2015.) 

 

 אמצעי קצה בבתי התלמידיםהפער ב צמצום 7.4

מחשב אינו רק כלי לימודי אלא יכול לשמש את כל בני הבית למגוון שימושים רב, אין לדעתנו שמאחר 

משרד שהצדקה למימון נרחב של מחשבים לכל התלמידים, אלא רק לסייע לאלו שידם אינה משגת. במידה 

בה(, החינוך מחליט שמחשב הוא חלק מכלי הלמידה שצריכים להיות לתלמיד )כמו ספר לימוד או כלי כתי

הרי שמערכת הרווחה ומשרד החינוך צריכים לסייע לתלמידים שאין בביתם מחשב, על פי קריטריונים 

 כניות לימודוברורים. מחשב בבית התלמיד הוא חלק ממערך שלם )תשתיות בבית הספר, הכשרה למורים ות

 מתאימות( ואינו עומד בפני עצמו.

לצמצום הפער  ש"חתשפ"א הוקצו כחצי מיליארד  דיםת הלימובמסגרת היערכות משרד החינוך לפתיחת שנ

הדיגיטלי: רכישת מחשבים ניידים וטלפונים כשרים לילדים חרדים, שאצלם הלמידה מרחוק נעשית 

, ואינו מתיימר לתת משבר הקורונהמושאל לתלמידים ללמידה בתקופת באמצעות שיחות קוליות. הציוד 

 ם גם בימים רגילים של שגרה.מענה ללמידה שוטפת באמצעות כלים דיגיטליי
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 לכלול:צריכה כל תלמיד המחשב לערכת 

  משרד החינוך יאתר את המשפחות שזקוקות לסיוע ברכישת מחשב בעזרת הרשויות  –מחשב בבית הילד

 .בתי הספרשל צוותי המלצות , והמקומיות, רשויות הרווחה

  בתי הספר בשיתוף עם  .הדרכה מקצועיתהדרכה בקבוצות קטנות על ידי חברת  – להורהוהדרכה לילד

 ה.להקצות את כיתות המחשבים והציוד הנדרש להדרכ םהרשויות המקומיות יהיו אחראי

 סל של תוכנות ולומדות. 

 חיבור לאינטרנט. 

 אחריות ותמיכה טכנית. 

 לערכה לילד. ש"ח 3,700 הערכת עלות:

 בשנה, כל שנה, יכולים לתת מענה בסיסי טובמחשבים  25,000הערכת צורך: לדברי עמותת מחשב לכל ילד, 

ערכות מבוססות על קול קורא שהוציאו לאחרונה לרשויות המשקי בית שצריכים ורוצים מחשב )ה 25,000-ל

 השונות(. מדובר על מחשב לכל משק בית ולא על "מחשב לכל ילד".

 ש"ח.מיליון  92.5סה"כ עלות: 

, שכבר פועלת "מחשב לכל ילד"כדי להימנע מבירוקרטיה ממשלתית אפשר להגדיל את התמיכה בעמותת 

כיום מול כל הרשויות המקומיות ומרכזת מידע על הצרכים והמשפחות, ולאפשר לה לספק את כל הצורך 

 הפער הדיגיטלי הראשון.מדי שנה על מנת לסגור את 

 גורמים מממנים:

  החינוךמשרד. 

  שכולות על פי אאקונומי -בסולם הסוציו ןבהתאם למיקומ ,המקומיות )באופן דיפרנציאליהרשויות

 למ"ס(.

  או מסובסד(משפחות הילדים )בסכום סמלי. 

ים והשפעות משרד החינוך יבצע מחקרים, סקרים וביקורי בית אחת לתקופה כדי לבחון את הישגי התלמיד

 השינוי על משקי הבית.

הנוכחיים של למידה מרחוק ניתן לפנות לפתרונות יצירתיים, כמו פתרון  על מנת לפתור את האתגרים

לסוג של מחשב וללמוד דרכה. זהו פתרון נקודתי דרך הממיר הטלוויזיה את טכנולוגי אשר מאפשר להפוך 

 ק, אך הוא פשוט וזול באופן יחסי.שאינו נותן מענה לכל שימושי המחשב אלא רק ללמידה מרחו

 

הערכה ומדידה של התועלת וההשפעה של שימוש בתקשוב נכונה לגבי כל אחד מהערוצים האמירה לגבי 

כניות לימוד ומחשבים לילדים. רק מדידה והערכה של התוצאות והמוזכרים: תשתיות, הכשרות למורים, ת

 תערבות והשקעה יעילה בהמשך.כניות הויעילות של תה תעיקבבלסייע  ותיכול
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 OLPC – One Laptop per Childנספח: תוכנית 

כאשר  2005(. החלה בשנת ICTתוכנית התערבות שמטרתה צמצום פערי טכנולוגיות מידע ותקשורת )

. חזונו היה להפיץ מחשב זול 100$-מחשב נייד ב, ניקולס נגרופונטה, הגה את הרעיון לייצר MIT-פרופסור מ

זה לילדים עניים בבתי הספר היסודיים במדינות מתפתחות, לעזור להם להשיג גישה לידע ולאפשר להם 

כדי להפוך  One Laptop per Childטכנולוגיות העדכניות ביותר. הוא הקים את ארגון בלחקור ולהתנסות 

קיבלה שבחים ותמיכה מצד מנהיגים שונים  OLPCהפיתוח של האו"ם, כנית ואת חזונו למציאות. בגיבוי ת

וכלי תקשורת. עם זאת, ככל שהתקרב זמן המשלוח החלו לצוץ בעיות. בין היתר, עלות המחשב הנייד עלתה 

 הייתה מינימלית.ה הטכנית תמיכהדולר, הקונים הראשונים החלו לסגת, ו 188-ל

, 2007מיליון מחשבים ניידים בסוף  150ג מכירה מתוכננת של לא הצליחה להשי OLPCכתוצאה מכך, קרן 

נחשבת  OLPCנשלחו רק כמה מאות אלפי מחשבים ניידים למדינות המתפתחות. כיום יוזמת  2009ועד שנת 

 ;בהתאמת המחשבים לתרבות ולמנהגים המקומייםכשלו המפתחים  ,תים קרובות ככישלון: ראשיתילע

הילדים בארצות  – להעריך בצורה נכונה את הצרכים של משתמשי הקצה לא הצליחה OLPCכנית ושנית, ת

לבסוף, בין רבע לשליש מהמחשבים שסופקו נותרו חסרי שימוש, בגלל תקלות וחוסר תמיכה  ;המיועדות

 (.2019Young ,) טכנית

 כנית:וכמה מחקרים בדקו את היעילות של הת

הובילה להגדלת השימוש במחשבים של תלמידים כנית ומצביעות על כך שהתקוסטה ריקה התוצאות ב

שעות בשבוע. יתר על כן, המחקר מראה שתלמידים אלו  5-כנית מחוץ לבית הספר בכושהשתתפו בת

השתמשו במחשב במיוחד כדי לגלוש באינטרנט, להכין שיעורי בית, לקרוא ולשחק. המחקר מראה גם 

נת שיעורי בית ופעילויות בחוץ. המחקר לא הראה שהתוכנית הובילה לירידה בזמן שהתלמידים הקדישו להכ

 .(2017Cordero‐Meza ,שלתוכנית הייתה השפעה על ביצועי התלמידים בבית הספר )

נמצא כי מורי התלמידים דיווחו על מאמץ אקדמי קטן יותר והיעדר השפעה על הישגים לימודיים או  פרוב

 (..2015Beuermann et al ,כישורים קוגניטיביים )

למרות סגירת הפער עלו, ו נמצא כי למרות עלייה ניכרת בגישה למחשבים ההישגים הלימודיים לאאורוגואי ב

הטכנולוגי, פער הלימודים בין תלמידי בתי ספר פרטיים לציבוריים נמשך. בקרב סטודנטים, אלו שנחשפו 

 (.2020Yanguas ,פחות להירשם ללימודי מדע וטכנולוגיה )נטו לתוכנית בילדותם 

 ., בעקבות מכירות מאכזבות, נסגרה הקרן שהפעילה את הפרויקט2014בשנת 


