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  תח דברפ

  

 " 21-התאמת מערכת החינוך למאה ה –"התכנית הלאומית משרד החינוך את החל משנת תשע"א מפעיל 

-תהליכי הלמידה בבתי הספר למאה הלהתאים את העל שלה -אשר מטרת ,בבתי הספר שבחינוך היסודי

ודרכי ההוראה והלמידה  ההוראהלהטמעת מהלכים לשינוי מבנה  ממדית מכוונת- הרבהתכנית  .21

לשם  ,בין הידע העדכני במדעי הלמידה לבין טכנולוגיות מתקדמותמיטבי במערכת החינוך, תוך שילוב 

פיתוח  :הם תכניתהעיקרי  יצירת חוויות למידה מעניינות, אותנטיות ומותאמות אישית לכל לומד.

מוסף ושינוי  טכנולוגיים בעלי ערךתלמידים, שילוב של אמצעים המיומנויות חשיבה, למידה פעילה של 

צמצום הפער ) 1(: שלושה יעדים עיקריים תכניתלמתווך למידה. ממקור הידע הבלעדי לתפקיד המורה 

המשתייכות לארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי  מדינותהההולך וגדל בין ישראל לבין הדיגיטלי 

)OECD(; )2 ( התקשוב ועמידה בהםבתחום לאומיים -ביןהסטנדרטים להתאמה; )צמצום הפער ) 3

מערבים מעגלים  ההשינויים הנדרשים לשם מימוש יעדים אל .לו חוץמהטכנולוגי בין בית הספר לעולם ש

כן  ה החינוכית, ועליבעשימשתתפים רבים ומחייבים התאמה והתארגנות מצד כל אחד מן הגורמים ה

אחרים מתממשים מיד ומקצת מן השינויים מטביעים חותם  ‒זמן נמשכת לאורך הטמעתם המיטבית 

ממצאים שנאספו בתום השנה השלישית ליישום התכנית בחינוך הח זה מתבסס על "דובתהליך מתמשך. 

להתפתח. עם זאת,  האליהם עשויים תהליכים אלשרק צוהר להבנת הכיוונים על כן הוא משמש והיסודי, 

במהלך שלוש שנים להפעלתה  על היבטיה השונים הרפורמה הטמעת פעותיה שלוהש יהבחינת תוצאות

בתום חבלי מסויימים שהרפורמה חוללה נויים שיעל אפשרות לחיוביות המצביעות מצביעה על מגמות 

 מוקדים המחייבים בחינה וניתוח מחודשים של תהליכי יישומה בשטח.על  הלידה שלה והן 

הפרק הראשון בוחן  איכותניים המוצגים בחמישה פרקים.ו נתונים כמותייםח ההערכה מתבסס על "דו

מטרות  מימושאת דיווחי המורים והתלמידים ביחס למודעותם לקיומו של ציוד התקשוב המתבקש ל

התכנית הלאומית ואת מידת השימוש שנעשה בו. הפרק השני עוסק בהיבטים שונים של שילוב התקשוב 

ם. הפרק השלישי מתמקד במיומנויות התקשוב בקרב התלמידישל בהתנהלותם השוטפת של המורים ו

התכנית  יעדיה שלמצב ביחס למימוש התמונת את הפרק הרביעי מציג . התלמידיםבקרב המורים ו

מתמקד  החמישי והפרק, דים וכן במעמד המוריםילמתאקלים החינוכי ובהישגי הההלאומית בשיפור 

. יהשנות הפעלת התכנית לשם יישום עקרונותקיבלו צוותי ההוראה במהלך שהדרכה בבהשתלמויות ו

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

   .יה התפתחותית לאורך שלוש שנות החלתהיהלאומית, והן ברא

שילוב התקשוב במערכות הלמידה כלפי  תפיסות חיוביותצטיירות מח "תמונה הכללית העולה מן הדוב

 בשנים האחרונות הלאומית. נראה כיהתכנית  ספר, בצד השפעות אפשריות מורכבות שלהוהניהול בבתי 

 אפשרתהליך ש ,21-מותאמת למאה ההפדגוגיה  נחלתהדרגתי לה תהליך של שינויבבתי הספר חל 

 נראה כייתר על כן,  .של הפעלת התכנית הלאומית ות ישירות ועקיפות כתוצאאת חלקו לפחות להסביר 

מגמות , כי יש להתייחס לממצאים כמצביעים על עם זאתנדגיש להמשיך במגמה זו.  נוטים כל הגורמים 

המבוססות על נתונים תאוריים,  שכן היקפן המצומצם של הקבוצות מנע אפשרות להסיק  כלליות בלבד

הקשיים המלווים את הטמעת התכנית לבסוף,  ים. סטטיסטיהמובהקות מסקנות על בסיס מבחני ה

לתנאי מיטבית לשם התאמתה ה היעדיל קשרוהן ב היישומל יחסהן ב הלאומית מחייבים חשיבה מחודשת

  מציאות. ה
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 רקע ומטרות

  

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

באמצעות פדגוגיה חדשנית בבתי הספר טמיע להנועדה ), ש2012(מנהל מדע וטכנולוגיה,  "21-למאה ה

בתהליכי  )Information and Communication Technology – ICT( טכנולוגיות מתקדמותשילוב 

האחרונים בספרות תכנית מתבססת על תפיסות שהתפתחו בעשורים ה. ההוראה והלמידה בבתי הספר

למעניינים, תהליכי הלמידה וההוראה בבית הספר  פוך אתמבקשות להה ,ובעשייה החינוכית בעולם

מיומנויות  לרכושלבוגרים לסייע , וכן )Marzano & Kendall, 2007מגוונים ומותאמים יותר לכל לומד (

מתווה  הלאומיתתכנית . ה)Partnership for 21st Century Skills, 2010( 21-רלוונטיות למאה הה

 יםמורמן ה, יםתלמידמן המצופות התוצאות האת תפוקות והוכן  של התכנית ט את דרכי היישוםוריבפ

בפניהם שאתגרים השנתית. התכנית נשענת הן על ראייה עדכנית של -ה תלתיהספר כארגון בראי ביתמו

קודמות שיושמו בישראל ובמדינות יוזמות תקשוב מתובנות מתכניות ועל  , הןניצבת מערכת החינוך

  על עקרונות תאורטיים בחקר התקשוב בחינוך.הן ו ,אחרות

 חדשנית פדגוגיה של לקיומה להוביל"... אהעל של התכנית הלאומית הי-מטרתעל פי מתווה התכנית, 

 התאמת..." (ICT המידע טכנולוגיית של הטמעה תוך, 21- ה המאה מיומנויות הקנייתלו הספר בבתי

  ). 2012מסמך אב, משרד החינוך,  :21-ה למאה החינוך מערכת

  העיקריות:  יהמטרותאת  מפרט מתווה התכנית

  המורים מיומנויות שיפור •

 התלמידיםבין  תלשונּו ההוראה התאמת •

  אמת בזמן משובמתן  •

 הספר ביתבין ל הבית בין הקשר הידוקו ובבית בכיתה למידה רצף •

  המידע טכנולוגיית על נשענתה אדמיניסטרציה •

  

  מרכיבי התכנית 

 :21-ה למאה החינוך מערכת התאמתלתכנית ( בסיסיים מרכיביםחמישה  הוגדרו העל-מטרת מימוש לשם

 : )2012משרד החינוך, מסמך אב, 

  הלימודים תכניות התאמת .1

  דיגיטליים תכנים .2

  ההוראה עובדי של מקצועי פיתוח .3

  ותחזוקה תשתיות .4

  והערכה בקרה .5
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  תשתיות וציוד 

  :בתי הספר הנכללים בתכנית אמורים לקבל משאבים להצטיידות, להפעלה ולהטמעה

כוללת . ההצטיידות הוראה מתוקשבתהנדרשת לקיום  בסיסיתתשתית בבתי הספר תותקן  ‒הצטיידות 

ואפשרות להתחבר לאינטרנט  )ורמקולים צגכולל אמצעי החשכה, ( מחשב נייד לכל מורה, מקרן בכל כיתה

 מכל כיתה. 

חיבור טכנאי, העסקת בכל בית ספר, רכז תקשוב להעסקת מימון  כוללתקציב ההפעלה  ‒הפעלה 

   .בית הספרבטכנולוגיה ה יחד אתיטמיעו טכנאי התחזוקה ואינטרנט ותוכן. רכז התקשוב ל

   והדרכה בבית הספר ומחוץ לו. השתלמויות מימון תקציב הטמעה כולל  – הטמעה

  

  תוצאות מצופות מהטמעת התכנית הלאומית התפוקות וה

תפוקות ה והוגדר) 2012התכנית הלאומית לתקשוב (מנהל מדע וטכנולוגיה,  ה שלבהשגת יעדיי לסייע דכ

   הספר כארגון. ביתמהמורים, מהתלמידים וממצופות התוצאות הספר וה יתהמצופות מב

   : הןהמצופות  תפוקותה

, הארגונית בהתנהלות הטכנולוגיה את תשלב ספרה בית של העבודה תכנית ‒ עבודה תכנית .1

  .הספר בית של תרבותי-החברתי ובתחום ובהערכה בלמידה, ההוראה בתהליכי

 מידעה לניהולשתשמש  מקוונת מערכת באמצעות ייעשה הפדגוגי הניהול ‒ מתוקשב פדגוגי ניהול .2

 אירועי אחר למעקב, דיםילמתה הישגי את המשקף למידה ניהולל, נצברה פדגוגיהו ארגוניה

  . םלימודיב התקדמותם ואחר התלמידים של נוכחותם אחר מעקבלו משמעת

  בסביבה להוראה יעבור מוריםה צוות ‒ הערכההו למידהה, הוראהה בתהליכי טכנולוגיה שילוב .3

  . 21-ה המאה מיומנויות הקנייתב התמקדות תוך דיגיטלית

 באמצעים יעשהת למידהבו הוראהב, הספר בית ניהול במסגרת תקשורתה – ותקשורת שיתוף .4

   .מתוקשבים

 מרכיביםה ארבעת יתבצעו שבה העיקרית הסביבה הוא הפורטל ‒ חינוכי תוכןל הספר בית פורטל .5

 מרחב כולל הואו הספר בית של פדגוגית-הארגונית להתנהלות מקוון שירות הוא פורטלה. לעיל

  .הספר בית של תכנים ומאגר רשת שירותי, קהילתי-חברתי מרחב, פדגוגי מרחב, ארגוני התנהלות

 התנהגות השרשתל לפעול שתפקידו" ברשת חיים" צוות ימנה הספר בית מנהל – בטוח אינטרנט .6

, מוריםה בקרב ברשת נכונים התנהגות ונורמות ערכים להנחלתו האינטרנט ברשת ובטוחה נבונה

  . קהילההו הוריםה, תלמידיםה

  

 הלאומית ומרכיביהמבנה התכנית 

אמורים להצטרף בתי הספר על פיה שנתית, ו-תכנית רבא הי 21-התכנית להתאמת מערכת החינוך למאה ה

   דגמים ושלבים. כמהבלמהלך 
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  הדגם הבסיסי והדגם המתקדם. :שני דגמיםהתקשוב בבתי הספר נעשה ב

   :אלהכולל מרכיבים  הדגם הבסיסי

בכיתות, חיבור בתי הספר לרשת  צגיםמחשבים ניידים למורים, מקרנים ו ‒ חומרהו ציוד .1

 האינטרנט ונגישות לחומרי למידה מתוקשבים

 תקשוב בהוראההמנהלים בכל הקשור לשילוב המורים והפיתוח מקצועי של   .2

  הטמעת התקשוב בהוראה לשם בית ספר בכל רכז תקשוב מינוי   .3

  הספר תמיכה טכנית לבתי .4

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

  :אלהכולל מרכיבים  הדגם המתקדם

  כל המרכיבים של הדגם הבסיסי .1

  5:1מחשבים ניידים לתלמידים ביחס של  .2

  תוספת של שעות תמיכה טכנית ושעות הדרכה .3

  

  מרכזיות נוספות, ובהן:  תשומותהלאומית כוללת  התכנית, לעיל שהוצגו הבסיסיים מרכיביםה לע נוסף

 נוהל) 1( :אלה מהלכיםלשם קידום  תוכן דיגיטלי חינוכיו (מערכת ניהול בית ספר אינטרנטית) מנבסנ"ט

) 4( ;מורים ידי על הוראה יחידות פיתוח) 3( ;חינוכי תוכן פורטל )2( ;דיגיטליים לימוד חומרי אישור

 ספרי של דיגיטציה )Learning Management System;( )5( ניהול למידה ומערכות דיגיטלי תוכן תקינת

  . לימוד

  

  הערכת התכנית 

הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) מלווה את התכנית במחקר הערכה החל מראשית דרכה 

מחקר  מחקר ההערכה כולל שני מערכי מחקר נפרדים:. )תשע"ה(ועד שנת סיומה בשנה"ל תשע"א 

דגם המתקדם ומחקר הערכה של התכנית הלאומית ל הערכה של התכנית הלאומית לדגם הבסיסי בלבד

  . הערכת הדגם הבסיסי בלבדדן בדו"ח זה . בלבד

 : אמחקר ההערכה של התכנית הימנחה את ה עלה-שאלת

הספר והאם בעקבות יישומה ניתן לזהות שינויים בקרב  יכיצד מיושמת התכנית הלאומית לתקשוב בבת

  .בנושאים שוניםהתקדמותה בדיקה השוואתית של מידת תוך נבחנת התכנית  ?התלמידיםבקרב הצוות ו

  

  : זו את זושלוש מטרות המשלימות  מחקר מבקש להשיגה 

 בתי הספר של במדגם  מהיישוושל התכנית הלאומית הטמעתה של תהליך מצב התמונת אור ית .1

מורים ועל פי של תלמידים ופי דיווחיהם של על יישום התכנית  של תוצאותהתפוקות וההערכת  .2

 מיקוד הממצאי הראיונות וקבוצות 

 .אמצעים לייעול יישומה המעורבים בה וגיבוש בעיניזיהוי נקודות החוזק והחולשה של התכנית  .3



 

12  
 

שימוש בציוד ה) 1(שאלות ההערכה שלעיל ובחלוקה לחמישה פרקים: על פי הממצאים שלהלן יוצגו 

שיפור ה) 3( ;תלמידיםשל המורים וההתנהלות השוטפת של ב) שילוב התקשוב 2( ;בבתי הספר תקשוב

ובהישגי  באקלים החינוכישיפור ה גבילתפיסות ה) 4( ;באינטרנט ובמוגנותתקשוב הבמיומנויות 

  .של הצוות בתחום שילוב התקשוב בהוראה הפיתוח המקצועי) 5(  ;דיםילמתה

  

  שיטה

  

  מערך מחקר ההערכה 

  וכולל שלוש קבוצות עיקריות:  )Quasi-Experimental(ניסויי למחצה  המחקר הואמערך 

  ) בסיסי דגם( א"תשעלתכנית ב שהצטרפו ספר בתי 195 –" 'א שלב מצטרפי" •

  לתכניתהצטרפו  שלא ספר בתי 77 - "ההשוואה קבוצת" •

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

  

  . עוקבות שנים שלוש הלךבמ"ל הנ הקבוצות שלוש אחר עקבנו המחקר במסגרת

  

  מדידה הכלי 

בכלי מדידה כמותיים אשר כללו שאלונים למורים ולתלמידים, ובכלי מדידה משתמש  מחקר הערכה זה

  מורים. עם ו רכזי תקשובעם איכותניים אשר כללו ראיונות עם מנהלי בתי ספר, 

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

  וש שנות החלת התכנית.יה התפתחותית לאורך שליהלאומית, והן ברא

  הממצאים הכמותייםשל דיווח השיטת 

ממצאי הנתונים הכמותיים בדו"ח מוצגים באופן תאורי בלבד. יחד עם זאת, לאור ההבדלים במאפיינים 

הדמוגרפיים של הקבוצות השונות, נערכה סדרה של ניתוחי מובהקות סטטיסטיים במספר נושאים 

וזאת  על מנת לבחון  –תדירות ומיומנויות השימוש בכלי תקשוב  פעילות באתר בית הספר,  -מרכזיים 

באופן מבוקר את רמות השינוי בין השנים בקבוצות השונות, תוך בקרה של רמות הבסיס (בתשע"א) של 

  .  1הקבוצות.  תאור הניתוחים והמסקנות שעלו מהם מופיעים בנספח 
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  עיקריים הממצאים ה

  שימוש בציוד תקשוב בבתי הספר ה :1פרק 

מודעותם לקיומו של ציוד תקשוב בבית הספר ואת מידת על בחן את דיווחי המורים והתלמידים הפרק 

  שימושם בו.

שלוש  ‒ רכי ההוראהוציוד התקשוב הקיים בבית הספר לצעל התאמתו של דיווחים ה א.1

אם כי ), 59%( ים מקבוצות התכניתמעט יותר ממחצית מהמורשנים לאחר החלת התכנית הלאומית רק 

רכי וסבורים כי ציוד התקשוב בבית הספר מספק את צ )43%( בקבוצת ההשוואההמורים יותר מבים ר

בשיעור המורים הסבורים  55%-ל 17%-ממשי קרב קבוצת מצטרפי ב' ניכר גידול מב זאת,  עם. ההוראה

בקבוצת . להטמעתה השנייהשנה בין ההתכנית בקבוצה זו (תשע"א) לשקדמה להחלת  השנהכך בין 

ראיונות בדיווחי צוותי ההוראה ורכזי התקשוב ) בתחום זה. 13%מתונים יותר (נצפו שינויים  ההשוואה

חוסר הנובע כנראה ציוד תקשוב,  חסר על פיהםו ,סקריםבהעומק משלימים את התמונה שעלתה 

של  תחזוקתועוד מדווחים הנשאלים כי  .גידול במספר הכיתות והמורים במהלך שנות הטמעת התכניתהמ

    קשיים בתפעול הרשת בכיתות.כי יש מספקת ובלתי גלישה המהירות כי  ,לקויההציוד 

ובשתי קבוצות התכנית בכלל בתי  התכנית שנות לאורך ‒ תדירות השימוש בציוד מחשבים ב.1

, שולחניים הספרבבית  במחשבים שימושעל דיווחים של המורים ב מתמדת ירידהנרשמה הספר 

שלוש שנים לאחר החלת . אישיים ניידים במחשבים שימושם על הדיווחיב יהיעלחלה ה בעת וב וניידים,

כי הם מדווחים ובשני המגזרים בשתי קבוצות התכנית מהמורים  90%-למעלה מ ,התכנית הלאומית

המורים המדווחים שהם משתמשים במחשבים בבית הספר נמוך יותר שיעור במחשב אישי ומשתמשים 

במחשבים שהם משתמשים בקבוצת ההשוואה שיעור המורים המדווחים לעומת זאת,  .80%-כועומד על 

שיעור המורים בקבוצה זו  ה בעתוב ,נותר יציב וגבוה גם שלוש שנים לאחר החלת התכניתבבית הספר 

בקרב  37%בתשע"ג היה שיעורם  :בהרבה ךנמוניידים אישיים  שהם משתמשים במחשביםמדווחים ה

עולים  הממצאים אל. דוברי ערביתבבתי ספר בקרב המורים בלבד  12%-והמורים בתי ספר דוברי עברית 

. ד מערך ציוד התקשוב בבתי הספרוהתכנית הלאומית, במסגרתה תוגבר מא של  יהבקנה אחד עם מטרות

בשנת תשע"ג, שיעורים גבוהים מאוד בקרב ימוש במקרן בכיתה: תמונה דומה מצטיירת ביחס לש

) דיווחו על שימוש תדיר במקרן, שיעורים נמוכים 88%) ומצטרפי ב' (93%המורים בקבוצות מצטרפי א' (

דיווחו כך, אם כי אין מדובר בשיעורים מבוטלים (ממצא זה  ) בקרב המורים בקבוצת ההשוואה74%יותר (

עשוי להצביע על הצטיידות במקרנים גם בבתי ספר שאינם נכללים בתכנית או על שימוש בכינוי "מקרן" 

תשע"ג ניכרת -לציוד אחר שאינו מקביל לציוד הניתן במסגרת התכנית הלאומית). עם זאת, בשנים תשע"ב

) מאשר בקבוצת ההשוואה 32%בשימוש במקרנים בקרב קבוצת מצטרפי ב' (מגמת עלייה גדולה יותר 

)11% .(  

רק כמחצית קרב התלמידים: ב שיצרהגדול מזה התכנית הלאומית בקרב המורים  יצרהכצפוי, השינוי ש

שימוש תדיר במחשב שולחני במסגרת שהם עושים השנים, דיווחו בכל התלמידים, בכל הקבוצות ו

ספקת מחשבים ההעובדה שהתכנית לא כללה נוכח  .במהלך שנות התכניתהיה דומה  שיעורםוהלימודים, 

במחשבים אישיים שהם משתמשים פחות מרבע מהם דיווחו  רקש אין משום הפתעה בכך ,לתלמידים

מחשבים ניידים לאורך בבשימוש  היעלימגמת בכל הקבוצות נצפתה . עם זאת, במסגרת לימודיהם
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ללא תלות בתכנית הלאומית. לבסוף, בדומה  הטכנולוגיה, כנראה ביטוי להתפתחויות באמצעי השנים

  למורים, גם התלמידים מדווחים על שימוש כמעט אפסי בטאבלטים בבית הספר.

הממצאים מצביעים על  ‒ וחששות מפניהו בתקשובלהשתמש המסוגלות כלפי ג. תחושות 1

), 70%-דוברי ערבית (כלעומת ) 80%- יותר בקרב דוברי עברית (כרבים שיעורים גבוהים של מורים, 

תחושת הביטחון עולה עם השנים, ו ,ההוראהבמסגרת המאמינים כי ביכולתם להשתמש בתקשוב 

ב',  בקרב המורים דוברי העברית שבקבוצת מצטרפי תכנית.הנכללים בספר הבבתי בקרב המורים בעיקר 

בשיעורי המורים המדווחים על  30%חלה במהלך השנה הראשונה להחלת התכנית בקבוצה זו עליה של 

קבוצת בגם  ,העובדה כי בקרב המורים בבתי ספר דוברי עברית עם זאת, מסוגלות בשימוש במחשבים.

הלאומית עשויה להעיד על השראה רוחבית של התכנית  ,יה לאורך השנים בתחום זהיעלנראית ההשוואה 

בקרב דוברי הן מיעוט מבוטל של מורים מכל הקבוצות, , . בנוסףבתכניתנכללים בתי ספר שאינם בגם 

מגמת ניכרת עם השנים ושימוש במחשבים, פני ערבית, מדווחים על חשש מהן בקרב דוברי עברית ו

  . בשיעורםירידה 

  

  תלמידיםשל המורים וההתנהלות השוטפת של בשילוב התקשוב  :2פרק 

תקשוב בהתנהלות השוטפת בבית הספר בקרב ההיבטים שונים של שילוב על בפרק זה מוצגים נתונים 

  .תלמידיםבקרב המורים וה

 מעידים על  דיווחי המורים והתלמידים ‒ תדירות השימוש בכלים מתוקשבים סטנדרטייםא. 2

כלים מתוקשבים, בהם  כמה) ב90%המורים מדווחים על שימוש נרחב (מעל : ראשית, אחדות מגמות

נטייה לעלייה גדולה יותר בתדירות השימוש הנתונים המצביעים על  . מעבד תמלילים ודואר אלקטרוני

בכלים מתוקשבים לאורך שנות החלת התכנית בקרב מצטרפי ב'  מאשר בקבוצת ההשוואה בקרב 

  , עשויים לנבוע מההשפעה הישירה של התכנית הלאומית.המורים דוברי העברית

בשימוש מסוימת עלייה ידי בטענה כי הפעלת התכנית הלאומית הביאה לתומכים נתונים הנראה כי 

כגון בניית מערכי  ,פדגוגיתהעשייה את התקשוב בוכן הגבירה (אקסל) המורים בגיליונות אלקטרוניים 

ורים, בהשוואה למשיעור מתוקשבים וחיפוש מידע באינטרנט לצורך הוראה ולמידה. עם זאת, נראה כי 

להפעלת  סביבת הלמידה והעבודה של התלמידים מערבת פחות שימוש באמצעים מתוקשבים וכי

(כמובן, בקרב התלמידים  השימוש בכלים מתוקשבים לשם למידה היקףהתכנית כמעט אין השפעה על 

  . על איכות השימוש בכלים מתוקשבים)הדבר אינו מעיד 

בקרב אם כי התלמידים, של המוחלט של המורים ורובם  –ספר השימוש בפורטל בית הב. 2

לקיומו של  אכן מדווחים כי הם מודעים בתשע"ג), 90%תלמידים (יותר מבקרב הבתשע"ג)  96%מורים (ה

היקפי השימוש מבוטלת על במידה בלתי עה יתכנית הלאומית השפהספר ונראה כי האתר בית 

 מוריםה מן רבים. יתרה מזאת, ספר דוברי עברית, בעיקר בקרב המורים בבתי של בתי הספרבפורטלים 

 , הכוללת העלאת חומרים ופרסום הודעות לתלמידים.ספרהמדווחים על פעילות שוטפת באתר בית 

לאורך חלה אך בדומה למורים  ,מוריםזו של הפעילות התלמידים באתר מצומצמת יותר בהשוואה ל

ביצוע פעולות שונות על ובפורטל בית הספר המדווחים על ביקורים התלמידים ה בשיעורי יעליהשנים 

את התלמידים ספר משמש ה פורטל ביתאיכותניים העלו כי ההממצאים בעיקר בקבוצות התכנית. , וב



 

15  
 

תדירות  .ביתהשיעורי להכנת בבית הספר או מוטלות עליהם מטלות ומשימות מתוקשבות הלביצוע 

של במידת המקצועיות  ותלימודית תלויהעשייה למוקד משמש בה הוא שהשימוש בפורטל והמידה 

הנטייה להשתמש בבתי הספר דוברי עברית מחויבותם. עוד עלה מהמחקר האיכותני כי המורים וב

  דתי. - מלכתיבפיקוח המש במוסדותמיותר פיקוח הממלכתי מוסדות שבברווחת ספר הבפורטל בית 

ביחס לתדירות אחדות מגמות מעידים על דיווחי המורים  ‒ שימוש בתקשורת מתוקשבת. ג2

כי רוב ה החינוכית. ראשית, נראה יתקשורת מתוקשבת עם גורמים אחרים המעורבים בעשיהשימוש ב

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

, אם כי תיתכן השראה של הלאומיתתכנית השל  ישירותהבהכרח להשפעות  הלייחס שינויים אל

, גם בשיעורי המורים שניתאחרים. הספר הבתי על בתכנית הנכללים ספר ההתהליכים החלים בבתי 

גם בקבוצת אך כך  יה עם השניםיחלה על תקשורת מתוקשבת עם ההורים שהם מנהליםהמדווחים 

השימוש בתקשורת  לתכנית. עוד עלה כידווקא לא ניתן לייחס את מגמת השיפור ולפיכך ההשוואה, 

ההורים שכיח פחות בקרב מורים בבתי ספר דוברי ערבית. מראיונות עם מתוקשבת עם צוות בית הספר ו

כלל חשיפה של הוא וספר הבית מהדוא"ל לפורטל הדרגתי מעבר היה בחלק מבתי הספר העומק עלה כי 

בעיקר רווחת כי התקשורת המתוקשבת עם ההורים  נראה ,זאת עם. הפורטל בפני ההורים בכל הזדמנות

בתי הספר נעשה שימוש במרבית יתר על כן, בינוני או גבוה. חברתי -כלכלימעמד המשתייכים לבתי ספר ב

ד בעקבות והתעצם מא ההתכנית, אולם השימוש בהטמעת עוד לפני תחילת  בתקשורת מתוקשבת

  הצטרפות אליה. ה

משתמשים מרבית המורים ים כי למדהממצאים מ – פדגוגיהניהול בשימוש בתקשוב ה. ד2

מכלל המורים בקבוצות  70%-שלוש שנים לאחר החלת התכנית למעלה מניהול הפדגוגי. בתקשוב ב

נוכחות, ציונים, ה(רישום  פדגוגי בכיתותהניהול הבתקשוב לשם כי הם משתמשים התכנית מדווחים 

התכנית ש מרמזאורך השנים בתחום זה בקבוצות השונות . יתרה מזאת, דפוסי השינויים למטלות וכו')

נוכחות שיעורים, רישום הרישום פדגוגי בכיתות: הניהול השלושה מרכיבים של השפיעה על הלאומית 

   תלמידים.החות על "אירועי משמעת והפקת דו

(מערכת ניהול בית ספר אינטרנטית).  ט"המנבסנ כלפיהביעו עמדה ביקורתית  המורים כי לציין חשוב

 השימוש דומאגבר  הלאומית בתכניתבבתי הספר הנכללים  המורים בקרבאמנם  כי העלה הסקר

 לשם פחותאך  ועל התנהגותם, התלמידים נוכחות על ,השיעור מהלך על דיווח לשם בעיקר, ט"במנבסנ

 תבולט רצון שביעות-כי שוררת אי העלו והראיונות הסקרעם זאת  ;תלמידיםה עבודותעל  הערכות רישום

 ביחס הסקר דיווחיב שעלתה רוחה מורת. התכנית שנות במהלךשל ממש  שיפור ללא ,המערכת מן

 יעילה אינה המערכתלדבריהם, : המרואיינים בדברי תוקף משנה מקבלת ולשימושיה המערכת ליישומי

 עומסגורם המוסיף  בה רואים והמורים, המורים רכיוצ אתמזה  ופחות המשרד רכיוצ את משרתת אלא

. ואטית יעילה לא, מסורבלת, מיושנתהטוענים שהיא  קולות וחזרו עלו. ממילא העמוסה עבודתםל מיותר

ערים  הם כי וניכר ט"המנבסנ כלפי חיוביות עמדות יעושהב יותר מעטים קולותזאת נשמעו  לצד

   .התועלותיל

  

כי מעלה ניתוח כלל הנתונים הכמותיים והאיכותניים  ‒מתוקשבים  חומריםשימוש בה. ה2

 פי על .עלייה גדולה לאורך השניםבהם ניכרת שהתחומים מן השימוש בחומרים מתוקשבים הוא 

רכי הוראה לרמות של ושימוש בחומרים מתוקשבים לצהעלה , בשני המגזרים הכמותיים הנתונים
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בבתי ספר דוברי  87%- בבתי ספר דוברי עברית וכמהמורים בכל הקבוצות  90%-למעלה מ :שימוש גורף

בחומרים שהם משתמשים מדווחים בתום שלוש השנים הראשונות להחלת התכנית הלאומית  ערבית

שנים אלה. בקבוצות ההשוואה בשני המגזרים לא חל גידול בתחום זה במהלך . לעומתם, מתוקשבים

 לעו ספקי התוכן השוניםחומרים מתוקשבים מהעדפה גורפת של המורים לבנוסף, הנתונים מצביעים על 

מהמורים בבתי ספר דוברי עברית בכל הקבוצות  90%-למעלה מ השפעת התכנית הלאומית בכיוון זה:

נרשמה ירידה בשימוש בכל הקבוצות  ה בעתב . ספקי תוכן שוניםובכל השנים משתמשים בחומרים מ

הממצאים האיכותניים עולים בקנה אחד עם בפיתוחים עצמאיים של המורים במהלך שנות התכנית. 

הן בחומרים בחומרים מתוקשבים, המורים  שלהנתונים הכמותיים ומתארים שימוש גורף ומגוון 

מתארים שימוש שרואיינו ורכזי התקשוב המורים  .חומרים אחריםב הןשמקורם בספקי תוכן שונים ו

מתמטיקה שרואיינו למהמורים לאנגלית וחלק שונים ולמידה מתוקשבים ממקורות -בחומרי הוראהשוטף 

בצד התחושה החיובית הגורפת  .אותםואף שיבחו  בספרים דיגיטליים בהוראהסיפרו כי הם משתמשים 

חומרים העוסקים בתכנים בעלי זיקה המיעוט ית ורבהע חומרים בשפההמיעוט ה גם ביקורת כלפי נשמע

   ליהדות.

  

  

 נהסיוילמרות נים כי מדהנתונים הכמותיים והאיכותניים מל ‒ . שימוש בפורטל התוכן החינוכיו2

לא חל שינוי של ממש בתחום זה , ספרהבית בשל התכנית הלאומית לקדם את רעיון הפורטל המשותף 

 כפי שייחלו הרבה פחות מ –ולאחר שלוש שנות הטמעה רק כמחצית מהמורים עושים בו שימוש שוטף 

רמות שביעות הרצון  , גםך בפורטלנמוהשימוש הכהסבר לשיעור לכך, ואולי תאמה מובילי התכנית. בה

 בית הספרצוות של  עמדותהבכל התחומים.  63%ונעו סביב  בסקרים גבוהות מהפורטל המשותף לא היו

יש  ;פני כל הרצף שבין שלילה לחיוב עלנעות  תועלתו של הפורטל בפעילות הלמידה השוטפתכלפי 

 אותו.או אינם מכירים משתמשים בו  ינםשאמדווחים  אחריםושוטף,  חומרים באופן בומחפשים המורים 

ראוי  ,הירידה בהיקפים) –שימוש בפורטל התוכן (ובבתי הספר דוברי ערבית ההיעדר עלייה בהיקפי לנוכח 

 –ואם כן  מתוקשבת בקרב המורים,החינוכית העשייה הלמוקד  ותולהפוך איש מקום לשאול אם עדיין 

   מו. מהן הדרכים לקד

בשני  90%-, מרבית המורים (ככללכ ‒ תקשוב בתפיסה הניהולית של בית הספרהשילוב ז. 2

המגזרים) במהלך כל שנות התכנית מסכימים כי הנהלות בתי הספר אכן תופסות את שילוב התקשוב 

מגמה זו נראה כי  ב בעשייה החינוכית.וחשמקום לו עניקות ומהמוסד של כחלק מתכנית העבודה 

  בהשראת התכנית).אולי (נכללים בה שאינם  הבתכנית וגם את אל פר הנכלליםהס מאפיינת גם את בתי

שילוב התקשוב נרשמה עלייה בשיעור המורים המדווחים על  בבתי ספר דוברי ערבית, לעומת זאת

התכנית  ה שללהעיד על השפעתהעשוי המשתתפים בתכנית, ממצא מוסדות רק בבתפיסה הניהולית 

   .הלאומית

  

ופעילותם  רפהס המרואיינים, מינוי רכזי תקשוב בבתי לדברי – של בית הספררכז התקשוב . ח2

סקרי ל פי ע .שילוב התקשוב מו שלהם בין הגורמים המרכזיים המשפיעים על הטמעת התכנית ועל קידו

ובתום שלוש  ,ברכזי התקשובאפשר לזהות עלייה בהיקף המורים הנעזרים היה לאורך השנים המורים, 

ביקשו סיוע מרכז התקשוב וראו בו גורם  מהמורים בקבוצות התכנית 75%שנים של הטמעת התכנית 
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יתה יהתקשוב בבתי הספר דוברי ערבית המעורבותו של רכז התקשוב בהטמעת תהליכי נראה כי  חשוב. 

מתארים מגוון רחב של  הממצאים האיכותניים תר בהשוואה לבתי הספר דוברי עברית.בולטת יו

של תרומתם סבורים כי מרבית המורים שרואיינו  .בהם עוסקים רכזי התקשובשתפקידים ופעילויות 

ואף משבחים את  נעזרים בהם בעבודתם השוטפתוהם הלאומית, לקידום התכנית הרכזים חשובה מאוד 

העבודה שעות היקף  לע. בה בעת מורים רבים גם הצרו נכונותם לסייע גם מעבר לשעות הפעילות

  ההיצע.  עלה עלהרכזים, ונראה כי הביקוש לפעילותם ולסיועם ל המצומצם ש

  

תמיכה עלייה בשיעורי שביעות הרצון מן ה השנים אפשר לזהות הלךבמ ‒ טכניתהתמיכה ה. ט2

נראה  לאור שיפור זה,). 65%- לבקירוב  40%-דוברי עברית המשתתפים בתכנית (מבבתי הספר הטכנית 

דוברי  פרהס אפסי). התמונה בבתי ינוא התקלות הטכניות (אם כי שיעורן עדייןמספרן של כי פוחת 

במסגרת המחקר אינה מספקת. התמיכה הטכנית גדול יותר היקף התקלות ונראה כי שם  :ערבית שונה

ילו שביעות רצון מהתמיכה הטכנית, ואהובעה בחלק מהמקומות  :האיכותני עלתה תמונה מגוונת

טכנאי במשרה לא מינו רשויות בעיקר משום שחלק מהביקורת, לפעמים חריפה, מתחה במקומות אחרים נ

שהוביל בסופו של דבר לתמיכה דבר את שעות התמיכה הטכנית, ם ּגֵ אַ בחרו לְ אלא  פרהס חלקית בבתי

  בלתי מספקת.

  

  באינטרנטובמוגנות  תקשובה במיומנויות שיפורה :3 פרק

 בתחום יהםמיומנויות על תלמידיםהו מוריםה לדיווחי ביחס כמותייםה ממצאיםה את מתאר זה פרק

). עצמיים בדיווחים רק אלא למעשה הלכה המיומנויות של בבדיקה מדובר שאין לב לשים חשוב( תקשובה

 ברשת הסכנות את להכיר תלמידים של היכולת: המיומנויות של" השני צד"ב עוסק זה חלק כן כמו

   .ברשת מוגנים ולחוש מפניהן להתגונן לדעת, האינטרנט

חשוב כמובן לזכור כי אין מדובר  ‒ שימוש בכלים מתוקשבים סטנדרטייםהא. מיומנויות 3

מומלץ שלא  פיכךבמדידה ישירה של מיומנויות השימוש בתקשוב אלא אך ורק בדיווחים עצמיים. ל

אפקט "ד ו(בפרט כאשר רווח מאכאל נתונים מוחלטים הורים והתלמידים הלהתייחס לנתונים בדיווחי 

ולנסות לזהות מתוכם נקודות חוזק בהם מנקודת מבט משווה בדיווחים), אלא יש להתבונן  "תקרה

  וחולשה יחסיות.

. ראשית, אחדות התמונה העולה ביחס למיומנויות המורים בשימוש בכלים מתוקשבים מצביעה על מגמות

 90%מגזר דוברי ערבית (לעומת ) 100%-יותר במגזר דוברי עברית (קרוב לרבים , אם כי מרבית המורים

, ללא הבדלים במעבד תמלילים ובדואר אלקטרונירמה גבוהה של יכולת להשתמש  מדווחים על) בממוצע

מורים בבתי ספר היותר בקרב רבים מבוטלים, בלתי שיעורים  ניכרים בין הקבוצות ולאורך השנים. שנית,

בכלים מתוקשבים רמה גבוהה של יכולת להשתמש בבתי ספר דוברי ערבית, מדווחים על מברית דוברי ע

   אחרים כדוגמת גיליון אלקטרוני, הכנת מצגות, שימוש בתוכנת מפות באינטרנט ושימוש במילון מקוון.

הנכללים ספר דוברי ערבית המורים בבתי ל רקמגמות השינוי לאורך שנות התכנית ניתן להסיק כי על פי 

ה של התכנית הלאומית תהיה יתרון על פני קבוצת ההשוואה, עובדה העשויה להעיד על השפעבתכנית 

ספר דוברי עברית הבתי ברבים יותר מורים לבסוף,  .הערבית יבעיקר במגזר דובר ,על מיומנויות אלה
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מי תקשוב מיומנות גבוהה ביישורמת  ספר דוברי ערבית מדווחים עלהבהשוואה לעמיתיהם בבתי 

   .(כגון ביצוע חישובים בגיליון אלקטרוני, שימוש במפה מקוונת ועוד)מעט יותר  מתקדמים

נמוכים יותר בהשוואה שיעורי המדווחים על שליטה במיומנויות תקשוב  ,תלמידיםה לדיווחי אשר

במרבית התחומים שנסקרו לא ניכרו הבדלים משמעותיים בין הקבוצות השונות . זאת ועוד, למוריהם

. השל התכנית הלאומית בתחומים אל משמעותיתתרומה לא ניתן להצביע על בשני המגזרים, ולפיכך 

קשה ולכן שליטתם במיומנויות השונות, על לא נצפתה מגמת שינוי ברורה בדיווחי התלמידים יתר על כן, 

  מגמת שיפור.בהן שיש להניח 

 באינטרנט ועל  אלימותעל תלמידים המורים והדיווחי  ‒ באינטרנט ומוגנות מקרי אלימות . ב3

ראשית, המורים בשני המגזרים מדווחים על רמות כמעט . אחדות מצביעים על מגמותברשת המוגנות 

מגמה לאורך ב םשינוייבכל הקבוצות) ללא  3%‒0%אפסיות של מקרי אלימות מכל סוג שהוא כלפיהם (

ספר דוברי עברית היותר בקרב בתי  רביםשל מורים,  מבוטלים בלתישיעורים עם זאת, שנות התכנית. 

 ודיווחו על אליהם כי תלמידים פנו דיווחו  ,בממוצע) 8%- כספר דוברי ערבית (הבתי לעומת בממוצע)  15%(

בתחום  הביתה כל השפעה מיטילא הינראה כי לתכנית הלאומית ואינטרנט שחוו באמצעות האלימות 

תלמידים את ההתכנית הלאומית שיפרה את תחושות המורים ביחס ליכולתם להנחות  מנגד, נראה כי .זה

ה בשיעורי המורים בקבוצות ישכן חלה עלי רשת,סכנות בפני מנעות מיובהבאינטרנט בשימוש זהיר 

   כך. התכנית בלבד שדיווחו 

 בקרבמיעוט בלבד  :התלמידים בקרבמקרי אלימות באינטרנט על ח התמונה המצטיירת ביחס לדיוו

 דיווחובקרב דוברי ערבית) בממוצע  13%- בממוצע בקרב דוברי עברית וכ 5%-תלמידים בשני המגזרים (כה

מגמות הירידה הקלות  .רשתאיומים בהופנו כלפיהם לפגוע בהם או שכדי כי הופץ נגדם מידע באינטרנט 

השפעה על בתכנית, מצביעות כפי הנראה  פר הנכלליםסה , בפרט בבתיכך המדווחיםבין השנים בשיעור 

  בבתי ספר דוברי ערבית. , בעיקרזהבתחום  של התכנית חיובית מסוימת

 ינםספר דוברי עברית אהתלמידים בבתי ה בקרבמידע ביחס למניעת אלימות באינטרנט הלבסוף, נתוני 

שכן שיעור  ,של "אפקט תקרה"ב, אולי בתחום זה ה של התכנית הלאומיתתמצביעים על השפע

הסברים על כך גבוה ממילא שקיבלו ושיש להם ידע על אמצעי התגוננות באינטרנט התלמידים המדווחים 

את תלמידים במגזר דוברי ערבית מעלה ה בקרבהתמונה המצטיירת בממוצע. לעומת זאת,  82%ונע סביב 

  . בתחום זהמסוימת  השפעה מיטיבהלתכנית הלאומית שאפשרות ה

ניכר : מדברי המרואיינים הדיווחים האיכותניים מחזקים את התמונה שעלתה מתוך הסקרים הכמותיים

בתי  .של בתי הספר שהשתתפו במחקר יומםסדר כלל בבאינטרנט נהתגוננות מפני אלימות נושא הכי 

לאורך כל השנה תוך ברשת, חלקם באינטנסיביות  התגוננותהספר עוסקים בנושא אינטרנט בטוח ו

בבתי הספר  .וחלקם בעיקר בתקופת "שבוע האינטרנט הבטוח" ,יםשל המחנכמתמדת מעורבות מוגברת ו

לאורך שנת הלימודים כולה ולא  יםניתן לראות מעורבות רבה של המחנכאינטנסיביות עוסקים בנושא בה

   רק בימי שיא.
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  דיםילמתובהישגי ה תהחינוכיווירה שיפור באהלגבי תפיסות ה :4פרק 

המוטיבציה של התלמידים על  ,תחברתיהווירה אעל ההשפעות התכנית תפיסות בדבר הפרק מתמקד ב

נדגיש שאין מדובר בבדיקה . מעמדםשל המורים ועל תנאי העבודה על לימודים, וכן בם ההישגיעל ו

ועל נתוני ההישגים במסגרת המיצ"ב), אלא  אווירהישירה של ההשפעה (כמו למשל בהתבסס על נתוני ה

 ם של המרואיינים.הבדיווחי

הממצאים מעלים  ‒ הלימוד מישימוש בתקשוב בתחוהשל  יוהשפעותהתפיסות בדבר א. 4

ספר דוברי עברית ה) בבתי 80%-מרבית המורים (כתלמידים בנושא זה. המורים ובקרב הדפוסים שונים 

מוטיבציה בקרב התלמידים, את הו ידהלמה יתפקודאת משפר  התקשובודוברי ערבית כאחד סבורים כי 

חלה עם הזמן בכל ההיבטים שנסקרו  של ירידות בשיעורי הסבורים כך.גם מגמה נראתה בעת  האך ב

 יתפקודאת משפר גורם הבשיעור המורים בקבוצת מצטרפי א' התופסים את התקשוב כ הביירידה עק

החלת השנה שקדמה לבקרב מצטרפי ב' חלה נסיקה מתשע"א ( תלמידים. מוטיבציה שלאת הו הדילמה

 הדילמ ימשפר תפקודגורם ההתכנית בקבוצה זו) לתשע"ב בשיעור המורים התופסים את התקשוב כ

חלה ירידה בשיעור (בין תשע"ב, שנת החלת התכנית בקבוצה זו, לתשע"ג)  ומוטיבציה, אך לאחר מכן

הצלחה בלימודים על המוטיבציה והעל  התקשובתופסים את השפעת התלמידים  .המורים החושבים כך

עם היבטים אלה. משפר  שילוב התקשוב: רק כמחצית מהם מאמינים כי פחות  מהמוריםחיובי באופן 

ה הדרגתית ויציבה לאורך שלוש התכנית ובקרב כל הקבוצות יחלה דווקא עלי, זאת, בשונה מהמורים

  .הד היבטים אלומשפר מאהמשפר או גורם הבשיעורי התלמידים הרואים בתקשוב 

  ועל מעמדם מורים העל תנאי העבודה של שימוש בתקשוב ההשפעות התפיסות בדבר ב. 4

השנים בכל בכל הקבוצות ו) 70%מרבית המורים (מעל  . ראשית,אחדות הנתונים מצביעים על מגמות

את רמת העניין שלהם בהוראה והן את שלהם, הן משפר הן את המוטיבציה גורם התקשוב כאת הרואים 

בעל השפעה חיובית על העומס גורם מהם תופסים את התקשוב כ ים. עם זאת, רק מעטדימוים המקצועי

אחר לעל פי רוב בשנים שית, . שנ)35%‒20%( רמת השחיקה שלהם ועל) 20%‒15%( מחוץ לשעות העבודה

המשפר את מעמד תקשוב כגורם את הניכרת ירידה בשיעורי המורים הרואים לתכנית הצטרפות ה

תהליך "התפכחות" שחל בעקבות "אופוריה" יש בכך להעיד על כנראה ו, המורים או את תנאי עבודתם

או על תוצאה של הגברת העומס על המורים עקב הצורך בלימוד תוכנות ופלטפורמות עבודה  ראשונית

   .מתוקשבות

  

  הפיתוח המקצועי של הצוות בתחום שילוב התקשוב בהוראה: 5פרק 

קיבלו צוותי ההוראה במהלך שנות הפעלת התכנית שהפרק מתמקד בהיקף ההשתלמויות וההדרכה 

נבחנו  הלתהליכי ההוראה והתקשוב. נושאים אל ןתרומתבו מההדרכותשהפיקו  מידת הסיועב ,הלאומית

  בשנים תשע"א ותשע"ב בלבד.

  

קיבלו הדרכה בשילוב מרבית המורים בשני המגזרים אכן מדווחים כי  ‒ הדרכה בנושא תקשובהא. 5

בקבוצת  היתר על כן, הזינוק בשיעורים אלכפי שהכתיב מתווה התכנית.  ,תקשוב בעבודה ההוראהה
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תוצאה של היא ההדרכה כי  למדמ )שנת החלת התכנית בקבוצה זו(בין תשע"א לתשע"ב  מצטרפי ב'

תקשוב המדריכים לנושא  בידיההדרכה דרך כלל ניתנה בממצאי הסקר מראים עוד כי  הפעלת התכנית.

כי אכן (אם כי ניכרת עלייה בשיעורי המדווחים  מדריכים ייעודיים מתחומי הדעת השונים בידיפחות מכך ו

דיווחים הנרחבים . מנגד, למרות התקשוב ממדריכים בתחומי דעת שונים)המקבלים הדרכה בשילוב הם 

שיעורים לא גבוהים בקרב המורים מדווחים כי ההדרכה תקשוב בהוראה, הבנושא שילוב הדרכה על 

בשילוב כגון בנייה של מטלות לתלמידים, תקשורת בענייני הוראה ו ,סייעה להם במישורים שונים

  (בקטגוריה האחרונה ניכרת עלייה בין השנים). בכלל תקשוב בהוראהה

נערכו אכן בבתי הספר הנכללים בתכנית הלאומית נראה כי  ‒ב. השתלמויות בנושא תקשוב 5

שיעור  ;השתתפו בהןמדווחים שתקשוב בהוראה וכי מרבית המורים ההשתלמויות בנושא שילוב 

פחות ממחצית  נמצא כי רק בנוסף,יותר בשנה הראשונה להפעלת התכנית. המורים המדווחים כך גבוה 

המשתתפים בסוג ומספר  (אונליין) מתוקשבתהשנים השתתפו בהשתלמות בכל המורים בכל הקבוצות ו

המורים שיעורי בבמהלך שנות התכנית לא חלו שינויים  .זה של השתלמות ירד לאורך שנות התכנית

בין השנים השתלמות בנושא תקשוב ובהשתלמות מתוקשבת. עם זאת, בקבוצת ההשוואה שהשתתפו ב

יה בשיעורי המורים בשתי קבוצות התכנית שציינו כי ההשתלמות סייעה להם בתחומים שונים של יחלה על

     תקשוב בעבודת ההוראה.השילוב 

  

 סיכום כללי

  

 ניהול בחינוך היסודיהלמידה והתקשוב במערכות המצב ביחס לשילוב התמונת את ח זה מתאר "דו

דו"ח ". ה21-התאמת מערכת החינוך למאה ה ‒במהלך שלוש שנות הטמעתה של "התכנית הלאומית 

את תמורות שחלו בבתי הספר במהלך השנים בתשתיות ובשימוש במערכות מתוקשבות, מתאר את ה

הבדלים ברמות האת בפועל,  ןהדרג המוביל של התכנית לבין ביצועשל  יווהנחיות יויחס בין כוונותה

עמדות ושביעות הרצון של המעורבים בתכנית מכל אחד ממרכיבי את ההביצוע בבתי הספר השונים ו

שחלו במהלך שלוש שנות  )במידת האפשר(התכנית ומהתכנית בכללותה, תוך ניתוח מגמות השינויים 

ממדית -רב אהי כי התכניתמתחשבת בעובדה התבוננות רחבה הנדרשת הנתונים כדי להבין את הטמעתה. 

למידה והסתגלות של כלל  ,מחייבת התגייסותהמיטבית ה תומקיפה מערכות שונות, ועל כן הטמע

עם זאת, חשוב להתייחס במשנה זהירות למסקנות המוצגות הגורמים המעורבים בעשייה החינוכית. 

במחקר  לאורך כל הדו"ח בנוגע להשפעות אפשריות של התכנית הלאומית בתחומים השונים שנבדקו

הערכה זה, שכן הן  מתבססות על נתונים תאוריים בלבד. רק מבחני מובהקות סטטיסטיים הלוקחים 

בחשבון הבדלים מקדמיים בין הקבוצות מאפשרים לקבוע האם אכן ניתן לייחס את ההבדלים בין 

ים הקבוצות במגמות לאורך השנים להשפעת התכנית הלאומית.  ממצאים מסדרה של ניתוחים סטטיסטי

כאלה שנערכו במספר נושאים הצביעו על האפשרות כי חלק מהמגמות הנראות כנובעות ישירות מהתכנית 

, אלא משקפות הבדלים מקדמיים בין הקבוצות. עם זאת, היקפן בהכרח הלאומית, אינן קשורות אליה

  המצומצם של הקבוצות השונות מונע אפשרות להסקת מסקנות חד משמעיות ביחס לממצאים אלה.
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תפיסות חיוביות ביחס לשילוב התקשוב במערכות הלמידה והניהול ח מתארת "דובהתמונה הכללית 

המורים והתלמידים ערים . נראה כי ספר בצד השפעות אפשריות מורכבות של התכנית הלאומיתהבבתי 

על אף הקשיים  .21-מותאמת למאה ההביסוס תשתית טכנולוגית לשם הובלת פדגוגיה ל חשיבות של

 ‒ יעדיהעל והן  ם התכניתיישועל קשיים המחייבים חשיבה מחודשת הן  –המלווים את התהליך כולו 

פדגוגית -התלמידים כאחד כלפי המהפכה הטכנולוגיתשל של המורים וניכרת מגמה חיובית ביחסם 

 המתרחשת בבתי הספר בשנים האחרונות. 

קיומו וזמינותו של ציוד תקשוב  טכנולוגיה מודרנית הםל עמבוססת הפדגוגיה הטמעת תנאים הכרחיים ל

מלאי הציוד בבתי הספר אלא על נדגיש כי הממצאים אינם מציגים נתונים אובייקטיביים  בבתי ספר.

התמונה על פי התלמידים לסוגיית ציוד התקשוב והשימוש בו. של המורים והתייחסותם של משקפים את 

, ואולבתי הספר אם כי לא במל סופקהציוד הנדרש על פי מתווה התכנית הלאומית אכן  ,המצטיירת

מנגד עולים דיווחים מצד המורים מגמה של הגברת השימוש בו מצד המורים. נראית ולאורך השנים 

 ולתחזוקתו, עדר משאבים מספיקים לחידוש הציודיהניכרים בשל על קשיים  התלמידים כאחדמצד ו

   עליו בנויה הרפורמה כולה.שהבסיס שהן אטיות וריבוי תקלות בתשתיות האינטרנט,  לבש ייחודוב

 כי ישאמונה מצד כל הגורמים המעורבים בה צריכה טכנולוגיה מודרנית מעל מבוססת המערכת חינוך 

המורים  ,התמונה הכללית המצטיירתעל פי יכולתם לעשות שימוש שוטף במערכות ממוחשבות. ב

מרבית וכי הם עושים בו שימוש נרחב. ובמערכות תקשוב  מחשוב ידע במיומנויות בעליוהתלמידים הם 

והמורים יומית -המורים והתלמידים פועלים בתוך מערכות מתוקשבות בהתנהלות הפדגוגית היום

מהם מדווחים על חשש  יםרק מעט ;גבוהה בשימוש בתקשוב כחלק מההוראהרמה  ה שלתחושמשדרים 

עקרונותיה הוטמעו נראה כי  בחלוף שלוש שנים להפעלת התכנית הלאומיתם. שימוש במחשביפני מ

. עם בעיקרןחיוביות סוכני ההפעלה של המורים ו יהם שלעמדותבמידה זו או אחרת של הצלחה, וכי 

שונים בתכנית ביחס למרכיבים  עצמם ובתוך בתי הספר בתי הספר שעלתה ביןרבה זאת, השונּות ה

עולה  הנתונים מן . דרכי הביצוע המיטביות של מרכיבים אלה בעתיד דברמעוררת שאלות שונות ב

תלמידים האם כי פחות בקרב  ‒ תקשובהשיפור במיומנויות אחראית לשהתכנית הלאומית  האפשרות 

ושימוש  המורים, שימוש במנבסנ"טבקרב תקשורת מתוקשבת להטמעתם של ו ‒ מוריםבהשוואה ל

ניכרים  פערים בין יעדי התכנית לבין מימושה בפועל בתחומים  עדיין. עם זאת, בחומרים מתוקשבים

פורטל התוכן החינוכי, שילוב שימוש ב, הספר ופעילות בו שימוש באתר בית הםם בהם יהעיקריו ,יםדאח

תקשוב ומערך התמיכה הטכנית. ה, היקפי המשרות של רכזי הספר תקשוב בתפיסה הניהולית של ביתה

    

 ו שלמידת השפעתעל חיוביות דעות מביעים המורים לת התכנית הלאומית שלוש שנים לאחר הח

ברובה ביחס שלילית צד מגמה לזאת והעניין שלהם בהוראה, על ושלהם התקשוב על רמות המוטיבציה 

. אמנם נראה כי בקרבםמחוץ לשעות העבודה ועל רמת השחיקה המוטל עליהם על העומס  יולהשפעות

חלה חלוף הזמן באווירה בכיתה, אך על הלמידה והל ע תחיוביבעל השפעה המורים רואים בתקשוב גורם 

  . הבעמדות אל הבינסיגה עק

התפתחותם המקצועית של המורים בתחום שילוב התקשוב בהוראה ומידת הצלחתה של התכנית 

בקו אחד עם תנאי הכרחי להטמעתה המוצלחת של התכנית. בהנהגת שינויים בתחום זה הן הלאומית 

 תתקשוב בעבודההמורים מדווחים כי הם אכן קיבלו הדרכה בנושא שילוב , מתווה התכנית הלאומית
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מידת הסיוע של מנגד,  תוצאה של הפעלת התכנית הלאומית. היכי זו מרמזים הנתונים ההוראה, ו

אפשרות להשפעה הבדבר עדויות הזאת על אף ומספקת, תקשוב בהוראה עדיין אינה הההדרכה בנושא 

הנכללים בבתי הספר נערכו אכן הממצאים הראו עוד כי זה. תחום של התכנית הלאומית ב חיובית 

ואף שלאורך שנות  בהתאם למתווה התכנית, תקשוב בהוראהההשתלמויות בנושא שילוב  בתכנית

יה במידת יניכרת עלבה בעת  .התלמויות אלהמורים בהששל השתתפות ההתכנית חלה ירידה בשיעור 

  מורים. מהן ה הפיקוהסיוע ש

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

ממצאי המחקר הנוכחי  במעבר לסביבת למידה מתוקשבת המעוצבת על פי טכנולוגיות מתקדמות.שרויה 

מצביעים על האפשרות כי לתכנית הלאומית תרומה להטמעת עקרונות הלמידה המתוקשבת ולהגברת 

המוטיבציה והעניין בתהליכי ההוראה והלמידה בקרב המורים והתלמידים כאחד, בצד חולשות הנובעות 

ב המורים ובאמונתם של מהמחיר הכרוך בתהליכים אלה הבא לידי ביטוי בתחושות השחיקה והעומס בקר

המורים ביחס להשפעות התקשוב על האווירה בבית הספר ועל תהליכי הלמידה. לפיכך המשך הטמעת 

פדגוגיה חדשנית המבוססת על טכנולוגיות מתקדמות בתהליכי ההוראה והלמידה בבתי הספר מחייב 

  חשיבה והתארגנות מחודשים לשם יישום מיטבי של תהליכים אלה.  
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  טרות רקע ומ
  

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

באמצעות פדגוגיה חדשנית בבתי הספר  טמיעלהנועדה ), ש2012" (מנהל מדע וטכנולוגיה, 21-למאה ה

בתהליכי  )Information and Communication Technology ‒ ICT(טכנולוגיות מתקדמות שילוב 

תכנית מתבססת על תפיסות שהתפתחו בעשורים האחרונים בספרות ה. ההוראה והלמידה בבתי הספר

למעניינים, תהליכי הלמידה וההוראה בבית הספר  פוך אתמבקשות להה ,ובעשייה החינוכית בעולם

יומנויות מלרכוש לבוגרים ולסייע  ,)Marzano, & Kendall, 2007(מגוונים ומותאמים יותר לכל לומד 

  . )Partnership for 21st Century Skills, 2009( 21- רלוונטיות למאה הה

הגישה המיטבית לשילוב תקשוב כי  הגורסת התפיסה עלמתבססת  היא כי מעלהמסמכי התכנית  ניתוח

 ;Bransford, Brown & Cocking, 1999 (  רוקטיביסטיתטהגישה הקונס איה למידהוהוראה  תהליכיב

Salomon & Perkins, 2005( ,תלמידים, העיקריה הם: פיתוח מיומנויות חשיבה, למידה פעילה של  אשר

  מתווך למידה. להידע הבלעדי  ממקורושינוי תפקיד המורה  סףמו שילוב של אמצעים טכנולוגיים בעלי ערך

לבתי מקדו בעיקר בציוד התקשוב שניתן תכניות תקשוב אשר התכמה במהלך העשורים הקודמים פותחו 

את  מעבירההחינוך של משרד  . תכנית התקשוב החדשהפי רוב במתכונת של מעבדת מחשבים , עלהספר

"התכנית להתאמת מערכת  :כפי שמעיד שמה, 21-אל מיומנויות המאה הגרידא  מרכז הכובד מתקשוב

  ). 2012(מנהל מדע וטכנולוגיה, " 21- החינוך למאה ה

  

  קודמות התקשוב המקומה של התכנית הלאומית על רקע תכניות 

בתחום  תכניות לאומיותכמה " קדמו 21-ל"תכנית התקשוב הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה

"תכנית פעולה בתחום המחשבים במערכות  תההייהראשונה בהן  .)2012(מנהל מדע וטכנולוגיה,  זה

הספר, תמיכה בהקמת  מורים, הוראת מדעי המחשב בבתי כללה הכשרת , אשר1982החינוך" משנת 

 למחשבים ועדהוה ,הפדגוגית תשתיות וסיוע ברכישת לומדות לתרגול ואימון באמצעות מחשב (המזכירות

תקשוב  ארבע תכניותבבתי הספר פותחו ויושמו  2005‒1994). בין השנים 1986 ,החינוך במערכת

הדגיש את העמקת השימוש המושכל בתקשוב בהוראה  )2005בשנת (תכנית שלב ד' של ה .בארבעה שלבים

של המורה המסורתי שינוי תפקידו ובלמידה, שינוי מרכז הכובד מן המורה המלמד אל התלמיד הלומד, 

   ).2005נהל מדע וטכנולוגיה, וצמצום הפער הדיגיטלי (ִמ  ניםמקוואמצעי לימוד משתמש בהלמורה 

לומדים אשר הפיתוח מיומנויות  מרכזי בתכנית הנוכחית הואהיעד הבשונה מתכניות תקשוב קודמות, 

ת על עקרונות קונסטרוקטיביסטיים תבאמצעות פדגוגיה המושת 21-יסייעו להם לתפקד במאה ה

). 2012הטמעת טכנולוגיות מתקדמות בתהליכי ההוראה והלמידה (מנהל מדע וטכנולוגיה, באמצעות ו

יצירתיות, חדשנות, חשיבה ביקורתית, פתרון בעיות, קבלת החלטות,  כוללות דרכי חשיבה המיומנויות אל

אוריינות מידע  –תקשורת, שיתופיות ועבודת צוות, מיומנויות הקשורות לכלי עבודה , דרכי עבודה

אזרחות טובה, תכנון וניהול קריירה,  :ומיומנויות הקשורות לתפקוד בעולם – ואוריינות תקשובית
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 ,Griffin, McGaw, & Care( תרבותית-וגמישות רבלסביבה אחריות אישית, אחריות חברתית, מודעות 

2011; OECD, 2012; P21, 2009( .  

עשירות לפיתוח אפשרויות על מערכת החינוך לזמן ש ,תכנית הנוכחית היאההעומדת בבסיס  ההנחה

למידים של היום יוכלו לממש את תהשכדי  מיומנויות החיוניות לתפקוד ולהצלחה בעולם המשתנה

לסייע  ותת באופן מושכל אמצעים מתוקשבים עשויו. הוראה ולמידה המשלבהפוטנציאל שלהם כבוגרים

 המיומנויות שרכשואת התלמידים ליישם את הידע ו ם שלמיומנויות אלה ולטפח את יכולתלפתח 

)National Research Council, 2012; OECD, 2010( .  

מן מצופות התוצאות האת תפוקות והאת  וכן מרכיביהשל  את דרכי היישוםפירוט מתווה בתכנית ה

שנתית. התכנית נשענת הן על ראייה עדכנית של -ה תלתיהספר כארגון בראי ביתמו םימורהמן , יםתלמידה

יוזמות תקשוב קודמות שיושמו מתובנות מתכניות ועל הן  ,בפניהם ניצבת מערכת החינוךשאתגרים ה

  על עקרונות תאורטיים בחקר התקשוב בחינוך.הן ו ,שראל ובמדינות אחרותבי

  

 חזון ותפיסה 

בין הידע העדכני במדעי מיטבי שילוב  אהו 21- אחד האתגרים המרכזיים של מערכות החינוך במאה ה

יצירת חוויות למידה מעניינות, אותנטיות ומותאמות אישית שם מתקדמות להטכנולוגיות ההלמידה לבין 

 ,Bransford et al., 1999; Marzano & Kendall, 2007; U.S. Department of Education( לכל לומד

מושג באמצעות ידע איננו מועבר ממורים לתלמידים אלא גורס כי  החברתי . הקונסטרוקטיביזם)2010

מתווכי בין לומדים להבין קשרי גומלין ענפים מתרחשים בסביבת למידה המערבת השיתופי פעולה 

  . )Fosnot, 2005; Von Glasersfeld, 1995( למידהה

חברתית ללמידה -סביבות למידה מתוקשבות המעוצבות לפי עקרונות הגישה הקונסטרוקטיביסטית

 ;Bransford et al., 1999(ספר ה תקשוב בבתיהטמעת מיטבי להות בעיני רבים כמודל סהוראה נתפלו

Salomon, & Perkins, 2005 .( למידה ו לפיתוח מיומנויות חשיבה הרבייחסות חשיבות אלה מסביבות

שינוי למסורתיים והאמצעים ביחס למוסף  תלמידים בשילוב אמצעים טכנולוגיים בעלי ערךהפעילה של 

בייצוגי מידע שונים להשתמש אמצעים טכנולוגיים בכיתות מאפשרים  מתווך למידה.לתפקיד המורה 

ארגון לשיתוף . לפי ה)Rose & Meyer, 2002(ד מידע עּבֵ בבואם לבין התלמידים ת שונּוהמתחשבים ב

של רבה מעורבות ב, סביבות למידה איכותיות מאופיינות )OECD, 2012a( פעולה ולפיתוח כלכלי

על ות דיפמקמשוב מעצב ואת חשיבותו של תלמידים בתהליכי למידה חברתיים ושיתופיים, מדגישות ה

 ףלו. התנסות לימודית בתהליכי שיתו ץהספר ומחו דעת בביתהתחומי בין פעילויות והבין  הדוקה זיקה 

בו ישתלבו בוגרי מערכת ש ,למידההבסביבה מתוקשבת עשירה מכינה את הלומדים לעולם העבודה ו

   החינוך בעתיד.

מתבססת  21-האקדמיה של המאה השל עולם עולם העבודה ו של יהםהכנת בוגרי מערכת החינוך לדרישות

על מערכת החינוך להתאים כי , ועשריםבמאה הנדרשו הנחה שהמיומנויות הנדרשות שונות מאלה שעל ה

" 21-. השינויים הוגדרו בבהירות במסמך "שותפות למיומנויות המאה ההאלעצמה לדרישות את 
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)Partnership for the 21st Century Skills, 2009(:  יותר, שליטה בקצב מהיר עבודות החלפת

ת במגוון תחומים משתנים, תחרות תעסוקתית גלובלית, מודל עבודה יצירתי ואינטראקטיבי סימולטני

למידה ולפעול לאת הלומד במרכז הציב המודל החינוכי מחייב ללפיכך כיוונית. - ותרבות ארגונית רב

תשתית טכנולוגית ניחה " מ21- התאמת מערכת החינוך למאה ה ‒התכנית הלאומית "לאורך החיים. 

ישראל להתמודדות בשוק בבוגרי מערכת החינוך את  הן כדי להכין ,ופדגוגית להקניית מיומנויות אלה

הניצבים בפניה  אתגרי העתידעם להכין את מדינת ישראל להתמודד והן כדי העבודה והאקדמיה הגלובלי 

וך הבנה . התכנית מתמקדת במורים, מתן, התרבות והביטחוההכלכל ‒ בארץ ובעולם בתחומים שונים

כפי שהוגדרו  21-ר. מיומנויות המאה התניב בסופו של דבר את התשואה הטובה ביותהם שהשקעה ב

כוללות שימוש  )Partnership for the 21st Century Skills(" 21- במסמך "שותפות למיומנויות המאה ה

שפע הנגזרת מ תקשורתשימוש באוריינות מידע ו, בכלים ממוחשבים מסוגים שונים לצורכי הוראה ולמידה

חשיבה ביקורתית ויכולת  טיפול מושכל במידע,לשם רכישת מיומנויות אלה נדרשים  .המידע המצוי ברשת

פיתוח ב, עבודת צוותב ,שיתוףב, מהירה תקשורתב, חדשנותב אופייןבעולם דינמי המ לפתור בעיות

 ;Griffin, McGaw & Care, 2011( ברשתהגנה והכרת סוגיות אתיקה במיומנויות למידה עצמאיות ו

OECD, 2012; P21, 2009 .(  

נודעת שרבה ה ההשפעהאפשר לעמוד על שנערכו במהלך שלושים השנים האחרונות מ המחקרים ניתוח

בית בהן הצלחתן להשיג את המטרות החינוכיות  סיכויי על מוטמעות תכניות תקשוב בהםש תנאיםל

תנאים חיוניים לשילוב  מציעים מערך שלשם -ידועי. חוקרים ואנשי חינוך הספר והן בכלל מערכת החינוך

מנהיגות ): (א) ISTE, 2008למשל:  והספר. בתנאים המרכזיים נמנים (רא של טכנולוגיה בבתייעיל 

פעילה המובילה בניית חזון משותף לתקשוב בחינוך בקהילה החינוכית הכוללת מורים וצוות  חינוכית

החזון ההולמת את  פיתוח תכנית תקשוב שיטתית(ב)  ;מחוז, תלמידים והוריםוב ספרה ביתבמלווה 

מחוז באמצעות הטמעת טכנולוגיות מידע וחומרי למידה בספר וה השיתופי לטכנולוגיה חינוכית בבית

מדדי הצלחה וכן מערך מקצועי וניהולי להטמעת של דיגיטליים. התכנית כוללת תכנון מפורט של מטרות ו

הספר, פיתוח מקצועי של צוות הוראה -בבתי טכנולוגיותהבתשתיות  יםבימימון ותמיכה עק(ג)  ;התכנית

 מוריםל, זמינות של טכנולוגיות מידע לכל התלמידים(ד)  ;חומרי למידה דיגיטלייםשל ניהול וצוות ו

 מדידה והערכה(ו)  ;לימודיםהלתכניות המותאמים זמינות חומרי למידה דיגיטליים (ה)  ;ניהוליהצוות לו

  החלטות. הלמידה וקבלת הת בתהליכי והתומכ

בלתי יישום תכניות תקשוב. למשל, הכשרה  תו שללהצלח ייםחינוכיים אלה חיוני- תנאים ניהוליים

אי לתכניות הלימודים או המותאמים מספקת של מורים, מחסור בחומרי למידה דיגיטליים איכותיים 

תכניות תקשוב לחולל שינויים מרחיקי לכת פגום ביכולתן של לזמינות של מחשבים לתלמידים עלולים 

   .)OECD, 2011, 2012b( למידהבבהוראה ו

  

  פדגוגיה חדשנית 

למידה שבה התכנים והידע הנלמדים רלוונטיים למציאות המשתנה. לגישה להוראה ו אהיפדגוגיה חדשנית 

פסיכולוגיה , בהם תחומי מחקרכמה הפדגוגיה החדשנית התפתחה בעשורים האחרונים בעקבות שילוב של 

וגיבוש  חקרוויסות עצמי, חקר תחומי עניין, חקר סגנונות למידה, תאוריות  התפתחותית, תאוריות הנעה
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 תעשייתיות-המציאות החדשה בחברות הפוסטשמציבה בתגובה לאתגרים וזאת זהות, תאוריות ארגוניות, 

  . )2012", 21-ה למאה החינוך מערכת התאמת("

 עוד היא גורסת כי .התנאים ההכרחיים ללמידה אפקטיבית ולעודדגורסת כי יש לחתור לתפיסת הוראה זו 

למידה (למידה של תחומי תוכן מסוימים ) 1(למידה אפקטיבית היא למידה המתרחשת בשתי רמות: 

ישרת את סוג זה של למידה  .)למידה מסדר שני( למידה "איך ללמוד" ו"איך לחשוב" )2( ;)מסדר ראשון

כפי שיפורט ( 21-פיתוח מיומנויות המאה הקשורה ללמידה מסדר שני . בעתיד התלמיד בכל תחומי חייו

ים תנאבכל מציאות שייקלע אליה, כולל בהיטב מיומנויות אלה יוכל ללמוד ולתפקד רכש מי ש; )בהמשך

אמנם  .21-של המאה המורכבים, דינמיים ועתירי טכנולוגיה, המאפיינים את סביבות הלמידה והעבודה 

, המתבסס על הכרת בושימוש מושכל , אך התקשוב אינו תנאי הכרחי למימוש הפדגוגיה החדשנית

  . במימושהלסייע רבות  עשוייתרונותיו היחסיים וחסרונותיו, 

קשרי גומלין וקשרי גומלין המבוססים על דיאלוג לסייע בקידום בין היתר שימוש בתקשוב יכול 

יכול להפוך את הפדגוגיה החדשנית לרלוונטית יותר ללומדים הוא אף . מורה לתלמידיםבין ה יםסינרגטי

יומני רשת רשתות חברתיות, כמו  ,יום שלהם-יתבסס באופן מושכל על השימושים הרווחים בחיי היום אם

תהליך למידה המתבסס על הפדגוגיה החדשנית יכול להשלים תהליך , יתר על כן. משחקי מחשבו )בלוגים(

יש לחתור לשילוב על כן  .)Burden, 2002( למידה פרונטלי שלעתים נדרש למען הרחבת הידע ולהפך

", משרד 21-ה למאה החינוך מערכת התאמתלית ("מושכל בין מתודולוגיות אלה לבין הוראה פרונט

   .)2012החינוך, 

  

  תוכן דיגיטלי חינוכי 

התוכן  תחוםהוא  "21-מערכת החינוך למאה ההתאמת  –תכנית הלאומית "במרכזיים אחד הצירים ה

את ש יהנגהוא להאתגר  .)2012", משרד החינוך, 21-ה למאה החינוך מערכת התאמת(" הדיגיטלי החינוכי

התכנים להתאמתם המיטבית של הדרושות מיומנויות להקנות להם את הלמורים והתכנים הדיגיטליים 

נוהל אישור חומרי לימוד ) 1( :מהלכים כמההלאומית מקדמת  התכניתלשם כך לתכנית הלימודים. 

הן מהבחינה הטכנולוגית והן  הלימוד הדיגיטליים בנייה של מנגנון מודרציה לאישור חומרי –דיגיטליים 

הקמת פלטפורמה שבה ירוכזו חומרי לימוד דיגיטליים  – פורטל התוכן החינוכי) 2( מהבחינה הפדגוגית;

ועזרים רלוונטיים  חומריםתאפשר לאתר משרד החינוך וספקי תוכן. הפלטפורמה שמפתחים  ועזרי לימוד

מורים מוזמנים להגיש  – פיתוח יחידות הוראה על ידי מורים )3( ולהשתמש בהם; בתחומי הדעת השונים

לעודד מורים להתנסות בפיתוחם. פיתוח כדי ו םחומריהלהגדיל את מאגר כדי חומרי הוראה מתוקשבים 

קביעת תקנים  – LMSתקינת תוכן דיגיטלי ומערכות  )4( ;בשיתוף המפמ"רים ובהדרכתם יחידות נעשהה

תקנים  .)LMS ‒ Learning Management System( הלמידה לאריזת תוכן דיגיטלי וקליטתו במערכת

 לפי בחירתם ובנוחות הלמידה למורים לצרוך מגוון של תכנים במערכתויאפשרו לבתי הספר  האל

העברת חומרי הלימוד המודפסים הקיימים לגרסאות  – דיגיטציה של ספרי לימוד) 5( ;המרבית

   ופיתוח ספרי לימוד חדשים בפורמט דיגיטלי. דיגיטליות

 של התכנית הלאומית  העל-מטרות
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 חדשנית פדגוגיה של לקיומה להוביל "... אהי הלאומית התכנית של העל-מטרת, התכנית מתווה פי על

 התאמת..." ("ICT המידע טכנולוגיית של הטמעה תוך, 21-ה המאה מיומנויות והקניית הספר בבתי

  ). 2012, מסמך אב", משרד החינוך, 21-ה למאה החינוך מערכת
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  העיקריות:  יהמטרותמפרט את  התכנית מתווה

  המורים מיומנויות שיפור •

 התלמידיםבין  תלשונּו ההוראה התאמת •

  אמת בזמן משובמתן  •

 הספר ביתבין ל הבית בין הקשר וחיזוק ובבית בכיתה למידה רצף •

  המידע טכנולוגיית על נשענתה אדמיניסטרציה •

  

  מרכיבי התכנית 

- ה למאה החינוך מערכת התאמתלתכנית (" בסיסיים מרכיביםחמישה  הוגדרו העל-מטרת מימוש לשם

 : )2012", משרד החינוך, 21

  הלימודים תכניות התאמת .1

  דיגיטליים תכנים .2

  ההוראה עובדי של מקצועי פיתוח .3

  ותחזוקה תשתיות .4

  והערכה בקרה .5

  תשתיות וציוד 

בתי  לשם הפיכתם שלתשתיות הנדרשות ה בניית אהלאומית הוהתכנית אחד האתגרים העיקריים של 

, משרד 21-ה למאה החינוך מערכת התאמת( ךשיפור תהליך החינומען הספר לארגונים מתוקשבים ל

   .)2012החינוך, 

  :משאבים להצטיידות, להפעלה ולהטמעהלקבל לשם כך אמורים בתכנית הנכללים בתי הספר 

 נייד מחשב כוללת ההצטיידות. מתוקשבת הוראה םולקי הנדרשת בסיסית תשתית ‒ הצטיידות •

 לאינטרנט להתחבר ואפשרות) ורמקולים צג, החשכה אמצעי כולל( כיתה בכל מקרן, מורה לכל

 . כיתה מכל

ם תקציביהקצאת אחת מאבני הנגף של תכניות תקשוב היא הנחת תשתיות ללא  ‒הפעלה  •

מדי מועברים השנתיים -תקציבי ההפעלה הם תקציבים רב ,תקציבי ההצטיידותשלא כ. תןהפעלל

תנאי להפיכת הציוד ליעיל ושמיש בזמן אמת. תקציבי ההפעלה במסגרת החודש בחודשו והם 

חיבור , תקשוב ספר, טכנאיה ביתבתקשוב הרכז  גורמים:ארבעה מימון לוקצים ת מהתכני

רכז . בית הספרבטכנולוגיה יטמיעו את הטכנאי התחזוקה ואינטרנט ותוכן. רכז התקשוב ל

שינויים אחר העוקב ו מרכז את הנושא, צובר את הידע הנדרשההוא מורה בבית הספר תקשוב ה

של הפיכת בית הספר  לסייע למנהל בית הספר להוביל את המהלךיו עלמאפיינים את התחום. ה

פועל כהלכה לוודא שהציוד היקר שהוכנס לבית הספר  אמור התחזוקה כנאיט .לארגון מתוקשב
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בית הספר. בתרבות התחזוקה טמעת ההטכנאי אחראי גם ל לפעולות התחזוקהפרט ובזמן אמת. 

ספר משלים מערך תחזוקה מרחוק שאליו מחוברים בתי הספר. ה טכנאי ביתשל  יותואת פעול

תקציב הגלישה. בנושא זה מימון בהשתתפות הרשויות מתאפשר בזכות  אינטרנטהשימוש ב

איכות החיבור, אך לא התיימר לקבע סטנדרט גבוה לרוחב הפס ו החינוך חשוב לציין שמשרד

שויות אכן מספקות את הסטנדרט שהר לוודאלממן את מלוא העלות. האתגר בעניין זה יהיה 

לפגום מספק יכול להפוך לצוואר בקבוק ו בלתיהנדרש. מחקרים רבים מראים שרוחב פס 

צרפת על פרויקט ספרים שנעשה בהתפרסם מחקר  2011-בלמשל,  .תכניות תקשובבהטמעה של 

א היאלה שימוש בספרים קשר להבעיות המרכזיות שהעלו המורים ב מלמד שאחתה ,דיגיטליים

התשתיות והציוד  – כפי שיתואר בהמשך – לציין כיחשוב עם זאת  1.קמספבלתי רוחב פס 

 המשמש תוכןה ו לבתי הספר במסגרת התכנית היו חלקיים בלבד ולא הגיעו לסף המטרה.סופקש

 תכניםל הכוונה. תלמידיםלו הספר בית מוריל נגיש להיות אמור מתוקשביםה שיעוריםב

הן מהבחינה ו הפדגוגיתשל משרד החינוך הן מהבחינה  ההכרה את שקיבלו תוכנותלו דיגיטליים

תקציבי ההפעלה, במסגרת  הדיגיטליים התכנים רכישתמימון ב משתתף המשרד. הטכנולוגית

 . שאושרו התוכן לחברות שנתי מינוי באמצעות

 ההדרכהלו.  חוץומ ספרה ביתוהדרכה ב השתלמויותמימון  כולל טמעההה תקציב – הטמעה •

 את לקדם הספר לביתהמסייעים  תקשוב מדריכימשתתפים הן  שבו ,חדש מודלנעשית על פי 

, חשבון( מקצועות מארבעה דיסציפלינריים מדריכיםוהן , המידע טכנולוגיית את ולהטמיע המהלך

 טכנולוגיית הטמעתל בהדרכה המורים עם יחד עוסקיםה ,)ואנגלית וטכנולוגיה מדע, אם שפת

  .הדיסציפלינריים התוכן בתחומי המידע

  

  מצופות מהטמעת התכנית הלאומית התוצאות התפוקות וה

תפוקות ה והוגדר) 2012התכנית הלאומית לתקשוב (מנהל מדע וטכנולוגיה,  של הבהשגת יעדילסייע  כדי

 אשר הספר כארגון. רמת ביתמומן המורים, מן התלמידים מצופות התוצאות הספר וה ביתהמצופות מ

-למידה-הוראההספר נדרש לפתח תכנית עבודה המשלבת את הטכנולוגיה בתהליכי  כל ביתתפוקות, ל

פלטפורמה ייעשה באמצעות ארגוני הפדגוגי והניהול ההספר.  תרבותי של בית-הערכה ובתחום החברתי

כלים ממוחשבים לצורכי הדגמה, המחשה, במתוקשבת וצוות ההוראה ישלב את השימוש באינטרנט ו

מציינת גם פיתוח מיומנויות חשיבה גבוהות. התכנית התמקדות בות סימולציה ועוד, תוך התנסות באמצע

הורים התלמידים, המורים, האת הצורך בקידום התנהגות נבונה ובטוחה ברשת האינטרנט בקרב 

  קהילה. הו

 לבתי ספר במודל הבסיס של התכנית. כאמור, בבתי ספרכוונות התפוקות והתוצאות המפורטות בהמשך מ

מקרנים, אמצעי החשכה, רמקולים וגישה  הותקנוהמורים מחשבים ניידים ובכיתות קיבלו  האל

יתה שלמה יבתכנית לא ההנכללים עם זאת, וכפי שיתואר בהמשך, הצטיידות בתי הספר  לאינטרנט.

  ולוותה בקשיים שונים. 

    
                                                           

 בפברואר בבריסל ASPECT בכנס המחקר) הציגה את NATHANמהוצאת הספרים נתן ( )Cathrine Lucetקתרין ליסה ( 1

2011.   
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   המצופות תפוקותה

   הן: המצופות התפוקות 

, ןהארגו בהתנהלות הטכנולוגיה את תשלב ספרה ביתשל  העבודה תכנית ‒ עבודה תכנית .1

 העבודה תכנית .הספר בית של תרבותי-החברתי ובתחום הערכההו למידהה, ההוראה בתהליכי

 תכלול תכניתה. השנה לאורךייערכו ש הפעילויותואת  התקשוב תכנית של היישום דרכי תפרט את

 התפקידים בעלי ישולבו שבו האופןתיאור ו ההערכה דרכי של פירוט, הלימוד תוצרי של תיאורגם 

  . הספר בביתבמערך החדש  השונים

 ארגוניה מידעה לניהול מקוונת מערכתהניהול הפדגוגי ייעשה בעזרת  ‒ מתוקשב פדגוגי ניהול .2

 משמעת אירועילמעקב אחר , דיםילמתה הישגי את המשקף למידה ניהולל, נצברה פדגוגיהו

 גם יכלול המערכת יישום. םלימודיב התקדמותם ואחרשל התלמידים  נוכחותם אחר מעקבלו

 תרבות הנחלת וכן מצטבר מידע של קטלוגשל ו צבירהשל , תיעוד של מתקדמות פרקטיקות

   .המידע באמצעות החלטות קבלתשל ו מסקנות הסקתשל , תחקור של ארגונית

 בסביבה להוראה יעבורמורים ה צוות ‒ ערכההוה למידהה, הוראהה בתהליכי טכנולוגיה שילוב .3

שימוש , שונים ממוחשבים כליםבשימוש  ,באינטרנט שימושבהוראה  ישלבו המורים .דיגיטלית

, לאקטואליה קישור, תיעוד, סימולציה, המחשה, הדגמה לצורכי דיגיטליים לימוד חומריב

  . 21-ה המאה מיומנויות הקנייתהתמקדות ב תוךכל זאת  ‒ ועוד מידע מקורות

 באמצעיםתיעשה תקשורת במסגרת ניהול בית הספר, ההוראה והלמידה ה – ותקשורת שיתוף .4

 לבין הספר בית סגלאנשי ו המורים בין תקשורתהכוונה ל. פורוםו אט'צ, ל"דוא כמו מתוקשבים

 בין, ובבית בכיתה הלמידה במסגרת לתלמידים המורים בין, הספר בבית פעילותם במסגרת עצמם

. הספר בית וסגל למורים התלמידים הורי ובין והעשרה לימוד לצורכי לתלמידים תלמידים

 שיתופיים כלים במגווןתוך שימוש  עמיתים עם שיתופית למידה של משימות יבצעו התלמידים

 ממגזרים אחרים ספר בתי עם פרויקטים ליהפעל היתר בין מאפשרים אלה כלים. ברשת הזמינים

 של בפעילויות ישתתפו המוריםה בעת ב. מומחים עם קשר וכן אחרות ומארצות מערים ואף שונים

 לשתףכדי  וזאת, ל"בחוהן ו בארץהן , לו ץומחו הספר בית בתוך עמיתים עם שיתופית למידה

 לשיתוףגם  בטכנולוגיה ישתמשו המורים. בתחומם מידעבו ידעב, מעשיה נםניסיואחרים ב

  .הוראה דגמילו שיעור מערכיל, דיגיטליים חומרים

 של פדגוגית-הארגונית להתנהלות מקוון שירות הואהפורטל  ‒ חינוכי תוכןבית הספר ל פורטל .5

, הנהלהה( ארגוני התנהלות מרחבאת ארבעת המרכיבים שלעיל. הוא כולל אפוא  וכולל הספר בית

 מרחב), כיתתו עם מורה כל של הלמידה ניהול( פדגוגי מרחב), קהילהה עם קשרה, מוריםה

-חברתיהתחום אלא ל למידה-הוראהמשתייכים ל שאינםתחומים ה כל ניהול( קהילתי-חברתי

 בית אוכלוסיית לכל אישי ייעודי מרחב( אישיים רשת שירותי מרחב), הספר בית של תרבותי

פנימי של בית  תכנים ומאגר) ולניהולו בקבוצות הפדגוגי המידע שיתוףל, תקשורת לצורכי הספר

 בבית הצוות לשימוש אחרים דומים למאגרים קישוריםכן ו לימוד חומריול שיעור למערכיהספר 

  .הספר

 התנהגותשתפקידו לפעול להשרשת " ברשת חיים" צוותמנהל בית הספר ימנה  – בטוח אינטרנט .6

, מוריםה בקרב נכונים התנהגות ונורמות ערכים להנחלתו האינטרנט ברשת ובטוחה נבונה

 על ולהשפעתם הרשת למאפייני המודעותגברת לה יפעל הצוות. קהילההו הוריםה, תלמידיםה
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 ברשת נבונה התנהגותכדי להטמיע  ואימון הנחיה, הדרכה פעולותוייזום , שונים בגילים תלמידים

  .טכנולוגיים כלים זה ובכלל, בה הטמונות הסכנות מפניידע המאפשר להתגונן הקנות ול

   המצופות תוצאותה

 במסגרת תועלת-עלות בהתבסס על בחינתהניתנות למדידה מערך תוצאות מיוחלות משרד החינוך הגדיר 

שנתית ומספקות בסיס - יה תלתימתוארות בראהתכנית  מןמצופות התוצאות הזמנים.  תקציב ולוחות

הספר את כל הפעילות  בית ינהללמדדי הערכה עיקריים. למשל, בשנה השלישית של הטמעת התכנית  נרחב

הורים. בשנה את התלמידים ואת ההספר,  הפלטפורמה תשרת את צוות ביתו יםמתוקשב כליםהפדגוגית ב

יכירו היטב הספר דרך מערכת מתוקשבת לניהול פדגוגי,  את כלל פעילותם בביתינהלו המורים השלישית 

ר תכנים מתוקשבים וליצ ושוטף ועצמאי, ידעישתמשו בתכנים מתוקשבים באופן סביבות מתוקשבות, 

  מיומנויות מתקדמות בתחום התקשוב בעבודה עם תלמידיהם.  וכלים ויישמבמגוון 

בשלב של רכישת אוריינות תקשוב ולימוד דפוסי המורים מצויים  ליישום התכנית בשנה הראשונה והשנייה

יפתחו ידע, מיומנויות ודפוסי שימוש אלה הם הציפייה היא שבמהלך שנתיים . עבודה בסביבה מתוקשבת

תקשורת בסביבה לללמידה וייכנסו בהדרגה  יםתלמידבכיתה ובבית הספר. ההדיגיטלי מתקדם במרחב 

אוריינות מידע לירכשו מיומנויות וישתמשו במרחב הדיגיטלי באופן מלא, ובשלב מתקדם דיגיטלית 

יתר על כן, מיומנויות מתקדמות של חשיבה ביקורתית ופתרון בעיות באופן עצמאי. וכן תקשורת לו

ללמוד נושא באופן עצמאי תוך שימוש באמצעים יוכלו הבניית ידע שיתופי, תתפו בשתלמידים יה

  .מיומנויות שרכשו בכיתהיום את ה-בחיי היום פעילמתוקשבים וידעו לה

מדע הנהל רשימת התוצאות המצופות שהגדיר ִמ במפורט דיון נציין כי ראמ"ה העבירה בעבר מסמך ובו 

תוצאות של האופן הבדיקה) וכן כולל ק (ובדתתוצאות שהראמ"ה מיפוי של ערכה טכנולוגיה. בין השאר הו

או היעדר  דייהלמשל היעדר הגדרה אופרציונלית מדויקת  ,הסיבות לכךכולל שראמ"ה לא תוכל לבדוק (

  כלים זמינים לבדיקת התוצאה).

  

, שנתית-רב היא תכנית 21-התכנית להתאמת מערכת החינוך למאה ההלאומית ומרכיביהמבנה התכנית 

   שלבים.בדגמים ו כמהבלמהלך  צטרףלהאמורים בתי הספר ועל פיה 

  

  : הדגם הבסיסי והדגם המתקדם.נעשה בשני דגמים תקשוב בבתי הספרה

   :אלהכולל מרכיבים  הדגם הבסיסי

בכיתות, חיבור בתי הספר לרשת  צגיםמחשבים ניידים למורים, מקרנים ו ‒ חומרהו ציוד .1

 האינטרנט ונגישות לחומרי למידה מתוקשבים

 מנהלים בכל הקשור לשילוב תקשוב בהוראההמורים והפיתוח מקצועי של   .2

  הטמעת התקשוב בהוראה לשם בית ספר בכל רכז תקשוב מינוי   .3

  הספר תמיכה טכנית לבתי .4

  הספר ימושם של בתילש תםהתאמת חומרים מתוקשבים בתחומי דעת שונים והנגש .5
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  :אלהכולל מרכיבים  הדגם המתקדם

  כל מרכיבי הדגם הבסיסי .1

  5:1מחשבים ניידים לתלמידים ביחס של  .2

  תוספת של שעות תמיכה טכנית ושעות הדרכה .3

  

  

   שלבים בשילוב בתי הספר בתכנית הלאומיתה

בתי ספר יסודיים במחוז  מאתייםתשע"ב, שולבו בתכנית בדגם הבסיסי כ-בשלב הראשון, בשנים תשע"א

כדי שיהיה אפשר  הדרגהבלמהלך צורפו בתי הספר  .עיר לודובירושלים במחוז דרום, במחוז הצפון, ה

ו יקבלהתשתיות היקרות (מחשב נייד לכל תלמיד) בלמידה רק לאחר שהמנהל וצוות המורים לשלב את 

בתחום שילוב טכנולוגיית המידע אי אפשר להכשיר את הצוות מתאימה. עם זאת, ההכשרה את ה

בתי הספר המהלך בנועד ההתחלה מן כבר  ולכן ,נמצא בבתי הספר ינובסיסי אהציוד אם הבהוראה 

 מערכת התאמת(" המדגימים לכוון את המערכת למודלים מתקדמים ולא למכנה משותף בסיסי בלבד

   ).2012", משרד החינוך, 21- ה למאה החינוך

יסודיים ובסוף החטיבות הספר ה, תחילה בתי הדרגהבתכנית בגם הרמות השונות של בתי הספר שולבו 

ולאחר מכן במרכז.  מהדרובוהארץ מהפריפריה למרכז, תחילה בצפון  םהתקדשילוב בנוסף, ההעליונות. 

תכניות ל בידנו חומרי לימוד דיגיטלייםשכיום יש משום יסודיים הספר הבתי שלב בתחילה את חלט לוה

ההתקדמות על פי סוג יתר על כן, יותר מלחטיבות הביניים ולחטיבות העליונות.  יםרבבעבורם הלימוד 

 תכנית צדק חברתיה עושהיחסית מבחינה כלכלית, וכך  חלשותהשכבות העל מקלה  היאוכלוסישכבות 

", 21-ה למאה החינוך מערכת התאמת(" דיגיטליהחברתי והפער הלצמצום שיש בה פוטנציאל בזכות ה

    ).2012משרד החינוך, 

  

(מערכת ניהול בית  מנבסנ"טגם הלאומית כוללת  התכנית, לעיל שהוצגו הבסיסיים מרכיביםה לע נוסף

עבור כל שיעור בהמשתתפים בתכנית למלא  מבתי הספרמורים  באמצעותה אמוריםש ספר אינטרנטית)

ערכות על ביצועי וה שיעורי בית ,נושא השיעור, אירועי משמעת בשיעור ,נוכחות התלמידים :אלהפרטים 

  . התלמידים בשיעור ובמטלות שונות

  

  הערכת התכנית 

הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) מלווה את התכנית במחקר הערכה החל מראשית דרכה 

מחקר הערכה  מחקר ההערכה כולל שני מערכי מחקר נפרדים:. )תשע"ה(ועד שנת סיומה בשנה"ל תשע"א 

. דגם המתקדם בלבדומחקר הערכה של התכנית הלאומית ל של התכנית הלאומית לדגם הבסיסי בלבד

  . הערכת הדגם הבסיסי בלבדדן בדו"ח זה 

 : אמחקרי ההערכה של התכנית הימנחה את ה עלה-שאלת

יים בקרב הספר והאם בעקבות יישומה ניתן לזהות שינו יכיצד מיושמת התכנית הלאומית לתקשוב בבת

  .בנושאים שוניםהתקדמותה בדיקה השוואתית של מידת התכנית תיבחן תוך  ?הצוות והתלמידים
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  : הןהנבחנות במחקרי ההערכה של התכנית הלאומית  שאלות משנה

בתהליכי לצוות ולתלמידים לצורך שילוב התקשוב מספקות בבתי הספר תשתיות תקשוב יש האם  .1

 באיזו מידה? ‒, ואם כן הלמידה וההוראה בבית הספר

 ?הספר תניתן לבישתקשוב הבציוד משתמשים תלמידים המורים וההאם  .2

רכי ומשמש לצהוא ובאיזו מידה  בבית הספרבאיזו מידה התקשוב הופך לחלק משגרת העבודה  .3

 ?הוראה ולמידה

  באיזו מידה? ‒, ואם כן תלמידיםשל מורים והתקשוב של ההאם חל שיפור במיומנויות  .4

 ?מתחולל שיפור בתהליכי ההוראה והלמידה בכיתותהאם  .5

  באיזו מידה? –, ואם כן דיםילמתובהישגי ה תהחינוכי אווירההאם מתרחש שיפור ב .6

באיזו  ‒, ואם כן שילוב התקשוב בחיי בית הספר שםלמספק הפיתוח המקצועי של הצוות  אםה .7

  מידה?

למידה, בניהול וארגון -בתהליכי ההוראהכיצד בא לידי ביטוי השימוש בתקשוב בחיי בית הספר  .8

  ?למידה, בתקשורת בין באי בית הספר ובתהליכים מרכזיים נוספים-תהליכי ההוראה

על למידה, - מהן ההשפעות הנתפסות של שילוב התקשוב בחיי בית הספר על תהליכי הוראה .9

על , המוטיבציה של המורים והתלמידיםעל התלמידים, של מיומנויות התקשוב של הצוות ו

  דיםילמתהישגי העל ו תחינוכיה ווירההא

: זו את זושלוש מטרות המשלימות  מחקר זה מבקש להשיג   

 בתי הספר של במדגם  מהיישווהתכנית הלאומית הטמעת של תהליך מצב התמונת אור ית .1

תלמידים ומורים ועל פי של פי דיווחיהם על יישום התכנית של תוצאות התפוקות וההערכת  .2

 ד ומיקהממצאי הראיונות וקבוצות 

   וגיבוש אמצעים לייעול יישומהזיהוי נקודות החוזק והחולשה של התכנית מצד המעורבים בה  .3
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  שיטהה
  

  מערך מחקר ההערכה 

וכולל שתי קבוצות עיקריות: בתי ספר  )Quasi-Experimental(ניסויי למחצה המחקר הוא מערך 

  בתכנית הלאומית ("דגם בסיסי") וקבוצת השוואה. הנכללים 

לתכנית הצטרפו ש נכללים בתי ספרבדגם הבסיסי  ‒ כנית הלאומית ("דגם בסיסי")בתי הספר בת

  . הדגם הבסיסי""המפרט של  ל פימקבלים תשומות ע הבתי ספר אלהלאומית בתשע"א. 

בתי הספר הכוונה המקורית להשוות את . יסודיים י ספרמדגם ארצי מייצג של בת קבוצת ההשוואה:

רמת התקשוב לא התאפשרה עקב היעדר מיפוי של בבעלי מאפיינים דומים בתכנית לבתי הספר הנכללים 

  בעת הדגימה טרם הובררה זהות בתי הספר המצטרפים. . החינוך במערכת בתי הספרכלל 

 ספר בתיתי קבוצות נבדלות: למעשה ש כוללתכי קבוצת ההשוואה התברר לאחר תחילת ביצוע ההערכה 

ילו ואֵ  לתכניתספר  בתיבתשע"ב יצטרפו  אםלתכנית בתשע"ב (בעת תכנון המערך לא היה ידוע הצטרפו ש

 כלל הצטרפומקבוצה זו באופן שיטתי) ובתי ספר שלא  לדגוםשר פא היה לאולכן , בתי ספר יצטרפו

מבחינת התפלגות רמות  )אם כי לא זהות(בדיעבד העלו כי שתי הקבוצות דומות  שנערכו בדיקות. לתכנית

דוברי בתי ספר הטיפוח והפיקוח של בתי הספר. שיעור בתי הספר ברמת טיפוח בינונית וגבוהה בקרב 

השיעורים  .87%הצטרפו היה  אושיעורם של בתי הספר של 78% ההישהצטרפו לתכנית בתשע"ב עברית 

שיעורי  ,בתי הספר דוברי עבריתקרב . בנוסף, ב32%-ו 14% דוברי ערבית היובתי ספר בקרב  המקבילים

    .67%ושיעור בתי הספר שלא הצטרפו היה  55% ההישהצטרפו לתכנית פיקוח הממלכתי בבתי הספר 

  :הןהוחלט כי המחקר יתבסס על שלוש קבוצות והנתונים להלן יוצגו על פי בשל כך

  ) בסיסי דגם( א"תשעבלתכנית  שהצטרפו ספר בתי –" 'א שלב מצטרפי" •

  לתכנית הצטרפו שלא ספר בתי ‒ "ההשוואה קבוצת" •

  )בסיסי דגם( ב"בתשע תכניתשהצטרפו ל ספר בתי ‒" 'בשלב  מצטרפי" •

  

 מלבד. עוקבות שנים שלוש הלךבמ לולה הקבוצות שלוש אחר עוקבים אנו המחקר במסגרת, כאמור

 כל עבורב השונות הקלנדריות השנים של השונה להקשר גם לב לשים חשוב, עצמןלכש הקלנדריות השנים

היערכות או ה לשנת ההצטרפותמיוחסים עבור קבוצת "מצטרפי א'' הנתונים ב :הקבוצות משלוש אחת

, לשנת )"pre"ם (דָ ְק לשנת המיוחסים עבור קבוצת "מצטרפי ב" הנתונים ב 2שאחריה.לתכנית ולשנתיים 

קבוצת ההשוואה מדובר, כמובן, בשלוש שנים ללא הצטרפות ב. שאחריההיערכות ולשנה האו  ההצטרפות

  3.לתכנית

  

                                                           
יש לציין כי העובדה שתהליך המדידה בקבוצה זו החל רק בשנת ההצטרפות ולא בשנה שלפניה מעוררת קושי משום שאין  2

ר מתאפשרת ם לבתַ "). עם זאת, השוואה שכזאת בין קדַ postר ("") לבתַ preם ("דַ בתמונת המצב מְק  אפשרות לבחון את השינוי
במסגרת איסוף הנתונים של קבוצת "מצטרפי ב". בנוסף, המידע שנאסף בעבור קבוצת "מצטרפי א" על מידת השינוי עם השנים 

  גם הוא בעל חשיבות רבה.
הצטייד הן בתשתיות, הן בחומרה והן בתכנים דיגיטליים, אף שאין מיפוי מסודר אם כי אין ספק שהמערכת כולה ממשיכה ל 3

  של ההצטיידות בכלל המערכת.
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  מדידה הכלי 

שולבה במערך כלי המדידה העיקריים במחקר הערכה זה מתבססים על השיטה הכמותית. עם זאת, 

של לקבל תמונה רחבה וכוללנית ככל האפשר של תוצאות יישומה המחקר גם גישה איכותנית כדי 

תמונת מספקת  כמותיתהשיטה כל המעורבים בה. ה בחינת"התכנית הלאומית לתקשוב בתי הספר" מ

ניתוח לבצע מאפשרת  איכותניתההשיטה ו ,על גווניה השונים התכנית תוצאות יישוםרוחב מפורטת של 

ורך הצ יישום מרכיבי התכנית בבתי הספר.הציפיות המלוות את של התחושות ושל מעמיק של העמדות, 

-הסתכלות בלתיאפשרות למקנה שיטה ה: של מתודולוגיה זו יהבמחקר הערכה איכותני נובע מיתרונות

שרת לזהות תופעות ומאפ יםמתרחש םה השבסביבה תהליכים של התכנית בתוך הבתופעות ובמתווכת 

  . שהחוקרים לא חשבו עליהן מראש

  

   כמותייםהמדידה הכלי 

 מצופותהתפוקות והתוצאות ההתפיסות לגבי  כמותית שלהתמקדה בהערכה השיטה הכמותית 

התכנית ובעמדות כלפיה מצד המורים והתלמידים.  ה שלהטמעהתכנית הלאומית, בהערכת מידת מה

תפוקותיה להתכנית,  למטרותבהתאם  ייעודיים שפותחו המחקר הכמותי נעשה באמצעות שאלונים

  .תוצאות שהוגדרולו

  ולתלמידיםייעודיים למורים השאלונים ה

-ןמחקרים בי, מטרות התכנית הלאומיתמסמכים של  :מקורותכמה על בהסתמך השאלונים נבנו 

   .ראיונות ושיחות עם מובילי התכנית הלאומיתו )SITES, PISA, TIMSS, ICILS( ים שוניםלאומי

למידה בתקשוב בהוראה וה: השאלון עוסק בעיקר בהיבטים של שילוב מוריםלייעודי השאלון ה

הוראה, שליטה במיומנויות תקשוב, עמדות כלפי בלמידה ובשימוש בתקשוב ו: ההשפעתכלפי ובעמדות 

תכנית העבודה, בטיחות מוהחינוכי ניהול פדגוגי, תקשוב כחלק מהחזון תקשוב ותרומת התקשוב, 

ההתפתחויות בעקבות נתונים שהתקבלו בתשע"א ובתשע"ב והבעקבות ברשת.  אמצעי הגנהו

  א). 2רלוונטיות (נספח מס' בלתי הטכנולוגיות הוכנסו לשאלון בתשע"ג שאלות חדשות והוסרו שאלות 

למידה בתקשוב בהוראה וההשאלון עוסק בעיקר בהיבטים של שילוב : תלמידיםלייעודי השאלון ה

עמדות כלפי  הוראה, שליטה במיומנויות תקשוב,בלמידה ובשימוש בתקשוב ה: והשפעתכלפי ובעמדות 

נתונים שהתקבלו בעקבות  ברשת. בדומה לשאלון המורים, אמצעי הגנהתרומת התקשוב ובטיחות ו

ההתפתחויות הטכנולוגיות הוכנסו לשאלון בתשע"ג שאלות חדשות והוסרו  בעקבותבתשע"א ובתשע"ב ו

   ב).2רלוונטיות (נספח מס'  בלתישאלות 

  

תשע"ג למדגמים מייצגים של מורים ותלמידים -השאלונים הועברו בבתי הספר במהלך השנים תשע"א

שוואה (מדגם ארצי המקבוצת ה ,מקבוצת תכנית התקשוב שהצטרפו לתכנית בתשע"א (דגם בסיסי)

  (דגם בסיסי). ראו תיאור הקבוצות לעיל. מייצג) ומקבוצת תכנית התקשוב שהצטרפו לתכנית בתשע"ב
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  השיטה האיכותנית 

יים נעשה במהלך ביקור של שני חוקרים מטעם ראמ"ה בכל אחד מבתי הספר נאיסוף הנתונים האיכות

  שנדגמו למחקר. 

  בהם נעשה שימוש הם:שכלי המחקר 

 איון עם מנהל בית הספריר •

 ספרהבית באיון עם רכז התקשוב יר •

גאוגרפיה, אנגלית). בכל בית ספר או  ו' (שפה, חשבון, מדעים, מולדת-איון עם מורה בכיתות ד'יר •

 מורים 4‒3 רואיינו

 ו'-קבוצת מיקוד לתלמידים בכיתות ה' •

  

ואת עמדותיהם לאתר את התפיסות של הנחקרים  כלי הערכה איכותניים שונים מאפשרשילוב בין ה

 לפניהנשאלים עצמם לא היו ערים להן לעתים לתכנית הלאומית, תפיסת ועמדות שכל הקשור כלפי 

 של התכנית המרואיין את ההיבטיםהיטב כיצד תופס הראיונות האישיים אפשרו להבין  הערכה.ה

יחד עם  ‒ ולסייע יתרונותיה וחסרונותיה, לזהות את הכלפי יועמדותומהן  יההשלכותהלאומית ואת 

של התכנית והיישום בבניית תמונה מקיפה ואינטגרטיבית של מאפייני ההטמעה  ‒ הנתונים הכמותיים

  הלאומית בבתי הספר. 

  

  מדגם האוכלוסייה וה

במספר.  מאתיים –שהצטרפו לתכנית בשנה זו  פרהס בתי ה את כלקבוצת "מצטרפי שלב א'" כלל

במספר. כפי  150 –יסודיים במערכת ה הספר מדגם מייצג של בתיכללה "קבוצת ההשוואה" המקורית 

שציינו לעיל, לאחר תחילת איסוף הנתונים נודע כי קבוצת ההשוואה המקורית מורכבת למעשה משתי 

התפלגות בתי א להלן מציג את 1קבוצות: מצטרפי שלב ב' (תשע"ב) ובתי ספר שלא הצטרפו לתכנית. לוח 

 בתי הספר. של  יפוח טההתפלגות רמות ב מציג את 1 ולוח המשתתפים בסקר בשלוש הקבוצות הספר

כלכלית של -כלכלית של בתי הספר (רמה חברתית-הרמות החברתית רמות הטיפוח חושבו ע"י מיצוע 

  כלכלית של כל תלמידי בית הספר). -חברתיתה הרמות בית ספר חושבה ע"י מיצוע 

 

  )n( שתתפים בסקרהמהתפלגות בתי הספר : א1ח לו

  

  תשע"ב מצטרפי  השוואההקבוצת   מצטרפי תשע"א  

  30  63 145  דוברי עברית 

 32 14  50  דוברי ערבית 

 62 77  195  סה"כ
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 בתי הספר המשתתפים בסקרשל רמות טיפוח : התפלגות ב1לוח 

  

  מצטרפי תשע"ב  קבוצת ההשוואה  מצטרפי תשע"א  רמת טיפוח

  2% 37%  5%  גבוהה

  42%  46% 35%  בינונית 

  56%  17% 60%  נמוכה

  

ת בתי הספר בקבוצות השונות חשובה כדי להמחיש ולהזכיר כי אין יובהתפלגוהתבוננות השוואתית 

מדובר בשלוש קבוצות שוות במאפייני הרקע שלהן ויש להביא זאת בחשבון בעת קריאת הממצאים להלן. 

כפי שאפשר לראות, בקבוצות מצטרפי א' ובקבוצת ההשוואה הייתה חלוקת המגזרים דומה לזו 

בקבוצת ההשוואה), ואילו  81%-דוברי עברית בקבוצות מצטרפי א' ו 74%שבאוכלוסייה הכללית (

יתר על כן,    בקבוצת מצטרפי ב' היה ייצוג כמעט שווה לבתי הספר דוברי עברית ולבתי ספר דוברי ערבית.

  בתי הספר שנכללו בתכנית היו מרמות טיפוח נמוכות  במידה ניכרת מאלה שנכללו בקבוצת ההשוואה. 

שהצטרפו  בתכנית הלאומיתהנכללים בתי הספר השאלונים הועברו לכלל ייעודיים למורים: השאלונים ה

כל ולבתי ספר שהצטרפו אליה בתשע"ב. ב בתכניתנכללים שאינם  בתי ספרמדגם מייצג של בתשע"א, ל

  .מולדת)או  מקצועות (שפה, אנגלית, מדעים, מתמטיקה, גאוגרפיה חמישהרואיינו מורים לבית ספר 

  

 תכנית הלאומיתטרפו לצשהבתי הספר הועברו לכלל  השאלוניםייעודיים לתלמידים: הונים שאלה

בכל . ולבתי ספר שהצטרפו אליה בתשע"ב בתכניתנכללים שאינם  בתי ספרמדגם מייצג של בתשע"א, ל

  .ו'-נדגמה כיתה אחת משכבות ד' בית ספר

משלוש קבוצות המחקר, אשר השתתפו להלן מציגים את מספרי המורים והתלמידים ד 1-וג 1לוחות 

ל נשמרה יציבות במספרי המשיבים בכל שלוש ובסקר במהלך שלוש השנים. כפי שאפשר לראות, בסך הכ

  השנים.

  

  התפלגויות המורים המשתתפים בסקר : ג1ח לו

  מצטרפי תשע"ב  השוואההקבוצת   מצטרפי תשע"א  

  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  

  100  107  103  195 180  201  502 399 451  דוברי עברית 

  108  90  110  41  40  48 158  135  182  דוברי ערבית 

 208 197 213 236 220 249 660 534 633  סה"כ
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   התפלגויות התלמידים המשתתפים בסקר: ד1ח לו

  מצטרפי תשע"ב  השוואההקבוצת   מצטרפי תשע"א  

  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  

  781  736  617  1777  1682  1493  4099  3272  3298  דוברי עברית 

  777  826  824  384  393  435 1153  1275  1319  דוברי ערבית 

 1558 1562 1441 2161 2075 1928 5252 4547 4617  סה"כ

 

השבה גבוהים למדי הן של מורים והן של  שיעורימצביעים על  2הנתונים המופיעים בלוח  :שבההשיעורי ה

  . )95%היה גבוה במיוחד ( תלמידים בבתי ספר דוברי ערביתהשיעור  .תלמידים

 

  שאלונים הייעודיים ה לעהשבה ה: שיעורי 2ח לו

  תלמידים  מורים  

  88% 88%  דוברי עברית 

 95%  77%  דוברי ערבית 

 90%  83%  סה"כ
  

יתה אקראית משום ידגימת בתי הספר להערכה האיכותנית לא ה :להערכה האיכותנית הליךהו דגימהה

ית המחקר אלא להעמיק בתהליכים ולהביא קולות ורשמים מהשטח. ייתה כוונה לייצג את אוכלוסישלא ה

  פיקוח. השפה ו-מגזרהגאוגרפי, המיקום העם זאת נעשה ניסיון לתת ביטוי למגוון של בתי ספר על פי 

. בסה"כ נדגמו למחקר 2013מאי -שים פברוארדבחונערכו הביקורים בבתי הספר שהשתתפו במחקר 

איכותנית הספר שנדגמו להערכה המציג את התפלגות בתי  3בתי ספר. לוח  30ההערכה האיכותני 

הנתונים מצביעים על מספר כמעט זהה של בתי ספר שנדגמו להערכה האיכותנית בשתי  (בתשע"ג בלבד).

    שפה בשתי קבוצות המחקר.-ילוח פיקוחקבוצות המחקר, תוך ייצוג זהה של בתי ספר על פי פ

  

  תשע"ג בלבד –התפלגויות בתי הספר שנדגמו להערכה האיכותנית : 3לוח 

  ממלכתי  
-ממלכתי

  דתי
דובר 

  תערבי
  הערות  סה"כ

 –דגם "בסיסי" 
  מצטרפי א'

צפון ה) ו4דרום (המחוז  9 3 3 3

)5( 

 –דגם "בסיסי" 
  מצטרפי ב'

צפון ה) 3דרום (המחוז   10  3  3  4

  )3) וירושלים (4(

  19 6 6 7  סה"כ

 

  הממצאים הכמותייםשל דיווח השיטת 
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בלבד. יחד עם זאת, לאור ההבדלים במאפיינים  ממצאי הנתונים הכמותיים בדו"ח מוצגים באופן תאורי 

הדמוגרפיים של הקבוצות השונות, נערכה סדרה של   ניתוחי מובהקות סטטיסטיים במספר נושאים 

וזאת  על מנת לבחון  –פעילות באתר בית הספר, תדירות ומיומנויות השימוש בכלי תקשוב   -מרכזיים 

וצות השונות, תוך בקרה של רמות הבסיס (בתשע"א) של באופן מבוקר את רמות השינוי בין השנים בקב

  .  1הקבוצות.  תאור הניתוחים והמסקנות שעלו מהם מופיעים בנספח 

  

  

  מבנה הממצאים

על  זה הבנויים כנדבכים השונים פרקיםאת ה לראות אפשר. פרקים חמישהבהממצאים יתוארו 

עצמו, אולם לדעתנו יש לקרוא את הדברים באופן  . אפשר לקרוא את הפרקים כל אחד בפניזה גבי

  הנקודות הטעונות שיפור.על הישגי התכנית ועל לקבל תמונה מורכבת כדי אינטגרטיבי 

קיומו של ציוד התקשוב המתבקש מודעותם לעל בוחן את דיווחי המורים והתלמידים  הפרק הראשון

  בו. ם על בסיס מטרות התכנית הלאומית ואת מידת שימוש

של עוסק בהיבטים שונים של שילוב התקשוב בהתנהלותם השוטפת של המורים ו הפרק השני

(מעבד תמלילים,  למידהבהוראה ובשימוש בכלים מתוקשבים סטנדרטיים הפרק דן בעיקר ב .התלמידים

שימוש ב, למידהלספר להוראה וה שימוש בפורטל ביתבבניית מצגות, גיליון אלקטרוני ועוד), ל הכנות

בית תקשוב בתפיסה הניהולית של השילוב בו שימוש במערכת ניהול מתוקשבתבמתוקשבת, בתקשורת 

  הספר.

מתמקד במיומנויות התקשוב בקרב המורים והתלמידים. גם פרק זה מתבסס על  הפרק השלישי

עוסק  פרקהמיטבי לבדיקת מיומנויות תקשוב בפועל. בנוסף, האמצעי האינם שכמובן דיווחים עצמיים, 

  באינטרנט. תגוננותהה תבסוגיי

דים ובמעמד ילמתולשיפור בהישגי ה האקלים החינוכילשיפור מציג תמונת מצב ביחס  הפרק הרביעי

התקשוב את תופסים והתלמידים המורים התכנית הלאומית תוך בחינת האופן שבו המורים בזכות 

בדבר הפוטנציאל של המורים  דעתם שלת אהפרק מציג . כן שיפור בתחום הלימודגורם העשוי לחולל כ

  ם ובמעמדם. תנאי עבודשיפור בתלחולל התקשוב 

קיבלו צוותי ההוראה במהלך שנות הפעלת התכנית שהדרכה בהשתלמויות ומתמקד ב הפרק החמישי

עמדותיהם של המורים ביחס את . נתאר את תפיסותיהם וויישומם יהלשם מימוש עקרונותהלאומית 

  וביחס לטיבן. לתדירות  ההדרכות וההשתלמויות שניתנו להם 

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

    ה התפתחותית לאורך שלוש שנות החלת התכנית.יהלאומית, והן בראי
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  פירוט הממצאים
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  שימוש בציוד תקשוב בבתי הספרה - 1פרק 
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, 21-המותאמים למאה ה ם מתוקשביםלארגונייהפכו בתי הספר  ,התכנית הלאומיתשל  נהחזועל פי 

תלמידים בשילוב הלמידה פעילה של ו פיתוח מיומנויות חשיבהלשם  המשתמשים ביתרונות הטכנולוגיה

 לשם). 2012מדע וטכנולוגיה,  נהל(ִמ  מסורתייםהאמצעים האמצעים טכנולוגיים בעלי ערך מוסף על פני 

ספר ומערך של ה פותחה מערכת של תפוקות ברמת בית לתקשובהתכנית הלאומית  של ההשגת יעדי

 הוא, התפוקות ךמסמ שמגדירהיעדים  אחד. גוןהספר כאר תלמיד וביתהמורה, התוצאות מצופות ברמת 

פלטפורמה מתוקשבת וצוות ההוראה ישלב את השימוש ב ניהול פדגוגי וארגוניל יעבורספר  "...כל בית כי

  ). 2012מדע וטכנולוגיה,  נהל(ִמ  ..."ההוראה הליכי בכלכלים ממוחשבים בבאינטרנט ו

לקיומו של ציוד תקשוב בבית הספר ואת ביחס למודעותם בפרק זה נבחן את דיווחי המורים והתלמידים 

דיווחים בראיונות ובקבוצות ה. הממצאים מתבססים הן על השאלונים הייעודים והן על מידת שימושם בו

כי אין כוונה להציג נתונים כמותיים אובייקטיביים ביחס  . נדגישהמיקוד שנערכו למורים ולתלמידים

התלמידים של הצוות ואנשי ם של יהתולהביא את תפיס אלאו, השימוש ב ףלהיקוביחס למצאי הציוד 

  מידת השימוש בו. לת הציוד וילסוגיביחס 

עצם השימוש  ,מובילי התכנית) אתגם מאפיינת התפיסה של המחקר הנוכחי (העל פי חשוב מאד להדגיש כי 

תנאי הכרחי להפיכת התקשוב  אשימוש בציוד זה הוה, עם זאתבציוד התקשוב אינו מטרה כשלעצמה. 

נעסוק  הים שונים. בנושאים מתקדמים אלתחומבמוסד לתרום ל , העשויספרהבית  תלכלי המסייע בעבוד

  ת הספר. אך תחילה, כאמור, נבחן את סוגיית היסוד: עצם השימוש בציוד תקשוב בבי ,בפרקים הבאים

  רכי ההוראהוציוד התקשוב הקיים בבית הספר לצתאמת להא. דיווחים ביחס 1

ן היתר במרכיבה העיקרי והוא התכנית הלאומית לתקשוב בתי הספר לחולל שינוי תלויה בי ה שלהצלחת

במסגרת הסקר נבדקו תשתיות האינטרנט בבתי הספר. בבמערך ציוד התקשוב ויסודיים שיפור ושינוי 

מציגים  5- ו 4. לוחות רכי ההוראהות ציוד התקשוב הקיים בבית הספר לצתאמלה ביחס עמדות המורים

    .התקבלואת הנתונים ש

  דוברי עבריתמורים שאלון  :הוראההרכי ותקשוב וצהציוד  :4לוח 

  באיזו מידה אתה מסכים ש..? 

  ד")והמשיבים "במידה רבה" או "במידה רבה מא שיעור(

  מצטרפי תשע"ב  השוואההקבוצת   מצטרפי תשע"א  

  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  

N 451 399 502  201  180 195  103  107  100  

ציוד התקשוב הקיים בבית 

  55  48  17  43  32  30  59  49  46  רכי ההוראהוצהספר מספק את 

  

 , בכל השנים והקבוצות,פחות ממחצית המוריםעולה כי באופן כללי  דוברי עבריתמדיווחי המורים 

שיעור המורים בקבוצות התכנית רכי ההוראה. וסבורים כי ציוד התקשוב הקיים בבית הספר מספק את צ

    .60%- מ קטןבתום שלוש שנים להחלת התכנית הסבורים כך 
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יתה שנת החלת ישה ,לנתוני תשע"ב )מצטרפי ב' תהשנה שקדמה לתכנית בקבוצ(השוואת נתוני תשע"א 

) בשיעור המורים הסבורים כי ציוד 31%(של  ניכרתה יעלי מצביעה על, ת מצטרפי ב'התכנית בקבוצ

במהלך השנים. עם זאת, בסוגיה זו ) 13%(בקבוצת ההשוואה נצפו שינויים מתונים יותר  התקשוב מספק.

רכי ההוראה וציוד מספק את צשה סבוריםשל מורים המאוד שאינם גבוהים  םמדובר בשיעורי נדגיש כי

ציוד בכל הקשור לעוד כברת דרך לעשות נותר כי  , ונראהשנתיים להטמעת תכנית התקשובבמלאת גם 

  תי הספר.התקשוב בב

  דוברי ערביתם מורישאלון  :הוראההרכי ותקשוב וצה: ציוד 5לוח 

  באיזו מידה אתה מסכים ש..?

  ד")והמשיבים "במידה רבה" או "במידה רבה מא שיעור(

  מצטרפי תשע"ב  השוואההקבוצת   מצטרפי תשע"א  

  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  

N 182 135 158  48  40 41  110  90  108  

ציוד התקשוב הקיים בבית 

  רכי ההוראהוהספר מספק את צ
47  48  52 28  16  24  18  49  54  

  

למורים בבתי  הכמעט זהבדרך  סוגיית ציוד התקשוברואים את  דוברי ערביתהמורים בבתי הספר 

בתחילת החלת התכנית  כמחצית מהמורים בקבוצות התכנית הלאומית סבורים .הספר דוברי עברית

רכי ההוראה וב') כי ציוד התקשוב הקיים בבית הספר מספק את צ מצטרפימ 49%-מצטרפי א' ומ 47%(

בלבד בשתי קבוצות  5%יה של יבמהלך שנות התכנית (על הה משמעותית בשיעורים אליולא נצפתה עלי

תשובה על השאלה קבוצת ההשוואה ניכר הבדל בין המגזרים בדיווחי המורים בעם זאת, ב התכנית).

אמנם יה, יבקרב המורים בבתי הספר דוברי עברית חלה על כי ההוראה:רוהציוד מספק את צבאיזו מידה 

רכי ההוראה (וגם שיעורי המדווחים כך מלכתחילה לא היו ומתונה, במידת ההסכמה כי הציוד מספק את צ

ד מלכתחילה, והמורים בבתי הספר דוברי ערבית הסבורים כך היו נמוכים מאאך שיעורי ד), ונמוכים מא

רכי והציוד מספק את צ סבורים כי )24%רק כרבע מהם (בשנת תשע"ג  :ירידה קלה בהם חלה ףונראה כי א

  ההוראה.

 מוריםל שהופנתה פתוחהה שאלהה לע מענהה ובמסגרת פרהס בבתי שערכנו האיכותני םהמדג איסוף עתב

 כך על הלינו מהמורים חלק :הספר תיבב התקשוב לציוד ביחס אחדות נקודות עלו ,הטלפוניים בראיונות

 להשתתפותם הראשונה הלימודים שנת של הפסח לחופשת סמוך רק הציוד את קיבלו הספר שבתי

 ,בקשיים לווה ההצטיידות תהליך כי נראה .המתוקשבת הלמידה הטמעת את עיכב אשר דבר, בתכנית

 לא ולכן) אנגלית חדר, מדעים מעבדת, מתמטיקה חדר( ספח לחדרי ציוד קבלת-אי היתר בין שכללו

בעיקר ( בחלק מבתי הספר לחלק מהמורים , מחסור במחשבים ניידיםמתאפשרת בהם למידה מתוקשבת

עבור תיקון בתקציב ייעודי  קבלת-אי), חלת התכניתהמורים חדשים שהחלו לעבוד בבית הספר לאחר 

  באמצעותמומן בלאי בשל או בציוד  ותתקלהתשלום בעבור תיקון  ומשום כך ,והחלפה של ציוד מחשוב

עבור תיקון המחשב במורים נאלצים לשלם מכיסם המדי פעם בפעם ו ,התקציב השוטף של בית הספר

   .הנייד שלהם
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ן בשל גידול במספר צגבאם אינן מצוידות במקרן והכיתות ציינו כי בתי ספר כמה המרואיינים בבנוסף, 

תיאור אחיד נשמע  –מורים ומנהלים  ‒מרואיינים מפי , יתר על כן. התכניתהחלת מאז  האלכיתות  של

רבים מבתי הספר שהשתתפו במחקר דווח על תקלות חוזרות . בועגום למדי גם ביחס לתשתית האינטרנט

את ד וגלישה או בגלישה אטית מדי, מצבים המתסכלים מא אפשרותעדר יהמתבטאות בעיקר בהברשת 

ות הגלישה בו הם גורם מרכזי בלמידה תלמידים היות שהחיבור לאינטרנט ומהירות וקלאת המורים וה

  . מתוקשבת

רכי ההוראה, ושל ציוד התקשוב בבתי ספר לצ תאמהמידת ההלסיכום הדיווחים ביחס ל

, קבוצות התכניתבמעט יותר ממחצית מהמורים שלוש שנים לאחר החלת התכנית הלאומית רק  נראה כי

, אך רכי ההוראהובבית הספר מספק את צסבורים כי ציוד התקשוב אם כי יותר מבקבוצת ההשוואה, 

שנת טרום  בין 55%- ל 17%-ך, מבשיעור המורים הסבורים כניכר גידול  בקרב קבוצת מצטרפי ב' ניכר

להטמעתה. בקבוצת ההשוואה נצפו שינויים מתונים יותר  השנה השנייהבין התכנית בקבוצה זו (תשע"א) ל

הוראה ורכזי התקשוב שהתקבלו בראיונות העומק דיווחי צוותי הבתחום זה במהלך השנים. ) 13%(

גידול במספר בשל ה, כנראה חסר ציוד תקשוב :משלימים את התמונה שעלתה מתוצאות הסקרים

 כי ,הלקוי הציוד תחזוקתכמו כן נשמעים דיווחים כי  .הכיתות והמורים במהלך שנות הטמעת התכנית

    הרשת בכיתות.קשיים בתפעול כי יש מספקת ו ינהגלישה אהמהירות 

  מחשביםתדירות השימוש בציוד  ב.1

רכי ההוראה, וציוד התקשוב מספק את צכלפי השאלה באיזו מידה המורים  עמדותלאחר שבדקנו את 

שוטף בציוד התקשוב שהתקבל בבית  מדווחים על שימושתלמידים המורים והבאיזו מידה בסעיף זה נבחן 

 הספר. 

  מורים הבקרב שימוש בציוד מחשבים בבית הספר התדירות 

את מציגים  7-ו 6תדירות השימוש במרכיבים שונים של ציוד התקשוב. לוחות  לעהמורים נשאלו 

    דיווחיהם בנושא זה.
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מורים  דוברי עברית  :שימוש בציוד מחשבים בבית הספרה: תדירות 6לוח 
  

   באיזו תדירות אתה משתמש בהם? –עומדים לרשותך במסגרת עבודתך, ואם כן אלה האם אמצעים 
  מספר פעמים בשבוע לפחות)כי הם משתמשים בציוד המשיבים שיעור (

  מצטרפי תשע"ב  שוואההקבוצת ה  מצטרפי תשע"א  

  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  

N 451 399 502  201  180 195  103  107  100  

מחשבים בבית הספר 
  78  83  73  85  83  79  84  87  86  (שולחניים וניידים)

מחשב אישי שניתן לך 
במסגרת עבודתך (מטעם 

  ביה"ס, עמותה וכו') 
87  91  91  12 27 37  7 72 92  

לוח אינטראקטיבי ("לוח 
  38 23 16  24 13 8  36  28  27  חכם") 

  Ipad (  1  1  1  1  1  1  0  0  1: הטאבלט (לדוגמ

  0  2  2  1  2  2  2  4  3  ערכות הצבעה ממוחשבות

  88  56  --   74  63  --   93  90  --   צגמקרן המחובר למחשב ו

  

דיווחי המורים ביחס ב התכנית שנות לאורך יציבות מצביעים עלהנתונים  – דוברי עבריתמורים ה

ה וביה קלה בקבוצות ההשוואה ומצטרפי ב', יעללצד , בבית ספר, שולחניים וניידים במחשבים שימושל

וזאת בשיעורים גבוהים יותר , אישיים ניידים במחשביםהמורים  בשימוש מתמשכת יהיעלבעת על 

-למעלה מ ,שלוש שנים לאחר החלת התכנית הלאומית. קבוצת ההשוואהלעומת  בשתי קבוצות התכנית

שהם מדווחים בקרב מצטרפי ב')  92%- בקרב מצטרפי א' ו 91%מן המורים בשתי קבוצות התכנית ( 90%

לעומת זאת,  .במחשבים בבית הספרכי הם משתמשים מדווחים  מהם 80%- כ רקבמחשב אישי ומשתמשים 

 ) גם שלוש85%נותר גבוה (בבית הספר המדווחים על שימוש במחשבים  בקבוצת ההשוואה שיעורי המורים

 ךנמומחשבים אישיים בעל שימוש בקבוצה זו ה בעת שיעור המדווחים וב ,שנים לאחר החלת התכנית

המרכיב העיקרי בתכנית מימוש תיקוף לממצאים אלו ניתן לראות בבלבד בתשע"ג.  37% ‒מידה רבה ב

ביחס לשימוש במקרן מצטיירת . תמונה דומה ו למוריםסופקשאישיים הניידים הוהוא שימוש במחשבים 

ב'  ומצטרפי )93%מורים בקבוצות מצטרפי א' (בקרב הד ובשנת תשע"ג, שיעורים גבוהים מאבכיתה: 

 קרב המורים בקבוצת ההשוואהב) 74%) דיווחו על שימוש תדיר במקרן, שיעורים נמוכים יותר (88%(

 דיווחו כך, אם כי אין מדובר בשיעורים מבוטלים (ממצא זה עשוי להצביע על הצטיידות במקרנים גם בבתי

לציוד הניתן במסגרת כינוי "מקרן" לציוד אחר שאינו מקביל שימוש בבתכנית או על  נכללים שאינם פרס

תשע"ג ניכרת מגמת עלייה גדולה יותר בשימוש במקרנים -עם זאת, בשנים תשע"ב התכנית הלאומית).

  ). 11%) מאשר בקבוצת ההשוואה (32%בקרב קבוצת מצטרפי ב' (

כפי שאפשר  .הלאומית תכניתנכלל ב שאינו אחר בציוד שימושה היקפיאת  גם בדקנו השאלונים במסגרת

מעניין שלוש הקבוצות. וזאת ב ,במשך השנים גבר השימוש בציוד נוסף, בפרט בלוחות חכמיםלראות, 

בתכנית הלאומית. ייתכן הנכללים  רפסה שהיקף השימוש בלוחות חכמים גבוה יותר דווקא בבתי
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להגברת פר שאיפה הס בתיב , התפתחהבמסגרת התכניתלהם שבעקבות המשאבים והציוד שניתנו 

  לרכוש ציוד נוסף. ר ׁשֵ פְ שִא נותר תקציב  שבעקבות הפעלת התכניתכן גם ההצטיידות, ויית

השימוש ושא המחקר כאן, ולכן ככל הנראה נתכנית הלאומית, שהיא נכללים בכאמור, לוחות חכמים אינם 

התקדמות מתמדת צביעים על משום שהם ממעניינים נתונים היוזמות מקומיות. בכל זאת, בהם נעשה ב

. קשר לתכנית הלאומיתלאו דווקא בטכנולוגי מסוגים שונים  מכשורבהצטיידות ב החינוך במערכת

בקרב כל הקבוצות במהלך כל ) 2%‒1%(השימוש בטאבלטים ובערכות הצבעה ממוחשבות נותר אפסי 

  שנות התכנית. 

מספר שעות השימוש במחשב ביום עבודה. הממצאים העלו  לע בנוסף, בשנת תשע"ג בלבד נשאלו המורים

שעות)  4.4ממוצע גבוה יותר של שעות שימוש במחשב ביום עבודה (מצטרפי קבוצה א' דיווחו על  כי

עם זאת, בהעדר נתוני קדם, לא ניתן ). שעות 2.9קבוצת ההשוואה (לשעות) ו 3.5בהשוואה למצטרפי ב' (

  צות.פריורים בין הקבו-לדעת האם הבדלים אלו הינם פועל יוצא של התכנית או נובעים מפערים א

  

  דוברי ערביתמורים  :שימוש בציוד מחשבים בבית הספרה: תדירות 7לוח 

  עומדים לרשותך במסגרת עבודתך, אלה האם אמצעים 
   באיזו תדירות אתה משתמש בהם? –ואם כן 

  )מספר פעמים בשבוע לפחותכי הם משתמשים בציוד המשיבים שיעור (

  מצטרפי תשע"ב  שוואההקבוצת ה  מצטרפי תשע"א  

  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  

N 182  135  158 48  40  41  110  90  108  

מחשבים בבית הספר (שולחניים 
  80  84  72  72  80  76  82  85  88  וניידים)

שב אישי שניתן לך במסגרת מח
עבודתך (מטעם ביה"ס, עמותה 

  וכו') 
95  88  89  13 14 12  9 91 98  

  31 25 9  18 16 7  36  24  21  לוח אינטראקטיבי ("לוח חכם") 

  Ipad(  2  3  4  2  2  6  3  2  2: הבלט (לדוגמטא

  6  8  4  3  5  5  4  9  10  כות הצבעה ממוחשבות ער

  87  74  --   34  36  --   88  90  --   צגמקרן המחובר למחשב ו
  

 תדירותהנוגעים ל ערבית דוברי ספר בבתי מורים בקרב הממצאים דפוס ‒ ערבית דוברימורים 

 שנים שלוש: עברית דובריבקרב  שהתקבל לזה מאוד דומה התקשוב ציוד של שונים במרכיבים השימוש

-ובקרב מצטרפי א'  89%( התכנית קבוצות בשתי המורים מרבית מדווחים הלאומית התכנית החלת לאחר

 שימוש על מדווחים מהם 80%- כ רקה בעת וב אישי נייד במחשב שימוש על') ב מצטרפי רבקב 98%

בקרב קבוצת ו' א מצטרפי בקרב האל בשיעורים קלה לירידה נטיותניכרות  .הספר בבית במחשבים

 שינויים חלו לא ההשוואה בקבוצתלעומת זאת, . 'ב מצטרפי בקרב יהיועל לאורך שנות התכנית ההשוואה

הם גם בתשע"ג ואישיים  ניידיםשיעורי המורים המדווחים על שימוש במחשבים התכנית ב שנות לאורך

של המורים מעבר  :פים את המרכיב העיקרי של התכניתְק תַ ְמ  הנתונים אל .)12%(ד ונמוכים מא וותרנ
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עם זאת, שיעורי המורים בבתי ספר דוברי ערבית המדווחים  .אישייםלשימוש מוגבר במחשבים ניידים 

על שימוש בטאבלטים ובערכות הצבעה היה גבוה יותר בהשוואה לדוברי עברית. לבסוף, דפוס הממצאים 

אם כי הממוצעים  ,דוברי עברית בקרבשימוש במחשב היה דומה לדפוס שהתקבל השעות מספר ביחס ל

 3.5( ממוצע גבוה יותר של שעות שימוש במחשב ביום עבודהרפי א' דיווחו על מצט יותר:מעט היו נמוכים 

  שעות).  1.7קבוצת ההשוואה (לשעות) ו 2.9שעות) בהשוואה למצטרפי ב' (

  תלמידים הבקרב שימוש בציוד מחשבים בבית הספר התדירות 

. במסגרת עבודתם תדירות השימוש במרכיבים שונים של תקשוב לענשאלו התלמידים, בדומה למורים, 

 . שהתקבלו נתוניםאת המציגים  9-ו 8לוחות 

  דוברי עבריתתלמידים  :שימוש בציוד מחשבים בבית הספרה: תדירות 8לוח 

  , פריטים אלהך יש תאו בכית ךהאם בבית ספר
  באיזו תדירות אתה משתמש בהם? –ואם כן 

  פעמים בשבוע לפחות)כי הם משתמשים בציוד כמה המשיבים  שיעור(
  

  מצטרפי תשע"ב  שוואההקבוצת ה  מצטרפי תשע"א  

  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  

N 3298  3272  4099  1493  1682  1777  617  736  781  

מחשבים רגילים 
(נייחים) לשימוש 

  התלמידים בבית הספר
53 50 56  42 39 42  47 38 45  

 מחשבים ניידים
לשימוש התלמידים 

  בבית הספר
13 18 26  3 6 14  5 9 11  

טאבלטים לשימושם של 
: התלמידים (לדוגמה

Ipad(  

2  2  2  2  2  2  1  1  2  

  
  
  

התלמידים שונה מזו בציוד התקשוב כפי שדיווחו תדירות השימוש  –דוברי עברית תלמידים 

לא יותר ממחצית התלמידים דיווחו על שימוש תדיר בכל הקבוצות והשנים, : המוריםדיווחו התקבלה מש

 .משמעותיים במהלך שנות התכניתבמחשב שולחני במסגרת הלימודים, בשיעורים דומים וללא שינויים 

) 26%‒3%( פחות מרבע מהם רקלא הופתענו להיווכח כי  ,מחשבים ניידיםמאחר שלא סופקו לתלמידים 

יה יבכל הקבוצות נצפתה על ,עם זאתבמסגרת לימודיהם.  במחשבים אישייםשהם משתמשים דיווחו 

טכנולוגיים ההתפתחויות באמצעים מחשבים ניידים לאורך השנים, כנראה ביטוי להתלמידים בבשימוש 

. לבסוף, בדומה לדיווחי המורים, גם התלמידים מדווחים על שימוש כמעט תכנית הלאומיתקשר לללא 

   אפסי בטאבלטים בבית הספר.
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  דוברי ערביתתלמידים  :שימוש בציוד מחשבים בבית הספרה: תדירות 9לוח 
  

  פריטים אלה, ך יש תאו בכית ךהאם בבית ספר
  באיזו תדירות אתה משתמש בהם? –ואם כן 

  מספר פעמים בשבוע לפחות)כי הם משתמשים בציוד המשיבים שיעור (
  

  מצטרפי תשע"ב  שוואההקבוצת ה  מצטרפי תשע"א  

  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  

N 1319  1275  1153 435  393  384  824  826  777  

מחשבים רגילים (נייחים) 
לשימוש התלמידים בבית 

  הספר
67 71 76  57 53 59  57 59 59 

לשימוש  מחשבים ניידים
  התלמידים בבית הספר

12 13 18  9 7 6  7 11 12 

טאבלטים לשימושם של 
  )Ipad: התלמידים (לדוגמה

7  6  5  3  6  5  5  6  7 

  
 

תלמידים דומים לדיווחיהם של הדיווחי התלמידים דוברי ערבית  –דוברי ערבית תלמידים 

ערבית מדווחים על שיעורים מעט גבוהים יותר במחשבים ניידים ה: דוברי דוברי עברית בהבדלים קלים

בנוסף, בעוד שיעור התלמידים  אך שיעורם נשאר יציב לאורך שנות התכנית., עבריתהבהשוואה לדוברי 

עברית, אולי התלמידים דוברי שיעור המ ךהמדווחים על שימוש תדיר במחשבים ניידים נמו דוברי הערבית

שימוש בטאבלטים שיעור המדווחים על , דווקא בתחום הטכנולוגיה כביטוי לפערים בין המגזרים

   במסגרת בית הספר גבוה יותר במגזר דוברי הערבית.

 . ראשית,אחדות הנתונים מצביעים על מגמות ,מחשביםנושא תדירות השימוש בציוד לסיכום 

 שימושעל המדווחים המורים שיעור ב מתמדת ירידהנרשמה בשתי קבוצות התכנית בכלל בתי הספר 

 שימושעל שיעור המדווחים ב היעליחלה  ה בעתוב ,התכנית שנות לאורך בבתי הספר במחשבים

בשתי מהמורים  90%- למעלה משלוש שנים לאחר החלת התכנית הלאומית, . ניידים אישיים במחשבים

מדווחים על שימוש במחשבים בבית השיעור אישי ונייד קבוצות התכנית מדווחים על שימוש במחשב 

בקבוצת ההשוואה לא חל שינוי בשיעור המורים המדווחים על לעומת זאת, . נמוך הרבה יותר הספר

רק כשליש . בה בעת נותר גבוה גם שלוש שנים לאחר החלת התכנית הואובבית הספר שימוש במחשבים 

בתום שלוש שנים להחלת אישיים  במחשבים ניידים מהמורים בקבוצת ההשוואה מדווחים על שימוש

ד מערך ומאהתרחב במסגרתה שהתכנית הלאומית,  מטרותעולים בקנה אחד עם  הממצאים אל. התכנית

 למורים רק אישי לשימוש ניידים מחשבים סופקו התכנית במסגרתש מאחר. הספרציוד התקשוב בבתי 

 תחומים בשני תלמידיםל בהשוואה המורים בקרב יותר גדול שינוי כצפוי יצרה התכנית, לתלמידים ולא

 וניידים שולחניים במחשבים בשימוש לירידה במקביל אישיים ניידים במחשבים בשימוש היעלי: עיקריים

תכנית הם נכללים בשאין  אףבשימוש בלוחות חכמים, גם עם השנים נראה כי חל גידול . בבית הספר

קשר  ללאגם השימוש במחשוב של הגברת החינוך במערכת עשוי לבטא את המגמה הלאומית. ממצא זה 

 נכללים שאינם עבור בתי ספרבכי התכנית משמשת מקור השראה בהחלט ייתכן אף ש, הלאומיתלתכנית 

בקרב כל ) 2%‒1%(בסוף, השימוש בטאבלטים ובערכות הצבעה ממוחשבות נותר אפסי בתכנית. ל

   הקבוצות במהלך כל שנות התכנית.
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התלמידים דוברי בקרב התמונה המצטיירת ביחס לתדירות השימוש של התלמידים בציוד תקשוב דומה 

 התלמידים בכל הקבוצות: לא יותר ממחצית המוריםקרב במעט מזו ששונה ערבית והעברית ודוברי ה

השנים דיווחו על שימוש תדיר במחשב שולחני במסגרת הלימודים, בשיעורים דומים במהלך שנות ובכל 

פחות מרבע מהם  רקש בכך הפתעה משום אין ולכן, מחשבים ניידים. כזכור, לא סופקו לתלמידים התכנית

בשימוש  יהיבכל הקבוצות נצפתה על. עם זאת, דיווחו על שימוש במחשבים אישיים במסגרת לימודיהם

טכנולוגיים ללא תלות בתכנית ה, כנראה כביטוי להתפתחויות באמצעים מחשבים ניידים לאורך השניםב

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

  בבית הספר.

  
   ווחששות מפניבשימוש בתקשוב ת תחושות מסוגלּו ג.1

  דוברי עבריתמורים  :: עמדות כלפי שימוש במחשבים10לוח 

  .באיזו מידה ..
  ד")והמשיבים "במידה רבה" או "במידה רבה מאשיעור (

  מצטרפי תשע"ב  השוואההקבוצת   מצטרפי תשע"א  

  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  

N 451 399 502  201  180 195  103  107  100  
אתה מרגיש שיש לך היכולת 

במסגרת להשתמש בתקשוב 
  ?ההוראה בכיתה

83 89 92  66 74 83  51 81 83  

חושש להשתמש אתה 
  ?במחשבים

4 3 2  4 2 5  6 2 3  

  

  דוברי ערביתמורים  :: עמדות כלפי שימוש במחשבים11 לוח

  .באיזו מידה ..
  ד")והמשיבים "במידה רבה" או "במידה רבה מאשיעור (

  מצטרפי תשע"ב  שוואההקבוצת ה  מצטרפי תשע"א  

  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  

N 182  135  158 48  40  41  110  90  108  
יכולת האתה מרגיש שיש לך 

במסגרת להשתמש בתקשוב 
  ?ההוראה בכיתה

69 76 87  74 60 60  66 75 76  

חושש להשתמש אתה 
   ?במחשבים

4 5 4  7 4 2  6 10 6  

   

יותר שיעורים גבוהים של מורים, בקרב דוברי עברית מצביעים על  11-ו 10הממצאים המופיעים בלוחות 

תחושת הביטחון וההוראה במסגרת כי ביכולתם להשתמש בתקשוב  מבקרב דוברי ערבית, המאמינים

בקרב המורים בקבוצת מצטרפי ב' דוברי  תכנית.הנכללים בספר העם השנים, בעיקר בבתי גוברת 

בתחושת המסוגלות בשימוש בתקשוב בשנה הראשונה להחלת התכנית  30%עברית, נראתה עליה של ה

גם ממצא העשוי להצביע על השפעה ישירה של התכנית בתחום זה. עם זאת,  –בקבוצה זו הלאומית 

מעניקה התכנית הלאומית כי עשוי להעיד ה , דבריה לאורך השנים בתחום זהיעלניכרת קבוצת ההשוואה ב
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מיעוט מבוטל של מורים מכל הקבוצות, בקרב בנוסף, . בתכניתנכללים גם לבתי ספר שאינם השראה 

שימוש במחשבים, תוך מגמת ירידה עם השנים פני דוברי עברית וערבית כאחד, מדווחים על חשש מ

  . בהיבט זה

  
  

  שימוש בציוד תקשוב בבתי הספר ה :1סיכום פרק 
תלויה בראש וראשונה בקיומו ובזמינותו של ציוד התקשוב  הצלחתה של התכנית הלאומית לתקשוב

של של המורים ו םהדיווחיאת לשם הנעת התהליכים הפדגוגיים המוגדרים בתכנית. פרק זה בחן  ההכרחי

, את מידת השימוש בו ואת רכי ההוראהולצ בבית הספר תקשובהציוד של  תאמהמידת ההעל התלמידים 

תפיסתם של המורים ביחס ליכולתם להשתמש בציוד התקשוב. הממצאים המוצגים בפרק זה מתבססים 

ובקבוצות  בראיונות התקבלולמורים ולתלמידים והן על דיווחים ששהועברו הן על השאלונים הייעודים 

מלאי על ם נתונים אובייקטיביים הממצאים אינם מציגיהמיקוד שנערכו למורים ולתלמידים. נדגיש כי 

   שימוש בו.להמורים והתלמידים לסוגיית ציוד התקשוב ואת יחסם של הציוד בבתי הספר אלא משקפים 

הציוד הנדרש על פי מתווה התכנית הלאומית  ,מן הראיונות שנערכו למורים התמונה המצטיירתעל פי 

הציוד משאבים מספיקים לחידוש כי חסרים טוען הצוות , אך ואואם כי לא במל לבתי הספר סופקאכן 

ההופכים את השיעורים המתוקשבים קשיים , אינטרנט אטיות ומרובות תקלותהתשתיות  כיו תוולתחזוק

בתום שלוש המראים כי  ,גם בסקרים ושעלו בראיונות תוקפ היעילים. דיווחים אל בלתילמתסכלים ול

תקשוב מספיק לשם קיום הציוד  מדווחים כירק מעט יותר ממחצית מהמורים שנים להחלת התכנית 

שיעור ב בולטת יה יחלה עלבתכנית הנכללים בקרב המורים בבתי הספר  הוראה מתוקשבת, אם כי

מרבית כי  יםמעלדיווחי המורים ביחס לשימוש בציוד התקשוב במסגרת עבודתם . המורים החושבים כך

אכן מדווחים כבר  – הם בקבוצת ההשוואהיותר מעמיתי רביםו – המורים שהצטרפו לתכנית הלאומית

בקבוצת  .למן השנה הראשונה להחלת התכנית על שימוש שוטף במחשבים הניידים שניתנו להם

נראה זינוק חד בשימוש  –התכנית החלת מהתקופה שלפני נתונים יש לגביהם ש  –מצטרפי ב' 

בשתי קבוצות התכנית אישיים הגידול בשימוש במחשבים ניידים   .במחשבים ניידים עם החלת התכנית

גם בשימוש ניכרת עלייה במהלך שנות התכנית לווה במקביל בירידה ניכרת בשימוש במחשבים בכיתות. 

   במהלך שנות התכנית. בלוחות חכמים בכיתות

שיעור התלמידים  כיבמסגרת התכנית, ולפיכך אין משום הפתעה בכך  קיבלו מחשבים ניידים רק המורים

בכל הקבוצות  עם זאת,מוש שוטף במחשבים ניידים נמוך בהרבה בהשוואה למורים. שדיווחו על שי

, כנראה כביטוי להתפתחויות באמצעי במחשבים ניידיםהתלמידים לאורך השנים בשימוש  יהינצפתה על

תכנית הלאומית. לבסוף, בדומה לדיווחי המורים, גם התלמידים מדווחים על ל קשרללא  הטכנולוגיה

  אפסי בטאבלטים בבית הספר.שימוש כמעט 

מלאה של מימוש השינוי במארג הטכנולוגי בבית הספר במסגרת התכנית הלאומית תלוי בהתגייסות 

תחושת יכולתם של המורים בקבוצות כי גוברת ראות . תוצאות הסקר ממצדוובשיתוף פעולה מלא הצוות 

-למגיע שיעורם  ;הלאומיתההוראה במהלך שנות החלת התכנית במסגרת התכנית להשתמש בתקשוב 

התכנית  תפקידה שלנראה כי שימוש במחשבים. פני מיעוט בלבד מדווח על חשש מו בקירוב 80%

הירידה  נוכחלזוכה לתיקוף בהגברת תחושת המסוגלות לשימוש במחשבים ניידים להגביר הלאומית 

   שימוש בתקשוב בקבוצת ההשוואה.לבתחושת המסוגלות ניכרת ה
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התנהלות השוטפת בשילוב התקשוב  -  2פרק 
  תלמידיםשל המורים והשל 
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של ציוד התקשוב  תאמתומידת העל תלמידים המורים ושל הארנו את דיווחיהם של יבפרק הקודם ת

מובילי התכנית  האמונה ביכולת לשלב תקשוב בהוראה.על תדירות השימוש בו ועל ההוראה,  רכיולצ

יפתחו המורים להחלת התכנית הלאומית שבמהלך השנתיים הראשונות  ,היאהגדירו כי התוצאה המצופה 

יכנסו יהתכנית על פי ספר. ה ביתבו הכיתבידע, מיומנויות ודפוסי שימוש מתקדם במרחב הדיגיטלי 

ישתמשו במרחב הדיגיטלי  הם בשלב מתקדםו , תקשורת בסביבה דיגיטליתלללמידה והתלמידים בהדרגה 

מיומנויות מתקדמות של חשיבה ביקורתית ואוריינות מידע ותקשורת של באופן מלא, ירכשו מיומנויות 

יום את - פעיל בחיי היוםשימוש באמצעים מתוקשבים וידעו להתוך ופתרון בעיות באופן עצמאי 

    .מיומנויות שרכשו בכיתהה

של המורים ושל תקשוב בהתנהלות השוטפת הם של שילוב היבטים שוניעל בפרק זה מוצגים נתונים 

תלמידים מורים וללשהועברו הממצאים מתבססים הן על השאלונים הייעודים  .בבית הספרהתלמידים 

מתארים את ההתפתחויות בהטמעת הוהן על ממצאי הראיונות שנערכו לצוותי ההוראה ולרכזי ההפעלה ו

מידה בית הספר משלב תקשוב באיזו תה לבחון י. המטרה הייומית-יעדי התכנית במהלך הפעילות היום

שימוש בכלים הנסבים על הנושאים העיקריים המוצגים בפרק זה . ונעזר בו יומית-בהתנהלותו היום

על , מידהלבהוראה ובספר ה שימוש בפורטל ביתהעל , מתוקשבים סטנדרטיים להוראה וללמידה

תקשוב בתפיסה השילוב על ו במערכת ניהול מתוקשבתשימוש על ה, שימוש בתקשורת מתוקשבתה

  .ת הספרהניהולית של בי

  

   סטנדרטיים מתוקשבים בכלים השימוש תדירות. א2

לאחר כלים מתוקשבים בסיסיים. בהשימוש  היקףעל המורים והתלמידים  דיווחיפרק זה נבחן את -בתת

 שונים מתוקשבים בכלים שימוש מיומנויותעל רכישת תלמידים המורים ודיווחי ה) נבחן את 3פרק ב(מכן 

   ).עצמיים דיווחים ל פי(ע

  מורים ה :שימוש בכלים מתוקשבים סטנדרטייםהתדירות 

על במסגרת עבודתם נשאלו המורים  סטנדרטיים מתוקשבים בכליםהיקף השימוש  אתלהעריך  כדי

את מציגים  13- ו 12שונות הכוללות שימוש בכלים מתוקשבים בסיסיים. לוחות ה יהםתדירות פעילויות

  . הממצאים
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  דוברי עבריתמורים  :הוראהבשימוש בכלים סטנדרטיים ה: 12לוח 
  

  ? באיזו תדירות –, ואם כן האם אתה עושה כל אחת מהפעילויות הבאות
  המשיבים "מספר פעמים בשבוע" לפחות)  שיעור(

  מצטרפי תשע"ב  שוואההקבוצת ה  מצטרפי תשע"א  

  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  

N  451 399 502  201  180 195  103  107  100  
 תמלילים במעבד משתמש

  הוראה רכיולצ) WORD הלדוגמ(
89  90  92  87  87  89  78 89 93  

 כמו( אלקטרוני בגיליון תמשמש

  הוראה רכיולצ) אקסל
26 26 31  31 27 26  15 29 38  

 באמצעות הלדוגמ( מצגת מכין

Power point (הוראה רכיולצ  
47 49 59  24 34 39  25 38 59  

נה מערכי שיעור באמצעות בו

  המחשב
75  77  82  54  64  71  48  63  80  

רכי ומשתמש בדואר אלקטרוני לצ

  הוראה
99  98  98  95  96  98  96  99  99  

מחפש מידע ומתעדכן באתרי 

אינטרנט הקשורים לתחום 

  המקצועי שלך 

95  91  96  86  89  95  83  87  95  

  

 מרבית המוריםעולה תמונה מורכבת: ראשית,  12בלוח  המופיעים מהנתונים – דוברי עבריתמורים 

בתום שלוש שנים להטמעת ו, שוטף במעבד תמלילים במסגרת עבודתםמדווחים על שימוש  )93%–78%(

יה יעלנטייה להנתונים המצביעים על מהם בכל שלוש הקבוצות.  90%-עשו זאת כ )בשנת תשע"ג(התכנית 

 מאשר'  בקשבים לאורך שנות החלת התכנית בקרב מצטרפי ובתדירות השימוש בכלים מתיותר גדולה 

  .התכנית הלאומית ישירה שלההשפעה העשויים לנבוע מ ,בקרב המורים דוברי העברית בקבוצת ההשוואה

ורק מעט  מעבד תמליליםבשימוש השימוש בגיליון אלקטרוני שכיח הרבה פחות בהשוואה ללעומת זאת, 

א' לא ניכר שינוי בשימוש  בקרב מצטרפי על שימוש בו. עם זאת, ויותר מרבע מן המורים בממוצע דיווח

במיומנות זו במהלך שנות הטמעת התכנית (אם כי, כזכור, אין בידינו נתונים מהתקופה שלפני הפעלת 

בשיעור המשתמשים בו באופן  23%מבוטלת של  בלתייה יבקרב מצטרפי ב' ניכרת עלאולם התכנית), 

- ירידה מתונה במהלך השנים מה חלואילו בקבוצת ההשוואה  ,)בתשע"ג 38%-בתשע"א ל 15%- שוטף (מ

מצביעים על השפעתה של התכנית הלאומית בהחדרת  ה. אפשר לשער כי נתונים אלבלבד 26%-ל 31%

  השימוש בפונקציה זו. 

כמחציתם מדווחים כי הם מכינים מצגות גם הכנת מצגות אינה מיומנות שכיחה בקרב המורים ורק 

כמעט מחצית : בתחום זה את תרומתהתכנית הלאומית תרמה הרכי הוראה. עם זאת, נראה כי ולצ

. גם בקרב 59%- להלך השנים עלה שיעורם מובעל שימוש שכיח בכלי זה,  ודיווח) 47%(ממצטרפי א' 

בשיעור המורים העושים שימוש במצגות עם הצטרפותם לתכנית  13%יה של ימצטרפי ב' ניכרת על

), שנתיים לאחר החלת התכנית בקבוצה זו. 59%לתשע"ג (יה שנמשכה גם י), על38%-ל 25%- בתשע"ב (מ

  בלבד.  39%-ל 24%-בקבוצת ההשוואה נצפתה עליה מתונה יותר במהלך השנים מלעומת זאת, 
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הם  מערכי שיעור באמצעות מחשבמדווחים על שימוש שכיח בבניית ה מורים בכל הקבוצותהשיעורי 

יה הרוחבית במיומנות יהעללאורך שנות החלת התכנית. ניכרת יה יעלבהם בכל הקבוצות חלה ו ,גבוהים

, הזו בקרב המורים בכל הקבוצות עשויה לשקף התפתחויות טכנולוגיות מואצות שחלו בשנים אל

   .של התכנית הלאומית התפתחויות אשר חלחלו גם למערך ההוראה, לאו דווקא בהשראה ישירה

ללא  )בכל הקבוצות והשנים 95%מעל (וני מרבית המורים מדווחים על שימוש שכיח בדואר אלקטר

חיפוש על עם זאת, נראה כי לתכנית השפעה מיטיבה . הבדלים משמעותיים בין הקבוצות לאורך השנים

כבר בתשע"א),  95%: מצטרפי א' מדווחים על תדירות גבוהה ביותר של חיפוש מידע באינטרנט (מידע

  בתשע"ג.  95%-בתשע"א ל 83%- מבכלי זה יה בשימוש יעל בקרב המורים בקבוצת מצטרפי ב' דווחהו

במהלך שנות התכנית נשאלו המורים בשנת תשע"ג גם למידת  הטכנולוגיהלבסוף, לאור התפתחויות 

השימוש שהם עושים בשלוש מיומנויות מרכזיות במסגרת התכנית הלאומית: הצגת חומרים מתוקשבים 

 הלמידה מתוקשבים לאתר הכיתו עלאת חומרי הוראהמשימות מתוקשבות והבבשיעור, הפעלת תלמידים 

 88%(מרבית המורים בקבוצות התכנית מופיעים בטבלה אלא מפורטים להלן).  ינםא ה(נתונים אל

מעט וקבע, דרך חומרים מתוקשבים שהם מציגים בשיעורים דיווחו  מצטרפי ב')מ 86%-מצטרפי א' ומ

למעלה ממחצית המורים בקבוצות זאת. בנוסף,  עושים ) מקרב המורים בקבוצת ההשוואה70%פחות (

אך  נוהגים להפעיל תלמידים במשימות מתוקשבות ממצטרפי ב') 57%- ממצטרפי א' ו 63%(התכנית 

 יחסית של מורים, יותר גבוהיםשיעורים . לבסוף, )44%בקבוצת ההשוואה עושים זאת מעט פחות (

להעלות  ) נוהגים41%קבוצת ההשוואה (ל) ו44%ב' ( ) בהשוואה למצטרפי64%בקבוצת מצטרפי א' (

  . חומרי למידה והוראה מתוקשבים לאתרי הכיתות

  
  דוברי ערביתמורים  :שימוש בכלים סטנדרטיים להוראהה: 13לוח 

  
  באיזו תדירות?  –, ואם כן האם אתה עושה כל אחת מהפעילויות הבאות

  )המשיבים "מספר פעמים בשבוע" לפחות שיעור(

  מצטרפי תשע"ב  שוואההקבוצת ה  מצטרפי תשע"א  

  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  

N  182  135  158 48  40  41  110  90  108  

 תמלילים במעבד משתמש
  הוראה רכיולצ) WORD הלדוגמ(

87  91  89  66  82  64  78 87 87  

 כמו( אלקטרוני בגיליון תמשמש
  הוראה רכיולצ) אקסל

38 37 42  22 28 17  36 29 32  

 באמצעות הלדוגמ( מצגת יןמכ
Power point (הוראה רכיולצ  

56 60 59  32 33 28  39 44 52  

בונה מערכי שיעור באמצעות 
  המחשב

68  83  78  42  48  31  47  71  75  

רכי ומשתמש בדואר אלקטרוני לצ
  הוראה

92  93  95  90  83  84  84  93  94  

פש מידע ומתעדכן באתרי מח
אינטרנט הקשורים לתחום 

  המקצועי שלך 
93  93  95  91  91  88  86  91  91  
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 ערבית דוברי הספר בבתי המורים מתשובותהממצאים שעלו  דפוסי – ערבית דוברי מורים

 דוברי הספר בבתי מהמורים 90%-מ למעלהראשית,  :המגזרים בין הבדליםב מגמות כמה על מצביעים

בקבוצת  גםוכך  תמלילים במעבד שוטף שימוש על(תשע"ג)  התכנית שנות שלוש בתום דיווחו עברית

בתום  הבקרב דוברי ערבית רק מצטרפי א' ומצטרפי ב' הגיעו לשכיחויות גבוהות אלואילו ההשוואה, 

בקבוצת ההשוואה לא ניכר כל שינוי במיומנות זו במהלך השנים ובשנת  .שלוש שנות הטמעת התכנית

  עושים זאת. הם תשע"ג רק כשני שלישים מן המורים מדווחים כי 

יה קלה שנמצאה בשימוש בגיליון אלקטרוני בקבוצת מצטרפי ב' בקרב המורים יה לעלילהבדיל מהנטי

בכלי  קלה בלבד בשימושה ירבית נראתה עליבקרב המורים בבתי הספר דוברי עבבתי ספר דוברי עברית, 

בקבוצת ואילו בקבוצות מצטרפי ב' ו ,)42%-ל 38%-(מקבוצת מצטרפי א' בלבד זה במהלך השנים ב

בלבד  17%- ו 32%במהלך השנים והוא נותר נמוך (זה בכלי בשימוש משמעותי לא חל שינוי ואה וההש

  בשנת תשע"ג). 

מורים ה דיווחיבשהתקבלו  נתוניםכמעט זהים לבקרב המורים דוברי ערבית הכנת מצגות על הנתונים 

בשיעור המורים המכינים מצגות באופן  13%גידול של  בקרב מצטרפי ב' חל –בבתי ספר דוברי עברית 

בדומה למורים דוברי עברית, שיעורי המורים  בקבוצת ההשוואה. 4%ירידה של לעומת שוטף 

 .בכל הקבוצות 90%-, ועומד על למעלה מפן שוטף גבוה ביותרובא אלקטרוניההמשתמשים בדואר 

לאורך שנות  10%יה של יעלובקרב מצטרפי ב' חלה ) 6%(ה לירידה קלה ינטיבקבוצת ההשוואה ניכרת 

במגזר והן של המורים גם המורים בבתי הספר דוברי ערבית הן של   –בכל הקבוצות התכנית. בנוסף, 

, אך המדווחים על חיפוש שוטף של מידע באינטרנט שיעורים גבוהים של מוריםניכרים  ‒ דוברי העברית

ששיעורי המורים המדווחים על משום , כנראה התכניתשנות במהלך זאת ללא שינויים משמעותיים 

    בשנה הראשונה להחלת התכנית.עוד ד בכל הקבוצות וזה היו גבוהים מאבכלי שימוש 

שימוש במיומנויות מרכזיות במסגרת בקבוצות התכנית וקבוצת ההשוואה נבדלות באופן ברור לבסוף, 

משימות מתוקשבות והעלאת בהצגת חומרים מתוקשבים בשיעור, הפעלת תלמידים התכנית הלאומית: 

מופיעים בטבלה אלא מפורטים להלן).  ינםא ה(נתונים אל הלמידה מתוקשבים לאתר הכיתו חומרי הוראה

) דיווחו על שימוש בחומרים 72%) וממצטרפי ב' (79%למעלה משני שלישים מהמורים ממצטרפי א' (

) מהמורים 51%מקרב קבוצת ההשוואה דיווחו כך. בדומה, מחצית ( 50%רק אולם מתוקשבים בשיעורים, 

דיווחו על הפעלה שוטפת של התלמידים מעמיתיהם בקבוצת מצטרפי ב'  43%-מצטרפי א' ו בקבוצת

מעמיתיהם בקבוצת ההשוואה דיווחו כך. דפוס דומה  29%רק אולם במשימות מתוקשבות בשיעורים, 

 60%-מקרב המורים בקבוצת מצטרפי א' ו 64%: ההעלאת חומרי למידה לאתר הכיתבנוגע להתקבל גם 

מהמורים  22%רק אולם מרים לאתר, מעמיתיהם בקבוצת מצטרפי ב' דיווחו על העלאה שוטפת של חו

  בקבוצת ההשוואה דיווחו כך. 

  תלמידים ה :שימוש בכלים מתוקשבים סטנדרטייםהתדירות 

במסגרת לימודיהם נשאלו התלמידים,  סטנדרטיים מתוקשבים בכליםהיקף השימוש  אתלהעריך כדי 

הכוללות  ,למידה בבית הספרהשונות הרלוונטיות לתהליכי ה יהםתדירות פעילויותעל בדומה למורים, 

  את הממצאים. מציגים  15-ו 14לוחות  שימוש בכלים מתוקשבים בסיסיים.
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דוברי עבריתתלמידים  :ללמידהשימוש בכלים סטנדרטיים ה: 14לוח   

  
  לא רק בבית הספר)?ובאיזו תדירות אתה עוסק בפעילויות הבאות (באופן כללי 

  לפחות)המשיבים "מספר פעמים בשבוע" שיעור (

  מצטרפי תשע"ב  שוואההקבוצת ה  מצטרפי תשע"א  

  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  

N 3298  3272  4099  1493  1682  1777  617  736  781  

כותב מסמך או עבודה 
 הבמעבד תמלילים (לדוגמ

WORD (  
34 33 39  32 33 34  29 27 32  

משתמש בגיליון 
  אלקטרוני (כמו אקסל)

15 16 17  14 13 11  11 12 12  

 המכין מצגת (לדוגמ
  )Power pointבאמצעות 

30 33 37  28 28 28  20 21 25  

מכין שיעורי בית או 
  עבודות במחשב

54 54 60  52 56 57  45 50 48  

  40 36 36  38 44 46  45 44 49   אלקטרוני בדואר משתמש

 לשיתוף בסביבה משתתף
: הלדוגמ( מסמכים

Google Docs(   
26 27 38  23 18 27  16 17 27  

 לצורך באינטרנט גולש
 חיפוש – למשל( לימודים

 בפורומים דיונים, מידע
   )לימודיים

63 40 44  59 41 39  49 26 28  

 לימוד משימות מבצע
 אתריעזרת ב מתוקשבות

  לימודיים אינטרנט
  

-- -- 49  -- -- 37  -- -- 32  

  

שימוש בכלים מתוקשבים התלמידים על ה מדיווחי התמונה המצטיירת – דוברי עבריתתלמידים 

בכלים משתמשים התלמידים ניכר כי על פי דיווחיהם מצביעה על דפוס שונה בהשוואה למורים. ראשית, 

בכל הקבוצות ובכל השנים, משתמשים במעבד רק כשליש מהם, . פחות מן המורים מתוקשבים שונים

שיעורי התלמידים בספורים יה של אחוזים יעל. אמנם הנתונים מצביעים על תמלילים באופן שוטף

ולכן לא ניתן  בכל הקבוצותזאת  , אך מהלך שנות התכניתהמדווחים על שימוש בכלים מתוקשבים ב

שחלו וגיות חויות טכנולתהתפאלה משקפים . ייתכן ששינויים להשפעות ישירות של התכנית  םלייחס

  מהלך השנים. ב

רק כמחצית מהתלמידים מכינים שיעורי בית , שנית .עוד יותר ךנמוגיליון אלקטרוני המשתמשים בשיעור 

, זה לא ניכרים שינויים בין הקבוצות ולאורך שנות התכניתתחום או עבודות באמצעות המחשב, וגם ב

שונים ובנגישותם המתוקשבים הבכלים  השחלו בשנים אלרשימות הטכנולוגיות המלמרות ההתפתחויות 

  לתלמידים. 

שיעור התלמידים  שוטף בדואר אלקטרוני. פחות ממחצית מהתלמידים מדווחים על שימוש, יתר על כן

בכל בכל הקבוצות, אך  25%גבוה ונע סביב  והמדווחים על שימוש בסביבה לשיתוף מסמכים אינ
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בקרב ) ו12%יותר בקרב מצטרפי א' (מעט , ה בשיעורם במהלך שנות התכניתיניכרת עליהקבוצות 

  ). 4%קבוצת ההשוואה (לעומת ) 11%מצטרפי ב' (

שיעור התלמידים כי בשלוש הקבוצות דווח לגלישה באינטרנט לצורך לימודים: קשור ממצא מעניין 

לעת עתה אין . גמחצית בלבד בשנת תשע"לרבע עד ירד העושים שימוש שוטף באינטרנט לצורך לימודים 

כמחצית מהתלמידים בקבוצת  :אחרמשמעי לתופעה זו, אך ייתכן שהוא נעוץ בנתון -הסבר חדבידנו 

מצטרפי א' וכשליש מקבוצות מצטרפי ב' ומקבוצת ההשוואה דיווחו בשנת תשע"ג כי ביצעו בתדירות 

מורים מעדיפים הייתכן כי בחלוף הזמן , אם כן. לימודיים םבאתרי מתוקשבות לימוד משימותגבוהה 

לגלוש מזה משימות לימוד בפלטפורמות לימודיות ייעודיות ופחות עוד ועוד התלמידים  הטיל עלל

  באינטרנט לשם מציאת מידע.בחופשיות 

  
  דוברי ערביתתלמידים  :ללמידהשימוש בכלים סטנדרטיים ה: 15לוח 

  
  לא רק בבית הספר)?ובאיזו תדירות אתה עוסק בפעילויות הבאות (באופן כללי 

  פעמים בשבוע" לפחות) כמההמשיבים " שיעור(
  

  מצטרפי תשע"ב  שוואההקבוצת ה  מצטרפי תשע"א  

  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  

N  1319  1275  1153 435  393  384  824  826  777  

כותב מסמך או עבודה במעבד 
  ) WORD התמלילים (לדוגמ

50 58 64  46 49 49  41 43 51  

משתמש בגיליון אלקטרוני 
  (כמו אקסל)

27 35 37  17 19 21  27 23 27  

באמצעות  המכין מצגת (לדוגמ
Power point(  

42 50 55  42 38 41  28 26 39  

מכין שיעורי בית או עבודות 
  במחשב

52 55 55  48 53 49  40 50 48  

  47 42 44  43 48 50  52 51 46   אלקטרוני בדואר משתמש

 לשיתוף בסביבה משתתף
 Google: הלדוגמ( מסמכים

Docs(  

38 38 44  22 34 22  26 28 33  

 לצורך באינטרנט גולש
 חיפוש – למשל( לימודים

 בפורומים דיונים, מידע
  )לימודיים

40 33 48  44 31 48  31 31 43  

 לימוד משימות מבצע
 אתריעזרת ב מתוקשבות

  לימודיים אינטרנט
  

-- -- 64  -- -- 51  -- -- 57  

  

שיעור התלמידים בבתי הספר דוברי ערבית באופן כמעט גורף,  – דוברי ערביתתלמידים 

הכנת מצגות לצורך לימודים על גיליונות אלקטרוניים וובהמדווחים על שימוש שוטף במעבדי תמלילים 
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, אף שבדומה למגזר דוברי בבתי הספר דוברי עברית בהשוואה לדיווחי התלמידיםמידה ניכרת גבוה ב

  עברית גם כאן לא ניכרים שינויים משמעותיים בשכיחות השימושים השונים לאורך שנות התכנית.ה

גלישה באינטרנט לצורך לימודים היו שונות המגמות ההשתנות לאורך שנות התכנית בתחום עם זאת, 

המעידים כי תלמידים הבדיווחי  הביבקרב תלמידים בבתי ספר דוברי עברית חלה ירידה עק בין המגזרים:

בבתי ספר דוברי ערבית חלה  בקרב תלמידיםואילו שימוש שוטף באינטרנט לצורך לימודים, הם עושים 

 הבשיעורים דומים בשלוש הקבוצות. סיבה אפשרית להבדלים אלוזאת , שיעור המדווחים כךה ביעלי

דוברי ערבית עשויה להיות בין ל דוברי עבריתבין תלמידים בבתי ספר  במגמות השינוי לאורך שנות התכנית

, העשויה להיות תערבידוברי נמוכה יותר של תלמידים הממוצעת הכלכלית -חברתיתהקשורה לרמה 

  וזאת ללא קשר ישיר לתכנית הלאומית. במגזר זה, אחראית לעיכוב בהטמעת חידושים טכנולוגיים

  

על מדיווחי המורים והתלמידים , תדירות שימוש בכלים מתוקשבים סטנדרטיים לסיכום

כלים  כמההמורים מדווחים על שימוש נרחב ב: אחדות עולות מגמות השימוש בכלים מתוקשבים תדירות

הפעלת שבטענה  ומכיםנתונים תהנראה כי בנוסף, . מתוקשבים, בהם מעבד תמלילים ודואר אלקטרוני

את וכן הגבירה  )Excel(ונות אלקטרוניים בשימוש המורים בגיליקלה עלייה ידי התכנית הלאומית הביאה ל

מתוקשבת כגון בניית מערכי שיעור מתוקשבים וחיפוש מידע באינטרנט לצורך הוראה הפדגוגית העשייה ה

הבדלים מקדמיים שכן ייתכן כי קיומם של זהירות אלה במשנה יש להתייחס לממצאים  . עם זאת, ולמידה

לא ניתן היה לבקר סטטיסטית מפאת גודלו המצומצם של מאפיינים אשר  - הקבוצותשלושת במאפייני 

בהשוואה למורים, סביבת הלמידה והעבודה נראה כי  אחראים להבדלים ביניהן בתום התקופה. – המדגם

על  משפיעה נההפעלת התכנית כמעט אי של התלמידים מערבת פחות שימוש באמצעים מתוקשבים וכי

   היקף השימוש בכלים מתוקשבים לשם למידה.

  ספר השימוש בפורטל בית הב. 2

 לא רק להצטיידות בתי הספר בכלי תקשוב אלא גם ליצירתמייחסת חשיבות התכנית הלאומית כאמור, 

 שמשספר שיהבית לכוללת פיתוח פורטל  סביבה המזמנת אינטראקציות לימודיות מקדמות. לכן התכנית

מורים, הפלטפורמה דיגיטלית לאינטראקציות לימודיות בין כל הגורמים המעורבים בעשייה הפדגוגית: 

הוא ו ,פדגוגית של בית הספר-שירות מקוון להתנהלות הארגונית משמשהפורטל הורים. התלמידים וה

מאגר  ,קהילתי, מרחב שירותי רשת אישיים-כולל מרחב התנהלות ארגוני, מרחב פדגוגי, מרחב חברתי

נהל לשימוש הצוות בבית הספר (ִמ  אחריםתכנים למערכי שיעור, חומרי לימוד וקישורים למאגרים דומים 

    ).2012מדע וטכנולוגיה, 

  

  ספר ה. פורטל בית 1ב2

של פורטל אינטרנט או  קיומו של אתרעל מדווחים  מידה המורים והתלמידים אכןבאיזו ראשית, נבחן 

 על(בהמשך נציג נתונים מפורטים יותר שהתקבלו נתונים את המציגים  17-ו 16ספר. לוחות הבית 

  פורטל).או ב השימושים באתר
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מורים ותלמידים דוברי עברית :ספרה: פורטל בית 16לוח   

  פורטל?או  אתר אינטרנטיש האם לבית ספרך 
  המשיבים "כן") שיעור(

  מצטרפי תשע"ב  שוואההקבוצת ה  מצטרפי תשע"א  

   מורים
 ע"א

(n=451) 
  ע"ב

(n=399) 
  ע"ג

(n=502)  
 ע"א

(n=201)  
 ע"ב

(n=180)  
  ע"ג

(n=195 
 ע"א

(n =103)  
 ע"ב

(n=107)  
 ע"ג

(n=100) 

99 99  96  89  91  93  74  94  90  

  תלמידים 
 ע"א

n=3298 
 ע"ב

n=3272 
 ע"ג

(n=4099) 
 ע"א

n=1493  
  ע"ב

N=1682  
 ע"ג

(n=1777) 
 ע"א

N=617  
 ע"ב

N=736  
 ע"ג

(n=781) 

79  90  87  75  83  85  59  82  86  

ד של ושיעורים גבוהים מאמצביעים על  16הממצאים בלוח  – דוברי עבריתמורים ותלמידים 

 פורטל.כך שלבית ספרם יש למודעים שהם  ) המדווחים 85%-) ושל תלמידים (כ90%-מורים (למעלה מ

שלבית הספר בהכרח עידים אינם מהם נדגיש כי מדובר בדיווחים על מודעות לקיומו של הפורטל ועל כן 

רוב ביחס לכלי התקשוב: נצפו עולים בקנה אחד עם מגמות דפוסי השימוש שאתר. בנוסף, הנתונים יש 

מן עוד  )99%( םבית ספראינטרנט ברובם של המורים בקבוצת מצטרפי א' מדווחים על קיומו של אתר 

שיעור המורים בקרב מצטרפי ב' המדווחים על קיומו של אתר ולעומתם השנה הראשונה להחלת התכנית, 

 94%- ל )זו קבוצהבתכנית החלת ההשנה שקדמה ל(בשנת תשע"א  74%-עלה בעקבות החלת התכנית מ

מרבית המורים בקבוצת ההשוואה מדווחים על קיומו  , שנת החלת התכנית בקבוצה זו. גםבשנת תשע"ב

בכל שיעורי התלמידים בהשוואה למצטרפי א'. מעט מוכים , אם כי בשיעורים נםבית ספרבשל אתר 

שיעור בממוצע בהשוואה למעט נמוכים  םבית ספרבהמדווחים על קיומו של אתר  הקבוצות ובכל השנים

והם במהלך שנות התכנית במידה דומה  היה בשיעורים אליחלה עלבכל הקבוצות אך , שדיווחו כך מוריםה

  . 85%סביב  נעים

 ערביתדוברי מורים ותלמידים  :ספרהפורטל בית : קיום 17לוח 

  פורטל?או  אתר אינטרנטיש האם לבית ספרך 
  המשיבים "כן") שיעור( 

  מצטרפי תשע"ב  שוואההקבוצת ה  מצטרפי תשע"א  

   מורים
 ע"א

(n=182) 
 ע"ב

(n=135)  
 ע"ג

(n=158) 
 ע"א

(n=48)  
 ע"ב

(n=40)  
  ע"ג

(n=41)  
 ע"א

(n =110)  
 ע"ב

(n =90)  
   ע"ג

(n=108)  

93  99  96  84  67  73  79  96  97  

  תלמידים 
 ע"א

(n=1319) 
 ע"ב

(n=1275)  
 ע"ג

(n=1153 
 ע"א

(n=435)  
 ע"ב

(n=393)  
 ע"ג

(n=384) 
 ע"א

(n =824)  
 ע"ב

(n =826)  
 ע"ג

(n=777) 

83 88  91  76  76  67  66  89  89  
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מורים ותלמידים בבתי ספר דוברי בקרב בדומה לממצאים שעלו  –דוברי ערבית מורים ותלמידים 

) 85%-) ושל תלמידים (כ90%-ד של מורים (כו, גם בבתי ספר דוברי ערבית שיעורים גבוהים מאעברית

שעלה בקרב דפוס הממצאים  ,יתרה מזאתפורטל. כך שלבית ספרם יש מדווחים כי הם מודעים ל

המורים בבתי בקרב כמעט זהה לזה שהתקבל דוברי ערבית ת מצטרפי א' ומצטרפי ב' ומורים בקבוצה

) כבר 93%ספר (המרבית המורים בקבוצת מצטרפי א' מדווחים על קיומו של אתר בית  ספר דוברי עברית:

תר בית ושיעור המורים בקרב מצטרפי ב' המדווחים על קיומו של א ,למן השנה הראשונה להחלת התכנית

המדווחים בקבוצת ההשוואה בעקבות החלת התכנית. שיעור המורים  97%-בתשע"א ל 79%-ספר עלה מה

קרב בלבד בתשע"ג. כמו ב 73%-קבוצות התכנית ומגיע ללעומת על קיומו של הפורטל נמוך יותר 

ובכל  בכל הקבוצות, גם בבתי ספר דוברי ערבית שיעור התלמידים תלמידים בבתי ספר דוברי עבריתה

במהלך שנות עם זאת, בהשוואה למורים.  ך מעטספר נמוההמדווחים על קיומו של אתר בית השנים 

בקבוצת  89%-בקבוצת מצטרפי א' ו 91%של  לרמות ,, בעיקר בקרב מצטרפי ב'השיעורים אלהתכנית עלו 

  לבד בתשע"ג. ב 67%-ירדו במהלך השנים ל ףמצטרפי ב'. לעומתם, שיעורי התלמידים בקבוצת ההשוואה א

  ספרהפעילות באתר בית ה. 2ב2
  

פורטל (או המודעות לקיומו) אינו מעיד על איכותו, על היקף השימוש בו או על איכות או  קיומו של אתר

 ספרהלשם בחינת השפעת התכנית הלאומית על היקף הפעילויות הלימודיות באתר בית  .בו השימוש

שונות באתר במהלך החודש שקדם לסקר. הנתונים  המורים והתלמידים אם ביצעו פעולות נשאלו

   . 21‒18 מופיעים בלוחות

  

  מורים ה :ספרהשימוש בפורטל בית ה

 דוברי עבריתמורים  :ספרהשימוש בפורטל בית ה: 18לוח 

  האם בחודש האחרון...?
  )הפורטל של קיומו על יודעיםה קרבמהמשיבים "כן"  שיעור(

  מצטרפי תשע"ב  השוואההקבוצת   מצטרפי תשע"א  

  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  

N 446 395 482 179  164  181  76  101  90  

בית של  ביקרת באתר האינטרנט
  ספרה

86 85 81  65 73 75  57 80 70  

ת חומרי לימוד לאתר בית העלי
הספר (למשל: מטלות לתלמידים, 

  מערכי שיעור שבנית וכו')
64 60 77  30 37 65  19 52 68  

השתתפת בקבוצות דיון 
בנושאים באינטרנט (פורומים) 
  לימודיים

30 28 40  17 16 40  2 16 34  

ת הודעות לתלמידים באתר פרסמ
  ספרהבית של האינטרנט 

66 66 78  34 38 64  28 47 72  

ת הודעות להורים באתר פרסמ
  ספרהבית של האינטרנט 

42 46 58  26 35 52  19 33 61  



 

61  
 

  

- למעלה מ :ספרהפעילות מורים באתר בית מידה רבה של הנתונים מעידים על  – דוברי עבריתים מור

. מבקרים באתר באופן שוטף, מעלים חומרים ומפרסמים הודעות לתלמידיםמדווחים כי הם מהם  75%

מהם, מנצלים את האתר לשם משלוח הודעות להורים, ורק  50%- כ של מורים,במעט שיעורים נמוכים 

לאורך יה ברורה יעל עולה מגמת 18המופיעים בלוח כרבע מהם משתתפים בקבוצות דיון באתר. מהנתונים 

בשנה הראשונה  עוד :שימושים שוניםבאתר בית הספר בשיעור המורים העושים שנות הטמעת התכנית 

מהמורים בקבוצת  86% עשו זאת .ספרההמורים מבקרים באתר בית  להחלת התכנית הלאומית ניכר כי

המורים  שיעור בלבד בשנה שקדמה לה). 57%-מהמורים ממצטרפי ב' (בהשוואה ל 80%-מצטרפי א' ו

בקרב מצטרפי א' המעלים חומרים לאתר, משתתפים בפורומים ומפרסמים הודעות לתלמידים ולהורים 

ה בשיעור המורים העושים י. מגמת העלילאורך שנות התכנית 20%עד  10%- ב הבאמצעות האתר על

העלאת חומרים בעקבות התכנית הלאומית גברה אף לשם ספר לשם העברת מידע והשימוש באתר בית 

השימוש  עליה בשיעור .בממוצע 50%-ל 40%ין נע בבפעילויות השונות :  הגידול יותר בקרב מצטרפי ב'

קבוצת ההשוואה אם כי בשיעורים מתונים יותר  נצפתה גם בקרב ספר לאורך שנות התכניתהבאתר בית 

אפשר להסיק כי במשך שנות  הנתונים אלמ .בממוצע 30%- ל 20%והוא נע בין , בהשוואה למצטרפי ב'

עם זאת,  .בעבור המורים למוקד של פעילות לימודיתבתי הספר או הפורטלים  אתרי ונעש הפעלת התכנית

נוכל , לא גם בקבוצת ההשוואהבשיעור המורים המדווחים על פעילות באתרי בתי הספר יה יהעל נוכחל

התכנית הלאומית שחלחלה גם של השראת השפעה עקיפה ה מבטאות בוודאות אם התפתחויות אל לקבוע

התפתחויות טכנולוגיות אשר היו הן משקפות בתכנית הלאומית, או שמא נכללים לבתי ספר שאינם 

  התכנית הלאומית. למלא הופעלה אמתקיימות גם 

 דוברי ערביתמורים  :ספרהשימוש בפורטל בית ה: 19לוח 

  האם בחודש האחרון...? 
  )הפורטל של קיומו על יודעיםה קרבמהמשיבים "כן" שיעור (

  מצטרפי תשע"ב  שוואההקבוצת ה  מצטרפי תשע"א  

  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  

N 169  134  152  41  27  31  86  86  105  

בית של ביקרת באתר האינטרנט 
  ספרה

88 85 81  84 89 62  69 88 82  

ת חומרי לימוד לאתר בית העלי
הספר (למשל: מטלות לתלמידים, 

  מערכי שיעור שבנית וכו')
68 69 75  46 49 57  41 72 62  

 השתתפת בקבוצות דיון 
בנושאים באינטרנט (פורומים) 
  לימודיים

33 35 38  21 31 21  25 31 36  

ת הודעות לתלמידים באתר פרסמ
  ספרהבית של האינטרנט 

68 63 76  32 31 57  27 66 64  

ת הודעות להורים באתר פרסמ
  ספרהבית של האינטרנט 

46 53 61  19 20 47  19 47 48  

 

בבתי של מורים בבתי ספר דוברי ערבית ו שיעורים דומים ,באופן כמעט גורף – דוברי ערביתמורים 

 יתר. בנושאים פדגוגיים תקשורת עם התלמידיםשם ספר להמשתמשים באתר בית  דוברי עבריתספר 
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פרט לירידה בשיעור המורים  ןה גם דומותשנות החלת התכנית  לאורךהמגזרים  בשני, מגמות השינוי כן על

 במהלך החודש שקדם לסקר, ספרה ביתבקבוצת ההשוואה בבתי הספר דוברי ערבית אשר ביקרו באתר 

  .זהיה קלה בשיעור יעל נצפתהבקרב המורים בבתי הספר דוברי עברית ולעומת זאת 

  תלמידיםה :ספרהשימוש בפורטל בית 

 דוברי עבריתתלמידים  :ספרהשימוש בפורטל בית ה: 20לוח 

  האם בחודש האחרון...?
  )הפורטל של קיומו על יודעיםהקרב מהמשיבים "כן"  שיעור(

  מצטרפי תשע"ב  שוואההקבוצת ה  מצטרפי תשע"א  

  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  

N  2605  2945  3566 1120  1396  1510  364  603  702  

של ביקרת באתר האינטרנט 
  ספר הבית 

71 76 84  61 69 72  51 51 81  

הורדת חומרי לימוד (כמו 
שיעורי בית, סיכומים, 

  מבחנים) מאתר בית הספר
38 42 47  31 36 42  16 28 39  

העלית חומרים שלך (כמו 
שיעורי בית, סיכומים, 

מבחנים) לאתר האינטרנט של 
  בית הספר

25 26 38  12 18 29  12 12 22  

השתתפת בקבוצות דיון 
באינטרנט (פורומים) 

  ים לימודייםשאובנ
26 26 46  15 20 42  13 12 31  

פרסמת הודעות לתלמידים 
בית של באתר האינטרנט 

  ספרה
19 16 25  12 18 30  8 12 17  

  
  
  

אף המורים. של זו מעטה מספר ההתלמידים באתר בית  פעילות ,כללכ – דוברי עבריתתלמידים 

פחות מורים שדיווחו על כך, ה שיעורדומה להאינטרנט של בית הספר ששיעור התלמידים המבקרים באתר 

חומרים ומשתתפים לאתר ספר ורק כרבע מהם מעלים הממחציתם מורידים חומרים מאתר בית 

והיא , ספרההתלמידים המבקרים באתר בית שיעור יה ביעל חלהלאורך השנים עם זאת,  בפורומים.

ב' אשר ביקרו באתר  שיעור התלמידים בקבוצת מצטרפי תלמידים בקבוצות התכנית:גדולה יותר בקרב ה

 השנים נרשמה גם בקרבלאורך ה י. עלי81%-ל 51%-בעקבות הפעלת התכנית, מ 30%-ספר עלה בהבית 

שיפור בשיעור התלמידים המבקרים באתר בית  חל ). בקבוצת ההשוואה אמנם84%-ל 71%-מצטרפי א' (מ

 האחרות ), אך שיעורם נותר נמוך בהשוואה לקבוצות11%שיפור של ספר לאורך שנות החלת התכנית (ה

  בשנת תשע"ג).  72%(

ספר לביצוע הבאתר בית לאורך השנים חלה עלייה בשיעור התלמידים המשתמשים בנוסף, נראה כי 

לא ברור אם אפשר לייחס ולכן , תלמידים בכל הקבוצותבקרב צפתה מגמה זו נפעילויות לימודיות שונות. 

 ייתכן כי אם( החינוך את התרחבות השימוש באתרים לתכנית הלאומית או למגמות כלליות במערכת

  ).ובהשראתה הלאומית התכנית בהשפעת מתרחשות האל שמגמות
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ספר עודנו נמוך העוד נציין כי על אף מגמות העלייה, שיעור התלמידים המבצעים פעילויות באתר בית 

  למדי ומגיע לכשליש בממוצע מקרב התלמידים. 

  דוברי ערביתתלמידים  :ספרהשימוש בפורטל בית ה: 21לוח 

  האם בחודש האחרון...?
  )הפורטל של קיומו על יודעיםהקרב מהמשיבים "כן"  שיעור(

  מצטרפי תשע"ב  שוואההקבוצת ה  מצטרפי תשע"א  

  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  

N  1094  1122  1049  544  735  692  331  299  258  

של ביקרת באתר האינטרנט 
  ספר הבית 

83 85 89  67 73 62  53 69 87  

הורדת חומרי לימוד (כמו 
שיעורי בית, סיכומים, 

  מבחנים) מאתר בית הספר
69 71 79  53 50 67  46 58 76  

שלך (כמו מהעלית חומרים 
שיעורי בית, סיכומים, 

מבחנים) לאתר האינטרנט של 
  בית הספר

62 60 73  44 50 54  35 50 64  

השתתפת בקבוצות דיון 
ים שאובאינטרנט בנ(פורומים) 
  לימודיים

48 56 57  34 35 38  31 40 51  

פרסמת הודעות לתלמידים 
בית של באתר האינטרנט 

  ספרה
42 39 48  31 25 28  27 31 39  

  

  

ספר דוברי ערבית הבבתי  תלמידיםהשיעור  כילמדים כלל, הנתונים מכ –דוברי ערבית תלמידים 

בהשוואה גבוה במעט מעבר לקבוצות ולשנים)  84%-המדווחים על ביקורים באתר בית הספר (כ

שיעור התלמידים יתר על כן, מעבר לקבוצות ולשנים).  77%-ספר דוברי עברית (כהלתלמידים בבתי 

חבריהם בבתי  למזה ש) 51%ספר כפול (הספר דוברי ערבית המדווחים על פעילויות באתר בית הבבתי 

מבוטלת בלתי השפעה חיובית  תנודענראה כי לתכנית הלאומית  יתרה מזאת,). 25%ספר דוברי עברית (

התלמידים בקבוצת  : שיעורבמגזר דוברי ערבית על מרבית פעילויות התלמידים באתרי בית הספר

בקבוצת  .87%-ל 53%-, מ34%-ספר עלה בעקבות הפעלת התכנית בהב' אשר ביקרו באתר בית  מצטרפי

, בקבוצת ההשוואה חלה זאת לעומת .)89%-ל 83%-מ ,6%של (מתונה בלבד  יה, אם כיימצטרפי א' חלה על

-ל 67%-מ ,הטמעת התכניתספר במהלך שלוש שנות היקורים באתר בית בירידה בשיעור המדווחים על 

62% .  

  

נתונים מן המשלימים את התמונה שהתקבלה  הממצאים האיכותניים שנאספו בתשע"ג •

אכן המורים והתלמידים בבתי הספר שהשתתפו במחקר  .אחדים הכמותיים ומוסיפים לה נדבכים

בסיס פורטל משמש ה הם,לדברילמידה. והוראה שם ספר להבפורטל בית פעיל שימוש מתארים 

. בבית הספר או כשיעורי ביתעליהם שהוטלו מתוקשבות שימות ממבצעים התלמידים באמצעותו ש

מרחבים בפורטל המתקשרים עם התלמידים באמצעות אכן  הםברוב בתי הספר  ,המוריםלדברי 

באמצעות  המורים המקצועיים.שמפעילים מקצועיים המרחבים בו יםהמחנכשמפעילים כיתתיים ה
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. משימות למידה מתוקשבותמטילים עליהם הודעות לתלמידים ו יםהמחנכ יםמעביר המרחב הכיתתי

(מערכת הניהול  במנבסנ"ט המורים דיווחו עליהםנושאי השיעורים ושיעורי הבית, שגם 

שיעור התלמידים עם זאת, נראה כי . , מופיעים באופן אוטומטי במרחב הכיתתיהאינטרנטית)

 מיומנותהברמת  יםותלוי בין בתי הספר יםת השימוש בו משתנספר ותדירוהפורטל בית מבקרים בה

בתקשוב בכלל ובתחזוקת המרחב הכיתתי  יותר בהם המורים מיומניםשספר הבבתי  ;המורים של

בתי ספר  כימלמד ניתוח הראיונות  .תקשורת עם התלמידיםשם לפורטל רב השימוש בשלהם בפרט, 

 חינוךותק יחסי בתכנית, משתייכים לבעלי ספר הם ה בהם נעשה שימוש רב יחסית בפורטל ביתש

שבהם יש בתי ספר לעומתם,  של בית הספר.אינטרנט ההממלכתי ובעלי מסורת של שימוש באתר 

בתי ספר ברמת טיפוח נמוכה נמנים בעיקר ועמם , קיים כלל ינוספר חלקי או אהשימוש בפורטל בית ה

 ספרהבפורטל בית  עטהסיבה העיקרית לשימוש מו דתי.-המשתייכים לחינוך הממלכתיובתי ספר 

אין שיעור רב יחסית של תלמידים שאין בביתם מחשב או היא  ספר ברמת טיפוח נמוכההבתי ב

פעילות לימודית ינם יכולים להשתמש במחשב בביתם לשם אינטרנט ולכן אלחיבור בביתם 

היא דתיים -ספר ממלכתיים לשימוש מופחת במחשב בקרב בתיהסיבה העיקרית נראה כי מתוקשבת. 

  . אותהשוללת כלפי הגלישה באינטרנט או אף גישה הגישה מסויגת 

 

 והתלמידים המורים בקרב הסקר איממצ ,ספרה בית אתרהקשורה ל פעילותה נושא לסיכום

 .ספרה בית בפורטל שונותה לפעילויותאחדות הנוגעות  מגמות על מצביעים בראיונות שעלו הדיווחיםו

שהם  מדווחים אכן ,מתלמידיםיותר  מורים כי אם, והתלמידים המורים של המוחלט רובם, ראשית

 בעיקר, כך על מבוטלת לא השפעהנודעת  הלאומית לתכנית כי ונראה ספרה בית אתר של קיומולמודעים 

מורים מדווחים על פעילות שוטפת  של גבוהים שיעורים, שנית. עברית דוברי הספר בבתי המורים בקרב

הגידול בשיעור המורים המדווחים  .ופרסום הודעות לתלמידים העלאת חומרים, הכוללת ספרהבאתר בית 

ספר הם באתר בית יפעילות התלמיד קבוצת ההשוואה.לעומת על כך גבוה יותר בקבוצות התכנית 

יה בשיעור יהתלמידים חלה עלבקרב גם בדומה למורים אך  ,מוריםפעילות המצומצמת יותר בהשוואה ל

אך  במהלך השנים,  ובביצוע פעולות שונות על ובאתר בית הספר ים התלמידים המדווחים על ביקור

  בקבוצות התכנית. קטן מזה שבקבוצת ההשוואה שיעורם 

את המורים ופורטל בית הספר משמש את כי מהם עולה  :איכותניים משלימים את התמונהההממצאים 

בבית הספר או מוטלות עליהם מטלות ומשימות מתוקשבות הבאמצעותו מבצעים התלמידים  .התלמידים

 ;פורטלהמתקשרים עם התלמידים באמצעות אכן  הםברוב בתי הספר המורים לדברי  .כשיעורי בית

הם משימות למידה ילמטילים עבאמצעות המרחב הכיתתי והמחנכים מעבירים לתלמידים הודעות 

המורים במנבסנ"ט, מופיעים עליהם דיווחו נושאי השיעורים ושיעורי הבית, ש . יתר על כן, מתוקשבות

 יםרבבו שימוש הפורטל ותדירות מבקרים בשיעור התלמידים ה. עם זאת, באופן אוטומטי במרחב הכיתתי

שימוש בהם נעשה שספר הבתי  .המוריםשל מיומנות הברמת  םייותלואך הם שונים בכל בית ספר  ,יחסית

הממלכתי ובעלי מסורת של שימוש באתר חינוך ותק יחסי בתכנית, משתייכים לבעלי בפורטל הם רב 

  . ספר בעברה ביתשל אינטרנט ה
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  שימוש בתקשורת מתוקשבת הג. 2

רת מתוקשבת לשם ותקששימוש ב אאחת מאבני היסוד העיקריות של התכנית הלאומית לתקשוב הי

 .ה החינוכית בבתי הספריבעשייצירת אינטראקציות מקדמות לימודים בקרב כל הגורמים המעורבים 

תקשורת שם שימוש באמצעים מתוקשבים ל אהתכנית הין מ הנגזרותחת התפוקות המרכזיות א לפיכך

שבה הם נוהגים התדירות על נשאלו המורים  בחינת יישום זהל למידה.בהוראה ובבניהול בית הספר, 

   את הממצאים. מציגים  23- ו 22לוחות  לתקשר עם גורמים שונים באמצעות המחשב.

  דוברי עברית מורים :תקשורת מתוקשבת בין המורים לגורמים שונים: 22לוח 

  ?אלהבאיזו תדירות אתה עוסק בפעילות 
  כל יום")ב"או  "פעמים בשבוע כמההמשיבים "שיעור (

  מצטרפי תשע"ב  שוואההקבוצת ה  מצטרפי תשע"א  

  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  

N  451 399 502  201  180 195  103  107  100  

 מבית אחרים מורים עם ֵשרְק תַ ְמ 
 המחשב באמצעות הספר

  להוראה הקשורים בנושאים
73 74 81  73 71 85  61 76 83  

 ספר מבתי מורים עם ֵשרְק תַ מָ 
 הקשורים בנושאים אחרים

  המחשב באמצעות להוראה
32 30 36  28 28 29  24 26 31  

 הספר בית הנהלת עם ְקֵשרתַ ְמ 
  המחשב באמצעות

82 82 84  79 82 79  66 77 76  

 באמצעות הורים עם ֵשרְק תַ ְמ 
  המחשב

54 56 46  33 35 56  23 39 54  

  

מגמות בתדירות התקשורת המתוקשבת בינם מעידים על כמה דיווחי המורים  – דוברי עבריתים מור

רוב רובם אכן מנהלים תקשורת מתוקשבת  כי ה החינוכית. נראהילבין גורמים אחרים המעורבים בעשי

באופן עושים זאת בממוצע מהם  80%-בכל הקבוצות והשנים, כעם מורים אחרים ועם הנהלת בית ספרם: 

בשיעור המורים המדווחים כי הם מנהלים  15%של מבוטלת  בלתייה יבקרב מצטרפי ב' נראתה על שוטף.

 תקשורתבשיעור המורים המדווחים על  11% תקשורת מתוקשבת עם מורים אחרים בבית ספרם ושל

  מתוקשבת עם הנהלת בית הספר. 

ף הזמן בשיעורי המורים המנהלים ויה מתמשכת עם חליעם זאת, בכל שלוש הקבוצות נראית על

להשפעות ישירות בהכרח  הלייחס שינויים אל י אפשרא כךולפיתקשורת מתוקשבת עם מורים אחרים, 

ספר  גם בבתיובהשראתה שינויים מתרחשים בהשפעת התכנית הש(אם כי ייתכן  של תכנית התקשוב

   .בתכנית) נכללים שאינם

 ירידה עם חלוף השנים,אצלם ניכרת שדווקא  ,למצטרפי א'פרט , הוריםהתקשורת מתוקשבת עם לאשר 

ה מתמדת בשיעורי המורים המנהלים תקשורת ימצטרפי ב' נראתה עליבקרב בקרב קבוצת ההשוואה ו

היות שדפוס השיפור הופיע גם בקבוצת ההשוואה, לא ניתן לייחס את מגמת יש לשוב ולציין כי כזאת. 

   השראתה.או ב יתכן שהדבר קורה בהשפעתה, אך יבהכרח השיפור לתכנית הלאומית
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בממוצע בכל הקבוצות והשנים, מנהלים תקשורת  30%- כשיעור נמוך בלבד של מורים, מעניין לציין כי 

  . במהלך השניםמגמה זו לא השתנתה ו ,מתוקשבת עם מורים מבתי ספר אחרים

  ערביתדוברי  מורים :תקשורת מתוקשבת בין המורים לגורמים שונים :23לוח 

  ?אלהת יובאיזו תדירות אתה עוסק בפעילו
  כל יום")ב"או " פעמים בשבוע כמההמשיבים "שיעור (

  מצטרפי תשע"ב  השוואההקבוצת   מצטרפי תשע"א  

  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  

N  182  135  158 48  40  41  110  90  108  

 מבית אחרים מורים עם ֵשרְק תַ ְמ 
 המחשב באמצעות הספר

  להוראה הקשורים בנושאים
65 68 72  53 56 45  47 55 62  

 ספר מבתי מורים עם ְמַתְקֵשר
 הקשורים בנושאים אחרים

  המחשב באמצעות להוראה
32 30 30  26 16 9  25 28 23  

 הספר בית הנהלת עם ְקֵשרתַ ְמ 
  המחשב באמצעות

72 73 59  54 52 42  52 59 57  

 באמצעות הורים עם ְקֵשרתַ ְמ 
  המחשב

23 32 35  13 20 23  15 22 28  

  

מתוקשבת  בבתי ספר דוברי ערבית משתמשים פחות בתקשורתמורים כלל, כ – דוברי ערביתים מור

מהם בממוצע  41%(ההורים בהשוואה לעמיתיהם בבתי ספר דוברי עברית עם עם צוות בית הספר ו

 בממוצע בקרב מורים דוברי עברית). 57%-למתוקשבת בהשוואה שהם משתמשים בתקשורת דיווחו 

 בלתיה יבקרב מצטרפי ב' נראתה עלי מורים בבתי ספר דוברי עברית,בקרב בדומה לממצאים שעלו 

בין תשע"א לתשע"ג בשיעור המורים המדווחים כי הם מנהלים תקשורת מתוקשבת עם  15%מבוטלת של 

מתוקשבת עם הנהלת בית  בשיעור המורים המדווחים על תקשורת 5% מורים אחרים בבית ספרם ושל

בשיעור המורים המדווחים כי הם מנהלים תקשורת  7%ה של יהספר. בקבוצת מצטרפי א' חלה עלי

מצטרפי ב' (אך יש  שבקרבה מתונה יותר בהשוואה לזו י, עלימתוקשבת עם מורים אחרים בבית ספרם

צטרפי א' חלה ירידה של התכנית בקרב מצטרפי א'). לעומת זאת, בקרב מכבר הוחלה לזכור כי בתשע"א 

בחלוף שלוש שנות התכנית בשיעורי המורים המתקשרים עם הנהלת בית הספר באמצעות  13%

  מחשב. ה

ה מתמדת ודומה ינראתה עליבכל הקבוצות , הוריםתקשורת מתוקשבת עם בכל הקשור ללבסוף, 

קבוצת ב 10%-וב' בקבוצת מצטרפי  13% בקבוצת מצטרפי א', 12%(עושים זאת בשיעורי המורים ה

  ההשוואה). 

  

הלי תקשורת מתוקשבת בקרב צוותי ונשל  אפיונים ספציפייםמדגישים איכותניים הממצאים ה •

קשרים עם התלמידים באמצעות הדואר תַ בתי הספר ְמ חלק ממדברי המורים עולה כי ההוראה. 

בבתי ספר אלה משמש הדוא"ל . ספרה תקשורת באמצעות פורטל ביתה לעהאלקטרוני, לרוב נוסף 

 בחלק מבתי הספר ציינומהתלמידים למורה. להעברת הודעות מהמורה לתלמידים ולמשלוח עבודות 
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ו') -עם תלמידים מהשכבות הבוגרות (ד'רך כלל בד נעשיתכי התקשורת באמצעות הדוא"ל המורים 

   .מתאימים למרחב הכיתתי ינםבמקרים אישיים שא

עם ההורים באמצעות פורטל בית שרים ְק תַ דווחים כי הם מבתי הספר מהמורים ומנהלי בנוסף, 

ספר הבית . בחלק מבתי הספר דווח כי המעבר מהדוא"ל לפורטל ספר ובאמצעות הדואר האלקטרוניה

המשרתים בבתי ספר ם זאת, . עוכלל חשיפה של הפורטל בפני ההורים בכל הזדמנותנעשה בהדרגה 

יש בתי ואף  תוקשבת עם ההורים מעטה למדיהתקשורת המ ,נמוךכלכלי -חברתיאוכלוסייה ממעמד 

על מורים נשמעו עדויות מפי מנגד, . תקשורת מתוקשבתעמם מוותרים כליל על הניסיון ליצור הספר 

מתוקשבת, תוך  דרךבתי ספר שאינם מוותרים וממשיכים לתקשר עם ההורים בניסיונות של 

   מצעות המחשב. קשר באהתייחסות מיוחדת להורים שאין ביכולתם לת

תקשורת  דואר האלקטרוני כליהקר משמש בתי הספר שהשתתפו במחחלק ניכר מיתר על כן, ב

הטמעת בתי הספר נעשה שימוש בדואר האלקטרוני עוד לפני במרבית מרכזי בין חברי הצוות. 

נמנעים המגזרים יש עם זאת, הצטרפות אליה. ד בעקבות הואולם השימוש בו התעצם מאהתכנית, 

לחלק מן המורים למשל,  ;משימוש בדואר אלקטרוני לשם תקשורת בין חברי הצוות ממניעים שונים

מתקשרים עם  ן הםספר מהמגזר הדתי אין מחשב או חיבור לאינטרנט מטעמי דת ולפיכך איהבבתי 

להסתגל דוברי ערבית מתקשים ספר החלק מהמורים בבתי  .מיתיהם באמצעות הדואר האלקטרוניע

   ו.לשימוש בדואר האלקטרוני ולפיכך הם מתקשים לתקשר עם עמיתיהם באמצעות

שיתוף של קבצים וחומרים מתוקשבים מתנהל ברוב בתי הספר  כי עולה דיווחי המרואייניםמ ,לבסוף

ות ביעיללשמור עליה  ו הצוותיםהמשיכ, תרבות של שיתוףאמונים על הספר הבבתי בין אנשי הצוות. 

לדברי . קשיים בנושאעדיין יש בהם תרבות כזו שאין בבתי ספר  ;תקשובבעזרת ה ובפשטות

 תיקיות שיתוף בפורטל ביתו הדואר האלקטרוניהם לשיתוף ם הנפוצים ביותר האמצעיהמרואיינים, 

 ואתרי אינטרנט לשיתוף קבצים )Google Docs( אמצעים נפוצים פחות הם קבצים שיתופיים. ספרה

)Sky Drive ו- DropBox(.  

  
  

תדירות באחדות מגמות מעידים על דיווחי המורים , רת מתוקשבתוהשימוש בתקש לסיכום

כי רוב רובם של ה החינוכית. ראשית, נראה יגורמים אחרים המעורבים בעשי עםהתקשורת המתוקשבת 

כל שלוש בשהיות  .המורים אכן מנהלים תקשורת מתוקשבת עם מורים אחרים ועם הנהלת בית ספרם

לא ניתן  ,במהלך שלוש שנות התכניתשימוש בתקשורת מתוקשבת מתמשכת ב יהיעלחלה הקבוצות 

התהליכים בבתי ייתכן בהחלט כי , אם כי בהכרח להשפעות ישירות של תכנית התקשובאותה לייחס 

גם בשיעור עם השנים חלה עלייה , שנית. לבתי ספר אחריםשימשו השראה בתכנית הנכללים ספר ה

 קבוצתבו' ב מצטרפי בקרב רק כי אם, ההורים עם מתוקשבת תקשורת קיום על המדווחיםהמורים 

 לא, ההשוואה בקבוצת גם הופיע השיפור שדפוס היות אך, )ירידה נצפתה' א מצטרפי בקרב( ההשוואה

   .לפחות משמעי-חד רחבאו לא, בהכרח הלאומית לתכנית השיפור מגמת את לייחס ניתן

בבתי מורים  מתוקשבת עם צוות בית הספר וההורים שכיח פחות בקרבבתקשורת השימוש  עוד עלה כי

בקבוצות השונות  םבשיעור בים של שינוייםיהנתונים מצביעים על דפוסים לא עקוספר דוברי ערבית, 

  . ולאורך שלוש שנות החלת התכנית
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נעשה ספר הבית בחלק מבתי הספר דווח כי המעבר מהדוא"ל לפורטל כי  מלמדיםראיונות העומק 

התקשורת המתוקשבת נראה כי עם זאת  ;וכלל חשיפה של הפורטל בפני ההורים בכל הזדמנות ההדרגב

בתי במרבית כן, יתר על . גבוהבינוני או  כלכלי-חברתיד מבתי ספר ממעבבעיקר רווחת עם ההורים 

צם התכנית, אולם השימוש בו התעהטמעת הספר נעשה שימוש בדואר האלקטרוני עוד לפני תחילת 

 מגזרים נמנעים משימוש בדואר אלקטרוני לשם תקשורת כמהעם זאת, הצטרפות אליה. ד בעקבות הומא

  .הערביהמשתייכים למגזר בתי ספר ובתי ספר מהמגזר הדתי , כמו בין חברי הצוות ממניעים שונים

  

  שימוש בתקשוב לניהול פדגוגיד. 2

הוא שלב מרכזי בהפיכתו של  הפדגוגי בבית הספרהניהול תקשוב כל מערך  התכנית הלאומית, על פי חזון

ניהול של מידע ל מערכת מקוונת של ניהול פדגוגילשם כך תוטמע בבתי הספר . המוסד לארגון מתוקשב

מעקב אחר ולאירועי משמעת רישום לדים, ילמתניהול למידה המשקף את הישגי הלארגוני ופדגוגי נצבר, 

על השפעת התכנית הלאומית כדי להעריך את . הםלימודיבואחר התקדמותם של התלמידים נוכחותם 

- יוםפדגוגי בתקשוב לשם ניהול  םשימושל תדירויות שהאופנים ובדבר הנשאלו המורים שאלות  מערכת זו

  יומי בכיתות. 

עמדות על שימוש בתקשוב לשם ניהול פדגוגי. לאחר מכן נציג נתונים התחילה נציג נתונים כלליים לגבי 

 ,של משרד החינוך תקשובהנהל ִמ  יוזמתבטמע בבתי הספר וכלי לניהול פדגוגי שנבנה והההמורים כלפי 

   המנבסנ"ט.

   : כלליבכיתה פדגוגיהניהול לשימוש בתקשוב ה. 1ד2

 25- ו 24לוחות בכיתות.  פדגוגיהניהול הלצורך במחשב משתמשים הם כיצד ובאיזו תדירות המורים נשאלו 

   את הממצאים. מציגים 

 

  דוברי עברית מורים :בכיתהפדגוגי הניהול בשימוש בתקשוב ה :24 לוח

  ?אלהבמחשב לצורך פעולות משתמש אתה באיזו תדירות 
  לעתים קרובות")"או  "המשיבים "לעתים רחוקות שיעור(

  מצטרפי תשע"ב  שוואההקבוצת ה  מצטרפי תשע"א  

  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  

N  451 399 502  201  180 195  103  107  100  

  73 44 15  43 38 18  92 88 36  בשיעורים נוכחות רישום

  60 37  18  42 32 24  79 74 36  משמעת אירועי םרישו

  87 72 81  79 73 85  90 87 82  ציונים םרישו

 תלמידים על ותח"דו הפקת
, נוכחות, ציונים בנושאי
  וכדומה משמעת

67 75 82  62 59 61  60 56 75  
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 התכנית בקבוצות מהמורים 70%-מ למעלה, התכנית החלת לאחר שנים שלוש – עברית דוברי יםמור

 לאורך השינויים דפוסי, מזאת יתרה. בכיתות פדגוגיה ניהולה לשם בתקשוב משתמשים שהם מדווחים

 ניהולה של מרכיבים שלושה על משפיעה הלאומית תכניתהמרמז כי  השונות בקבוצות זה בתחום השנים

 כלב .תלמידיםה על ותח"דו והפקת משמעת אירועי רישום, שיעוריםב נוכחותה רישום: בכיתות פדגוגיה

 תכנית הטמעת בעקבות בתקשוב משתמשיםה המורים שיעוריב ניכרת היעלי חלה הללו התחומים

במספר המורים המשתמשים במחשב לשם רישום נוכחות  52%של  חל זינוקמצטרפי א'  בקרב :התקשוב

בתשע"ב  44%-(מ 29%יה של יובקרב מצטרפי ב' נראתה על )בתשע"ב 88%-בתשע"א ל 36%- מבשיעורים (

בתשע"ג). השינויים בקבוצת ההשוואה לאורך שנות התכנית מתונים יותר. דפוס דומה התקבל  73%-ל

משתמשים במספר המורים ה 38%יה של יעל חלהמצטרפי א' בקרב רישום אירועי משמעת: תחום של ב

 37%-מ(  23%יה של יעל חלהב'  מצטרפיבתשע"ב) ובקרב  74%-לבתשע"א  38%- מ( לשם כך במחשב

  .גם בתחום זה השינויים בקבוצת ההשוואה מתונים יותר בתשע"ג). 60%-בתשע"ב ל

בעוד שבקבוצת ההשוואה לא חל כל שינוי : ותח"דוהפקת על השפעה מתונה יותר לתכנית התקשוב 

ות על ח"דובמחשב לשם הפקת השתמשו שיעור המורים שבתחום זה במהלך שלושת שנות התכנית, 

עם זאת,  ב'. מצטרפיבקרב  19%-בבשנה שלאחר החלת התכנית בקרב מצטרפי א' ו 18%-תלמידים עלה בה

כל הקבוצות לא ניכר שינוי משמעותי בציונים במחשב: העל רישום נה משפיעה איתכנית הנראה כי 

שיעורם הגבוה ממילא של  – "אפקט תקרה"ייתכן כי הדבר נובע מבתחום זה לאורך שנות התכנית. 

בכל הקבוצות  80%החלת התכנית (מעל  לפניבמחשב לשם רישום ציונים עוד השתמשו המורים ש

  בתשע"א).

  דוברי ערבית מורים :פדגוגי בכיתההשימוש בתקשוב בניהול ה: 25לוח 

  ?אלהבמחשב לצורך פעולות משתמש האם אתה 
  לעתים קרובות")"או  "המשיבים "לעתים רחוקותשיעור (

  מצטרפי תשע"ב  שוואההקבוצת ה  מצטרפי תשע"א  

  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  

N  182  135  158 48  40  41  110  90  108  

  83 65 21  9 17 14  94 92 60  בשיעורים נוכחות רישום

  67 61 24  15 24 19  84 76 54  משמעת אירועי םרישו

  84 80 77  60 78 91  89 83 84  ציונים רישום

 תלמידים על ותח"דו הפקת
, נוכחות, ציונים בנושאי
  וכדומה משמעת

65 76 83  56 61 51  52 66 70  

  

פעולות שונות של ניהול פדגוגי בכיתות בקרב ביצוע דפוסי השימוש בתקשוב ל – דוברי ערביתים מור

שימוש  המורים בבתי ספר דוברי עברית ומצביעים עלשל  ההמורים בבתי ספר דוברי ערבית דומים לאל

ו מחשובה של התכנית על תניכרת השפע דוברי הערבית גם במגזר, יתר על כןזה. לצורך נרחב בתקשוב 
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בכל הקבוצות  .ות תלמידיםח"דוהפקת על י משמעת ורישום אירועעל נוכחות בשיעורים, הרישום  של

  שינויים משמעותיים בשיעורי המורים המשתמשים במחשב לשם רישום ציונים.נצפו לא במגזר זה 

  מערכת ניהול כיתתית  – ט"מנבסנמוש בי. ש2ד2

הספר ינהל את כל  ביתהחותרת לכך ש ,התכנית הלאומיתלשם מימוש אחת המטרות המרכזיות של 

(מערכת ניהול בית ספר אינטרנטית)  מנבסנ"טהוכנסה שנת תשע"ב ב ,הפעילות הפדגוגית באופן מתוקשב

משתתפים בתי הספר הבמורים ה אמורים מערכת זו באמצעות .בתכניתהנכללים  לשימוש בבתי הספר

 ,נושא השיעור, אירועי משמעת בשיעור ,נוכחות התלמידים :אלהעבור כל שיעור פרטים בבתכנית למלא 

. לאחר הזנת שיעורי הבית והמשימות ערכות על ביצועי התלמידים בשיעור ובמטלות שונותוה שיעורי בית

מחשב ביכול לראות את המשימות  יםכך התלמידו, RSSהמידע באמצעות טכנולוגיית מוזן לתלמידים 

המורים במערכת ואם המערכת אכן סייעה להם בעבודתם. השתמשו מידה באיזו . הסקר בחן םבבית

 הספר (מערכת מנבסנ"ט הוטמעה רק בבתי קבוצות התכניתאת הממצאים של מציגים  27-ו 26לוחות 

  .)עליהםנתונים רק יש כנית ולפיכך תשהצטרפו ל

  דוברי עבריתמורים  :שימוש במנבסנ"ט בבית הספרה: 26 לוח

  

  

   

  מצטרפי תשע"ב  מצטרפי תשע"א    

  ע"ג  ע"ב  ע"ג  ע"ב    

  
N  399 502  107  100  

דיווח על מהלך 
  השיעור

האם השתמשת במערכת 
 ?לשם כך המנבסנ"ט

  המשיבים "כן") שיעור(
77 83  29 63  

באיזו מידה הדבר מסייע 
 שיעורלך בעבודתך? (

 "במידה רבה"המשיבים 
 קרבמ "דורבה מא"או 

  )המשיבים "כן"

34 39  43 47  

  

 דיווח על נוכחות
 התלמידים ועל 

  התנהגותם

האם השתמשת במערכת 
 ?לשם כך המנבסנ"ט

  המשיבים "כן") שיעור(
74 80  22 58  

באיזו מידה הדבר מסייע 
שיעור לך בעבודתך? (

 "במידה רבה"המשיבים 
 קרבמ "דורבה מא"או 

  )המשיבים "כן"

36 39  38 41  

  

רישום הערכות של 
  עבודת התלמידים

האם השתמשת במערכת 
 ?לשם כך המנבסנ"ט

  המשיבים "כן") שיעור(
39 61  16 39  

באיזו מידה הדבר מסייע 
שיעור לך בעבודתך? (

 "במידה רבה"המשיבים 
 קרבמ "ד"רבה מא"או 

  )המשיבים "כן"

44 54  76 71  

  

 עלהצגת המידע 
מהלך השיעור 

שהוזן במנבסנ"ט 
 אינטרנטהבאתר 

  ספר הבית  של

 המשיבים "כן" שיעור(
הזינו המציינים כי  קרבמ

  )מנבסנ"טמידע ל
70 75  67 64  

באיזו מידה הדבר מסייע 
לקדם את התלמידים 

 שיעור( בלימודיהם?
 "במידה רבה"המשיבים 

 קרבמ "דורבה מא"או 
  )המשיבים "כן"

39 60  39 60  
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במנבסנ"ט משתמשים אכן  קרב מצטרפי א'מרבית המורים ב נראה כי ,כללכ –דוברי עברית מורים 

על  ,)77%ך השיעור (דיווח על מהלשם בעיקר ל ,לאחר החלת התכנית בקבוצה הזו (תשע"ב)שבשנה 

ב' חל גידול  רפיבקרב מצטשינוי משמעותי בתשע"ג. ולא  נצפה ) 74%( םהתנהגותהתלמידים ועל נוכחות 

 -ל 29%-מעל מהלך השיעור ( ניכר בין תשע"ב לתשע"ג במספר המורים המשתמשים בתוכנה לשם דיווח

רישום  לשם). השימוש במנבסנ"ט 58%-ל 22%-מ( ועל התנהגותם תלמידיםה) ולשם דיווח על נוכחות 63%

בשתיהן חל גידול ניכר אך  יותר בשתי קבוצות התכניתמועט תלמידים ה יהם שלשל הערכות עבודות

בלבד  16%-מצטרפי א' ומ בקרב 61%- ל 29%- מ ,זה לצורךכנה ובמספר המורים המדווחים על שימוש בת

  מצטרפי ב'. בקרב  39%-ל

המורים בשתי קבוצות התכנית, ללא גידול משמעותי בין תשע"ב קרב מ שיעורים נמוכים בלבדעם זאת, 

 40%-פחות מבשתי הקבוצות דיווחו : לתשע"ג, חשים כי השימוש במנבסנ"ט מסייע להם בעבודתם

 האל דפוסים. והתנהגותם תלמידיםהח על מהלך השיעור ועל נוכחות כנה סייעה להם בדיווובממוצע כי הת

    לא השתנו במהלך השנים.

הערכות של השימוש במנבסנ"ט לשם רישום מן המעט גבוהה יותר רצון המורים מדווחים על שביעות 

המערכת בשיעור המורים החשים כי  54%-ל 44%-א' חל גידול מ מצטרפיבקרב ותלמידים, העבודות 

עמד על בתחום זה  שהיו שבעי רצון מהמערכת מוריםהב' שיעור מצטרפי בקרב  .הסייעה להם בתחום ז

שיעורים גבוהים של מורים מדווחים כי , זאת ועוד .)71%- ירידה קלה (לובתשע"ג חלה בתשע"ב,  עוד 76%

יותר ם רבי, ספרהבית של אינטרנט השהוזן במנבסנ"ט באתר לגבי מהלך השיעור מידע הציגו את ה

 .)בתשע"ג 64%-בתשע"ב ו 67%מצטרפי ב' (לעומת בתשע"ג)  75%-בתשע"ב ו 70%א' (רפי בקרב מצט

 60%-בלבד בתשע"ב ל 39%-מ(סייעה להם בעבודתם מערכת כי השגברה תחושתן שתי הקבוצות מדווחות 

  . )בתשע"ג
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  דוברי ערביתמורים  :שימוש במנבסנ"ט בבית הספרה: 27 לוח

 מצטרפי    
  תשע"א

מצטרפי 
  תשע"ב

  ע"ג  ע"ב  ע"ג  ע"ב    

  N  135  158 90  108  
  

דיווח על מהלך 
  השיעור 

האם השתמשת במערכת 
 שיעור( המנבסנ"ט?

  המשיבים "כן")
84 84  65 75  

באיזו מידה הדבר מסייע לך 
המשיבים  שיעורבעבודתך? (

רבה "או  "במידה רבה"
המשיבים  קרבמ "דומא

  )"כן"

47 46  53 58  

  
  

דיווח על נוכחות 
התלמידים ועל 

  התנהגותם

האם השתמשת במערכת 
 שיעור( המנבסנ"ט?

  המשיבים "כן")
75 75  54 71  

באיזו מידה הדבר מסייע לך 
המשיבים  שיעורבעבודתך? (

רבה "או  "במידה רבה"
המשיבים  קרבמ "דומא

  )"כן"

48 50  61 49  

  
  

רישום הערכות של 
  עבודת התלמידים

האם השתמשת במערכת 
שיעור ( המנבסנ"ט?

  המשיבים "כן")
36 56  33 50  

באיזו מידה הדבר מסייע לך 
המשיבים  שיעורבעבודתך? (

רבה "או  "במידה רבה"
המשיבים  קרבמ "דומא

  )"כן"

64 65  77 58  

לגבי הצגת המידע 
שהוזן מהלך השיעור 

במנבסנ"ט באתר 
בית של אינטרנט ה
  ספרה

מבין  "כן"(אחוז המשיבים 
המציינים כי הציגו מידע 

  )במנבסנ"ט
84 80  86 80  

באיזו מידה הדבר מסייע 
לקדם את התלמידים 

שיעור ( בלימודיהם?
או  "במידה רבה"המשיבים 

 קרבמ "דורבה מא"
  )המשיבים "כן"

66 61  79 54  

האם היית רוצה לראות   
שימושים נוספים במנבסנ"ט 

בהם אתה ש המלבד אל
   כרגע?משתמש 

 --  17   --  13  

  
על שימוש במערכת  שיעורי המורים בבתי הספר דוברי ערבית המדווחים –דוברי ערבית מורים 

, מורים בבתי ספר דוברי עבריתשיעורי הגבוהים במעט מ מנבסנ"ט לשם ביצוע פעולות מנהליות שונות

קרב מצטרפי ב' מבתשע"ב ובתשע"ג) ו 84%קרב מצטרפי א' (ממרבית המורים  אך התמונה הכללית דומה:

ושיעורים נמוכים במנבסנ"ט לשם דיווח על מהלך השיעור משתמשים  )ובתשע"ג 75%-בתשע"ב ו 65%(

השימוש במנבסנ"ט גם כאן . ועל התנהגותם תלמידיםהנוכחות  דיווח עלמשתמשים בתוכנה לשם מעט ב

מצא במגזר דוברי וכמו שנ ,בשתי קבוצות התכניתרווח פחות עבודות תלמידים על הערכות הרישום ל

   לצורך זה. כנה ובמספר המורים המדווחים על שימוש בתניכר בשתיהן חל גידול  עברית,

סייע להם מחשים כי השימוש במנבסנ"ט ספר דוברי ערבית הבבתי  רבים יותר מוריםעם זאת, 

 .ללא שינוי משמעותי בין תשע"ב לתשע"ג ,ספר דוברי עבריתהבהשוואה לעמיתיהם בבתי בעבודתם 

בתשע"ג כי היו  מקרב מצטרפי ב') דיווחו 13%-ומקרב מצטרפי א'  17%ד (ומאשיעורים נמוכים  לבסוף,

  שימושים נוספים במנבסנ"ט. לעשות  יתאפשר להםשרוצים 

ביחס אמירות מרכזיות כמה ו נשמעצוותי ההוראה  בראיונות העומק של – איכותנייםהממצאים ה •

את כלל בתי הספר במידה  מקיףהשימוש בתוכנה אינו  ,המרואייניםדברי ללשימוש במנבסנ"ט. 

בתי בחלק מ. שימוש בהת התוכנה ולהטמעת רבה בין בתי הספר בכל הקשור לשונּו צטיירהוהשווה 
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נתונים ומזינים אליה ספר כל המורים או רובם המכריע משתמשים בתוכנת מנבסנ"ט באופן סדיר 

עושים  םחלקאחרים רק בתי ספר ב ;ביתהנושא השיעור ושיעורי  כגון נוכחות בשיעור, ף,שוטבאופן 

פי הדיווחים ניכר כי  על. אחרת דומהלא נעשה כל שימוש במנבסנ"ט או בתוכנה  ובמיעוטם זאת

את הנתונים בתחילת השיעור  אינם מזיניםבהם נעשה שימוש שוטף במנבסנ"ט שבבתי הספר  המורים

 .שבוע במרוכזאחת לבשעות הערב בבית או  ,כמתבקש, אלא בשעות השהייה, בסוף יום הלימודים

מרואיינים רבים . השימוש במנבסנ"טן מלמדי  מעטה רצוןשביעות  על הדיווחים מעידים, בנוסף

בה, ולדבריהם היא מעמיסה עליהם חוסר התועלת על בעיקר הביעו תחושות שליליות שונות כלפיה, 

להשתמש במערכת שאינה מתאימה שעליהם שהם חשים משום תסכול מעוררת בהם עבודה נוספת ו

כי אינם (הפיזי) חלקם דיווחו שהם ממשיכים להשתמש ב"יומן המורה" . להם ואינה משרתת אותם

קשיים ספציפיים על  דבריםבדברי המרואיינים ונשמעו חזרו יתר על כן,  .סומכים על המנבסנ"ט

 רבל וסרבעל ו, לאחר שנשמרות עריכת שינויים בתעודנסבו על העיקריים בהם ו ,בשימוש בתוכנה

טכנית והדרכה  תמיכהעל קשיים בבניית מערכת שעות ועל אטיות המערכת, על ות, ח"דובהפקת 

  ות. מספקבלתי 

הפחתת  –וניכר כי הם מכירים בתועלותיו  המנבסנ"ט שביעות רצון מןהביעו  מעטים מרואייניםרק 

  .ועוד זמינותם של הנתונים ,הפניות הטלפוניות של ההורים, שמירה של הנתונים

 שלוש שנים לאחר החלת התכניתנראה כי  פדגוגי,הניהול בתקשוב נושא השימוש ב לסיכום

  מכלל המורים בקבוצות התכנית 70%-למעלה מ :הפדגוגי ניהוללמרבית המורים משתמשים בתקשוב 

פדגוגי בכיתות. יתרה מזאת, דפוסי השינויים לאורך השנים הניהול המדווחים על שימוש בתקשוב לשם 

שלושה מרכיבים השפיעה על התכנית הלאומית כי  מצביעים על האפשרות בתחום זה בקבוצות השונות 

ות על ח"דונוכחות שיעורים, רישום אירועי משמעת והפקת הרישום פדגוגי בכיתות: הניהול השל 

בקרב השימוש במערכת גבר מאוד  אמנם :המנבסנ"טהמורים מותחים ביקורת על עם זאת,  תלמידים.

ועל נוכחות  בעיקר לשם דיווח על מהלך השיעור ,בתכנית הלאומיתהנכללים בבתי הספר המורים 

כי  הסקר והראיונות העלו אך, עבודות תלמידיםשל רישום הערכות לשם ופחות  והתנהגותם התלמידים

יותר מבקרב המורים בקרב המורים בבתי הספר דוברי עברית , המערכתחוסר שביעות רצון בולט מן שורר 

  . במהלך שנות התכנית ותימשמעדוברי ערבית, ללא שיפור ספר בתי ב

מהם שונות רבה  עולה .עם המוריםבא לידי ביטוי גם בראיונות העומק  כלפי המנבסנ"טביקורתי ה היחס

בהם כל המורים שבתי ספר החל מ –יומית -הטמעת המערכת בהתנהלות היוםבין בתי הספר בכל הקשור ל

המורים  בהם רק חלק מןש, בתי ספר המנבסנ"ט באופן סדיר במערכתאו רובם המכריע משתמשים 

לא בהם מעטים שבבתי ספר  וכלה ם,הזנה של נתונים שוטפייקר לשם , בעבאופן סדיר בהמשתמשים 

באה שמיישומי המערכת ומשימושיה, רוח המורת  .אחרתדומה  במערכתנעשה כל שימוש במנבסנ"ט או 

 המערכת ,התחושה הרווחתעל פי בדברי המרואיינים:  משנה תוקףזוכה ל ,דיווחי הסקרלידי ביטוי ב

רואים  , ולכן המוריםרכי המוריםואת ציותר משהיא משרתת רכי המשרד ואינה יעילה אלא משרתת את צ

מיושנת, מסורבלת, לא  שבו ונשמעו אמירות שהמערכת נוספת על גב עבודתם העמוס ממילא.חטוטרת בה 

, יחסיתמעטים אמנם . עם זאת, לצד הגישה הכללית השלילית נשמעו גם קולות אחרים, יעילה ואטית

הפחתת הפניות הטלפוניות  – הות כלפי המנבסנ"ט וניכר כי הם מכירים בתועלותיהביעו תחושות חיוביש

עם התפיסה הפדגוגית  ותהמתיישבתועלות  – זמינותם של הנתוניםל הנתונים ועשמירה  ,של ההורים

   .תקשוב בית הספרב הדוגלתוהארגונית 
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  שימוש בספקי תוכן מתוקשביםהה. 2

תוך שילוב  להוראה בסביבה דיגיטלית אמורים לעבורההוראה  יצוות היו במסגרת התכנית הלאומית

השימוש שכיחות  בהוראה. לשם הערכת השימוש בחומרים מתוקשבים נבדקהחומרי לימוד דיגיטליים 

  נתונים. את המציגים  33‒28 בחומרים אלה למטרות פדגוגיות שונות. לוחות

  שימוש בחומרים מתוקשבים ה

  דוברי עברית מורים :לומדותבשימוש בחומרים מתוקשבים או ה: 28לוח 

  

  מצטרפי תשע"ב  שוואההקבוצת ה  מצטרפי תשע"א  

  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  

N  451 399 502  201  180 195  103  107  100  

 השנה במהלך האם
 בחומרים השתמשת הנוכחית

 הוראה לצורך מתוקשבים
   ?מלמד שאתה הדעת בתחום

  המשיבים "כן")שיעור (

96 97 96  89 91 89  76 93 90  

  

  

  דוברי ערביתמורים  :לומדותבשימוש בחומרים מתוקשבים או ה: 29לוח 

  מצטרפי תשע"ב  שוואההקבוצת ה  מצטרפי תשע"א  

  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  

N  182  135  158 48  40  41  110  90  108  

 הנוכחית השנה במהלך םהא
 בחומרים השתמשת

 הוראה לצורך מתוקשבים
   ?מלמד שאתה הדעת בתחום

  המשיבים "כן")שיעור (

94 92 91  79 75 63  72 92 93  

  

בחומרים שהם משתמשים שני המגזרים מדווחים רובם של המורים בקבוצת מצטרפי א' ב רוב

קרב ב 94%-קרב דוברי עברית וב 96%ה זו (צשנה הראשונה להחלת התכנית בקבומהמתוקשבים כבר 

מעלים אפשרות התיאוריים הנתונים  דוברי ערבית) ללא שינויים משמעותיים במהלך שנות התכנית.

כל שינוי בעוד שבקבוצות ההשוואה בשני המגזרים לא חל  בתחום זה: הלאומית להשפעה של התכנית 

בשיעור המורים המשתמשים בחומרים מתוקשבים במהלך שנות הטמעת התכנית, ובקרב דוברי ערבית אף 

בשיעור מבוטל  לאחל גידול ,  ממצטרפי ב' בשני המגזריםנצפתה בהם ירידה, הרי שבקרב המורים 

 93- ל 76%-: מהמורים המדווחים על שימוש בחומרים מתוקשבים בעקבות החלת התכנית בקבוצה זו

  דוברי ערבית.  קרב המוריםב 92%-ל 72%-בקרב המורים דוברי עברית ומ
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דוברי  פרס בתילעומת . דוברי ערבית ספר התכנית במישור זה מורגשת בעיקר בבתי תהשפענראה כי 

גם בבתי הספר שאינם נכללים על שימוש בחומרים מתוקשבים  יםדווחגבוה שיעור המשבהם  ,עברית

דוברי  פרס לתכנית אכן הרחיבה את היקף השימוש), בבתיהצטרפות (אף שכאמור נראה כי הבתכנית 

והיקף השימוש בבתי ספר , מלכתחילה גבוה והשימוש בחומרים מתוקשבים אינ ףערבית נראה כי היק

  שלא הצטרפו לתכנית נמוך (ואף מתמעט).  

  ימוש בחומרים מתוקשבים למטרות שונות שה

 אופי, נלמדה החומר תרגול של בסיסי אופי ללבוש יעשו והלמידה ההוראה בתהליכי בתקשוב השימוש

 רמחו לימודאו ) ניסויים של מתוקשבות סימולציות ,למשל( הנלמד החומר המחשת של יותר מעטמתקדם 

 מידע יצירת: התקשוב שמציע האפשרויות את נצלהמ, יותר מתקדם אופי ללבוש עשוי ; הואוהעשרה חדש

משימות של שימוש  התלמידיםיתר על כן, אפשר להטיל על  '.וכד אינטגרציה, חיפוש באמצעות חדש

   הם. של התקשוב מיומנויות את לקדם שאיפהמתוך  המתוקשבים בחומרים

  .מתוקשבים בחומרים השימוש אופן על המורים דיווחי את מציגים להלן 31‒30 לוחות

   

  דוברי עברית מורים  :מטרות השימוש בחומרים מתוקשבים :30לוח 

  ?שלהלןבחומרים מתוקשבים לכל אחת מהמטרות משתמש האם אתה   
  )"המשיבים "כןשיעור (

  

  מצטרפי תשע"ב  השוואההקבוצת   מצטרפי תשע"א  

  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  

N  451 399 502  201  180 195  103  107  100  

לשם תרגול, חזרה על החומר 
  הנלמד בכיתה

99 98 97  92 98 95  88 95 98  

ם המחשת החומר שנלמד לש
  בכיתה

98 99 99  89 97 97  90 98 97  

  90 89 82  95 91 79  94 96 94  חומר חדשלימוד ם לש

  95 95 89  94 96 93  97 98 98  ם העשרה בתחום הדעתלש

ם יצירת ידע בתחום לש
ש מידע, והדעת: חיפ

אינטגרציה, עבודת חקר, 
  הערכה של חומרים 

90 94 92  85 89 93  80 84 89  

 משימות המקדמות את
מיומנויות התקשוב בקרב 

  התלמידים 
 -- 90 90   -- 78 86   -- 79 87  

  
  
  

) בקרב כל הקבוצות ובמהלך 90%-למעלה מבדרך כלל רוב רובם של המורים ( –דוברי עברית מורים 

לשם תרגול  למטרות לימוד שונות: בחומרים מתוקשבים מדווחים על שימוש שוטף כל שנות התכנית

העשרה בתחום הדעת, לחומר חדש, ללימוד המחשת החומר, לשם וחזרה על החומר הנלמד בכיתה, 

בחלק התלמידים.  שלמשימות המקדמות את מיומנויות התקשוב  ביצועיצירת ידע בתחום הדעת ולל
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חומר חדש, שימוש ליצירת ידע, קידום מיומנויות תקשוב) אפשר לזהות  לימוד(שימוש לשם  פרמטרים מה

 שלא הצטרפו ספר גם בבתינראית עלייה עם השנים, בעיקר בקרב מצטרפי שלב ב', אך עלייה דומה 

לתכנית הלאומית או לתהליכים  ה. לפיכך לא ברור אם ניתן לייחס את העלייה בפרמטרים אללתכנית

 מתרחשים בהשראת התכנית הלאומית). ההחלט ייתכן שתהליכים אלכלליים במערכת (אם כי ב

  

  דוברי ערביתמורים  :: מטרות השימוש בחומרים מתוקשבים31לוח 

  ?שלהלןבחומרים מתוקשבים לכל אחת מהמטרות משתמש האם אתה 
  המשיבים "כן")שיעור (

  מצטרפי תשע"ב  שוואההקבוצת ה  מצטרפי תשע"א  

  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  

N  182  135  158 48  40  41  110  90  108  

לשם תרגול, חזרה על 
  החומר הנלמד בכיתה

97 97 97  91 92 91  88 97 91  

לשם המחשת החומר שנלמד 
  בכיתה

99 100 99  91 89 88  91 98 97  

  92 92 88  75 83 89  95 99 96  חומר חדשלימוד לשם 

  94 94 93  89 86 92  97 99 97  לשם העשרה בתחום הדעת

לשם יצירת ידע בתחום 
ש מידע, והדעת: חיפ

אינטגרציה, עבודת חקר, 
  הערכה של חומרים

92 95 94  89 83 86  90 91 91  

 משימות המקדמות את
מיומנויות התקשוב בקרב 

  התלמידים
 -- 94 90   -- 83 85   -- 89 81  

 

ספר ההמורים בבתי  רובם של , גם רובבדומה לדיווחי המורים דוברי עברית –דוברי ערבית מורים 

מדווחים על שימוש כל שנות התכנית  ולאורך) בקרב כל הקבוצות 90%-למעלה מבדרך כלל ( דוברי ערבית

אשר דיווחו   המתבטא בכך ששיעור המורים ,"אפקט תקרה". למטרות לימוד שונות בחומרים מתוקשבים

בכל הקבוצות כבר בשנה הראשונה מאוד גבוה  ההי על שימוש בחומרים מתוקשבים למטרות לימוד שונות

   .התכנית הלאומית בתחום זהאפשרות לבדוק את מעורבותה של את המונע  ,להחלת התכנית הלאומית

 סוגי החומרים המתוקשבים

פיתחו בחומרים שנעשה שימוש באיזו מידה  ם:מקור היא המתוקשבים לחומריםהנוגעת  נוספת שאלה

  תחו גופים שזוהי התמחותם?יבחומרים שפנעשה שימוש המורים עצמם או עמיתיהם, ובאיזו מידה 

מורים (כולל תגמול ה על ידינהל מדע וטכנולוגיה פועל גם לקדם פיתוח ויצירה של חומרים יש לציין כי ִמ 

רכישת שם בתכנית להנכללים  הספר של מורים המפתחים חומרים באיכות גבוהה) וגם מתקצב את בתי

  מפרטים את הנתונים בדבר מקור החומרים. 33‒32לוחות  חומרים מתוקשבים מאת ספקי תוכן.
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  דוברי עברית מורים :סוגי החומרים המתוקשבים :32 לוח

  אתה משתמש בחומרים מתוקשבים של... האם במהלך השיעורים
  )לומדותאו ב המציינים כי השתמשו השנה בחומרים מתוקשבים קרבמ המשיבים "כן" שיעור(

  מצטרפי תשע"ב  השוואההקבוצת   מצטרפי תשע"א  

  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  

N  433 387 482 179 164 174 78 100 90 

  59 64 61  61 70 65  71 78 81   ךפיתוח עצמאי של

  51 63 52  48 58 52  60 69 65  פיתוח של מורה אחר

נים מאחד או חומרים מובְ 
המקורות הבאים: מן יותר 

- פופ, אלנט, מט"ח-בריין
גלים, עת הדעת, -אופק, סנונית

  , איזיפוניקסממשק

95 98 96  91 95 90  88 93 97  

  

בכל  90%-(למעלה מ מרבית המורים המשתמשים בחומרים מתוקשבים –דוברי עברית ים מור

בקרב מצטרפי שלב ב' אף חלה מקור אחד או יותר. נים מהקבוצות ובכל השנים) משתמשים בחומרים מובְ 

  . עלייה קלה בשיעורי המדווחים כך

ים עצמם או תחו המורישפ השימוש בחומריםל היקפי ענתונים ן הזאת, תמונה מעניינת עולה מ לצד

ירידה בהיקפי השימוש בחומרים מפיתוח עצמי, כנראה בד בבד עם העלייה חלה עמיתיהם; עם השנים 

  תחו גופים המתמחים בכך. יבשימוש בחומרים שפ

    

  דוברי ערבית מורים :סוגי החומרים המתוקשבים :33 לוח

  אתה משתמש בחומרים מתוקשבים של... האם במהלך השיעורים
  לומדות)או ב המציינים כי השתמשו השנה בחומרים מתוקשבים קרבהמשיבים "כן" מ שיעור(

  מצטרפי תשע"ב  שוואההקבוצת ה  מצטרפי תשע"א  

  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  

N  171 124  144  38  30  26  79  83  100  

  65 81 78  48 66 75  65 85 81   ךפיתוח עצמאי של

  42 54 43  57 51 42  46 67 54  פיתוח של מורה אחר

נים מאחד או ים מובְ חומר
המקורות הבאים: מן יותר 
- פופ, אלנט, מט"ח-בריין

גלים, עת הדעת, - אופק, סנונית
  , איזיפוניקסממשק

86 90 89  78 93 84  87 87 93  

המורים בבתי הספר דוברי  בדומה למורים בבתי הספר דוברי עברית, גם מרבית – דוברי ערביתם מורי

אם כי יותר, מקור אחד או נים ממשתמשים בחומרים מובְ  ערבית המשתמשים בחומרים מתוקשבים

 . עם זאת,)בממוצע 87%-בשיעורים מעט נמוכים יותר בהשוואה למורים בבתי הספר דוברי עברית (כ

בקרב  ניםשימוש בחומרים מובְ הגברת התרמה להתכנית הלאומית אם נראה כי  בניגוד לדוברי עברית,ו
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קלה ודומה  יהישכן בכל הקבוצות חלה על השפעה עקיפהבמדובר , מורים בבתי ספר דוברי ערבית

המורים  שהתקבלו בדיווחימצאים בדומה למנים במהלך שנות התכנית. לבסוף, בשימוש בחומרים מובְ 

חלה ירידה בשימוש בפיתוחים  גם בקרב המורים בבתי ספר דוברי ערביתבבתי ספר דוברי עברית, 

  במהלך שנות התכנית.  של המורים בכל הקבוצות עצמאיים

בחומרי שימוש שוטף  עושים, הם שרואיינוורכזי התקשוב המורים לדברי  – איכותנייםהממצאים ה •

פורטל התוכן החינוכי של משרד  ,חומרים של ספקי תוכן :אלהלמידה מתוקשבים ממקורות - הוראה

לעבוד עם הביעו עניין קצת בתי הספר מ .פיתוח עצמיחומרים מו ברשתהמצויים תכנים , החינוך

עם זאת, השימוש בחומרים מתוקשבים . הדבר לא מתאפשר מטעמי תקציבך אספקי תוכן נוספים 

אחרים, גם בתחום זה ניכרים פערים בין המגזר  לתחומיםבדומה  ;אינו מאפיין את כלל בתי הספר

חומרי די  אין ,בתי הספר מהמגזר הערביהערבי והמגזר הדתי לבין כלל בתי הספר. לדברי הצוותים מ

חומרי לימוד מתאימים  דישאין  בבתי ספר מהמגזר הדתי נאמרו, לימוד מתוקשבים בשפה הערבית

בהם ו, )גוגל( בעזרת מנועי חיפוש חיפושים עצמאיים ברשתיוזמים מורים רבים  .בנושאי יהדות

רק לנתונים הכמותיים, תאמה בה .חומרים שמורים אחריםו רטונים, מצגות, שירים, קטעי מידעס

מורים אמרו שהם מפתחים חומרים בעצמם אך מורים רבים אמרו שהם מתאימים מיעוט מן ה

  . תוכןחומרים שהם מוצאים ברשת או אצל ספקי הלצורכיהם 

  

ניתוח כלל הנתונים , ספקי תוכןוהעמדות כלפי בתכנים מתוקשבים השימוש  לסיכום

של התכנית רבה בהם ניכרת הצלחה שבאחד התחומים כי מדובר מלמד כמותיים והאיכותניים ה

רכי הוראה בשני ובחומרים מתוקשבים לציה בשימוש יהנתונים הכמותיים מצביעים על על .הלאומית

 87%-מהמורים בכל הקבוצות בבתי ספר דוברי עברית וכ 90%-למעלה מ שימוש גורף: עד כדי  המגזרים

כי בתום שלוש השנים הראשונות להחלת התכנית הלאומית מדווחים  בבתי ספר דוברי ערביתהמורים מ

בתחום זה בקבוצות ההשוואה בשני המגזרים לא חל גידול ואילו בחומרים מתוקשבים, הם משתמשים 

חומר חדש, שימוש ליצירת ידע, לימוד (שימוש לשם מהתחומים בחלק . שנות הטמעת התכנית במהלך

ה עם השנים, בעיקר בקרב מצטרפי שלב ב', אך עלייה דומה נצפתה יקידום מיומנויות תקשוב) נצפתה עלי

 בתכניתדווקא  האל בהיבטים את השיפורתלות לא ניתן ל לתכנית. לפיכך שלא הצטרפוספר ה גם בבתי

לא הצטרפו אליה בזכות בתי ספר שעל גם השפיעה בעקיפין  יאהשבהחלט  ייתכן , אם כיהלאומית

  . 'תהליכים של העברת מידע, תחרות בין בתי ספר וכו

אפשרות כי  לענים והעדפה גורפת של המורים לחומרים מתוקשבים מובְ בנוסף, הנתונים מצביעים על 

בכל הקבוצות ובכל מהמורים בבתי ספר דוברי עברית  90%-מלמעלה  :לכך התכנית הלאומית תרמה

. בה ה יד בדבריתאחד או יותר ונראה כי לתכנית הלאומית הימקור נים מבְ השנים משתמשים בחומרים מו

 בשל במהלך שנות התכנית, אולי  המורים בכל הקבוצותשל חומרים על ידי פיתוח ההתמעט   בעת

העובדה תרומה חיובית בשל נראה כי למגמה זו חומר.  ףוטכנולוגיות המקלות על שיתההתפתחויות ה

צביע על הדבר מייתכן שעם זאת מקצועית גבוהה יחסית, אך תם הרמשמורים משתמשים בחומרים ש

חשוב לדעתנו, חומרים מתוקשבים. פיתוח ירידה בהיקף היצירתיות והיזמות של מורים בכל הקשור ל

  או להפך.חסרונות על ה יםשבה עוליתרונות להקדיש מחשבה למגמה זו ולשקול אם ה
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ומגוון  גורףשימוש על  צביעיםעולים בקנה אחד עם הנתונים הכמותיים ומאיכותניים הממצאים ה

עושים  , הםשרואיינוורכזי התקשוב המורים לדברי  .נים ואחרים, מצד המוריםבחומרים מתוקשבים, מובְ 

מתמטיקה לחלק מהמורים לאנגלית ושונים ולמידה מתוקשבים ממקורות - בחומרי הוראהשימוש שוטף 

בצד התחושה החיובית הגורפת . םתוואף שיבחו א בספרים דיגיטליים בהוראהסיפרו כי הם משתמשים 

י והמגזר הדתי לבין בין המגזר הערבבתחום זה ערים פ , המתאריםביקורתייםנשמעו גם קולות אחרים, 

חומרים המתאימים לנושאי מיעוט ית ובבהבאים לידי ביטוי במיעוט חומרים בשפה הער ,הספרכלל בתי 

  . יהדות מובהקים

  שימוש בפורטל התוכן החינוכיה. ו2

שירות  שמשהמפורטל התוכן החינוכי פיתוח   קידומו של ואההתכנית הלאומית אחד מצירי המפתח של 

חומרי לימוד דיגיטליים  מרוכזיםפלטפורמה שבה  ,הספרפדגוגית של בית -מקוון להתנהלות הארגונית

, חומרים המצויים ברשת האינטרנט וכן חומרים ספקי תוכןושל משרד החינוך פרי פיתוח של ועזרי לימוד 

בתכנית הנכללים את מידת הטמעתו של פורטל התוכן החינוכי בבתי הספר  בחן הסקר .תחו מוריםישפ

שנת החלת (הנתונים מתייחסים לשנים תשע"ב  בקרב מורים ותלמידים.ואת מידת השימוש בו  הלאומית

 פועל הקיים החינוכי התוכן פורטל, זאת עם. בלבד ג"ותשע )הלאומית בתכניתהפורטל בבתי הספר 

 ה"תשע שנת במהלך. בפורטל הידועות הבעיות ותיקון נוסף פיתוח מאפשרת שאינה מיושנת בפלטפורמה

 לידי להביא עשוי ואשר מתאימה בפלטפורמה יפעל אשר חדש חינוכי קטלוג הספר בבתי לשימוש כנסוי

  .בו בשימוש שינוי

  

  שימוש בפורטל התוכן החינוכי

נשאלו  הם יומית של המורים, -להעריך את מקומו של פורטל התוכן החינוכי בעשייה הפדגוגית היוםכדי 

  . 35-ו 34וחות השנה. הנתונים מופיעים בלהחלה מאז השתמשו בפורטל תחילה אם 

  

  דוברי עברית מורים :שימוש בפורטל התוכן החינוכיה :34לוח 

  המשיבים "כן")שיעור (

מצטרפי   
  תשע"א

קבוצת 
  שוואההה

מצטרפי 
  תשע"ב

  ע"ג  ע"ב  ע"ג  ע"ב  ע"ג  ע"ב  

N 399 502  180 195  107  100  
האם השתמשת ב"פורטל 

מאז החלה  התוכן החינוכי"
  ?השנה

58 59  46 44  52 50  

  

   



 

80  
 

  דוברי ערבית מורים :שימוש בפורטל התוכן החינוכיה: 35לוח 

  המשיבים "כן")שיעור (

מצטרפי   
  תשע"א

קבוצת 
  השוואה

מצטרפי 
  תשע"ב

  ע"ג  ע"ב  ע"ג  ע"ב  ע"ג  ע"ב  

N  135  158 40  41  90  108  

האם השתמשת ב"פורטל התוכן 
  49 57  36 38  52 57  ?מאז החלה השנההחינוכי" 

  

 דוברי ערביתכמחצית מהמורים בבתי הספר המורים בבתי הספר דוברי עברית ומעט יותר ממחצית 

שום יש לציין כי ב. בפורטל התוכן החינוכישהשתמשו בתשע"ג מדווחים משתי קבוצות המצטרפים 

דוברי  פרהס ; בבתיבין שתי השנים קפי השימוש בפורטלימשתי הקבוצות לא נרשמה עלייה בה קבוצה 

השימוש שיעור על פי הדיווח, דוברי ערבית נרשמה ירידה קלה.  פרהס עברית נרשמה יציבות ובבתי

  לתכנית. פר שהצטרפוהס בבתימזה שבקבוצת ההשוואה נמוך 

  

  רצון מפורטל התוכן החינוכי השביעות 

הנתונים מוצגים . התוכן החינוכי למידת שביעות הרצון שלהם מהיבטים שונים של פורטלנשאלו המורים 

  .37-ו 36בלוחות 

   דוברי עברית מורים :רצון מפורטל התוכן החינוכיהשביעות  :36לוח 

  ?באיזו מידה אתה שבע רצון מן ההיבטים הבאים של פורטל התוכן החינוכי
  )בפורטל  השתמשוהמשיבים ש קרבמ ד"והמשיבים "במידה רבה" או "במידה רבה מא שיעור(

  

מצטרפי   
  תשע"א

קבוצת 
  שוואההה

מצטרפי 
  תשע"ב

  ע"ג  ע"ב  ע"ג  ע"ב  ע"ג  ע"ב  

N  231  296  83  86  56  50  

הרמה המקצועית של 
 החומרים

71 69  72 72  60 65  

  54 46  63 62  56 55 כמות החומרים המוצגים

  51 50  61 59  61 56 מגוון החומרים

יכולת ההתמצאות בפורטל 
 התוכן

76 80  73 79  71 59  

מידה אתה באופן כללי, באיזו 
מרוצה מן החומרים המוצגים 

  בפורטל התוכן?
67 67  59 66  54 62  

  

מהיבטים שונים של שביעות הרצון של המורים בבתי ספר דוברי עברית  רמות –דוברי עברית מורים 

במשך בכל התחומים.  65%ונעות סביב  ד)וגבוהות למדי (אם כי לא גבוהות מאפורטל התוכן החינוכי 

, אם נאספו הנתונים בנושא זה נראה כי חלה עלייה בחלק מהפרמטרים של שביעות הרצון ןבהשהשנתיים 

  כי קטנה.
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  דוברי ערביתמורים  :רצון מפורטל התוכן החינוכיהשביעות  :37לוח 

  ?באיזו מידה אתה שבע רצון מן ההיבטים הבאים של פורטל התוכן החינוכי
  בפורטל התוכן החינוכי) ההשתמשוהמשיבים ש קרבד" מוהמשיבים "במידה רבה" או "במידה רבה מאשיעור (

  

מצטרפי   
  תשע"א

קבוצת 
  שוואההה

מצטרפי 
  תשע"ב

  ע"ג  ע"ב  ע"ג  ע"ב  ע"ג  ע"ב  

N  77  82  15  15  51  53  

הרמה המקצועית של 
 החומרים

65 62  75 43  78 59  

  50 69  43 67  60 49 כמות החומרים המוצגים

  48 63  54 84  52 49 מגוון החומרים

יכולת ההתמצאות בפורטל 
 התוכן

67 61  77 54  69 62  

באופן כללי, באיזו מידה אתה 
מרוצה מן החומרים המוצגים 

  בפורטל התוכן?
55 63  85 91  63 55  

  

שביעות הרצון מפורטל התוכן החינוכי של המורים מבתי הספר דוברי ערבית  –דוברי ערבית מורים 

הם אך בשונה מ ,בכל המקרים)בממוצע   61%( יתרספר דוברי עבהמורים בבתי ווחי צוינה בדידומה לזו ש

  .בשביעות הרצון לאורך השניםניכרת ירידה מגזר זה בחלה 

 

 פעולות בפורטל התוכן החינוכי 

ביצוע על המורים שאלות וספו לסקר נבשנת תשע"ג  לות בפורטל התוכן החינוכי,להעריך את טיב הפעי כדי

  נתונים. את המציגים  39- ו 38. לוחות פעולות שונות בפורטל

  דוברי עברית מורים  :פעולות בפורטל התוכן החינוכי :38לוח 

  ?הבאות הפעולות את ביצעת הנוכחית הלימודים שנת מתחילת האם
  בפורטל)השתמשו המשיבים ש קרבד" מוהמשיבים "במידה רבה" או "במידה רבה מא שיעור(

  

  
מצטרפי 
  תשע"א

קבוצת 
  שוואההה

 מצטרפי
  תשע"ב

  ע"ג  ע"ג  ע"ג  

N  296  86  50  

 דירגת בפורטל התוכן פריטים
 בוחומרים המופיעים או 

15  20  20  

או על  הערת על פריטים
   רטלופחומרים המופיעים ב

6  12  13  

הסתייעת בדירוגים המופיעים 
כדי לבחור חומרים  רטלופב
 עבורךב

27  37  32  

הסתייעת בהערות המופיעות 
כדי לבחור חומרים  רטלופב
  עבורךב

28  37  30  
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כשליש מהמורים המשתמשים בפורטל התוכן מהסקר בתשע"ג עולה כי רק  –דוברי עברית מורים 

הסתייע בדירוגים ובהערות המופיעים בפורטל כדי לבחור חומרים להוראה, כדי להחינוכי עושים זאת 

 . או מעירים עליהם ) מדרגים פריטים וחומרים המופיעים בפורטל20%–6%ומיעוטם (

  

  דוברי ערבית מורים  :פעולות בפורטל התוכן החינוכי :39לוח 

  ?הבאות הפעולות את ביצעת הנוכחית הלימודים שנת מתחילת האם
  שימוש בפורטל) השתמשוהמשיבים ש קרבד" מוהמשיבים "במידה רבה" או "במידה רבה מא שיעור(

  

מצטרפי   
  תשע"א

קבוצת 
  שוואההה

מצטרפי 
  תשע"ב

  ע"ג  ע"ג  ע"ג  

N  82  15  53  

 דירגת בפורטל התוכן פריטים
  23  89  23  בוחומרים המופיעים או 

או על  הערת על פריטים
  15  39  15  פורטלחומרים המופיעים ב

הסתייעת בדירוגים המופיעים 
כדי לבחור חומרים  פורטלב
 עבורךב

43  59  46  

הסתייעת בהערות המופיעות 
כדי לבחור חומרים פורטל בו
  עבורךב

32  80  42  

 

ה יותר בקרב רבפעילות המורים בפורטל התוכן החינוכי על פי הדיווחים,  –דוברי ערבית מורים 

 המורים בבתי הספר דוברי ערבית בהשוואה למורים בבתי הספר דוברי עברית, בעיקר בקבוצת ההשוואה

בלבד בקרב  23%מהמורים המשתמשים בפורטל מדווחים כי הם מדרגים בו פריטים (לעומת  89%בה ש

מהם מסתייעים בהערות במופיעות בפורטל התוכן כדי לבחור חומרי  80%המורים בקבוצות התכנית), 

ר לבחו כדימהם מסתייעים בדירוגים  59%- ממצטרפי ב'), ו 42%-ממצטרפי א' ו 32%לימוד (בהשוואה ל 

  מקרב מצטרפי ב').  46%-מקרב מצטרפי א' ו 43%חומרים (לעומת 

חלק  שימוש בפורטל:בבין המורים  רבהעולה שונות ן הראיונות מ – איכותנייםהממצאים ה •

ויש  ,בו או אינם מכירים אותומשתמשים  ינםא אחריםחומרים באופן שוטף,  בומחפשים מורים מה

 . השימוש כרוך בתשלוםשלא להשתמש בו מאחר שבוחרים בו חומר רלוונטי אך  המוצאים

התמונה המצטיירת מהנתונים הכמותיים  ,נושא השימוש בפורטל התוכן החינוכי לסיכום

, ספרהבית של לקדם את רעיון הפורטל המשותף מנסה התכנית הלאומית אף שכי ראה והאיכותניים מ

טמעה רק כמחצית מהמורים עושים בו ולאחר שלוש שנות ה ,לא חל בעקבותיה שינוי של ממש בתחום זה

, ואולי כהסבר לשיעורים נמוכים לכךתאמה בהמובילי התכנית.  כפי שייחלוהרבה פחות מ –שימוש שוטף 

בכל  63%סביב  גבוהות ונעו לא היובסקרים  מהפורטל המשותף שעלורמות שביעות הרצון  , גםהאל

 תועלתו של הפורטל בפעילות הלמידה השוטפתביחס ל בית הספרצוות  יהם של אנשיעמדותהתחומים. 

מדווחים  אחריםוחומרים באופן שוטף,  בומחפשים היש מורים  ;פני כל הרצף שבין שלילה לחיוב עלנעות 

 לשימוש יוכנס אשר חדש חינוכי קטלוג כי מאוד ייתכן .אותו מכירים אינם או שימוש בו עושים  ינםשא

 בפורטל בשימוש ממשי לשינוי יוביל, מתאימה בפלטפורמה יפעל ואשר ה"תשע שנת במהלך הספר בבתי

  .כאחד ותלמידים מורים בקרב
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   תקשוב בתפיסה הניהולית של בית הספרהלוב שי. ז2

ספר היא הבית של בעשייה בולט תקשוב משתלב באופן שוטף וה למידה שבההמרכזיות אחת העדויות 

המאפיינת  חלק מהתפיסה הניהולית – כללכו שלו, , מתכנית העבודהשל המוסדהיותו חלק מהחזון 

 . התכניתתוך פירוט הפעילויות לאורך השנהלשילוב התקשוב דרכי היישום תוארות מבתכנית . אותו

האופן שבו ישולבו בעלי תיאור תיאור של תוצרי הלימוד, פירוט של דרכי ההערכה ו אמורה לכלול

מאמצים הפעולות וכלפי ההסקר בחן את תפיסות המורים התפקידים השונים בבית הספר במערך החדש. 

מציגים נתונים  41- ו 40. לוחות המוסדשל הנהלות בתי הספר לשילוב התקשוב בתפיסה הניהולית של 

   .האל

דוברי עברית מורים :בית הספרשל  תקשוב בתפיסה הניהוליתהשילוב  :40לוח   

  ש...לאמירה באיזו מידה אתה מסכים 
  ד")ו"במידה רבה" או "במידה רבה מא המשיביםשיעור (

  מצטרפי תשע"ב  השוואההקבוצת   מצטרפי תשע"א  

  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  

N 451 399 502  201  180 195  103  107  100  
הוא שילוב התקשוב בהוראה 

בית של חלק מתכנית העבודה 
  ספר לשנה זוה

93 92 92  60 71 85  61 82 86  

ת בית הספר מעודדת הנהל
שילוב של תקשוב בהוראה 

  בתחומי הדעת השונים
94 96 95  76 79 91  76 86 89  

הנהלת בית הספר עושה מאמץ 
לקדם את מיומנויות התקשוב 

  של צוות המורים
90 88 89  63 68 86  74 84 89  

ת בית הספר עושה מאמץ הנהל
לקדם את מיומנויות התקשוב 

  של התלמידים
84 84 87  69 72 87  64 74 79  

  
  

לאמירה שנות התכנית מסכימים  כלהמורים בכל הקבוצות ובמרבית לל, ככ –דוברי עברית רים מו

עם זאת,  .של המוסדהנהלות בתי הספר אכן תופסות את שילוב התקשוב כחלק מתכנית העבודה ש

בקרב מצטרפי א' שיעורי המורים המסכימים לכך היו גבוהים כבר ניכרים הבדלים בין הקבוצות: 

קבוצת ההשוואה חברי בקרב ובקרב מצטרפי ב' ואילו לאורך שנות התכנית, משי ללא שינוי מבתשע"א, 

בשיעורי המורים  לתשע"ב )השנה שקדמה להחלת התכנית בקרב מצטרפי ב'( בין תשע"אניכרת יה יחלה על

המייחסים להנהלות בתי הספר שלהם עידוד ומאמצים לקידום מיומנויות התקשוב בקרב צוותי ההוראה 

צביע על שינוי כללי עשוי לה השתי קבוצות אלמן הנתונים של הדומה שעלה הדפוס . והתלמידים

החינוכית ולאו ההנהלות בנוגע למקומו של התקשוב בעשייה  יהן שלעמדותכלפי בתפיסות המורים 

לכלל המערכת השראה שימשה (אם כי ייתכן שהתכנית  זה תחוםדווקא על השפעת התכנית הלאומית ב

  ). עניין זהב
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  דוברי ערבית מוריםת הספר: תקשוב בתפיסה הניהולית של ביהשילוב  :41לוח 

  ש...לאמירה באיזו מידה אתה מסכים 
  ד")ומאהמשיבים "במידה רבה" או "במידה רבה שיעור (

  מצטרפי תשע"ב  שוואההקבוצת ה  מצטרפי תשע"א  

  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  

N 182  135  158 48  40  41  110  90  108  
הוא לוב התקשוב בהוראה שי

בית של חלק מתכנית העבודה 
  ספר לשנה זוה

78 86 83  68 55 52  72 77 80  

ת בית הספר מעודדת הנהל
שילוב של תקשוב בהוראה 

  בתחומי הדעת השונים
92 92 90  83 71 69  84 92 91  

ת בית הספר עושה מאמץ הנהל
לקדם את מיומנויות התקשוב 

  של צוות המורים
92 88 83  72 67 65  85 87 88  

ת בית הספר עושה מאמץ הנהל
לקדם את מיומנויות התקשוב 

  של התלמידים
87 83 83  66 60 63  75 78 83  

  
  

כמו עמיתיהם  ,המורים מבתי הספר דוברי ערביתגם  נתוני תשע"ג ל פיעכלל, כ –דוברי ערבית מורים 

שילוב במשקיעות מאמצים  הספרכי הנהלות בית לאמירה  מסכימים ,בבתי הספר דוברי עברית

דוברי בקרב בממוצע  81%(בקרב התלמידים וצוותי המורים  קידום מיומנויות התקשובבהתקשוב ו

אחד: ממשי , ניכר גם הבדל בין שני המגזריםלצד הדמיון בנתונים דוברי ערבית). בקרב  78%-ועברית 

כי הדיווח בתכנית שיעור נכללים שאינם מוסדות נראה כי גם בשאצלם  ,דוברי העבריתלעומת בתי הספר 

ספר הערבית שיעור המדווחים כך בבתי הדוברי במגזר , הוא גבוה לב בתפיסה הניהוליתותקשוב אכן משה

כי  הדבר מצביע על האפשרות . הבהספר הנכללים  יחסית וגבוה יותר בבתי ךבתכנית נמונכללים שאינם 

במגזר דובר הערבית הייתה העלאת נושא שילוב התקשוב אחת התרומות של התכנית לבתי הספר 

  .פרהס תפיסה הניהולית של בתישילובו בת ולמודעּו

  

 בכל המורים מרבית ,תקשוב בתפיסה הניהולית של בית הספרהשילוב נושא  םלסיכו

 תופסות אכן הספר בתי הנהלות כילאמירה  מסכימים התכנית שנות כל ובמהלך המגזרים בשני ,הקבוצות

, זאת עם. החינוכית בעשייה חשיבות לו ומייחסות של המוסד העבודה מתכנית כחלק התקשוב שילוב את

 עשוי ההשוואה קבוצתבקרב ו' ב מצטרפי בקרב אלה בעמדות הדומה השיפור, בלבד עברית דוברי בקרב

, זאת לעומת .הלאומית התכנית השפעת על דווקא ולאו זה בתחום ההנהלות במאמצי כללי שינוי על לרמז

 בבתי דולג הניהולית בתפיסה התקשוב שילובכלפי  עמדותב החיובי השינויהיה  ערבית דוברי ספר בבתי

 ה של תרומאפשרות ל על המעידדבר , נכללים בה שאינם ספר בתיבהשוואה ל בתכניתהנכללים  הספר

  במגזר זה.  פרהס תפיסה הניהולית של בתיב התקשוב שילובגברת המודעות ללה הלאומית התכנית

  

  ספרה ביתשל רכז התקשוב  .ח2 

 מורה שהוא תקשוב רכזמינוי  הוא החינוכית עשייהב תקשוב המשלב לארגון הספר בית להפיכת תנאי

 סייעמ התקשוב רכז. תחוםב בשינויים תעדכןלהו הנדרש הידע אתלצבור  ,נושאה את רכזתפקידו ל .מוסדב
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 את מנחה, היבטיו כל על מתוקשב ארגוןל הספר בית הפיכת לש המהלך את להוביל הספר בית למנהל

 המורים דיווחי את מציגים 43-ו 42 לוחות. שאלותיהם על משיבו תקשובה בשילוב םתוא ומדריך המורים

  . הספר תיבב תקשוב רכז העסקת בדבר

 דוברי עברית מורים: ספרהבית ברכז תקשוב העסקת  :42לוח 

  מצטרפי תשע"ב  השוואההקבוצת   מצטרפי תשע"א   

N 451 399 502  201  180 195  103  107  100  

 רכזת ספרך מועסק בבי האם
(שיעור המשיבים ? תקשוב

  "כן")
95 97 98  68 75 86  61 98 96  

 

  דוברי ערביתמורים  :ספרהבית ברכז תקשוב העסקת  :43לוח 

  מצטרפי תשע"ב  קבוצת השוואה  מצטרפי תשע"א  

N 182  135  158 48  40  41  110  90  108  

 רכזספרך מועסק  תבבי האם
המשיבים  שיעור(? תקשוב

  "כן")
96 95 97  42 42 48  44 93 96  

 

 

 מודעים המגזרים בשני התכנית בקבוצות המורים של המוחלט רובם, התכנית להחלת שנים שלוש בתום

 מצטרפי בקבוצת ערבית דוברי מקרב 96%- ו עברית דוברי מקרב 95%. הספר בבית תקשוב רכז של לקיומו

 זינוק חל ותשע"בה בעת בין השנים תשע"א וב ,א"תשע בשנת החל תקשוב רכזכי בבית ספרם יש  דיווחו 'א

- ל 49%-מו עברית דוברי בקרב 98%- ל 37%-מ גידול( כך שדיווחו' ב מצטרפי מקבוצת המורים שיעוריב חד

 חלו ההשוואה בקבוצות לעומת זאת, .זו בקבוצה הלאומית התכנית החלת שנת), ערבית דוברי בקרב 93%

 של יהיעל( תקשוב רכזכי יש בבית ספרם  המדווחים המורים בשיעורי יותר מתונות עליותבאותן שנים 

 דפוס). ערבית דוברי ספר בבתי מוריםה בקרב שינויללא ו עברית דוברי ספר בבתי המורים בקרב 7%

   .זה בתחום הלאומית התכנית של ישירה השפעהמצביע על אפשרות ל זה ממצאים

  

ההבדל היחיד בין בתי ספר אינו שסביר להניח כי עצם קיומו של רכז בבית הספר  לזכור ישכמובן, 

בו התפקיד מוגדר ונתפס: שלים ניכרים באופן דגם הב ישו, לא הצטרפוש האלבין תכנית לשהצטרפו ל

כלל לא ברור אולם והרכזים זוכים להכשרה מקצועית, בפירוט התפקיד מוגדר במסגרת התכנית הלאומית 

  ומהי הכשרתם. בתכניתנכללים שאינם  פרהס מהי הגדרת התפקיד של הרכזים בבתי

  
  הסתייעות ברכז תקשוב 

  
יומיות -יוםהתקשוב בבתי הספר נחוצה מעורבות פעילה של רכזי התקשוב בפעילויות  מהפכתלהטמיע  כדי

 45-ו 44הסקר בחן היבטים שונים של מעורבות רכזי התקשוב על פי תפיסות המורים. לוחות של המורים. 

   נתונים.את המציגים 
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  דוברי עבריתמורים  :הסתייעות ברכז תקשובה :44 לוח
  

  רכז תקשוב) ישהמשיבים כי בבית ספרם קרב (מ

  מצטרפי תשע"ב  קבוצת השוואה  מצטרפי תשע"א  

  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  

N  428 387  492  137  135  168  63  105  96  

האם בחודש האחרון 
הסתייעת ברכז התקשוב 

 לצורך שילוב תקשוב בהוראה?
  המשיבים "כן")שיעור (

58 55 63  43 50 59  37 58 58  

באיזו מידה רכז התקשוב 
 עללימד אותך משהו חדש 

שילוב תקשוב בהוראה? 
המשיבים "במידה  שיעור(

רבה" או "במידה רבה 
  ד")ומא

47 50 71  28 29 53  37 45 66  

באיזו מידה רכז התקשוב 
 שיעורמשמעותי בעבודתך? (

המשיבים "במידה רבה" או 
  ד")ו"במידה רבה מא

54 56 78  37 35 69  33 50 74  

באיזו מידה רכז התקשוב נגיש 
 שיעורוזמין לפניות? (

המשיבים "במידה רבה" או 
  ד")ו"במידה רבה מא

72 78 84  66 68 82  61 84 84  

  

 הספר שבבתי המוריםלא הרבו ) א"תשע( הדרך בתחילת, לראות שאפשר כפי – דוברי עבריתמורים 

, והתרחב הלך בשירותיהם השימוש כי נראה השנים עם אולם, התקשוב ברכזי יעזרלה בתכניתהנכללים 

 להעברת שקדם בחודש התקשוב לרכזי שפנו מדווחיםמהמורים  60%-כ רק :דומא גבוה איננו עדיין כי אם

 להיתפס החלואף  הם, התרחב בשירותיהם השימושזו בלבד ש לא השנים במשך, כן על יתר. השאלונים

 הספר בבתי גם. המורים של לעבודתם משמעות ובעלי רלוונטיים מקצוע כגורמי תוגובר כתהולמידה ב

 את להשוות אפשר אם כלל ברור לא כאמור אולם ,עלייה של דומה מגמהניכרת  ההשוואה שבקבוצת

 בתי לעומת בתכניתהנכללים  הספר בבתי תקשובה רכזי של המקצועית התרומה ואת המקצועית הרמה

  נכללים בה.  ינםאש פרסה
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  דוברי ערביתמורים  :הסתייעות ברכז תקשובה :45 לוח

  
  רכז תקשוב) ישהמשיבים כי בבית ספרם  קרב(מ

  מצטרפי תשע"ב  קבוצת השוואה  מצטרפי תשע"א  

  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  

N 175 128  153  20  17  20  48  84  104  

האם בחודש האחרון 
הסתייעת ברכז התקשוב 

לצורך שילוב תקשוב 
 המשיבים שיעור? (בהוראה

  ")כן"

67 76 70  65 48 48  61 77 72  

באיזו מידה רכז התקשוב 
 עללימד אותך משהו חדש 

תקשוב בהוראה? השילוב 
 במידה" המשיבים שיעור(

 רבה במידה" או" רבה
  ")דומא

58 60 70  63 37 45  37 61 65  

באיזו מידה רכז התקשוב  
 שיעורמשמעותי בעבודתך? (

המשיבים "במידה רבה" או 
  ד")ו"במידה רבה מא

66 69 78  71 49 62  55 74 74  

באיזו מידה רכז התקשוב 
 שיעורנגיש וזמין לפניות? (

המשיבים "במידה רבה" או 
  ד")ו"במידה רבה מא

60 69 77  63 47 60  67 70 70  

  
 בעבודתם של המוריםגם רכזי התקשוב משמעותיים יותר  נעשו עם השנים –דוברי ערבית מורים 

יתרה מזאת, ובשונה ם. הבזמינותם ובמידת הסיוע שהם מעניקים ל הבייה עקיוניכרת על דוברי ערבית

שחיקה עם השנים חלה אף ההשוואה בקבוצת , המורים בבתי הספר דוברי עבריתהמאפיין את מהדפוס 

ממצא העשוי להעיד על בעבודתם של המורים ובמידת הסתייעותם בו, רכז התקשוב  במעורבותו של

תקשוב הבהטמעת תהליכי תקשוב המעורבותם של רכזי השפעה גדולה יותר של התכנית הלאומית על 

  . בהשוואה לבתי הספר דוברי עברית בבתי הספר דוברי ערבית

   

מתארים מערך משוכלל תקשוב ובעלי תפקידים אחרים בבתי הספר הרכזי  – איכותנייםהממצאים ה �

הדרכה וחניכה של מורים  , שעיקריהם הםבהם עוסקים רכזי התקשובשתפקידים ופעילויות  של

בעיות פתרון תכלול עבודת הטכנאי ו, ספר והפעלתוה פיתוח פורטל בית, באופן פרטני או קבוצתי

השתתפות בצוות "חיים , צוות נאמני מחשב מקרב התלמידים פיתוח והובלת, טכניות בהיעדרו

מרבית  .טיפול בנושאים מנהלייםו קשר עם גורמי חוץ, הנחיית מורים בתחום המנבסנ"ט, ברשת"

 שילוב התקשוב בבתי מו שללקידוד ומאחשובה תרומתם של רכזי התקשוב סבורים כי המורים 

הם  ;גורם הדרכה מרכזי בתהליך הטמעת התכנית כאל התקשוב ילרכזמתייחסים המורים . פרהס

שני . עם זאת, לשעות הפעילות חוץנכונותם לסייע גם מומשבחים את  נעזרים בהם בעבודתם השוטפת

היקפה הרשמי המצומצם של ) 1( :קב אכילס של עבודת רכזי התקשובע בבחינת קשיים הם

למרות חשיבותם המרכזית של רכזי התקשוב להטמעת התכנית  .המקצועיים כישוריהם )2; (תםמשר

אמור למלא את תקשוב הרכז תי הספר, בבמהפכה דיגיטלית וטכנולוגית חולל ולהצלחתה להלאומית 

 הם שלפי דיווחי עלמספק על פי דברי המרואיינים. בנוסף,  בלתיהיקף   ,שעות שבועיותתפקידו בשבע 
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בעלי השכלה בתחום ההוראה המתוקשבת  ואינםהמרואיינים, רכזי התקשוב אינם מומחים חלק מ

 .טכני בעיקרוהוא  תםולכן אופי הדרכ

  

מנעד רחב מצביעים על  זהנושא  לדיווחי המרואיינים ע ,ספרהבית בתחום רכז התקשוב  לסיכום

 כמותיים לאיכותניים. מחדהוהתנהגויות שונות אשר בלט במיוחד בהשוואה שבין הנתונים  של עמדות

שני : המורים ברכזי תקשוב בבתי הספרמינוי א התכנית הלאומית הוחוללה ים שאחד השינוי גיסא

רכזי תקשוב  ם שלהשתלבותבלאורך שנות התכנית יה ברורה יעל עלמשמעי -מדווחים באופן חדהמגזרים 

נציין כי סביר שתפקיד רכז התקשוב מוגדר ונתפס . יהםלפניותהרבות  םוזמינות םועל נגישותבבתי הספר 

: במסגרת התכנית הלאומית נכללים בהאלה שאינם לעומת בתכנית הנכללים באופן שונה בבתי הספר 

מהי הגדרת התפקיד כלל לא ברור ולעומת זאת והרכזים זוכים להכשרה מקצועית, פירוט התפקיד מוגדר ב

יות של המורים עם האינטראקצ, עם זאת .ומהי הכשרתם תכניתנכללים שאינם  פרהס של הרכזים בבתי

 מהמורים בקבוצות התכנית 75%ובתום שלוש שנים של הטמעת התכנית, רכזי התקשוב היו מתונות, 

מעורבותו של רכז התקשוב בהטמעת תהליכי  חשיבות.- רבגורם  הםראו בסיוע מרכזי התקשוב וביקשו 

   בהשוואה לבתי הספר דוברי עברית.יותר רבה תה יהיתקשוב בבתי הספר דוברי ערבית ה

בהם עוסקים רכזי התקשוב, שתפקידים ופעילויות מגוון רחב של מתארים  איכותנייםהממצאים ה

לקידום התכנית ד ומאחשובה תרומתם של רכזי התקשוב סבורים כי שרואיינו מרבית המורים ו

 ;לשעות הפעילותחוץ נכונותם לסייע גם מומשבחים את  נעזרים בהם בעבודתם השוטפתהם  ;הלאומית

  מספק. בלתי הו דומא המוגבלהרשמי משרתם היקף  עללינים מגם  הם בעת הב

  טכניתהתמיכה ה. ט2

, לאורך זמן כשורהפועל תי הספר במסגרת התכנית הלאומית אכן ציוד היקר שהוכנס לבהכדי לוודא ש

תרבות התחזוקה והן להטמיע את  המחשביםת תחזוקהן לטפל בטכנאים אשר תפקידם העסקת  התוקצב

 ספר משלים מערך תחזוקה מרחוק שאליו מחוברים בתי הספר.ה טכנאי בית ו שלבית הספר. את פעולתב

מציגים נתונים  47-ו 46לוחות  במסגרת הסקר נבחנה תפיסת המורים ביחס לרמת התחזוקה של הציוד.

  .האל

  דוברי עברית מורים :תטכניהתמיכה הפייני א: מ46 לוח
  

  ...לאמירה באיזו מידה אתה מסכים
  ד")והמשיבים "במידה רבה" או "במידה רבה מא שיעור(

  מצטרפי תשע"ב  שוואההקבוצת ה  מצטרפי תשע"א  

  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  

N  451 399 502  201  180 195  103  107  100  

טכנית בשימוש התמיכה ה
  מספקת בתקשוב

51 63  68  39 48 58  33 53 73  

בבית רבות  תקשוב יש תקלות
  הספר

38 34 29  42 44 36  52 37 31  
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כי התמיכה הטכנית לאמירה מן המורים מסכימים  יםרק כשני שליש ,כללכ – דוברי עבריתמורים 

 יםתקשוב רבות. עם זאת, דפוסי השינויים לאורך השנים עשויהתקלות כי וכשליש מדווחים  תמספק

מתונה יה יחלה עלשבה  ,קבוצת ההשוואהלעומת : שיפור בעקבות הטמעת התכנית הלאומיתלהצביע על 

, בקרב תהתמיכה בתקשוב מספקבשיעורי המורים הטוענים כי  לאורך שלוש שנות התכנית 19%של  בלבד

בקבוצת יתר על כן, שסברו כך. בקרב המורים לאורך שנות התכנית  40%ה של ימצטרפי ב' חלה עלי

אך לעומת  בלבד בשיעורי המורים הטוענים לקיומן של תקלות תקשוב, 6%ההשוואה חלה ירידה קלה של 

בשיעורי המורים שסברו כך. דפוס השינויים בקרב  )21%(חלה ירידה גדולה יותר   בקבוצת מצטרפי ב'זאת 

  קבוצת ההשוואה. שיעורם בהמורים בקבוצת מצטרפי א' לאורך שנות התכנית היה דומה ל

  דוברי ערבית מורים :טכניתהתמיכה המאפייני  :47 לוח
  

  ...לאמירה באיזו מידה אתה מסכים
  ד")והמשיבים "במידה רבה" או "במידה רבה מא שיעור(

  מצטרפי תשע"ב  השוואההקבוצת   מצטרפי תשע"א  

  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  

N 182  135  158 48  40  41  110  90  108  

טכנית בשימוש המיכה תה
  מספקת בתקשוב

60 52 57  36 50 30  39 55 58  

בבית רבות קלות מחשוב יש ת
  הספר

37 41 39  33 54 33  40 32 38  

  

כלפי תמיכה הטכנית וכלפי השל המורים בבתי ספר דוברי ערבית  עמדותיהם – דוברי ערביתים מור

תמיכה סבורים שהמהם  50%-רק כ: של דוברי עברית המאל פחות המחשוב חיוביותשל רמת התחזוקה 

בתי בבניגוד לנתונים שעלו הטכנית מספקת וכמעט מחציתם מדווחים על תקלות רבות בתחום המחשוב. 

דוברי התכנית הלאומית שיפרה רק את רמת התמיכה הטכנית בבתי הספר ספר דוברי עברית, נראה כי ה

יה בשיעור המורים המדווחים יחלה עלבמגזר זה  ב' רק בקרב מצטרפיאך לא את רמת התחזוקה: ערבית 

פר הס בבתיבשנתה הראשונה). עם זאת,  55%-לפני החלת התכנית ל 39%-מ( תטכנית מספקהתמיכה כי ה

קיומן של תקלות מחשוב  לשינויים משמעותיים בשיעורי המורים המדווחים ע נתגלולא תכנית בהנכללים 

 נכללים שאינם פרסה בבתי גם שינוייםלא נרשמו  כי לציין יש כי אם( גבוהים עדיין הםו בבתי הספר

   .)ערבית דוברי פרהס בתי בכלל רווחות והתקלות התחזוקה בעיות כי נראה, ובתכנית

כלפי מורים עמדות הדבר מראיונות העומק במצטיירת התמונה ה – איכותנייםהממצאים ה •

שביעות  מביעיםמהמורים חלק ניתוח הכמותי. מהשעלתה  התמונהמשלימה את תמיכה הטכנית ה

שלפי הנחיות אף  .לפתור תקלותאינו יכול הטכנאי כי טוענים הבהם יש אך  ,בתחום זהרצון רבה 

תחזוקה לשם טכנאי במשרה חלקית לצורך טיפול בתקלות והעסיק בתי הספר לזכאים התכנית 

איגום של שעות הטכנאי המוקצבות לבתי נעשה שוטפת של המחשבים, בחלק מהרשויות המקומיות 

  .פי קריאה בלבד ו עלנים להזמירשאהספר והם 

נסב בתי הספר שהשתתפו במחקר רכזי התקשוב במדברי המורים ו מדברי מרבית קושי בולט שעלה

. גלישה או בגלישה אטיתאפשרות עדר ישבאו לידי ביטוי בהתקלות חוזרות ברשת האינטרנט על 
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היעדר בשל רכי למידה, ומנתקים כליל את החיבור לאינטרנט, כולל לצמגזר הדתי בבחלק מבתי הספר 

   , לדברי הממונים במוסדות אלה. רצוייםבלתי תוכנה מתאימה לסינון אתרים ותכנים 

  

 ניתנת לבתיהשיפור בתמיכה הטכנית  ך השנים אפשר לזהותהלבמ, נושא התמיכה הטכנית לסיכום

פוחתות גם התקלות הטכניות (אם כי בזכות שיפור זה נראה כי המשתתפים בתכנית. דוברי עברית  פרהס

הן רבים יותר הקשיים ונראה כי שם  ,שונה דוברי ערבית פרהס אפסי). התמונה בבתי ינושיעורן עדיין א

  מבחינת התמיכה הטכנית והן מבחינת היקף התקלות.

ביחס ליעילותה של התמיכה  הממצאים האיכותניים מצביעים על עמדות שונות ואף מנוגדות של המורים 

לפתור אינו יכול הטכנאי כי טוענים  אך אחרים בתחום זהשביעות רצון רבה  חלקם מביעיםהטכנית: 

העסיק דרך לפי הנחיות התכנית בתי הספר זכאים ל – דבר הנובע אולי מסיבות לוגיסטיות פתירות ,תקלות

בחלק אולם שוטפת של המחשבים, התחזוקה לצורך הטכנאי במשרה חלקית לצורך טיפול בתקלות וקבע  

פי  ו עלנלהזמי םרשאיוהם  ,איגום של שעות הטכנאי המוקצבות לבתי הספר נעשהמהרשויות המקומיות 

  .קריאה בלבד

של מורים וההתנהלות השוטפת של בשילוב התקשוב  :2סיכום פרק 

  תלמידים ה

תקשוב לחלק מהעשייה השוטפת של נעשה המידה : באיזו הפנים-בשאלה המרכזית ורבתסק ופרק זה ע

בכלי תקשוב שימוש ה: אלהבסוגיות גם הפרק עוסק  ?בית הספר בכללותושל התלמידים ושל המורים, 

שימוש במערכות לניהול פדגוגי ובחומרי תוכן ה, הםמיומנות בהורמת שונים (המורים והתלמידים) 

רכז התקשוב ותפיסת תרומתו וכן התמיכה הטכנית עם , העבודה בכללותו בית הספרבמתוקשבים בכיתה ו

  ולמורים. פרהס הניתנת לבתי

ידע ושימוש נרחב במיומנויות ובמערכות  שלהיא  ההתמונה הכללית המצטיירת ביחס למרכיבים אל

מרבית המורים והתלמידים פועלים בתוך מערכות מתוקשבות תקשוב בקרב המורים והתלמידים כאחד. 

מעלים אפשרות כי עקרונות התכנית בתחומים אלה אכן הנתונים  יומית.-בהתנהלות הפדגוגית היום

ההפעלה  עמדות המורים וסוכניו – במידה פחותה םבמידה רבה של הצלחה ובחלק םבחלק ‒ הוטמעו 

, והן בתוכם בין בתי הספרהן , היחס למרכיבים אלה שעלתהרבה ת ה. עם זאת, השונּובעיקרןחיוביות 

. נתוני הסקר והראיונות לה בעתידשאלות שונות ביחס לדרכי הביצוע המיטביות של מרכיבים א תמעורר

 – מיומנויות תקשוב(א)  :תחומים כמהב לשיפור אחראיתהתכנית הלאומית צביעים על אפשרות כי מ

תקשוב כמו גיליונות אמצעי בבקבוצות התכנית המורים של במהלך שנות התכנית,  גבר השימוש 

לא נראה אלקטרוניים, בניית מערכי שיעור מתוקשבים וחיפוש מידע באינטרנט לצורך הוראה ולמידה, אך 

  – תקשורת מתוקשבת של המורים עם סוכני חינוך שונים(ב)  ;קשוב של התלמידיםמיומנויות התשינוי ב

 האחריות אם כי לא ברורה מידתהתקשורת המתוקשבת של המורים עם סוכני חינוך שונים התרחבה, 

כלפי השימוש במנבסנ"ט עמדות ה – שימוש במנבסנ"טה(ג)  ;הישירה התכנית הלאומית לכך

 דובתכנית הלאומית גבר מאבבתי הספר הנכללים נראה כי בקרב כלל המורים  גיסא . מחדתואמביוולנטי

והוא רווח , והתנהגותם ועל נוכחות התלמידים השימוש במערכת זו, בעיקר לשם דיווח על מהלך השיעור

כי , הסקר והראיונות העלו אידך גיסאבתי ספר דוברי עברית. מלעומת יותר בבתי הספר דוברי ערבית 
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מסורבלת, לא יעילה ואטית. בצד גישה זו , ונאמר כי היא מן המערכת תיעות רצון בולטשב-שוררת אי

כלפי המנבסנ"ט וניכר כי הם מכירים יחס חיובי הביעו מעטים, שאמנם גם קולות חיוביים, נשמעו 

בהם שאחד התחומים השימוש בחומרים מתוקשבים הוא  – שימוש בחומרים מתוקשבים(ד)  ;הבתועלותי

בשימוש בחומרים ניכרת  היעליאכן אחראית להתכנית נראה כי  ה של התכנית הלאומית.תהצלחניכרת 

  וראה. הלמידה וההבמגוון תחומי הם שימוש גורף בעד כדי רכי הוראה בשני המגזרים ומתוקשבים לצ

 מרבית – והפעילות בו ספרה בית באתר שימושה) א: (אחרים לתחומים ביחס מורכבים נתונים עלו מנגד

 .כך על השפעה הלאומית לתכניתייתכן כי ו ספרה בית אתר של לקיומו מודעים אכן והתלמידים המורים

 העלאתלו מידע העברת לשם ספרה בית באתר המורים של השימוש להגברת בעיקר תרמה התכנית

 מחד: באתר שונות בפעילויות התלמידים השתתפות על מעורבת השפעה יתהיה לתכנית, מנגד. חומרים

 חומרים העלאת עלהשפעתה  אך לימוד חומריממנו  הורידו אשר התלמידים שיעורי את הגבירה יאה גיסא

על ו בפורומים השתתפות(וייתכן כי לא השפיעה כלל) וכך גם על  מעטהתר מצד התלמידים הייתה אל

 את לקדם הלאומית התכנית של נהסיוינ למרות – החינוכי התוכן פורטל )ב( ;לתלמידים הודעות פרסום

 הטמעה שנות שלוש ולאחר זה בתחום ממש של שינוי חל לא, ספרה ביתשל  החינוכי תוכןה פורטל רעיון

רמות שביעות  גם ,זה ךנמו לשיעור כהסבר ואולי, בהתאם. שוטף שימוש בו עושים מהמורים כמחצית רק

שילוב תקשוב בתפיסה  (ג) ;שעלו בסקרים היו נמוכות בכל התחומים הקשורים בומן הפורטל הרצון 

המורים מסכימים כי הנהלות בתי הספר אכן תופסות את שילוב התקשוב  כלל – הניהולית של בית הספר

אך ורק כמעט ספר ומייחסות לו חשיבות בעשייה החינוכית, אך זאת הבית של כחלק מתכנית העבודה 

לאו דווקא ההנהלות בתחום זה ובמגזר דוברי העברית. עם זאת, מגמה זו מרמזת על שינוי כללי במאמצי 

הצוותים לנושא רכזי  התייחסויות – תקשובהרכזי  (ד) ;זה תחוםהתכנית הלאומית ב ה שלעל השפעת

התכנית תקשוב בבתי הספר בזכות העלה מספרם של רכזי  גיסא  מחד .התקשוב היו מורכבות ומגוונות

תרומתם של רכזי התקשוב סבורים כי ם נגישותם. מרבית המורימהמורים מביעים קורת רוח מזמינותם וו

ומשבחים את  נעזרים בהם בעבודתם השוטפתהלאומית והם אכן קידום התכנית ב מרכזיתבעלת חשיבות 

יכולתם של הרכזים לשמש ציר תומך ומסייע , מאידך גיסא. לשעות הפעילותמחוץ נכונותם לסייע גם 

בתום שלוש שנות  משרתם. לכן המצומצם שלף היקבמערך התקשוב בבית הספר מוגבלת מאוד בשל ה

טכנית הגם ביחס לתמיכה  – טכניתהתמיכה ה (ה) ;מהמורים מסתייעים בהם 75%-רק כ הטמעת התכנית

 חלקם מביעים :נתגלתה שונות בעמדות המוריםגם בתחום זה אך  ,ניכר שיפור בעקבות התכנית הלאומית

, אולי מסיבות לוגיסטיות פתירות לפתור תקלותיכול אינו הטכנאי כי טוענים  אך אחריםרבה  קורת רוח

    מממני התמיכה הטכנית.  ם שלהקשורות לזהות
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תקשוב השיפור במיומנויות ה -    3פרק 
  מוגנות באינטרנטבו
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תלמידים המורים, של התקשוב לחלק מההתנהלות השגרתית של הנעשה מידה בדקנו באיזו בפרק הקודם 

מורים התקשוב של הושל בית הספר ככלל. בפרק זה נעסוק בסוגיה חשובה ומרכזית גם היא: מיומנויות 

תנאי הכרחי  ןתלמידים. מיומנויות משופרות של מורים ושל תלמידים בשימוש בכלים מתוקשבים ההושל 

  לשימוש מתקדם ומיטבי בתקשוב בתהליכי ההוראה והלמידה ובבית הספר בכלל.

את מיומנויות התקשוב של ישירות להדגיש כי במסגרת המחקר הנוכחי לא הייתה אפשרות לבדוק יש 

משרד החינוך  עד כה לא הגדיר שום שזאת מו ,תלמידים (למשל בסיטואציה של בחינה)המורים ושל ה

תחומי  על פי שלבי גיל או ל פיתלמידים (ודאי לא עהמורים ומהבאופן מסודר את המיומנויות המצופות מ

, אולם ישראל אינה IEA-בהובלת ה ICILSלאומי -ןבמסגרת המחקר הביהוגדרו המיומנויות אמנם  .דעת)

אין בידינו כלים  ,מיומנויות המצופותההגדרה מסודרת ורשמית של אילו הייתה משתתפת במחקר זה; גם 

  הן.(קרי: מבחנים) לבדיקה ישירה ובלתי אמצעית של

תלמידים. אין המורים ושל הבחלק זה מתבססים על דיווחים עצמיים של לאור הנאמר לעיל הנתונים 

האידאלי לבחינת מיומנויות, אך כפי שנראה להלן יש בו כדי האמצעי עוררין על כך שדיווח עצמי אינו 

  נקודות התורפה במיומנויות בקרב מורים ותלמידים.את לסמן את נקודות הכוח ו

הגנה על של שילוב התקשוב: פחות חיובי הה גם יעסוק בצד מלבד נושא מיומנויות התקשוב, פרק ז

תפיסתנו, גם כאשר עוסקים בתכנית פי  לעברשת האינטרנט. מפני תכנים בלתי רצויים תלמידים ה

להפוך עלול התקשוב שחשוב לא לשכוח  ,שמטרתה לקדם את השימוש בתקשוב (ואת מיומנויות התקשוב)

ים. בחלק זה אנו עוסקים גם בהיקף האלימות שחוו באמצעותו מתרחשת פגיעה בתלמידשלכלי 

  התלמידים ברשת וגם בהכוונה ובסיוע שהם מקבלים מבית הספר במישור זה.

. הנגשתם של התוכן הדיגיטלי החינוכי תחום אאחד הצירים המרכזיים בתכנית הלאומית לתקשוב הו

אחד האתגרים היא לתכנית הלימודים  להתאמתםמיומנויות ופיתוח למורים התכנים הדיגיטליים 

נוהל אישור חומרי  :אלה התוכנית הלאומית מקדמת מהלכיםלשם כך . העיקריים בתכנית הלאומית

תקינת תוכן דיגיטלי מורים, ידי בפיתוח יחידות הוראה  ,פורטל התוכן החינוכי , פיתוחלימוד דיגיטליים

דרש לפתח תכנית עבודה המשלבת את הטכנולוגיה ספר נ כל ביתהלימוד. דיגיטציה של ספרי ו ומערכות

ניהול ההספר.  תרבותי של בית- הערכה ובתחום החברתי-למידה-ארגונית, בתהליכי הוראההברמה 

כלים בארגוני יעבור לפלטפורמה מתוקשבת וצוות ההוראה ישלב את השימוש באינטרנט והפדגוגי וה

פיתוח מיומנויות התמקדות בתוך , מולציההתנסות באמצעות סיו ממוחשבים לצורכי הדגמה, המחשה

מחייב מיומנויות תקשוב גבוהות מצד המורים והתלמידים  המימושן של תפוקות אלחשיבה גבוהות. 

התנהגות נבונה ובטוחה ברשת האינטרנט בקרב לקדם מציינת התכנית את הצורך צד אלה ולכאחד, 

  קהילה. ההורים והתלמידים, המורים, ה

תקשוב התלמידים ביחס למיומנויות המורים והדיווחי שעלו בכמותיים הממצאים את הפרק זה מתאר 

מיומנות השימוש בכלי תקשוב משקפים את הדיווחים על אינטרנט. הנתונים ב הגנהביחס לו

  באינטרנט. ההתגוננות מפני תכנים פוגעניים באינטרנט ועל  סטנדרטיים ובגלישה
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 סטנדרטיים שימוש בכלים מתוקשביםהא. מיומנויות 3

המיומנות שלהם במגוון שימושים מתוקשבים מהי רמת במסגרת הסקר נשאלו המורים והתלמידים 

תה לבחון אם התכנית הלאומית שיפרה יהרלוונטיים להטמעת עיקרי התכנית הלאומית. המטרה הי

   .המציגים נתונים אל 51‒48 לוחות .כיצד – כן ואם, מיומנויות אלה

מורים –שימוש בכלים מתוקשבים סטנדרטיים המיומנויות    

  דוברי עבריתמורים  :: מיומנויות שימוש בכלים מתוקשבים סטנדרטיים48לוח 

  האם ובאיזו מידה אתה מסוגל לבצע את המשימות הבאות במחשב?
  המשיבים "יכול לעשות זאת באופן סביר" או "יכול לעשות זאת היטב בכוחות עצמי") שיעור(

  מצטרפי תשע"ב  השוואההקבוצת   תשע"א מצטרפי  

  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  

N 451 399 502  201  180 195  103  107  100  
להכין מסמך או לכתוב עבודה 

  WORD(  97 98 99  98 100 98  95 98 98 הבמעבד תמלילים (לדוגמ

גון שתמש בגיליון אלקטרוני (כלה
  72 80 71  75 82 81  77 78 73  ) אקסל

באמצעות  הלהכין מצגת (לדוגמ
Power Point(  88 90 92  79 82 87  77 86 88  

10  לשלוח ולקבל דואר אלקטרוני 

0 

10

0 

99  10

0 

10

0 

99  96 99 95  

נות בגיליון אלקטרוני (כגון לב
אקסל) טבלת נתונים ולהפיק 

  תרשים 
 -- 68  69   -- 75 69   -- 69 67  

להשתמש בתוכנות של מפות 
  Google Maps(  81 81 87  80 86 88  69 80 80 באינטרנט (למשל:

שתמש במילון מקוון לה
  78 86 76  88 86 80  88 87 87  (באינטרנט) 

  95 --   --   91 --  --   93  --   --   ספור אוטומטילהוסיף בולטים וִמ 

  95 --   --   94 --  --   96  --   --   להוסיף תמונות וקישורים

  91 --   --   90 --  --   91  --   --   ית תיקון איותילהשתמש בפונקצ

 לבצע עיצוב ועימוד פסקאות
  במסמך

 --   --  93   --  -- 93   --   -- 92  

חישובים באמצעות  לבצע
בגיליון אלקטרוני נוסחאות 

  כדוגמת אקסל
 --   --  62   --  -- 55   --   -- 56  

  

מהמורים בכל  100%-, קרוב למגמות. ראשיתכמה הנתונים מצביעים על  ‒ דוברי עבריתמורים 

מיומנות גבוהה בשימוש רמת הקבוצות וכבר מתחילת הטמעת התכנית בשנת תשע"א מדווחים על 

בכל הקבוצות ) 80%‒70%(שיעורים גבוהים של מורים . שנית, במעבד תמלילים ובדואר אלקטרוני

השפעה של  אם כי הנתונים אינם מרמזים על, יכולת גבוהה בשימוש בגיליון אלקטרונירמת מדווחים על 

ירדו לאחר מכן בתשע"ג אך עלו בתשע"ב בכל הקבוצות  השכן שיעורים אל ,זהתחום בהתכנית הלאומית 

 ה מתונה לאורך שנות התכנית בשיעורייבכל הקבוצות חלה עליבכל הקבוצות ובשיעורים דומים. לבסוף, 

ת, בשימוש בתוכנת מפות באינטרנט וגבוהה בשימוש בהכנת מצגרמת יכולת המורים המדווחים על 
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ה בולטת יותר בקרב קבוצת ההשוואה ובקבוצת מצטרפי ב' בהשוואה יעלי, וניכרת ובשימוש במילון מקוון

  למצטרפי א'. 

 מצביעיםדיווחים היישומים מתקדמים.  כמהרמת מיומנותם בעל בשנת תשע"ג בלבד נשאלו המורים גם 

 למעלה, חישובים לביצוע פרטבקרב כל הקבוצות:  ד ביישומי מעבד תמליליםומא המיומנות גבוהרמת על 

 שילובבו תמלילים בעיבוד מתקדמים ביישומים גבוהה מיומנות רמת על מדווחים מהמורים 90%-מ

חישובים באמצעות נוסחאות  לבצע יכולת על דיווחו מורים של יותר נמוכים שיעורים .וקישורים תמונות

 56%-ו ההשוואה קבוצתב 55%', א מצטרפי בקבוצת מהמורים 62%: אקסל כדוגמת אלקטרוני בגיליון

על מידת השפעתה של  הם להשוואה, לא ניתן להסיק מדפוסים אלדַ עדר נתוני ְק יבה .מצטרפי ב' קבוצתב

 התכנית הלאומית בתחום זה. 

מורים  דוברי ערבית  :שימוש בכלים מתוקשבים סטנדרטייםהומנויות : מי49לוח 

  האם ובאיזו מידה אתה מסוגל לבצע את המשימות הבאות במחשב?
  כוחות עצמי")המשיבים "יכול לעשות זאת באופן סביר" או "יכול לעשות זאת היטב ב שיעור(

  
  מצטרפי תשע"ב  שוואההקבוצת ה  מצטרפי תשע"א

  
  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א

N 182  135  158 48  40  41  110  90  108  
כין מסמך או לכתוב עבודה לה

 הבמעבד תמלילים (לדוגמ

WORD (  
88 94 94  78 95 91  87 87 85  

להשתמש בגיליון אלקטרוני 
  70 70 72  49 67 58  76 74 72  ) גון אקסל(כ

 הלהכין מצגת (לדוגמ

  Power Point(  82 84 87  62 76 58  69 76 79באמצעות 
  94 95 89  98 95 86  97 96 96  לשלוח ולקבל דואר אלקטרוני 

בגיליון טבלת נתונים לבנות 
אלקטרוני (כגון אקסל) 

  ולהפיק תרשים
 -- 71 66   -- 56 47   -- 61 64  

מש בתוכנות של מפות להשת

 Google באינטרנט (למשל:

Maps(  
75 73 80  61 79 61  71 85 82  

להשתמש במילון מקוון 
  83 77 71  63 76 71  80 71 69  (באינטרנט)

ספור יף בולטים וִמ להוס
  אוטומטי

 --   --  87   --   --  67   --   --  77  

  81  --   --   83  --   --   91  --   --   להוסיף תמונות וקישורים
ית תיקון ילהשתמש בפונקצ

  איות
 --   --  72   --   --  57   --   --  74  

 לבצע עיצוב ועימוד פסקאות
  במסמך

 --   --  85   --   --  65   --   --  79  
חישובים באמצעות  לבצע

בגיליון האלקטרוני נוסחאות 
  כדוגמת אקסל 

 --   --  
58  

 --   --  
46  

 --   --  
53  

   

גם המורים בבתי הספר דוברי ספר דוברי עברית, הבדומה לעמיתיהם בבתי  – דוברי ערביתמורים 

ם ה, אם כי שיעוריגבוהה בשימוש במעבד תמלילים ובדואר אלקטרונירמת מיומנות ערבית מדווחים על 

יותר רבים של מורים,  בנוסף, שיעורים גבוהיםנמוכים במעט מהשיעורים שעלו במגזר דוברי עברית. 
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גבוהה רמת מיומנות על  דיווחו) 67%‒47%( קבוצת ההשוואה) לעומת 76%‒64%(בקבוצות התכנית 

אך לא ניתן להצביע על מגמות הקשורות בשימוש בגיליון אלקטרוני ובבניית טבלאות נתונים בתוכנה זו, 

המדווחים על מיומנויות בשיעורי המורים ממשיים לא חלו שינויים לאורך השנים הטמעת התכנית שכן ל

  .האל

נראה כי לתכנית הלאומית השפעה מורים בבתי ספר דוברי עברית, ה דיווחיבעלה אשר עם זאת, ובניגוד ל 

ה הדרגתית לאורך שנות יחלה עליחיובית בתחומים אלה בקרב המורים בבתי ספר דוברי ערבית שכן  

בהכנת מצגת, בשימוש בתוכנת  בשימוש גבוההמיומנות רמת התכנית בשיעורי המורים המדווחים על 

גבוהים יותר בקרב  ובשיעורים וזאת רק בקרב קבוצות התכנית –מפות באינטרנט ובשימוש במילון מקוון 

ה של ימצטרפי א' (עלילעומת בשלושת התחומים בין תשע"א לתשע"ג) בממוצע  11%יה של ימצטרפי ב' (על

   .)בשלושת התחומים בין תשע"א לתשע"גבממוצע  7%

מיומנות גבוהה ביישומים מתקדמים  רמת שיעורי המורים בבתי ספר דוברי ערבית המדווחים על לבסוף, 

מורים בבתי ספר דוברי עברית, אך ה דיווחיב ושנתקבל נתוניםבהשוואה לבאופן כללי נמוכים יותר 

מצטרפי א' רב בקבחמשת היישומים בממוצע  79%( גבוהים יותר הבקבוצות התכנית א' וב' שיעורים אל

הבדלים אלה בין הקבוצות מעלים  .)בממוצע 63%( קבוצת ההשוואהלעומת מצטרפי ב')  בקרב 73%- ו

מורים ה דיווחיב ושעל נתוניםבשונה מה .בהקשרים אלההתכנית הלאומית אפשרות להשפעה ישירה של 

בקרב דוברי  דמותמתקהמיומנויות העל שיפור  לא השפיעה תכנית נראה כי הבבתי ספר דוברי עברית, 

 המיומנויות אלרמתן של כלומר מהעובדה ש –"אפקט תקרה" וייתכן כי השיפור חל בהשפעת , ערבית

    בלאו הכי בקרב מורים דוברי עברית. הגבוה
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  תלמידים –מיומנויות שימוש בכלים מתוקשבים סטנדרטיים 

 דוברי עבריתתלמידים  :שימוש בכלים מתוקשבים סטנדרטייםה: מיומנויות 50לוח 

  האם ובאיזו מידה אתה מסוגל לבצע את המשימות הבאות במחשב?
  המשיבים "יכול לעשות זאת באופן סביר" או "יכול לעשות זאת היטב בכוחות עצמי")שיעור (

  מצטרפי תשע"ב  השוואההקבוצת   מצטרפי תשע"א  

  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  

N 3298  3272  4099  1493  1682  1777  617  736  781  

להכין מסמך או לכתוב 
עבודה במעבד תמלילים 

  ) WORD ה(לדוגמ
78 77 77  80 80 76  76 73 77  

להשתמש בגיליון 
  ) גון אקסלאלקטרוני (כ

39 37 44  42 39 35  38 31 40  

 הלהכין מצגת (לדוגמ
  )Power Pointבאמצעות 

77 79 84  73 76 77  71 69 81  

לשלוח ולקבל דואר 
  אלקטרוני 

79 74 75  76 74 71  67 69 71  

לבנות טבלת נתונים 
בגיליון ולהפיק תרשים 

  אלקטרוני (כגון אקסל)
 -- 37 42   -- 39 37   -- 35 37  

להשתמש בתוכנות של 
 מפות באינטרנט (למשל:

Google Maps (  
71 70 74  72 70 72  66 68 67  

להשתמש במילון מקוון 
  (באינטרנט)

77 76 73  75 76 75  65 69 70  

להוסיף תמונות 
  וקישורים

 --   --  80   --  -- 77   --   -- 76  

להוריד חומרים ממרחב 
  העבודה הכיתתי

 --   --  64   --  -- 54   --   -- 56  

ספור להוסיף בולטים וִמ 
  אוטומטי

 --   --  40   --  -- 39   --   -- 35  

חישובים באמצעות  לבצע
בגיליון נוסחאות 

  אלקטרוני כדוגמת אקסל
 --   --  17   --  -- 15   --   -- 12  

שיעורים נמוכים יותר בקרב התלמידים מדווחים  ,בהשוואה למוריםלל, ככ – דוברי עבריתתלמידים 

מיומנות גבוהה רמת מדווחים על  מהתלמידיםבממוצע  62%( על שליטה במיומנויות התקשוב השונות

יתה השפעה מעטה יבנוסף, נראה כי לתכנית הלאומית ה מהמורים). 86%בכלים מתוקשבים לעומת 

שכן  ,על מרבית מיומנויות התקשוב בקרב תלמידים בבתי ספר דוברי עברית (אם אכן הייתה)בלבד 

מיומנות רמת בשיעורי התלמידים המדווחים על  שינויים משמעותיים במרבית התפקודים לא ניכרו

א הכנת יופן הד תיוצאלאורך שנות הפעלת התכנית.  הבחלקם אף חלו ירידות בשיעורים אל ;גבוהה

מיומנות גבוהה בשימוש זה בקבוצת רמת בשיעורי התלמידים המדווחים על  7%ה של יחלה עלי: מצגות

בלבד  3%יה של יבקבוצת ההשוואה חלה עללעומת זאת,  בקבוצת מצטרפי ב'. 10%ה של יועלי מצטרפי א'

  . ספוריםאחוזים נעו סביב בשאר השימושים בשימוש זה לאורך השנים. השינויים לאורך השנים 

הממצאים יישומים מתקדמים.  כמהרמת מיומנותם ב לעבשנת תשע"ג בלבד נשאלו התלמידים גם 

מהתלמידים  80%-כמיומנויות גבוהות בהוספת תמונות וקישורים למסמכים: רמות על  מצביעים

גבוהה בתחום זה. בנוסף, למעלה ממחצית התלמידים בכל ברמה בקבוצות השונות דיווחו על יכולת 

פחות ממחצית הקבוצות מדווחים על יכולת גבוהה בהורדת חומרים ממרחב העבודה הכיתתי. עם זאת, 

 39%ממצטרפי א',  40%( ספור אוטומטי במעבד תמליליםמהתלמידים מסוגלים להוסיף בולטים וִמ 
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ושיעורים נמוכים עוד יותר מסוגלים לבצע חישובים ) בלבד ממצטרפי ב' 35%-מקבוצת ההשוואה ו

  מקרב מצטרפי ב').  12%-מקבוצת ההשוואה ו  15%  ממצטרפי א', 17%( בגיליון אלקטרוני

 דוברי ערביתתלמידים  :שימוש בכלים מתוקשבים סטנדרטייםהמיומנויות  :51לוח 

  האם ובאיזו מידה אתה מסוגל לבצע את המשימות הבאות במחשב?
  המשיבים "יכול לעשות זאת באופן סביר" או "יכול לעשות זאת היטב בכוחות עצמי") שיעור(

  מצטרפי תשע"ב  שוואההקבוצת ה  מצטרפי תשע"א  

  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  

N  1319  1275  1153 435  393  384  824  826  777  
להכין מסמך או לכתוב עבודה 

  WORD (  69 75 76  79 76 67  69 67 69 הבמעבד תמלילים (לדוגמ

גון להשתמש בגיליון אלקטרוני (כ
  39 41 39  37 24 33  53 43 34  ) אקסל

באמצעות  הלהכין מצגת (לדוגמ
Power Point(  55 64 70  63 56 57  45 36 51  

  לשלוח ולקבל דואר אלקטרוני
63 65 67  72 72 58  65 55 62  

טבלת נתונים ולהפיק תרשים לבנות 
  33 33 --   33 30 --   49 43 --   בגיליון אלקטרוני (כגון אקסל) 

להשתמש בתוכנות של מפות 
  Google Maps(  62 52 58  70 57 55  59 47 55 באינטרנט (למשל:

  56 59 58  55 66 70  65 60 62  להשתמש במילון מקוון (באינטרנט)

  61 --   --   62 --  --   72  --   --   להוסיף תמונות וקישורים
להוריד חומרים ממרחב העבודה 

  64 --   --   45 --  --   71  --   --   הכיתתי
  45 --   --   37 --  --   54  --   --   ספור אוטומטילהוסיף בולטים וִמ 

חישובים באמצעות נוסחאות  לבצע
  27 --   --   26 --  --   41  --   --    )כדוגמת אקסל(בגיליון אלקטרוני 

  

רמת מיומנותם של התלמידים בכלים מתוקשבים מהנתונים עולה כי ככלל,  – דוברי ערביתתלמידים 

בבתי ספר דוברי עברית.  התלמידים בהשוואה לזו שלבמעט סטנדרטיים בבתי ספר דוברי ערבית נמוכה 

על מרבית מיומנויות אכן הייתה) אם (יתה השפעה מעטה בלבד ילתכנית הלאומית ה בנוסף, נראה כי

לא חלו עליות  שכן במהלך שנות הפעלת התכנית ,התקשוב גם בקרב תלמידים בבתי ספר דוברי ערבית

עם זאת, בשני . בשיעורי התלמידים המדווחים על מיומנות גבוההמשמעותיות במרבית התפקודים 

חלו במהלך  ‒ נים בגיליון אלקטרוניובניית טבלאות נתו Power Pointהכנת מצגת באמצעות  ‒שימושים 

במהלך גבוהה, בעיקר בקרב מצטרפי א'. רמת מיומנות בשיעורי התלמידים המדווחים על עליות השנים 

בקבוצת מצטרפי א' המדווחים על ) בשיעורי התלמידים 53%- ל 34%-(מ 19%שנות התכנית חלה עלייה של 

הכנת מיומנות של ) ב70%-ל 55%-(מ 15%יה של ימיומנות גבוהה בשימוש בגיליון אלקטרוני ועלרמת 

ה קלה בלבד של יעליחלה ו לאורך השנים מצגות. בקרב מצטרפי ב' לא חל שינוי בשימוש בגיליון אלקטרוני

מיומנות בדיווח על  4%ה של יהכנת מצגות. בקבוצת ההשוואה חלה עלימיומנות של ) ב51%-ל 45%-(מ 6%

  . הכנת מצגותמיומנות של ב 6%ל בשימוש בגיליון אלקטרוני וירידה ש
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בדומה לתלמידים בבתי ספר דוברי עברית, גם התלמידים בבתי ספר דוברי ערבית מדווחים על בנוסף, 

ובהן ניכר יתרון , עליהם נשאלו בשנת תשע"ג בלבדשרמות גבוהות של מיומנות ביישומים מתקדמים 

מהתלמידים בקרב מצטרפי א'  72%: לתלמידים בקרב קבוצת מצטרפי א' בהשוואה ליתר הקבוצות

גבוהה בהוספת תמונות רמת מיומנות דיווחו על  ממצטרפי ב') 61%-מקבוצת ההשוואה ו 62%(לעומת 

מקרב  64%- מקרב קבוצת ההשוואה ו 45%מקרב מצטרפי א' (לעומת  71%-ו וקישורים למסמכים,

ובהורדת חומרים  נטרנט הכיתתיאתר האילחומרים  תמיומנות גבוהה בהעלארמת מצטרפי ב') דיווחו על 

  . ממנו

בדומה לתלמידים בבתי ספר דוברי עברית, שיעורים נמוכים יותר של תלמידים דיווחו על מיומנות גבוהה 

 45%-מקבוצת ההשוואה ו 37%לעומת  ‒ מהתלמידים בקבוצת מצטרפי א' 54% :בשימושים נוספים

מקרב  41%- ספור אוטומטי, ומסמכים בולטים וִמ דיווחו כי הם מסוגלים להוסיף ל ‒ מקבוצת מצטרפי ב'

 27%- מקבוצת ההשוואה ו 26%חישובים בגיליון אלקטרוני (לעומת יומנות בביצוע מצטרפי א' דיווחו על מ

   ממצטרפי ב').

  

לא ראשית, חשוב כמובן לזכור כי  :שימוש בכלים מתוקשבים סטנדרטייםהמיומנויות לסיכום 

 פיכךאך ורק דיווחים עצמיים. לוהנתונים משקפים מדידה ישירה של מיומנויות השימוש בתקשוב  נעשתה

משום (בפרט כאל נתונים מוחלטים הורים והתלמידים המומלץ שלא להתייחס לנתונים בדיווחי 

ולנסות לזהות נקודות מנקודת מבט משווה ם בה), אלא להתבונן "אפקט תקרה"ד ורווח מאשבדיוווחים 

  חוזק וחולשה יחסיות.

. ראשית, אחדות התמונה העולה ביחס למיומנויות המורים בשימוש בכלים מתוקשבים מצביעה על מגמות

 90%מגזר דוברי ערבית (לעומת ) 100%-יותר במגזר דוברי עברית (קרוב לרבים , אם כי מרבית המורים

, ללא הבדלים ובדואר אלקטרוניגבוהה בשימוש במעבד תמלילים רמת מיומנות  מדווחים על) בממוצע

יותר בקרב מורים בבתי ספר רבים מבוטלים, בלתי שיעורים  ניכרים בין הקבוצות ולאורך השנים. שנית,

גבוהה בשימוש בכלים מתוקשבים רמת מיומנות דוברי עברית מבבתי ספר דוברי ערבית, מדווחים על 

כנת מפות באינטרנט ושימוש במילון מקוון. אחרים כדוגמת גיליון אלקטרוני, הכנת מצגות, שימוש בתו

מבוססים על דיווחים עצמיים ולא על ביצועים בפועל ועל כן יש להתייחס אליהם  היש לזכור כי נתונים אל

התבוננות במגמות  .המידת השליטה של המורים במיומנויות אלעל בזהירות בבואנו להסיק מסקנות 

למורים בבתי ספר דוברי  רקקבוצות מאפשרת להסיק כי השינויים לאורך שנות התכנית בקרב שלוש ה

של  תה, עובדה העשויה להעיד על השפעהיה יתרון לקבוצות התכנית על פני קבוצת ההשוואהערבית 

, אם כי יש גם לקחת בחשבון אפשרות כי הבדלים מקדמיים התכנית הלאומית על מיומנויות אלה

בתי ספר דוברי בלבסוף,  .מגמות השינויים לאורך השניםלאחראים עשויים להיות במאפייני הקבוצות 

מיומנות רמת  מדווחים עלהבהשוואה לעמיתיהם בבתי ספר דוברי ערבית רבים יותר המורים עברית 

תחומים אלה רק על עה יתכנית הלאומית השפהזאת, נראה כי  עםגבוהה ביישומי תקשוב מתקדמים. 

 הכלומר מהעובדה שמיומנויות אל –"אפקט תקרה" בשל י אול, המורים בבתי ספר דוברי ערביתבקרב 

גבוהות בלאו הכי בקרב מורים בבתי ספר דוברי עברית ומרווח פוטנציאל השיפור היה קטן יותר בהשוואה 

    לזה של מורים בבתי ספר דוברי ערבית.
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ה הנתונים ביחס למיומנויות התלמידים בכלים מתוקשבים שונים מעודדים פחות בהשוואה לאל

מיומנות נמוכה יותר בשימוש  ראשית, התלמידים בשני המגזרים מדווחים עלהמורים. בקרב שהתקבלו 

לא ניכרו הבדלים תלמידים בשני המגזרים בקרב הבכלים מתוקשבים בהשוואה למוריהם. זאת ועוד, 

מעורבות של לא ניתן להצביע על במרבית התחומים שנסקרו ולפיכך משמעותיים בין הקבוצות השונות 

ספר התהליכים בבתי היתה "זליגה" של יכי הבהחלט ייתכן  ,עם זאת. ההתכנית הלאומית בתחומים אל

תהליכים כך ותחרות, העברת מידע וכד', בעקבות נכללים בה ספר שאינם הבתכנית לבתי הנכללים 

. יוצאי דופן הם הכנת התכנית הלאומיתבתכנית האפילו על השפעת נכללים מקבילים בבתי ספר שאינם 

מידת השיפור נראה כי  ;ובניית טבלאות נתונים בגיליון אלקטרוני Power Pointמצגת באמצעות 

לבסוף, בהשוואה לקבוצת הביקורת בשני המגזרים. מידה רבה בקבוצות התכנית הייתה גבוהה ב

יתרון לצד מתקדמים, מדווחים על רמות גבוהות של מיומנות ביישומי תקשוב  התלמידים בשני המגזרים

ממצא העשוי לנבוע מהשפעה ישירה  ‒ ניכר לתלמידים בקרב קבוצת מצטרפי א' בהשוואה ליתר הקבוצות

   או עקיפה של התכנית הלאומית.

    הםמפני ההתגוננותובאינטרנט  ב. מקרי אלימות3

בריונות באלימות וגם בתופעות שליליות הבאות לידי ביטוי במלווה השיפור הטכנולוגי בעולם המחשבים 

ידי שיפור (או ללידי שילוב התקשוב מביא מידה באיזו במסגרת מחקר זה ביקשנו לבחון ברשת. לכן 

 . האלמציגים נתונים  57‒52 בריונות ברשת. לוחותהאלימות וההחמרה) בתופעות 

   מורים :מקרי אלימות באינטרנט

  דוברי עברית מורים :מקרי אלימות באינטרנט  :52לוח 

   בחודש האחרון... האם
  המשיבים "קרה פעם אחת" או יותר) שיעור(

  מצטרפי תשע"ב  השוואההקבוצת   מצטרפי תשע"א  

  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  

N 451 399 502  201  180 195  103  107  100  
מישהו הפיץ תמונה או מידע 

  1 0 0  2 1 1  1 1 2  ?באינטרנט כדי לפגוע בך
או העליבו אותך אותך ו קילל

  1 2 1  1 1 3  1 1 2  ?באינטרנט
  1 2 0  2 1 1  0 0 0  ?באינטרנטאיימו עליך 

תלמיד בנוגע לפגיעה אליך פנה 
הוא או חוו או אלימות ש

  חבריו באמצעות האינטרנט?
15 14 16  26 16 14  12 8 11  

  

מצביעים על בכל הקבוצות ובכל השנים מורים בבתי ספר דוברי עברית הנתוני  –דוברי עברית מורים 

עם  .אינטרנט כלפי המוריםבבלבד) על מקרי אלימות  3%‒0% רמות כמעט אפסיות של דיווחים (בין

תלמידים בנוגע לאלימות שחוו  שליה ימבוטלים של מורים מדווחים על פנבלתי שיעורים  זאת,

רשמה ירידה נקבוצת ההשוואה ב באינטרנט, ללא שינויים משמעותיים לאורך השנים בקבוצות התכנית.
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כלים בידיהם בנוסף, נשאלו המורים אם הם חשים שיש . בתחום זה במהלך שנות התכנית 14%- ל 26%-מ

בממוצע)  70%-. מרבית המורים (כנטמנעות מסכנות באינטריתלמידים בשימוש זהיר ובהאת הלהנחות 

בדיווחים בין תשע"א שהם חשים כי הם יכולים להנחות את התלמידים, ובכל הקבוצות מדווחים 

) 81%- ל 70%-(מ 11% עלייה של בקרב מצטרפי ב' בהשוואה ליתר הקבוצות: חלה עלייה לתשע"ג

) בקבוצת 76%-ל 59%- (מ 17%של ו ) בקבוצת ההשוואה,74%-ל 61%-(מ 13% של בקבוצת מצטרפי א',

   מצטרפי ב'.

דוברי ערביתמורים  :מקרי אלימות באינטרנט  :53לוח   

   האם בחודש האחרון ...
  המשיבים "קרה פעם אחת" או יותר) שיעור(

  מצטרפי תשע"ב  שוואההקבוצת ה  מצטרפי תשע"א  

  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  

N  182  135  158 48  40  41  110  90  108  

תמונה באינטרנט מישהו הפיץ 
  2 1 1  0 0 0  0 0 2  ?או מידע כדי לפגוע בך

או העליבו אותך אותך ו קילל
  1 2 2  0 0 0  2 2 0  ?באינטרנט

  1 1 0  0 3 0  1 0 0   ?באינטרנטו עליך איימ

בנוגע לפגיעה תלמיד אליך פנה 
הוא או חוו או אלימות ש

  ?חבריו באמצעות האינטרנט
10 6 6  8 8 7  6 9 9  

  
המורים בבתי הספר  דוברי עברית, גםהמורים דיווחי בדומה לנתונים שעלו מ – דוברי ערביתמורים 

 בלבד) 3%‒0%אינטרנט מכל סוג כלפיהם (במקרי אלימות  של רמות אפסיותדוברי ערבית מדווחים על 

פניות מצד עם זאת, שיעורי המורים בבתי ספר דוברי ערבית אשר דיווחו על  השנים.בכל בכל הקבוצות ו

תלמידים בנוגע לאלימות שחוו באינטרנט היו נמוכים מאלה שדווחו ע"י מורים בבתי ספר דוברי עברית 

קבוצת מצטרפי ב ;יתה השפעה מיטיבה בתחום זהילא נראה כי לתכנית ה ,עם זאת. 10%-ל 6% ונעו בין

באמצעות ם בנושא פגיעה אליה בשיעור המורים המדווחים על פניות של תלמידים 4%רשמה ירידה של נא' 

  לאורך שנות התכנית.  הבדיווחים אל 3%יה של יבקרב מצטרפי ב' חלה דווקא עלאך אינטרנט, ה

מורים בבתי ספר דוברי עברית, נתונים שעלו מדיווחי הובניגוד ל לפחות על בסיס דיווחי המורים לבסוף,

דוברי ערבית ביחס ליכולתם להנחות נראה כי התכנית הלאומית שיפרה את תחושות המורים בבתי ספר 

ה בשיעורי המורים המדווחים יחלה עליאמנם בשתי קבוצות התכנית  :תלמידים בשימוש זהיר באינטרנט

בקרב מצטרפי א'  ]74%-ל 56%-מ[ 18%ה של יכי ביכולתם להנחות תלמידים בשימוש זהיר באינטרנט (עלי

בתחום זה  14%של צת ההשוואה חלה דווקא ירידה בקבו , אךבקרב מצטרפי ב') ]68%- ל 56%- מ[ 12%של ו

  ). 45%-ל 59%-(מ
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  תלמידים  :מקרי אלימות באינטרנט

  דוברי עבריתתלמידים  :מקרי אלימות באינטרנט  :54לוח 

   האם בחודש האחרון ...
  המשיבים "קרה פעם אחת" או יותר)שיעור (

  מצטרפי תשע"ב  השוואההקבוצת   מצטרפי תשע"א  

  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  

N  3298  3272  4099  1493  1682  1777  617  736  781  

באינטרנט מישהו הפיץ 
תמונה או מידע כדי 

  ?לפגוע בך
5 6 4  4 5 4  3 4 2  

או העליבו אותך ו קילל
  ?באינטרנטאותך 

13 11 9  12 8 9  9 8 6  

  2 3 3  3 4 3  4 5 5   ?באינטרנטאיימו עליך 

על שיעורים נמוכים של תלמידים המציינים כי הופץ הנתונים מצביעים  – דוברי עבריתדים תלמי

עדר כל השפעה של התכנית יהועל  באינטרנטאיימו עליהם לפגוע בהם או שכדי נגדם מידע באינטרנט 

ללא הבדלים בין  5%‒4% השיעורים סביבנעו בכל הקבוצות  :אלימות באינטרנטההלאומית בתחום 

) של תלמידים דיווחו על 13%‒6%שיעורים גבוהים יותר (קבוצות או לאורך שנות התכנית. עם זאת, ה

במהלך שנות  הבכל הקבוצות חלו ירידות דומות בשיעורים אלאך נגדם על עלבונות שהופנו קללות או 

  שוואה ומצטרפי ב'). הבוצות הקבקרב  3%ירידה של בקרב מצטרפי א' ו 4%ירידה של ( התכנית

  דוברי ערביתתלמידים  :מקרי אלימות באינטרנט  :55לוח 

   האם בחודש האחרון ...
  )המשיבים "קרה פעם אחת" או יותר שיעור(

  מצטרפי תשע"ב  שוואההקבוצת ה  מצטרפי תשע"א  

  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  

N  1319  1275  1153 435  393  384  824  826  777  
באינטרנט מישהו הפיץ 

תמונה או מידע כדי 
  לפגוע בך

12 12 9  11 14 11  11 12 12  

או העליבו אותך קיללו 
  14 16 18  17 13 12  14 17 18  אותך באינטרנט

  14 12 15  12 9 9  10 14 14  באינטרנט איימו עליך 

  

על מספר מקרי אלימות התלמידים בבתי ספר דוברי ערבית מדווחים  –דוברי ערבית תלמידים 

להבדיל . בנוסף, תלמידים בבתי ספר דוברי עבריתדיווחי הים ושלושה בהשוואה ליפי שנבאינטרנט גדול 

בתי בקרב תכנית הלאומית, ה לשלא נראתה כל השפעה שאצלם תלמידים בבתי ספר דוברי עברית, המ
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ירידה בשיעורי התלמידים המדווחים על מקרי אלימות באינטרנט בשתי קבוצות חלה ספר דוברי ערבית 

רמות הדיווח הכלליות  נוכחהם משמעותיים לאך  ,לכל היותר) 4%(קטנים הירידה שיעורי אמנם התכנית. 

בשיעורי  4%ה של השנים. נרשמה ירידבכל בכל הקבוצות ו 15%‒10% נעות סביבהו ממילא נמוכותה

 ואילואו העליבו אותם באינטרנט בכל אחת משתי קבוצות התכנית, אותם התלמידים המדווחים שקיללו 

  בשיעורי התלמידים המדווחים כך.  5%ה של יבקבוצת ההשוואה חלה דווקא עלי

איומים כי הופנו כלפיהם בשיעור התלמידים המדווחים  4%חלה ירידה של ' א מצטרפי בקבוצתבנוסף, 

בשיעור  3%ה של י. מנגד, בקבוצת ההשוואה חלה עלי1%ירידה של חלה  'בבקבוצת מצטרפי ובאינטרנט 

חלה ירידה של לבסוף, בקבוצת מצטרפי א'  איומים באינטרנט.כי הופנו כלפיהם התלמידים המדווחים 

 1%יה של יעל בשיעור התלמידים המדווחים כי הפיצו נגדם מידע פוגע באינטרנט, אך מנגד חלה 3%

יתה ינראה כי לתכנית הלאומית הכלומר,  .יציבות. בקבוצת ההשוואה נשמרה בקבוצת מצטרפי ב'

בתחום האלימות ברשת בקרב תלמידים בבתי ספר דוברי  )אם כי לא גדולה(השפעה חיובית מסוימת 

    ערבית.

 

  תלמידים :אינטרנטבמניעת אלימות ו התגוננות

  דוברי עבריתתלמידים  :אינטרנטבמניעת אלימות וברשת התגוננות   :56לוח 

   ש...לאמירה  מסכיםאתה  מידה באיזו
  ד")והמשיבים "במידה רבה" או "במידה רבה מא שיעור(

  מצטרפי תשע"ב  השוואההקבוצת   מצטרפי תשע"א  

  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  

N  3298  3272  4099  1493  1682  1777  617  736  781  

אני יודע מה צריך לעשות 
כדי להימנע מסכנה 

  באינטרנט
90 90 87  86 88 87  82 87 83  

הוריי יודעים מה אני 
  מחשב ובאינטרנטבעושה 

87 87 84  86 87 86  84 84 85  

בבית הספר מסבירים לנו 
איך להיזהר ולשמור על 

  עצמנו באינטרנט 
82 82 82  71 71 76  66 67 72  

  

דרכים ל) 85%-תלמידים (כהה של רבמצביעים על מודעות הנתונים  –עברית  דובריתלמידים 

המדווחים כי הוריהם יודעים  )85%- מנעות מסכנה באינטרנט ועל שיעורים גבוהים של תלמידים (כילה

ספר מידע הבאינטרנט. שיעורים נמוכים יותר של תלמידים מדווחים כי הם מקבלים בבית  מעשיהםמה 

תכנית הנראה כי  ).80%‒75% לא היו נמוכים ונעו סביב האם כי גם שיעורים אלזהירות באינטרנט על 

בקרב מצטרפי א' אף חלה ירידה . , אולי בהשפעת "אפקט התקרה"העה בתחומים אליהשפלא הלאומית 

מנע מסכנה ושל יבמהלך השנים בשיעורי התלמידים המדווחים כי הם יודעים מה עליהם לעשות כדי לה

בשני התחומים). בקבוצת מצטרפי ב'  3%(ירידה של  מחשבמעשיהם בהטוענים כי הוריהם יודעים מה 

במהלך שנות התכנית. אמנם בקרב מצטרפי ב' חלה  היציבות בשני תחומים אלנשמרה קבוצת ההשוואה בו
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 ,אמצעי זהירות באינטרנטבשיעור התלמידים המדווחים כי בבית הספר מסבירים להם על  6%ה של יעלי

  .יה דומה גם בקבוצת ההשוואהיעל ך חלהא

  דוברי ערביתתלמידים  :מניעת אלימות באינטרנטוברשת התגוננות   :57לוח 

  
   ש...לאמירה  מסכיםאתה  מידה באיזו

  (אחוז המשיבים "במידה רבה" או "במידה רבה מאד")

  מצטרפי תשע"ב  שוואההקבוצת ה  מצטרפי תשע"א  

  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  

N  1319  1275  1153 435  393  384  824  826  777  
אני יודע מה צריך 

לעשות כדי להימנע 
  מסכנה באינטרנט

71 77 80  68 70 70  68 67 71  

הוריי יודעים מה אני 
מחשב בעושה 

  ובאינטרנט
79 80 82  83 85 77  73 75 78  

בבית הספר מסבירים 
לנו איך להיזהר 

ולשמור על עצמנו 
  ברשת האינטרנט 

79 81 86  79 75 71  67 81 81  

  

שיעור התלמידים בבתי ספר דוברי ערבית המדווחים על מודעות לדרכים  –דוברי ערבית תלמידים 

 ,חבריהם בבתי ספר דוברי עבריתמשיעורם בקרב ) 70%- (כמעט מנעות מסכנה באינטרנט נמוכים ילה

זהירות על קבלת מידע בבית ספר ב) ו80%- לפעילויותיהם במחשב (כ אך דומים במודעות ההורים

פעולות על הה את הידע של התלמידים במגזר זה רחיבנראה כי התכנית העם זאת,  ).75-80%( באינטרנט

בשיעור התלמידים שדיווחו כך  9%ה של יבתחום זה חלה עלי ;מנע מסכנות באינטרנטילהכדי  יש לנקוטש

חלה עלייה של  ההשוואהבקבוצת ) ו3%חלה עלייה קטנה יותר ( בקבוצת מצטרפי ב', א' בקבוצת מצטרפי

2%.    

בקרב מצטרפי ב') בשיעורי  5%-בקרב מצטרפי א' ו 3%ה מתונה בקבוצות התכנית (יבנוסף, חלה עלי

) 6%בקבוצת ההשוואה חלה ירידה (באינטרנט.  יהםהתלמידים המדווחים כי הוריהם מודעים לפעולות

בשיעורי התלמידים  7%ה של יא' חלה עלי בקבוצת מצטרפי לבסוף, בדיווחי התלמידים המדווחים כך.

בקבוצת מצטרפי ב'  14%ה של יבאינטרנט ועליכיצד להיזהר הסברים כי קיבלו בבית הספר המדווחים 

  בשיעורי התלמידים המדווחים כך.  8%בקבוצת ההשוואה חלה ירידה של לעומת זאת, בתחום זה. 

 

 יומםסדר נכלל בבאינטרנט התגוננות נושא הניכר כי מדברי המרואיינים  ‒ איכותנייםהממצאים ה •

ברשת ובבטיחות בשימוש  התגוננותהבתי הספר עוסקים בנושא  .של בתי הספר שהשתתפו במחקר

וחלקם  ים,של המחנכמתמדת , חלקם באינטנסיביות לאורך כל השנה תוך מעורבות מוגברת ובה

ספר כדי לקדם את המודעות פעולות שנעשות בבתי הה .בעיקר בתקופת "שבוע האינטרנט הבטוח"

שבו כל בית  "שבוע האינטרנט הבטוח" , וכוללות אתהמורים והתלמידים לנושא רבות ומגוונות בקרב

הזמנת מרצה אורח במהלך שנת הספר עוסק בנושא במהלך כל השבוע באמצעות פעילות ולמידה, 

התגוננות על ברשת ו תלמידים ולעתים גם עם ההורים על זיהוי סכנותעם הכדי לשוחח  הלימודים
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על  ושיחותלוקת חומר הסברה, הרצאות אינטרנט בטוח באמצעות חשיתוף ההורים בנושא , מפניהן

תכנית בעבור בית הספר שתפקידו לבנות  הנושא במסגרת יום הורים, מיסוד צוות "חיים ברשת"

 ברשת ביד קשה  טיפול באירועים של בריונות, הכוללת למידה של הנושא במסגרת שיעורי מפתח הל"ב

להן הם שהסכנות על ושלהם באינטרנט ללמוד על הרגלי השימוש כדי סקר פנימי לתלמידים  עריכתו

   .חשופים

לאורך שנת  יםמעורבות רבה של המחנכ כרתנית ועוסקים בנושא באינטנסיביהבבתי הספר 

ים ברשת אחר פעילות התלמיד יםאף עוקב יםחלק מהמחנכ הלימודים כולה ולא רק בימי שיא.

נאותה בלתי התלמידים על התנהגות בפני בפני ההורים ולעתים גם  יםומתריע "פייסבוק"החברתית 

  .חוסר זהירותעל או 

קבוצות המיקוד עם התלמידים הראו כי רובם שמעו על נושא האינטרנט הבטוח הממצאים של 

בנושא  ניכר בבירור שהתלמידים בבתי הספר העוסקים. ומכירים את הסכנות הקיימות

התלמידים בבתי טוב יותר מן הדרכים להתמודד אתן את מכירים את הסכנות ברשת ו ותבאינטנסיבי

  . מתמצומצמידה הספר העוסקים בנושא ב

  

 באינטרנט מצביעים על מגמותוההתגוננות אלימות התלמידים בנושא המורים והדיווחי , לסיכום

כלפיהם ראשית, המורים בשני המגזרים מדווחים על רמות כמעט אפסיות של מקרי אלימות . אחדות

שיעורים מדאיגים עם זאת, בכל הקבוצות) ללא שינויי מגמה לאורך שנות התכנית.  3%‒0%מכל סוג (

בתי ספר דוברי ערבית לעומת ) בממוצע 15%-יותר בקרב בתי ספר דוברי עברית (כ רבה במידהשל מורים, 

אך נראה כי לתכנית באינטרנט בנוגע לאלימות שחוו תלמידים אליהם כי פנו דיווחו  ממוצע),ב 8%-כ(

תכנית לכי  מצביעים על האפשרות מנגד, הנתונים  .בתחום זה הבייתה כל השפעה מיטיהלאומית לא ה

באינטרנט כיצד להשתמש תחושות המורים ביחס ליכולתם להנחות תלמידים היתה יד בשיפור הלאומית 

ה בשיעורי המורים בקבוצות התכנית בלבד שדיווחו ישכן חלה עלי, רשתמסכנות בכיצד להימנע ו ותזהירב

   כך. 

מזו  מעט התלמידים שונהבקרב מקרי אלימות באינטרנט על התמונה המצטיירת ביחס לדיווח 

רב דוברי עברית בממוצע בק 5%-מיעוט בלבד של תלמידים בשני המגזרים (כהמורים: בקרב שהתקבלה 

אך  ,איומיםהופנו כלפיהם באינטרנט או שפוגעני בקרב דוברי ערבית) ציינו כי הופץ נגדם מידע  13%- וכ

תחום האלימות ברשת על  )רבה לאאם כי (תה השפעה חיובית מסוימת ינראה כי לתכנית הלאומית הי

   בבתי ספר דוברי ערבית. בקרב תלמידים

 ינםתלמידים בבתי ספר דוברי עברית א בקרבמידע ביחס למניעת אלימות באינטרנט על לבסוף, הנתונים 

שכן שיעורי  ,תקרה"ה"אפקט בשל , אולי מצביעים על השפעה של התכנית הלאומית בתחום זה

בממוצע.  82%סביב  יםממילא ונע יםהתלמידים המדווחים על ידע בתחום ועל קבלת הסברים על כך גבוה

תלמידים במגזר דוברי ערבית מעלה אפשרות להשפעות חיוביות בקרב ה המצטיירת התמונלעומת זאת, 

  . מסוימות של התכנית הלאומית בתחום זה

: מדברי המרואיינים מתוך הסקרים הכמותייםהצטיירה הדיווחים האיכותניים מחזקים את התמונה ש

בתי  .שהשתתפו במחקרשל בתי הספר  יומםסדר נכלל בברשת האינטרנט  התגוננותנושא הניכר כי 

ברשת, חלקם באינטנסיביות לאורך כל השנה תוך בהתגוננות הספר עוסקים בנושא אינטרנט בטוח ו
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בבתי הספר  .וחלקם בעיקר בתקופת "שבוע האינטרנט הבטוח" יםשל המחנכמתמדת מעורבות מוגברת ו

ימודים כולה ולא רק לאורך שנת הל יםמעורבות רבה של המחנכ כרתנית ועוסקים בנושא באינטנסיביה

ומתריעות  "פייסבוק"אחר פעילות התלמידים ברשת החברתית  יםאף עוקב יםחלק מהמחנכ בימי שיא.

  .חוסר זהירותעל נאותה או  בלתיהתלמידים על התנהגות בפני בפני ההורים ולעתים גם 

ומכירים את  קבוצות המיקוד עם התלמידים הראו כי רובם שמעו על נושא האינטרנט הבטוחבהממצאים 

מכירים את  ותניכר בבירור שהתלמידים בבתי הספר העוסקים בנושא באינטנסיבי. הסכנות הקיימות

 מידההתלמידים בבתי הספר העוסקים בנושא בטוב יותר מן  הדרכים להתמודד אתןאת הסכנות ברשת ו

  . מתמצומצ

 

  באינטרנט  מוגנותבתקשוב והשיפור במיומנויות ה :3סיכום פרק 

הם בדקנו כיצד שימוש בכלים מתוקשבים ומיומנויות העל המורים והתלמידים דיווחי את זה בחנו  בפרק

להתמודד אתה בתום שלוש שנים כדי כלים יש ברשותם אילו וברשת תופסים וחווים את רמת האלימות 

שהועברו שאלונים בפרק זה מבוססים הן על נתוני ה ליישומה של התכנית הלאומית לתקשוב. הממצאים

הנתונים הכמותיים  .קבוצות המיקוד שנערכו לתלמידיםעל למורים ולתלמידים והן על ראיונות העומק ו

יותר במגזר דוברי עברית רבים , מרבית המורים, אם כי בתחומים אלה: ראשית אחדות מגמות הצביעו על

גבוהה בשימוש ומנות רמת מי ), מדווחים עלבממוצע 90%מגזר דוברי ערבית (לעומת ) 100%-(קרוב ל

 בלתישיעורים  .ללא הבדלים ניכרים בין הקבוצות ולאורך השנים במעבד תמלילים ובדואר אלקטרוני,

מדווחים על  ‒ בתי ספר דוברי ערביתלעומת יותר בקרב מורים בבתי ספר דוברי עברית רבים  ‒ מבוטלים

ן אלקטרוני, הכנת מצגות, תוכנת גבוהה בשימוש בכלים מתוקשבים אחרים כדוגמת גיליורמת מיומנות 

מבוססים על דיווחים עצמיים ולא על  היש לזכור כי נתונים אלמפות באינטרנט ושימוש במילון מקוון. 

ביצועים בפועל ועל כן יש להתייחס אליהם בזהירות בבואנו להסיק מסקנות ביחס למידת השליטה של 

   .ההמורים במיומנויות אל

מעלה התבוננות במגמות השינויים לאורך שנות התכנית ביישומי תקשוב מתקדמים בקרב שלוש הקבוצות 

. ייתכן כי הדבר נובע מורים בבתי ספר דוברי ערביתעל רק  השפיעה התכנית הלאומיתשאפשרות את ה

ברי גבוהות בלאו הכי בקרב מורים בבתי ספר דו הכלומר העובדה שמיומנויות אל –מ"אפקט תקרה" 

  ת.ערבי עברית ולכן מרווח פוטנציאל השיפור היה קטן יותר בהשוואה למורים בבתי ספר דוברי

 בקרב שהתקבלו לאלה בהשוואה פחות חיוביים מתוקשבים בכלים התלמידים למיומנויות ביחס הנתונים

מיומנות בשימוש בכלים  התלמידים בשני המגזרים מדווחים על רמות נמוכות יותר של .המורים

במרבית התחומים שנסקרו לא ניכרו הבדלים משמעותיים זאת ועוד, מתוקשבים בהשוואה למוריהם. 

של התכנית  ה שללהסיק על מעורבותולכן לא ניתן  של התלמידים בשני המגזרים, בין הקבוצות השונות

בתי  לעאם כי לא ניתן לשלול אפשרות של השפעה עקיפה רוחבית של התכנית  ההלאומית בתחומים אל

אלימות על התלמידים המורים והביחס לדיווחי  התמונה המצטיירת. בתכנית אינם נכלליםספר שה

המורים בשני המגזרים מדווחים על רמות כמעט  מגמות. ראשית,כמה באינטרנט מצביעה על  התגוננותהו

בעת  האך בללא שינויי מגמה לאורך שנות התכנית,  מכל סוגכלפיהם מות אפסיות של מקרי אלי

בתי ספר דוברי לעומת  יותר בקרב בתי ספר דוברי עבריתרבים  ‒ מבוטלים של מורים בלתישיעורים 
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על בסיס דיווחי  מנגד, נראה כישחוו ברשת. תלמידים בנוגע לאלימות כי פנו אליהם דיווחו  ‒ ערבית

תחושות המורים ביחס ליכולתם להנחות  אחראית לשיפור התכנית הלאומית ייתכן כי ,  לפחות המורים

  .המנעות מסכנות ביובהברשת תלמידים בשימוש זהיר את ה

 מדיווחימזו שהתקבלה מעט שונה על אלימות באינטרנט התלמידים של התמונה המצטיירת ביחס לדיווח 

באינטרנט או נגדם מידע פוגעני : מיעוט בלבד של תלמידים בשני המגזרים ציינו כי הופץ המורים

, רבהתה השפעה חיובית מסוימת, אם כי לא יאך נראה כי לתכנית הלאומית הי ,איומיםהופנו כלפיהם ש

  בתחום האלימות ברשת בקרב תלמידים בבתי ספר דוברי ערבית. 

 המוגנותמאמצי בית הספר בנושא על , מה-במידתסף, אחר שופכים אור נו הממצאים האיכותניים

של  יומםסדר ב כללנושא נהניכר כי מדברי המרואיינים בסקרים.  באינטרנט ומאירים היבטים שלא עלו

בתי הספר עוסקים בנושא, חלקם באינטנסיביות לאורך כל השנה תוך  .בתי הספר שהשתתפו במחקר

חלק  .וחלקם בעיקר בתקופת "שבוע האינטרנט הבטוח" יםשל המחנכ מתמדתמעורבות מוגברת ו

בפני ההורים ולעתים גם  יםומתריעחברתיות הות אחר פעילות התלמידים ברשת יםאף עוקב יםמהמחנכ

פעולות שנעשות בבתי הספר כדי לקדם . החוסר זהירותעל נאותה או בלתי התלמידים על התנהגות בפני 

עיסוק בנושא במסגרת "שבוע , וכוללות לנושא הן רבות ומגוונותהתלמידים של את המודעות של המורים ו

מיסוד צוות א, שיתוף ההורים בנוש ,הזמנת מרצה אורח במהלך שנת הלימודים", האינטרנט הבטוח

טיפול באירועים של בריונות , כוללת למידה של הנושאהתכנית לבית הספר "חיים ברשת" שתפקידו לבנות 

הסכנות על ושלהם ללמוד על הרגלי השימוש כדי לתלמידים  םייפנימ םיהעברת סקרוברשת ביד קשה 

הממצאים של קבוצות המיקוד עם התלמידים הראו כי רובם שמעו על נושא  .ברשתלהן הם חשופים ש

ניכר בבירור שהתלמידים בבתי הספר העוסקים . האינטרנט הבטוח ומכירים את הסכנות הקיימות

התלמידים טוב יותר מן הדרכים להתמודד אתן את מכירים את הסכנות ברשת ו ותבנושא באינטנסיבי

  .מתמצומצ מידהבבתי הספר העוסקים בנושא ב
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שיפור לגבי תפיסות ה  - 4פרק 

באקלים החינוכי ובהישגי 

  דיםילמתה
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. כמו מתקדמותהבסיסיות והתקשוב המיומנויות על תלמידים המורים וההפרק הקודם התמקד בדיווחי 

אינטרנט ואת הכלים שיש ברשותם באופן שבו הם תופסים וחווים את רמת האלימות ב כן דן הפרק

אנו מבקשים  הנוכחיבפרק  תה בתום שלוש שנים ליישומה של התכנית הלאומית לתקשוב.להתמודד ִא 

על ד ווהמוטיבציה של התלמידים ללמעל  ,האקלים החברתיעל להתמקד בהשפעות של התכנית 

נדגיש שאין מדובר בבדיקה ישירה של . מעמד המוריםבכן בתנאי העבודה ולימודים, ובם ההישגי

ועל נתוני ההישגים במסגרת המיצ"ב), אלא בדיווחים של  האקליםההשפעה (כמו למשל בהתבסס על נתוני 

 המרואיינים על ההשפעות.

  הלימודעל שימוש בתקשוב ההשפעות התפיסות לגבי א. 4

עליו נסמכים יתר מעגלי שהבסיס ו של התכנית הלאומית עמוד התווךהוא   הלימוד בכיתהתהליך 

שימוש בתקשוב הפרק זה נתאר כיצד המורים והתלמידים תופסים את ההשפעות של -ה. בתתתהשפע

   . 61‒58 הנתונים מוצגים בלוחות ומחוץ לה. הכיתה בתוךתחומים במגוון 

  מורים  – במחשבים בבית הספרשימוש השפעות התפיסות לגבי ה

  דוברי עבריתמורים  :שימוש במחשבים בבית הספרההשפעות תפיסות לגבי ה :58וח ל

  שימוש במחשבים בבית הספר משפיע (או עשוי להשפיע) בכל אחד מהתחומים:הבאיזו דרך, לדעתך, 
  המשיבים "משפר במידה מועטה" או "משפר במידה רבה") שיעור(

  מצטרפי תשע"ב  השוואההקבוצת   מצטרפי תשע"א  

  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  

N  451 399 502  201  180 195  103  107  100  

מידת ההצלחה של התלמידים 
  84 91 83  91 88 89  86 87 92  בלימודים

צון של התלמידים להשקיע הר
  79 90 77  91 87 90  83 83 89  בלימודים

   במהלך בכיתה המשמעת תרמ
  72 70 47  76 66 59  71 82 76   השיעורים

 תלמידל הש האפשרות
  81 91 88  89 89 90  84 87 89   לו המותאם בקצב להתקדם

כות המטלות שהתלמידים אי
  74 82 82  85 79 80  77 83 87  מכינים (שיעורי בית, עבודות)

תלמידים המידת ההעמקה של 
  73 79 68  84 79 78  78 81 85  בחומר הנלמד

האפשרות של התלמידים 
לתרגל ולחזור על חומר שנלמד 

  בשיעור
91 89 88  86 90 91  81 90 86  

 הכיתה של ההתקדמות בקצ
  69 76 65  72 76 72  73 77 76   הלימודים בחומר

  

תפיסות חיוביות של על באופן כללי מצביעים  58הנתונים המוצגים בלוח  – דוברי עבריתורים מ

מהמורים סבורים  80%-למעלה משימוש במחשבים בבתי הספר: המורים ביחס למידת ההשפעה של ה
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עם זאת, . םשלה מוטיבציהשל הושל התלמידים  הדילמה יכי המחשוב משפר היבטים שונים של תפקוד

מגמה יציבה וברובה שלילית  לאורך שנות התכנית בקרב מצטרפי א' מעלהבתפיסות אלה ניתוח השינויים 

מוטיבציה של התלמידים ועל התפקודי הלמידה על נתפסות של השימוש בתקשוב הביחס להשפעות 

א'  בשיעור המורים בקבוצת מצטרפי הביחלה עם הזמן ירידה עקבכל ההיבטים שנסקרו  ם.השל

. בקרבם מוטיבציהאת הוהתלמידים  ה שלדילמה יתפקודאת משפר גורם ההתופסים את התקשוב כ

תשע"א  שנתמגמת הירידה ניכרת בקבוצה זו מבמהלך שלוש השנים), אך  10%‒3%הירידות אינן גדולות (

חושבים כי המורים קטן מספרם של השלוש שנים לאחר הטמעת התכנית הלאומית  ובכל התחומים.

ם להשקיע בלימודים, את נשימוש בתקשוב משפר את מידת ההצלחה של התלמידים בלימודים, את רצוה

תלמיד להתקדם בקצב המתאים לו, את איכות המטלות ה רמת המשמעת בכיתה, את האפשרות של

תלמידים בחומר הנלמד, את האפשרות של התלמידים השהתלמידים מכינים, את מידת ההעמקה של 

  . הלימודים בחומר הכיתה של ההתקדמות קצב חומר שנלמד בשיעור ואתהעל לתרגל ולחזור 

מתשע"א לתשע"ב התבוננות בדפוסי השינויים לאורך השנים בקרב המורים בקבוצת מצטרפי ב' מגלה כי 

של  הדילמה יתפקודאת התקשוב משפר סבורים כי בשיעור המורים ה התחומים במרביתחלה נסיקה 

(בין תשע"ב, שנת החלת התכנית בשנה זו, לתשע"ג)  , אך לאחר מכןשלהם מוטיבציהאת הוהתלמידים 

שעלו בקבוצות מצטרפי א'  הדפוסים אל להסביר אפשר .חלה ירידה בשיעור המורים החושבים כך

ישפר מידה שבה כלפי התה השפעה ראשונית חיובית על תפיסות המורים ישלתכנית היבהנחה ומצטרפי ב' 

אך נראה שהיישום בשטח העלה קשיים אשר  ,תלמידיםהתפקודי בכיתה ואת  אווירהאת ההתקשוב 

בחלק פחות: דפוס הממצאים ברור  היה האופטימיות של המורים. בקבוצת ההשוואהאת הפחיתו 

בכיתה  הדילמה יתפקודאת משפר גורם היה קלה בשיעורי המורים הרואים בתקשוב ימהתחומים חלה על

   ובחלק מהתחומים חלה ירידה בשיעורם. ניתבמהלך שנות הטמעת התכ
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  דוברי ערביתמורים  :שימוש במחשבים בבית הספרההשפעות התפיסות לגבי : 59וח ל

  שימוש במחשבים בבית הספר משפיע (או עשוי להשפיע) בכל אחד מהתחומים:הבאיזו דרך, לדעתך, 
  המשיבים "משפר במידה מועטה" או "משפר במידה רבה") שיעור(

  מצטרפי תשע"ב  שוואההקבוצת ה  מצטרפי תשע"א  

  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  

N  182  135  158 48  40  41  110  90  108  

מידת ההצלחה של התלמידים 
  85 87 94  90 85 96  89 91 88  בלימודים

ן של התלמידים להשקיע הרצו
  83 87 88  76 87 100  85 90 87  בלימודים

   במהלך בכיתה המשמעת רמת
  76 84 81  80 82 91  74 82 86   השיעורים

 תלמידל הש רותהאפש
  85 88 88  82 88 96  80 83 90   לו המותאם בקצב להתקדם

ת המטלות שהתלמידים איכו
  79 86 88  80 90 94  80 86 88  מכינים (שיעורי בית, עבודות)

תלמידים המידת ההעמקה של 
  84 92 87  93 96 89  82 87 90  בחומר הנלמד

רות של התלמידים האפש
לתרגל ולחזור על חומר שנלמד 

  בשיעור
92 88 85  93 91 88  89 85 79  

 הכיתה של ההתקדמות קצב
  80 83 86  90 86 97  78 81 90   הלימודים בחומר

  

המורים בבתי ספר דוברי ערבית מצביעים על דפוס דומה מדיווחי הנתונים שעלו  – יתבדוברי ערמורים 

סבורים כי המחשוב משפר היבטים שונים  המוריםלזה שנתקבל בבתי ספר דוברי עברית. גם במגזר זה 

בנוסף, בדומה לעמיתיהם בבתי ספר דוברי ם. השלמוטיבציה את הו התלמידיםה של דילמהשל תפקודי 

המורים בקבוצת מצטרפי א' מגמה יציבה ושלילית במהלך שלוש שנות התכנית בקרב עברית, נראית 

מוטיבציה על הושל התלמידים  הדילמה יתפקודנתפסות של השימוש בתקשוב על הביחס להשפעות 

המורים בבתי ספר דוברי עברית ונעו שבקרב שיעורי הירידות לאורך השנים היו דומים לאלה  שלהם.

נתפסת של התקשוב על מידת ההצלחה של הבהשפעה  1%יה של י(פרט לעל 10%- ל 2%בטווח שבין 

בשיעורי  הבי, הירידה העקמורים דוברי עבריתמדיווחי הבשונה מהדפוס שעלה עם זאת, הילדים). 

בכיתה במרבית התחומים חלה  הדיהלמ יבעל השפעה חיובית על תפקודגורם ואים בתקשוב המורים הר

ירידה כללית באופטימיות  ייתכן שהיא משקפת ולכןגם בקבוצות מצטרפי ב' וגם בקבוצת ההשוואה, 

  לתכנית הלאומית.  למידה, וזאת ללא קשר ישירהביחס לתרומת התקשוב לתהליכי 
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  תלמידים –שימוש במחשבים בבית הספר ההשפעות התפיסות לגבי 

  דוברי עברית תלמידים :שימוש במחשבים בבית הספרההשפעות התפיסות לגבי : 60לוח 

  שימוש במחשבים בבית הספר משפיע (או עשוי להשפיע) בכל אחד מהתחומים:הבאיזו דרך, לדעתך, 
  )"רבה"משפר במידה או  "המשיבים "משפר במידה מועטה שיעור(

  מצטרפי תשע"ב  קבוצת השוואה  תשע"א מצטרפי  

  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  

  3298  3272  4099  1493  1682  1777  617  736  781  

  64 62 56 64 60 62 71 68 65  הצלחה בלימודים

  58 59 46 62 55 56 68 62 60  הרצון להשקיע בלימודים

שיתוף הפעולה עם תלמידים 
אחרים (למשל במהלך 

שיעורים, בעבודות בית ה
  משותפות וכדומה)

59 62 67 59 58 59 52 57 58  

המשמעת בכיתה במהלך 
  44 46 31 46 38 38 54 51 48  השיעורים

האפשרות להתעדכן על 
  55 55 48 59 54 53 63 60 58  מצבך בלימודים

מידת ההתעניינות שלך במה 
  58 56 44 63 55 57 67 62 61  שנלמד בשיעור

 להצליח ביכולתך האמונה
  53 52 43 58 50 51 65 59 57  בלימודים

  

על ו הדילמה יתפקודהתלמידים תופסים את השפעת המחשוב על  ‒ דוברי עבריתתלמידים 

משפר  : רק כמחצית מהם מאמינים כי המחשובהמוריםשתופסים מפחות באופן חיובי מוטיבציה ה

יה הדרגתית ויציבה לאורך שלוש התכנית בקרב יחלה דווקא עלעם זאת, בשונה מהמורים  .האל היבטים

ראוי . ההיבטים אלד ומשפר מאהמשפר או גורם הכל הקבוצות בשיעורי התלמידים הרואים בתקשוב 

תשע"ג כמעט זהים לכל התחומים ובכל הקבוצות ונעים -כי שיעורי השיפור לאורך השנים תשע"א להדגיש

שוואה מחייבת לייחס את השיפור החלה גם בקבוצת ההעובדה כי מגמת השיפור  ולכן, 8%עד  6% סביב

  תקשוב, בלי קשר ישיר לתכנית הלאומית. כלפי הכללית הלשינוי בתפיסה 
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  דוברי ערבית תלמידים :שימוש במחשבים בבית הספרההתפיסות לגבי השפעות : 61לוח 

 
  אחד מהתחומים:שימוש במחשבים בבית הספר משפיע (או עשוי להשפיע) בכל הבאיזו דרך, לדעתך, 

  )"רבה"משפר במידה או  "המשיבים "משפר במידה מועטה שיעור(

  מצטרפי תשע"ב  קבוצת השוואה  מצטרפי תשע"א  

  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  

N 1319  1275  1153 435  393  384  824  826  777  

  66 55 48 68 54 63 69 64 60  הצלחה בלימודיםה

  66 54 50 64 52 54 72 61 57  הרצון להשקיע בלימודים

שיתוף הפעולה עם תלמידים 
אחרים (למשל במהלך שיעורים, 

בעבודות בית משותפות 
  וכדומה) 

56 61 67 50 53 55 48 53 64  

המשמעת בכיתה במהלך 
  60 50 45 64 49 52 66 58 56  השיעורים

האפשרות להתעדכן על מצבך 
  61 50 45 63 54 53 70 58 58  בלימודים 

מידת ההתעניינות שלך במה 
  63 51 50 66 57 59 73 63 62  שנלמד בשיעור

 להצליח ביכולתך האמונה
  71 56 51 72 56 60 75 64 65   בלימודים

  

בבתי ספר דוברי  תלמידיםהבדומה לתלמידים בבתי ספר דוברי עברית, גם  – דוברי ערביתתלמידים 

פחות משתופסים הצלחה באופן חיובי על המוטיבציה והתופסים את השפעת המחשוב על ערבית 

בקרב כל יה הדרגתית ויציבה לאורך שלוש התכנית בשיעורי התלמידים יחלה על כן מורים. כמוה

 גם כאן,מוטיבציה. את הלמידה והד תהליכי ומשפר מאהמשפר או גורם ההרואים בתקשוב הקבוצות 

כללית ההשוואה מחייבת לייחס את השיפור לשינוי בתפיסה ההעובדה כי מגמת השיפור חלה גם בקבוצת 

  . בהכרח ישיר לתכנית הלאומיתשר קביחס לתקשוב, בלי 

הממצאים מעלים תחום הלימוד, על שימוש בתקשוב ההשפעות התפיסות לגבי לסיכום 

בבתי ) בבתי ספר דוברי עברית ו80%-תלמידים. מרבית המורים (כבקרב המורים ובקרב הדפוסים שונים 

של ו הדילמה יתפקודדוברי ערבית כאחד סבורים כי המחשוב משפר היבטים שונים של ספר 

לאורך שנות  ביחס לסוגיה זו ברובה, יציבה, שלילית מגמהבעת גם  הבבקרב התלמידים, אך מוטיבציה ה

בשיעורי המורים בקבוצת מצטרפי א'  הביבכל ההיבטים שנסקרו חלה עם הזמן ירידה עק. התכנית

. בקרב םהשל מוטיבציההאת ו ה של התלמידיםדילמה יתפקודאת משפר גורם ההתופסים את התקשוב כ

החלת התכנית בקבוצה זו) לתשע"ב בשיעור המורים ל ה שקדמהנשהחלה נסיקה מתשע"א (מצטרפי ב' 

(בין תשע"ב,  , אך לאחר מכןמוטיבציהאת הו הדילמה יתפקודאת משפר גורם ההתופסים את התקשוב כ

התלמידים תופסים . חלה ירידה בשיעור המורים החושבים כךשנת החלת התכנית בקבוצה זו, לתשע"ג) 

: רק המוריםשתופסים מפחות הצלחה בלימודים באופן חיובי על המוטיבציה והאת השפעת המחשוב על 

ה יחלה דווקא עליעם זאת, בשונה מהמורים תחומים אלה. משפר  כמחצית מהם מאמינים כי המחשוב
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גורם בתקשוב הרואים בכל הקבוצות הדרגתית ויציבה לאורך שלוש התכנית  בשיעורי התלמידים 

  תחומים אלה. ד ומשפר מאהמשפר או ה

  

  ועל מעמדם מורים העל תנאי העבודה של שימוש בתקשוב ההשפעות התפיסות לגבי ב. 4
  

המתווך לשם הטמעתה המיטבית בהיותם הציר  מצד המורים התכנית הלאומית מחייבת שיתוף פעולה

סקר המורים בחן  ,פוגע במוריםגורם הנתפסת כלוודא כי התכנית הלאומית אינה כדי  המרכזי בתכנית.

   .המציגים נתונים אל 63-ו 62לוחות  ביחס לתנאי עבודתם ולמעמדם. יהםתפיסות את

  

מורים  :ועל מעמדםשל המורים על תנאי העבודה שימוש בתקשוב ההשפעות התפיסות לגבי : 62לוח 

  דוברי עברית

   ...להשפיע) עלבאיזה אופן השימוש בתקשוב משפיע (או עשוי 
  המשיבים "משפר במידה מועטה" או "משפר במידה רבה") שיעור(

  מצטרפי תשע"ב  קבוצת השוואה  מצטרפי תשע"א  

  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  

N  451 399 502  201  180 195  103  107  100  

המוטיבציה של המורים 
  77 74 71  77 79 76  75 78 84  בעבודת ההוראה

ומס על המורים מחוץ הע
  14 16 19  20 19 29  15 15 20  לשעות העבודה

מורים ליזמות הטייה של הנ
  84 87 78  79 85 81  77 81 91  חדשנות פדגוגיתלו

  23 36 31  24 31 31  21 26 34  ת השחיקה של המוריםרמ

של המורים ת העניין רמ
  74 80 78  80 79 80  75 82 87  בהוראה 

הדימוי העצמי המקצועי של 
  71 75 63  70 74 69  61 75 82  המורים

הדימוי של מקצוע ההוראה 
  75 78 66  72 72 72  64 77 84  בעיני הציבור

  

) בכל 70%מרבית המורים (מעל  . ראשית,אחדות הנתונים מצביעים על מגמות ‒דוברי עברית ורים מ

את רמת העניין שלהם, הן משפר הן את המוטיבציה גורם ההשנים רואים בתקשוב בכל הקבוצות ו

בעל גורם . עם זאת, רק מיעוט מהם תופסים את התקשוב כשלהם בהוראה והן את דימוים המקצועי

 .)35%‒20%רמת השחיקה שלהם ( ועל) 20%‒15%מחוץ לשעות העבודה ( חיובית על העומסהשפעה 

תחום המוטיבציה בעבודה בקבוצת מצטרפי ב', ניכרת ירידה בשיעורי המורים הרואים בלמעט שנית, 

תשע"ב בקבוצת מצטרפי א' ותשע"ג בקבוצת  ‒ בתקשוב גורם משפר בשנים שלאחר החלת הרפורמה

 הדפוסים אלבקבוצת ההשוואה לא חלו שינויים משמעותיים לאורך השנים. מת זאת, לעומצטרפי ב'. 

העובדה כי  נוכחל ייחוד, בהתחומים אלמשפיעה לרעה על התכנית הלאומית שמעלים את האפשרות 
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השוואה לתשע"א) בבעקבות החלת התכנית (בתשע"ב במרבית התחומים  יהיבקרב מצטרפי ב' חלה על

בתשע"ג), אם כי בהחלט ייתכנו הסברים אחרים לשינויים אלה במהלך השנים כמו ולאחר מכן ירידה (

  למשל הגברת העומס על המורים עקב הצורך בלימוד תוכנות ופלטפורמות עבודה מתוקשבות.

  

מורים  :ועל מעמדם של המורים על תנאי העבודהשימוש בתקשוב ההשפעות התפיסות לגבי : 63לוח 

  דוברי ערבית

   ...השימוש בתקשוב משפיע (או עשוי להשפיע) עלבאיזה אופן 
  המשיבים "משפר במידה מועטה" או "משפר במידה רבה") שיעור(

  

  
  מצטרפי תשע"ב  שוואההקבוצת ה  מצטרפי תשע"א

  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  

N  182  135  158 48  40  41  110  90  108  

וטיבציה של המורים המ
  בעבודת ההוראה

86  78 70  88 83 90  81 79 71  

ומס על המורים מחוץ הע
  לשעות העבודה

33 17 18  39 12 29  33 21 14  

הנטייה של מורים ליזמות 
  חדשנות פדגוגיתלו

90 76 74  93 84 78  84 78 75  

  25 32 49  53 61 47  26 30 43  ת השחיקה של המוריםרמ

  68 78 81  85 92 96  66 80 86  ת העניין בהוראה רמ

הדימוי העצמי המקצועי של 
  המורים

85 77 63  85 85 78  80 77 70  

ימוי של מקצוע ההוראה הד
  בעיני הציבור

88 78 72  85 90 73  83 80 74  

  

מורים בבתי ספר דוברי ערבית דומה בכללותה המצטיירת מדיווחי ההתמונה  –דוברי ערבית מורים 

מרבית המורים,  הבדלים קלים.למעט  ,מורים בבתי ספר דוברי עבריתמדיווחי ההצטיירה לזו ש

עמיתיהם בבתי ספר דוברי עברית בכל בדיווחי יותר מאלה שעלו מעט גבוהים ממוצעים ים שיעורוב

את רמת העניין שלהם, הן משפר הן את המוטיבציה גורם הרואים בתקשוב  ,השניםבכל הקבוצות ו

 מעטים מהם, ובדומה לחבריהם בבתי ספר דוברי עברית שלהם בהוראה והן את דימוים המקצועי

 ועל בממוצע) 30%-מחוץ לשעות העבודה (כ חיובית על העומסבעל השפעה גורם תופסים את התקשוב כ

   בממוצע). 40%-רמת השחיקה שלהם (כ

על תפיסות המורים  הלאומיתתכנית ההשפעה שלילית של  לשאפשרות העולה  , גם במגזר זהיתר על כן

, , אך בשונה מעמיתיהם בבתי ספר דוברי עבריתם ולמעמדםתבמרבית התחומים הקשורים לתנאי עבוד

בעל גורם במספר המורים הרואים בתקשוב  ירידה גם בקבוצת ההשוואה חלה במהלך שנות התכנית

לתכנית הייתה  . מכאן נראה כי במגזר דוברי ערביתמעמדםעל ם ותהשפעות חיוביות על תנאי עבוד

  מעמדם.ם ועל תי עבודאהתקשוב השפעה שולית על תפיסות המורים ביחס להשפעת התקשוב על תנ
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 דיםילמתובהישגי ה תהחינוכי ווירהשיפור באהלגבי תפיסות ה :4סיכום פרק 

השפעות התקשוב לאורך שנות כלפי  התלמידיםשל המורים ו הפרק הנוכחי בחן את תפיסותיהם של

ועל  לימוד דפוסי עבודה בסביבה מתוקשבתעל  ,תקשובהאוריינות הטמעת התכנית הלאומית על מאפייני 

יומנויות המהפעלת תוך  ,בתהליך הלמידה היכולתם של התלמידים לעשות שימוש מושכל במיומנויות אל

ועל  עבודתםתנאי השפעת התקשוב על כלפי בנוסף, נבחנו עמדות המורים  ם.יו-שרכשו בכיתה בחיי היום

  המקצועי.  מעמדם

 שימושה של ההשפעה מידת כלפי מורים של חיוביות תפיסות על מצביעה הנתונים מן העולה התמונה

 בקרב למידהה תפקודי את משפר המחשוב כי סבורים מהם 80%-מ למעלה: הספר בבתי במחשבים

 וברובה, יציבה מגמה מעלה התכנית שנות לאורךבתפיסות אלה  השינויים ניתוח, זאת עם. התלמידים

 בכל .התלמידים של הלמידה תפקודיעל  בתקשוב השימוש של נתפסותה להשפעות ביחס, שלילית

 את התופסים התכנית בקבוצות המורים בשיעוריעקיבה  ירידה הזמן עם חלה שנסקרו ההיבטים

התלמידים תופסים את השפעת מנגד, . בה ווירהאאת הואת הלמידה בכיתה  משפרגורם הכ התקשוב

כמחצית  : רקהמוריםשתופסים מ פחות הצלחה בלימודים באופן חיוביעל המוטיבציה וההמחשוב על 

יה הדרגתית י. עם זאת, בשונה מהמורים חלה דווקא עלהאל משפר היבטים מהם מאמינים כי המחשוב

משפר גורם ההרואים בתקשוב בקרב כל הקבוצות התכנית בשיעורי התלמידים שנות ויציבה לאורך שלוש 

  למידה.השל  הד היבטים אלומשפר מאהאו 

משפר הן את גורם הבתקשוב  הקבוצות ובשני המגזרים, רואיםמרבית המורים, בכל כי  נמצאבנוסף, 

יותר בקרב מגזר רבים אך רק מיעוטם (אם כי  ,את רמת העניין שלהם בהוראההן ושלהם  המוטיבציה

מחוץ המוטל עליהם  מייחסים לתקשוב השפעה חיובית על העומס דוברי עברית)לעומת דוברי ערבית 

 השפעה שלילית שלהנתונים מצביעים על אפשרות ל, בד בבד ם.רמת השחיקה שלה ועל  לשעות העבודה

 שכן מגזר דוברי ערבית,מאשר ביותר במגזר דוברי עברית במידה רבה , ההתכנית הלאומית על תפיסות אל

בכל התחומים ניכרת ירידה בשיעורי המורים הרואים בתקשוב גורם משפר בשנים שלאחר החלת 

  . ולא בקבוצת ההשוואה וזאת רק בקבוצות התכנית ,הרפורמה

- משפר את מעמדם המקצועי (למעלה מגורם המרבית המורים בשני המגזרים רואים בתקשוב  לבסוף,

יותר בקבוצות במידה רבה ירידה לאורך שנות התכנית, ובשיעורים אלה נראתה  ןזמבאך בו מהם)  70%

השפעות ההעשויה לנבוע ממה קבוצות השוואה בקרב המורים בבתי ספר דוברי עברית, מגלעומת התכנית 

, אך גם מתהליכים אחרים כמו הפיכתו של התקשוב של החלת התכנית הלאומית ו/או העקיפות  ישירותה

   .לנחלת הכלל במישורים שונים
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הפיתוח המקצועי של   - 5פרק 

הצוות בתחום שילוב התקשוב 

  בהוראה
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של פיתוח מקצועי  אהי ‒ ותנאי הכרחי להטמעתה המוצלחת ‒ התכנית הלאומיתשל  יהממטרותאחת 

פנימיות לל השתלמויות כטמעה היב ה. תקצתקשוב בהוראההמנהלים בכל הקשור לשילוב המורים וה

שבו משולבים מדריכים  ,מודל חדש בנושא ההדרכה יושם .והדרכה לוחוץ מספר, השתלמויות הבית ב

תקשוב, המדריכי נוסף על  )שפת אם, מדע וטכנולוגיה ואנגליתחשבון, (דיסציפלינריים מארבעה מקצועות 

. המדריכים את טכנולוגיית המידעבו לסייע לבית הספר לקדם את המהלך ולהטמיע נועדו ש

 . פרק זה בדקהטמעת טכנולוגיית המידע בתחומי התוכןלשם עוסקים בהדרכה והמורים  הדיסציפלינריים

קיבלו צוותי ההוראה במהלך שנות הפעלת התכנית הלאומית ואת שאת היקף ההשתלמויות וההדרכה 

נבחנו בשנים תשע"א ותשע"ב  הלתהליכי ההוראה והתקשוב. נושאים אל ותרומתםשלהם מידת הסיוע 

  בלבד.

  

  תקשובההדרכה בנושא הא. 5 

  
תקשוב ולתרומתה להטמעת שילוב התקשוב ההסקר בחן היבטים שונים הקשורים להדרכה בנושא 

  . המציגים נתונים אל 67‒64 בעבודת ההוראה של המורים. לוחות

  

  תקשובההדרכה בנושא ה. 1א5

  דוברי עברית מורים :תקשובהדרכה בנושא ה: ה64לוח 

  

  מצטרפי תשע"ב  השוואההקבוצת   מצטרפי תשע"א  

  ע"ב  ע"א  ע"ב  ע"א  ע"ב  ע"א  

N  451 399 201  180 103  107  

האם בשנה"ל הנוכחית קיבלת הדרכה 
ל השימוש בתקשוב עכלשהי בבית הספר 

 שיעור( תקשוב בהוראה?השילוב על או 
 המשיבים "כן")

90 71 49 43 37 83 

 הדריך אותךהאם  ,אם קיבלת הדרכה
 שיעור( תקשוב?המדריך לנושא 

 המשיבים "כן")
86 78 88 70 89 64 

הדריך אותך האם  ,אם קיבלת הדרכה
המשיבים  שיעור( תחום הדעת?ממדריך 

 "כן")
56 69 32 58 21 63 

  

אכן ניתנה הדרכה מן השנה הראשונה להפעלת התכנית הנתונים מראים כי  –דוברי עברית מורים 

מקבוצת מצטרפי ב' ציינו כי קיבלו הדרכה,  83%-מהמורים בקבוצת מצטרפי א' ו 90%: קבוצות התכניתל

בתשע"ב). הזינוק  43%-בתשע"א ו 49%ציינו כך (בקבוצת ההשוואה פחות ממחצית המורים עומתם לו

 37%- (מואחריה  בשיעור המורים בקבוצת מצטרפי ב' שקיבלו הדרכה בשנים שלפני החלת התכנית

ניתנה מרכיב ההדרכה בתכנית הלאומית. בכל הקבוצות יישום בתשע"ב) מצביע על  83%-בתשע"א ל

   מדריכים מתחום הדעת.יותר משניתנה בידי ריכים לנושא התקשוב מד בידיההדרכה 
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מדריכים בתחומי הדעת השונים מנחים את המורים בנושא האם  )בשנת תשע"ב בלבד(הסקר בחן בנוסף 

מקרב המורים שקיבלו הדרכה ממדריך בתחום תקשוב בהוראת תחום הדעת. הסקר העלה כי השילוב 

המדריך כיצד לשלב תקשוב בהוראת גאוגרפיה, בידי בוצות הונחו כל מורי הגאוגרפיה בכל הק ,הדעת

בקבוצות התכנית  .ושיעורים גבוהים של מורים גם ביתר התחומים הונחו כיצד לשלב תקשוב בהוראה

מהמורים למתמטיקה קיבלו מהמדריך  80%- למעלה מ נראו שיעורים גבוהים יותר מבקבוצת ההשוואה.

מקרב  88%-קבוצת ההשוואה ומקרב  82%מקרב מצטרפי א',  89%( תקשוב בהוראהההנחיות לשילוב 

קבוצת מ 44%מקרב מצטרפי א',  71%מצטרפי ב'), ושיעורים גבוהים גם מקרב המורים למדעים (

קבוצת מ 65%מקרב מצטרפי א',  74%מצטרפי ב'), המורים לשפת אם (מקרב  88%-ההשוואה, ו

- קבוצת ההשוואה ומ 68%ממצטרפי א',  81%( לאנגליתוהמורים  מצטרפי ב'),מקרב  75%- ההשוואה, ו

                                                                                                                                                                                                  מצטרפי ב').מ 81%

  

  דוברי ערבית מורים :תקשובההדרכה בנושא ה: 65לוח 

  

  מצטרפי תשע"ב  השוואההקבוצת   מצטרפי תשע"א  \

  ע"ב  ע"א  ע"ב  ע"א  ע"ב  ע"א  

N  182 135 48  40 110  90  

האם בשנה"ל הנוכחית קיבלת הדרכה 
השימוש בתקשוב  עלכלשהי בבית הספר 

 שיעור( תקשוב בהוראה?הל שילוב עאו 
 המשיבים "כן")

88 62 48 15 25 75 

 הדריך אותךהאם  ,אם קיבלת הדרכה
 שיעור( תקשוב?המדריך לנושא 

 המשיבים "כן")
88 73 88 19 57 91 

הדריך אותך  האם ,אם קיבלת הדרכה
המשיבים  שיעור( מדריך תחום הדעת?

 "כן")
48 36 21 18 52 58 

  

מרבית ציינו , גם במגזר דוברי ערבית בדומה לעמיתיהם בבתי ספר דוברי עברית –דוברי ערבית מורים 

קבוצת ממהמורים  88%: התכנית הלאומית תהטמעהראשונה לכבר בשנת   הדרכההמורים כי קיבלו 

מקבוצת מצטרפי ב' ציינו כי קיבלו הדרכה וגם במגזר זה נראה שיפור בשיעורי המורים  75%-מצטרפי א' ו

 75%-בתשע"א ל 25%-(מ ואחריה בקרב מצטרפי ב' שקיבלו הדרכה בשנים שלפני החלת התכנית

מדריכים  בידיההדרכה ניתנה י ספר דוברי עברית, גם בבתי ספר דוברי ערבית בדומה לבת .בתשע"ב)

   מדריכים מתחום הדעת.יותר משניתנה בידי לנושא התקשוב 

מדריכים מהמורים שקיבלו הדרכה לבסוף, גם בבתי ספר דוברי ערבית, כמו בבתי ספר דוברי עברית, 

גם במרבית תחומי הדעת מדווחים כי הללו אכן הדריכו אותם כיצד לשלב תקשוב בהוראה, ו הדעתבתחום 

  .קבוצת ההשוואהלעומת גבוהים יותר בקבוצות התכנית  המדווחים כך שיעוריהיו במגזר זה 
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   תקשובה בנושא דרכההה השפעות. 2א5

 עברית דוברי מורים :תקשובה בנושא הדרכהה השפעות: 66 לוח

  ...?מידה באיזו
    )הדרכה קיבלו כי המציינים קרבמ" דומא רבה במידה" או" רבה במידה" המשיבים שיעור(

  ב"תשע מצטרפי  השוואהה קבוצת  א"תשע מצטרפי  

  ב"ע  א"ע  ב"ע  א"ע  ב"ע  א"ע  

N 406 283 98  77 38  89  

תקשוב הההדרכה סייעה לך בשילוב 
 בעבודת ההוראה?

65 68 51 60 49 66 

מטלות  תלך בבנייההדרכה סייעה 
 ?או בבחירתן מתוקשבות לתלמידים

61 52 45 57 28 57 

ההדרכה סייעה לך בשימוש בתקשוב 
לצורך תקשורת בענייני הוראה (עם 

עם מורים אחרים, עם ההנהלה, 
 )?הורים וכו'עם התלמידים, ה

45 53 37 52 36 40 

 לנושא מדריךה בין השילוב מידה באיזו
 הדעת בתחום מדריךה לבין התקשוב

  ?יעיל היה
66 64 50 65 42 61 

  

שונים של ההוראה השל ההדרכה בתחומים מוגבל המורים מדווחים על סיוע  –דוברי עברית מורים  

בכל הקבוצות ובכל שלוש שנות הפעלת התכנית, רק מעט יותר ממחצית המורים שקיבלו  רת.והתקששל ו

ה יבקבוצת מצטרפי ב' חלה עליהדרכה סבורים כי ההדרכה סייעה להם בהוראה ובתקשורת. עם זאת, 

בתחומים השונים) בשיעור המורים המציינים כי ההדרכה סייעה להם בעבודה.  29%-ל 4% (בין ניכרת

ל תרומתה של עשוי להעיד עגדול יותר בהשוואה לשיפור שחל בקבוצת ההשוואה ועל כן שיפור זה 

  התכנית הלאומית בתחום ההדרכה.

  דוברי ערבית מורים :תקשובההדרכה בנושא ה: השפעות 67לוח 

  באיזו מידה...?
    המציינים כי קיבלו הדרכה) קרבד" מוהמשיבים "במידה רבה" או "במידה רבה מא שיעור(

  מצטרפי תשע"ב  קבוצת השוואה  מצטרפי תשע"א  

  ע"ב  ע"א  ע"ב  ע"א  ע"ב  ע"א  

N 160 84 23  6 28  68  

תקשוב הההדרכה סייעה לך בשילוב 
 בעבודת ההוראה?

69 74 39 34 59 77 

מטלות ת ההדרכה סייעה לך בבניי
 ?או בבחירתן מתוקשבות לתלמידים

65 65 47 53 59 68 

ההדרכה סייעה לך בשימוש בתקשוב 
לצורך תקשורת בענייני הוראה (עם 

עם מורים אחרים, עם ההנהלה, 
 )?הורים וכו'עם התלמידים, ה

59 58 52 34 48 74 

 לנושא מדריךה בין השילוב מידה באיזו
 הדעת בתחום מדריךה לבין התקשוב

  ?יעיל היה
62 60 37 38 43 68 
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מורים בבתי ספר דוברי ערבית דומה לזו שנתקבלה מדיווחי ה שעלתה התמונה –דוברי ערבית מורים  

מורים המדווחים כי ההדרכה סייעה להם בתחומי השיעור  :בתי ספר דוברי עבריתבהמורים מדיווחי 

ה שקדמה להחלת שנהבקבוצת מצטרפי ב' בין תשע"א (ניכרת ה י. גם כאן חלה עליהיה מתון הוראה שונים

לתשע"ב (שנת החלת התכנית) בשיעור המורים המציינים כי ההדרכה סייעה להם התכנית בקבוצה זו) 

  בעבודה. 

  

בהתאם למתווה התכנית הלאומית, מרבית המורים, בשני  ,נושא ההדרכה בתקשוב לסיכום

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

עשוי להעיד על בין תשע"א לתשע"ב, שנת החלת התכנית בקבוצה זו,  בקבוצת מצטרפי ב' הבשיעורים אל

ממצאי הסקר מראים עוד כי מרבית ההדרכה  תוצאה של הפעלת התכנית הלאומית. היאההדרכה כי כך 

מדריכים ייעודיים מתחומי הדעת  ל ידימדריכים מיוחדים לנושא תקשוב ומיעוטה ניתנה ע ל ידיניתנה ע

קיומה של הדרכה בנושא שילוב תקשוב בהוראה, הנוגעים למנגד, למרות הנתונים המעודדים   נים.השו

המורים מדווחים על היקף מוגבל בלבד במידת הסיוע של ההדרכה בתחומים שונים של ההוראה 

השפעה חיובית של התכנית הלאומית על שיפור מעלים אפשרות של והתקשרות, אם כי הממצאים 

  . של ההדרכה לשילוב תקשוב בעבודת ההוראה הסיוע היקףב

 

  שתלמויות בנושא תקשובהב. ה5

על שילוב התקשוב כיצד השפיעו השתלמויות בנושא תקשוב ונערכו  אם במסגרת סקר המורים נבדק

  נתונים. את המציגים  71‒68 בהוראה. לוחות

  דוברי עברית מורים :בנושא תקשוב : השתתפות בהשתלמויות68לוח 

  המשיבים "כן") שיעור(

  מצטרפי תשע"ב  השוואההקבוצת   מצטרפי תשע"א  

  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  

N  451 399 502  201  180 195  103  107  100  

האם השתתפת בשנה 
האחרונה או בשנה שקדמה לה 

בהשתלמות (התפתחות 
מקצועית) בנושא תקשוב או 

בנושא של שילוב תקשוב 
 בהוראה? 

83 67  --  40 49  --  35 80  --  

 בהשתלמות השתתפת האם
 השתלמות כלומר( מתוקשבת

, המחשב באמצעות מרחוק
 תחילת מאז )האינטרנט ברשת

  ?הלימודים שנת

63 49 36  41 38 38  28 57 34  
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  דוברי עברית מורים :עמדות כלפי ההשתלמויותה: 69ח לו

 באיזו מידה...?
)בנושא תקשוב המציינים כי השתתפו בהשתלמות קרבד" מוהמשיבים "במידה רבה" או "במידה רבה מא שיעור(  

  מצטרפי תשע"ב  שוואההקבוצת ה  מצטרפי תשע"א  

  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  

N  374 267    80  88    36  86    

 תקשובה בשילוב לך סייעה ההשתלמות
 ? ההוראה בעבודת

58 62  --  63 62  --  42 50  --  

 מטלות בבניית לך סייעה ההשתלמות
 ?לתלמידים מתוקשבות

51 57  --  56 43  --  41 46  --  

 בתקשוב בשימוש לך סייעה ההשתלמות
 עם( הוראה בענייני תקשורת לצורך

 הוריםעם ה, תלמידיםעם ה, מוריםה
  ')?וכו

41 51  --  38 36  --  40 44  --  

השתלמויות ההאם ובאיזו מידה 
שהשתתפת בהן מאז תחילת השנה בתחום 

הדעת הדגישו את עניין השילוב של 
  ?תקשוב בהוראה בתחום הדעתה

 --  -- 72   --  -- 73   --  -- 71  

בבתי נערכו אכן מראים כי על פי מתווה התכנית  69-ו 68 הנתונים בלוחות –דוברי עברית מורים 

תקשוב בהוראה וכי מרבית המורים הבתכנית הלאומית השתלמויות בנושא שילוב הנכללים הספר 

 80%- ממצטרפי א' בתשע"א ו 83%(לפחות בשנה הראשונה להפעלת התכנית וזאת  ,השתתפו בהן

ירידה בשיעור בקבוצת מצטרפי א' עם זאת, בשנה שלאחר החלת התכנית חלה ממצטרפי ב' בתשע"ב). 

פחות ממחצית המורים  כי רק נמצא, כן על יתר .)67%-(ל הבהשתלמויות אל  המורים ם שלהשתתפות

ירד זו מספר המשתתפים בהשתלמות והשנים השתתפו בהשתלמות מתוקשבת בכל בכל הקבוצות ו

 בקרב מצטרפי ב'). 34%-ל 57%- בלבד בקרב מצטרפי א' ומ 36%- בתשע"א ל 63%-(מ שנות התכניתלאורך 

המורים בקבוצת ההשוואה שהשתתפו במהלך שנות התכנית  לא חלו שינויים משמעותיים בשיעור 

  מתוקשבת. ה בנושא ההוראהתקשוב ובהשתלמות הבהשתלמות בנושא 

גרת התכנית הלאומית סייעו למורים בשילוב התקשוב במס ערכונראה כי ההשתלמויות שנעם זאת, 

     דיווחו כך. יה בשיעורי המורים בשתי קבוצות התכנית שישכן חלה עלבהוראה 

  דוברי ערבית מורים :בנושא תקשוב : השתתפות בהשתלמויות70לוח 

  המשיבים "כן") שיעור(

  מצטרפי תשע"ב  שוואההקבוצת ה  מצטרפי תשע"א  

  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  

N  182  135  158 48  40  41  110  90  108  

האם השתתפת בשנה האחרונה או בשנה 
שקדמה לה בהשתלמות (התפתחות מקצועית) 

בנושא תקשוב או בנושא של שילוב תקשוב 
 בהוראה? 

77 65  --  31 40  --  32 77  --  

 כלומר( מתוקשבת בהשתלמות השתתפת האם
 ברשת, המחשב באמצעות מרחוק השתלמות
 ?הלימודים שנת תחילת מאז )האינטרנט

55 44 36  32 37 26  37 47 39  
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 דוברי ערבית מורים :: עמדות כלפי ההשתלמויות71 לוח

  באיזו מידה...?
  בנושא תקשוב) המציינים כי השתתפו בהשתלמות קרבד" מוהמשיבים "במידה רבה" או "במידה רבה מאשיעור (

  מצטרפי תשע"ב  שוואההקבוצת ה  מצטרפי תשע"א  

  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  ע"ג  ע"ב  ע"א  

N  140 88    15  16    35  69    

 בעבודת תקשוב בשילוב לך סייעה ההשתלמות
 ? ההוראה

67 68  --  65 56  --  65 67  --  

 מטלות בבניית לך סייעה למותההשת
 ?לתלמידים מתוקשבות

58 61  --  71 56  --  64 57  --  

 לצורך בתקשוב בשימוש לך סייעה ההשתלמות
עם , מוריםה עם( הוראה בענייני תקשורת

  ')?וכו הוריםעם ה, תלמידיםה

54 65  --  70 42  --  67 56  --  

השתלמויות שהשתתפת בהן הובאיזו מידה האם 
מאז תחילת השנה בתחום הדעת הדגישו את 

 עניין השילוב של תקשוב בהוראה בתחום הדעת?
  נחשב לערך חסר) 'לא השתתפו' ;(כלל המדגם

 --  -- 67   --  -- 62   --  -- 56  

  

ספר דוברי הגם עמיתיהם בבתי  ספר דוברי עברית,הבדומה למורים בבתי  –דוברי ערבית ים מור

תקשוב בהוראה וכי ההשתלמויות בנושא שילוב אכן נערכו ציינו כי בתכנית הלאומית הנכללים ערבית 

ממצטרפי א' בתשע"א  77%( לפחות בשנה הראשונה להפעלת התכנית וזאת, ןמרבית המורים השתתפו בה

המורים שהשתתפו שיעור ירידה ניכרת בעם השנים  חלהגם במגזר דוברי ערבית  .וממצטרפי ב' בתשע"ב)

בלבד בתשע"ג). בקרב מצטרפי ב'  36%- בתשע"א ל 55%-בהשתלמויות מתוקשבות בקרב מצטרפי א' (מ

ת השתתפו בהשתלמויו כיקבוצת ההשוואה לא חלו שינויים משמעותיים בשיעור המורים המדווחים בו

   מתוקשבות.

ספר דוברי ערבית חלה דווקא הבקרב המורים בבתי עברית, הבמגזר דוברי  ושעלדיווחים מנגד, ובניגוד ל

כני ההשתלמויות וירידה במהלך שנות התכנית הלאומית בשיעור המורים המציינים כי הסתייעו בת

  בעבודת ההוראה.

הכשרה לצוות ההוראה ת וניתנ במסגרת התכניתכי  מהראיונות עולה ‒ איכותנייםהממצאים ה •

נערכה בבתי הספר שהשתתפו במחקר . ת לצורך הטמעת התקשוב בבית הספרווהדרכה מגוונ

למורים נתפסה זו תרומתה של השתלמות , עם זאת. שעות 30השתלמות מוסדית למורים בהיקף של 

ת יאלי לשונּודיפרנצפתרון היעדר  :אלהברוב בתי הספר שהשתתפו במחקר כמועטה יחסית, מסיבות 

ולכן לא המקרנים לכיתות בהספקת המחשבים הניידים למורים ו תספקאיחור בה, בידע בין המורים

אי מתן אפשרות למנהל בית הספר ולרכז התקשוב , החומר הנלמדהיה אפשר לתרגל וליישם את 

י צורכבכל הקשור להיעדר גמישות של מנחי ההשתלמות ו להשפיע על מתכונת ההשתלמות ותכניה

בתי הספר שהמשיכו להכשיר את המורים גם לאחר סיום ההשתלמות המוסדית  . עם זאת,המורים

כי הכשרה זו השתלמויות מקצועיות פרטניות במרכזי הפסג"ה, ציינו בבאמצעות השתלמות המשך או 

הדרכה  נערכתברוב בתי הספר שהשתתפו במחקר  .לשילוב התקשוב בהוראהתרמה רבות 



 

124  
 

ידי מדריכים של משרד החינוך באוריינטציה מתוקשבת התורמת לשילוב התקשוב  על דיסציפלינרית

  . בהוראה

  

בתכנית הנכללים בבתי הספר  נערכואכן נראה כי , תקשובה השתלמויות בנושאהלסיכום 

שיעור  ;תקשוב בהוראה וכי מרבית המורים השתתפו בהןההלאומית השתלמויות בנושא שילוב 

פחות ממחצית  נמצא כי רק בנוסף,יותר בשנה הראשונה להפעלת התכנית. ההשתתפות כאמור היה גבוה 

 .ירד לאורך שנות התכנית םמספרוהשנים השתתפו בהשתלמות מתוקשבת בכל המורים בכל הקבוצות ו

המורים בקבוצת ההשוואה שהשתתפו במהלך שנות התכנית לא חלו שינויים משמעותיים בשיעורי 

ו במסגרת ערכנראה כי ההשתלמויות שנבהשתלמות בנושא תקשוב ובהשתלמות מתוקשבת. עם זאת, 

בשתי שכן התקשוב בהוראה לשלב את בבתי ספר דוברי עברית בלבד התכנית הלאומית סייעו למורים 

    .זאת ה בשיעור המורים שציינויחלה עליקבוצות התכנית 

    

  הפיתוח המקצועי של הצוות בתחום שילוב התקשוב בהוראה :5פרק  סיכום

באיזו פרק זה בחן את רמות התפתחותם המקצועית של המורים בתחום של שילוב התקשוב בהוראה ו

 שינוי בהיבט זה כתנאי הכרחי להטמעתה המוצלחת בבתי הספר.חולל הלאומית להתכנית מידה הצליחה 

קיבלו הדרכה  מרבית המורים בשני המגזרים אכן מדווחים כיבקו אחד עם מתווה התכנית הלאומית, 

ההדרכה מעלים את האפשרות כי ההבדלים בין הקבוצות ותקשוב בעבודה ההוראה, הבנושא שילוב 

מדריכים  על ידיממצאי הסקר מראים עוד כי מרבית ההדרכה ניתנה  התכנית הלאומית.נערכה בזכות 

הסיוע של מנגד,  מדריכים ייעודיים מתחומי הדעת השונים. על ידיוחדים לנושא תקשוב ומיעוטה מי

חיובית של התכנית הה תהשפעעל עדויות העל אף  מועט תקשוב בהוראה היההההדרכה בנושא 

   הלאומית על כך.

בתכנית השתלמויות הנכללים בבתי הספר נערכו אכן הממצאים הראו עוד כי על פי מתווה התכנית 

אך  תקשוב בהוראה וכי בשנה הראשונה להפעלת התכנית מרבית המורים השתתפו בהן,הבנושא שילוב 

. עם לאורך שנות התכנית ההמורים בהשתלמויות אלם של חלה ירידה בשיעור השתתפותבה בעת גם 

התקשוב את לשלב ו במסגרת התכנית הלאומית סייעו למורים ערכההשתלמויות שנזאת, נראה כי 

 בשיעור המורים עבריתהבשתי קבוצות התכנית במגזר דוברי עלייה חלה לאורך השנים שכן  ,בהוראה

עם זאת,  תקשוב בעבודת ההוראה.השציינו כי ההשתלמות סייעה להם בתחומים שונים של שילוב 

ת ומגוונהכשרה והדרכה לצוות ההוראה ת ושבמסגרת התכנית ניתנאף  ראיונות עם המורים העלו כי

כמועטה יחסית  ןתרומתנתפסה ברוב בתי הספר שהשתתפו במחקר , לצורך הטמעת התקשוב בבית הספר

המחשבים הניידים למורים  תספקבשל איחור בה, ת בידע בין המוריםדיפרנציאלי לשונּו פתרוןהיעדר  לשב

אי מתן של ב, החומר הנלמדלתרגל וליישם את אפשר היה  בגינו לאהמקרנים לכיתות שבהספקת ו

היעדר גמישות בשל ו אפשרות למנהל בית הספר ולרכז התקשוב להשפיע על מתכונת ההשתלמות ותכניה

בתי הספר שהמשיכו להכשיר את המורים גם לאחר  . עם זאת,מנחי ההשתלמות לצורכי המוריםמצד 

השתלמויות מקצועיות פרטניות במרכזי בסיום ההשתלמות המוסדית באמצעות השתלמות המשך או 

   .לשילוב התקשוב בהוראהכי ההכשרה תרמה רבות הפסג"ה, ציינו 
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  סיכום כללי

 בחינוך היסודי ניהולהלמידה והתקשוב במערכות המצב ביחס לשילוב התמונת את ח זה מתאר "דו

דו"ח ". ה21-התאמת מערכת החינוך למאה ה ‒"התכנית הלאומית  שלוש שנות הטמעתה של במהלך

את בבתי הספר במהלך השנים בתשתיות ובשימוש במערכות מתוקשבות,  תמורות שחלומתאר את ה

הבדלים ברמות את הבפועל,  ןהדרג המוביל של התכנית לבין ביצועשל  יווהנחיות יויחס בין כוונותה

ממרכיבי עמדות ושביעות הרצון של המעורבים בתכנית מכל אחד את ההביצוע בבתי הספר השונים ו

שנות  שחלו במהלך שלוש )במידת האפשר(התכנית ומהתכנית בכללותה, תוך ניתוח מגמות השינויים 

ממדית -רב אכי התכנית הימתחשבת בעובדה התבוננות רחבה הנדרשת הנתונים כדי להבין את הטמעתה. 

ל כלל למידה והסתגלות ש ,התגייסות מחייבתהמיטבית ה תהטמע ועל כן ומקיפה מערכות שונות,

עם זאת, חשוב להתייחס במשנה זהירות למסקנות המוצגות הגורמים המעורבים בעשייה החינוכית. 

לאורך כל הדו"ח בנוגע להשפעות אפשריות של התכנית הלאומית בתחומים השונים שנבדקו במחקר 

רק מבחני מובהקות סטטיסטיים הלוקחים מתבססות על נתונים תאוריים בלבד.  הן הערכה זה, שכן 

האם אכן ניתן לייחס את ההבדלים בין בחשבון הבדלים מקדמיים בין הקבוצות מאפשרים לקבוע 

ממצאים מסדרה של ניתוחים סטטיסטיים  רך השנים להשפעת התכנית הלאומית.הקבוצות במגמות לאו

ות הנראות כנובעות ישירות מהתכנית כאלה שנערכו במספר נושאים הצביעו על האפשרות כי חלק מהמגמ

היקפן המצומצם . עם זאת, , אלא משקפות הבדלים מקדמיים בין הקבוצותהלאומית, אינן קשורות אליה

 חד משמעיות ביחס לממצאים אלה. להסקת מסקנות נע אפשרות ושל הקבוצות השונות מ

ערכות הלמידה והניהול ביחס לשילוב התקשוב במ תפיסות חיוביותח מתארת "דובהתמונה הכללית 

המורים והתלמידים ערים . נראה כי התכנית הלאומית ספר בצד השפעות אפשריות מורכבות שלהבבתי 

על אף הקשיים  .21-מותאמת למאה ההלשם הובלת פדגוגיה  ביסוס תשתית טכנולוגיתל חשיבות של

 ‒ יעדיהעל והן  התכנית םיישועל הן  קשיים המחייבים חשיבה מחודשת –המלווים את התהליך כולו 

פדגוגית -התלמידים כאחד כלפי המהפכה הטכנולוגיתשל של המורים וניכרת מגמה חיובית ביחסם 

 המתרחשת בבתי הספר בשנים האחרונות. 

קיומו וזמינותו של ציוד תקשוב  טכנולוגיה מודרנית הםעל מבוססת הפדגוגיה הטמעת תנאים הכרחיים ל

מלאי הציוד בבתי הספר אלא  עלנדגיש כי הממצאים אינם מציגים נתונים אובייקטיביים  בבתי ספר.

התמונה על פי  התלמידים לסוגיית ציוד התקשוב והשימוש בו.של המורים והתייחסותם של משקפים את 

, ואולבתי הספר אם כי לא במל סופקהציוד הנדרש על פי מתווה התכנית הלאומית אכן  ,המצטיירת

מנגד עולים דיווחים מצד המורים  מגמה של הגברת השימוש בו מצד המורים.נראית ולאורך השנים 

 ,ולתחזוקתו עדר משאבים מספיקים לחידוש הציודיהבשל ניכרים על קשיים  התלמידים כאחדמצד ו

   עליו בנויה הרפורמה כולה.שהבסיס שהן אטיות וריבוי תקלות בתשתיות האינטרנט,  לבש ייחודוב

 כי ישאמונה מצד כל הגורמים המעורבים בה צריכה טכנולוגיה מודרנית מעל מבוססת המערכת חינוך 

המורים  ,התמונה הכללית המצטיירתעל פי יכולתם לעשות שימוש שוטף במערכות ממוחשבות. ב

מרבית וכי הם עושים בו שימוש נרחב. ובמערכות תקשוב  מחשוב ידע במיומנויות והתלמידים הם בעלי

והמורים יומית -המורים והתלמידים פועלים בתוך מערכות מתוקשבות בהתנהלות הפדגוגית היום

מהם מדווחים על חשש  יםרק מעט ;בשימוש בתקשוב כחלק מההוראה גבוההרמה  ה שלתחוש משדרים
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 הוטמעועקרונותיה נראה כי  בחלוף שלוש שנים להפעלת התכנית הלאומיתשימוש במחשבים. פני מ

. עם בעיקרןחיוביות ההפעלה  סוכנישל המורים ו יהם שלעמדותכי או אחרת של הצלחה, ובמידה זו 

שונים בתכנית ביחס למרכיבים  עצמם ובתוך בתי הספר בתי הספר שעלתה ביןרבה ת הזאת, השונּו

עולה  הנתונים מן . דרכי הביצוע המיטביות של מרכיבים אלה בעתיד דברמעוררת שאלות שונות ב

תלמידים האם כי פחות בקרב  ‒ תקשובהשיפור במיומנויות אחראית לשהתכנית הלאומית  האפשרות 

ושימוש  המורים, שימוש במנבסנ"טבקרב תקשורת מתוקשבת להטמעתם של ו ‒ מוריםבהשוואה ל

ניכרים  פערים בין יעדי התכנית לבין מימושה בפועל בתחומים  עדיין. עם זאת, בחומרים מתוקשבים

פורטל התוכן החינוכי, שילוב שימוש ב, הספר ופעילות בו שימוש באתר בית הםם בהם יהעיקריו ,יםדאח

תקשוב ומערך התמיכה הטכנית. ה, היקפי המשרות של רכזי הספר תקשוב בתפיסה הניהולית של ביתה

    

 ו שלמידת השפעתעל חיוביות דעות מביעים המורים שלוש שנים לאחר החלת התכנית הלאומית 

ברובה ביחס שלילית צד מגמה ל זאתוהעניין שלהם בהוראה, על ושלהם  רמות המוטיבציה התקשוב על

. אמנם נראה כי בקרבםרמת השחיקה  ועל מחוץ לשעות העבודההמוטל עליהם על העומס  יולהשפעות

חלה חלוף הזמן בבכיתה, אך  אווירהעל הלמידה והל ע תחיוביבעל השפעה המורים רואים בתקשוב גורם 

  . הבעמדות אל הבינסיגה עק

של התכנית  התפתחותם המקצועית של המורים בתחום שילוב התקשוב בהוראה ומידת הצלחתה

בקו אחד עם  תנאי הכרחי להטמעתה המוצלחת של התכנית.ה הן זהנהגת שינויים בתחום בהלאומית 

 תתקשוב בעבודהקיבלו הדרכה בנושא שילוב  המורים מדווחים כי הם אכן, מתווה התכנית הלאומית

מידת הסיוע מנגד,  תוצאה של הפעלת התכנית הלאומית. היכי זועל פי הנתונים ייתכן מאד ההוראה, ו

אפשרות הבדבר עדויות העל אף  זאתותקשוב בהוראה עדיין אינה מספקת, השל ההדרכה בנושא 

בבתי הספר נערכו אכן ם הראו עוד כי הממצאי זה.תחום של התכנית הלאומית ב להשפעה חיובית 

ואף שלאורך  בהתאם למתווה התכנית, תקשוב בהוראהההשתלמויות בנושא שילוב  בתכניתהנכללים 

יה יניכרת עלבה בעת  .ההמורים בהשתלמויות אלשל השתתפות השנות התכנית חלה ירידה בשיעור 

   מורים.מהן ה הפיקובמידת הסיוע ש

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

הנוכחי ממצאי המחקר  טכנולוגיות מתקדמות. מעבר לסביבת למידה מתוקשבת המעוצבת על פיבשרויה 

הגברת להטמעת עקרונות הלמידה המתוקשבת ולתכנית הלאומית תרומה לי מצביעים על האפשרות  כ

עות בחולשות הנו המורים והתלמידים כאחד, בצד בקרבלמידה ההוראה וההמוטיבציה והעניין בתהליכי 

 ם שלאמונתבתחושות השחיקה והעומס בקרב המורים והבא לידי ביטוי בהכרוך בתהליכים אלה מחיר מה

 שך הטמעתהמלפיכך למידה. התהליכי על והאווירה בבית הספר תקשוב על ההמורים ביחס להשפעות 

 טכנולוגיות מתקדמות בתהליכי ההוראה והלמידה בבתי הספר מחייבעל מבוססת הפדגוגיה חדשנית 

   מיטבי של תהליכים אלה. חשיבה והתארגנות מחודשים לשם יישום 
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  הכמותיים שיטת הדיווח של הממצאים – 1נספח 

  

ממצאי הנתונים הכמותיים בדו"ח מוצגים באופן תאורי בלבד. יחד עם זאת, לאור ההבדלים במאפיינים 

ניתוחי מובהקות סטטיסטיים במספר נושאים  הקבוצות השונות, נערכה סדרה של הדמוגרפיים של

בחון וזאת  על מנת ל –פעילות באתר בית הספר, תדירות ומיומנויות השימוש בכלי תקשוב   -מרכזיים 

באופן מבוקר את רמות השינוי בין השנים בקבוצות השונות, תוך בקרה של רמות הבסיס (בתשע"א) של 

נבדקו  ההבדלים בין שלוש One-way MANCOVAs  הקבוצות.  באמצעות הניתוחים הסטטיסטיים 

- ברמות השינוי בדרוגים בין השנים תשע"א –מצטרפי א', מצטרפי ב' וקבוצת ההשוואה   -הקבוצות 

תשע"ג ביחס לפריטים בשלושת התחומים שצויינו לעיל. הניתוחים נערכו בלי ועם -תשע"ב ובין תשע"א

בקרה של הרמות בתשע"א. הניתוחים לא העלו דפוסים עקביים להבדלים בין הקבוצות במידת השינויים 

העלאת חומרים לאתר בית ספר, פעילות בפורום לאורך השנים, פרט לפעילויות באתר בית הספר (

ופרסום הודעות לתלמידים, למורים ולהורים), לגביהן נמצא כי בקרב המורים דוברי העברית, בקבוצת 

לבין תשע"ב בהשוואה ליתר הקבוצות, ואילו   יה מובהקת גדולה יותר בין תשע"אמצטרפי א' חלה עלי

שנת הקדם תכנית   -בהשוואה ליתר הקבוצות, בין תשע"א בקבוצת מצטרפי ב' חלה עלייה גדולה יותר 

  לבין תשע"ג. דפוסים אלו התקבלו תוך  בקרה סטטיסטית של  רמות הבסיס בתשע"א.  –עבור קבוצה זו 

העלו מעט  –שנערכו לפריטים הקשורים לתדירות ולמיומנות השימוש בכלי תקשוב  יתר הניתוחים

עקבי. נציין כי גודלן המצומצם של הקבוצות מחייב התייחסות ממצאים מובהקים ובכל מקרה ללא דפוס 

  מסוייגת לממצאים והוא הסיבה לכך שהממצאים הכמותיים  לאורך הדוח מוצגים באופן תאורי בלבד.

  

   



 

137  
 

  גשילוב טכנולוגיות בהוראה: שאלון מורים תשע" - א  2נספח 

  
  

  לא להפצה! –טיוטה 
  שלום רב, אבקש לדבר עם ____________, 

שלום רב, מדבר/ת _______ מהרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, ראמ"ה. אנו עורכים סקר ארצי 

בקרב מורים, לגבי שימוש בתקשוב בכלל ולגבי שילוב התקשוב בהוראה ובלמידה בפרט.  המידע שייאסף 

  במסגרת הסקר ישמש לקבלת החלטות בנושא התקשוב לשם קידום מערכת החינוך.

ו לצורכי מחקר בלבד, ויישמרו תוך הקפדה על חיסיון מלא. תשובותיך לא ידווחו לאף גורם תשובותיך ישמש

  מערכתית. מקובצים ברמהבית ספרי או אחר, אלא יוצגו רק נתונים 

  תודה רבה מראש על שיתוף הפעולה! 

  

בהמשך הריאיון יופיעו, בין השאר, שאלות העוסקות בתחום דעת מסוים. כאשר נשאל אותך לגבי תחום דעת, 

  (לציין את תחום הדעת שהוא נדגם לגביו)אנא התייחס בתשובותייך ל ____________  

 זמינות אמצעים טכנולוגיים (לא להקריא) 

  

 באיזו תדירות אתה משתמש בהם? –כן  ואם במסגרת עבודתךהאם האמצעים הבאים עומדים לרשותך 

  הקרא את התשובות האפשריות) -(למראיין 

יש ואני   
משתמש 
מספר 
פעמים 

  ביום

יש ואני 
משתמש 

  כל יום

יש ואני 
משתמש 
מספר 
פעמים 
  בשבוע

יש ואני 
משתמש 
מספר 
פעמים 
  בחודש

יש ואני 
לא 

משתמש 
  כלל

  אין 
  

לא יודע 
אם יש 
  או אין 

  

מחשבים  .1
 שולחניים
בבית "רגילים" 

   הספר

1 2  

 
3 4  5  6  7  

מחשבים ניידים  .2
  בבית הספר

1 
2  

 
3 4  5  6  7  

מחשב אישי  .3
שניתן לך 

במסגרת עבודתך 
(מטעם ביה"ס, 

עמותה וכו') 
(למראיין: אין 

הכוונה למחשב 
שנקנה בכספו של 

  המרואיין)

1 

2  

 
3 4  5  6  7  

מקרן המחובר  .4
  למחשב ומסך 

1 
2  

 
3 4  5  6  7  

לוח  .5
אינטראקטיבי ("לוח 

  חכם") 

1 
2  

 
3 4  5  6  7  
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יש ואני   
משתמש 
מספר 
פעמים 

  ביום

יש ואני 
משתמש 

  כל יום

יש ואני 
משתמש 
מספר 
פעמים 
  בשבוע

יש ואני 
משתמש 
מספר 
פעמים 
  בחודש

יש ואני 
לא 

משתמש 
  כלל

  אין 
  

לא יודע 
אם יש 
  או אין 

  

טאבלט (לדוגמא:  .6
Ipad(  

1 
2 

 
3 4  5  6  7  

ערכות הצבעה  .7
  ממוחשבות 

1 
2  

 
3 4  5  6  7  

  
  

 

אנא הערך כמה שעות ביום עבודה רגיל אתה משתמש בדרך כלל במחשב: _________________   .8
 )0 לציין נא, היום במהלך מחשב של סוג באף משתמש לא והמורה במידה:  למראייןשעות (

האם לדעתך ישנם דברים שצריך  לשפר בנושא מחשבים/תקשוב בבית הספר שלך? אנא פרט  .9
 (שאלה פתוחה, לדובב ולכתוב כל מה שציין)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_______________________________________________________  
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  אוריינות תקשוב ושימוש במחשב (לא להקריא) 

  
  הקרא את התשובות האפשריות) - (למראיין האם ובאיזו מידה אתה מסוגל לבצע את המשימות הבאות? 

אני לא   
יודע מה 

  זה

אני יודע 
מה זה 

אבל לא 
יודע איך 

לעשות את 
  זה

אני יכול 
לעשות את 

זה עם 
עזרה של 

  מישהו

אני יכול 
לעשות 
זאת 

באופן 
סביר 

בכוחות 
  עצמי

אני יכול 
לעשות את 
זה היטב 
בכוחות 

  עצמי

  לא ענה

להכין מסמך או  .10
לכתוב עבודה 

במעבד תמלילים 
  )WORD(לדוגמא 

1  2 3  4  5  

99  

להוסיף למסמך  .11
) bulletsּבּוֶלִטים (
  אוטומטי ומיספור

1  2 3  4  5  
99  

להוסיף למסמך  .12
  תמונות וקישורים

1  2 3  4  5  99  

 להשתמש .13
 תיקון של בפונקציה

  )spelling( איות

1  2 3  4  5  
99  

 עיצוב במסמך לבצע .14
  פסקאות ועימוד

1  2 3  4  5  99  

להשתמש בגיליון  .15
(כמו אלקטרוני 

  ) אקסל

1  2 3  4  5  
99  

להכין מצגת  .16
(לדוגמא באמצעות 

Power point(  

1  2 3  4  5  
99  

לשלוח ולקבל דואר  .17
 - (איאלקטרוני 

  מייל)

1  2 3  4  5  
99  

להשתמש בתוכנות  .18
של מפות באינטרנט 

 Google (למשל:
Maps(  

1  2 3  4  5  

99  

להשתמש במילון  .19
  מקוון

1  2 3  4  5  99  

לבנות בגיליון  .20
אלקטרוני (כגון 

אקסל) טבלת 
נתונים ולהפיק 

  תרשים

1  2 3  4  5  

99  

לבצע בגיליון  .21
האלקטרוני כדוגמת 

אקסל, חישובים 
ע"י נוסחאות כגון: 

average, sum, 
count  

1  2 3  4  5  

99  
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אני לא   
יודע מה 

  זה

אני יודע 
מה זה 

אבל לא 
יודע איך 

לעשות את 
  זה

אני יכול 
לעשות את 

זה עם 
עזרה של 

  מישהו

אני יכול 
לעשות 
זאת 

באופן 
סביר 

בכוחות 
  עצמי

אני יכול 
לעשות את 
זה היטב 
בכוחות 

  עצמי

  לא ענה

למצוא ולהפעיל  .22
יישום אינטרנטי 
(מקוון)  לצרכים 

לימודיים כגון: מפה 
אינטראקטיבית, 

אנימציה, 
סימולציה של ניסוי 

  וכד'

1  2 3  4  5  

99  

  

  הקרא את התשובות האפשריות) -(למראיין באיזו תדירות אתה עוסק בפעילויות הבאות? 

אף   
פעם 
או 

כמעט 
אף 
  פעם

מספר 
פעמים 

  בשנה

מספר 
פעמים 
  בחודש

מספר 
פעמים 
  בשבוע

כל 
  יום

מספר 
פעמים 

  ביום

לא 
  ענה

  99 6  5  4  3  2  1  משתמש בדואר אלקטרוני .23

מחפש מידע ומתעדכן באתרי  .24
אינטרנט הקשורים לתחום 

  המקצועי שלך 

1  2  3  4  5  6 99  

מחפש מידע באתרים  .25
מקצועיים של משרד החינוך 

(לדוגמא: אתר או"ח, אתר 
  מפמ"ר וכד')

1  2  3  4  5  
6 99  

משתמש במעבד תמלילים  .26
לצרכי  ) WORD(לדוגמא 

  הוראה

1  2  3  4  5  6 99  

בונה מערכי שיעור באמצעות  .27
  המחשב

1  2  3  4  5  6 99  

מתכנן עבודה וניהול לוח  .28
  זמנים באמצעות המחשב

1  2  3  4  5  6 99  

ְמָתקֵשר עם מורים אחרים  .29
מבית הספר באמצעות 

המחשב בנושאים הקשורים 
  להוראה

1  2  3  4  5  
6 99  

ְמָתקֵשר עם מורים מבתי ספר  .30
אחרים בנושאים הקשורים 
  להוראה באמצעות המחשב

1  2  3  4  5  6 99  

משתף אחרים באמצעות  .31
המחשב בחומרים מקצועיים 

  שהכנתי או שמצאתי

1  2  3  4  5  6 99  

משתמש בגיליון אלקטרוני  .32
  (כמו אקסל) לצרכי הוראה 

1  2  3  4  5  6 99  
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אף   
פעם 
או 

כמעט 
אף 
  פעם

מספר 
פעמים 

  בשנה

מספר 
פעמים 
  בחודש

מספר 
פעמים 
  בשבוע

כל 
  יום

מספר 
פעמים 

  ביום

לא 
  ענה

עם הנהלת בית  ְמָתקֵשר .33
  הספר באמצעות המחשב

1  2  3  4  5  6 99  

עם תלמידים  ְמָתקֵשר .34
  באמצעות המחשב

1  2  3  4  5  6 99  

הורים באמצעות  עם ְמָתקֵשר .35
  המחשב

1  2  3  4  5  6 99  

מכין מצגת (לדוגמא  .36
) Power pointבאמצעות 

  לצרכי הוראה

1  2  3  4  5  6 99  

מציג במסגרת שיעור מול  .37
הכיתה חומרים מתוקשבים 

בנושא השיעור (למשל 
  באמצעות מחשב ומקרן וכד')

1  2  3  4  5  
6 99  

מפעיל במסגרת שיעור את  .38
התלמידים שעובדים על 

מתוקשבות ע"ג  משימות
מחשבים (מחשבים ניידים, 

  נייחים וכד')

1  2  3  4  5  

6 99  

מעלה חומרי הוראה/למידה  .39
מתוקשבים לאתר כיתתי 

(מרחב עבודה כיתתי). 
למשל: שיעורי בית, הודעות, 

  הנחיות וכד'

1  2  3  4  5  

6 99  

מפנה תלמידים לביצוע  .40
משימות ופעילויות לימודיות 

באתרי אינטרנט של ספקי 
  תוכן

1  2  3  4  5  
6 99  

  
 
 
 

האם מאז תחילת שנת הלימודים השתתפת בהשתלמות מתוקשבת (כלומר השתלמות מרחוק  .41
  באמצעות המחשב, ברשת האינטרנט)?

  )43לא השתתפתי (עבור לשאלה  .1
 כן. באילו נושאים עסקה ההשתלמות או ההשתלמויות?  .2
 )43לא ענה (עבור לשאלה  .3

 אנא פרט_______ .42
  

  הקרא את כל ההיגדים) -(למראיין האם אתה עושה שימוש במחשב לצורך הפעולות הבאות  
לעתים   

  רחוקות
לעתים 
  קרובות

 לא/ ענה לא  כלל לא
  רלוונטי

 99  3  2  1  רישום נוכחות בשיעורים .43

 99  3  2  1  רישום אירועי משמעת .44

 99  3  2  1  רישום ציונים .45
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 99  3  2  1  חישוב ציונים של תלמידים .46

דוחות על תלמידים בנושאי הפקת  .47
  ציונים, נוכחות, משמעת וכדומה

1  2  3  99 

  

  

(כלומר: נושא  השתמשת במערכת המנבסנ"ט לצורך דיווח על מהלך השיעורהאם מאז תחילת השנה  .48
 השיעור ושיעורי הבית)?

 כן, בכל השיעורים או במרבית השיעורים שאני מלמד .1
 כן, בחלק מהשיעורים שאני מלמד .2
 50לשאלה דלג לא>>  .3
 50דלג לשאלה לא יודע  .4

 באיזו מידה הדיווח על מהלך השיעור באמצעות מערכת המנבסנ"ט מסייע לך בעבודתך? .49
 במידה רבה מאד .1
 במידה רבה .2
 במידה בינונית .3
 במידה מועטה .4
 במידה מועטה מאד/ כלל לא .5
 לא ענה .6

ת של השתמשת במערכת המנבסנ"ט לצורך דיווח על נוכחות והתנהגוהאם מאז תחילת השנה  .50
 ?התלמידים
 כן, בכל השיעורים או במרבית השיעורים שאני מלמד .1

 כן, בחלק מהשיעורים שאני מלמד .2
 52דלג לשאלה לא>>  .3

 52דלג לשאלה לא יודע  .4

באיזו מידה הדיווח על נוכחות והתנהגות של התלמידים באמצעות מערכת המנבסנ"ט מסייע לך  .51
 בעבודתך?
 במידה רבה מאד .1

 במידה רבה .2
 במידה בינונית .3

 במידה מועטה .4
 במידה מועטה מאד/ כלל לא .5
 לא ענה .6

  
 

השתמשת במערכת המנבסנ"ט לצורך רישום הערכות של עבודת התלמידים האם מאז תחילת השנה  .52
 ציונים על עבודות וכד')?(

 כן, בכל השיעורים או במרבית השיעורים שאני מלמד .1
 כן, בחלק מהשיעורים שאני מלמד .2
 54דלג לשאלה לא>>  .3
 54לשאלה דלג לא יודע  .4

באיזו מידה רישום ההערכות של עבודת התלמידים באמצעות מערכת המנבסנ"ט מסייע לך  .53
 בעבודתך?
 במידה רבה מאד .1
 במידה רבה .2
 במידה בינונית .3
 במידה מועטה .4
 במידה מועטה מאד/ כלל לא .5
 לא יודע .6

 ספרי?- האם מידע לגבי מהלך השיעור, שהזנת במערכת המנבסנ"ט מוצג באתר האינטרנט הבית .54
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 כן .1
 57דלג לשאלה לא >>  .2
 57דלג לשאלה לא רלוונטי>> .3
 57דלג לשאלה לא יודע  .4

ספרי מסייע לקדם את התלמידים -באיזו מידה הצגת המידע מתוך המנבסנ"ט באתר הבית .55
 בלימודיהם?

 במידה רבה מאד .1
 במידה רבה .2
 במידה בינונית .3
 במידה מועטה .4
 במידה מועטה מאד/ כלל לא .5
 לא יודע .6

  למראיין: לא להקריא!!!)( ?מהפונקציות לאחת סנט"במנב משתמש שהוא ענה המרואיין האם .56
  . כן השתמש1
  )61. לא השתמש (עבור לשאלה 2
 

  האם היית רוצה לראות שימושים נוספים במנבסנ"ט, מלבד אלו בהם אתה עושה שימוש כרגע? .57
 כן. .1
 )59לא (עבור לשאלה  .2
 )59לא רלוונטי  (עבור לשאלה  .3

 פרט______________ .58
 

  האם יש דבר מה נוסף שהיית רוצה לציין באשר למערכת המנבסנ"ט? .59
 כן.  .1
 )61לא (עבור לשאלה  .2

 אנא פרט______________ .60
  

  

  

  

  

  

  לא יודע  לא  כן  

האם לבית ספרך יש אתר אינטרנט/  .61
  1  פורטל בית ספרי?

עבור  -2

  67לשאלה 

עבור  -3

  67לשאלה 

  

  ?ספרי-הבית האינטרנט באתר ביקרת האחרון בחודש האם .62
 67עבור לשאלה  -לא    .1
 פעמים  1-2כן,  .2
 פעמים 3-4כן,  .3
 פעמים או יותר 5כן,  .4

 כן, כל יום או כמעט כל יום .5
 67עבור לשאלה לא ענה  .6

  

  האם בחודש האחרון עשית כל אחת מהפעילויות הבאות: למי שציין שיש אתר אינטרנט:
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 אין, לא  
 אפשרות

 כזאת
 באתר
 בית

  הספר

 יש
 אפשרות

 כזאת
 באתר
-הבית
, ספרי

 לא אך
 עשיתי
 זאת

 בחודש
  האחרון

 1-2כן, 
  פעמים

 3-4כן, 
  פעמים

 5כן, 
פעמים 

או 
  יותר

כמעט 
כל 
יום 

או כל 
  יום

לא 
  ענה

העלית חומרי לימוד  .63
לאתר בית הספר (או 

למרחב העבודה הכיתתי) 
למשל: מטלות 

לתלמידים, מערכי שיעור 
  שבנית וכו')

1  2  3  4  5  

6 99 

השתתפת בקבוצות דיון  .64
(פורומים) בית ספריות 

באינטרנט בנושאים 
לימודיים (למשל בפורום 

של מרחב העבודה 
  הכיתתי)?

1  2  3  4  5  

6 99 

פרסמת הודעות  .65
לתלמידים באתר 

האינטרנט הבית ספרי 
(למשל במרחב העבודה 

  הכיתתי)

1  2  3  4  5  

6 99 

פרסמת הודעות להורים  .66
באתר האינטרנט הבית 

ספרי (למשל במרחב 
  הכיתתי)העבודה 

1  2  3  4  5  
6 99 

 

האם במהלך השנה הנוכחית השתמשת בחומרים מתוקשבים, במאגרי תוכן (או בלומדות) לצורך  .67
 (למראיין: להזכיר באיזה תחום דעת מדובר) הוראה בתחום הדעת שאתה מלמד 

  . כן   1 

  )100. לא  (עבור לשאלה 2

  )100. לא ענה (עבור לשאלה 3

  רק למי שמשתמש בחומרים מתוקשבים) –כולל  105(השאלות עד 

  (ניתן לסמן יותר מתשובה אחת)מה מקור החומרים המתוקשבים בהם השתמשת? 
  = לא2= כן, 1פיתוח עצמאי שלי   .68

  = לא2= כן, 1פיתוח של מורה אחר   .69

  = לא2= כן, brainpop) (1פופ  - מתוקשבים של בריין חומרים .70

  = לא2= כן, EL-NET( 1מתוקשבים של אלנט ( חומרים .71

  = לא2= כן, 1אופק   –מתוקשבים של מט"ח  חומרים .72

  = לא2= כן, 1גלים   –מתוקשבים של סנונית  חומרים .73

  = לא2= כן, 1מתוקשבים של עת הדעת   חומרים .74

 = לא2= כן, 1חומרים מתוקשבים של חברת ממש"ק   .75

 = לא2= כן, 1) ללימוד אנגלית  easyphonicsאתר איזיפוניקס ( .76
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  )79-(עבור ל = לא2= כן, 1אחר   .77

  פרט: _______________________________ .78

  

  

  (הקרא):האם אתה עושה שימוש בחומרים המתוקשבים לכל אחת מהמטרות הבאות 

  

התוכן החינוכי" (פורטל תוכן של המשרד המרכז האם מאז תחילת השנה השתמשת ב"פורטל  .85

  חומרים הוראה/למידה מתוקשבים בתחומי דעת שונים)?
 כן, פעמים רבות .1
 כן, פעמים מעטות .2
  )100(דלג לשאלה לא  .3
  )100(דלג לשאלה לא יודע מה זה/ לא שמעתי על זה  .4
  

  האם השתמשת בפורטל התוכן החינוכי למטרות הבאות:
  לא ענה  לא  כן  

 שיעור הכנת מערך .86
(למראיין: אם עולה שאלה כזאת, הכוונה היא גם 
למצב בו המורה לוקח מערך שיעור קיים ומתאים 

  אותו לכיתתו)

1  2  
3 

  אחר.  .87
1  

(עבור  2

  )89לשאלה 

(עבור  3

 )89לשאלה 

  
 פרט : _________________________________ .88

  
  
  
  
  

כן,   לא  
לעתים 
  רחוקות

כן, 
לעתים 
  קרובות

  לא ענה  כן, תמיד

לשם תרגול, חזרה על  .79
  החומר שנלמד בכיתה

1  2  3  4  99 

לשם המחשת החומר  .80
  שנלמד בכיתה

1  2  3  4  99 

 99  4  3  2  1  לשם העברת חומר חדש .81

לשם העשרה בתחום  .82
  הדעת

1  2  3  4  99 

לשם יצירת ידע בתחום  .83
הדעת: חיפוש מידע, 

אינטגרציה, עבודת חקר, 
  הערכה של חומרים

1  2  3  4  
99 

משימות המקדמות את  .84
מיומנויות התקשוב 

  בקרב התלמידים

1  2  3  4  99 
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  התוכן החינוכי:באיזו מידה אתה שבע רצון מן ההיבטים הבאים של פורטל 

  

במידה  כלל לא
 מועטה

במידה 
 בינונית

במידה 
 רבה

במידה רבה 
 מאוד

  

 הרמה המקצועית של החומרים   .89 5 4 3 2 1

 כמות החומרים המוצגים  .90 5 4 3 2 1

 מגוון החומרים  .91 5 4 3 2 1

 יכולת ההתמצאות בפורטל התוכן .92 5 4 3 2 1

מן באופן כללי, באיזו מידה אתה מרוצה  .93 5 4 3 2 1
 החומרים המוצגים בפורטל התוכן?

 
  האם מאז תחילת שנת הלימודים הנוכחית ביצעת את הפעולות הבאות:

לא עשיתי   
  זאת 

 -עשיתי פעם 
  פעמיים

שלוש פעמים 
  או יותר

דירגת בפורטל התוכן  .94
 פריטים/חומרים המופיעים שם

1  2  3  

הערת על פריטים/חומרים המופיעים  .95
 בפורטל התוכן

1  2  3  

הסתייעתי בדירוגים המופיעים  .96
בפורטל התוכן כדי לבחור חומרים 

 עבורי

1  2  3  

הסתייעתי בהערות המופיעות  .97
בפורטל התוכן כדי לבחור חומרים 

 עבורי

1  2  3  

  
 

  האם יש דבר מה נוסף שהיית רוצה לציין באשר לפורטל התוכן החינוכי? .98
 כן .1
 )100לא (עבור לשאלה  .2

 פרט______________ .99
 

 עניין את   השנה הדגיש) הדעת תחום את לציין_____ ( הדעת בתחום המדריך מידה ובאיזו האם .100
 ?הדעת בתחום בהוראה תקשוב של השילוב

  
 במידה רבה מאוד .1
 במידה רבה .2
 במידה בינונית .3
 במיטה מועטה .4
 כלל לא .5

 לא מקבל השנה הדרכה בתחום דעת זה .6
 לא יודע .7
 מסרב .8
  לא רלוונטי .9
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 מאז   בהן שהשתתפת) הספר לבית מחוץ -מקצועי פיתוח מפגשי( השתלמויות מידה ובאיזו האם .101

  ?הדעת בתחום בהוראה תקשוב של השילוב עניין את הדגישו הדעת בתחום השנה תחילת
  

 במידה רבה מאוד .1
 במידה רבה .2
 במידה בינונית .3
 במיטה מועטה .4
 כלל לא .5
    הספר לבית מחוץ הדעת בתחום בהשתלמויות השנה השתתפתי לא .6
    יודע לא  .7
    מסרב  .8
   רלוונטי לא  .9

  
  

  
  

  

  
     פרט _______________________ .104

  
במידה   

  רבה מאד
במידה 

  רבה 
במידה 
  בינונית

במידה 
  מועטה

  לא ענה  כלל לא 

באיזו  .105
רכז מידה 

התקשוב 
לימד 
אותך 

משהו 
חדש 

באשר 
לשילוב 
תקשוב 

   בהוראה?

1  2  3  4  5  

  

99  

באיזו  .106
מידה רכז 
התקשוב 

הוא 
משמעותי 
  בעבודתך?

1  2  3  4  5  

  

99  

  לא יודע  לא  כן  

האם בבית הספר שלך יש  .102
  רכז תקשוב?

1  
- דלג ל – 2

108  
- דלג ל – 3

108  

, אינך לא  
משלב 

תקשוב 
  בהוראה

. משלב לא
תקשוב 
בהוראה 
אך לא 
היה לך 
  צורך בכך

. היה לא
לך צורך 
אך הרכז 
לא היה 

  זמין

, נעזרת כן
ברכז 

התקשוב 
  לשם כך

  לא ענה  אחר. 

האם בחודש  .103
האחרון 

הסתייעת ברכז 
התקשוב לצורך 

שילוב תקשוב 
  בהוראה?

עבור  -0

לשאלה 

108  

עבור  -1

לשאלה 

108  

עבור  -2

לשאלה 

108  

3  4  

עבור  – 99

לשאלה 

108  
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באיזו  .107
מידה רכז 
התקשוב 

נגיש וזמין 
  לפניות?

1  2  3  4  5  

  

99  

  
  

  [הקרא]באיזו מידה אתה מסכים עם ההיגדים הבאים ביחס לשימוש במחשבים כחלק מההוראה שלך ? 

מסכים   
במידה 

  רבה מאד

מסכים 
במידה 

  רבה 

מסכים 
במידה 
  בינונית

מסכים 
במידה 
  מועטה

כלל לא 
  מסכים

  לא ענה

אתה מרגיש  .108
שיש לך את 

היכולת להשתמש 
בתקשוב כחלק 

  מההוראה בכיתה

1  2  3  4  5  

  

99  

אתה חש שיש  .109
לך כלים להנחות 

תלמידים בשימוש 
זהיר ובהימנעות 

מסכנות 
  באינטרנט

1  2  3  4  5  

  

99  

אתה חושש  .110
להשתמש 
  במחשבים 

1  2  3  4  5  
  

99  

  
  

 מעורבות הנהלת בית הספר בעידוד השימוש בתקשוב לצורך פדגוגי

 
  באיזו מידה הנך מסכים או לא מסכים עם האמירות הבאות: 

מסכים   
במידה 

  מאדרבה 

מסכים 
במידה 

  רבה 

מסכים 
במידה 
  בינונית

מסכים 
במידה 
  מועטה

כלל לא 
  מסכים

  לא ענה

שילוב  .111
התקשוב 

בהוראה מהווה 
חלק מהחזון 
הבית ספרי 

(/"אני מאמין" 
  בית ספרי)

1  2  3  4  5  99  

שילוב  .112
התקשוב 

בהוראה מהווה 
חלק מתכנית 

העבודה הבית 
ספרית לשנה 

  זו

1  2  3  4  5  99  
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מסכים   
במידה 

  מאדרבה 

מסכים 
במידה 

  רבה 

מסכים 
במידה 
  בינונית

מסכים 
במידה 
  מועטה

כלל לא 
  מסכים

  לא ענה

הנהלת בית  .113
מעודדת  הספר

שילוב של 
תקשוב 

בהוראה 
בתחומי הדעת 

  השונים

1  2  3  4  5  99  

הנהלת בית  .114
הספר עושה 
מאמץ לקדם 

את מיומנויות 
התקשוב של 
  צוות המורים

1  2  3  4  5  99  

הנהלת בית  .115
הספר עושה 
מאמץ לקדם 

את מיומנויות 
התקשוב של 

  התלמידים 

1  2  3  4  5  99  

הנהלת בית  .116
הספר מעודדת 

יזמות וחדשנות 
בשילוב תקשוב 

בהוראה 
  ובלמידה

1  2  3  4  5  99  

  

  

 חסמים בפני שילוב תקשוב בפדגוגיה (לא להקריא)

  באיזו מידה אתה מסכים עם כל אחד מהמשפטים הבאים

מסכים   
במידה 

  רבה מאד

מסכים 
במידה 

  רבה 

מסכים 
במידה 
  בינונית

מסכים 
במידה 
  מועטה

כלל לא 
  מסכים

לא 
  רלבנטי

  לא ענה

ישנה  .117
תמיכה 
טכנית 

מספקת 
בשימו

ש 
בתקשו

  ב 

1  2  3  4  5  6  99  

ציוד  .118
התקשו

ב 
הקיים 
בביה"

ס 
מספק 

את 
צרכי 

ההורא
  ה

1  2  3  4  5  6  99  
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מסכים   
במידה 

  רבה מאד

מסכים 
במידה 

  רבה 

מסכים 
במידה 
  בינונית

מסכים 
במידה 
  מועטה

כלל לא 
  מסכים

לא 
  רלבנטי

  לא ענה

יש  .119
הרבה 

תקלות 
תקשוב 

בבית 
  הספר 

1  2  3  4  5  6  99  

  

  

  

  השפעות נתפסות

או עשוי אמור לי בבקשה האם ובאיזה אופן, לדעתך, השילוב של תקשוב בהוראה ובלמידה משפיע, 

  להשפיע, או שאינו משפיע במישורים הבאים:

פוגע   
במידה 

  רבה

פוגע 
במידה 
  מסוימת

משפר   לא משפיע
במידה 
  מסוימת

משפר 
במידה 

  רבה

  לא ענה

מידת ההצלחה  .120
של התלמידים 

  בלימודים

1  2  3  4  5  
99  

הרצון של  .121
התלמידים 

להשקיע 
  בלימודים

1  2  3  4  5  

99  

רמת המשמעת  .122
בכיתה במהלך 

  השיעורים

1  2  3  4  5  
99  

האפשרות  .123
שיש לתלמיד 

להתקדם בקצב 
  המותאם לו

1  2  3  4  5  

99  

איכות  .124
המטלות 

שהתלמידים 
מכינים (שיעורי 

  בית, עבודות)

1  2  3  4  5  

99  

מידת  .125
ההעמקה של 

תלמידים בחומר 
  הנלמד

1  2  3  4  5  

99  

האפשרות של  .126
התלמידים 

לתרגל ולחזור על 
חומר שנלמד 

  בשיעור

1  2  3  4  5  

99  

קצב  .127
ההתקדמות של 

הכיתה בחומר 
  הלימודים

1  2  3  4  5  

99  
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  ובאיזה אופן השימוש בתקשוב משפיע (או עשוי להשפיע) על המורים:

פוגע   
במידה 

  רבה

פוגע 
במידה 
מועטה/ 
  בינונית

לא 
  משפיע

משפר 
במידה 
מועטה/ 
  בינונית

משפר 
במידה 

  רבה

  לא ענה

המוטיבציה של  .128
המורים בעבודת 

  ההוראה

1  2  3  4  5  
99  

העומס על  .129
המורים מחוץ 

  לשעות העבודה

1  2  3  4  5  
99  

הנטייה של  .130
מורים ליזמות 

  וחדשנות פדגוגית

1  2  3  4  5  
99  

רמת השחיקה  .131
  של המורים

1  2  3  4  5  99  

רמת העניין  .132
  בהוראה 

1  2  3  4  5  99  

הדימוי העצמי  .133
המקצועי של 

  המורים

1  2  3  4  5  
99  

הדימוי של  .134
מקצוע ההוראה 

  הציבורבעיני 

1  2  3  4  5  
99  

  האם קרה בחודש האחרון ש...  

קרה פעם   לא קרה  
  אחת

קרה יותר 
  מפעם אחת

  לא ענה

האם בחודש האחרון  .135
מישהו הפיץ תמונה או מידע 

  באינטרנט כדי לפגוע בך

1  2  3  99  

האם בחודש האחרון קיללו  .136
  או העליבו אותך באינטרנט

1  2  3  99  

האם בחודש האחרון  .137
  קיבלת איומים באינטרנט 

1  2  3  99  

האם בחודש האחרון  .138
תלמיד פנה אליך בנוגע 

לפגיעה או אלימות שהוא או 
חבריו חוו באמצעות רשת 

  האינטרנט?

1  2  3  99  

  

  שאלות רקע

  כעת לכמה שאלות רקע

  . גבר2    . אישה1  - מין המרואיין  .139

 שנת הלידה : ____________ .140

 ?הוראה תעודת לך יש האם  .141

 כן .1

 לא .2

  לא ענה .3

 ?שרכשת ביותר הגבוהה ההשכלה רמת מהי .142

    בגרות תעודת .1
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    הוראה תעודת .2

    I תואר .3

    ומעלה II תואר .4

 ענה לא .5

 ___ (בשנים) ?מהו הוותק שלך בהוראה  .143

  הערות:     .144
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  שילוב טכנולוגיות בהוראה: שאלון תלמידים תשע"ג - ב  2נספח 

  
  

  

  שילוב טכנולוגיות בהוראה ובלמידה: 

  שאלון לתלמידים
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

באיזו תדירות אתה משתמש  -יש את פריטי הציוד המופיעים בטבלה הבאה, ואם כן  בבית שלךהאם 

  (נא לסמן משבצת אחת בכל שורה)  בהם?

  תלמידים יקרים, 

  לפניכם שאלון עם שאלות שעוסקות בהיכרות עם מחשבים ובהרגלי השימוש שלכם במחשבים. 

  השאלון הזה אינו מבחן, על כן לשאלות אין תשובות נכונות או לא נכונות. כתבו רק את מה שאתם חושבים. 

השאלון הינו אנונימי (בלתי מזוהה), ואת השאלונים המלאים לא רואה אף אדם מצוות בית הספר. כל המידע 

  שייאסף בשאלונים יישמר חסוי, והשימוש שייעשה בשאלונים הוא לצורכי מחקר בלבד. 

  רשאי לעשות זאת. –תלמיד אשר מעוניין לדלג על שאלות 

ל הן מיועדות לבנים וגם לבנות. כך גם בשאלות לאורך השאלון: כאשר השאלות מנוסחות בלשון זכר, אב שימו לב:

כתוב "תלמידים" הכוונה היא גם לתלמידים וגם לתלמידות. כאשר כתוב "מורים" הכוונה היא גם למורים וגם למורות. 

 x ליד כל שאלה נתונות כמה אפשרויות תשובה. בכל אחת מהשאלות עליכם לבחור רק תשובה אחת, ולסמן 

  משבצת המתאימה את התשובה שבחרתם.ב

 תודה רבה על שיתוף הפעולה!

 ראמ"ה 
 הרשות הארצית למדידה

 והערכה בחינוך

  משרד החינוך  
Ministry of Education  

 وزارة ا�����
 وا������

     

  כיתה: _________  מס' כיתה: ___

  

  ____ שם ביה"ס: _____ סמל מוסד:
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יש בבית ואני 

 משתמש כל יום

  

יש בבית ואני 

משתמש 

מספר פעמים 

  בשבוע

יש בבית ואני 

משתמש 

מספר פעמים 

  בחודש

יש בבית ואני לא 

משתמש או כמעט לא 

  משתמש

  אין בבית

מחשב שולחני . 1

  "רגיל"  

  דמחשב נייח)(    
�  �  �  �  �  

  �  �  �  �  �  מחשב נייד. 2
  �  �  �  �  �  חיבור לאינטרנט. 3
  �  �  �  �  �  מדפסת. 4
 סמארטפון. 5

)
Smartphon

e      

 Iphoneלדוגמא:     
Blackberry(  

�  �  �  �  �  

טאבלט (לדוגמא: . 6

Ipad(  �  �  �  �  �  
  

  

                באיזו תדירות משתמש בהם? –האם בבית הספר או בכתה שלך יש את הדברים הבאים, ואם כן 

  (נא לסמן משבצת אחת בכל שורה)

 יש ואני  

משתמש 

  כל יום

יש ואני 

משתמש 

מספר 

פעמים 

  בשבוע

יש ואני 

משתמש 

מספר 

פעמים 

  בחודש

יש ואני 

לא 

משתמש 

  כלל

  

  אין

  

לא יודע 

אם        

יש או 

  אין

מחשב (אחד או יותר)   .7

לשימושם של התלמידים 

  בכיתה שלך 
�  �  �  �  �  �  

מחשבים "רגילים" (נייחים)   .8

לשימושם של התלמידים 

בבית הספר (לא בכיתה 

  שלך) 

�  �  �  �  �  �  

מחשבים ניידים לשימושם   .9

התלמידים בבית הספר של 

  (לא בכיתה שלך)
�  �  �  �  �  �  

  �  �  �  �  �  �חיבור לאינטרנט בבית . 10
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  הספר

טאבלטים לשימושם של . 11

 � � � � � �  )Ipadתלמידים  (לדוגמא: 

 � � � � � �  ערכות הצבעה ממוחשבות . 12
  

  

   באיזו מידה אתה מסכים עם המשפטים הבאים קשר למחשבים בבית הספר?

  לסמן משבצת אחת בכל שורה)(נא 

  
מסכים 

במידה 

  רבה מאד

מסכים 

במידה 

  רבה 

מסכים 

במידה 

  בינונית

מסכים 

במידה 

  מועטה

כלל לא 

  מסכים

בבית הספר שלי יש מספיק מחשבים . 13

לשימוש של כל התלמידים שמעוניינים 

  בכך
�  �  �  �  �  

רבים מהמחשבים בבית הספר שלי . 14

  �  �  �  �  �  מיושנים
מהמחשבים בבית הספר שלי  רבים. 15

  �  �  �  �  �  מקולקלים
אם אני צריך עזרה בשימוש במחשב יש . 16

  �  �  �  �  �  בבית הספר מי שיעזור לי
  

  

  אנא פרט  –ם כן א האם לדעתך ישנם דברים שצריך  לשפר בנושא מחשבים/תקשוב בבית הספר שלך? . 17
 

  

  

  הבאות במחשב?האם ובאיזו מידה אתה מסוגל לבצע את המשימות 

  (נא לסמן משבצת אחת בכל שורה)

אני לא יודע   

  מה זה

אני יודע מה 

זה אבל לא 

יודע איך 

את  לעשות 

  זה

אני יכול 

לעשות את 

זה עם 

עזרה של 

  מישהו

אני יכול 

לעשות זאת 

באופן סביר 

בכוחות 

  עצמי

אני יכול 

לעשות את 

זה היטב 

בכוחות 

  עצמי

להכין מסמך או לכתוב עבודה . 18

במעבד תמלילים (לדוגמא 

Word(  
�  �  �  �  �  
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אני לא יודע   

  מה זה

אני יודע מה 

זה אבל לא 

יודע איך 

את  לעשות 

  זה

אני יכול 

לעשות את 

זה עם 

עזרה של 

  מישהו

אני יכול 

לעשות זאת 

באופן סביר 

בכוחות 

  עצמי

אני יכול 

לעשות את 

זה היטב 

בכוחות 

  עצמי

להשתמש בגיליון אלקטרוני . 19

  �  �  �  �  �  ) excel(כמו 
להכין מצגת (לדוגמא . 20

  �  �  �  �  �  )Power Pointבאמצעות 
לשלוח ולקבל דואר אלקטרוני . 21

  �  �  �  �  �  מייל)-(אי
למצוא באינטרנט חומרים . 22

  �  �  �  �  �  שמעניינים אותי
לשתף אחרים באמצעות . 23

האינטרנט או המייל בחומרים 

  שהכנתי או שמצאתי
�  �  �  �  �  

להשתמש בתוכנות של מפות . 24

(למשל:        באינטרנט 

Google Maps(  
�  �  �  �  �  

להשתמש במילון מקוון . 25

  �  �  �  �  �  (באינטרנט)
  

                                                 הבאות (באופן כללי, לא רק בבית הספר)?באיזו תדירות אתה עוסק בפעילויות 

  (נא לסמן משבצת אחת בכל שורה)

  

  

  אף פעם או 

כמעט אף 

  פעם

מספר 

פעמים 

  בשנה

מספר 

פעמים 

  בחודש

מספר 

פעמים 

  בשבוע

  כל יום

  �  �  �  �  �  משחק במשחקי מחשב. 26
-(אימשתמש בדואר אלקטרוני . 27

  מייל)
�  �  �  �  �  

  �  �  �  �  �  גולש באינטרנט להנאתי . 28
מחפש מידע באינטרנט על . 29

  נושאים שמעניינים אותי
�  �  �  �  �  

משתתף בפורומים, בקהילות . 30

אינטרנט או ברשתות חברתיות 

או   Facebook,(כמו

Myspace(  

�  �  �  �  �  



 

157  
 

  

  

  אף פעם או 

כמעט אף 

  פעם

מספר 

פעמים 

  בשנה

מספר 

פעמים 

  בחודש

מספר 

פעמים 

  בשבוע

  כל יום

כותב מסמך או עבודה במעבד . 31

(לדוגמא                 תמלילים 

Word(  

�  �  �  �  �  

משתמש בגיליון אלקטרוני (כמו . 32

  אקסל) 
�  �  �  �  �  

מכין מצגת (לדוגמא באמצעות . 33

Power point(  
�  �  �  �  �  

מאזין למוזיקה, צופה בסרטים . 34

  באינטרנט
�  �  �  �  �  

מחפש מידע באינטרנט על . 35

  נושאים הקשורים ללימודים
�  �  �  �  �  

משתתף בסביבה לשיתוף . 36

(לדוגמא:           מסמכים 

Google Docs(  

�  �  �  �  �  

             :אחר. 37
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  (נא לסמן משבצת אחת בכל שורה) מי בעיקר לימד אותך...
  

אני לא יודע   

  לעשות זאת

  חברים  בני משפחה  המורים שלי  למדתי לבד

באינטרנט לצורך לחפש מידע . 38
  �  �  �  �  �  לימודך

להכין מסמך או עבודה . 39

  �  �  �  �  �  במחשב
  �  �  �  �  �  להכין מצגת. 40
לעבוד בגיליון אלקטרוני (כמו . 41

  �  �  �  �  �  אקסל)
 

  לא  כן  

  

  לא  יודע

האם לבית ספרך יש אתר . 42

  �  �  �    אינטרנט פורטל?

  

  48אנא עבור לשאלה  –אם ענית "לא" או "לא יודע" 

  

  . 42: רק לתלמידים שהשיבו "כן" בשאלה 47 – 43שאלות 

  עשית כל אחת מהפעילויות הבאות: בחודש האחרוןהאם 

 1-2כן,   לא  

  פעמים

פעמים או  5כן,   פעמים 3-4כן, 

  יותר

בחודש האחרון ביקרת באתר האינטרנט  43

  הבית ספרי 
�  �  �  �  

כמו  בחודש האחרון הורדת חומרי לימוד. 44

שיעורי בית, סיכומים, מבחנים) מאתר בית 

  הספר?

�  �  �  �  

בחודש האחרון העלית חומרים שלך (כמו . 45

שיעורי בית, סיכומים, מבחנים) לאתר 

  האינטרנט של בית הספר?

�  �  �  �  

בחודש האחרון השתתפת בקבוצות דיון . 46

באינטרנט בנושאים (פורומים) בית ספריות 

  לימודיים?

�  �  �  �  

בחודש האחרון פרסמת הודעות לתלמידים . 47

  באתר האינטרנט הבית ספרי
� � � � 
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  קרה לך כל אחד מהדברים הבאים:בחודש האחרון האם 

 1-2כן,   לא  

  פעמים

 3-4כן, 

  פעמים

פעמים או  5כן, 

  יותר

מייל (דואר אלקטרוני) -האחרון קיבלת איבחודש . 48

  �  �  �  �  מהנהלת בית הספר או ממזכירות בית הספר
מייל (דואר אלקטרוני) -בחודש האחרון קיבלת אי. 49

  �  �  �  �  מהמורה שלך
  

  (נא לסמן משבצת אחת בכל שורה) באיזו תדירות אתה עושה את הדברים הבאים בבית?
  

אף פעם   
או כמעט      

מספר   אף פעם
פעמים 

  בשנה

מספר 
פעמים 

  בחודש

מספר פעמים 
  בשבוע

  כל יום

מכין שיעורי בית או עבודות . 50

  �  �  �  �  �  �  במחשב
גולש באינטרנט לצורך . 51

חיפוש  –לימודים (למשל 

מידע, דיונים בפורומים 

  לימודיים) 

�  �  �  �  �  �  

משתמש במחשב כדי . 52

להתכתב עם תלמידים אחרים 

בנושאים הקשורים 

  ודיםללימודים

�  �  �  �  �  �  

משתמש במחשב כדי . 53

להתכתב עם מורים או להגיש 

  שיעורי בית ועבודות
�  �  �  �  �  �  

  

האם במסגרת השיעורים שאתה לומד בבית הספר, משתמשים במחשבים בכל אחד מהמקצועות הבאים, 

  תדירות:ואם כן, באיזו 

  לעתים קרובות  לעתים רחוקות  בכלל לא  
  �  �  �  שפה/ חינוך לשוני/ הבעה . 54
  �  �  �  אנגלית. 55
  �  �  �  מתמטיקה/ חשבון. 56
  �  �  �  מדע וטכנולוגיה. 57
  �  �  �  מולדת, חברה ואזרחות/ גיאוגרפיה. 58
  �  �  �  תורה/ תנ"ך. 59
  �  �  �  ספרות. 60
  �  �  �  היסטוריה. 61
מקצוע אחר (אנא כתוב מהו) . 62

_______________  �  �  �  
  �  �  �מקצוע אחר (אנא כתוב מהו) . 63
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  לעתים קרובות  לעתים רחוקות  בכלל לא  
_______________  

מקצוע אחר (אנא כתוב מהו) . 64

_______________  
  

�  �  �  
  

 ?הבאים  על סמך ניסיון העבר שלך עם מחשבים, באיזו מידה אתה מסכים או לא מסכים עם המשפטים

  אחת בכל שורה)נא לסמן משבצת (

מסכים במידה   

  רבה מאד

מסכים 

במידה 

  רבה 

מסכים 

במידה 

  בינונית

מסכים 

במידה 

  מועטה

כלל לא 

  מסכים

אני חושב שכיף מאוד לעבוד עם מחשב ו/או . 65
  �  �  �  �  �  לשחק בו 

אני נעזר באינטרנט בכדי  –כשיש לי שאלה . 66
  �  �  �  �  �  לחפש תשובה

  �  �  �  �  �  אני משתמש במחשב כי זה מעניין אותי מאוד . 67
  �  �  �  �  �  אני אוהב לחפש מידע באינטרנט . 68
  �  �  �  �  �  בלי המחשב אני מרגיש משועמם. 69
אני אוהב להכין עבודות לבית הספר בעזרת . 70

  �  �  �  �  �  מחשב
אני מבין טוב יותר את החומר הנלמד כשאני . 71

  �  �  �  �  �  לומד באמצעות מחשב
אני לא מבין איך אנשים הסתדרו בלי . 72

  �  �  �  �  �  מחשבים
  

באיזו דרך, לדעתך, שימוש במחשבים בבית הספר משפיע (או עשוי להשפיע) עליך בכל אחד מהתחומים 

  (אנא סמן תשובה אחת בכל שורה) הבאים:

פוגע במידה   

  רבה

פוגע 

במידה 

  מסוימת

לא 

  משפיע

משפר במידה 

  מסוימת

משפר 

במידה 

  רבה

  �  �  �  �  �  הצלחה בלימודים. 73
  �  �  �  �  �  הרצון להשקיע בלימודים. 74
שיתוף הפעולה עם תלמידים אחרים . 75

(למשל במהלך שיעורים, בעבודות בית 

  משותפות וכדומה)
�  �  �  �  �  

  �  �  �  �  �  היחסים עם תלמידים אחרים. 76
  �  �  �  �  �  היחסים עם המורים שלך. 77
  �  �  �  �  �  המשמעת בכיתה במהלך השיעורים. 78
  �  �  �  �  �  האמונה ביכולת שלך להצליח בלימודים. 79
  �  �  �  �  �  האפשרות להתעדכן על מצבך בלימודים. 80
. מידת ההתעניינות שלך במה שנלמד 81

  �  �  �  �  �  בשיעור
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  האם קרה בחודש האחרון ש...  

קרה פעם   קרהלא   

  אחת
קרה יותר 

  מפעם אחת
. בחודש האחרון מישהו הפיץ תמונה או מידע באינטרנט כדי 82

  �  �  �  לפגוע בך
  �  �  �  . בחודש האחרון קיללו או העליבו אותך באינטרנט83
  �  �  �  . בחודש האחרון קיבלת איומים באינטרנט 84

  

  (נא לסמן משבצת אחת בכל שורה) עד כמה אתה מסכים עם המשפטים הבאים?

מסכים   

במידה רבה 

  מאד

מסכים 

במידה 

  רבה 

מסכים 

במידה 

  בינונית

מסכים 

במידה 

  מועטה

כלל לא 

  מסכים

אני יודע מה צריך לעשות בכדי להימנע מסכנה . 85
  �  �  �  �  �  באינטרנט

ההורים שלי יודעים מה אני עושה עם המחשב . 86

  �  �  �  �  �  ובאינטרנט
בבית הספר מסבירים לנו איך להיזהר ולשמור על . 87

  �  �  �  �  �  עצמנו ברשת האינטרנט 
  

  שאלות כלליות
  (אנא סמן תשובה אחת בכל שורה)  באיזו מידה את מסכים עם המשפטים הבאים:

מסכים   

במידה 

  רבה מאד

מסכים 

במידה 

  רבה 

מסכים 

במידה 

  בינונית

מסכים 

במידה 

  מועטה

כלל לא 

  מסכים

  �  �  �  �  �  טוב לי בבית הספר . 88
  �  �  �  �  �  ש לי יחסים טובים עם חבריי לכיתה. י89
  �  �  �  �  �  רוב המורים מאמינים ביכולת שלי להצליח  . 90
רוב המורים יודעים כשתלמידים לא מכינים . 91

  �  �  �  �  �  שיעורי בית  
ההורים שלי יודעים היטב מה המצב שלי מבחינה . 92

  �  �  �  �  �  לימודית 
  �  �  �  �  �  יש לי יחסים קרובים וטובים עם המורים שלי  . 93
אני מתעניין בחדשות ומודע למתרחש בישראל . 94

  �  �  �  �  �  ובעולם   
המורים יודעים היטב מה המצב שלי מבחינה . 95

  �  �  �  �  �  חברתית  
  �  �  �  �  �  אני אוהב ללמוד. 96
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מסכים   

במידה 

  רבה מאד

מסכים 

במידה 

  רבה 

מסכים 

במידה 

  בינונית

מסכים 

במידה 

  מועטה

כלל לא 

  מסכים

  �  �  �  �  �  חשוב לי להצליח בלימודים. 97
  �  �  �  �  �  חשוב לי לפתח תחומי עניין ותחביבים משלי. 98

 

  

I. ...האם את/ה  

  בן   �

 בת �
  
II. ?האם אבא שלך למד באוניברסיטה,  במכללה או בסמינר למורים 

 כן �

 לא �

 לא יודע �
 
III.  ?האם אבא שלך למד בישיבת הסדר, בישיבה גבוהה או בכולל 

 כן �

 לא �

 לא יודע �
 

IV. שלך למדה באוניברסיטה, במכללה או בסמינר למורים? האם אמא 

 כן �

 לא �

 לא יודע �
 
V. ?מהי ארץ הלידה שלך  

  ישראל �

  רוסיה/אוקראינה/בריה"מ לשעבר �

 ארה"ב, קנדה �

 ארצות ערב: מרוקו, טוניס, עיראק, תימן וכו' �

  אתיופיה �

 מערב אירופה: צרפת, אנגליה, הולנד וכו' �

 אחר ____________ �
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VI.  באיזו שנה עלית לארץ? ________________ –אם לא נולדת בארץ 

VII.  שלך? אמאמהי ארץ הלידה של  

  ישראל �

  רוסיה/אוקראינה/בריה"מ לשעבר �

 ארה"ב, קנדה �

 ארצות ערב: מרוקו, טוניס, עיראק, תימן וכו' �

  אתיופיה �

 מערב אירופה: צרפת, אנגליה, הולנד וכו' �

 אחר ____________ �

 

VIII.  שלך? אבאמהי ארץ הלידה של  

  ישראל �

  רוסיה/אוקראינה/בריה"מ לשעבר �

 ארה"ב, קנדה �

 ארצות ערב: מרוקו, טוניס, עיראק, תימן וכו' �

  אתיופיה �

 מערב אירופה: צרפת, אנגליה, הולנד וכו' �

 אחר ____________ �

  

 תודה רבה על שיתוף הפעולה!
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