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 רקע ומטרות

התאמת מערכת  -החל משנת הלימודים תשע"א מפעיל משרד החינוך את  "התכנית הלאומית 

), שמטרתה  להוביל  פדגוגיה חדשנית בבתי 2012"  (מנהל מדע וטכנולוגיה, 21 –החינוך למאה ה 

 Information and Communicationטכנולוגיות מתקדמות (באמצעות שילוב הספר 

Technology - ICTתכנית זו מתבססת על תפיסות . ) בתהליכי ההוראה והלמידה בבתי הספר

שהתפתחו בעשורים האחרונים בספרות ובעשייה החינוכית בעולם ואשר מבקשות להביא 

לכל  למעניינים, מגוונים ומותאמים יותרהפיכתם של תהליכי הלמידה וההוראה בבית הספר ל

 21 -לבוגרים ברכישת מיומנויות רלוונטיות למאה הולסייע  )Marzano, & Kendall, 2007לומד (

)Partnership for 21st Century Skills, 2010( .מתווה באופן מפורט את דרכי  הלאומיתתכנית ה

-תלתהספר כארגון בראיה -מצופות ברמת תלמיד, מורה וביתהתוצאות התפוקות וההיישום, 

ועל  ניצבת מערכת החינוך שנתית. התכנית נשענת הן על ראייה עדכנית של אתגרים בפניהם

על עקרונות הן ו ,תובנות מתכניות ויוזמות תקשוב קודמות שיושמו בישראל ובמדינות אחרות

  תיאורטיים בחקר התקשוב בחינוך.

פיתוח , )2012החינוך, ", משרד 21-ה למאה החינוך מערכת התאמת("על פי מתווה התכנית 

   :על מטרות מספר למימוש מכוון" 21-התאמת מערכת החינוך למאה ה -"התכנית הלאומית 

  מחשבים-תלמידיםביחס  OECD-צמצום הפער הדיגיטלי בין ישראל לבין מדינות ה .1

   לאומיים-ביןהישגיים התאמה ועמידה בסטנדרטים  .2

   פער בין בית הספר לעולם שבחוץצמצום ה .3

  

  מרכיבי התכנית 

 החינוך מערכת התאמת(" לתכנית בסיסיים מרכיבים מספר הוגדרו העל מטרות מימוש לשם

 : )2012", משרד החינוך, 21-ה למאה

  הלימודים תכניות התאמת .1

  דיגיטליים תכנים .2

  ההוראה עובדי של מקצועי פיתוח .3

  ותחזוקה תשתיות .4

  והערכה בקרה .5

  תשתיות וציוד 

  קטגוריות: למספראותם אמורים בתי הספר שבתכנית לקבל מסווגים המשאבים 
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כוללת . ההצטיידות לקיים הוראה מתוקשבת על מנת  בסיסיתמדובר בתשתית  -הצטיידות 

ואפשרות להתחבר  )כולל אמצעי החשכה, מסך ורמקולים( מחשב נייד לכל מורה, מקרן בכל כיתה

 לאינטרנט מכל כיתה. 

ספרי, טכנאי, -רכז תקשוב בית כוללים תקציבי ההפעלה הניתנים במסגרת התכנית  - הפעלה 

התשתית האנושית  מהווים יחד את טכנאי התחזוקה וספרי -אינטרנט ותוכן. רכז התקשוב הבית

   .שתאפשר לטכנולוגיה להיכנס במשך הזמן לבית הספר

   .חוץ בית ספריות והדרכה תקציב הטמעה כולל השתלמויות בית ספריות, השתלמויות – הטמעה

  

  תפוקות ותוצאות מצופות מהטמעת התוכנית הלאומית 

 הוגדרה), 2012על מנת לתמוך בהשגת יעדי התכנית הלאומית לתקשוב (מנהל מדע וטכנולוגיה, 

ספר ומערך של תוצאות מצופות ברמת מורה, ברמת תלמיד -תפוקות ברמת ביתמערכת של 

   הספר כארגון.- וברמת בית

  המצופות מתייחסות למספר היבטים: התפוקות  - תפוקות 

ספרית תשלב את הטכנולוגיה בהתנהלות הארגונית, -תכנית העבודה הבית - תכנית עבודה )  1(

  .תרבותי של בית הספר-הערכה ובתחום החברתיבלמידה ובבתהליכי ההוראה, 

המתייחס  וגי של בית הספרתיושם מערכת מקוונת של ניהול פדג -  ניהול פדגוגי מתוקשב ) 2( 

ניהול של מידע ארגוני ופדגוגי נצבר, ניהול למידה המשקף את הישגי הלומדים, אירועי משמעת ל

  ואחר התקדמותם הלימודית.  ומעקב אחר נוכחותם בפועל 

 צוות ההוראה יעבור להוראה בסביבה   -  השילוב טכנולוגיה בתהליכי הוראה, למידה והערכ) 3(

   .21-תוך דגש על הקניית מיומנויות המאה ה  דיגיטלית

יישום השימוש באמצעים מתוקשבים לביצוע תקשורת במסגרת ניהול בית  – שיתוף ותקשורת) 4(

  הספר, ההוראה והלמידה. 

לעיל. פורטל זה  4-1הסביבה העיקרית שבה יתבצעו מרכיבים  - ספרי- חינוכי ביתתוכן פורטל ) 5(

 ,פדגוגית של בית הספר וכולל: מרחב התנהלות ארגוני-הארגוניתהוא שירות מקוון להתנהלות 

  .ספרי-מאגר תכנים ביתושירותי רשת  ,קהילתי-חברתי ,פדגוגי

ספרי "חיים ברשת" על ידי מנהל בית הספר. הצוות יפעל -הקמת צוות בית – אינטרנט בטוח) 6(

ת התנהגות נכונים ברשת לקידום התנהגות נבונה ובטוחה ברשת האינטרנט להנחלת ערכים ונורמו

  האינטרנט בקרב מורים, תלמידים, הורים וקהילה. 

  

 ההלאומית ומרכיבימבנה התכנית 

 תכנית רב שנתית, ובתי הספר מתוכננים נההי 21-התכנית להתאמת מערכת החינוך למאה ה

  דגמים ושלבים.   במספרלהיכנס למהלך 
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הדגם הבסיסי והדגם   - הספרשל תקשוב בבתי  במסגרת התכנית מיושמים שני דגמים

  המתקדם. 

   כולל את המרכיבים הבאים: - הדגם הבסיסי

מחשבים ניידים למורים, מקרנים ומסכים בכיתות, חיבור בתי הספר   - ציוד/חומרה .1

 לרשת האינטרנט ונגישות לחומרי למידה מתוקשבים

 פיתוח מקצועי של מורים ומנהלים בכל הקשור לשילוב תקשוב בהוראה  .2

  רכז תקשוב בית ספרי המקדם את הטמעת התקשוב בהוראה מינוי   .3

  הספר-תמיכה טכנית לבתי .4

  הספר-לשימושם של בתי תםהתאמת חומרים מתוקשבים בתחומי דעת שונים והנגש .5

  כולל את המרכיבים הבאים: - הדגם המתקדם

  כל המרכיבים של הדגם הבסיסי .1

  5:1מחשבים ניידים לתלמידים ביחס של  .2

  שעות תמיכה טכנית ושעות הדרכהתוספת של  .3

  

בנוסף למרכיבים הבסיסיים שהוצגו לעיל, התוכנית הלאומית כוללת מספר תשומות מרכזיות 

  נוספות, ובהן: 

מקודמים במסגרתו  – תוכן דיגיטלי חינוכית ניהול בית ספרית אינטרנטית)  ו(מערכ מנבסנ"ט

 התוכן פורטל ) 2( הדיגיטליים וד דיגיטליים לימוד חומרי אישור נוהל) 1( : מהלכיםמספר 

ניהול  ומערכות דיגיטלי תוכן תקינת) 4( מורים ידי על הוראה יחידות פיתוח) 3( החינוכי

  . לימוד ספרי של דיגיטציה ) 5(  (Learning Management System)למידה

  

  הערכת התוכנית 

הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) מלווה את התוכנית במחקר הערכה החל 

מחקר ההערכה כולל שני מערכי . תשע"ה  -ועד לשנת סיומה מראשית דרכה בשנה"ל תשע"א 

ומחקר הערכה של  לדגם הבסיסי בלבד - מחקר הערכה של התוכנית הלאומית  מחקר נפרדים:

  . דו"ח זה מתייחס להערכת הדגם הבסיסי בלבד. בלבד דגם המתקדםהתוכנית הלאומית ל

 העומדת בבסיס מחקרי ההערכה של התוכנית הינה:  עלה שאלת

הספר והאם בעקבות יישומה ניתן לזהות  יכיצד מיושמת התוכנית הלאומית לתקשוב בבת

התקדמותה בדיקה השוואתית של מידת התכנית תיבחן תוך  .שינויים בקרב הצוות והתלמידים

  .בנושאים שונים

  

  שלוש מטרות המשלימות האחת את השנייה:  מחקר זה מבקש להשיג 

  .תוכנית הלאומית במדגם בתי הספריישום ההטמעתה ושל תהליך תמונת מצב תאור  .1

על בסיס התייחסויות תלמידים ומורים ועל  - הערכת תפוקות ותוצאות יישום התוכנית  .2

  וקבוצות מיקוד.פי ממצאי הראיונות 
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וגיבוש האמצעים לייעול זיהוי נקודות החוזק והחולשה של התוכנית מצד המעורבים בה  .3

 .יישומה

) שימוש 1(ההערכה שלעיל ובחלוקה לחמישה פרקים:  הממצאים שלהלן יוצגו בהתאם לשאלות

) שיפור 3( ,) שילוב התקשוב כחלק מההתנהלות השוטפת של מורים ותלמידים2( ,בציוד תקשוב

שיפור באקלים החינוכי ובהישגים ) תפיסות בדבר  4( ,במיומנויות תקשוב ומוגנות באינטרנט

  .הפיתוח המקצועי של הצוות בתחום שילוב התקשוב בהוראה) 5( ,הלימודיים

  שיטה

  מערך מחקר ההערכה 

  קבוצות עיקריות:  שלושוכולל ) Quasi-Experimentalניסויי למחצה (הינו מערך ה

  ) בסיסי דגם(  א"תשע שהצטרפו בתכנית ספר בתי  195 –" 'א שלב מצטרפי" •

  לתכנית נכנסו שלא ספר בתי 77 -  "ההשוואה קבוצת" •

  )בסיסי דגם( ב"בתשע שהצטרפו בתכנית ספר בתי 62 –" 'בשלב  מצטרפי" •

  

  . עוקבות שנים שלוש במשך"ל הנ הקבוצות שלושת אחרי עקבנו  המחקר במסגרת

  

  כלי מדידה 

מחקר הערכה זה  עושה שימוש בכלי מדידה כמותיים אשר כללו שאלונים למורים ולתלמידים, 

  ובכלי מדידה איכותניים אשר כללו ראיונות עם מנהלי בתי ספר, רכזי תקשוב  ומורים. 

הממצאים בכל הפרקים מוצגים הן במבט עכשווי, בתום שלוש השנים הראשונות להטמעת 

  בראיה התפתחותית לאורך שלוש שנות החלת התכנית.התכנית הלאומית, והן 

  

  ממצאים עיקריים 

   . שימוש בציוד תקשוב בבתי הספר1פרק 

בחן את הדיווחים של המורים והתלמידים ביחס למודעותם לקיומו של ציוד תקשוב בבית הפרק 

  .הספר ואת מידת השימוש שלהם בו

 -  הספר לצרכי ההוראהדיווחים ביחס להלימת ציוד התקשוב הקיים בבית  .א1

מעט יותר ממחצית מהמורים מקבוצות התכנית, לוש שנים לאחר החלת התכנית הלאומית רק ש

אם כי יותר מאשר בקבוצת ההשוואה, סבורים כי ציוד התקשוב הקיים בבית הספר מספק את 

ב' ניכר גידול משמעותי בשיעורי המורים הסבורים כך  צרכי ההוראה, אך בקרב קבוצת מצטרפי

בקבוצת ההשוואה נצפו  בין שנת טרום התכנית בקבוצה זו (תשע"א) לשנה הראשונה להטמעתה.

שינויים מתונים יותר בתחום זה במהלך השנים. דיווחי צוותי ההוראה ורכזי התקשוב שהתקבלו 

קיימים   מתוצאות הסקרים על פיהם ראיונות העומק משלימים את התמונה שעלתהבמסגרת 
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חוסרים הנובעים כנראה מגידול במספר הכיתות והמורים במהלך שנות חוסרים בציוד התקשוב, 

הטמעת התכנית, וליקויים בתחזוקתו. כמו כן עולים דיווחים על מהירות גלישה לא מספקת ועל 

  קשיים בתפעולה הרשת בכיתות.   

 מתמדת ירידהנרשמה  התוכנית שנות לאורך - תדירות השימוש בציוד מחשבים ב.1

בבית הספר,  במחשבים שימושדיווחים של המורים, בשתי קבוצות התכנית בכלל בתי הספר, בב

 לשימושאישיים  ניידים במחשבים שימושדיווחים על ב עליהחלה  ובמקביל שולחניים וניידים, 

למעלה כך, שלוש שנים לאחר החלת התכנית הלאומית, בשתי קבוצות התכנית מדווחים . המורים

 ) 80%-שיעורים נמוכים יותר (כעל שימוש במחשב אישי ומהמורים, בשני המגזרים,  90%מ 

מדווחים על שימוש במחשבים בבית הספר. בקבוצת ההשוואה לעומת זאת, שיעורי המורים 

נותר יציב וגבוה גם שלוש שנים לאחר החלת התכנית  ית הספרבבהמדווחים על שימוש במחשבים 

אשר אישיים שיעורים נמוכים בהרבה בשימוש במחשבים ניידים בקבוצה זו  מדווחים ובמקביל 

בקרב המורים בבתי ספר דוברי עברית ודוברי ערבית, בלבד  12%- ו 37% -ל גהגיעו בתשע"

תוגבר מאד במסגרתה התכנית הלאומית,  מטרות ממצאים אלו עולים בקנה אחד עם בהתאמה. 

בקרב המורים  התכנית הלאומית חוללה כצפוי שינוי גדול יותר. מערך ציוד התקשוב בבתי הספר

מחצית התלמידים, בכל הקבוצות והשנים, דיווחו על שימוש תדיר רק כמאשר בקרב התלמידים: 

ובאופן לא מפתיע,  במחשב שולחני במסגרת הלימודים, בשיעורים דומים במהלך שנות התכנית, 

, רק  פחות מרבע מהם דיווחו על העובדה שהתכנית לא כללה אספקת מחשבים לתלמידיםלאור 

הקבוצות נצפתה עליה  בשימושם בכל עם זאת, . םשימוש במחשבים אישיים במסגרת לימודיה

, כנראה ביטוי להתפתחויות באמצעים טכנולוגיים ללא תלות של מחשבים ניידים לאורך השנים

בתכונית הלאומית. לבסוף, בדומה לדיווחי המורים, גם התלמידים מדווחים על שימוש כמעט 

  .אפסי בטאבלטים בבית הספר

הממצאים מצביעים  -   תקשובוחששות מפני   ובשימוש בתקשבג. תחושות מסוגלות 1

 מאשר בקרב דוברי ערבית) 80%- (כעברית השיעורים גבוהים של מורים, יותר בקרב דוברי על 

, המאמינים כי ביכולתם להשתמש בתקשוב כחלק מההוראה, כשתחושת הביטחון )70%- (כ

המורים בבתי ספר דוברי העובדה כי בקרב עולה עם השנים, בעיקר בבתי ספר של התכנית.  

עברית,  גם קבוצת ההשוואה מראה עליה לאורך השנים בתחום זה עשויה להעיד על השראה 

מיעוט מבוטל של מורים מכל , בנוסף. רוחבית של התכנית הלאומית גם לבתי ספר שאינם בתכנית

מגמת הקבוצות, בקרב דוברי עברית וערבית כאחד, מדווחים על חשש משימוש במחשבים, תוך 

  . ירידה עם השנים בהיבט זה

  

  . שילוב התקשוב כחלק מההתנהלות השוטפת של מורים ותלמידים2פרק 

בפרק זה מוצגים נתונים המתייחסים להיבטים שונים של שילוב תקשוב בהתנהלות השוטפת 

  .בבית הספר בקרב מורים ותלמידים

רים והתלמידים  מדיווחי המו - תדירות השימוש בכלים מתוקשבים סטנדרטייםא. 2

) במספר כלים 90%מדווחים על שימוש נרחב (מעל המורים עולות מספר מגמות: ראשית, 
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. נראה כי יש בנתונים כדי לתמוך בטענה כי מעבדי תמלילים ודואר אלקטרוני ם, בהמתוקשבים

בשימוש בקרב המורים בגיליונות אלקטרוניים מסויימת הפעלת התכנית הלאומית הביאה לעלייה 

)Excel וכן הגבירה עשייה פדגוגית מתוקשבת כגון בניית מערכי שיעור מתוקשבים וחיפוש מידע (

, סביבת הלמידה והעבודה בהשוואה למוריםעם זאת, נראה כי, באינטרנט לצורך הוראה ולמידה. 

של התלמידים מערבת פחות שימוש באמצעים מתוקשבים וכי  להפעלת התכנית כמעט ואין 

אין  ,כמובן ,(בכךהשימוש בכלים מתוקשבים לשם למידה בקרב התלמידים  היקףהשפעה על 

  . כדי לומר על איכות השימוש בכלים מתוקשבים)

, אם כי יותר רובם המוחלט של המורים והתלמידים – שימוש בפורטל הבית ספריב. 2

קיומו בתשע"ג), אכן מדווחים כי הם מודעים  ל 90%בתשע"ג) מאשר תלמידים ( 96%מורים (

היקפי השימוש לתכנית הלאומית השפעה לא מבוטלת על ונראה כי  של אתר בית ספרי

יתרה מזאת, . , בעיקר בקרב המורים בבתי הספר דוברי העבריתבפורטלים הבית ספריים

העלאת , הכוללת ישיעורים גבוהים של מורים מדווחים על פעילות שוטפת באתר הבית ספר

פעילות התלמידים באתר הבית ספרי מצומצמת יותר .  ידיםחומרים ופירסום הודעות לתלמ

גם אצל התלמידים חלה עליה בשיעורי המדווחים על בדומה למורים, בהשוואה למורים אך 

בקבוצות התכנית.  בעיקרבמהלך השנים, הבית ספרי  פורטלבים וביצוע פעולות שונות ביקור

בסיס ספרי משמש -הפורטל הבית, כי עבור המורים והתלמידים העלואיכותניים ההממצאים 

מבצעים התלמידים מטלות ומשימות מתוקשבות הניתנות להם בבית הספר או באמצעותו 

 –וכן כי תדירות השימוש בפורטל והמידה בה הוא הופך למוקד עשייה לימודית  כשיעורי בית

נטייה תלויים במידת המקצועיות והמחוייבות של המורים. עוד עלה מהמחקר האיכותני כי ה

להשתמש בפורטל הבית ספרי גבוהה יותר בבתי"ס המפיקוח הממלכתי מאשר בפיקוח הממ"ד 

  בבתי"ס דוברי עברית.

מדיווחי המורים עולות מספר מגמות ביחס לתדירות  - שימוש בתקשורת מתוקשבת. ג2

כי רוב התקשורת המתוקשבת עם גורמים אחרים המעורבים בעשיה החינוכית. ראשית, נראה 

 .של המורים אכן מנהלים תקשורת מתוקשבת עם מורים אחרים ועם הנהלת בית ספרם רובם

, אם כי בהחלט הלאומיתתכנית הלא ניתן לייחס שינויים אלו בהכרח להשפעות ישירות של 

בנוסף, גם תיתכן השראה של התהליכים החלים בבתי ספר שבתכנית גם לבתי ספר אחרים. 

חלה עליה עם השנים,  תקשורת מתוקשבת עם ההוריםם מדווחים על קיובשיעורי המורים ה

לא ניתן בהכרח לייחס את מגמת השיפור לתכנית כך שגם בקבוצת ההשוואה, תהליך שהתרחש 

מתוקשבת עם צוות בית הספר וההורים שכיח פחות  השימוש בתקשורת הלאומית. עוד עלה כי

בחלק מבתי הספר המעבר מראיונות העומק עלה כי . בקרב מורים בבתי ספר דוברי ערבית

היה הדרגתי וכלל חשיפה של הפורטל בפני ההורים בכל הבית ספרי מהדוא"ל לפורטל 

אך נראה כי התקשורת המתוקשבת עם ההורים מאפיינת בעיקר בתי ספר ממעמד , הזדמנות

 בתקשורת מתוקשבת בתי הספר, נעשה שימושכן, במרבית -אקונומי בינוני או גבוה. כמו-סוציו

  .התוכנית, אולם השימוש בו התעצם מאד בעקבות הכניסה לתוכניתהטמעת עוד לפני תחילת 

הממצאים מצביעים כי הניהול הפדגוגי נערך באופן  – שימוש בתקשוב לניהול פדגוגי. ד2

מכלל  70%-שלוש שנים לאחר החלת התכנית, למעלה ממתוקשב ע"י מרבית המורים. כך, 

(רישום בוצות התכנית מדווחים על שימוש בתקשוב לשם ניהול פדגוגי בכיתות המורים בק
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. יתרה מזאת, דפוסי השינויים לאורך השנים בתחום מתוקשב של נוכחות, ציונים, מטלות וכו')

בשלושה מרכיבים של  הלאומיתתכנית העל השפעה של  זה בקבוצות השונות מאפשר להסיק 

כחות שיעורים, רישום אירועי משמעת והפקת דוחות על רישום נובכיתות:  פדגוגיניהול 

   תלמידים.

מבטאת עמדה ביקורתית. הסקר  המנבסנ"טחשוב לציין כי, התייחסות המורים כלפי מערכת 

בעיקר השימוש במערכת המנבסנ"ט, עלה מאד המורים בתכנית הלאומית בקרב כי  העלה אמנם 

והתנהגות התלמידים, ופחות עבור רישום הערכות לשם דיווח על מהלך השיעור  ועל נוכחות 

ללא שיפור  ,המערכתחוסר שביעות רצון בולט מן  עבודות תלמידים, אך  הסקר והראיונות העלו

מורת רוח שעלתה מדיווחי הסקר ביחס ליישומי המערכת במהלך שנות התכנית.  ותימשמע

וחת שעלתה מהם היא התחושה הרוולשימושיה מקבלת משנה תוקף  בדברי המרואיינים: 

אינה יעילה אלא משרתת יותר את צרכי המשרד ופחות את צרכי המורים הרואים בה  שהמערכת

עומס מיותר בעבודתם העמוסה ממילא. עלו וחזרות קולות  בדבר היותה מיושנת, מסורבלת, לא 

ניכר כי חיוביות כלפי המנבסנ"ט ו עמדותיעו שהב. זאת, לצד קולות מעטים יותר יעילה, ואיטית

  . הם מכירים בתועלותיו

  

כמותיים והאיכותניים ניתוח כלל הנתונים המתוך  -מתוקשבים  חומריםשימוש ב. ה2

הנתונים הכמותיים .  עלייה גדולה לאורך השניםבאחד התחומים בהם ניכרת נראה כי מדובר 

של  מצביעים על עליה בשימוש בחומרים מתוקשבים לצרכי הוראה, בשני המגזרים, לרמות

- מהמורים בכל הקבוצות בבתי ספר דוברי עברית וכ 90%-למעלה מ שימוש גורף בחומרים אלו:

מהם בבתי ספר דוברי ערבית  מדווחים בתום שלושת השנים הראשונות להחלת התכנית  87%

לא חל  ,בשני המגזרים ,בקבוצות ההשוואההלאומית על שימוש בחומרים מתוקשבים, בעוד ש

העדפה גורפת של . בנוסף, הנתונים מצביעים על הלך שנות הטמעת התכניתבמבתחום זה גידול 

 ולהשפעת התכנית הלאומית בכיוון זה: ספקי התוכן השוניםהמורים לחומרים מתוקשבים מ

מהמורים בבתי ספר דוברי עברית בכל הקבוצות ובכל השנים משתמשים בחומרים  90%למעלה מ 

שימוש לאומית היה יד בדבר. במקביל, נרשמה ירידה בספקי תוכן שונים, ונראה כי לתכנית המ

הממצאים האיכותניים בפיתוחים עצמאיים של המורים בכל הקבוצות  במהלך שנות התכנית. 

בחומרים ע"י המורים ומגוון  גורףעולים בקנה אחד עם הנתונים הכמותיים ומתארים שימוש 

ורכזי התקשוב המורים .  חריםכאלה שמקורם בספקי תוכן שונים וגם חומרים אמתוקשבים, 

חלק שונים ולמידה מתוקשבים ממקורות -בחומרי הוראהמתארים שימוש שוטף שרואיינו 

תוך  בספרים דיגיטליים בהוראהמתארים שימוש מהמורים לאנגלית ומתמטיקה שרואיינו 

ה גם ביקורת כלפי מה שתואר נשמעבצד התחושה החיובית הגורפת, תשבוחות לכלים אלו.  

   הערבית ומיעוט בחומרים העוסקים בתכנים בעלי זיקה ליהדות. מיעוט חומרים בשפהכ

  

למרות הנתונים הכמותיים והאיכותניים מגלים כי  -  . שימוש בפורטל התוכן החינוכיו2

לא חל בעקבותיה , הנסיון של התכנית הלאומית לקדם את רעיון הפורטל המשותף הבית ספרי

ולאחר שלוש שנות הטמעה רק כמחצית מהמורים עושים בו שימוש שינוי של ממש בתחום זה 

בהלימה לכך, ואולי כהסבר לשיעורים  הרבה פחות ממה שמובילי התכנית ייחלו לו. –שוטף 

סביב מהפורטל המשותף שעלו בסקרים לא היו  גבוהות ונעו רמות שביעות הרצון  נמוכים אלו, גם 
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תועלתו של הפורטל בפעילות הלמידה ביחס ל הספרבית צוות  עמדותבכל התחומים.  63%ה 

חומרים באופן  בומחפשים המורים  נםיש  - פני כל הרצף שבין שלילה לחיוב  עלנעות  השוטפת 

לאור היעדר העלייה  .אותושלא עושים בו שימוש או אינם מכירים מדווחים  אחריםשוטף, 

הירידה בהיקפים) ראוי לשאול האם  –בהיקפי שימוש בפורטל התוכן (ובבתי הספר דוברי הערבית 

עדיין מעוניינים להפוך את פורטל התוכן למוקד של עשייה חינוכית מתוקשבת בקרב המורים,  

  מהן הדרכים לקדם מטרה זו.  –ואם כן 

- (כ, מרבית המורים באופן כללי - שילוב תקשוב בתפיסה הניהולית של בית הספרז. 2

התכנית מסכימים כי הנהלות בתי הספר אכן תופסות את במהלך כל שנות בשני המגזרים),  90%

 .ומייחסות לו חשיבות בעשייה החינוכית שילוב התקשוב כחלק מתכנית העבודה הבית ספרית

מגמה זו נראית כמאפיינת גם את בתיה"ס שבתכנית וגם את אלו שאינם בתכנית (ייתכן שבקרב 

  האחרונים בהשראת התכנית).

שילוב נרשמה עלייה בשיעורי המורים המדווחים על ,  רי ערביתבבתי ספר דוב, לעומת זאת

רק בבתי"ס המשתתפים בתכנית, ממצא שיש בו כדי להעיד על התקשוב בתפיסה הניהולית 

   השפעת התכנית הלאומית במישור זה. 

  

על פי המרואיינים, המינוי של רכזי תקשוב בבתיה"ס  – ספרי-רכז התקשוב הבית. ח2

בין הגורמים המרכזיים והמשפיעים על הטמעת התכנית ועל קידום שילוב  והפעילות שלהם הם

לאורך השנים אפשר היה לזהות עלייה בהיקף המורים עפ"י סקרי המורים, התקשוב בבתיה"ס. 

מהמורים בקבוצות  75%שלוש שנים של הטמעת התכנית,  הנעזרים ברכזי התקשוב ובתום

מעורבותו של רכז נראה כי התכנית  ביקשו סיוע מרכזי התקשוב וראו בו גורם משמעותי. 

בהשוואה היתה בולטת יותר ערבית ההתקשוב בהטמעת תהליכי תקשוב בבתי הספר דוברי 

מתארים מגוון רחב של תפקידים ופעילויות  הממצאים האיכותניים   לבתי הספר דוברי עברית.

תרומתם של רכזי התקשוב כשמרבית המורים שרואיינו רואים בם עוסקים רכזי התקשוב, בה

, תוך שיבוח נעזרים בהם בעבודתם השוטפתוהם הלאומית, לקידום התוכנית כמאד משמעותית 

היקף  לע. בה בעת, מורים רבים גם הצרו נכונותם של הרכזים לסייע גם מעבר לשעות הפעילות

השעות המצומצם שהרכזים קיבלו לטובת פעילותם, ונראה היה כי הביקוש לפעילותם ולסיועם 

  של הרכזים גבוה מן ההיצע. 

  

עלייה בשיעורי שביעות הרצון מן התמיכה  במשך השנים אפשר לזהות - תמיכה טכנית. ט2

שיפור לאור ). 65%- ל 40%-הטכנית שניתנת לבתיה"ס דוברי העברית המשתתפים בתכנית (מכ

נראה כי פוחתות גם התקלות הטכניות (אם כי שיעורן הוא עדיין לא אפסי). התמונה  זה,

בבתיה"ס דוברי הערבית שונה ונראה כי שם קיימת בעיה גדולה יותר הן מבחינת התמיכה 

במסגרת המחקר האיכותני עלתה תמונה מגוונת, כאשר  הטכנית והן מבחינת היקף התקלות. 

עה שביעות רצון מהתמיכה הטכנית, ואילו במקומות אחרים נשמעה בחלק מהמקומות נשמ

ביקורת, לפעמים חריפה, שעיקרה נגע לעובדה שהיו רשויות אשר במקום למנות טכנאי במשרה 

חלקית בבתיה"ס, בחרו לאגם את השעות של התמיכה הטכנית, מה שהוביל בסופו של דבר 

  לתמיכה בלתי מספקת.
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  תקשוב ומוגנות באינטרנט. שיפור במיומנויות 3פרק 

תקשוב הלמיומנויות באשר פרק זה מתאר ממצאים כמותיים ביחס  לדיווחי מורים ותלמידים 

שלהם (חשוב לשים לב שאין מדובר בבדיקה של המיומנויות הלכה למעשה אלא רק בדיווחים 

ר את עצמיים). כמו כן חלק זה עוסק ב"צד השני" של המיומנויות: היכולת של תלמידים להכי

   הסכנות ברשת האינטרנט, לדעת להתגונן מפניהן ולחוש מוגנים ברשת.

חשוב כמובן לזכור כי ראשית,  - א. מיומנויות שימוש בכלים מתוקשבים סטנדרטיים3

אין מדובר במדידה ישירה של מיומנויות השימוש בתקשוב, אלא אך ורק בדיווחים עצמיים. לאור 

המוחלטים בדיווחי הורים והתלמידים (בפרט כאשר רווח זאת  מומלץ שלא להתייחס לנתונים 

מאד אפקט תקרה בדיווחים), אלא יש להתבונן על הנתונים באופן השוואתי ולנסות לזהות 

  מתוכם נקודות חוזק וחולשה יחסיות.

התמונה העולה ביחס למיומנויות המורים בשימוש בכלים מתוקשבים מצביעה על מספר מגמות. 

מהמורים) מאשר במגזר  100%, אם כי יותר במגזר דוברי עברית (קרוב ל המוריםמרבית ראשית, 

מדווחים על  מסוגלות גבוהה בשימוש במעבד תמלילים ובדואר ), 90%דוברי ערבית (ממוצע של  

שיעורים לא מבוטלים, יותר , ללא הבדלים ניכרים בין הקבוצות ולאורך השנים. שנית,  אלקטרוני

פר דוברי עברית מאשר בבתי ספר דוברי ערבית, מדווחים על מסוגלות בקרב מורים בבתי ס

גבוהה בשימוש בכלים מתוקשבים אחרים כדוגמת שימוש בגיליון אלקטרוני, הכנת מצגות, 

    שימוש בתוכנת מפות באינטרנט ושימוש במילון מקוון.

היה דוברי ערבית  עבור מורים בבתי ספר רקלהסיק כי  ניתןמגמות השינוי לאורך שנות התכנית מ

תכנית יתרון לקבוצות התכנית על פני קבוצת ההשוואה, עובדה העשויה להעיד על השפעה של ה

בתי ספר דוברי ביותר מורים לבסוף,  .בעיקר במגזר דובר הערבית הלאומית על מיומנויות אלה

מים עברית בהשוואה לעמיתיהם בבתי ספר דוברי ערבית מדווחים על  מיומנות גבוהה ביישו

(כגון ביצוע חישובים בגיליון אלקטרוני, שימוש במפה מקוונת מעט יותר  תקשוביים מתקדמים

   . ועוד)

בשני המגזרים בכל הקשור לדיווחים של תלמידים על מיומנויות התקשוב שלהם, הרי ש

. זאת ועוד, עבור למוריהםשיעורים נמוכים יותר מדווחים על שליטה במיומנויות, בהשוואה 

ניכרו הבדלים משמעותיים בין במרבית התחומים שנסקרו לא ם בשני המגזרים, תלמידי

בתחומים אלו. תכנית הלאומית הקבוצות השונות כך שלא ניתן להצביע על תרומה ניכרת של ה

בנוסף, לא נצפתה מגמת שינוי ברורה בדיווחי התלמידים באשר לשליטתם במיומנויות השונות, 

  מיומנויות אלו.כך שקשה להניח מגמת שיפור ב

יווחי מורים ותלמידים בנושא אלימות ומוגנות ד -  מקרי אלימות ומוגנות באינטרנט. ב3

ראשית, המורים בשני המגזרים מדווחים על רמות כמעט באינטרנט מצביעים על מספר מגמות. 

בכל הקבוצות) ללא שינויי מגמה  0-3%אפסיות של מקרי אלימות מכל סוג שהוא כלפיהם (

יותר בקרב בתי ספר דוברי של מורים,  לא מבוטליםשיעורים עם זאת, לאורך שנות התכנית. 

דיווחו על פניות של  ),8%מוצע של כ ) מאשר בבתי ספר דוברי ערבית (מ15%עברית (ממוצע של כ 
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תלמידים אליהם בנוגע לאלימות אינטרנטית שחוו אך נראה כי לתכנית הלאומית לא היתה כל 

התכנית הלאומית שיפרה את תחושות המורים ביחס  מנגד, נראה כי .השפעה מיטבית בתחום זה

ן חלה עליה בשיעורי שכליכולתם להנחות תלמידים בשימוש זהיר ובהמנעות מסכנות באינטרנט 

  המורים בקבוצות התכנית בלבד שדיווחו על תחושות אלו. 

מיעוט בלבד של  :התלמידים בקרבהתמונה המצטיירת ביחס לדיווח מקרי האלימות באינטרנט 

 דיווחובקרב דוברי ערבית),  13%-בממוצע בקרב דוברי עברית וכ5% - תלמידים, בשני המגזרים (כ

מגמות הירידה  .נטרנט במטרה לפגוע בהם או שקיבלו איומים באינטרנטכי הופץ נגדם מידע באי

השפעה על הקלות בין השנים בשיעור המדווחים, בפרט בבתי"ס שבתכנית, מצביעות כפי הנראה 

בבתי ספר דוברי  , בעיקרבתחום האלימות ברשת בקרב תלמידים של התכנית חיובית מסויימת

  ערבית אך גם בבתי ספר דוברי עברית.

לבסוף, הנתונים המתייחסים למידע ביחס למניעת אלימות באינטרנט עבור תלמידים בבתי ספר 

, אולי כתוצאה של דוברי עברית לא מצביעים על השפעה של התכנית הלאומית בתחום זה

שכן שיעורי התלמידים המדווחים על ידע בתחום ועל קבלת הסברים על כך הוא  –"אפקט תקרה" 

תלמידים במגזר  בקרבהתמונה המצטיירת בממוצע. לעומת זאת,  82%ב גבוה ממילא ונע סבי

  . דוברי ערבית מעלה אפשרות להשפעות חיוביות מסויימות של התכנית הלאומית בתחום זה

מדברי : הדיווחים האיכותניים מחזקים את התמונה שעלתה מתוך הסקרים הכמותיים

של בתי הספר  יומם מצא על סדר נושא המוגנות ברשת האינטרנט נניכר כי המרואיינים 

בתי הספר עוסקים בנושא אינטרנט בטוח ומוגנות ברשת, חלקם  .שהשתתפו במחקר

באינטנסיביות לאורך כל השנה, תוך מעורבות מוגברת ורציפה של המחנכות וחלקם בעיקר 

 ניתן לראותבבתי הספר שעוסקים בנושא בצורה אינטנסיבית  .בתקופת "שבוע האינטרנט הבטוח"

   מעורבות רבה של המחנכות לאורך שנת הלימודים כולה ולא רק בימי שיא.

  

  שיפור באקלים החינוכי ובהישגים הלימודיים. תפיסות בדבר 4פרק 

התכנית במישורים של אקלים חברתי,  נתפסות של בהשפעות  מתמקדפרק הנוכחי ה

בתנאי העבודה ומעמד המוטיבציה של התלמידים ללמידה וההישגים הלימודיים שלהם, וכן 

בהתבסס על נתוני  –למשל כמו שאין מדובר בבדיקה ישירה של ההשפעה (דגיש נ. המורים

האקלים ועל נתוני ההישגים במסגרת המיצ"ב), אלא בדיווחים של המרואיינים על אודות 

 ההשפעות.

הממצאים מעלים   - א. השפעות נתפסות של שימוש בתקשוב בתחום הלימודי4

), בבתי ספר דוברי 80%-מרבית המורים (כ. בנושא זה דפוסים שונים עבור מורים ותלמידים

עברית ודוברי ערבית כאחד, סבורים כי התקשוב משפר היבטים שונים של תפקוד לימודי 

בכל  .ומוטיבציה בקרב התלמידים, אך בו בעת גם עלתה מגמה של ירידות בשיעורי הסבורים כך

ההיבטים שנסקרו, חלה עם הזמן ירידה עקבית בשיעורי המורים בקבוצת מצטרפי א' התופסים 

את התקשוב כמשפר תפקוד לימודי ומוטיבציה של  תלמידים. בקרב מצטרפי ב', חלה נסיקה 

מתשע"א (שנת טרום החלת התכנית בקבוצה זו) לתשע"ב, בשיעורי המורים התופסים את 

ימודי ומוטיבציה, אך לאחר מכן  חלה ירידה בשיעורי המורים התקשוב כמשפר תפקוד ל
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תופסים את  החושבים כך בין תשע"ב, שנת החלת התכנית בקבוצה זו, לתשע"ג. התלמידים

: רק על היבטים של  מוטיבציה והצלחה בלימודים באופן פחות חיובי מהמורים התקשובהשפעת 

חלה , עם זאת, בשונה מהמוריםטים אלו. משפר היב  שילוב התקשובכמחצית מהם מאמינים כי 

דווקא עליה הדרגתית ויציבה לאורך שלוש התכנית ובקרב כל הקבוצות בשיעורי התלמידים 

  הרואים בתקשוב כמשפר או משפר מאד היבטים אלו.

  ועל מעמדם על תנאי העבודה של מורים של שימוש בתקשוב השפעות נתפסות ב. 4

) בכל הקבוצות והשנים 70%מרבית המורים (מעל . ראשית,  הנתונים מצביעים על מספר מגמות

רואים בתקשוב כמשפר הן את המוטיבציה ואת רמת העניין שלהם בהוראה והן את דימויים 

. עם זאת, רק מיעוט מהמורים תופסים את התקשוב כבעל השפעה חיובית על העומס המקצועי

על פי רוב בשנים ). שנית, 20-35%)  ועל  רמת השחיקה שלהם (15-20%מחוץ לשעות העבודה (

המשפר את ניכרת ירידה בשיעורי המורים הרואים בתקשוב כגורם שאחרי הכניסה לתכנית 

, כנראה בגדר תהליך "התפכחות" שחל בעקבות עבודתם המעמד של המורים ו/או את תנאי

   . "אופוריה" ראשונית

  

  הפיתוח המקצועי של הצוות בתחום שילוב התקשוב בהוראה. 5פרק 

הפרק מתמקד בסוגיות של  היקף ההשתלמויות וההדרכה אותם קיבלו צוותי ההוראה במהלך 

ההוראה והתקשוב. נושאים אלו  שנות הפעלת התכנית הלאומית ומידת הסיוע ותרומתם לתהליכי

  נבחנו בשנים תשע"א ותשע"ב בלבד.

  

בהתאם למתווה התכנית הלאומית, מרבית המורים, בשני  - א. הדרכה בנושא תקשוב5

יתר על כן,  קיבלו הדרכה בנושא שילוב תקשוב בעבודה ההוראה.המגזרים, אכן מדווחים כי 

ב'  בין תשע"א לתשע"ב, שנת החלת התכנית בקבוצה זו,  הזינוק בשיעורים אלו בקבוצת מצטרפי

ממצאי הסקר מראים עוד כי  ההדרכה מהווה תוצאה של הפעלת התכנית הלאומית.מצביע כי 

ע"י מדריכים פחות מכך תקשוב והההדרכה ניתנה ע"י מדריכים לנושא המקרים מרבית ב

המדווחים כי אכן מקבלים הדרכה (אם כי ניכרת עלייה בשיעורי  ייעודיים מתחומי הדעת השונים

דיווחים הנרחבים באשר . מנגד, למרות הבשילוב תקשוב מאת מדריכים בתחומי דעת שונים)

הרי ששיעורים לא גבוהים בקרב המורים בנושא שילוב תקשוב בהוראה, לקיומה של הדרכה 

תקשורת  מדווחים כי ההדרכה סייעה להם במישורים שונים כגון בנייה של מטלות לתלמידים,

בענייני הוראה, ובאופן כללי בשילוב תקשוב בהוראה (אם כי בקטגוריה האחרונה ניכרת עלייה 

  בין השנים).

אכן התקיימו בבתי הספר שבתכנית הלאומית נראה כי  - ב. השתלמויות בנושא תקשוב5

יותר  השתתפו בהן,מדווחים שהשתלמויות בנושא שילוב תקשוב בהוראה וכי מרבית המורים 

פחות ממחצית המורים בכל הקבוצות נמצא כי רק   בנוסף, שנה הראשונה להפעלת התכנית. ב

כשמספר המשתתפים בסוג זה של  (אונליין) מתוקשבתוהשנים, השתתפו בהשתלמות 

בקרב המורים בקבוצת ההשוואה לא חלו שינויים  .השתלמות ירד לאורך שנות התכנית



13  
 

המורים שהשתתפו בהשתלמות בנושא תקשוב  משמעותיים במהלך שנות התכנית  בשיעורי

חלה עליה בשיעורי המורים בשתי קבוצות התכנית בין השנים ובהשתלמות מתוקשבת. עם זאת, 

  שציינו כי ההשתלמות סייעה להם בתחומים שונים של שילוב תקשוב בעבודת ההוראה.     

 סיכום כללי

במהלך    למידה וניהול  בחינוך היסודידוח זה מתאר תמונת מצב ביחס לשילוב תקשוב במערכות 

". 21 –התאמת מערכת החינוך למאה ה  -שלוש שנות הטמעתה של   "התכנית הלאומית 

התיאורים וההערכות בדוח מתייחסים למצב בפועל, לתמורות שחלו  בבתי הספר במהלך השנים 

יל של התכנית והנחיות הדרג המוב בתשתיות ובשימוש במערכות מתוקשבות, ליחס בין כוונות

לבין ביצועה בפועל, להבדלים ברמות הביצוע בבתי הספר השונים ולעמדות ושביעות הרצון של 

המעורבים בתכנית מכל אחד ממרכיבי התכנית ומהתכנית בכללותה, תוך ניתוח מגמות השינויים, 

במידת האפשר, שחלו במהלך שלוש  שנות הטמעתה. הבנת הנתונים מחייבת התבוננות רחבה 

לוקחת בחשבון כי התכנית הינה רב מימדית ומקיפה מערכות שונות,  ועל כן,  הטמעה ה

אופטימלית שלה  מחייבת  התגייסות, למידה והסתגלות של כלל הגורמים המעורבים בעשייה 

 החינוכית. 

תפיסות חיוביות  ביחס לשילוב התקשוב במערכות התמונה הכללית העולה מן הדוח מתארת 

. נראה כי בבתי ספר, בצד השפעות אפשריות מורכבות של  התכנית הלאומית הלמידה והניהול

הופנמה בקרב  21- החשיבות שבביסוס תשתית טכנולוגית  לשם הובלת פדגוגיה מותאמת למאה ה

קשיים המחייבים חשיבה  –על אף הקשיים המלווים את התהליך כולו המורים והתלמידים. 

עולות מגמות חיוביות מצידם של   ישור יעדי התכנית,מחודשת,  הן במישור היישומי והן במ

פדגוגית המתרחשת בבתי הספר בשנים -המורים והתלמידים כאחד כלפי המהפכה הטכנולוגית

 האחרונות. 

קיומו וזמינותו של  תנאים הכרחיים לביסוסה  של פדגוגיה מבוססת טכנולוגיה מודרנית הינם

אינם מציגים נתונים אובייקטיביים המתייחסים  נדגיש כי הממצאים  ציוד תקשוב בבתי ספר.

למלאי הציוד בבתי הספר אלא משקפים את האופנים שבהם המורים והתלמידים מתייחסים 

שהציוד הנדרש על פי מתווה לסוגיית ציוד התקשוב והשימוש בו.  התמונה המצטיירת  היא 

לאורך השנים חלה מגמה  התוכנית הלאומית אכן הגיע לבתי הספר, אם כי לא באופן מלא, וכי

, על מנגד, עולים דיווחים מצד המורים והתלמידים כאחדשל הגברת השימוש בו מצד המורים.  

קשיים משמעותיים הקשורים להעדר משאבים מספיקים לחידוש ולתחזוקה של הציוד ובאופן 

יה מיוחד לאיטיות וריבוי תקלות בתשתיות האינטרנט, המהוות למעשה את הבסיס עליו בנו

    הרפורמה כולה.

מערכת חינוך מבוססת טכנולוגיה מודרנית מחייבת אמונה מצד כל הגורמים המעורבים בה בדבר 

ידע   יכולתם לעשות שימוש שוטף במערכות ממוחשבות. התמונה הכללית המצטיירת היא של

 ושימוש נרחב במיומנויות ובמערכות תקשוב בקרב המורים והתלמידים כאחד. מרבית המורים

המורים והתלמידים פועלים בתוך מערכות מתוקשבות בהתנהלות הפדגוגית היום יומית ו

תחושת יכולת גבוהה  בשימוש בתקשוב כחלק מההוראה, כשרק מיעוט מהם מדווחים משדרים  

, נראה כי התקיימה בחלוף שלוש שנים להפעלת התכנית הלאומיתעל חשש משימוש במחשבים. 
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ובחלקה פחות, של עקרונותיה בתחומים אלו, כשעמדות המורים  הטמעה, בחלקה מוצלחת יותר

. עם זאת, השונות הגדולה שעלתה, בין ובתוך בתי הספר, וסוכני  ההפעלה, הן בעיקרן חיוביות

ביחס למרכיבים אלו, מעוררת שאלות שונות ביחס לדרכי הביצוע המיטביות של מרכיבים אלה 

  - ת אכן הביאה לשיפור ביחס למיומנויות תקשוב. מן הנתונים עולה שהתכנית הלאומיבעתיד

לתקשורת מתוקשבת של המורים, לשימוש  פחות בקרב תלמידים מאשר מורים, אם כי

ניכרים עדיין פערים בין ייעדי התכנית . עם זאת, ולשימוש בחומרים מתוקשבים, במנבסנ"ט

ש ופעילות באתר שימושהעיקרים בהם כוללים, לבין מימושה בפועל ביחס לתחומים אחרים 

הבית ספרי, פורטל התוכן החינוכי, שילוב תקשוב בתפיסה הניהולית של בית, היקפי המשרות 

    של רכזי תקשוב ומערך התמיכה הטכנית. 

תפיסות חיוביות של מורים גם ביחס למידת שלוש שנים לאחר החלת התכנית הלאומית, עולות 

והעניין שלהם בהוראה, זאת  בצד מגמה, השפעת התקשוב בבתי הספר על  רמות המוטיבציה  

ברובה שלילית, ביחס להשפעות על העומס מחוץ לשעות העבודה   ועל  רמת השחיקה של 

. אמנם, נראה כי המורים רואים בתקשוב גורם חיובי בהקשר של מימדי למידה ואקלים המורים

  חלה נסיגה עקבית בעמדות אלו. בכיתה, אך חלוף הזמן 

מקצועית של המורים בתחום שילוב התקשוב בהוראה ומידת הצלחתה  של רמות התפתחותם ה

התכנית הלאומית לגרום לשינוי בהיבט זה מהווים תנאי הכרחי להטמעתה המוצלחת של 

קיבלו הדרכה  המורים מדווחים כי הם אכן בקו אחד עם מתווה התכנית הלאומית, התכנית.  

  זו  תוצאה של הפעלת התכנית הלאומית. בנושא שילוב תקשוב בעבודה ההוראה, ונראה כי

מידת הסיוע של ההדרכה בנושא תקשוב בהוראה עדיין אינה מספקת, זאת  על אף עדויות מנגד, 

הממצאים הראו עוד כי על פי מתווה בנוסף,  להשפעה חיובית של התכנית הלאומית בהיבט זה. 

ועל אף ילוב תקשוב בהוראה השתלמויות בנושא ש בבתי הספר שבתכניתאכן התקיימו התכנית, 

ניכרת במקביל  שלאורך שנות התכנית חלה ירידה בשיעור השתתפות המורים בהשתלמויות אלו,

  עליה במידת הסיוע שחוו מורים מהשתלמויות אלו.  

מערכת החינוך בתום שלוש שנים להחלת התכנית הלאומית לתקשוב בחינוך היסודי, נראה כי 

  טכנולוגיות מתקדמות. בת למידה מתוקשבת המעוצבת על פי לסביבמגמת מעבר  היסודי נמצאת 

נראה כי לתכנית הלאומית תרומה משמעותית בהטמעת עקרונות הלמידה המתוקשבת ובהגברת 

המוטיבציה והעניין בתהליכי הוראה ולמידה מצד המורים והתלמידים כאחד, בצד  חולשות 

ה והעומס בקרב המורים ולאמונות המורים הנוגעות למחיר שיש למגמות אלו על תחושות השחיק

ביחס להשפעות תקשוב על אקלים בית ספרי ותהליכי למידה. המשך הטמעת  פדגוגיה חדשנית 

כן חשיבה -מבוססת טכנולוגיות מתקדמות בתהליכי ההוראה והלמידה בבתי הספר מחייב  על

  והתארגנות מחודשים לשם יישום ומיצוי אופטימלי של  תהליכים אלו. 

 


