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ומלומדים  מדענים   98 כיום  בה  חברים   .1959 בשנת  נוסדה  למדעים  הישראלית  הלאומית  האקדמיה 
כי  קובע  תשכ״א־1961,  למדעים,  הישראלית  הלאומית  האקדמיה  חוק  הראשונה.  המעלה  מן  ישראלים 
מטרותיה ומשימותיה העיקריות הן לטפח ולקדם פעילות מדעית, לייעץ לממשלה בענייני מחקר ותכנון מדעי 
בעלי חשיבות לאומית, לקיים התקשרויות עם גופים מקבילים בחוץ לארץ, לייצג את המדע הישראלי בגופים 

ובאירועים מדעיים בינלאומיים ולהוציא לאור כתבים שיש בהם כדי לקדם את המדע.

היזמה למחקר יישומי בחינוך מעמידה לרשות מקבלי החלטות בחינוך ידע מדעי עדכני ומבוקר. ידע כזה 
חיוני לגיבוש מושכל של מדיניות ולתכנון מיטבי של התערבויות - לשיפור הישגי החינוך בישראל. היזמה 
עוסקת בנושאים שמעלים מקבלי ההחלטות, ומתייעצת עם בכירים במשרד החינוך ועם בעלי עניין נוספים. 
ועדת ההיגוי של היזמה, שאותה ממנה נשיא האקדמיה הלאומית, אחראית על תכנית העבודה של היזמה ועל 

תהליכי השיפוט של התוצרים.

היזמה פועלת באמצעות ועדות מומחים ועל ידי זימון מפגשים לימודיים משותפים לחוקרים, לאנשי מקצוע 
ולמקבלי החלטות. היא מפרסמת את תוצרי עבודתה ומנגישה אותם לציבור הרחב. 

חברי ועדות המומחים מכהנים בהן בהתנדבות.

תולדות היזמה: היזמה הוקמה בשלהי שנת 2003 - מיזם משותף של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, 
משרד החינוך וקרן יד הנדיב - לאחר שנהגתה ביד הנדיב, שגם מימנה את מרבית פעולותיה בשנים הראשונות. 

מתחילת שנת 2010 היזמה פועלת כיחידה של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. 

בקיץ תש"ע (2010) הוסיפה הכנסת תיקון לחוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, והסדירה את אופן 
הייעוץ  ייעוץ - לבין האקדמיה. היזמה היא המנהלת את פעולות  ההתקשרות בין משרדי ממשלה המבקשים 

שהאקדמיה נותנת בתחום החינוך לממשלה ולרשויות שונות.

 http://education.academy.ac.il מידע נוסף ניתן למצוא באתר
(אתר בעברית, אתר באנגלית, דף מידע בערבית)
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| ד | 

הוועדה בנושא מחקר מתווה־דרך: הצעה לארגון לימודים מחודש 

במענה לפנייתו של מנכ"ל משרד החינוך היוצא, ד"ר ש' שושני, הוקמה בשנת 2011 ועדת מומחים על מנת 
שתעסוק באפשרויות לארגן את מערכת החינוך בישראל באופן מחודש המותאם ליכולות ולדרישות שהמאה 
ה־21 מעמידה לפני המערכת. למעשה ביקש המנכ"ל מענה לשאלה: כיצד מערכת החינוך יכולה להיערך היום 

למתן מענה לצורכי החברה בעוד ח"י שנים? 

תחום ולהגיש המלצות בנושא ארגון לימודים  הוועדה קיבלה על עצמה לסקור את הידע המחקרי שהצטבר ַבּ
מחודש להפקת המרב מלמידה של תכנים, כישורים, מיומנויות וערכים. 

(אמריטוס)  נשיא  בירושלים,  יערי מהאוניברסיטה העברית  (אמריטוס) מנחם  פרופ'  הוועדה, בראשותו של 
של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, פועלת במסגרת היזמה למחקר יישומי בחינוך של האקדמיה1 
ודיונים שהיא  והחלה את עבודתה בסתיו תש"ע (ראשית 2011). הוועדה לומדת את הנחוץ לה ממפגשים 

מקיימת, מפגישות ועדויות של מומחים שונים ומסקירות מצב וסקירות מדעיות שהיא מזמינה. 

אחד הנושאים שהוועדה בחרה לעסוק בהם הוא נושא הפדגוגיה בעידן המידע. בתשרי תשע"א, אוקטובר 
2011, קיימה הוועדה יום עיון פתוח לציבור בנושא זה, בהשתתפות נציגים ממגזרים שונים הקשורים לעשייה 
החינוכית ולתחומי הפדגוגיה של הטכנולוגיה בחינוך. בתום דיוניה תנסח הוועדה, על דעת כל חבריה, מסמך 
החינוך.  במערכת  וההוראה  הלמידה  מערך  של  מחודשת  התארגנות  בדבר  המלצותיה  את  שיכלול  מסכם 
המסמך יימסר להנהגת משרד החינוך לאחר שיעבור שיפוט עמיתים, ויונגש לציבור באתר היזמה. הפרסום 
צפוי בחורף תשע"ב (דצמבר 2012). במסגרת ריכוז המידע לעבודת הוועדה הוזמנו סקירות מדעיות הזמינות 
(/http://education.academy.ac.il), במדור חמרי רקע של הוועדה. כמו כן התפרסם  לציבור באתר היזמה 

קול קורא לציבור להגשת ניירות דעה בנושא ערכי מערכת החינוך בישראל ומקום החינוך הערכי בה. 

חברי הוועדה: 

פרופ' מנחם יערי (יו"ר), האוניברסיטה העברית בירושלים
         נשיא (אמריטוס) האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

ד"ר חגית בנבג'י, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
פרופ' נחמן בן־יהודה, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' יערה בר און, בצלאל, ירושלים
הרב ד"ר יהודה ברנדס, בית מורשה, ירושלים

פרופ' שאול הוכשטיין, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר אדם לפסטיין, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פרופ' פאדיה נאסר־אבו אלהיג'א, אוניברסיטת תל אביב
ד"ר שמואל סתת, האוניברסיטה העברית בירושלים

 ofra.education@academy.ac.il מרכזת הוועדה: עפרה ברנדס

1 יד הנדיב תומכת אף היא בהתקשרות משרד החינוך עם האקדמיה למטרה זו.
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הקדמה 

שנערך  המידע",  בעידן  "פדגוגיה  בנושא  עיון  ביום  שנכללו  והדיונים  ההרצאות  סיכומי  מובאים  זה  בדוח 
בתשרי תשע"ב (אוקטובר 2011) ביזמת הוועדה בנושא "מחקר מתווה־דרך: הצעה לארגון לימודים מחודש". 
אנשי אקדמיה  המקומי,  בשלטון  גורמים  מדיניות,  קובעי  וממשל,  חינוך  אנשי  הוועדה  הפגישה  העיון  ביום 
וחוקרים, אנשי פיתוח תוכן ואנשים מתעשיית ההייטק החינוכית הישראלית. מטרת המפגש הייתה להציג 
תמונה מגוונת של תכניות ואפשרויות פעולה לשיפור ההוראה תוך הסתייעות בתקשוב, לנהל דיון בתרומה 
הפוטנציאלית, ביתרונות ובמגבלות של תקשוב בבתי הספר, לחדד את הציפיות מתהליך התקשוב ולהאיץ 

את הבשלתו. 

את דברי הפתיחה ביום העיון נשא פרופ' יערי, יו"ר הוועדה. פרופ' יערי סקר את הרקע להקמת היזמה למחקר 
יישומי בחינוך ותיאר את מטרת יום העיון. את יום העיון כיבד בנוכחותו פרופ' דן שכטמן, שהציג את האחריות 
הגדולה המוטלת על כתפי המופקדים על החינוך והעוסקים בו, וקרא לנקוט מדיניות שיהיה אפשר להעריכה 

על פי מבחן התוצאה.  

יום העיון הורכב ממושבים שבהם ניתן ביטוי לשלושה מגזרים מרכזיים העוסקים בחינוך מהיבטים שונים: 
קובעי מדיניות, אנשי הייטק חינוכי ואנשי אקדמיה.

ד"ר  היה  הדוברים  ראשון  ובחו"ל.  בארץ  החינוך  בנושא  מדיניות  קובעי  של  עמדות  הוצגו  הראשון  במושב 
עופר רימון, ראש מינהל מדע וטכנולוגיה במשרד החינוך, המופקד על תכנית התקשוב הלאומית המיושמת 
במערכת החינוך החל משנת תשע"א. תכנית זו היא חלק מהתכנית הכללית להתאמת מערכת החינוך למאה 
ה־21 שמוביל משרד החינוך, ומטרתה להנהיג פדגוגיה חדשנית בבתי הספר תוך הטמעת הטכנולוגיה. ד"ר 
רימון הציג את החזון והתפיסה של תכנית התקשוב, סקר את הנעשה בתחום בקוריאה הדרומית, הנחשבת 
מובילה בביצועים ובהישגים בתחום, הציג את תכנית ההצטיידות ותקציבי ההפעלה של המשרד, ודיבר על 

התפוקות הפדגוגיות הרצויות ועל תשתיות התקשוב הלאומיות. 

אחריו נשא דברים ד"ר אירווין ג'ייקובס, יו"ר האקדמיה הלאומית להנדסה בארה"ב ויו"ר מייסד ומנכ"ל קוולקום 
(Qualcomm). ד"ר ג'ייקובס מייצג את אנשי ההייטק שנרתמו לשיפור הישגיהם של בני נוער שעקב מצבם 
החברתי־כלכלי אולי לא היו מביאים את יכולותיהם לידי ביטוי ומיצוי ולא היו מגיעים להישגים לימודיים 
גבוהים במערכות החינוך של היום. על פי גישת ה־High Tech High שהציג ד"ר ג'ייקובס, נבנים בתי ספר 
ייחודיים לאוכלוסייה זו תוך הגדרת דרך לימוד מבוססת פרויקטים וחניכה אישית ומשמעותית לתלמידים. 
כל העשייה הזאת משתמשת בחידושי הטכנולוגיה המתקדמים שד"ר ג'ייקובס סקר והשווה ביניהם, ונסמכת 

עליהם. 

הדברים שנשאו ד"ר רימון וד"ר ג'ייקובס במושב זה מובאים בחלק א' של הדוח. 

בראש המושב השני ישב מר אלי הורביץ, שהציג את הגרסה העכשווית למימרה הידועה: ֲחנוך לנער על פי 
דרכו. לדבריו קיימת כיום דרישה מהמורה וממערכת החינוך לחנך את הנערות והנערים בסביבה מתפתחת, 
טכנולוגית, לנצל את יתרונותיה ולהשתמש בה באופן מושכל. בישראל, אף שהיא מדינה קטנה יחסית, מתפתחת 
תעשייה טכנולוגית שכולה מוכוונת הישגים ויעדים חינוכיים. נציגים של יצרני תוכן פדגוגי־דיגיטלי העובדים 
בשנים האחרונות בשיתוף פעולה עם משרד החינוך השתתפו במושב והציגו בו את העשייה הייחודית שהם 
מפתחים ומיישמים, תוך התייחסות לשאלות אלו: כיצד הטכנולוגיה יכולה לסייע להוראה המותאמת לצרכים 
וליכולות של כל תלמיד? כיצד הטכנולוגיה בארץ יכולה לסייע לפיתוחם המקצועי (המעשי) של מורים? כיצד 
הטכנולוגיה יכולה לסייע למנהל בית ספר לנהל את ההוראה והלמידה? כיצד הטכנולוגיה יכולה לסייע להורים 
למלא תפקיד פעיל ומועיל בלמידה של ילדיהם? כיצד השוק הפרטי והממשלה יכולים לסייע לעידוד תעשיית 

הטכנולוגיה בחינוך בישראל ולהסתייע בה?

מר שרון גרינברג, מנהל יחידת טכנולוגיות אינטרנט במרכז למו"פ והכשרה של רשת אורט ישראל, הציג את 
השותפות של המורים בפיתוח התוכן התוכני־פדגוגי של הרשת, את הפיתוח המקצועי של המורים, שעבר 
והמקיפה שפיתחו  ואת מערכת הנתונים הממוחשבת  גמיש מביתם,  ומאפשר למורים ללמוד באופן  לרשת 
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באורט. רשת זו זמינה לכל הסגל המינהלי והפדגוגי, ומאפשרת לקבל נתונים בזמן אמת ולעצב לפיהם את 
מדיניות החינוך הבית־ספרית והכיתתית. כמו כן הרחיב מר גרינברג בדבריו על בית הספר העתידי - מיזם 

שמפתחים בימים אלו ברשת אורט על מנת לתת מענה לצרכים הייחודיים של בית הספר בעידן הנוכחי. 

הדיגיטלית־ האוריינות  את  בדבריה  תיארה  חינוכית),  לטכנולוגיה  (המרכז  מטח  מנכ"לית  הר,  בן  גילה  גב' 
ויזואלית החדשה המשמשת ללמידה מרחוק ומאפשרת יכולות חדשות ומגוונות, שבמסגרתן הלימוד והקריאה 
הופכים לתהליכים אקטיביים, מתאפשר שימוש בסימולציות המקרבות את הנלמד אל הלומד, מתאפשרת 
הציגה את השינוי המתרחש  הר  בן  גב'  דיגיטלי.  לילקוט  הופך  והילקוט המסורתי  מומחים,  בעזרת  הוראה 
בהרגלי הקריאה והכתיבה ואת הדרישות ששינוי זה מטיל על מורים ועל מפתחי תכנים דיגיטליים. כן הציגה 
המערכת  בנתוני  להיעזר  הספר  בבתי  החינוכי  התהליך  לקובעי  המאפשרת  הממוחשבת  המעקב  דרך  את 

החינוכית בזמן אמת. 

גב' שרית ברזלי, מנהלת מחלקת הפיתוח הפדגוגי של עמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב. גב' ברזלי 
ואת  הנוכחי  כגורם המסביר שינויים שמתחוללים בעידן התקשוב  "החדשנות המשבשת"  הציגה את מודל 
השלכותיהם. החדשנות המשבשת החדשה מציעה פתרון של למידה והתייחסות פרטניות בהתאם לשונות 
שבין תלמידים, וגוררת פיתוח של פלטפורמות וכלים ליצירת תכנים לימודיים ופיתוח של רשתות וקהילות 
בהעלאת  סיימה  דבריה  את  בסנונית).  קיימת  כבר  כזו  (פלטפורמה  אלו  בתכנים  לשתף  למורים  שיאפשרו 
שאלות המחייבות התייחסות ושיש להן השפעה על ההתפתחות בשדה התקשוב החינוכי בארץ, בהן שאלת 

ההערכה של תכנים מתוקשבים, שאלת יכולתם של כלל המורים להשתלב בחדשנות ונושא זכויות יוצרים. 

הדובר האחרון במושב היה מר דובי וייס, המייסד הפדגוגי של "עת הדעת" והמדען הראשי של החברה. מר וייס 
עמד על הקשיים העומדים לפני המערכת ולפני המורים ביישום פדגוגיות מבוססות טכנולוגיה, ולאורם הסביר 
את מהות פעולתה של "עת הדעת", המציעה פתרון כוללני ומקיף למערכת. פתרון זה מכיל תכנים בעלי היגיון 
פדגוגי, כלי תוכנה המאפשרים למורים להתבטא באופן ייחודי המתאים להם, ותוכנת ניהול המאפשרת לעדכן 
את בעלי התפקידים ולקבוע מדיניות פעולה לנוכח נתוני המערכת, בזמן אמת. את יישום הפתרונות הדגים 

וייס באמצעות סרטון. 

הדברים שנשאו משתתפי המושב ותקציר הדיון שהתנהל בעקבותיו מובאים בחלק ב' של הדוח. 

מרצה אורח ביום העיון היה פרופ' אנדריאס שלייכר, יועץ מיוחד למזכירות הכללית של ה־OECD בנושא 
מדיניות חינוך, שהתייחס בדבריו להערכה ומדידה של מיומנויות המאה ה־21. מבחינת תכניה שייכת הרצאה 
זו למושב הבוקר, שבו הוצגו דבריהם של קובעי מדיניות בחינוך. פרופ' שלייכר סקר את השינויים המרכזיים 
טובות  חינוך  במערכות  עצמן  את  בשיטות שהוכיחו  וטען שהתבוננות  החינוך  במטרות  כיום  המתחוללים 
בעולם יכולה לעזור בצפיית פני העתיד בנושא מנגנוני הערכה. הוא סקר את נתוני פיז"ה, הגדיר מה מבחן זה 
מסוגל למדוד ומנה את המאפיינים של מערכות החינוך הטובות בעולם על פי נתוני פיז"ה (אוריינות קריאה 
ואוריינות דיגיטלית, השקעה בחינוך, ערכים הקשורים בחינוך, מחשבים ופעילות מקוונת, ועוד). בהתייחסו 
למאפיינים אלו השווה בין מסקנות הנובעות מתוצאות מבחני פיז"ה במקומות שונים בעולם (בהם שנחאי, 
לוקסמבורג, פינלנד, ארה"ב, פולין, יפן, סינגפור, ועוד), וסקר את סולמות העדיפויות שנקבעו במקומות אלו. 
פרופ' שלייכר פירט אילו שינויים צריכים להתחולל במערכות חינוך כדי שיהיה אפשר ללמד באופן אפקטיבי 

את המיומנויות והיכולות הדרושות לעתיד. דבריו של פרופ' שלייכר מובאים בחלק ג' של הדוח. 

במושב הרביעי הוצגה נקודת המבט האקדמית על נושא הפדגוגיה בעידן המידע והטכנולוגיה. כפי שנעשה לכל 
 Video) אורך היום, גם במושב זה שולבו נקודות המבט מהארץ ומחו"ל והפעם תוך הסתייעות בוועידת חוזי
יו"ר המושב וראשון הדוברים בו היה פרופ' שיזף רפאלי, ראש מרכז שגיא לחקר האינטרנט   .(Conference
וראש בית הספר לניהול באוניברסיטת חיפה. פרופ' רפאלי הציג את רעיונות היסוד שעליהם צריך להתבסס 
הדיון בנושא המפגש בין הטכנולוגיה והלמידה, ומתוך כך חידד את הצורך לקבוע את המצפן שַיראה ְלַמה 
הדור שואף ומה הוא מבקש להשיג בעזרת הטכנולוגיה. השאלה החשובה שהציג הייתה: האם הדור מבין את 
הטכנולוגיה שעל אודותיה הוא מדבר, והאם הוא יודע להגדיר מה ההבטחה הטובה הטמונה בה? פרופ' רפאלי 
מנה עשרה מושגי יסוד שיש להכיר ולהבין כדי לענות על שאלה זו, ובהם אינטראקטיביות וחכמת ההמונים; 
הרציני.  והמשחק  החברתית  הרשת  ושיתוף;  זיכרון  הסינכרוניות;  גמישות  למקום;  ורגישות  ידע  מוביליות, 
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פרופ' רפאלי ציין שבקצב ההתפתחות של הטכנולוגיה כיום אין טעם לדבר על תכניות חומש, שכן אי־אפשר 
לְצפות את מראה הטכנולוגיה בטווח שכזה. יש להתמקד בערך המוסף הגדול של הטכנולוגיה והוא למידת 

העמיתים; שיתוף הידע בין גורמים לומדים שונים, ובעיקר שיתוף בין מורים. 

ומכון מנדל למנהיגות, הצביעה על  זוהר, מבית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית בירושלים  פרופ' ענת 
הצורך להגדיר את דמותו הרצויה של בוגר מערכת החינוך של המאה ה־21, ולבחון כיצד השאיפה לדמות 
השינוי  למימוש  הכרחי  תנאי  אינו  שהתקשוב  הבנה  מתוך  הספר,  בבתי  העשייה  על  להשפיע  צריכה  שכזו 
בפדגוגיה של מהות ההוראה, אך הוא יכול לאפשר לעשות את השינוי טוב יותר. המחקר מצביע על קושי ניכר 
לשנות דרכי הוראה ולמידה, ומעט מאוד ידוע כיום על הדרך שבה אפשר לחולל שינויים שכאלה. לדעת פרופ' 
זוהר יש להשקיע בפיתוח מדדים כמותיים ואיכותניים לבחינת שיפור בעומק החשיבה וההבנה. אם המטרה 
היא שהמדיניות המוצהרת על ידי תכנית התקשוב הלאומית תמומש, יש להגדיר מטרות מפורשות ותכניות 
ולאפשר  אמון  אווירת  לפתח  יש  לזה  מעבר  המורים.  של  המקצועית  בהתפתחות  ביטוי  להן  ולתת  עבודה 

למורים ולתלמידים אוטונומיה לעסוק בלמידה עתירת הבנה וחשיבה. 

 ,Case Western Reserve פרופ' גוניק, סגן נשיא לשירותי טכנולוגיית המידע וראש תחום המידע באוניברסיטת
דיבר על גורמים הנדרשים לקידום למידה עמוקה, גורמים שאינם ייחודיים לעידן המידע אך הוא יכול לעזור 
בקידומם. פרופ' גוניק מנה את ההתפתחויות הטכנולוגיות האחרונות והשווה ביניהן (טלפונים חכמים לעומת 
מחשב אישי, חוזי ]וידאו[, משחקים רציניים, ספרי לימוד דיגיטליים ורשתות חברתיות). הוא ציין שחלק ניכר 

מהלמידה מתרחש היום מחוץ לכותלי בתי הספר, וכדאי להיות ערים ומודעים לכל הנובע מכך.

פרופ' מרשל (מייק) ס' סמית, חבר האקדמיה הלאומית לחינוך בארצות הברית, לשעבר תת־שר החינוך של 
ארצות הברית, ציין כי למרות העובדה שאין לאיש מושג איך ייראה החיבור בין הטכנולוגיה והחינוך בעשורים 
הקרובים, ברור שהוא יתרחש ויביא לידי תוצאות מהותיות. אף שהתקשוב אינו פתרון ראשוני אלא כלי עזר 
שימושי, על מערכות החינוך לפתח סטנדרטים לשימוש בטכנולוגיה וליישמם. פרופ' סמית מנה את התנאים 
על  להשליך  אפשר  בהן  שמהמתרחש  טכנולוגיות  מערכות  מספר  וכן  חינוך,  מערכות  להצלחת  ההכרחיים 
מערכת החינוך (ספרי לימוד דיגיטליים, משחקים רציניים, קורסי מולטימדיה וכן שימוש משולב של מורים 
ערבות  מוסרית,  התנהגות  של  ההוראה  בתחום  למשל  הטכנולוגיה,  מגבלות  את  הדגיש  הוא  וטכנולוגיה). 

הדדית וכד'. 

הדברים שנשאו משתתפי מושב זה מובאים בחלק ד' של הדוח.

במושב הסיום השתתפו שני דוברים. הראשון היה מנכ"ל משרד החינוך ד"ר שושני, שעמד ימים מעטים לפני 
משרד  שעשה  התהליך  את  שושני  ד"ר  תיאר  בדבריו  הוועדה.  הוקמה  לבקשתו  ואשר  מהמערכת,  פרישתו 
החינוך בנושא שילוב טכנולוגיה בהוראה, תהליך הנלמד על ידי מדינות שונות בעולם, ואת אי־הוודאות שבה 
המשרד שרוי כיום. הוא הביע תקווה שיזמים שונים יציעו ויבצעו רעיונות שיצעידו את המערכת קדימה גם 

בתחום הטכנולוגי. 

תכניו.  גיבוש  ועל  העיון  יום  ארגון  על  מופקד  שהיה  הוועדה,  חבר  סתת,  שמואל  ד"ר  סיכם  העיון  יום  את 
ד"ר סתת תיאר את התהליך שהוביל לגיבושו של יום העיון, שהוזמנו אליו נציגים ממגזרים שונים, בתקווה 
שמגזרים הנחשבים מצוינים יוכלו לסייע למערכת החינוך מניסיונם. ד"ר סתת תיאר את המשימה במונחים 
של שינוי ארגוני שבו המחשוב הוא כלי עזר ואמצעי, אך לא יעד בפני עצמו. הוא מנה כמה מהבעיות המעכבות 
מציאת פתרונות ויישומם, בהן: אי־ההסכמה על מטרות ויעדים משותפים לכל הגורמים המעורבים בתהליך 
על  הממונים  והתחלפות  בפוליטיקה  התלות  בעבר,  הצלחות  היעדר  עקב  ממושך  תסכול  החינוך,  במשרד 
המערכת מטעם השלטון, הדרישה להשיג יעדים מהירים שאפשר להצביע עליהם, במקום פתרון עומק אטי 
ומובנה, וחוסר במחקר מובהק להוכחת ערכו של תקשוב בחינוך. עם זאת הציג ד"ר סתת תמונה אופטימית 
של מחויבות ציבורית רחבה לנושא החינוך ומוכנות של שכבות רבות בציבור להתגייס לגיבוש וליישום של 
פתרונות אמיתיים. להשערתו, פתרונות אלו יהיו פתרונות "ישראליים" הצומחים מהשטח ואינם מוכתבים 
כמדיניות מסודרת. ד"ר סתת הביע את תקוותו שמשרד החינוך יעשה בפועל לשיתוף פעולה בין־מגזרי לטובת 

החינוך. 

דברי הסיום והסיכום מובאים בחלק ה' של הדוח. 
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את המצגות וצילומי החוזי (הווידאו) של ההרצאות מיום העיון אפשר לראות כאן. מומלץ לשים לב במיוחד 
להפניות הביבליוגרפיות החשובות במצגות שבאתר. 

תודות 

הוועדה מודה לכל המשתתפים ביום העיון. 

הוועדה מבקשת להביע את תודתה לכל הדוברים, שרבים מהם גם סייעו לפרופ' יערי ולד"ר שמואל סתת 
בארגון ובעיצוב של יום העיון ושל תכניו:2

פרופ' מיכל בלר - שסייעה ביצירת הקשר עם פרופ' שלייכר ובשיתופו ביום זה, גב' גילה בן הר, גב' שרית 
ברזלי, פרופ' לב גוניק, ד"ר ארווין מ' ג'ייקובס, מר שרון גרינברג, מר אלי הורביץ, מר דובי וייס, פרופ' ענת זוהר, 
פרופ' מרשל (מייק) ס' סמית, ד"ר עופר רימון, פרופ' שיזף רפאלי, ד"ר שמשון שושני, פרופ' דן שכטמן ופרופ' 

אנדריאס שלייכר. 

תודה מיוחדת לקרן יד הנדיב ולאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים על תמיכתן המתמשכת ביזמה בכלל 
ובעבודת הוועדה בפרט. 

לצורך לימוד הנושא והכרת הנעשה בשטח נפגשו נציגי הוועדה, בחודשים שקדמו ליום העיון, עם אנשים רבים 
המייצגים מוסדות שונים שעוסקים בעשייה ברוכה בכל רחבי הארץ. אנו מבקשים להודות לכולם, ואם שכחנו 

מישהו מכל התומכים והמסייעים - עמם הסליחה.

תודותינו נתונות ל־ 
ד"ר אלי איזנברג, אורט ישראל; מר דרור אלוני, כפר שמריהו; ד"ר יוסי אלרן, מכון דוידסון לחינוך מדעי, מכון 
ויצמן למדע; מר עדו ארגמן, צוות בית הספר מבואות הנגב ונציגי התלמידים, קיבוץ שובל; ד"ר רונית אשכנזי, 
רשת עמ"ל; מר עופר ברנדס, קרן הון סיכון כרמל ונצ'רס; ד"ר אבי גולן, מכון דוידסון לחינוך מדעי, מכון ויצמן 
למדע; מר שלמה דברת, קרן הון סיכון כרמל ונצ'רס; מר אלי הומבורג, עמותת סנונית; ד"ר אריאל היימן, מכון 
דוידסון לחינוך מדעי, מכון ויצמן למדע; פרופ' חיים הררי, מכון דוידסון לחינוך מדעי, מכון ויצמן למדע; ד"ר 
שרה הרשקוביץ, מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית; מר אלי ורשבסקי, מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית; 
גב' מיכל יעקובי, מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית; פרופ' מיכל ירושלמי, אוניברסיטת חיפה; מר גיא לוי, 
מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית; גב' דפנה ליפשיץ, עמותת תפוח; פרופ' דוד מיודוסר, אוניברסיטת תל 
אביב; גב' סופיה מינץ, משרד החינוך; ד"ר רחל מינץ, מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית; פרופ' רפי נחמיאס, 
אוניברסיטת תל אביב; גב' יונית סדן, עמותת סנונית; אל"מ במיל' אלי פישוף, לשעבר ראש ממד"ה ומנכ"ל 
פילת; גב' דליה פניג, משרד החינוך; מר אלי קנאי, סנונית; ד"ר מירי קסנר, מכון דוידסון לחינוך מדעי, מכון 
ויצמן למדע; גב' רויטל רובין, עמותת סנונית; ולמנהלות בתי הספר בגני תקווה, שהשתדלו לסייע בידינו: גב' 

כרמלה בכר, גב' אביבה בלאיש וגב' גלית בר אל.   

תודה לצוות היזמה למחקר יישומי בחינוך שתמך, טרח ועמל על התקנת יום העיון וביצועו בפועל. 

הדוח עבר הליך מקובל של שיפוט עמיתים בלתי תלוי. הוועדה מודה על השיפוט שסייע להבטיח את בהירות 
הדיווח, את איכותו ואת היותו בלתי תלוי. עם זאת, האחריות לדיוק הדיווח ולארגון מסמך זה מוטלת על 

מַרכזת הוועדה.

2 תקצירי קורות חיים ר' בעמ' 39.

http://education.academy.ac.il/Uploads/Events/Symposium videos and presentations 251011.pdf
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סיכומי ההרצאות והדיונים

א. המושב הראשון: מדיניות התקשוב בחינוך בארץ ובעולם 

)יו"ר המושב: פרופ' ענת זוהר( 

פרופ' מנחם יערי, יו"ר הוועדה ויו"ר ועדת ההיגוי של היזמה, נשיא )אמריטוס(, האקדמיה הלאומית 

הישראלית למדעים 

פרופ' יערי פתח את יום העיון בדברי ברכה לנוכחים כולם ובפרט לד"ר אירווין ג'ייקובס ורעייתו, שניאותו 
לשלב השתתפות פעילה ביום העיון בעת שהותם בארץ. 

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים נוסדה לפני 51 שנים. הישיבה הראשונה של האספה הכללית של 
 .1960 בשנת  הייתה  ישראל,  מדינת  של  הראשון  הממשלה  ראש  גוריון,  בן  דוד  ראש  ישב  שבה  האקדמיה, 
שנה לאחר כינונה של האקדמיה נקבע מתווה פעולתה על ידי הכנסת בחוק האקדמיה הלאומית הישראלית 
למדעים. אחד התפקידים המרכזיים שהחוק מייחד לאקדמיה הלאומית למדעים הוא לייעץ לממשלה ולרשויות 
בנושאים של עשייה ציבורית שיש בהם מרכיב מדעי. לפני כשמונה שנים הוסכם באקדמיה שאחד הנושאים 
העיקריים שיש להם ביסוס בעולם המדע ויישום בעולם המעשה הוא נושא החינוך. וכך, בשיתוף פעולה בין 
האקדמיה, משרד החינוך ויד הנדיב, הוקמה היזמה למחקר יישומי בחינוך, שתפקידה להביא את הידע המחקרי 
הקיים על נושאי חינוך במובן הרחב ביותר לידי יישום, או לפחות לידי היותו רלוונטי בעשייה החינוכית עצמה. 
ועדת ההיגוי של היזמה מאמצת נושאים שראוי ליזמה לעסוק בהם, ומקימה לכל אחד מנושאים אלו ועדת 
מומחים שתבדוק את הנושא לעומקו ותרכז יחדיו את הידע הקיים בתחום בארץ ובעולם כולו. במידת הצורך 
הוועדה פונה לגופים שיכולים לסייע לה ליצור ידע חדש או לבחון נושא זה או אחר. הוועדות מתחילות בשלב 
הבירור ומסיימות את תפקידן בשלב ניסוח המסקנות וההמלצות, המוגשות לממשלה ולציבור בצורת מסמך 
החינוך,  במערכת  אינדיקטורים  הרך,  הגיל  בהם  נושאים,  במגוון  עסקו  כה  עד  היזמה  של  פרסומים  מסכם. 

ועוד. 

יום העיון הנוכחי הוא חלק מפעילותה של ועדת היזמה בנושא מחקר ַמתווה־דרך: הצעה לארגון לימודים 
מחודש. ההצעה אמורה לעסוק באתגרים חדשים העומדים לפני העשייה החינוכית לנוכח ההתפתחויות של 
עיון  בימי  משתתפים  במלאכה  מהעושים  רבים  ומידע.  אינפורמציה  בנושאי  התקדמות  בהן  האחרון,  הזמן 
שכאלה. בדרך זו הוועדה יכולה לשמוע את השטח, להשמיע דברים לשטח ולנהל דו־שיח בין הצד הבוחן לבין 

הצד הפעיל בעשייה זו. 

האקדמיה  החינוך,  משרד  בין  ייחודי  פעולה  שיתוף  נדרש  בחינוך  יישומי  למחקר  היזמה  את  להקים  כדי 
הלאומית הישראלית למדעים ויד הנדיב, שסיפקה גם את הבסיס הכלכלי לפעילות. את הקישור והחיבור הללו 
עשה פרופ' דני שכטמן, שהיה אז יו"ר החטיבה למדעי הטבע באקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. פרופ' 
שכטמן, שזכה בימים אלו בפרס נובל בכימיה לשנת 2011, גילה נחישות ועקשנות בהקמת היזמה ובהתוויית 
דרכה בחמש השנים שבהן שימש יו"ר ועדת ההיגוי הראשונה של היזמה. פרופ' יערי הודה לפרופ' שכטמן על 

שהואיל להשתתף ביום העיון ולהיות ראשון הדוברים בו.

אורח הכבוד: פרופ' דן שכטמן, זוכה פרס נובל לכימיה לשנת 2011 

בעמוד האחרון של עיתון "מעריב" בבוקרו של יום העיון הופיעה כתבה בסגנון הזה: 20 טונות של פסולת 
נסחפות באוקיינוס לכיוון חופי ארה"ב. בכתבה יש רק אי־דיוק אחד: לא מדובר על 20 טונות אלא על 20 מיליון 
טונות. זו דוגמה אופיינית לעיתונות ישראלית, שאינה מקפידה תמיד על דיוק. לתלמידים מאוד משמעותי 

ר, זהו חטא לדור העתיד. כאשר לא מדייקים בהוראה ובשיח ִאתם. כאשר רק הסיפור חשוב ולא הִמסָפּ
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באותו יום היה אפשר למצוא בעיתונות גם צד טוב של עשייה חינוכית, והוא פעילותם של דב לאוטמן ושי 
פירון. במדור חינוך של עיתון "הארץ" נכתבו דברים המוסכמים בוודאי על הציבור, ולפיהם החינוך הוא הכלי 
לבדוק  אפשר  פועלם  ואת  הזה,  בעניין  פועלים  גם  ופירון  לאוטמן  בארץ.  חברתיים  פערים  לצמצום  היחיד 
יהיה אפשר לבדוק במבחן התוצאה,  יישומי בחינוך  היזמה למחקר  גם את הפעילות של  במבחן התוצאה. 

בשטח, ויש לקוות שהשטח יתקדם גם מהדיונים ביום עיון זה. 

האקדמיה המלכותית השוודית למדעים מפיצה כרזות יפהפיות שמסבירות את המחקר של זוכי פרס נובל 
וביקש את רשותה  בני 16-13. לפני 11 שנים פנה שכטמן לאקדמיה המלכותית השוודית למדעים  לילדים 
לתרגם את הכרזות הללו לעברית, כדי שיוכל להפיצן בבתי הספר בארץ. האקדמיה השוודית, שראתה את 
העניין בחיוב, קיבלה עליה לבצע את התרגום וההדפסה, וכך, בשנים האחרונות שכטמן מקבל מהאקדמיה 
המלכותית בכל שנה אלפי עותקים של כרזות העוסקות בפרסי נובל בכימיה ובפיזיקה. האקדמיה השוודית 
ושולחים  הכרזות  האורזים את  סטודנטים  בעזרת  ושכטמן משלים את התהליך  הפרויקט,  כל  מממנת את 
אותן לשש מאות בתי ספר תיכוניים בישראל, למוזאוני המדע בארץ ולכל מי שמעוניין. לכרזות מצורף מכתב 
המבקש לאשר את קבלתן בכל דרך שנוחה למקבל. שכטמן מציין שלצערו כמעט אין בתי ספר המאשרים את 
קבלת המשלוחים, והוא חושש שרובם גם לא תולים ולא מפרסמים את הכרזות, כך שהמאמץ שנועד לחשוף 

את הדור הצעיר למדע ולחידושיו ולגרותו להתעניין בהם יורד לטמיון. 

הפנטסטיים־ ההסברים  את  ולראות  חומרים  להבין  מאוד  כדאי  האנושית  הנפש  התנהגות  את  להבין  כדי 
המדעיים שהם מציעים להתנהגות קבוצות גדולות. קיימת תופעה פיזיקלית מעניינת הנקראת "פרקולציה". 
זוהי תופעה שאפשר לתארה בעזרת הדוגמה הבאה: נתון גוש מתכת המוליך חשמל. אם בגוש הזה מתהווה 
חור קטן במקום כלשהו, עדיין החשמל עובר. כשנוצר עוד חור, החשמל ממשיך לעבור. ברגע מסוים, וזה לא 
קורה בהדרגתיות, נוצר נתק והחשמל לא עובר עוד. החברה האנושית מתנהגת באופן דומה. כאשר יש בה 
חורים בודדים ופזורים - לא שמים לב לבעיה: הכלכלה עובדת, החברה מתפקדת והכול בסדר. ואז, ביום אחד, 
החברה מתפרקת ומתה ואי־אפשר להקימה שוב. זוהי תופעת הפרקולציה. בחינוך יש חורים כאלה, והם לא 
קטנים. רק כמחצית מתלמידי ישראל לומדים מתמטיקה, פיזיקה, אנגלית, ביולוגיה וכימיה. השאר לא. זהו 
חור ענק. תפקידה של היזמה ושל העוסקים בחינוך הוא לסתום את החור הזה. זה עניין שממשלת ישראל 
צריכה לראות בו בעיה לאומית אדירה. יש לקוות שנגיע לימים שבהם העוול הזה יתוקן ומדינת ישראל תהיה 
מדינת חוק וסדר שבה הורה שיגזול את עתיד ילדיו בכך שהוא אינו שולח אותם ללמוד לימודי ליבה, ייענש 

על פי חוק.

שכטמן סיים בברכה ליזמה ובתקווה שתבחן את פעילותה במבחן התוצאה ובעקבות זאת תמשיך ותתקדם. 

ד"ר עופר רימון, ראש מינהל מדע וטכנולוגיה במשרד החינוך3 

המדעים  הוראת  בתחום  בעיות  בפתרון  לסייע  מאוד  מעוניין  החינוך  במשרד  וטכנולוגיה  למדע  המינהל 
את  ניכרת  במידה  להגדיל  שמטרתה  מדעית־טכנולוגית",  "עתודה  הנקראת  בתכנית  יצא  המינהל  במדינה. 
שיעור התלמידים המסיימים את חוק לימודיהם עם תעודה מדעית־טכנולוגית איכותית. זו הפעם הראשונה 
שמושג זה הוגדר ואפשר אף למדוד אותו. התכנית מקיפה את כיתות ז' עד י"ב. כיום כבר משתתפים בה 200 
בתי ספר שש־שנתיים. ההשקעה בתכנית גדולה מאוד. החל מכיתה ז' הוספו שעות לימוד והוכנסו תכניות 
לימודים בפיזיקה, במדעי המחשב ובמתמטיקה. משרד החינוך מעוניין לתקף את התכניות החדשות הללו 
שמיועדות לחטיבות הביניים, הוא יקבל הערות ויפעל לסגירת הפערים בחברה שעליהם דיבר פרופ' שכטמן. 

התכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה־21 תוצג כאן דרך חמישה סעיפים4: 1. החזון והתפיסה; 
תקשוב  תשתיות   .5 פדגוגיות;  תפוקות   .4 הפעלה;  ותקציבי  הצטיידות   .3 הדרומית;  בקוריאה  תקשוב   .2

לאומיות. 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/MadaTech/HomePage.htm :3 אתר המינהל למדע וטכנולוגיה

4 התכנית להתאמת מערכת החינוך למאה ה־21, הרציונל והתפיסה. המסמכים ניתנים לצפייה ב: 

 http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/hatamat_marechet_21/HazonVerazional.htm

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/MadaTech/HomePage.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/hatamat_marechet_21/HazonVerazional.htm
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כבר בשנת 1998 פרסם ארגון ה־IEA 5 מחקר על שיעור בתי הספר המתוקשבים בישראל ובו נמצא שהיחס בין 
מספר התלמידים לכמות המחשבים הנגישים הוא 1:9, פחות ממחשב אחד ל־9 תלמידים. ב־2006, בבדיקה 
חוזרת, התגלה שישראל היא אחת המדינות היחידות שבהן חלה נסיגה בנושא התקשוב בבתי הספר גם במובן 

הפדגוגי: המחשבים לא נכנסו לכיתות וחלה התיישנות של הציוד. 

חזון מערכת החינוך הוא להכין את התלמידים לאתגרי המאה ה־21. לשם כך הוגדרו מספר מטרות: 1. פדגוגיה 
חדשנית והקניית מיומנויות המאה ה־21; 2. צמצום הפער החינוכי והדיגיטלי; 3. העצמת כוחות ההוראה; 
4. הידוק הקשר בין בית הספר לקהילה ולבית. התפיסה של משרד החינוך היא תפיסה הוליסטית האומרת 
שכדי להכניס תקשוב לבתי הספר יש להתחיל בתשתיות, ושתשתיות ללא תחזוקה אין להן ערך. אך תשתיות 
דיגיטליים שאינם  ִאתם. תכנים  ואין מה לעשות  לגוף בלי נשמה,  דיגיטליים משולים  ותחזוקה ללא תכנים 
מותאמים לתכנית הלימודים הם אביזר חסר משמעות, וכמובן לב העניין הוא פיתוחם המקצועי של עובדי 

ההוראה כך שיידעו לנצל את יתרונות התקשוב. 

התכנית  של  התשומות  ותפוקות-תוצאות.  תשומות-ביצוע  של  היא  המינהל  עובד  שלפיה  הטרמינולוגיה 
הלאומית מאפשרות הצטיידות שתהפוך את כל הכיתות למתוקשבות: עמדת מורה ובה מחשב נייד, מקרן 
גם  הוקצו  ההצטיידות  מלבד  קצה.  באמצעי  עוסקים  לא  עדיין  לאינטרנט.  הכיתה  של  וחיבור  כיתה  בכל 
תקציבי הפעלה. זה דבר ייחודי שלא נעשה בהרבה מדינות. תקציבי ההפעלה כוללים רכז תקשוב בית־ספרי, 
כלומר מורה במימון משרד החינוך (7 שעות שבועיות), טכנאי בכל בית ספר ותשלום עבור אינטרנט ועבור 
רכישת תכנים דיגיטליים. התשומות כוללות תקציבים גדולים להטמעה (השתלמויות והדרכות). ייחודה של 
התכנית הלאומית הוא שמלבד הדרכה בתחום התקשוב ניתנות גם הדרכות דיסציפלינאריות. מדריך מתחום 

הדיסציפלינה המכיר את חומר הלימוד הוא שעובד עם המורים. 

תפוקות הן התוצרים המידיים - מה מצפים שיתבצע בבתי הספר. מכיוון שיש פער בין התכנון לביצוע, יש 
'תוצאות' אם הושג השינוי המצופה. לשם הדגמה: אם מדברים על תכנית במתמטיקה  לברר תחת המונח 
שנועדה לשפר את הידע של התלמידים וזאת באמצעות הוספת שעת לימוד, לפי התכנית יהיה צורך לוודא 
שאכן בתי הספר ייתנו את שעת הלימוד, שהיא תינתן על ידי מורה למתמטיקה ולא על ידי מורה אחר, שהמורה 
למתמטיקה הוכשר בהכשרה מתאימה לצורך מתן השעה הנוספת, ושהוא מלמד לפי תכנית מיוחדת שנבנתה 
ה'תוצאות':  נושא  ייבדק  לכך  מעבר  ה'תפוקות'.  במסגרת  ייבדקו  הללו  הגורמים  כל  הזאת.  השעה  לצורך 
האם כל הפעולות הביאו לידי שיפור הידע והמיומנויות של התלמידים. זאת אפשר לבדוק באמצעות מבחן 

הישגים. 

מבחינת תפוקות התכנית, המשרד מדבר על שש תפוקות: 1. תכנית עבודה שתאפשר הכנסת התקשוב באופן 
שילוב   .3 תכניות מתאימות;  ייעשה באמצעות  הכיתה  ניהול  כך שכל  פדגוגי  ניהול   .2 לבתי הספר;  מוסדר 
התקשוב בהוראה; 4. שיתוף ותקשורת בכמה רמות: תקשורת בין תלמידים (למידה שיתופית), התפתחות 
וצוות המורים), תקשורת חוץ בית־ספרית  מקצועית של מורים דרך הרשת, תקשורת בית־ספרית (המנהל 
(עם בית התלמיד); 5. פורטל חינוכי בית־ספרי, שהוא האפליקציה שדרכה הכול צריך להיעשות; 6. חינוך 
לאינטרנט בטוח. אפשר לראות את נספח התפוקות והתוצאות של התכנית באתר, עם הגדרות ברורות של 
כל התפוקות וכן של התוצאות המצופות מהתכנית: תוצאות ברמת המורה, ברמת התלמיד וברמת בית הספר 

כארגון. 

ומועברים למומחים לצורך  יוצאים כטיוטות  כל מסמכי תכנית ההתאמה של מערכת החינוך למאה ה־21 
קבלת תגובות, ביקורות ותיקונים. המסמכים מועלים לאתר לשיתוף הציבור ויש התייחסות לכל הערה. 

רימון דיווח על ביקורו בקוריאה הדרומית בעת האחרונה, ביקור שנועד לסייע בהכרת ההטמעה של התקשוב 
(PISA ;TIMSS). החל משנת  הבינלאומיים  הגבוהים במבחנים  בהישגיה  ידועה  קוריאה הדרומית  במקום. 
1996, ובכל חמש שנים, היא מפרסמת שלב נוסף בתכנית התקשוב Master Plan. כבר בשלב הראשון, שבו 
וחיבורן לאינטרנט. במסגרת השקת השלב הרביעי  דובר על רישות כל הכיתות  העמידו מחשב בכל כיתה, 
(2015-2011) מדברים שם על כיתה חכמה שבה לכל תלמיד יהיה אמצעי קצה. למרות השמועות, קוריאה 
הדרומית אינה מתכוונת לרכוש את אמצעי הקצה לתלמידים. בשלב זה ספרי הלימוד הדיגיטליים מועלים 
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לאמצעי הקצה באמצעות מערכות LMS. במסגרת פיילוט הנמשך כבר ארבע שנים, 139 בתי ספר מטמיעים 
הספרים  מנושא  גדולה  רצון  שביעות  ניכרת  ותלמידים  מורים  עם  בשיחות  הדיגיטליים.  הלימוד  ספרי  את 
ולאינטרנט,  למחשב  נגישות  הדרומית  בקוריאה  הפיזיות, 100% מהכיתות  מבחינת התשתיות  הדיגיטליים. 
היחס תלמידים-מחשבים עומד על 1:5, רוב המחשבים בבתי הספר עדיין נמצאים במעבדות, היחס מורים-

יומיומי  נכנסים באופן  וכמעט 70% מהתלמידים   ,6 ICT יחידות  יש  1:1, ב־75% מבתי הספר  מחשבים הוא 
לאתרים הבית־ספריים. גם ההורים יכולים להיכנס לאתר ולראות, למשל, את תקציב בית הספר. 

בבתי הספר היסודיים, כפי שנצפה בביקור באחד מהם, כל תלמיד מצויד בכרטיס חכם, כך שכל כניסה ויציאה 
שלו משטח בית הספר מדווחת לסמרטפון של הוריו. קירות הכיתות עשויים מזכוכית והעובר במסדרונות 
יכול לצפות בנעשה בהן. רק בכיתה אחת, בבית הספר המבוקר, לא שילבה המורה תקשוב בהוראה במהלך 
מלווה  כל תהליך המחשוב  ומקרן).  מסך  על  מדברים  בארץ  (בעוד  פלזמה  מסכי  יש  הכיתות  בכל  השיעור. 
במחקר לאומי וגם במחקר ברשויות. כל זה נצפה גם בביקור בבית ספר תיכון בסאול: כל הכיתות מתוקשבות, 
ולמורים ברור שהם משלבים את התקשוב בהוראה. המורים עברו השתלמות בנושא הכיתה החכמה, שבה 

לכל תלמיד יהיה מחשב־לוח (טאבלט). הטכנולוגיה חדרה גם לבתי ספר ערב. 

קיימים  בקוריאה הדרומית  לאומיות.  פיתוח של תשתיות  לבתי הספר מתבצע  במקביל להחדרת התקשוב 
ארבעה מודלים של הכשרת מורים. כל יחידה היא בת 90 שעות ומזכה את המורה ב־6 נקודות, שהן גובה 
הקרדיט שכל מורה מחויב לצבור בכל שלוש שנים. לפני עשור עשו 2,000 מורים את ההשתלמויות האלה 

באמצעות האינטרנט, והיום - 200 אלף.

EDUNET. רשומים אליו 6.1 מיליון משתמשים, ומתבצעות אליו 400  פורטל התוכן הדרום קוריאני נקרא 
אלף כניסות ביום. בקוריאה הדרומית אין מורה שלא מכיר את ה־EDUNET ומשתמש בו. מערכת מעניינת 
שם  הילדים   .(Cyber Home Learning System) מרחוק  הלמידה  מערכת  היא  הדרומית  בקוריאה  נוספת 
מסיימים את יום הלימודים בבית הספר בשלוש. רבים מהם הולכים בחמש אחרי הצהריים למרכזי אקדמיה 
וממשיכים ללמוד עד עשר בערב. אלו תכניות שונות, ואת שיעורי הבית הילדים מכינים רק לאחר מכן. דרך 
אגב, בקוריאה הדרומית מציגים את השנה הזאת כשנה הראשונה שבה קצב הצמיחה של החינוך הפרטי ירד. 

מובן שזה לא רק בגלל המערכת הזאת, יש עוד סיבות, בעיקר החינוך המקצועי־טכנולוגי.

ובחזרה למערכת החינוך בישראל. המטרה היא לשלב בהדרגה, בתוך חמש שנים, את כל בתי הספר במדינת 
ישראל בתכנית. נקודת ההתחלה הייתה באחד בספטמבר 2010. באותה שנה שולבו בתכנית 220 בתי ספר: 
ומבתי הספר  20 בתי ספר מדגימים. ההתפרסות היא מהפריפריה למרכז,  ועוד  רגילים  200 מהם בתי ספר 
ספר.  בתי  כ־800  עוד  לתכנית  הצטרפו  הנוכחית  הלימודים  בשנת  ולתיכונים.  הביניים  לחטיבות  היסודיים 
הפריסה בבתי הספר היסודיים בפריפריה כמעט הושלמה, והתכנית מגיעה למרכז הארץ. במסגרתה נבדקו 
מפרטי הצטיידות7. מרבית בתי הספר שנכנסו בפעימה הראשונה השלימו את ההצטיידות בהצלחה. גם תקציבי 
ההפעלה נבדקים. הבדיקה מתייחסת גם לרוחב פס התמסורת, הנקרא קו סימטרי 2X2. זהו קו תעבורה פרטי 
של בית ספר. ברשויות רבות מאוד כבר קיים הסטנדרט הרצוי של האינטרנט, כך שמבחינה טכנית אפשר 

לשלב תקשוב בהוראה בקלות. 

נפתחת הרשאה  לכל רשות  דרך הרשויות.  נעשית  היא  ולכן  עניין מורכב,  היא  ישראל  ההצטיידות במדינת 
שתשתיות  המאשר  טופס  להגיש  אמורה  הרשות  ולסעיפיו.  לרשותה  העומד  התקציב  לגובה  מודעת  והיא 
החשמל בבית הספר מוכנות לקלוט את הציוד. התהליך מסתיים כאשר הרשות מעבירה למשרד החינוך את 
פרטי הזמנת הציוד וההסכם שהיא מבקשת לבצע עם הספק. בשלב זה המינהל בודק אם יש מוכנות פדגוגית 
מתאימה בבית הספר. אם בית הספר לא עבר את כל ההכנה הפדגוגית שהמינהל דורש, התהליך ייעצר ובית 

הספר לא יוכל לקבל את הציוד.

שנכנסו  הספר  מבתי  בחלק  הספר.  בתי  אל  הפדגוגיה  הבאת  היא  התהליך  של  מטרתו  שעיקר  לשכוח  אין 
סיימו  הם  ובזאת  עבודה,  תכנית  הכינו  הציוד,  את  קיבלו  הייתה תחושה שהם  הראשונה  בפעימה  לתכנית 
את התחייבותם. אך מבחינת המינהל היה עליהם להוכיח את קיום התפוקות, כלומר את שילוב התקשוב 

6  יחידה הכוללת טכנאי ורכז תקשוב בית־ספרי, כלומר את הצד הפדגוגי והטכנולוגי של שילוב התקשוב.

7  שקף 12. 
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בהוראה, את השימוש בתוכנה לניהול פדגוגי, את קיומם של הפורטלים הבית־ספריים ופעילותם ואת קיומה 
של אינטגרציה. המורים מקבלים שלוש מערכות: מערכת לניהול פדגוגי של הכיתה, פורטל התוכן הלאומי 
ולב  ואינטגרציה ביניהן,  שהמינהל בנה והפורטל הבית־ספרי. כל המערכות האלה צריכות לקיים תקשורת 
העניין הוא שהמורה יוכל לשלוט בכולן. משמעות האינטגרציה היא שיש קשר הדוק בין מה שנלמד בכיתה 
לבין מה שנעשה בשיעורי הבית, האפשרות לחזור אל חומרים שנלמדו ותורגלו בשיעור, היכולת של ההורים 
לצפות בביצועי הילדים וקיום קשר ישיר ורצוף בין המורה לתלמידים באמצעות התקשורת. בפועל פירוש 
הדבר הוא שמורה נכנס לכיתה וכותב את נושא השיעור על עמוד שמציג המנב"ס. במקביל הוא יכול לסמן 
במערכת נוכחות וחיסורים, להפוך חיסור לאיחור ולציין את סיבתו, לציין אירועים מיוחדים בנוגע לתלמידים 
(השתתפות, ציון לשבח). הוא יכול גם להגדיר אירועי משמעת כמיטב הבנתו. הנתונים הללו מאפשרים למורה 
להפיק דוחות וסטטיסטיקות ולהגיב עליהם בזמן אמת. גם ההורים יכולים לקבל את הסטטיסטיקות הללו. 
בהמשך השיעור המורה יכול להיכנס לפורטל התוכן שהוגדר על ידי המינהל, לפי המקצוע וגיל התלמידים. 
לכל נושא ולכל רמה המורה מקבל גם את כל חומרי ההוראה המתוקשבים שיש בתחום הזה. עליו להכיר את 
העושר המוצע ולבחור את המערך שמתאים לשיעור המסוים. חלק מיחידות הלימוד פותחו על ידי המשרד. 
כל חברות התוכן הדיגיטלי מחוברות לפורטל התוכן, והן יכולות לבצע שינויים ביחידות ההוראה בזמן אמת. 

אפשר לומר שיש כבר סימנים טובים להטמעה תרבותית של שילוב התקשוב בהוראה בבתי הספר, אם כי עדיין 
יש צורך בשיפור רב בתחום השימוש בניהול פדגוגי וקיום אינטגרציה מלאה. 

בבתי הספר שנכנסו לתכנית התקשוב בפעימה השנייה משולבים בשלב זה רכזי תקשוב. כדי שבתי הספר יוכלו 
להגיש תכניות עבודה במחצית השנה, הרכזים, המנהלים והצוות עוברים השתלמויות והדרכות. לאחר הגשת 
תכניות העבודה, שהן למעשה ִמפרטים המראים שבתי הספר ערוכים ליישם את התפוקות הנדרשות, ולאחר 

השלמת שלב ההצטיידות, יוכלו בתי הספר להפעיל את החלקים הראשונים של התכניות. 

לסיום התייחס רימון לארבעת הנושאים הבאים: 

תשתיות התקשוב הלאומיות שהמינהל מבקש לפתח בבתי הספר. תשתיות אלו הן פורטל התוכן הלאומי,   
ותקוות רבות תלויות בו. המטרה היא להפוך אותו לדרך שיח מרכזית בין המורים שבאמצעותה יוכלו 
יחידות הוראה שפיתחו. כאשר מורה  'קול קורא' למורים להציע  יחידות הוראה. המינהל הוציא  לדרג 
רעיון פדגוגי. אם המינהל מוצא שהרעיון ראוי, המורה מקבל תשלום  יחידת הוראה, הוא מציע  מציע 
עבורו, ואז המינהל מפתח יחידת הוראה על בסיס הרעיון הפדגוגי הזה. היחידה המועלית לאתר נושאת 
קרדיט למורה המפתח. כך המינהל מעודד את המורים לעשייה מקורית של מורים למען מורים, מתוך 

הנחה שהם יודעים טוב מאחרים מה נכון וראוי להוראה בכיתות.

ICT ואוריינות מידע, שכיום לא ברור איזה גוף אמור להיות מופקד על הוראתן. ארגון ה־ מיומנויות   
IEA הוציא בעת האחרונה הגדרה מושגית של נושא אוריינות מחשב ומידע. בעקבות זאת מיפה המינהל 
בעזרת מומחים את המיומנויות של תחום אוריינות המחשב. נעשתה פריסה של המושגים על פני כיתות 

א'–ו' כך שיהיה אפשר לוודא שילד בכל שלב מגיע לרמה הרצויה בכל אחת מהמיומנויות הרצויות.

ולוודא  התלמידים  של  בצד  להשקיע  ראוי  האם  דילמה:  המעורר  נושא  הוא  לתלמידים  קצה  אמצעי   
ראשית שלכל התלמידים יהיו אמצעי קצה, או שראוי להעדיף את העמדות הבסיסיות למורים? המינהל 
למדע וטכנולוגיה מעדיף את טובת המורים, שכן הוא מזהה בכך מפתח להצלחה. במינהל גם מעריכים 
יכולים  ניכרת את מספר בתי הספר שהיו  שבחירה בציוד מלא לכל התלמידים הייתה מקטינה במידה 
להשתלב בתכנית בשלב זה. הם סבורים שתפקיד המדינה הוא קודם כול להניח את התשתיות המרכזיות, 
כלומר לדאוג לציוד, אך גם לרכזי תקשוב, לתקציבי הפעלה, להטמעֹות ולשינוי התרבות הבית־ספרית. 
התשתיות  שהוכנסו  לפני  לתלמידים  קצה  אמצעי  להכניס  שלא  הספר  מבתי  מבקש  גם  המינהל  לכן 

המרכזיות.

ספרי לימוד דיגיטליים. המינהל הודיע בחוזר שהחל משנת תשע"ג לא יאושר ספר לימוד שלא תהיה לו   
גרסה דיגיטלית. הספר הדיגיטלי יוכל להימכר במחיר של עד 60% ממחירו של ספר לימוד קשיח. הוגדרו 
PDF או  שלושה תקנים לספרי לימוד דיגיטליים. שניים מהם (ספר ארוז וספר המכיל קישורים דוגמת 
EPUB) כבר פורסמו. התקן השלישי, לספר לימוד אינטראקטיבי הפועל במערכת LMS, יפורסם בהקדם. 
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טכנולוגיית המידע והמהפך בחינוך

ד"ר ארווין מ' ג'ייקובס, יו"ר האקדמיה הלאומית להנדסה בארה"ב 

 )Qualcomm( ויו"ר מייסד ומנכ"ל קוולקום

החינוך  לשיפור  דרכים  למציאת  רבות  קוולקום  רשת  פועלת  הברית  בארצות  החינוכית  עבודתה  במסגרת 
בכיתות גן—י"ב ולהפקת מרב התועלת מן הטכנולוגיה. אחרי כמה עשורים שהתאפיינו בכישלונות בתחום זה, 
 (tablets) ומחשבי לוח (smart phones) אפשר להאמין שהטכנולוגיה - ובמיוחד העובדה שטלפונים חכמים
בעשור  וייעשה  שנעשה  למאמץ  ניכרת  תרומה  תהווה   - היממה  שעות  כל  במשך  לתלמידים  כיום  זמינים 
הנוכחי. מכשירים אלו מתאפיינים כיום באמינות, הם רבי־עוצמה, ומחירם נמוך מספיק כדי שבהינתן תוכנה 
ובלימוד   (e-textbooks) דיגיטליים  יוכלו להעצים מאוד את ההוראה של המורה, לתמוך בספרים  מתאימה 
מבוסס־פרויקטים, וחשוב מכול - לאפשר רישות (networking) חינוכי־חברתי בין סטודנטים מחוץ לחדרי 

הכיתות. לשם כך חובה לספק לכל תלמיד ותלמיד קישוריּות אינטרנט אלחוטית, בפס רחב. 

בית הספר התיכון הטכנולוגי (HTH – High Tech High) הוא בית ספר מבוסס־אמנה (charter school) בסן־
דייגו, קליפורניה. מבחינת התקציב לתלמיד (per student) בית ספר מסוג זה מקבל סכום דומה לזה שמקבל 
בית ספר ציבורי, אך הוא כפוף לוועד עצמאי הקובע את אופיו הספציפי ואת תכנית הלימודים שלו. בתי ספר 
אלו נהנים מיתר עצמאות בבחירת המורים שלהם ובהכשרתם, וחשוב יותר - מאפשרים ימי לימוד ושנות 

לימוד ארוכים יותר.

בית הספר נוסד מתוך דאגה לנוכח העובדה שתלמידים מעטים בלבד לומדים את מקצועות הליבה הקשים - 
מדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה. את המייסדים הדריכה גם ההבנה שאם ברצונם לעורר בתלמידים מוטיבציה 
ואף להלהיב אותם להתמיד בקורסים המאתגרים האלה כדי להיות מוכנים היטב למכללה או לאוניברסיטה, 
עליהם להגיע אליהם בשלב מוקדם במסכת החינוך שלהם (גן—י"ב). בארצות הברית, שיעור גבוה של תלמידים 
בני קבוצות מיעוטים נושרים ממערכת החינוך לפני שהם מסיימים את בית הספר התיכון. רק מעטים מהם 
ממשיכים למוסדות להשכלה גבוהה. HTH בוחר את תלמידיו באקראי (על פי הגרלה), מכל שכונות העיר, וכך 
הוא מבטיח לעצמו ייצוג רחב של כלל האוכלוסייה. בית הספר מרבה להשתמש בשיטה של למידה מבוססת־

פרויקטים (המושג יוסבר בהרחבה בהמשך), המעודדת אינטראקציה בין תלמידים.

עם ייסודו היה HTH בית ספר יחיד, אך כיום התרחב המפעל לחמישה בתי ספר תיכוניים, ארבע חטיבות ביניים 
יסודיים. בית הספר שוכר לעבודה גם מורים שבאים מן התעשייה או שהתמחו בלימודיהם  ושני בתי ספר 
האקדמיים במקצוע שאינו חינוך. הם מתחילים ללמד ומשלימים את תעודת ההוראה שלהם בתוך שנתיים 
מתחילת העבודה. בית הספר ייסד גם תכנית ללימודים מתקדמים, שבה אפשר לרכוש תארים גבוהים יותר 
ולהכשיר מורים שמחוץ למערכת ה־HTH. תכניות הקיץ מושכות אליהן מינהלנים ומורים מתחומים רבים, 
החולקים זה עם זה את התנסויותיהם. הכיתות בבתי הספר של HTH בנויות כחללים פתוחים, מבנה שמקל 
על למידה מבוססת־פרויקטים ומאפשר לתלמידים להשתתף בחוויות לימודיות שונות ומגוונות. המאפיינים 

החשובים של למידה מבוססת־פרויקטים הם:

פרויקטים קבוצתיים: למידה מסוג זה מאפשרת לתלמידים ליצור מוטיבציה הדדית וללמוד זה מזה. היא   
גם מעודדת את כל הקבוצה לתמוך בהצלחתו של כל אחד מחבריה.

מיומנויות: התלמידים אמורים להציג את עבודותיהם באופן רשמי ומסודר. הדבר מעודד את התפתחותם   
של כשרים בסיסיים כגון הרצאה פומבית ומיומנויות חקר.

למידה אינטראקטיבית: התלמידים נדרשים לשאול בכיתה שאלות הנוגעות לפרויקטים שלהם, ואחר כך   
הם חוזרים למלאכת החקר שלהם. כך הופך החינוך שלהם להיות השתתפותי ורלוונטי מאוד (הרבה יותר 

ממה שהיה אילו התבסס על קליטת מידע מהמורים ותו לא).

המבוססים  ספרים  לאור  מוציאים  התלמידים  קרובות  לעתים  השתתפותית:  למידה  של  שונות  רמות   
על הפרויקטים האישיים שלהם (בסן דייגו, אחרי שלמדו השפעות סביבתיות על מפרץ סן דייגו, פרסמו 

התלמידים כמה ספרים בנושא זה. שניים מהם זמינים כיום ברשת אמזון!)
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קשת הנושאים: התלמידים בוחרים את הנושאים שלהם ועורכים את המחקר שלהם לבדם, בקבוצות או   
בעזרת מוריהם.

למידה בין־תחומית: בתי הספר שואפים לשלב כמה דיסציפלינות בתוך חוויית הלמידה, לחבר בין מדע,   
מתמטיקה, טכנולוגיה והנדסה ובין אמנות ומוזיקה.

תכנה וטכנולוגיה חינוכית: התלמידים לומדים כיצד להשתמש בהן, ומשלבים אותן בפרויקטים שלהם   
כאמצעי נוסף להעשרת חוויית הלימוד.

חונכות: אנשים בוגרים הפועלים בעולם העסקים, בתכניות ממשלתיות או בארגונים ללא כוונות רווח   
חונכים את התלמידים, וכך הם מעניקים להם התנסויות מציאותיות מן "העולם האמיתי".

התוצאות מרשימות: כמעט 100% מתלמידי HTH מסיימים את לימודי התיכון ומתקבלים למכללות. רובם 
משלימים ארבע שנות לימוד במכללה, ומהם כשליש לומדים את נושאי הליבה גם במסגרת העל־תיכונית. 

מספרים אלו גבוהים בהרבה מן הממוצע הכלל־ארצי.

בשנת 2008 הוחל ב"פרויקט קשר". הקימה אותו חטיבת הקישור האלחוטי בקוולקום, והוא התחיל לפעול 
בארבעה בתי ספר תיכוניים בצפון־קרוליינה. הפרויקט נועד לבדוק איזה שימוש תלמידים עושים בטכנולוגיית 
והמורים קיבלו הדרכה  הטלפונים החכמים. כיתה אחת בכל בית ספר קיבלה טלפונים חכמים. התלמידים 

כיצד להשתמש בטכנולוגיות, וניתנו להם חומרים נוספים.

מן התלמידים  מורה. 100%  כיתות שלמדו אצל אותו  היו שתי  חיוביות. באחד מבתי הספר  היו  התוצאות 
קיבלה  בכיתה שלא  ואילו  צפון־קרוליינה,  מדינת  של  האלגברה  מבחן  עברו את  חכמים  בטלפונים  שצוידו 
טלפונים כאלה עברו את המבחן רק שני שלישים מהתלמידים. כששאלו את התלמידים אילו גורמים תרמו 
יותר מכול להצלחתם, הם השיבו בלי היסוס שהיו אלה האפשרות לתקשר עם תלמידים אחרים במשך 24 

שעות ביממה והיכולת לחלוק מידע, ללמוד זה מזה וללמד זה את זה.

מספר נקודות חשובות כאשר עוסקים בטכנולוגיות חדשות עכשוויות ועתידיות:

מחשבי־לוח (tablets) - צריך לראות אם ההתנסויות בשימוש במחשבי־לוח, שיש להם מסך גדול יותר   
יגרמו לתלמידים להעדיף אותם על הטלפונים  יותר בעת קריאת ספרי לימוד,  גדולה  ובהירות חזותית 

החכמים, שיתרונם הגדול הוא בקלות נשיאתם.

מציאותיות מועצמת - המשתמש יוכל להוסיף חומרים חזותיים דרך המצלמה שבמכשיר הטלפון שלו,   
גם תוך שימוש בטכנולוגיית ייצוב (positioning). בסופו של דבר גם השדה הזה יקודם בעזרת שיתוף בין 

תלמיד לתלמיד.

טכנולוגיית פס רחב - הזמינות הגוברת של טכנולוגיית פס רחב שווה לכל נפש תאפשר ניצול טוב בהרבה   
של יכולות טכנולוגיות בחינוך.

לימוד  וחומרי  לימוד  תכניות  של  השימושיות  במידת  סֵפק  טיימס  יורק  ניו  העיתון  הטיל  האחרונה  בעת 
המועברים באופן דיגיטלי, חומרים שרבים מהם משּווקים באופן נרחב. משרד החינוך הוביל כמה מחקרים 
היו חד־משמעיות.  לא  יתרונות של ממש. התוצאות  הניבו  אכן  הלימוד האלה  תכניות  לקבוע אם  שנועדו 
התברר שגם לתוכנות מסחריות שונות היו השפעות מובהקות סטטיסטית על תוצאות המבחנים. יתר על כן, 
כמה מן התוכנות הזמינות מחייבות שימוש נוסף בספרים ובספרי עבודה דיגיטליים, ואילוץ כזה מעלה מאוד 

את העלות, בהשוואה לספרים רגילים.

ג'ייקובס טוען ששינויים ימשיכו להיעשות, אבל השימוש בטכנולוגיה במשך 24 שעות הוראה ביממה הוא חזק 
ורב־עוצמה, משפר עד מאוד את איכות ההוראה ומפחית את עלותה. לטענתו, העתיד טמון בשימוש בטלפונים 
החכמים ובמחשבי הלוח, ולא במחשבים בתוך הכיתה: התקנים ניידים הם אמינים, מתוחזקים באופן מרכזי, 



 | 12 |

אפשר להוריד אליהם תוכנה מכל מקום, והם קטנים מספיק כדי שיהיה אפשר לשאתם לכל מקום. מחירם 
היורד של ֶהתקנים חכמים פירושו שלכל תלמיד יוכל להיות ֶהתקן כזה, אבל את העלות של תמיכה בגישה 

לאינטרנט 24 שעות ביממה לצורכי חינוך חייבות לספוג הן הממשלה והן תעשיית התקשורת. 

חברת Digital Promise (הבטחה דיגיטלית) היא תאגיד שלא למטרות רווח שנוסד מכוח מנדט של הקונגרס 
האמריקני כדי לתמוך במחקר ופיתוח שיעריכו וישפרו את השימוש בטכנולוגיות דיגיטליות בשדה החינוך. 

כמה קרנות אחרות קמו כדי ללמוד ולהעריך מה יעיל ומה לא יעיל בתחום זה. הנה כמה מאפיינים מרכזיים:

נגישות בכל שעות היממה להתקן טכנולוגי עכשווי - טלפון חכם, מחשב־לוח או מחשב נישא.  

חינוך בין תלמידים - בכל שעות היממה חייבת להיות גישה לתלמידים אחרים לצורך חילופי מידע, מתן   
עזרה לימודית לאחרים וקבלת עזרה מאחרים.

למידה מבוססת־פרויקטים.  

חונכות (שבמסגרתה כל תלמיד מבלה פרק זמן בסביבת עבודה).   

ב. המושב השני: טכנולוגיה בשירות ההוראה — כי מציון תצא תורה?

)יו"ר המושב מר אלי הורביץ( 

מר אלי הורביץ, מנכ"ל קרן טראמפ

הטכנולוגיה נעצרה בדלת הכיתה. תלמידים מצווים לכבות את הסמארטפונים שלהם, והמחשבים הישנים 
בשער,  נבלמו  החינוך  את  לשפר  כדי  הטכנולוגיה  את  לרתום  אינספור  ניסיונות  הספר.  בית  במרתף  נכלאו 
יותר. מתרבים הקולות  וגם הלוחות ה'חכמים' לא הופכים את השיעור, את המורה ואת התלמיד לחכמים 
הטוענים שטכנולוגיה ובית ספר לא נועדו זה לזה, ועדיף שלא יפריעו זה לזה. אלא שבשנים האחרונות אתגרי 
החינוך והטכנולוגיה נעשו דומים מאוד. המורה בכיתה ומהנדס המחשבים שוקדים, כל אחד בעולמו, למצוא 
דרך יצירתית שבה מוצר אחד יותאם לצורכיהם המגוונים של אנשים שונים. הם אפילו משתמשים באותם 
מושגים: מילים כמו "אדפטציה" ו"קסטומיזציה" השתרבבו להן אל עולם החינוך כדי לתאר את מה שּכּונה 

פעם "ֲחנוך לנער על פי דרכו".

חנוך לנער על פי דרכו היא כיום שאלת מיליארד הדולר של חברות הטכנולוגיה. גוגל, פייסבוק, אפל וכל השאר 
מחפשות דרך לפתח מוצר שהוא גם סגור וגם פתוח, גם אחיד וגם ייחודי - מוצר שמיליונים ישתמשו בו באופן 
דומה, אך כל אחד יחוש שהוא יחיד ומיוחד ושהוא מקבל בו מענה לצרכיו שלו. "הגביע הקדוש" שלהן הוא 

מוצר כזה שהוא חכם מבפנים ופשוט מבחוץ, מוצר שכל אדם יכול להשתמש בו מיד ובקלות.

של  האחידות  הדרישות  בין  איזון  למצוא  צריכה  בכיתה  המורה  ממש.  שאלות  אותן  עם  מתמודד  החינוך 
תכנית הלימודים לבין היכולות והצרכים המגוונים של תלמידיה. המדענים, אנשי השיווק, מפעילי המלגזה 
והמשוררים של מחר יושבים כעת יחדיו מולה בכיתה אחת, והיא צריכה לקרבם אל השוקת ולשכנעם לשתות. 
לשם כך עליה לרקוח להם משקה קסום שמתאים את טעמו לחכו של כל תלמיד. האיזון הזה אינו פשוט 
כלל ועיקר. מערכת החינוך לא נבנתה כדי לטפל בצרכיו הייחודיים של כל ילד, אלא כמפעל גדול לייצור של 
אזרחים כשירים. אנשי אקדמיה, רבנים ומחוקקים מגדירים על פי דרכם את דמותו של הבוגר הרצוי. ועדות 
מקצוע ותכניות לימודים קובעות מה כל התלמידים חייבים ללמוד ועל מה להיבחן, ובעקבותיהם נכתבים 

ספרי לימוד ומערכי שיעור זהים ואחידים.

לכן, ונגד כל הסיכויים, האתגר המרכזי של המורה הוא להיכנס לסביבת עבודה תעשייתית ולרקום בתוכה 
מערכת יחסים קלינית ואישית. לשם כך נדרשות מורות מעולות בעלות כישרון ואופי מיוחדים, יכולת גבוהה, 
ניטור  מרמת  לסייע  יכולה  הטכנולוגיה  הללו.  המיומנויות  את  להן  שַתקנה  מקצועית  והכשרה  אנושי  חום 

הלמידה בכיתה, דרך תיק תלמיד למעקב, וכלה בכלים לתכנון ההוראה ורשת מקצועית למורים.
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ההוראה  לצורכי  כאלו  מערכות  של  התאמות  על  לחשוב  הטכנולוגיה  מפתחי  החלו  האחרונות  בשנים  רק 
בכיתה. ייתכן שגם הם היו צריכים לעבור שינוי מחשבתי מגישה הרואה בטכנולוגיה מוצר לשימוש תעשייתי 
 Wireless ואחיד, לראייה התופסת אותה כסביבה שצריכה להתאים לכל אחד. מערכות שכאלו, כדוגמת זו של
Generation בארה"ב, נמצאות כעת בשלבי הרצה. בפעם הראשונה הטכנולוגיה נכנסת בשערי הכיתה. לא עוד 
יציאה טקסית לחדר המחשבים ולא עוד מצגות 'העתק-הדבק' מאתרים מפוקפקים תחת הכותרת 'למידה 
מבוססת פרויקטים', אלא תמיכה בהוראה ובלמידה בכיתה. אנו נמצאים בפתחה של תקופה שבה הטכנולוגיה 
מתחברת לחינוך, ומה שמחזיק אותם יחדיו הם המורה, התלמיד ומה שביניהם, או בשפה נשכחת אחרת - 

'חנוך לנער על פי דרכו'.

חלק מהשינוי הזה מתחיל דווקא בישראל, וזאת מכמה סיבות. ישראל היא מדינה של חדשנות טכנולוגית, 
ולא בכדי זכתה לכינוי המחמיא "אומת הסטארט־אפ". ישראל היא גם מדינה קטנה מאוד, ולכן העוסקים 
בטכנולוגיות חינוכיות הם גופים ללא כוונות רווח שמפתחים ובונים, בסיוע של משאבים פילנתרופיים, דגמים 
יצירתיים לצורך הפעלה והרחבה. בישראל התפתחה "תעשייה" לא מסחרית שכל כולה מכוונת לשיפור החינוך 

ועתידה עוד לפניה. בתעשייה זו עוסק המושב שכותרתו "כי מציון תצא תורה".

(המשתתפים הציגו במושב לפי סדר א"ב של שמות המוסדות והרשתות שהם מייצגים) 

מר שרון גרינברג, מנהל יחידת טכנולוגיות אינטרנט, המרכז למו"פ והכשרה, רשת אורט ישראל 

אורט ישראל היא רשת החינוך הגדולה במדינה. כל תלמיד עשירי בארץ הוא תלמיד ברשת. לומדים בה כ־95 
ושלומי  הגלילית  מחצור   - הארץ  כל  פני  על  פרוסה  הרשת  מורים.  כ־5,000  בה  ומועסקים  תלמידים  אלף 

שבצפון ועד ירוחם ואזור שבטי הבדווים בדרום. 

יותר, בתי ספר  אורט מאמינה שאופן העיסוק שלה בתקשוב עוזר לה להפוך את בתי הספר שלה לטובים 
המצליחים להעביר את המסרים של הרשת. 

 Crowdsourcing Crowdsourcing לצורך פיתוח תכנים, בעזרת קהילת המורים הגדולה שלה.  אורט עושה 
הוא מהלך שבו ארגון מאפשר לקהל הרחב להשתתף בפעולה שקודם לכן נעשתה בידי צוות פעולה פנימי. 
לפני שלוש שנים החליטה רשת אורט לשתף את המורים בפעילות הפיתוח של התכנים ברשת. באמצעות קול 
קורא הוזמנו המורים להשתתף בפרויקט הנקרא 'יחידות לימוד מתוקשבות', ובשנתיים האחרונות השתתפו 
בו קרוב ל־200 מורים מ־14 דיסציפלינות שונות. בסופו של התהליך הועלו היחידות המתוקשבות של המורים 
למערכת ה־Model. על פי העיקרון המנחה את אורט הן תמיד זמינות ונגישות לכול. בסיוע ותמיכה של צוות 
הפיתוח בתכנות הפרויקט, עיצובו וניהולו, רתמה הרשת את כוח ההוראה, את הידע המצטבר ואת הצורך 

האמיתי של המורים בכיתה להשתתף במעשה הפיתוח, והגיעה לידי כמה רעיונות מעניינים. 

במקביל עברה גם כל הכשרת המורים לאינטרנט. הרשת חתמה חוזה עם חברת Eluminate, העוסקת בהכשרת 
מורים באמצעים סינכרוניים. גם מורים שלא השתתפו בהכשרות עצמן יכולים להיכנס לאתר, שבו ההקלטות 
של כל הכשרות המורים נגישות 24 שעות ביממה. רשת אורט מקיימת מדידה אפקטיבית של ההשתלמויות 

על ידי בדיקה המוודאת אם החומר שהמורה למד בהשתלמות אכן מגיע לתלמיד. 

 - (Business Intelligence) BI רשת אורט משתמשת במערכת פנימית הנקראת 'מדברים נתונים'. זו מערכת
מערכת חכמה השולפת ומציגה נתונים ומסייעת בקבלת החלטות פדגוגיות. המערכת מרכזת את הנתונים 
LMS ועוד). בסוף התהליך מקבלים המורים, מנהל בית  הנאספים מכל המערכות ברשת (מנב"ס, מערכות 
הספר ורכזי הכיתות מידע על מצב התלמיד (רמזור ירוק מסמן שהתלמיד "בסדר", רמזור צהוב מצביע על 
תלמיד שיש לו שניים או שלושה מקצועות "מאתגרים", ורמזור אדום מסמן שלתלמיד יש ציון שלילי ביותר 
תעודת  איכות  על  מרמז  כחול  ורמזור  טכנולוגית,  בגרות  תעודת  מסמל  סגול  רמזור  מקצועות;  משלושה 
הבגרות). אחרי שמנהל בית ספר וכל אנשי הצוות קיבלו את הנתונים, הם יכולים לבנות תכנית עבודה ובה 
פירוט של ההשקעות הנדרשות לצורך הצלחתם של התלמידים. התהליך המגדיר מה צריך להיעשות בבית 
הספר מלווה גם בתהליך פדגוגי, שנקרא 'הדיאלוג המתמיד'. תהליך זה, שפותח בתוך רשת אורט, מגדיר כיצד 
על המנהל וההנהלה לדבר עם התלמיד ועם הוריו, כיצד רצוי שהמורה וההנהלה ידברו על הישגיו של התלמיד, 

http://www.wirelessgeneration.com/
http://www.wirelessgeneration.com/
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וכיצד לייצר מוטיבציה ויכולת לשפר ולהגיע להישגים שהתלמיד רוצה להגיע אליהם. על סמך כל הנתונים 
זו התלמידים  ומורה. בדרך למידה  ניהול למידה בקבוצות קטנות של חמישה תלמידים  שנאספו מתאפשר 

יכולים לקבל את מלוא הפעילות ותשומת הלב שבסופו של דבר יביאו להצלחתם. 

רשת אורט, ועמה עוד גופים שזכו בתכנית של "אבני ראשה", עושה גם הכשרות של מנהלי בתי ספר יסודיים 
היא  יסודיים  ספר  בתי  מנהלי  עם  מפגש  בכל  העולה  חשובה  סוגיה  הלאומית.  התקשוב  לתכנית  הנכנסים 
נקודת המוצא של המנהל כלפי תהליך התקשוב בבית ספרו. מנהלי בתי הספר היסודיים שהשתתפו במפגשים 
הביעו צורך עז להוביל את תהליך התקשוב בבית ספרם מתוך מקצוענות; לא בהיבט של מנהל המוביל תהליך 
שינוי, אלא מנהל המבין את העניין, מנהל המסוגל להתוות את הדרך למורים שלו. זו נקודה חשובה בתחושת 

המסוגלות של המנהלים וביכולת שלהם להוביל ולהנהיג את המהלך של תכנית התקשוב הלאומית. 

פרויקט הדגל של הרשת הוא 'בית ספר דיגיטלי'. יש בו כמה מרכיבים, וחשוב לדבר על התשתיות שלו. נושא 
ההטמעה וההדרכה הוא מרכיב מהותי בהצלחה של התקשוב, לכן רשת אורט מחזיקה מרכז תמיכה טלפוני 
הנותן מענה למורים גם מעבר לשעות העבודה, שכן המורים עובדים גם בשעות אלו. הרשת מנסה לחנוך 
צוותים בית־ספריים בעזרת מוביל תקשוב בית־ספרי. מוביל זה מגיע מבית הספר אל המרכז למחקר ופיתוח 
ומקבל תוספת למשכורתו. הוא עובר הכשרות ונשלח להיות המדריך המוביל בבית הספר, תוך שהוא ממשיך 
בית  בהנהלת  משתלב  המוביל  המדריך  פיילוט,  במסגרת  הספר,  מבתי  בחלק  מקצועית.  מבחינה  להתפתח 
הספר כדי להימצא במקומות שבהם אפשר להשפיע. לרוב אפשר לראות תוצאות לתהליך זה. ברשת אורט 
יודעים שאין תשובה אחידה. יש לנקוט גישה אקלקטית ולגייס את הפתרונות הטובים ביותר בעבור המורה 

בבית הספר, לתת לו את מלוא חופש הפעולה ולספק לו את הכלים והיכולות לעבוד בדרך שהוא בוחר. 

 ,Moodel ,Google sites) אתר בית הספר ברשת אורט מכיל אתר אישי למורה המורכב על מגוון פלטפורמות
Click ו־Wordpress). כל מורה יכול להתחבר לכל טכנולוגיה שימצא לנכון כדי לממש את מה שהוא רוצה 

לעשות עם תלמידיו. 

באורט מושם דגש על נושא האתיקה, מגילת הזכויות והחובות, איך לפעול נכון, איך לעבוד בצורה מוגנת 
ולשמור על זכויות יוצרים, גם מבחינת תלמידים וגם מבחינת המורים. 

יש לבחון גם את נושא הרגולציה. ישראל היא המדינה היחידה שהפרטים בה מתוקשבים יותר ממוסדות הציבור. 
יש להבין שאל בית הספר צריך להתייחס כאל גוף עסקי הצורך אינטרנט בפס רחב, לא רק ב־Download אלא 
גם ב־Upload, שכן הפעילות הנדרשת מהתלמידים כוללת ייצור סרטים ופעילויות שאינם אפשריים בתשתית 

הא־סינכרונית שמספקת בזק. נדרש טיפול של ממש בנושא זה כדי לאפשר את ההתקדמות. 

לסיום, פרויקט הדגל של אורט כיום עוסק בשינוי כל תפיסת בית הספר, והתוצר שלו הוא בית ספר חדשני 
הנקרא 'בית ספר יוצר עתיד'. בית הספר ימוקם באחת מהערים בגוש דן. הדגש בו מושם על התקשוב, אך יש 
התייחסות ניכרת גם לארכיטקטורה, לסביבת העבודה, לסביבה הארגונית ולסביבה התפעולית. בתכנון בית 

הספר יושמו ושולבו ממצאים מכל בתי הספר המתוקשבים שהצליחו בעולם.

גב' גילה בן הר, מנכ"לית מטח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית 

יחיד,  דוגמה חיה למשמעות הלמידה מרחוק של אלפי תלמידים ממומחה  בן הר  גב'  בפתח דבריה הביאה 
בתארה את המתרחש בזמן ההרצאה בכיתות ברחבי הארץ. אלפי תלמידים עסקו באותה שעה ממש בנושא 
לימוד משותף - ים המלח, לקראת ההצבעה על שבעת פלאי עולם. ראש הממשלה, שתפקד כ"מומחה", שהה 
בפועל בתחנת השידור בבניין מטח והעביר שיעור אחיד ובו מסר חינוכי לאלפי תלמידים בו בזמן. דבריו היו 
פתיחה לשיעור שבהמשכו היו התלמידים בכיתות אמורים לעסוק בחשיבה, בלימוד ובחקר, ברמת קבוצות 

וברמת כיתות. 

דוגמה זו ממחישה את האוריינות החדשה העומדת היום לרשות הלומדים והמלמדים. האוריינות החזותית, 
והדגמות תלת־ וידאו  ומאפשרות לשלב בהוראה  והרגלים חדשים  הזדמנויות  יוצרות  והמדיה  הוויזואליות 
ממד. במאה ה־21 הפכה מצלמת הווידאו להיות כלי ביטוי זמין כמעט כמו דף ועט. ספרי לימוד דיגיטליים 
ולחוש את החיים במקומות שעליהם הוא לומד, לחוות צורות  וירטואלי  מאפשרים ללומד להיכנס לעולם 
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בנייה, מנהגים ואורחות חיים. לנוכח זאת יש לדון באפשרויות שהעולם הדיגיטלי מַזמן בתהליכי ההוראה, 
הלמידה וההערכה לתלמיד היחיד, לכיתה, לבית הספר וליישוב, ולברר כיצד ראוי לעצב את בתי הספר בהתאם 

לכך.

עידן המידע משפיע על הרגלי הקריאה והכתיבה ומשנה אותם. מחקרים מראים שהעידן הנוכחי הוא העידן 
הכותב ביותר בהיסטוריה האנושית. כתיבת המסרונים וה"ציוץ" בטוויטר מגדירים דרך כתיבה חדשה, קצרה 
הקריאה  לפניהם.  המובא  מהמידע  בלבד  כ־30%  קוראים  הם  כי  מדווחים  באינטרנט  הגולשים  ותמציתית. 
"מיומנויות המאה ה־21" השונות. הדבר חייב  והמלמדים מזמנים את  יותר. הלומדים  הפכה להיות פעילה 
לנסח טקסט בתמציתיות, להרחיב באמצעות  פירושו המעשי הוא שיש  ומפתחי תוכן.  מורים  להשפיע על 

קישורים, ולעשות שימוש מושכל בכותרות, הדגשים, אלמנטים גרפיים, המחשות, ויזואליזציה ואייקונים. 

המשימה של אנשי החינוך היא להגדיר את משמעות הפדגוגיה בעידן של היום ולדון בה, ולהבין כיצד אפשר 
לעודד חשיבה יצירתית וביקורתית בדרכים שונות תוך שימוש בטכנולוגיה העכשווית. 

במטח משתדלים לתת מענה לצרכים ומשתמשים בביטוי "Anytime, Anywhere, Any device". כל ספרי 
 Google שולב  בספר  ההגירה.  נושא  על  פרק  ובו  גיאוגרפיה  ספר  לדוגמה:  לרשת.  הועלו  של מטח  הלימוד 
כדי  תוך  שונות.  מהגרים  בשכונות  ומשוטטים  האינטרקטיבי  הספר  מתוך  "יוצאים"  הילדים   :Street View
ה"קריאה" הם יכולים להשוות בין שכונות המהגרים בלונדון, טורונטו ומנהטן ולאפיין גורמים משותפים להן. 
ספר הלימוד שקודם לכן נקרא באופן 'פאסיבי' הפך לספר דיגיטלי המאפשר קריאה אינטראקטיבית. בהמשך 

לקריאה מתאפשרת פעילות של שיח ופעילויות של תלמידים ובין תלמידים למורים. 

אותן אפשרויות נפתחות גם בעת לימוד מקרא. הספר עצמו מַזמן פעילויות ומקשר את הקורא ישירות לטקסט 
המקראי (אתר מקראנט). שיתוף פעולה בין סנונית, גשר, מטח ומשרד החינוך, במימון קרן אבי חי, ִאפשר 
למטח להעלות את כל התנ"ך לרשת, מלווה בהקראת הטקסט עצמו. אפשר לדפדף בו, להיכנס לקישורים, 
לראות פרשנים שונים, לקרוא פרשנויות ולהשוות ביניהן. בתוך כך משולבים קטעי וידאו רבים ובהם מרצים 
יותר  ושחקנים מובילים ומנחים את הלומד. פרקי תנ"ך שהיו סתומים בעבר וקשים להבנה נעשים מובנים 

כאשר עולם הטכנולוגיה הופך להיות חלק משגרת ההוראה והלמידה בשיעור עצמו. 

שימוש בטכנולוגיות בספרי המדעים הדיגיטליים מאפשר לשלב סיטואציות מעבדה שאינן אפשריות במעבדה 
המגיבה  הנשימה  מערכת  כגון  האדם,  בגוף  שונות  במערכות  המתרחש  את  ממחישות  הדמיות  אמיתית. 
למצבי ריצה - שילוב בין פעילות הלב, מערכת הדם והתנועה. לאחר שהתלמיד ראה את ההדמיה הוא מבצע 
פעילויות שנועדו לבדוק את הקשר האמיתי בין המערכות השונות. זוהי התנסות במיומנויות חקר תוך שימוש 

בסימולציות שבספר האינטרקטיבי. 

הטכנולוגיה משפרת גם את תחום ניהול הלמידה והמעקב אחר התקדמות התלמיד. בעולם עתיר מידע, עתיר 
פעילויות והדמיות, אחד האלמנטים החשובים ביותר הוא המעקב אחר התקדמות התלמיד היחיד, הקבוצה 
והכיתה. מטח פיתחה מערכת לניהול למידה המאפשרת לנהל מעקב ולתת משוב לתלמיד. המשוב על עבודת 
כל תלמיד  רגע את מצבו של  היכול לראות בכל  עובר אל המורה,  מיידי, הדיווח על עבודתו  התלמיד הוא 
מתקשים  הם  סיטואציות  ובאילו  שאלות  באילו  לראות  התלמידים,  של  הקושי  מוקדי  את  לאתר  ותלמיד, 
ולהתאים את הפעילויות הבאות לרמות השונות שלהם. מנהל בית הספר יכול לעקוב באמצעות המחשב שלו 

אחר המצב בכיתות, לאבחן בעיות ולהתייחס למוקדי הקושי וההצלחה של התלמידים. 

יזמה משותפת  זוהי  ישראל.  במדינת  י'  כיתות  בכל  היום  הנלמד  הפיננסי,  נושא החינוך  היא  נוספת  דוגמה 
5,000 תלמידים  פיילוט למדו השנה  ומשרד החינוך. במסגרת  של הרשות הכלכלית, משרד ראש הממשלה 
חינוך פיננסי בהיקף של 30 שעות סמסטריאליות, עשר מהן בהנחיית המורה ועשרים בלמידה עצמית. קיימת 
יכולת מעקב אחר הטקסט, המטלות, הפעילויות והמצבים (עבודה בקבוצות, עבודה של תלמידים יחידים), 
שכן הלימוד כולו נעשה ברשת. הדבר מאפשר התבוננות ומעקב אחר כל תלמיד ותלמיד. יכולת המעקב אחר 
התקדמות התלמידים היא ברמת המורה, ברמת מנהל בית ספר ואפילו ברמת המפמ"רית, היכולה לעקוב אחר 
התקדמות כלל בתי הספר במדינה. בימים אלו הפיילוט מתרחב ובקרוב יקיף כ־50 אלף תלמידים בכיתות י'. 

וברמת  on-line ברמת התלמיד היחיד, ברמת הכיתה  בילקוט הדיגיטלי אפשרות לשלב למידה  רואה  מטח 
on-line עם מיטב המומחים בתחומים שונים,  המורים. עשרות אלפי מורים עוברים מדי ערב השתלמויות 
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מבתיהם או ממקומות היישוב שלהם. למאגר הגדול של ספרים דיגיטליים, פרי הפיתוח של מטח, הצטרפו 
מו"לים רבים והעלו את הספרים שלהם לרשת. מאגר התכנים המקוונים ומאגרי המידע והמעבדות, המנוהלים 
באמצעות מערכת הלמידה מרחוק, מאפשרים למורים ולתלמידים ללמוד בעזרת מוצרי קצה שונים בכל מקום, 

בכל זמן, עשרים וארבע שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע. 

גב' שרית ברזלי, מנהלת מחלקת הפיתוח הפדגוגי של עמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב 

סנונית היא עמותה ללא מטרות רווח מיסוד האוניברסיטה העברית בירושלים. סנונית פועלת מאז שנת 1994 
לממש את הפוטנציאל של טכנולוגיות למידה לקידום תהליכי למידה והוראה. העמותה מממשת את ייעודה 
באמצעות הובלה של חדשנות טכנולוגית־חינוכית ופיתוח של כלים ותכנים מתוקשבים חווייתיים למורים, 

לתלמידים, להורים ולקהל הרחב.

כדי לדון בשינויים המתחוללים באופן ייצורם והפצתם של תכנים לימודיים מתוקשבים כיום ובמשמעויות 
של השינויים הללו, נפתח בסקירה של אחד המודלים המעניינים לניתוח תהליכים חדשניים, מודל "החדשנות 
המשבשת" של קלייטון כריסטנסן8. "חדשנות משבשת" היא חדשנות שיוצרת שוק חדש ולא צפוי באמצעות 
שירות  או  מוצר  הוא  המשבש  החידוש  כלל  בדרך  הקיים.  בשוק  למענה  זוכים  שאינם  לצרכים  מענה  מתן 
מזו של  נמוכה  באיכות  הם בתחילה  או השירות החדשים  המוצר  בעבר.  אליו  גישה  לצרכנים  הייתה  שלא 
המוצרים הקיימים, אולם במרוצת הזמן איכותם משתפרת והם מושכים אליהם יותר ויותר צרכנים ונעשים 
דומיננטיים בשוק. לדוגמה, הקֶלֶטת הייתה מוצר בעל איכות שמע נמוכה מזו של התקליט. אולם היא ִאפשרה 
לאנשים בפעם הראשונה להקליט ולשכפל מוזיקה בכוחות עצמם, וכך יצרה שוק חדש. במרוצת הזמן החליף 

התקליטור את הקלטת וִאפשר להקליט ולהפיץ מוזיקה באיכות שהשתוותה לזו של התקליט. 

החדשנות  להיות  לדעתם  שעתידה  מה  על  הצביעו  ובו  ספר  ושותפיו  כריסטנסן  פרסמו  שנים  שלוש  לפני 
המשבשת שתשנה את פני החינוך. הם טוענים שהמודל הדומיננטי בשדה החינוך הוא מודל מונוליתי שבו 
מסלול לימודים אחד, או ספר אחד, מוצעים לכל התלמידים. המודל הזה מתעלם מהשונות שבין התלמידים 
וממגוון הצרכים הרחב שלהם. פתרונות שיוכלו לתת מענה המותאם באופן אישי לתלמידים, טוען כריסטנסן, 
יענו על צרכים שאינם מקבלים מענה במסגרות הקיימות. כריסטנסן הוא  כי הם  ישבשו את שדה החינוך, 
כלכלן בהכשרתו ואינו מתייחס להיבטים חינוכיים ואף לא להיבטים חברתיים של למידה. בכל זאת זהו מודל 

מעניין, הרלוונטי לעשייה של עמותת סנונית ולתהליכים המתרחשים בשדה התקשוב בישראל. 

התכנים  רוב  להיום  נכון  הקיים?  המודל  בשיבוש  הלמידה  לטכנולוגיות  מייעד  שכריסטנסן  התפקיד  מה 
הלימודיים, מקוונים ושאינם מקוונים, נוצרים על־ידי גופי תוכן מקצועיים כגון הוצאות ספרים או ספקי תוכן 
מתוקשב. אף שגופים אלו עושים מאמצים להציע תכנים המותאמים לרמות קושי שונות ולסגנונות למידה 
מרובים, היכולת ליצור תכנים מתוקשבים דיפרנציאליים מוגבלת מאוד מבחינה תקציבית. יתרה מזו, פיתוח 

התוכן מתרכז בליבת תכנית הלימודים, ותחומי תוכן רבים אינם זוכים למענה מספק. 

כריסטנסן טוען שיש שתי התפתחויות טכנולוגיות שעשויות לשנות את המצב הקיים. האחת היא פיתוח 
של פלטפורמות וכלים שיאפשרו לכל משתמש לא מקצועי ליצור תכנים לימודיים, והאחרת היא פיתוח של 
רשתות וקהילות שיאפשרו למורים לשתף בתכנים לימודיים, לאתר תכנים שפותחו בידי מורים אחרים ולאמץ 
אותם. באופן מעשי קיימים כבר היום בישראל אתרים המאפשרים למורים לשתף בחומרים. לדוגמה, כבר לפני 
עשר שנים הקימה עמותת סנונית סביבה ושמה "כלים שלובים", שִאפשרה לאלפי מורים להעלות את התכנים 
שיצרו ולשתף בהם. כיום משרד החינוך מעודד את המורים לשתף את עמיתיהם בתכנים שהם יוצרים בפורטל 
התוכן החינוכי של משרד החינוך. במסגרת תכנית התקשוב הלאומית נעשה מאמץ להכשיר, לעודד ואפילו 

לתגמל מורים על מנת שייצרו תכנים לימודיים וישתפו בהם. 

ההשתייכות  הוא  בתכנים  שיתוף  המעודדים  ביותר  המשמעותיים  הגורמים  אחד  בתמונה?  חסר  עדיין  מה 
קהילת  של  צמיחה  שתאפשר  והמקצועית  הטכנולוגית  התשתית  חסרה  עדיין  בישראל  עמיתים.  לקהילת 

 Disrupting Class: How Disruptive Innovation Will Change the Way the World Learns, Clayton Christensen, Curtis W.  8

Johnson, Michael B. Horn
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מורים ארצית, פעילה, שתעודד שיתוף בתכנים חינוכיים. נוסף על כך חסרים כלים שיאפשרו למורים, ואולי 
גם להורים, לקחת את התכנים שהם מצאו ברשת, ליצור מהם תכנים חדשים ולהרכיב מהם קורסים וחבילות 
תוכן חדשות. הרוב הגדול של החומרים שמורים משתפים בהם את האחרים ברשת הם עדיין קובצי אופיס או 
PDF שאינם אינטראקטיביים ואינם מנצלים את יתרונות הלמידה בשילוב מולטימדיה. קיים פער גדול מאוד 

בין התכנים הללו לבין עולמות החוויה והמשחק של ילדים באינטרנט. 

ומרכזי  חשוב  מקום  ותופסים  הולכים  המחשב  משחקי  האחרונות  בשנים  ממשחקים?  עניין  עושים  מדוע 
בלמידה מתוקשבת. באופן כללי אפשר להצביע על שתי סיבות עיקריות לכך. הסיבה הראשונה היא שמשחקי 
מחשב מאפשרים לתלמידים להתנסות במשימות למידה משמעותיות ואותנטיות כגון משימות שמצריכות 
חקירה של משתנים, פתרון בעיות, בחינת חלופות וקבלת החלטות. לדוגמה, במשחק "להעביר את התקציב" 
שסנונית פיתחה עם משרד האוצר, השחקנים נכנסים לנעליו של שר אוצר וצריכים לתכנן את תקציב המדינה 
ולהעבירו בכנסת. הסיבה השנייה קשורה בהשפעה של המשחקים הללו. משחקי מחשב מעוררים עניין רב 
ומוטיבציה גבוהה ללמידה. המוטיבציה הזאת באה לידי ביטוי ברמות חשיפה גבוהות. לדוגמה, המשחקים 
באתר "איפה הכסף?" שפיתחה סנונית, הופצו באתרי המשחקים של ילדים ברשת, כגון וואלה־כיף ונט־גיימס, 

וזכו למיליוני ביקורים. 

יכולים לפתח משחקים? בזמן האחרון החלה סנונית לפתח כלים שיאפשרו למורים ליצור  האם גם מורים 
פעילויות ומשחקים אינטראקטיביים. לדוגמה, סנונית פיתחה דגם משחק הנקרא "ראש ראש". זהו משחק 
הנימוקים שיכולים לחזק את  למיין את  היא  זה. מטרת השחקנים  כנגד  זה  טיעון שבו שני צדדים טוענים 
הטענה של כל צד. לאחר מכן השחקנים מצביעים בעד אחד מהצדדים ושולחים תגובית (טוקבק) ובה הם 
מביעים ומנמקים את עמדתם. לדוגמה, הדילמה של תשלום אחיד או דיפרנציאלי למסיבת סוף שנה. בדילמה 

הזאת המוצגת באתר היו כבר יותר מ־ 100,000 הצבעות, כ־60% מהן בעד תשלום אחיד.

מחולל כלים שלובים 2.0 הוא מחולל חדש שסנונית פיתחה. הוא מאפשר למורים ליצור פעילויות ומשחקים 
ומערכות  חינוכיים  קטלוגים  בית־ספריים,  אתרים  חברתיות,  רשתות  דרך  ועמיתים  תלמידים  בהם  ולשתף 
להם  ומאפשר  בראש",  "ראש  דגם  כמו  מוכנים,  ומשחק  פעילות  דגמי  למורים  למידה. המחולל מציע  ניהול 

להתאים את העיצוב שלהם, להזין תכנים, להגדיר את משתני המשחק ולשתף. 

לסיכום, מספר שאלות שככל הנראה עדיין אין יודעים את התשובה להן:

היום  אין ספק שכבר  חידוש משבש?  אכן  הם  הללו  השינויים הטכנולוגיים  לשאול: האם  ראשית, מתבקש 
 Moodle תהליכי הייצור וההפצה של תכנים לימודיים מבוזרים בהדרגה. אפשר לראות עדויות לכך בחדירה של
לבתי הספר, בתנועת ה־open educational resources ובעלייה במספרם של המורים, וגם של מי שאינם מורים 
מקצועיים, שיוצרים תכנים לימודיים וקורסים ומשתפים בהם. אולם האם התהליכים הללו אכן ישבשו את 
השוק הקיים ויחליפו את ספרי הלימוד ואת מוצרי התוכן של ספקים מקצועיים? או שאולי יש מקום בשוק 

לקשת של מוצרים ברמות שונות של מורכבּות ותמחור?

שנית, השינויים הללו מחייבים לבחון מחדש את שאלת ההערכה של תכנים לימודיים מתוקשבים. כיום, משרד 
החינוך מבקש להחיל על תכנים מתוקשבים מודל הערכה דומה לזה של ספרי הלימוד. ספק אם מודל הערכה 
ייצור התוכן מבוזרים  יוכל להתאפשר במציאות שבה תהליכי  כזה, המבוסס על תהליכי אישור ממושכים, 
ועוברים לידי המורים. נוסף על כך, ממחקרים שנערכו בקרב מורים ידוע כי אחד הגורמים שמעכבים מורים 
מלשתף בתכנים שפיתחו הוא החשש מביקורת מקצועית על עבודתם. מנגד, עדיין יש צורך במנגנונים שיסייעו 

למורים להעריך את החומרים שהם מוצאים ברשת ושיעודדו מורים לפתח תכנים לימודיים איכותיים.

רמת  ומה תהיה  שיצרו,  בתכנים  מוכנים לשתף  שיהיו  בישראל  המורים  שיעור  מה  היא  השאלה השלישית 
כך  בהם  וישתפו  תכנים  שייצרו  מורים  די  יהיו  ישראל  במדינת  האם  אלו.  בתכנים  יאפשרו  שהם  השיתוף 
שלתהליכים אלו תהיה השפעה של ממש? האם אותם מורים יאפשרו למורים אחרים גם לערוך, לעבד ולשנות 

את התכנים שהם יצרו? 

יוצרים על  לזכויות  כיום עדיין אין בישראל מודעות מספקת  השאלה הרביעית קשורה בשאלה השלישית. 
חומרים שפיתחו מורים. של מי הזכויות על חומרים שמורים פיתחו במסגרת עבודתם? של המורים? של בית 
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הספר? של משרד החינוך? ותחת אילו רישיונות יופצו החומרים? האם תחת רישיונות שמאפשרים ומעודדים 
 ?creative commons הפצה ושיתוף של תכנים, כמו

לתשובות לשאלות אלו עשויה להיות השפעה עמוקה על התפתחות שדה התקשוב החינוכי בישראל. 

מר דובי וייס, המייסד הפדגוגי של "עת הדעת" והמדען הראשי של החברה 

הרצאת הדברים מלווה בסרטון המחשה שאפשר לצפות בו כאן.

כאשר מבקשים לדבר על מקומה של הטכנולוגיה בחינוך ובבתי הספר ולתאר את יכולותיה, יש לדייק בהגדרת 
המצב הקיים כיום:

הטכנולוגיה עדיין לא באמת נמצאת בכיתות. מרביתה נמצאת כיום בעיקר במעבדת המחשבים. היא   .1
משמשת בחלק מהכיתות להקרנת חומרים שונים בפתיחת שיעורים, אך לאחר כעשר דקות התלמידים 
מאבדים את סבלנותם כי הם רוצים לפעול, ובזה מסתיים כרגע רוב תפקידה של הטכנולוגיה בשיעורים. 

המורה המצוי, ובעיקר המורים למקצועות הליבה, יתקשו מאוד בעשר השנים הבאות ליישם אסטרטגיה   .2
פדגוגית אפקטיבית המבוססת על ליקוט תכנים וטכנולוגיות מיצרנים שונים ומכל הבא ליד. ליקוט כזה 

יכול ליצור "גני ניצחון" מעטים, אך לא יצליח ליצור "שדות תהילה" אפקטיביים בפריסה רחבה. 

הפדגוגיה של מקצועות הליבה צריכה להיעשות באופן קוהרנטי, שלב אחר שלב, במהלכי הוראה ולא   .3
באנקדוטות. שיטוט אקראי בין קישורים (לינקים) אינו מצביע על למידה. יש להיזהר שהטכנולוגיה לא 

תשבש את הפדגוגיה ולהבין ששינוי לא יתרחש מהתפתחות טכנולוגית בלבד. 

"עת הדעת" הוא מיזם פילנתרופי שהתחיל לפני שבע שנים. נקודת המוצא שלו הייתה בניית פתרון מערכתי 
הוא  הרעיון  בכיתות.  הליבה  למקצועות  המורים  את  יעצים  ובעיקר  לעיל,  שצוינו  הנקודות  כל  על  שיענה 
בעזרת  ובכיתה  הספר  בבית  הפדגוגית  התזמורת  על  לנצח  שצריכה  הדומיננטית  הדמות  הוא  שהמורה 
הטכנולוגיה ובאופן פדגוגי. לשם כך בחרה "עת הדעת" להגיש לציבור המורים פתרון מלא וכוללני שכל מורה 

יוכל ליישמו כבר בעת הקרובה, כל מה שמורה צריך בכיתה בלי להזדקק לליקוט של תכנים וטכנולוגיות. 

את גישתה מציגה "עת הדעת" באמצעות חמישה "ת": 

ה־ת' הראשונה - תכנים. כדי להגיש את התכנים במתנה למדינת ישראל, אספה "עת הדעת" שלוש מאות 
הליבה  במקצועות  הנדרשים  בהישגים  לטפל  ופנתה  דולר,  מליוני  ועשרות  תכנה  ואנשי  פדגוגיים  מומחים 
(מתמטיקה, עברית ואנגלית, ובקרוב יושלמו גם התכנים של מקצועות המדעים). המומחים הציעו למורים 

מהלך בעל היגיון פדגוגי. 

תוכנה. מכיוון שהיה סביר כי רוב המורים לא ירצו להשתמש במהלך המוצע ע"י "עת  ה־ת' השנייה - כלי 
גם כלי תכנה המאפשרים להם  ניתנו למורים לצד המהלכים הפדגוגיים  הדעת" בדיוק באופן הבסיסי שלו, 
לעשות מודיפיקציה של המהלכים על פי צורכיהם ורצונותיהם. כך מורה יכול לבחור רכיבים מתוך ספריית 
התכנים העומדת לרשותו. הפלטפורמה של "עת הדעת" היא פלטפורמה פתוחה שיכולה להריץ כל תוכן של 

כל גוף המספק תכנים לימודיים. 

ה־ת' השלישית - תוכנת הניהול הפתוחה העומדת לרשות המורה. "עת הדעת" לא בנתה LMS שבמקורו 
נוצר כדי לאפשר למידה ללא מורה. על פי תפיסתה, המורה הוא האדם החשוב ביותר במערכת, ולכן יש לתת 
לו מערכת לניהול ההוראה והלמידה בכיתה9. בעזרת תוכנת הניהול המורה שולט במהלך השיעורים. הוא יכול 
לעצור את התלמידים מעיסוקיהם, לקבל מהם מידע, לחלק אותם לקבוצות למידה, לאתר ולזהות תלמידים 
כיום  יכול לקבל דוחות שונים על תהליך הלמידה.  ולפתור אותן בהקדם. בסוף השיעור המורה  עם בעיות 
יורק, סינגפור וצרפת (בתשלום), ובקרוב גם בקוריאה הדרומית, בבחינת "כי  פועלות מערכות אלו גם בניו 

מציון תצא תורה". 

9  בסרטון המצורף אפשר לראות כיצד מתבצע השימוש בתכנת הניהול תוך כדי תהליך ההוראה והלמידה.

http://www.youtube.com/watch?v=DzhazHNdnZA
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סרטון ההדגמה המצורף מראה כיצד אפשר בפעם הראשונה לשלב את הטכנולוגיה בכיתות באופן אמיתי 
רלוונטית שממנה  בבעיה  נפתח  כל שיעור  הליבה.  פדגוגית, תוך התחברות למקצועות  ומשמעותי מבחינה 
נבנה הידע. הצגת הבעיה מקדמת את התלמיד לקראת שאלת החשיבה. אפשר להפנות אל התלמידים בעיה 
שיש לה שפע תשובות אפשריות, ולספק להם כלי חקר לבירור התשובה הנכונה ולהכללת הממצאים שהגיעו 
התלמידים  בין  ומובנה  מונחה  שיח  לקיים  גם  מאפשרת  המורה,  של  למרותו  הנתונה  הטכנולוגיה,  אליהם. 

בכיתה. למורה נשאר מקום מכובד של הוספת תכנים, הבניית ידע ופיתוח חשיבה. 

המערכות של "עת הדעת" ניתנו למערכת החינוך בישראל בחינם, והן פועלות כיום במאה בתי ספר במדינה. 
כל המעוניין יכול לפנות ולקבל את המכלול לבית הספר שלו. 

המשימה המוטלת על "עת הדעת" ועל כל השותפים לתהליכים של חינוך ופיתוח טכנולוגי היא לחפש דרכים 
לכניסה אמיתית של הטכנולוגיה לתוך הכיתה - לא כניסה פיזית בלבד אלא כניסה לתהליכים הפדגוגיים 

המתרחשים בכיתה. 

בתום המושב ענו המשתתפים על שאלות הקהל: 

לשיפור  ראיות  שיש  הדוברים  ענו  המוצגות,  השיטות  להצלחת  מחקריות  הוכחות  יש  אם  לשאלה  במענה 
המוצגות  שהשיטות  נראה  חשיבה.  בכישורי  לשיפור  וכן  עצמית  ומסוגלות  מוטיבציה  להגברת  הישגים, 
מאפשרות לתת מענה לתלמידים ברמות שונות, הלומדים בקצב אישי שונה. הדוברים הסכימו שדרוש מחקר 
רציני ברמה ממלכתית כדי לראות מהן השיטות וההתערבויות שיוכלו לסייע בשיפור המרכיבים השונים של 

תהליכי ההוראה והלמידה. 

צוין כי מהדברים שנאמרו במושב מתקבל הרושם שהעידן הדיגיטלי והשיטה של הפדגוגיה הדיגיטלית הם 
זו. הדוברים השיבו שלא הוצג פתרון  והבעיות של פדגוגיה  הפתרון לכל הבעיות, אך לא הוצגו החסרונות 
אולטימטיבי. בית הספר ממשיך לפעול, ותפקיד המורה הוא עדיין התפקיד המרכזי ביותר. אבל בעולם שבו 
ההוראה,  בתהליכי  הדיגיטלי  העולם  של  המוסף  הערך  מהו  לבדוק  יש  דיגיטליים  באמצעים  רבות  נעזרים 

הלמידה וההערכה. ודאי אין זה פתרון יחיד, אלא חלק ממהלך של פתרונות ושיטות. 

בתגובה על השאלה אם כדי להצליח המערכת זקוקה למורים טובים יותר או למורים אחרים, ביקשו הדוברים 
לציין שהשאלה עושה עוול למורים. בגופים רבים שבהם נבנו מערכות משלבות טכנולוגיה, המטרה לא הייתה 
להחליף את האנשים, אלא ליצור שותפות בין העובד לבין הטכנולוגיה לצורך העצמת העובד. הכותרת של יום 
העיון - "פדגוגיה בעידן המידע" - מרמזת כי אם הפדגוגיה לא תיעשה, הטכנולוגיה לא תועיל במאומה. כיום, 
בכיתות עמוסות תלמידים, המורה מתקשה לעשות את מלאכתו עקב השונות בכיתה, חוסר היכולת ליצור 

מעורבות והיעדר המידע. חיבור מערכתי של הטכנולוגיה לפדגוגיה לצורך העצמת המורה יכול להועיל. 

ג. המושב השלישי: הערכה ומדידה של מיומנויות המאה ה־21

)יו"ר המושב פרופ' מיכל בלר( 

פרופ' אנדריאס שלייכר, יועץ מיוחד למזכירות הכללית של ה־OECD בנושא מדיניות חינוך 

קשה להעריך כיצד יתפתחו מנגנוני ההערכה במאה ה־21, אבל אחת הדרכים לצפות פני עתיד היא לבחון את 
השיטות שהוכיחו את עצמן במערכות החינוך הטובות ביותר ברחבי העולם. 

נקשר החינוך במהותו  בעבר  טוב.  חינוך  נחשב  בנוגע לשאלה מה  פרדיגמה משמעותיים  שינויי  ישנם  כיום 
במקום שבו נרכש - בבית הספר, ואילו היום ידוע לא רק שהלמידה מתרחשת בכל מקום, אלא גם שבני אדם 

שונים לומדים בדרכים שונות, לכל אורך חייהם ובשלבי למידה שונים. 

במערכת החינוך הביורוקרטית הישנה מורים נעזבו לנפשם בכיתות, וחלק גדול ממה שלימדו הוכתב להם 
מה תלמידים  היטב  הבהר  מבהירות  יעדים שאפתניים,  לעצמן  מציבות  מודרניות  חינוך  מלמעלה. מערכות 



 | 20 |

צריכים להיות מסוגלים לעשות, בונות מערכות של אחריותיות שקולה, ואז מכשירות את המורים לקבוע את 
התכנים ואת שיטות ההוראה שישמשו אותם בעבודה עם תלמידיהם המסוימים. 

יש מעבר הדרגתי מחוכמה שנמסרת כביכול "מפי הגבורה" אל חוכמה הנוצרת בידי המשתמשים; בהדרגה 
מפסיקים להתייחס לתלמידים כאל ִמקשה אחת ומתחילים להבין שאנשים שונים לומדים בדרכים שונות, 
ושאי־אפשר ללמד את כולם באותן שיטות. על כן, במערכות המתאפיינות בביצועים גבוהים, הגיוון מתקבל 
בזרועות פתוחות ולא נחשב מכשול להישגיות. בעבר קיוו לאחידות ולציות למוסכמות, ואילו כיום חותרים 

לפיתוח כושר ההמצאה ולהתאמה אישית של חוויות חינוך. 

מה  אל  מֲעבר ממה שנלמד   - בתלמיד  ללמידה הממוקדת  לימודים  תכניות  על  מחינוך המבוסס  יש מעבר 
שאפשר להשיג. מנקודת מבטם של המורים, יש פחות הסתכלות כלפי מעלה בציפייה להנחיות של המנהל 
או של משרד החינוך, ומֲעבר לבחינה של מה שעושים מורים עמיתים בבתי ספר אחרים ובמדינות אחרות, 

בחיפוש אחר רעיונות והשראה. 

במונחים של בתי הספר עצמם, מתחולל מעבר מאדמיניסטרציה אל הנהגה חינוכית. ושוב, הבדלי תרבות אינם 
נתפסים עוד כמכשול בבתי הספר הטובים ביותר, שבהם המגוון נחשב דווקא הֹון. 

מתחוללים שינויים גם בסוגי הכישורים הדרושים להצלחה במאה ה־21. אין עוד התמקדות בשחזור ובשכפול 
של מה שנלמד. הירידה החדה ביותר, לדוגמה, היא בצורך במיומנויות קוגניטיביות שגורות; בימינו, אם אדם 
אותו  לוודאי שמישהו אחר מסוגל לעשות את  קרוב  אז  כי  עושה,  הוא  בדיוק מה  למישהו  מסוגל להסביר 
הדבר - ומכל מקום בעולם. יש גם ירידה בצורך במיומנויות כפיים שגרתיות. לעתים קרובות אפשר להעביר 

משימות מסוג זה לביצוע על ידי מכונות. 

נקודות  ולחבר  אקסטרפולציות  לבצע  ליכולת  לא־שגרתיות,  ניתוח  למיומנויות  הביקוש  גדל  זאת  לעומת 
שיתופיות,  ליכולות  גם  גדולה  חשיבות  יש  כאלה.  מיומנויות  למדוד  הצליחו  פיז"ה  מבחני  שלמה.  לתמונה 

אינטראקטיביות, ליכולת ליצור שיתופי פעולה לצורכי עבודת צוות. 

טבעם של הידע והמדע השתנה אף הוא. הידע אינו עוד רכוש קנייני; כולם יכולים לגשת אליו, ולכן חשוב 
להבין את הפרדיגמות העומדות בבסיס תחומי הידע השונים, להבחין בין ראיות לאמונות פופולריות, לרכוש 
את היכולת להעריך ידע ותהליכים. השאיפה היא שמבחני פיז"ה יוכלו למדוד מספר רב יותר של יכולות כאלה 

עד שנת 2015. 

את  לצעירים  להקנות  מצליחות  אכן  אמריקה  ובצפון  באירופה  בפינלנד,  בסין,  מסוימות  חינוך  מערכות 
המיומנויות הדרושות לשימוש יצירתי בידע. אבל עדיין ניכרת שונּות גדולה בין המדינות. 

לחנך  צריכים  הם  מחנכים.  הם  שבה  הדרך  את  לשנות  צריכים  ספר  בתי  האלה,  הגדולים  לשינויים  במענה 
חינוכיות. אי־השוויון תמיד  גישה שוויונית להזדמנויות  - מתן  לשוויון. השוויון הוא מהות החינוך בעתיד 
התקיים בחברה, אבל היום מחירו נוסק ומשפיע על סיכוייהם של ילדים למצוא תעסוקה בבגרותם ולהשתלב 
בחברה. היה אפשר לראות זאת במשבר הכלכלי האחרון, שבו שכבות שהתקשו ממילא, חשו את השפעתו 
באופן חריף יותר מאחרות. החדשות המעודדות הן שישנן מערכות חינוך ברחבי העולם שמסוגלות לספק 

הזדמנויות חינוך שוויוניות לכל תלמידיהן, בלי קשר לרקע החברתי שלהם. 

מבחני פיז"ה מתקיימים משנת 1998. תחילה הם נערכו ב־28 מדינות, והיום הם מקיפים 74 מערכות חינוך, או 
86% מכלכלת העולם. התוצאות הנבחרות שיוצגו בהרצאה מראות את ביצועיהן של מדינות שונות. שלייכר 

סקר את המאפיינים של מערכות החינוך הטובות בעולם. 

אוריינות. בנוגע לאוריינות הקריאה הבסיסית, התוצאות מראות ששנחאי בראש הרשימה. התוצאות מעניינות 
במיוחד, כי בעבר היו בה פערים בולטים בין תוצאות התלמידים, בדיוק כמו בישראל היום, אבל בתוך שש 
ניכרת את התוצאות ברבעון התחתון של בתי הספר. הם עשו זאת  שנים בלבד הם הצליחו לשפר במידה 
באמצעות גיוס הכישרונות הגדולים ביותר, הידע הטוב ביותר ושיטות העבודה הטובות ביותר מתוך המערכת. 
מקצועני חינוך שיתפו זה את זה בידע, וזהו השימוש האידיאלי בטכנולוגיה - יצירת קשרים בין אנשי מקצוע 

ושיתוף ידע. 
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השקעה בחינוך. אילו התקציב היה המשתנה החשוב היחיד בחינוך, היה אפשר למצוא את התוצאות הטובות 
ביותר במדינות שמשקיעות את הסכומים הגדולים ביותר בכל תלמיד. אך לא זה המצב. הסכומים המושקעים 
ובאיך  שעושים  במה  תלויים  האחוזים  שמונים  שאר  הביצועים;  מן  אחוזים  כעשרים  רק  מסבירים  בחינוך 
שעושים, ובכמות המשאבים המגיעים בסופו של דבר לכיתה. קוריאה הדרומית היא דוגמה מצוינת למערכת 
טוב  שכר  בתשלום  רבים  משאבים  משקיעה  היא  בחינוך.  הרבה  שמשקיעה  גבוהים  ביצועים  בעלת  חינוך 
יתפתחו מבחינה מקצועית  גם שמורים  רוצים  ביותר. הם  רצון למשוך את המורים הטובים  למורים, מתוך 
ויתרמו למקצוע, וכן שתלמידים יבלו שעות ארוכות בבית הספר. הדרישות האלה עולות הרבה כסף. כדי לממן 

זאת הם צריכים לוותר על משהו, ולכן יש שם כיתות גדולות מאוד. 

לוקסמבורג משקיעה בחינוך סכומים דומים לאלה שמושקעים בקוריאה, אם משווים את ההוצאה לתלמיד 
כל  ומשקיעים את  הכיתות הקטנות  מדגישים את  בלוקסמבורג  כבקוריאה,  לנפש. אבל שלא  ביחס לתמ"ג 
הכסף בצמצום מספר התלמידים בכיתה. המחיר הוא שהם לא מצליחים לגייס אנשים טובים למקצוע, מכיוון 

שאין להם די משאבים לאפשר למורים לעשות משהו מלבד ההוראה עצמה. 

מפגינה  פינלנד  הברית.  וארצות  פינלנד  למשל  חינוך,  על  כך  כל  רבים  כספים  מוציאות  ויש מערכות שאינן 
ביצועים נהדרים, ואילו ארצות הברית ממוצעת בלבד. זה ההבדל בין התמקדות באיכות החינוך לבין התמקדות 

בהיבטים מבניים כמו גודל כיתה. 

ערכים הקשורים בחינוך. בעשור האחרון חלה עלייה ניכרת בהשקעה בחינוך ברחבי העולם. לא כך בישראל. 
שם  החינוך  מערכת  מצוינת:  דוגמה  היא  קוריאה  גדול.  שינוי  הזאת  ההשקעה  חוללה  המדינות  מן  בכמה 
התקדמה מאוד, אבל גם הקריבה במידה מסוימת את השוויון. הם ראו שהם משיגים תוצאות טובות מאוד 
יש  זה בדיוק ההפך מן המצב בישראל, שבה  בממוצע, אבל שחסרה להם אליטה חזקה בפסגה - למעשה 
הביצועים שלה בחלק  בחיזוק  קוריאה התמקדה  מן הממוצע.  נמוכים  כלליים  ביצועים  אליטה חזקה אבל 

העליון. כל זה מראה שאפשר לחולל שינוי כאשר מגדירים את היעד ונעזרים בנתונים. 

פולין היא דוגמה להצלחה מרשימה, לאחר שצמצמה במידה ניכרת את הפערים בין בתי הספר. בשנת 1999 
הכריז שר החינוך של פולין שהמערכת לא תסכין עוד עם הכישלון, וחולל מהפך שנועד לספק לכל תלמידיה 
הזדמנות אמיתית להצליח ולהחדיר בהם אמונה ביכולתם. עקב זאת עלה שיעור הלומדים במוסדות להשכלה 
גבוהה מעשרה אחוזים בסוף שנות התשעים של המאה הקודמת לחמישים אחוזים היום. זו ראיה לכך שאפשר 

להצליח לחולל שינויים. 

דוגמה אחרת היא יפן. יפן תמיד הצליחה במבחני פיז"ה, אבל בשנת 2000, למרות התוצאות הטובות שהשיגו 
שם התלמידים, חשו אנשי החינוך ביפן תסכול: אמנם התלמידים היפנים הצליחו בשחזור ידע, אך לא הצטיינו 
במיוחד במטלות פתוחות של בניית ידע. בשל הרצון לשנות זאת החלו אנשי החינוך לשנות את הדרך שבה 
יצירתיות,  ויכולות  ילדים לומדים. בתוצאות של פיז"ה 2009, שבחנו מיומנויות חדשות  הם מלמדים ושבה 
השיגה יפן תוצאות טובות פי שלושה מן הממוצע במדינות ה־OECD. מעניין שהורים ביפן אינם מתרשמים 
נדמה להם  ולכן  רואים הוא שילדיהם אינם לומדים את מה שהם עצמם למדו,  כי מה שהם  מן התוצאות, 

שמערכת החינוך הידרדרה. 

פיז"ה בודקים גם את שיעור התלמידים שיש להם מחשב בבית,  וחינוך. מבחני  מחשבים, פעילות מקוונת 
ואפשר לראות שישראל דורגה גבוה בסולם הזה בשנת 2000, וגבוה אף יותר בשנת 2009. אבל כאשר בודקים 
יותר באותו מקום שהייתה בו בשנת 2000. פירוש הדבר  את מחשוב בתי הספר, ישראל נמצאת פחות או 

שהחידושים שנמצאים בבית אינם מגיעים לבית הספר. 

אוריינות דיגיטלית. במבחני פיז"ה של שנת 2009 שולבה מדידה של אוריינות דיגיטלית, או "קריאה דיגיטלית". 
העניין לא היה בטכנולוגיה עצמה, אלא בשאלה אם תלמידים מחזיקים ביכולות הקוגניטיביות הדרושות כדי 
להתפתח ולצמוח בעזרת הטכנולוגיה והרשת. מערכת ההערכה שמייצג שלייכר רצתה לדעת אם תלמידים 

השתלטו על המיומנויות האלה של איסוף והערכה של מידע שאינו מסופק להם ישירות. 
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לרוב הילדים במדינות ה־OECD יש יכולות טובות, אבל ניכרים הבדלים בין המדינות. ברמה 2 (רמה נמוכה) 
3 הם מסוגלים לחבר מידע  ולמלא הוראות מפורשות. ברמה  בין אתרים  לנווט באופן בסיסי  הם מסוגלים 

ולהתחיל להרכיב תמונה. ברמה 4 הם מסוגלים להעריך מידע ולבנות נרטיב. 

ידע את התשובה לשאלה מסוימת  מי שלא  הוא שבעבר,  הישנה  לאוריינות  זה  אוריינות מסוג  בין  ההבדל 
היה פותח אנציקלופדיה. היום, כאשר דרושה תשובה, ניגשים לגוגל ומקבלים 29,000 תשובות, שרבות מהן 
סותרות, ואז נזקקים ליכולת לברור ביניהן, לחשוב ולהעריך כדי למצוא תשובה. רק אחוז קטן מן התלמידים 
מסוגלים לעשות זאת. וזה האתגר הגדול בימינו - לאפשר לתלמידים לפתח את היכולות הקוגניטיביות שַיקנו 

להם את הכישורים האלה. 

שרלוונטי  מה  בין  להבחין  והיכולת  בהם  שמבקרים  הדפים  מספר  הוא  הדיגיטלית  לאוריינות  שתורם  מה 
בית־ספריים  בהישגים במקצועות  הדוק  גם קשורה קשר  הזאת  הקוגניטיבית  היכולת  רלוונטי.  למה שאינו 

חשובים. 

באופן כללי, בנות מצליחות יותר מבנים כמעט בכל המקצועות הנלמדים בבית הספר, אולי חוץ ממתמטיקה; 
אבל בתחום האוריינות הדיגיטלית הפערים האלה מצטמצמים מאוד. הדבר מדגיש את תפקיד המוטיבציה, 
הם  דיגיטלי,  באופן  מוצג  החומר  כאשר  אבל  הרגילים.  בלימודיהם  מספיק  מעוניינים  אינם  שבנים  ומראה 

משיגים תוצאות טובות בהרבה.

תדירות השימוש במחשבים וסוג השימוש. אשר לשימוש במחשבים, לא נכון שכל המרבה הרי זה משובח. 
הביצועים הלימודיים משתפרים בעקבות עיסוק מתון במשחקי מחשב ובמשחקי רשת; שימוש תכוף במייל, 
הדיגיטלית.  האוריינות  יותר בתחום  גבוה  בדירוג  נקשר  מקוונים  בפורומים  והשתתפות  ברשת  גלישה  צ'ט, 

הפעילויות השונות האלה של ניהול ידע מחזקות זו את זו. 

קשרים  מתגלים  הבית־ספרית,  העבודה  לצורכי  בבית  משמשות  ותקשורת  מידע  טכנולוגיות  כאשר  אבל 
מורכבים יותר, וניכר שלתלמידים אין די זמן להשקיע בשיעורי הבית. 

חשוב לזהות אסטרטגיות אפקטיביות להוראה של מיומנויות קריאה דיגיטליות; תלמידים צריכים ללמוד איך 
להעריך באופן ביקורתי את האיכות והאמינות של מה שהם קוראים, לדעת מה רלוונטי, להבין את החומר 

ולדעת איך לברור בין מקורות מידע רבים ותכופות גם סותרים. 

הורים ומורים צריכים לעודד תלמידים להשתמש במחשבים בתבונה. 

טכנולוגיות מידע ותקשורת ומשוב על ביצועים. בתי ספר צריכים לעשות יותר לשילוב מחשבים בהוראה. 
טכנולוגיות מידע ותקשורת יכולות לשמש גם לשיפור המשוב שתלמידים מקבלים, להביא לידיעתם משוב 
מיידי על ביצועיהם כדי שיוכלו לפעול לשינוָים במקרה הצורך. הדבר יכול לעודד תלמידים להיות שותפים 

פעילים יותר בהשכלתם. 

התאמה אישית. כיצד אפשר לעשות את החינוך אישי יותר, וגם לספק לתלמידים גישה לידע העדכני ביותר 
בכל מקצוע? הטכנולוגיה נותנת לתלמידים גישה לכל היבטי הידע העדכני בתחומים רבים; הם אינם נדרשים 

עוד להסתמך על ספרי לימוד שהודפסו לפני שנים והתיישנו. 

תלמידים   40 בנות  מאוד,  גדולות  כיתות  שם  יש  בפעולה.  אישית  להתאמה  מצוינת  דוגמה  היא  סינגפור 
על  שאלות  ולשאול  בשיעורים  להשתתף  לכולם  מאפשר  המידיים  המסרים  טכנולוגיית  ניצול  אבל  ויותר, 
באופן  חושבים  שהם  לראות  יכול  והמורה  מוצגות,  שלהם  השאלות  את  לראות  נהנים  התלמידים  החומר. 
פעיל על החומר. יתר על כן, לתלמידים קל להשתמש במדיום המסרים המידיים, המוכר להם היטב. במערכת 
הסינגפורית, המורים הצעירים מלמדים את המבוגרים מהם איך להשתמש בטכנולוגיה. הם משתפים פעולה 

למען הצלחת התלמידים. 

סינגפור היא מקרה מעניין גם מפני שמדובר במדינה שאינה חדשנית מבחינה טכנולוגית, אבל יודעת כיצד 
להשתמש באפשרויות הזמינות בשירות החינוך. 
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הנקודות הבאות מתייחסות לשינויים שצריכים להתחולל במערכות חינוך על מנת שיהיה אפשר ללמד באופן 
אפקטיבי את המיומנויות והיכולות הדרושות לעתיד. 

ההווה.  מן  יותר  להן  חשוב  ושהעתיד  מעייניהן,  בראש  עומד  שהחינוך  הראו  טובות  חינוך  מערכות   
מוכנות  ושאינן  הכללי,  החינוך  מדגישות את  מראים שהן  החינוך  קידום  למען  עושות  הוויתורים שהן 
של  אישית  התאמה  באמצעות  התלמידים  באוכלוסיית  הגיוון  עם  מתמודדות  הן  כישלון.  עם  להסכין 
ההוראה ולא באמצעות הקּבצות או אמצעי התניה אחרים שמשמשים לעתים קרובות בחינוך. הן גם 
מבהירות את אחריותם של הורים ומורים במה שנוגע להצלחת התלמידים. יעדי המערכת ידועים לכול 

ומשותפים לכול, לכל רוחב המערכת. 

אחת הסיבות לעובדה שתלמידים בסין לומדים קשה כל כך היא שהם יודעים כי מה שילמדו בבית הספר   
ישפיע על חייהם, ושהחינוך הוא מפתח לקידומם האישי ולהתקדמות מדינתם. ישנה גם סוגיית הלמידה 
המטה־קוגניטיבית - הם לומדים שלכל נושא, כגון מתמטיקה, היסטוריה ועוד, יש מבנה משלו; הדבר 

עוזר להם להבין את העולם, וזו אחת הנקודות הבולטות בביצועיהם בשנת 2009. 

חשוב ביותר למשוך, לפתח ולשמר את האנשים הטובים ביותר בחינוך. בפינלנד, לדוגמה, קריירה של מורה   
נחשבת מבוקשת מאוד. שכר המורים אינו גבוה במיוחד, אבל המקצוע מושך כי הוא מאתגר מבחינה 
אינטלקטואלית. כל מורה חייב לכתוב תזה מחקרית לתואר שני; המערכת רוצה שמוריה ימשיכו לחקור 
לכל אורך הקריירה שלהם, ושיתרמו לגוף הידע במקצוע. המורים משתמשים בכישורים שלמדו ותורמים 

להחלטות הנוגעות לתכנית הלימודים ולשיטות ההערכה של התלמידים. 

ישנה  ביותר  הטובות  החינוך  במערכות  אבל  מעלה;  כלפי  מידע  כמסירת  לרוב  נתפסת  אחריותיות   
אחריותיות רוחבית. יפן היא דוגמה מצוינת: מורים מכינים יחד מערכי שיעור, צופים זה בזה, ונפגשים כדי 
להעריך את השיעורים שהעבירו ולחלוק ידע. זו מערכת אחריותיות קשה בהרבה, כי כל שותפיה יודעים 

מה כל מורה עושה טוב יותר או פחות. 

מבחינת פינלנד, התוצאות המשמעותיות ביותר העולות ממבחני פיז"ה באות לידי ביטוי בעובדה שרק   
מה  יודעים  כולם  הספר.  בתי  בין  להבדלים  מיוחסים  התלמידים  בביצועי  השונּות  מן  אחוזים  חמישה 
עושים כל האחרים, וכאן האחריותיות האופקית משלימה את האנכית. פירוש הדבר הוא שבאופן כללי, 
בתי הספר בפינלנד מצליחים כולם באותה מידה. בישראל, לעומת זאת, אפילו אחרי ניכוי השפעות הרקע 

החברתי, אחוז השונּות המיוחס להבדלים בין בתי ספר גדול פי עשרה. 

חלש  מרקע  ילדים  על  זאת,  לעומת  העולם.  רחבי  בכל  יפה  מצליחים  מבוססות  ממשפחות  תלמידים   
מערכות חינוך יכולות להשפיע הרבה יותר. הדוגמה הטובה ביותר היא שנחאי, שחוללה מהפך בהישגים 
בתוך שש שנים באמצעות הצבת המורים הטובים ביותר והמנהלים הטובים ביותר בבתי הספר העניים 
ניסוי בנושא התאמה אישית של ההוראה, תוך שימוש  ועורכת  ביותר. שנחאי מוסיפה להתקדם היום 

בטכנולוגיה רלוונטית המשולבת בכל שולחן. הם ינסו לשכפל את ההצלחה בכמה בתי ספר. 

חשוב שמערכות חינוך יְלמדו, והן בהחלט מסוגלות לעשות זאת. סינגפור יצרה מלאכת מחשבת הנדסית   
שאפשרה לה להצליח במקום שמערכות אחרות נכשלו. דוגמה נוספת - פינלנד השיגה בשנת 2000 את 
זרי הדפנה. אבל שרת החינוך שלהם  יכולה לנוח על  והייתה  התוצאות הטובות ביותר במבחני פיז"ה, 
ומתוך כך המשיכה  הביעה תהייה בדבר איומים לעתיד לבוא העלולים להעמיד את ההישגים בסכנה, 

המערכת להתפתח. 

לכידּות - איך מבטיחים שמה שעושים היום ישפיע מחר? פרובינציית אונטריו שבקנדה היא דוגמה טובה   
לכך. 40% מהתלמידים שם הם מהגרים, והפערים היו גדולים. הם החליטו לראות בגיוון אתגר במקום 
בעיה, והקצו תוספת תמיכה ומשאבים לבתי ספר המלמדים אוכלוסיות חלשות יותר. אונטריו משיגה 

תוצאות טובות במבחני פיז"ה, והתלמידים המהגרים מצליחים כמו ילידי קנדה. 

מערכת  אל  החינוך התעשייתי  ממודל  לעבור  כדי  הדרושים  הרפורמה  מסלולי  על  מספר משהו  האמור  כל 
חינוך מודרנית ומאפשרת. בעבר, כשכלכלות נזקקו לשכבה דקה בלבד של עובדים משכילים, ממשלות יכלו 
יותר. אבל העלות  יעיל  היה  וזה  באליטה קטנה שתוביל את המדינה,  גדולים  סכומים  להסתפק בהשקעת 
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החינוך  מראים שמערכות  פיז"ה  ומבחני  מאז,  מאוד  עלתה  נמוכים  חינוך  ביצועי  של  והכלכלית  החברתית 
הטובות ביותר מצליחות היום להוציא את כל צעיריהן מבית הספר עם מיומנויות בסיס חזקות. 

בתקופה שבה עוד היה אפשר להניח כי מה שנלמד בבית הספר ישמש את התלמיד לכל אורך חייו, החינוך 
התמקד בהוראה של תוכן ושל מיומנויות קוגניטיביות שגרתיות. היום, כאשר יחידים יכולים לגשת לתכנים 
באמצעות "גוגל", כאשר מיומנויות קוגניטיביות שגורות עוברות דיגיטציה או מיקור חוץ, וכאשר טבען של 
משרות משתנה במהירות - מערכות חינוך צריכות להקנות לתלמידים הרגלי למידה לחיים, ללמדם כיצד לנהל 

דרכי חשיבה מורכבות ודרכי עבודה מורכבות שלא ֵיקל למחשב אותן. 

יכלו  נתונים,  תכנים  של  בהסבר  התמצתה  ההוראה  כאשר  אמיתי.  קומה  שיעור  בעלי  מורים  נדרשים  לכך 
מערכות החינוך להכיל מורים שאיכותם נמוכה. וכאשר איכות המורים הייתה נמוכה, נטו הממשלות לומר 
למוריהן בדיוק מה לעשות ובדיוק באילו דרכים לעשות זאת, ולהפעיל שיטות תכתיביות של שליטה מינהלית 
ואחריותיות. במערכות המתקדמות ביותר כיום אפשר לראות שהן הפכו את ההוראה למקצוע של עובדי ידע 
ברמה גבוהה. זה - ולא גובה השכר - מה שעושה את ההוראה מושכת כל כך במדינות שונות מאוד זו מזו 

כמו פינלנד, יפן או סינגפור. 

ייצור,  כפס  שמאורגנים  ספר  לבתי  נמשכים  אינם  החופשיים  למקצועות  מועמדים  עצמם  שרואים  מי  אבל 
החינוך  במערכות  מגלות  בינלאומיות  השוואות  לכן  בני־החלפה.  יישומונים  היו  כאילו  עובדים  שמוריהם 
הטובות ביותר ארגון עבודה שונה מאוד - עם היוקרה, האוטונומיה המקצועית והחינוך האיכותי שמצטרפים 

לעבודה המקצועית, עם מערכות אפקטיביות להערכת מורים ועם מסלולי קריירה נבדלים למורים. 

לכן מערכות החינוך הטובות ביותר נוטות לתפקד כמערכות "עתירות ידע", שבהן מורים ומנהלים פועלים 
כשותפים ומוסמכים לפעול, מחזיקים בידע הדרוש כדי לפעול, וגם נהנים מגישה למערכות תמיכה אפקטיביות 
העוזרות להם ליישם שינויים. מה שמייחד את פינלנד עתירת הביצועים הוא הדגש על בניית דרכים מגוונות 
שבהן רשתות חינוך מעודדות חדשנות ומפיצות אותה, ואף משתפות פעולה בהרחבת המגוון הקוריקולרי, 
באספקת שירותים ובתמיכה מקצועית. היא מקדמת גישות חזקות למנהיגות ומציעה מגוון תפקידי מנהיגות 
שעוזרים לצמצם את השונות בביצועים בין בתי ספר באמצעות רישות מערכתי, ולבנות אחריותיות רוחבית. 
גבוהים; מאחידות אל התמסרות  כלליים  לגיבוש של סטנדרטים  וטעייה  ניסוי  פינלנד עברה ממדיניות של 
לגיוון; מהתמקדות באספקת חינוך להתמקדות בתוצאותיו; מניהול תשומות וגישה ביורוקרטית כלפי החינוך 
זו מערכת שבה בתי ספר אינם  לביזור אחריות ואפשור של תוצאות, ומדיבורים על שוויון לשוויון בפועל. 

מקבלים עוד חוכמה מן המוכן, אלא נוקטים יוזמה על סמך נתונים ושיטות עבודה מוכחות. 

ההתמודדות עם אתגרים תיעשה חשובה יותר ויותר במערכות החינוך הטובות; היא - ולא עצם ההשתפרות 
בסטנדרטים לאומיים - שתהפוך לאמת־המידה להצלחה. העולם נעשה אדיש למסורת ולמוניטין, אינו סולח 
עוד על רפיון וממעיט בערכם של מנהגים מושרשים. ההצלחה תיפול בחלקם של יחידים ואומות שיסתגלו 
במהירות, שימעטו להתלונן ושיגלו פתיחות לשינוי. על אנשי חינוך וקובעי מדיניות מוטל להבטיח שמדינות 

יעמדו באתגר הזה. 

ד. המושב הרביעי: הוראה ולמידה בסביבה דיגיטלית — נקודת מבט אקדמית

)יו"ר המושב פרופ' שיזף רפאלי(

פרופ' שיזף רפאלי, ראש מרכז שגיא לחקר האינטרנט וראש בית הספר לניהול, אוניברסיטת חיפה

הדרך שבה למדו רוב הנוכחים באולם בשנותיהם בבית הספר, אף שברור כי היו בה יתרונות, שוב אינה מספקת 
רצון מלימודיהם. ההרצאה הבאה מנסה  ואינם שבעי  לומדים טוב  כיום אינם  רוב הלומדים בה  את הכלל. 
להכניס סדר במחשבות על משמעות הפדגוגיה של הטכנולוגיה במערכת החינוך, מתוך נקודת מבט אקדמית 

של מי שרוצה לחקור וגם להציב מצפן לכיוון שאליו יש לנווט בעתיד. 

הדיון בנושא המפגש בין הטכנולוגיה והלמידה ראוי לו שיתבסס על כמה רעיונות יסוד, ובהם: 
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הטכנולוגיה שהעולם עובר אליה אינה בהכרח הבטחה ואפשר בהחלט לראות בה איום10.  

הססמה "ילידים דיגיטליים לעומת מהגרים דיגיטליים"11 חשובה לכל מי שעוסק במפגש בין טכנולוגיה   
לבין למידה בכלל, ובוודאי לכל מי שעוסק במפגש הזה ברמת K-12 (בי"ס יסודי ותיכון). ייתכן שססמה 
זו מסבירה מדוע דווקא הקהל המשתתף ביום העיון הזה הוא בדיוק הקהל הלא מתאים לדון בטכנולוגיה 

ולמידה. 

טכנולוגיה  בין  להפריד  יכולה  מעניינת  הבחנה  שונים.  באופנים  שונות  טכנולוגיות  בין  להבחין  אפשר   
 lean) שנשענים עליה או רוכנים לתוכה (המחשב, למשל), לבין טכנולוגיה שנשענים הרחק ממנה, לאחור
forward / lean backward). מתוך הבחנה זו אפשר להבין שלא כל טכנולוגיה מתאים להכניס לכיתה, 

ולעתים יש להכריע בין טכנולוגיות על פי ניואנסים עדינים. 

על  למשל)  והספרות,  (העיתונות  שונים  גורמים  של  ההסתכלות  בדרך  מוטיב  הוא  החשדנות  רעיון   
ההתקדמות הטכנולוגית. חשדנות זו אינה בהכרח רעה, ויש להחליט על הגישה המקובלת והנכונה לכל 
מצב. אפשר למצוא בספרות מאבק רעיוני כבד בין המתייחסים בחשדנות שמרנית אל חידושי האינטרנט 

ומנועי החיפוש לבין המביטים קדימה בתקווה, מאבקים שהביאו גם לידי התערבות ציבורית. 

בית הספר הוא אחד המוסדות היחידים שלא השתנו שינוי ניכר באלף השנים האחרונות. גם ללא מחקר   
ברור שיש דרך להיטיב את המבנה שלו בכלל ואת מבנה הכיתה בפרט. 

הדור הנוכחי הוא דור מיוחד בשל קצב החידושים הטכנולוגיים שהוא חווה ושהוא צריך לאמץ ולהסתגל   
אליהם ואל משמעויותיהם לחייו. בדורות הקודמים חווה כל דור גל חידושים אחד לכל היותר, ואילו הדור 
הנוכחי צריך להתמודד עם כמה חידושים מהפכניים בו בזמן (המחשב, האינטרנט, הטלפוניה הסלולרית, 
המוביליות והרגישות למקום). הסביבה שאנו חיים בה משתנה בקביעות, ועובדה זו מחייבת שהמדיניות 
עם  גם  שלה  ההתמודדות  לדרך  פתרונות  להציג  צריכה  מדיניות  כל  קבוע.  ביעד  להחזיק  יכולה  אינה 

הטכנולוגיה הלא ידועה שלעתיד לבוא. 

שהם  או  מטרה  הם  ואימוצם  החידושים  האם  היא:  הנוכחי  הדור  מעל  המרחפת  ביותר  החשובה  השאלה 
הצדקה? יש לשער שאפשר להגיע לקונסנזוס ולפיו הטכנולוגיה אינה בגדר חובה, אבל אז יש להגדיר מהו 

המצפן שיקבע ְלַמה הדור שואף ומה הוא מבקש להשיג באמצעות הטכנולוגיה.

יש הדוחים את כל החדשנות כולה, ויש מי שרק חוששים מפניה. עולם שלם של מילים חדשות הומצא כדי 
לתאר את הסיכונים והאיומים הכרוכים בהתחדשות הטכנולוגית: …;flame; spam; scam. אפשר גם למנות 
וירוסים,  והסתרה,  אנונימיות  פגיעה בפרטיות,  עודף מידע,  ולפרט את הסכנות שבהתפתחות הטכנולוגית: 

אחריות משפטית וכספית, הונאה וגנבה, סטייה, איומי טרור, התמכרות ועוד. 

אבל השאלה החשובה שההרצאה תדון בה היא: האם אנחנו מבינים את הטכנולוגיה שעל אודותיה אנחנו 
מדברים? והאם אנו יודעים להגדיר מה ההבטחה הטובה הטמונה בה?

כדי להבין נכונה את הטכנולוגיה והשתמעויותיה, בשעה שמבקשים לחקור להעריך את הנושא ולקבל החלטות 
בדבר מדיניות המכילה טכנולוגיה ונעזרת בה, יש לברר בראש ובראשונה לפחות את עשרת המושגים האלה: 

אינטראקטיביות וחוכמת ההמונים. בהרצאות קודמות ביום העיון השתמשו במושג "אינטרקטיביות",   .1
אך למעשה התכוונו ל"ריאקטיביות". מערכת ובה כפתורי הפעלה שלחיצה עליהם מקדמת תהליכים היא 
מערכת ריאקטיבית. אך מערכת אינטרקטיבית היא הרבה מעבר לזה. רמת האינטראקטיביות במערכות 
צריכה  במערכות  האינטרקטיביות  האם  ולהחליט  לדון  יש  לאפס.  שואפת  היום  בחינוך  הטכנולוגיה 
להיות יותר מזה, אך קודם כול יש להשתמש במושג באופן נכון. לצד זה יש לברר את משמעות המושג 
"חוכמת ההמונים", לגבש עמדה בנוגע לטיבה ולהחליט אם להשתמש בה. כל מי שדיברו ביום העיון מצד 
המדיניות, עסקו בשעות הוראה. ברור מדוע זו עדיין יחידת המידה כאשר עוסקים בניתוח מערכות חינוך, 
 Ted .אבל חייבים לשמוע את השעון המעורר ולהבין שהדור הנוכחי כבר לא עובד ביחידות של 45 דקות

10  אלי נועם.

11  מארק פרנסקי.
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עובד ביחידות של 18 דקות ועושה עבודה טובה יותר מרוב המורים, וכיום כבר עוברים ל־mini-Ted של 
יחידות בנות שש דקות. 

רימון  ד"ר  בהם?  משתמשים  ואיך  רצויים  אלו  מושגים  מידה  באיזו   - למקום  ורגישות  ידע  מוביליות,   .2
תיאר בדבריו בית ספר בקוריאה הדרומית המדווח להורים על כל כניסה ויציאה של הילד משטח בית 
באמצעות  ולא   GPS באמצעות  מקום  לאתר  יודעים  כבר  הדיגיטליים  הילידים  מצמרר.  והדבר  הספר, 
מפות ואטלסים. מה עושה מערכת החינוך עם גאוגרפיית הידע החדשה הזאת? הרגישות למקום אינה 
בהכרח דבר טוב, אבל היא חלק מהיכולת של הטכנולוגיה החדשה שנוצרה בשנים האחרונות, ויש לדון 
ולהחליט במה מתוכה מעוניינים, אם בכלל. זו למעשה קריאה למחקר ולקביעת מדיניות, אך עד כה נראה 

שההתייחסות לכך מזערית. 

מיתוג המנות וההיפרטקסטואליות. יש לברר נושאים אלו ולבטל את עריצות הכותב על הקורא.  .3

 ,"24/7" היום  בהרצאות  זאת  שכינו  כפי  או  הסינכרוניות,  גמישות  הזמן.  וממד  הסינכרוניות  גמישות   .4
מטילה על קובעי המדיניות את האחריות להחליט לא רק מתי רוצים ללמד וללמוד והיכן, אלא גם כמה. 

הטכנולוגיה מאפשרת לעשות זאת, אך היא גם מייצרת תביעה לעשות זאת. 

ריבוי ערוצים, ריבוי חושים וריבוי משימות (מולטימדיה, מולטיסנס ומולטיטסק). יש להתכוונן לאפשרויות   .5
השונות ולשקול מה מתוכן להעדיף, אם בכלל. 

הזנב הארוך - במשפט אחד אפשר לומר שבקולנוע, בספרות ובקוריקולום לימודי המנגנונים קבעו תמיד   .6
מה יתרחש ומה ייהפך לרב־מכר, בין השאר בשל אילוצים כלכליים. הטכנולוגיות החדשות מאפשרות 
להפריד בין הנמכר לבין החשּוב. יכולת הזנב הארוך מאפשרת לגשת לנישות מצומצמות יותר אך מגוונות 
יותר. יש לזה משמעות לא רק בנוגע לעתידם של עסקים אלא גם בנוגע לעתיד התרבות. הזנב הארוך 
מאפשר להגדיר סדר לא לינארי גם בעולם הלימוד והתרבות. על המערכת וקובעי המדיניות לבחון את 
האפשרות הזאת בעניין רב, שכן התלמידים בוודאי ייאחזו בה וישתמשו בה. אוריינות מדיה ואוריינות 
של צרכנות דיגיטלית עוסקות למעשה בהתרחשויות בסביבות שבהן יש יותר מנתיב אפשרי אחד. שפע 
האפשרויות עדיין לא בא לידי ביטוי בתכניות הלימודים. יש ללמוד ולהכיר את הגישה הזאת ואז להחליט 

איך להתייחס אליה וכיצד להשתמש בה. 

זיכרון ושיתוף. צריך לעסוק במושגים אלו: להבין מה המשמעות של מערכות שזוכרות את עצמן, את   .7
האחרים ואת הפרט. יש ללמוד מה אפשר לעשות עם זה וכיצד הדבר מקרין על שיתוף, ואז יש לקבל 

החלטות בדבר השיתוף הרצוי והראוי. 

 ,youtube כגון  למושגים  להתייחס  חייבים  וחינוך,  טכנולוגיה  על  מדברים  כאשר  החברתית.  הרשת   .8
facebook ו־ted ולהבין שהם מושגים קריטיים. 

המודל העסקי וערך המידע. כאשר באים לקבוע מדיניות, יש להבין שהשאלות אינן רק עלות מחשבים   .9
בבתי הספר, משכורות המורים וההשקעה מתוך התקציב הלאומי. אמנם בכל אלו יש לקבל החלטות, ולא 
תמיד ההחלטות הן המובנות ביותר. אך בדיון זה יש להבין שעוסקים בקנייה ומכירה של מוצרים שבחלקם 
הם מידע, ומידע הוא סוג של מוצר המתנהג באופן מוזר ולא שגרתי כמוצרים אחרים. מפתה מאוד לגנוב 

אותו, והערך שלו ברור רק אחרי שהוא נחשף. המודל העסקי הוא בעייתי ומחייב התייחסות. 

של  החזרה  היא  הפדגוגית  בסביבה  הטכנולוגיה  של  ביותר  הגדולות  ההבטחות  שאחת  נדמה  משחק.   .10
המשחק הרציני אל מגרש הלמידה. כאן צריך להכניס את המושג "פדגוגיה לודנית", פדגוגיה של המשחק. 
מה שיש לומר בנושא זה הוא ברובו בעל היסטוריה ארוכה ולא המצאה של העת האחרונה, ובכל זאת 
רציני  ביותר. משחק  הדבר מבטיח  הוא  הרציני  כיוון. המשחק  מורי  ואמורים לשמש  קריטיים  הדברים 
הוא משחק הרותם את המחשב והרשת לעשייה של פעילות תחרותית, מתגמלת, מוטיבציונית, מניעה. 
המשחק הממוחשב שובר את המסגרת המקובלת של משחקים השייכים לגיל צעיר, של למידה השייכת 
 .life long playing לגיל הביניים ושל עבודה בגיל המבוגר. ההזדמנות בטכנולוגיה היא חיבור מתמשך של
זהו אתגר אמיתי במחקר ועדיין לא עוסקים בו מספיק לעומק. כל מי שעסק פעם במשחקים רציניים 
יודע עד כמה התלמידים לומדים ומנכסים במהלכו של משחק. זו שיטת הוראה טובה מהאחרות. היום 
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המחשב והטלפון הסלולרי נמצאים בידי כל תלמיד, הנגישות של הרשת, היכולת להשתמש במיקום, כלי 
הראייה, הווידאו, והטכנולוגיה המוזכרת פחות מכולן ובעלת ההבטחה הגדולה ביותר אחרי טכנולוגיית 
המשחקים, הלא היא טכנולוגיית האודיו. האוזניים הופכות להיות מרכיב גובר בחשיבותו עקב שכיחותם 
של הטלפונים הסלולריים והעובדה שלכל אחד משתלשלות אוזניות מהכיס או מהאוזן. המשחק הרציני 
הוא גורם חשוב, וכדי להשתמש בו שימוש אמתי ונכון יש להכיר את הספרות העוסקת בנושא. את כל 
הדברים החשובים בחיים למדנו דרך משחק: לדבר, ללכת. גם הנדסת מכונות אפשר ללמוד דרך משחק. 
במקצועות חשובים ורציניים, מקצועות הרי גורל, כבר יודעים שהמשחק הוא שלב חשוב והכרחי בלימוד. 
טייס לא נכנס לתאו במטוס לפני שהוא עושה הרבה מאוד סימולציות, קצין לא יוצא למלחמה לפני שהוא 
משחק הרבה מאוד משחקי מלחמה. כך גם ברפואה, וגם המורים צריכים להבין זאת. מכל המקצועות, הכי 

מעט סימולציות יש במקצועות השמרניים של עריכת דין והוראה. 

אנו חיים היום בסביבה שבה הטכנולוגיה משתנה. אי־אפשר לדבר על ה־טכנולוגיה, כי אין אחת כזאת. יש 
המון טכנולוגיות, והן משתנות. המשמעותיות הן אלו שיהיו בעוד שנתיים ושלקראתן יש להיערך, אף שעדיין 
לא מכירים אותן. הסטודנטים משתנים, המורים משתנים והנהלים משתנים, וגם הידע והמדע אינם דורכים 
תכנית  חומש.  תכניות  על  לדבר  ראוי  ולא  מתאים  לא  וגובר,  ההולך  כזה,  בקצב  שמשתנה  בעולם  במקום. 
חומש שנכתבה ב־2006 על טכנולוגיה וחינוך לא יכלה להתייחס לפייסבוק כי עדיין לא היה פייסבוק. לדבר 
היום במושגים של תכניות חומש פירושו שלא מבינים את התופעות שבהן עוסקים ולא מלמדים טכנולוגיה 

באמצעות טכנולוגיה, אלא ממשיכים להשתמש במטול שקפים (ויוגרף) ובמכונות שכפול של גסטטנר. 

מהמורה  מידע  של  יותר  טובה  העברה  לאפשר  מיועדת  לכיתות  הטכנולוגיה  שהכנסת  היה  נדמה  בתחילה 
לתלמיד, ואז גילו שבאמצעות אותה טכנולוגיה אפשר להעביר מידע וחומרים גם מהתלמידים למורה. עוד 
גילו שהטכנולוגיה משמשת גם לניהול קשרים בין התלמידים לבין עצמם.  יותר לאט, אך חשוב לא פחות, 
וזה התחום של למידת עמיתים. צריך  בו,  ולשימוש רחב היקף  והערך המוסף הגדול עדיין מחכה לחשיפה 
בבחינת  בזמן,  בו  נושאים  אותם  או  נושא  אותו  שלומדות  כיתות  הרבה  לשרת  יכולה  להבין שהטכנולוגיה 
למידת עמיתים בין הכיתות עצמן. יש לשאוף לשיתוף בין תלמידים, ובעיקר לשיתוף ידע בין מורים. מספר 
המאגרים הכלל־ארציים בישראל המאפשרים שיתוף מעבר לקבוצה אחת של בתי ספר, מעבר לרשות מקומית 
אחת ומחוץ לקבוצת הצרכנים של יצרן אחד, קטן ביותר וקטן מדי. מדינה קטנה בעלת שפה נבדלת צריכה 
או  הציבורית  המדיניות  שקובעי  חשוב  אלו.  לצרכים  הטכנולוגיה  את  ולרתום  יותר  לשתף  שעליה  להבין 
הממשלתית יבינו שעליהם להשקיע בתחומים אלו לפני שמשקיעים במערכות בית־ספריות הבודקות נוכחות 

של תלמידים בכיתות. 

לסיכום, רשימת עשרת המושגים שהוצגה בהרצאה היא הצעה של יעדים למחקר והצעה לרשימת תיוג לכל 
מי שנמצאים בעמדת גיבוש מדיניות וקביעת כיוון בנושא הפדגוגיה בעידן המידע. 

*  המצגת שליוותה את הרצאת הדברים מכילה רשימת קריאה נרחבת שהומלצה על ידי פרופ' רפאלי. 

פרופ' ענת זוהר, בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים ומכון מנדל למנהיגות

 OECDה־ במטרות  מוגדרת  שהיא  וכפי  שלייכר  פרופ'  שהגדיר  כפי  לעתיד,  החינוך  של  המרכזית  המטרה 
יכולות החשיבה  ואת  היכולות הקוגניטיביות  היא לשפר את  ישראל,  ובהן  רבות,  ידי ארצות  על  ומאומצת 
הגבוהות של תלמידים, כולל פתרון בעיות, כך שיתאימו להיות אזרחי עולם העתיד ויוכלו לנצל את הטכנולוגיה 
של המאה ה־21 כדי לרכוש במהלך חייהם ידע חדש תוך הפעלת שיקול דעת, יצירתיות וביקורתיות. מטרה 
בפירוט  גם  העוסק  ה־21"12,  המאה  למיומנויות  "שותפות  הבינלאומי  המסמך  מתוך  למעשה  השאובה  זו, 
המיומנויות הנדרשות, מופיעה ברמה הרעיונית וברמת המטרות ההצהרתיות במסמכי היסוד והמדיניות של 
התכנית הלאומית הישראלית להתאמת מערכת החינוך למאה ה־21. כך, לדוגמה, כתוב במסמכי התכנית:13 

The Partnership for the 21st Century Skills   12

13   את מסמכי התכנית אפשר לראות כאן. 

http://education.academy.ac.il/files/Rafaeli251011.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/9/9-7/HodaotVmeyda/H-2007-9-9-7-12.htm
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יזמים  להיות  התלמידים  את  להכשיר  יש  גבוהים,  וניתוח  חשיבה  יכולת  חדשנות,  המחייב  דינמי  "בעולם 
לזהות  מושגים,  בין  חדשים  קשרים  לזהות  יכולת  בעלי  בחשיבתם,  ושונים  מקוריים  וממציאים  יצירתיים 
אינטואיציה,  פיתוח  ניבוי,  יכולת  ודעות,  עמדות  בעלי  תלמידים  במשימה;  או  בתהליך  שונות  אסטרטגיות 
ספקנות, חשיבה ביקורתית, חקירה ובחירה בחשיבה מטה־קוגניטיבית." כל זאת כדי "לאפשר הכנת בוגרי 
ישראל  מדינת  את  להכין  הגלובלי...  והאקדמיה  העבודה  בשוק  להתמודדות  הישראלית  החינוך  מערכת 
להתמודדות מול האתגרים העתידיים המקומיים והגלובליים, הכלכליים, התרבותיים והביטחוניים הנמצאים 
לפניה". כדי לממש מטרה זו יש להגדיר את דמותו הרצויה של בוגר מערכת החינוך של המאה ה־21, ולבחון 

כיצד השאיפה לדמות שכזו צריכה להשפיע על העשייה בבתי הספר.

גדולי החוקרים בתחום השינויים החינוכיים עסקו בקשיים שבהכנסת שינויים לתהליכי למידה והוראה. סיכום 
של מחקרים רבים מאוד ועיון במסמכים המגדירים מדיניות חינוך בעולם במהלך המאה ה־20, מצביעים על 
באופן ספציפי  בין שעסקו  השינויים,  לומר שמרבית  לאחור אפשר  במבט  חינוך.  במערכות  ניכרים  שינויים 
בהוראה ולמידה ובין שלא, גרמו למעט מאוד שינוי בפועל בדרכי ההוראה והלמידה, ובאופן מפתיע מתברר כי 
אלה נשארו כמעט לגמרי קבועים ובלתי משתנים. דיווח מניסיון אישי, גם כיו"ר המזכירות הפדגוגית, מצביע 
על עבודה רבה הנעשית בכיוון זה במערכת החינוך בארץ: קיימים ניסיונות רבים להכניס שינויים בתהליכי 
למידה והוראה בכלל ובתהליכים מתוקשבים בפרט, אך זהו אתגר מורכב, ויש פער גדול מאוד בין ההכרזות 
לבין מה שיודעים לעשות כיום בפועל בתחום. שינויים מוצלחים בלמידה והוראה מתרחשים לרוב בקנה מידה 
בהיקף קטן מאוד, ברמה של פרויקטים. הקהילייה המדעית של העוסקים בתחום אינה יודעת כיצד להרחיב 

פרויקטים מוצלחים או להטמיע בהצלחה ובאופן נרחב מדיניות בתחום ההוראה והלמידה. 

האומנם חשוב להטמיע את השינויים הללו? על פי אלמור (Elmore), התשובה חיובית. אלמור טוען שההוראה 
והלמידה הם לב לבו של החינוך, ולכן ככל שהשינוי שמנסים להחיל על המערכת נוגע קרוב יותר ללבו של 
החינוך, ְלמה שקורה בתהליכי ההוראה והלמידה, כך קטנים הסיכויים להצליח לחולל את השינוי בהיקף גדול. 
לנוכח כל הנאמר יש לשאול: האם תכנית התקשוב הישראלית מתמודדת כראוי עם האתגר הגדול הזה, שהיא 
עצמה מגדירה כחלק ממטרותיה? אין מנוס מלטעון שברמת ההצהרה והמדיניות מטרה זו נמצאת במקום 
מרכזי בתהליך התקשוב, אך ברמת הפרקטיקה ומימוש המדיניות יש להטיל ספק באופן שבו היא מיושמת. 
במסמך האב של תכנית התקשוב נאמר שמטרת השימוש המושכל בטכנולוגיה היא לקדם תהליכי הוראה, 
הן ברמה הפדגוגית והן ברמת הניהול הפדגוגי. לצורך הדיון, המושג "ניהול פדגוגי" כולל גם סימון היעדרויות 
ביומן, אבל באופן רציני ומשמעותי יותר הוא מתייחס לקבלת משוב בזמן אמת על מצב התלמידים ועל קשיים 
שהם נתקלים בהם, כך שהמורה יוכל לתת להם טיפול מתקן מיד, תוך כדי השיעור. גם את הרמה הפדגוגית 
אפשר לחלק לשתי רמות משנה (את הגדרתן אפשר להוסיף ולעדן): 1. פדגוגיה של מבנה ההוראה; 2. פדגוגיה 
של מהות ההוראה. הפדגוגיה של מבנה ההוראה עוסקת בפעילויות שמארגנות את מהלך ההוראה והלמידה 
בכיתה ועשויות לשנותו (כגון למידה בקבוצות, שימוש בטכנולוגיה, כתיבת עבודות חקר וכד'). לעומת זאת, 
הפדגוגיה של מהות ההוראה עוסקת בתבניות העומק של ההוראה והלמידה (כגון הוראה לשם הבנה, שינוי 
האופן שבו תלמיד מבין מושגים ותהליכים, שילוב חשיבה בהוראת תכנים, שימוש במטה־קוגניציה, אימוץ 

תהליכי הערכה הבודקים יכולות חשיבה ויישום של הנלמד בהקשרים חדשים). 

כדי להשיג את השינוי המיוחל בדמותו של הבוגר, נדרש שינוי עמוק בפדגוגיה של מהות ההוראה, וזה השינוי 
הרצוי שאליו שואפים. למעשה, הפדגוגיה של מבנה ההוראה משרתת את הפדגוגיה של מהות ההוראה, ומובן 
שהדברים קשורים מאוד זה לזה. למשל, עבודה בקבוצות יכולה לגרום לשינוי השיח הכיתתי, מה שיכול להוביל 
יצליח,  אם  אולם  ההוראה,  מבנה  של  בפדגוגיה  שינוי  בבסיסו  הוא  התקשוב  תהליך  קוגניטיבי.  לשינוי  מיד 
יתחולל שינוי בפדגוגיה של מהות ההוראה, שכן שימוש בטכנולוגיה יכול להוביל לשינויים מהותיים בהוראה 
ובלמידה. למשל, המחשה ברמת הפעילות בכיתה יוצרת אצל התלמיד שינוי גדול בתפיסה הקוגניטיבית של 
החומר הנלמד. קיימת ספרות מחקרית רחבה מאוד על המעבר ללמידה פעילה ועל השפעתה על החשיבה 
וההבנה של התלמיד. הדבר קשור גם לניהול הפדגוגי: המעקב אחרי כל תלמיד וקבלת משוב מיידי יכולים 
לקדם שינוי מהותי בדרך הלמידה. השימוש בפעילויות מתוקשבות מחבר את התלמיד לעולם שמחוץ לבית 
ומלמד שהידע אינו חייב להופיע בספרים דיסציפלינריים־היררכיים, ואפשר לשאוב אותו ממקורות  הספר, 
רחבים. עדיין ייתכן שייעשה שימוש מרובה בפעילויות מתוקשבות מכל הסוגים ובכל הרמות, אך ההוראה 
והלמידה יישארו ברמות קוגניטיביות נמוכות ללא הגשמת המטרות של פיתוח יכולות המאה ה־21, ולמעשה 
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לא ימומש השינוי הרצוי בדמות האזרח החושב, אזרח העתיד. אפשר לעשות את כל הפעילויות המתוקשבות 
ולהבין מקורות מידע  ועמוקות  ואינטגרטיבי, לשאול שאלות אמיתיות  ידע עמוק  ליצור  יידרש  בלי שהילד 
לעומק, ובלי שתתפתח אצלו היכולת לבקר ולהעריך מקורות מידע, ליצור אינטגרציה של המידע, לקיים שיח 

שמבוסס על טיעונים מנומקים, להסיק מסקנות תקפות, ועוד שורה שלמה של מיומנויות חשיבה. 

בבסיס הדיון יש להבין שבחינת הניסיונות, בישראל ובעולם, לתקשוב מערכתי של בתי ספר מצביעה על הרבה 
ניסיונות עצובים שבהם הטכנולוגיה אולי הוטמעה והיו שינויים רבים בפעילות, אך לא הושג שינוי מהותי 
בדרכי ההוראה והלמידה. יש להבין שהתקשוב אינו תנאי הכרחי למימוש השינוי בפדגוגיה של מהות ההוראה. 
אפשר לשנות אותה גם בלי טכנולוגיה. טכנולוגיה יכולה לאפשר לעשות את זה טוב יותר, אבל עצם הכנסת 

התקשוב אינה תנאי מספיק לשינוי הרצוי. 

המהותית  בפדגוגיה  השינויים  וההצהרות,  המטרות  מעידה שברמת  תכנית התקשוב  של  המסמכים  בחינת 
מיוצגים היטב, אך הם חסרים במימוש הפרקטי. קל לראות זאת כאשר משווים את המטרות במסמכי האב 
יישום התכנית כולל פרטים רבים הנוגעים  כי  והתפוקות שבנספחים. הנספחים מלמדים  עם מדדי הביצוע 
להטמעת הטכנולוגיה ולניהול הפדגוגי. צריך להחמיא ולומר שהוקדשה תשומת לב רבה לתכנון קפדני ַּבתחום, 
גילאים?  וזה טוב וחשוב. היישום מכיל הרבה אמירות ברמה של הפדגוגיה המבנית: כמה שיעורים? לאילו 
באילו מקצועות יהיו שיעורים מתוקשבים? אילו סוגים של פעילויות מתוקשבות יהיו? כל זה נמצא, אבל יש 
מעט מאוד אמירות ברמה של הפדגוגיה המהותית. כדי להשיג את המטרות המורכבות של פיתוח דמות בוגר 
בעל כישורים אינטלקטואליים ברמה גבוהה, יש לתת ביטוי רחב הרבה יותר למטרות אלו גם ברמה של מדדי 

הביצוע והתפוקות. 

המהלך החסר הזה קשה, אך אפשרי. יש להשקיע בפיתוח מדדים כמותיים שיבדקו את הדברים האלה, אבל 
חייבים להיות גם מדדים איכותיים. אי־אפשר למדוד מבני עומק של חשיבה והבנה אך ורק באמצעות מדדים 
כמותיים. זה תהליך קשה ויקר, אך אין מנוס מלעשותו. ללא שינוי של מדדי התפוקות והביצוע יהיה אפשר רק 

להמשיך ולעשות את הידוע ולמדוד את המוכר והפשוט. 

יש לשבח גם את העובדה שהתכנית הלאומית למדה מהלקחים של תכניות קודמות ושמה דגש רב על פיתוח 
המהותית.  לפדגוגיה  מספקת  לב  תשומת  מקדיש  אינו  המקצועי  הפיתוח  גם  הצער,  למרבה  אך  מקצועי. 
כשמסתכלים על נספח 1 - תפוקות ותוצאות, ברמת המורה - מגלים שהמטרה המרכזית, חשיבה ביקורתית 
לחשיבה  המתייחס  סעיף  קיים  אמנם  התלמיד  ברמת  התפוקות.  ברמת  קיימת  לא  בעיות,  פתרון  ויכולת 
ביקורתית וליכולת לפתור בעיות, אך מחקרים רבים מעידים על חסרים ניכרים ביכולות אלו בקרב המורים, גם 
ברמה של ידע תוכן על יכולות החשיבה הנדרשות וגם ברמת הידע הפדגוגי הנדרש כדי לעבוד על יכולות אלו 
עם תלמידים. ואם כך, אם נושא החשיבה הביקורתית ויכולת פתרון בעיות לא ייכללו בפיתוח המקצועי בתור 
מטרה מפורשת ועיקרית, מנין יהיו למורים הכלים לעבוד עם התלמידים? שאלה קשה היא אם אמנם אפשר 
שבקנדה,  בוונקובר  שנעשו  זה  בתחום  מרתקות  מעבודות  הללו.  הנדרשות  היכולות  מבחינת  מורים  לקדם 
בבוסטון, בקונטיקט בשנות ה־90, בפינלנד ועוד, נראה שהתשובה על שאלה זו חיובית, אבל התהליך אינו 
מתרחש מאליו - לשם כך נדרשות מטרה מפורשת ותכנית עבודה מפורטת. הדבר אינו קל יותר מלגרום לכך 
שכל מורה ידע להשתמש בלוח חכם. ולכן, אם לשימוש בלוח חכם נדרשת תכנית עבודה כל כך מפורטת, 
מדוע חושבים שבתחום הפדגוגי, שהוא מורכב יותר, הדבר יתרחש מאליו בלי תכנית עבודה? נדרשת עבודה 
יסודית מאוד על דרכי עבודה לקידום ההבנה והחשיבה בתוך תוכני הלימוד. בכל ארבעת מושבי הבוקר הוצגו 

דוגמאות מרתקות, ויש לקוות שהדברים קיימים בפועל ברמה המערכתית.

נדרשות דרכי הערכה מגוונות לבדיקת המטרות האלה ברמת המורה והתלמידים, ונדרשת, כפי שהזכיר פרופ' 
ניכנס כאן לנושא מקוָמם של מבחנים  ולא  ולא אווירה של סיכון,  שלייכר, אווירה של אמון בכל המערכת 
עתירי סיכון ולמרוץ אחר הישגים. יש לומר בבירור שכדי שמורה יוכל לעמוד מול כיתה ולהיות חופשי, לפתח 
אצל התלמידים שאילת שאלות וביקורתיות ויצירתיות, אי־אפשר שירגיש כמו פקיד קטן שבא בבוקר לעבודה 
ויודע שבסוף היום הוא צריך למלא 20 טפסים, כי אם לא - יקרה לו y ,x או z. נדרשת עבודה קשה ומפורטת 
אם באמת רוצים להגיע למטרות המפורטות, אך היא תוכל להיעשות רק במערכת חינוך שיש בה אמון ולא 
סיכון. זו הרוח השוררת בפינלנד, וזאת גם הרוח שהייתה בקונטיקט לפני 10 שנים כשהגיעו שם להישגיים 

מדהימים, גם במבחנים סטנדרטיים.
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וקטגוריות  מבנים  מגלים  ליישום,  וההנחיות  העבודה  תכנית  בבניית  העוסק  המסמך  את  בוחנים  כאשר 
מפורטים של מדדי תפוקה וביצוע. מנהלים נדרשים לדווח במפורט על מדדים המתייחסים לניהול הפדגוגי 
ולפדגוגיה המבנית (הפעלת שיעור ממוחשב אחד בשבוע בכל אחד מחמשת מקצועות הליבה, שני שיעורים 
ממוחשבים בשבוע לאחר שחלף פרק זמן מסוים, הפעלה שוטפת של מערכת הניהול הפדגוגי, ועוד). מעט 
מאוד מתייחס ל'פדגוגיה מהותית'. זאת אומרת שתשומת הלב אינה מכוונת להיבטים הקשורים לפדגוגיה 
המהותית. היות שתשומת הלב אינה מכוונת להיבטים אלו, והיות שממילא כל כך קשה להכניס בהם שינוי, 
קיים חשש שהסבירות ששינוי כזה אכן יתרחש היא נמוכה. קולות רבים מאוד מהשטח טוענים שהמערכת 
מפעילה לחץ חזק על השטח לעמוד בכל המדדים, דבר שאינו רע לכשעצמו אך הוא בלתי אפשרי במסגרות 
הזמן הנתונות, ולכן עיסוק מתמיד במדדים לא משאיר זמן לעבודה על פעולות העומק הנדרשות. נדמה שיש 
מקום למחקר אמפירי שיבדוק כיצד הלחץ הזה משפיע על עבודת המורים בפן של העיסוק במבנה העומק של 

ההוראה והלמידה בסביבה מתוקשבת. 

לסיכום: קיים פער בתכנית התקשוב הלאומית של ישראל בין מדיניות שמצהירה על מטרות בתחום הפדגוגיה 
ההטמעה  לבין  תקשוב,  באמצעות  ויצירתיות  יזמה  חשיבה,  הבנה,  לפיתוח  הנוגע  בכל  בעיקר  המהותית, 
מפורשות  מטרות  כאל  האלה  לנושאים  להתייחס  יש  תמומש,  אכן  הזאת  שהמדיניות  רוצים  אם  והביצוע. 
בתחום התקשוב, שמצריכות אף הן תכנית עבודה מפורשת ומסודרת. הדבר חייב לקבל ביטוי רציני ומספק 
וביצוע, גם של  בפיתוח המקצועי של המורים. יש לפתח ולהפעיל מדדים כמותיים ואיכותיים של תפוקות 
מטרות אלו, ברמת התלמיד וברמת המורה, שכן ברור מניסיון של כל מבנה ארגוני שאם נדרשים לתפוקות 
בתחום X ולא נדרשים לתפוקות בתחום Y, אזי תחום Y לא יתרחש. ונקודה נוספת: יש לפתח אווירה של 
אמון ולא של סיכון. יש לתת אוטונומיה כדי שמורים ותלמידים יוכלו לעסוק בלמידה עתירת הבנה וחשיבה. 

לסיום, כמה רעיונות לתחום המחקרי וקריאה ליזמה לנסות ולחשוב איך אפשר לעודד מחקרים בתחום זה. 
חסרים מחקרים שיעסקו בקשר שבין תהליך התקשוב לבין שינוי מהותי בפדגוגיה. למשל, לאיזה ידע המורים 
זקוקים זאת שאלה מהותית, גם ברמה התיאורטית וגם ברמה המעשית. ברמה המחקרית ידוע מעט מאוד 
ְלַמה המורים זקוקים. איזה תיווך נדרש בסביבה המתוקשבת כדי שאכן יחול שינוי מהותי ברמת העומק של 
נוסו. המורה חייב  Teachers Proof לא הצליחו בכל הטכנולוגיות שבהן  ידוע שתכניות שהוגדרו  הלמידה? 
סוג התיווך שהמורה  בדיוק  יש לשאול מה  כך,  ואם  לבין התלמיד.  בין הטכנולוגיה  לתווך  כדי  נוכח  להיות 
יכול וצריך לתת כדי שיחול שינוי. המדד הדרוש אינו יכול להסתפק בסימון מספר השיעורים המתוקשבים 
כלומר איך באמת עשוי להתרחש שינוי מהותי בחשיבה של התלמידים  בנוגע למהות,  שהתקיימו בשבוע. 
ובהבנה שלהם בעקבות שיעור שכזה, באיזו מידה ובאילו תנאים התקשוב אכן מחולל את השינוי המהותי 

המיוחל - על כך אנו יודעים מעט מאוד. 

שאלה מהקהל: למעשה אנחנו מדברים על דיפלומות, תעודות ומבחני הבגרות. איך נפרוץ את מחסום בחינות 
הבגרות? 

תשובה: הסוגיה של בחינות הבגרות כמחסום להתחדשות בחינוך היא סוגיה מטרידה. ראוי היה לבטל את 
רוב בחינות הבגרות. זו מהפכה שהוצעה בפעם הראשונה ב־1992 בדוח של מרים בן פרץ. גם בחוזר מנכ"ל 
(כ') הוצע לעשות שינויים רדיקאליים מאוד בבחינות הבגרות. במדינת ישראל קשה מאוד לבצע שינוי כל כך 
רדיקאלי בגלל הרבה מאוד גורמים שנוטים לשמר את המצב הקיים. בתקופת כהונתי במזכירות הפדגוגית 
אבולוציוניים  שינויים  של  בתהליך  הוחל  אך  אפשרית,  אינה  הבגרות  בחינות  בנושא  שרבולוציה  ברור  היה 
בכיוון של פתיחת המסגרת הנוקשה הזאת כך שתאפשר לימודים עם מטרות אחרות. במסגרת של תהליכים 
אבולוציוניים יש אפשרות להכניס לא מעט טכנולוגיה לתוך בחינות הבגרות, וכבר יש מספר דוגמאות לכך. 
בגאוגרפיה, ביחידה אחת מתוך החמש, יש היום בחינת בגרות מתוקשבת שהיא מדהימה ביכולות שלה ובמה 
שהיא מאפשרת. הבחינה מאפשרת גם הערכה אחרת באופן מהותי, ולכן היא יכולה לאפשר תהליכי חקר 
וחשיבה, ניסויים, הדמיות וחקר של מפות ואטלסים. כל אלו מאפשרים גם שינוי בפדגוגיה. אנו עדים לתחילתו 
של תהליך אבולוציוני אטי מאוד בבחינות, שבמסגרתו ישתמשו באמצעים טכנולוגיים בבחינות הבגרות וגם 

בדרכי ההערכה. כל אלו יאפשו שינוי בפדגוגיה המהותית ויפתחו פתח לדרכים אחרות של הוראה ולמידה. 
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פרופ' לב גוניק, סגן־נשיא לשירותי טכנולוגיית המידע 

 Case Western Reserve וראש תחום המידע באוניברסיטת

עליו  אך  מאה,  רבע  לפני  שנדונו  לאלה  הדומות  בסוגיות  מתמקד  אמנם  המידע  בעידן  פדגוגיה  על  הדיון 
להשתנות, שכן היום, עם התמשכות המהפכה, נקשר בתחום הזה מערך אתגרים חדש לגמרי. קובעי מדיניות 
בתחום הפדגוגיה וטכנולוגיית המידע צריכים להבין שמי שימשיך בדרכי החשיבה שהיו מקובלות בעשורים 
הראשונים לשימוש בטכנולוגיה, ייהפך ללא־רלוונטי. האתגר הגדול ביותר הוא לקבוע מדיניות שתצפה פני 

עתיד במקום שתתייחס לעבר. 

הפדגוגיה בעידן המידע כוללת למידה רפלקטיבית, אינטגרטיבית, ִמֵסדר גבוה. הגורמים הבאים, אף שאינם 
חידושים של עידן המידע, חשובים ביותר לקידום הלמידה העמוקה יותר שהטכנולוגיה האחרונה מאפשרת: 

התמקדות בתוכן וגם במשמעות העומדת ביסודו  
מחויבות להבנה באמצעות השתתפות ביצירה  

חשיבה על היחסים בין חלקי מידע  
יישום הידע במצבים "מן החיים"  

אינטגרציה וסינתזה של מידע עם למידה קודמת  

ההתפתחויות הטכנולוגיות האחרונות הן: 

טלפונים חכמים לעומת המחשב האישי: ב־25 השנים הראשונות של עידן המידע התבססה הפדגוגיה   .1
על שימוש במחשב אישי בסביבה הכיתתית. בינתיים פסק המחשב לשמש כלי למידה. אולי עדיין אפשר 
להשתמש בו בלמידה פורמלית, אבל מן הנתונים עולה שתלמידים מבלים יותר מ־65% מזמנם בשימוש 
ולא משתמשים במחשבים   - זה של מחשבים  על  עולה  - שהיקף המכירות שלהם  בטלפונים חכמים 

שולחניים או ניידים. 

חדשה  אקולוגית  מערכת  מעין  ולפתח  ניידות  למידה  בסביבות  להתמקד  צריכה  החינוכית  המדיניות   
למידה  בסביבות  תתמוך  הזאת  החדשנית  הפלטפורמה  לתלמיד.  הרצויים  הכלים  באמצעות  ללמידה 

רשמיות ולא רשמיות כאחת. 

וידאו: בשנים הראשונות של המאה הנוכחית, השימוש העיקרי באינטרנט היה הדואר האלקטרוני. אבל   .2
יותר ממחצית השימוש  מייצג  הוא  וכעת  חדשים,  לממדים  הווידאו  השנים האחרונות התפתח  בעשר 
למידה  של  מיומנויות  לתלמידים  להקנות  כיצד  לקבוע  צריכה  החינוכית  הפדגוגיה  באינטרנט.  הנעשה 

טקסטואלית, תוך התמקדות בטכנולוגיה החדשה של האינטרנט. 

דוגמאות ללימודי מדעים בהוראה אינטראקטיבית: 

תלמידים בקליבלנד, ארה"ב, לומדים בשיעור ביולוגיה על הלב, וצופים בשידור וידאו חי ברופא המבצע   .1
ניתוח לב פתוח בבית חולים מקומי. הם רואים את הלב מבעד לעיני המנתח ממש, ויכולים להציג בזמן 

אמת שאלות למורה הכיתה.

למידה מחוץ לכיתה: תלמידים יושבים על המרפסת עם חולת סוכרת שמחוברת למד־סוכר, השולח את   .2
תוצאות המדידה לרופא שלה. התלמידים משגיחים על מד־הסוכר ולומדים על בריאות ותזונה באופן 

אינטגרטיבי ומשמעותי, מה שמחזק את מעורבותם בתהליך הלמידה. 

משחקים רציניים: תלמידים משתתפים היום בפיתוח טכנולוגיה לתעשיית המשחקים. ארבעים אחוזים    .3
מן המשתתפים (גיימרים) הם בעצם משתתפות, והגיימר הממוצע מבלה שמונה שעות שבועיות במשחקי 
וידאו. משחקים אלו אינם נמצאים בשולי הטכנולוגיה: משחקי וידאו מקוונים מייצגים תעשייה שמגלגלת 

10 מיליארד דולר בשנה. 

ספרי לימוד דיגיטליים: ספר הלימוד - אחד הגורמים המקודשים בסביבה הכיתתית - עובר היום שינוי   .4
עצום. ככל שגוברת הפופולריות של ספרי הלימוד הדיגיטליים, הם הולכים ומאבדים מגשמיותם ועלויות 
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ובלמידה  פעולה  בשיתוף  יחידים,  של  בלמידה  לסייע  יכולות  דיגיטליות  טכנולוגיות  פוחתות.  הפקתם 
ֵמחֵברים. באוניברסיטת קייס ווסטרן שבקליבלנד, למשל, משתמשים בספרי לימוד אלקטרוניים בעשרות 
קורסים. באמצעות ספר הלימוד האלקטרוני, יכולת הקריאה הסבילה מצטרפת למגוון של דרכי למידה 
פעילות: שיתוף פעולה, גילוי ושימוש באינטרנט לקשירת חוויות סטטיות אל אפשרויות רחבות יותר, 

ועוד. 

את  לנצל  כיצד  בשאלה  טמון  האמיתי  האתגר  סבילה.  פעילות  להיות  חדלה  הלמידה  חברתי:  רישות   .5
העובדה שצעירים ומבוגרים גם יחד מבלים יותר ויותר זמן סביב רשתות חברתיות. ישראל היא חלק מן 
התופעה הגלובלית הזאת: הישראלים מבלים ברשתות חברתיות יותר מכל אומה אחרת - 11.1 שעות 
בחודש בממוצע. בהשוואה למצב ששרר לפני חמש שנים, יותר אנשים משתמשים היום ברישות חברתי. 

כמעט מיליארד בני אדם בעולם משתמשים בפייסבוק בתור פלטפורמה למשחק וללמידה. 

לסיכום: הדור הראשון וגם השני של פלטפורמות הלמידה התיישן זה מכבר. עם כניסת אנשי החינוך לעידן 
החדש מתקבלת תמונה שלמה שמשתתפות בה טכנולוגיות חשובות של מרחבים חזותיים, אינטרקטיביים 
ושיתופיים, והן מאפשרות ללומדים להמחיש מה למדו במגוון דרכים. מי שמתעקש להמשיך גם היום לנהל את 
הדיון המסורתי מן העשור האחרון של המאה הקודמת - על מערכות לניהול למידה - מחמיץ הזדמנות אדירה 
להוביל בסביבה החדשה הזאת. האתגר הניצב מול קובעי המדיניות בתחום החינוך הוא כיצד לא לנתק מעולם 
הלמידה את כללי התשתיות הווירטואליות. יש כאן הזדמנות ענקית לשלב את הדור הבא של חקר התשתיות 
הווירטואליות בעולם הלמידה של תלמידים בכל הגילים. החומות המסורתיות שהקיפו את בתי הספר חדירות 
כיום, והלמידה מתקיימת מחוץ להן יותר משהיא מתקיימת בתוכן. אנשי חינוך שיבינו זאת יוכלו לפתח בעבור 

המאה ה־21 מדיניות משמעותית ופדגוגיה משמעותית. 

פרופ' מרשל )מייק( ס' סמית, חבר האקדמיה הלאומית לחינוך בארצות הברית. מרצה־אורח בבית הספר 

ללימודים מתקדמים בחינוך, אוניברסיטת הרווארד; לשעבר תת־שר החינוך של ארצות הברית 

בנושאי טכנולוגיה וחינוך חלות בעולמנו תמורות מפליגות ומהירות, ולאנשי החינוך אין מושג כיצד ייראה 
החיבור בין השניים בעוד 15 או 20 שנה. אולם אין ספק שחיבור כזה אכן יתקיים, ושתוצאתו תהיה שינוי 

מהותי במערכות החינוך בעולם. 

יעדים מאתגרים  דרושים  ולתלמידים  לבתי הספר  למערכות אפקטיביות.  להיהפך  צריכות  החינוך  מערכות 
ודרוש מערך של מבחני  ולפיתוח מקצועי,  אך מציאותיים. דרושים סטנדרטים שיותאמו לתכניות לימודים 

ביצועים שיתמכו בפרקטיקה טובה וגם ימחישו אותה. 

מערכת החינוך צריכה לתמוך בלכידות ובתיאום בין כל תחומיה: הכשרה, ניהול, חומרים וכלים. שלא כמו 
בתי  שקיפות.  באמצעות  ובראשונה  בראש  להתממש  צריכה  אחריותיות  הברית,  בארצות  הנוהגת  בשיטה 
ספר צריכים להתמקד בהוראה ובלמידה, תוך הדגשת הלמידה. תלמידים אינם לומדים רק באמצעות הוראה 

מתוכננת, אלא גם דרך חוויות אחרות. חשובה גם מערכת מימון שוויונית. 

קיימים תנאים הכרחיים להצלחת מערכות חינוך: 

ניהול מקצועי של המערכת, תוך התערבות מוגבלת של גורמים - פוליטיים ואחרים - שהשפעתם קצרת־   
טווח. 

מחויבות ארוכת־טווח של המערכת ליישום תכניות.  

אסטרטגיית שיפור מתמיד כחלק בלתי נפרד מן היישום.  

הכנת תלמידים לבית הספר בתחום מיומנויות השפה, שהן קריטיות לסגירת פערי הישגים.   

מערכות חינוך גדולות הניצבות בפסגת הדירוג של פיז"ה אינן נסמכות על אמצעים טכנולוגיים דווקא, אלא 
על שיפור המערכת ועל מחויבות ארוכת־טווח. 
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קיימים קווים מנחים לשימוש בטכנולוגיה בבתי ספר. חלקם מובנים מאליהם לכאורה, אבל נשכחים לא פעם 
כאשר טכנולוגיה "נכנסת" בפועל לכיתה.

הטכנולוגיה צריכה לשמש לפתרון בעיות, אך היא אינה פתרון קסמים המחליף את ההוראה והלמידה. אין 
מקנה.  שהטכנולוגיה  המוסף  הערך  את  לנצל  אלא  ראשון,  מהלך  בתור  הטכנולוגיים  בפתרונות  להשתמש 
מורים צריכים לראות בטכנולוגיה כלי אמין שאפשר להיעזר בו לאורך זמן, כלי שהוא קל לשימוש ומפחית 
עלויות. רצוי שאפשר יהיה להשתמש בו לצרכים מגוונים ולהתאימו לנסיבות שונות, ורצוי שיהיה לו תיקוף 

חיצוני. כן צריכה הטכנולוגיה להתאפיין בסיכון נמוך להשלכות שליליות מפתיעות. 

הספר  בתי  עשרים  סופית.  תשובה  אינה  אבל  טובה,  פתיחה  נקודת  היא  ישראל  של  הטכנולוגית  התכנית 
שמשתתפים בשלב החלוץ (פיילוט) של התכנית הטכנולוגית הם התחלה מעניינת, אבל בשלב היישום הרחב 

של התכנית עלולות להתעורר בעיות בעצם יישומּה ובאפשרות ההכללה ממנה לכלל בתי הספר. 

הנה כמה דוגמאות לדרכים טובות להתחיל ביישום התכנית: 

ניהול בענן חוסך כסף בהכנת משכורות ובתכתובות אלקטרוניות.   

רישות הפיתוח המקצועי של מורים ומנהלים.   

שיפור ההוראה:  
בבתי ספר יחידים: עשרים המוסדות המשתתפים בתכנית הפיילוט.  .1

טכנולוגיה: רבות מרשתות בתי הספר ברשיון (צ'רטרים) בארצות הברית משתמשות ַבּ  .2
Rocketship, High-Tech High, School of One, New Tech High

חיזוק הקשרים בין בית הספר לבית באמצעות חומרי לימוד פתוחים לתלמידים ולהוריהם, כמו באקדמיית   
 .14(Khan Academy) קאהן

אימוץ מודל הפוך, כגון השימוש שעושה אקדמיית קאהן בצפייה בסרטוני וידאו כשיעורי בית; הוראה   
בכיתה כאשר המורה מנחה ומשתמש בהוראה של פתרון בעיות. 

קיימות מערכות אחרות שאפשר ללמוד מהמתרחש בהן: 

חומרים דיגיטליים פתוחים כגון ספרי לימוד משמשים בהרבה מאוד בתי ספר תיכוניים ומכללות בארצות   
הברית. כמו כן משתמשים שם לא מעט ב"משחקים רציניים". 

פרויקט  כמו  באוניברסיטאות),  או  תיכוניים  ספר  בבתי  פתוחים,  (קורסים  חדשות  למידה  אפשרויות   
החונכים הקוגניטיביים המצליח של אוניברסיטת קרנגי מלון15. 

קורסי מולטימדיה בבתי ספר תיכוניים ובמכללות: מן הנתונים עולה שהם עשויים להיות אפקטיביים   
יותר מן ההוראה הממוצעת בסגנון ההרצאות המסורתי. 

שימוש משולב במורים ובטכנולוגיה: מן הנתונים עולה ששילוב כזה אפקטיבי יותר משימוש בטכנולוגיה   
בלבד. 

שימוש בטכנולוגיה בתחום החינוך המיוחד.   

אם נסתכל על העתיד הקרוב בתחום הלמידה האישית, נמצא שם: 

בשילוב  התומכות   (plug & play) והפעל"  "הכנס  פלטפורמות  לשימוש:  וקלות  חכמות  פלטפורמות   
ובסיגול של חומרים פתוחים באיכות גבוהה.

אסטרטגיות לשיפור התפתחות השפה אצל ילדים קטנים.  

14  על אקדמיית קאהן אפשר ללמוד בקישור זה.

http://oli.web.cmu.edu/openlearning/   15

http://www.khanacademy.org/
http://oli.web.cmu.edu/openlearning/
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לימודי שפה שנייה.  

 - הברית  (בארצות  הצבאי  המחקר  למשל  שמספק  כפי  מאוד,  חזקות  סתגלניות  למידה  סביבות   
 .(DARPA

למידה קבוצתית דרך רשתות חברתיות (כגון פייסבוק).   

קשה להעריך את הטכנולוגיה והשפעותיה. השפעתם של אמצעים טיפוסיים המשמשים בכיתה - סרטוני 
וידאו והדמיות ("אמצעי מינון נמוך"), למשל - אינה מורגשת בדרך כלל במבחני הישגים הנערכים לתלמידים 
או  נוספות  לימוד  לשימוש. לשעות  הנערכים סמוך  יש להם השפעה במבחנים  בסוף השנה, אף שלפעמים 
לאמצעים המופעלים בבית התלמיד בהתאם לחומרים שנלמדו בכיתה (מינון בינוני) יש השפעות מתונות. 
כאשר משווים בין הוראה טכנולוגית בלבד הנעשית לאורך שנת לימודים שלמה לבין הוראה של מורה לבדו 
יש  בין השפעותיהן, כלומר הטכנולוגיה אפקטיבית לא פחות מן המורה.  גבוה), מתברר שאין הבדל  (מינון 

לראות אפוא בטכנולוגיה אמצעי רב־עוצמה, מכיוון שהוא מצליח לא פחות מן האדם. 

עם זאת יש להבין כי קיימות מגבלות אפשריות של הטכנולוגיה. כרגע אי־אפשר ללמד באמצעים טכנולוגיים 
התנהגות מוסרית, אופני שיתוף פעולה או ערבות חברתית. מערכות החינוך האפקטיביות ביותר בעולם אינן 
נסמכות על טכנולוגיה. ישראל אינה זקוקה לטכנולוגיה כדי לשפר מאוד את האפקטיביות של מערכת החינוך 

שלה, אם כי אמצעים טכנולוגיים יכולים להביא תועלת. 

אפקטיביים  אינם  פתאומיים  שינויים  מתמיד.  בשיפור  עסוקה  אינה  המערכת  אם  שינויים  לחולל  קשה 
מספיק.

החדרה מוצלחת של טכנולוגיה לבית הספר תלויה לחלוטין ביישום זהיר ובפתיחות לשינויים מצד המורים. 

ה. דברי סיום וסיכום 

דברי סיום: ד"ר שמשון שושני, מנכ"ל משרד החינוך 

בשנות התשעים של המאה הקודמת נערך בירושלים כינוס של שרי חינוך מרחבי העולם ובו הציג משרד החינוך 
את התכנית הרצינית הראשונה שלו להתאמת מערכת החינוך למאה ה־21, תוך התייחסות ליכולות המחשוב 
המתפתחות. במהלך שני העשורים שקדמו לכינוס כבר עסקו במשרד החינוך בהכנסת המחשבים הראשונים 
לבתי הספר וקיימו ימי עיון בנושא. לכינוס הגיעו נציגים מכל העולם כדי לראות את הפלא ולהתרשם ממה 
שמערכת החינוך בישראל עושה בנושא המחשוב. הרבה כסף, חשיבה ותכנון הושקעו בתכנית, ולמעשה היה 
זה השלב הראשון בתכנית רב־שנתית, שבפועל לא הצליחה להתקדם. כיום אנו עדיין בשלב הראשון ההוא. 
בעת האחרונה, כשנודע כי קוריאה הדרומית מתכוונת להשקיע סכום של 15 מיליארד דולר בתחום הדיגיטציה 
של מערכת החינוך, נשלח לשם ד"ר עופר רימון כדי לבחון את תכניות הפעולה שלהם. התברר שהקוריאנים 
נכחו בארץ בכינוס שרי החינוך. בשנת 1996 הם החלו ביישום השלב הראשון של תכנית רב־שלבית דומה 

בארצם. במסגרת תכנית זו הם עוברים כל חמש שנים לשלב חדש, והיום הם בשלב מספר ארבע. 

בקדנציה הנוכחית של משרד החינוך לא דובר על רפורמות ושינויים ממעלה שנייה. המעשים נוסחו במושגים 
בסכום  שלבים.  כמה  בת  תכנית  בעזרת  שוב  ה־21,  המאה  של  המשתנה  למציאות  המערכת  התאמת  של 
ההשקעה המדובר (חצי מיליארד ש״ח) לא עושים מהפכות וקפיצות מדרגה, אך בהחלט אפשר להניע תהליכים. 
בשלב הראשון נעשה שינוי טכני, ובעיקר עסקו בהכנסת מכשור לבתי הספר. כעת מדברים על מערכות מידע. 
זהו מהלך מהותי יותר העוסק בשינוי בתהליכי הוראה ולמידה. שינויים רבים נעשו בתחום ההוראה בשנים 
האחרונות. מהוראה פרונטלית התקדמה מערכת החינוך להוראה בקבוצות קטנות, להוראה יחידנית, להוראה 
מותאמת ועוד. התיאוריה כיום גורסת שהדבר המשמעותי הוא זמן הלמידה שמקבל כל יחיד, וכך בעצם יכול 
כל אחד להגיע או להתקרב לסטנדרטים הרצויים אם יינתן לו די זמן למידה. התקווה היא שהמחשוב יאפשר 

הזדמנות פדגוגית שכזו, אך הרבה מזה תלוי במורים. 
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בעקבות הכנסת מערכות המידע ותהליך המחשוב יתרחשו, כמו בשינויים אחרים, הרבה מאוד דברים שהיום 
אי־אפשר לשער אותם, וההוראה תתקדם בכמה שלבים. המציאות והטכנולוגיה ישתנו, אך מה בדיוק תהיה 
ההשפעה על התלמידים - את זה קשה מאוד לדעת. אין פירוש הדבר שאפשר להתעלם מהטכנולוגיה. תהליכים 
בחינוך הם קשים ומורכבים, ולכן צריך לתת דריסת רגל לכל יזם, לכל רעיון ולכל שיטה שיכולים לסייע בקידום 
תלמידים. יש לאפשר ולסייע לתהליכים אלו להתרחש ולהתפתח. הדרך כבר הותוותה, בחינוך המיוחד כבר 
משתמשים בטכנולוגיות החדשות ובוחנים באמצעות המחשב במספר מקצועות. כשמדובר בתלמידים בעלי 

מוגבלויות מסוימות, המכשיר הזה הוא מכשיר קסם שעוזר להם במידה בלתי רגילה. 

הפעם, שלא כבכל הפעמים הקודמות, השינוי מתוכנן כך שיתחיל מהמורים, שהם המפתח להצלחה ולכישלון. 
נכון  שימוש  לשם  יתרחש.  שהשינוי  סיכוי  יש  המידע,  בטכנולוגיות  וישלטו  מיומנים  יהיו  המורים  אם  רק 
בטכנולוגיה בשדה החינוך יש צורך באנשים שיציעו כיצד לנצל טכנולוגיה זו לטובת ההוראה, וכיצד לקדם 

באמצעותה תלמידים ששיטות ההוראה והלמידה הקיימות אינן מקדמות אותם. 

סביר להניח שהחוכמה לצורך עשייה זו נמצאת בשטח, ושיש לעשות שותפויות לשם פריצת הדרכים החדשות. 
כל העבודה בתוך משרד  לרכז את  ולא  ביזור  יש לשקול אפשרות של  ביורוקרטיים  להימנע מעיכובים  כדי 
החינוך. המדינה חייבת להעמיד את האמצעים והמשאבים, לקבוע מדיניות וסטנדרטים ולתקצב את העשייה, 

אך אסור לה לבצע, כדי למנוע עצירת יוזמות.

שושני חזר והודה למשתתפים, והביע את תקוותו שמתהליך החשיבה יעלו רעיונות שיעזרו לשפר את מערכת 
החינוך.

דברי סיכום: ד"ר שמואל סתת, חבר הוועדה ומארגן יום העיון, ממייסדי חברת פילת, איש הייטק 

בדבריו ביקש ד"ר סתת לסכם את הדברים שנאמרו ביום העיון מנקודת מבטה של הוועדה שארגנה אותו, 
ולשתף את הנוכחים בהתלבטויות של חברי הוועדה כדי לאפשר לדיון להיערך בכנות הראויה. 

הוועדה, בראשותו של פרופ' מנחם יערי, פועלת במסגרת היזמה למחקר יישומי בחינוך, שהיא יחידה באקדמיה 
הלאומית הישראלית למדעים. על פי כללי ההתנהלות של היזמה, על הוועדה לסיים את תפקידה בתום השנה 
על  לה  שהוצגה  כבדת משקל  לאומית  על שאלה  שיענו  מדעי,  מחקר  מבוססות  המלצות  בהגשת  הקרובה 
ידי ד"ר שושני: איך צריך להיראות החינוך במאה ה־21? באופן טבעי שאלה כזו מעוררת מבוכה אצל חברי 
הוועדה בשל התהייה כיצד הם, שברובם אינם אנשי חינוך, צריכים להתמודד עם משימה לאומית קשה זו. 
הוועדה  זימנה  זו. במשך כמה חודשים  ופתרון פשוט לשאלה  נוסחת קסם  ברור שאין  היה  הוועדה  לאנשי 
מומחים בתחומים שונים, והתחילו להסתמן עקרונות ראשונים. השאיפה היא שהמלצות הוועדה יהיו בעלות 
סיכויי התממשות טובים; ברור שאי־אפשר "להעתיק" פתרון ממקומות אחרים, כלומר יש לגבש מהלך שיהיה 
באופיו ישראלי מאוד, מושג שיוסבר בהמשך הדברים. מפניות למומחים בתחום החינוך מתברר שרבים מהם 
רואים את עצמם כשירים להתייחס לשאלה  ואינם  ומוגדרים היטב,  כי הם מומחים לתחומים צרים  חשים 
רחבת יריעה המקיפה את כלל המערכת. מתוך השאלה הרחבה שהונחה על שולחנה החליטה הוועדה לעסוק 
בפדגוגיה, והיה עליה להגדיר מהי הפדגוגיה הרלוונטית במקרה זה. מתוך הגדרת הפדגוגיה הראויה קיוו חברי 

הוועדה שיהיה אפשר לענות על השאלה הכללית.

ליום העיון הוזמנו נציגים של שלושה מגזרים מרכזיים במשק הישראלי: השלטון - שקובע את המדיניות; 
האקדמיה - הוועדה היא נציגת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, ועיסוקה בתרומה האפשרית של 
האקדמיה לעשייה; ונציגים מתחום ההייטק. מה הייתה המחשבה מאחורי זימון זה? במדינת ישראל כמעט 
רחוק  כיום  החינוך  ולפיו  קונסנזוס  כמעט  קיים  מידה  באותה  אבל  הנפש,  ציפור  את  בחינוך  רואים  כולם 
מלהיות מצוין. לעומת זאת יש בישראל שני גורמים שבמצוינות שלהם מרבים להתגאות: האקדמיה וההייטק. 

המחשבה הייתה שרתימת שני תחומי מצוינות אלו יכולה להביא למצוינות בחינוך.

שיתוף נציגים מתחום ההייטק נובע גם מההבנה שמגזר זה יהיה מעורב בתהליך התקשוב של מערכת החינוך, 
שעשוי  ובאופן  החינוכית,  התוצרת  של  צרכן  גם  הוא  ההייטק  מהפתרונות.  חלק  לספק  יתבקש  הוא  שכן 
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להישמע מפתיע - מתברר שלא מעט אנשי הייטק מעורבים במערכת החינוך הן כפילנתרופים והן כעוסקים 
בו בפועל (דוגמת יוסי ורדי, שלמה דברת ואנשי הייטק נוספים, המלמדים בבתי ספר נוסף על עבודתם בתחום 

ההייטק). את המעורבות הזאת הוועדה מבקשת לרתום לטובת תחום החינוך באמצעות מנגנונים שונים.

מי שלא הוזמנו הפעם ליום העיון, וסתת התנצל על כך, הם האנשים שעוסקים בפועל בחינוך: המורים עצמם 
ואנשי בתי הספר לחינוך. זאת משום שהמטרה היא לנסות ליזום מהלך גדול, ורק אם הוא יצליח - לערב בו 
את העוסקים בהוראה. יש היסטוריה ארוכה של כישלונות בתקשוב ובניסיונות לשפר את מערכת החינוך, 

וכדאי להימנע מלהוסיף עוד דוגמה לשרשרת התסכולים, כל עוד אין ביטחון בהצלחת המהלך. 

כאנשי אקדמיה ידעו חברי הוועדה כי השאלה העיקרית כשניגשים למחקר היא הזווית שבה בוחרים לעסוק 
ושלאורה בוחנים את הבעיה. השאלה הקשה היא איך לפרק את הבעיה הגדולה לחלקים שאפשר לטפל בהם 
ולהתייחס אליהם. באופן טבעי לקח כל אחד מהחברים את השאלה לתחום המומחיות שלו. סתת מעיד על 
עצמו שגם הוא לקח את השאלה לתחום העיסוק שלו, וכך הגיע לעסוק בפדגוגיה בעידן המידע. לוועדה הביא 
גדולים, ומתחומים אלו הוא מנסה להשתמש בכלים  ובביצוע שינויים בארגונים  ניסיון במחשוב  עמו סתת 
מוכרים של ניהול שינוי ארגוני, במתודולוגיה שאינה מקובלת כל כך בתחום החינוך. חשוב להדגיש את המובן 
מאליו - שמחשוב הוא רק כלי ואמצעי ולא יעד בפני עצמו. הדבר הראשון שיש לעשות במתודולוגיה של 
שינוי ארגוני הוא לברר על מה מדובר ולעשות בדיקה של השטח. כשעושים שינוי יש צורך במטרה, ובמערכת 
החינוך, ולא רק בישראל, אין כלל קונסנזוס בדבר המטרה הראויה ויש קושי גדול להסכים על מטרות ועל 
אמצעים, ולמעשה להסכים על מה בכלל חשּוב. יש קושי להתחיל שינוי ממצב של חוסר הסכמה שכזה. חוסר 
גדולים  עסקיים  ארגונים  ואפילו  ארגונים,  קיימים  שכן  המערכת,  של  מגודלה  נובע  אינו  הקיצוני  ההסכמה 
הדומים בהיקפם למערכת החינוך, שאינם לכודים באי־הסכמה יסודית שכזו. מה שמייחד את מערכת החינוך 
הוא שחוסר ההסכמה נובע מהעובדה שהיעדים הם רב־ממדיים. ההסתכלויות השונות מביאות לידי דיון עקר. 

מכאן, התובנה הראשונה היא שיש צורך לעקוף את בעיית הקונסנזוס.

התובנה השנייה היא עוצמת התסכול, שגם הוא אינו ייחודי לישראל. בהייטק הישראלי כל חברה מצהירה 
שהיא מעוניינת להיות הטובה בעולם ואינה רואה בעיה בשאיפה זו. גם באקדמיה השיח הוא של מצוינות. 
השיח במערכת החינוך וסביבּה שונה לגמרי. לא קיימת האמונה שאפשר באמת לחולל שינוי, לשפר ולהגיע 
יש היסטוריה של כישלונות. כל מערכת חינוך  ְלמה שואפים. במערכת החינוך  וממילא לא ברור  להישגים, 
'סוחבת' ִאתה את השינויים הגדולים שניסתה לעשות ולא הצליחה בהם. בישראל זו, למשל, הרפורמה הגדולה 
של חטיבות הביניים, באמריקה - ה־No child left behind. הכול נעשה לכאורה בשם ולשם מטרות טובות, 
אבל התוצאות אינן בהכרח טובות והדבר מוליד פחד מפני שינויים. נוצר סחרור של הצורך להשתנות, שהוא 
תובנה ברורה, והפחד מפני שינוי. לכן 'בורחים' להגדרה של מדדים חדים (כדוגמת PISA) ומנסים להשתפר 
מקומות  על  שמועות  יש  נשחק.  הוא  מטרה,  בתור  נכונות  לא  בעוצמות  באינדיקטור  כשמשתמשים  בהם. 
שבהם מעדיפים שילדים בעלי הישגים נמוכים לא ישתתפו במבחנים המשווים. שמועות כאלה רק מגבירות 
את אי־האמון של הציבור במערכת. זה משחק לא נעים ומביך שכולם משחקים בו, והוא מלווה גם בשיקולים 
פוליטיים מוכרים. מכיוון שלרשות המערכת לא עומדים משכי זמן ארוכים, וכל שר צריך להצביע על הישגים 
מהירים בתוך תקופת כהונתו, אי־אפשר לקבל באמת אחריות לשיפור. גם הדרגים במשרד שאינם מתחלפים 
בזמן בחירות אינם יכולים לקבל עליהם אחריות, כי המדיניות המוכתבת משתנה. הדברים הללו קשים, ובכל 
זאת יש חינוך במדינת ישראל והוא ציפור הנפש של הכלל. ברור לכול שחינוך הוא מהדברים החשובים ביותר 
ושיש לעסוק בו למען הדורות הבאים. חשיבות הנושא לכלל היא נכס גדול מאוד, ולכן יש לשער שלמרות 
לימוד  במסגרת  רבים  אנשים  עם  נפגש  כי  מעיד  דברים. סתת  ולקדם  לעשות  יחסית, אפשר  המצב הקשה, 
הנושא שקיבל לטיפולו, וכולם היו תמימי דעים שאין להרים ידיים כל הנוגע לשינוי המערכת ושיפורה, ויתרה 
מזו - אף הציעו להצטרף לעשייה חיובית ובונה. אי לכך בחן סתת את אפשרות השימוש בתקשוב כמנוף 
מגזר  בעזרת  בעיקר  להישגים,  מנוף  בו בתור  יהיה אפשר להשתמש  והוא מביע את אמונתו שאכן  לשינוי, 

ההייטק. 

היא שהמורים  ומהספרות המקצועית,  גם ממחקרים  ידועה  ואשר  במפגשים,  בשיח  נוספת שעלתה  תובנה 
הם המפתח לכל שינוי ולכל שיפור במערכת החינוך. כך עולה מהישגי בתי הספר הערביים בנצרת, כך עולה 
ומשאבים  טובים  הוראה  אנשי  הצירוף של  ביאליק־רוגוזין.  בבית הספר  ורדי  יוסי  הייחודית של  מפעילותו 



 | 37 |

בין הרצוי  יש שאיפה להגיע למצב טוב, אך קשה לעשות זאת. הפער  כלכליים מניב הישגים טובים מאוד. 
למצוי, כמו בכל ארגון, מוביל לדימוי שלילי, לתחושה של חוסר הצלחה, תסכול וייאוש. למרות זאת חשוב 
לזכור שבמערכת החינוך קיימים מוקדים של מצוינות. בתוך מערכת החינוך, שמרבים לבקר אותה, קיימים 
מפעלים מרשימים שבחלקם המצוינות בנויה על תקשוב. כך, למשל, המהפך שחל בשיפור הוראת הגאוגרפיה 
במשרד החינוך, בהובלתה של דליה פניג. שינוי זה מראה שאפשר לעשות הכול, ומתברר שדבר דומה קורה גם 
באזרחות - בתי ספר הרגישו שאינם מקבלים סיוע ושהם פועלים בניגוד למערכת, ובכל זאת הגיעו למצוינות. 
סתת מכנה זאת 'עשייה ישראלית': המוטיבציה, ההכרה בצורך למצוא פתרון וההחלטה לבצע אותו מלמטה 
למעלה, ולא כפי שהיה ראוי ורצוי, שהשינויים יגיעו כמדיניות מלמעלה, בתכנון מערכתי. כיום כבר קיימת 
תכנית תקשוב לאומית בתקצוב ארוך טווח. קשה לעשות את המהלך ורבים מבינים את המגבלות, אך כל 

הנוגעים בדבר מעוניינים ורוצים שהשינוי יתרחש. 

הדוח האמריקני של שר החינוך, שעסק בתכנית התקשוב באמריקה, 'מדבר' אחרת. השיח שם הוא במונחים 
הדומים לתחום הביטחון: מקימים רשות למחקר ופיתוח בחינוך, בדומה לרשות המו"פ בביטחון ובאנרגיה. 
במערכת הישראלית מדברים אחרת ועושים אחרת. אי־אפשר להסתפק באמירה שצריך להשקיע הרבה יותר 
כסף. הכסף הוא רק עשרים אחוזים מהעניין. בהגדרת שאר שמונים האחוזים תעסוק הוועדה בשנה הקרובה, 

והיא תשמח להיעזר בכל מי שיסכים לשתף ִאתה פעולה. 

ההסתכלות על הבעיה במושגים של שינוי ארגוני מציעה דרכים להתמודד עם משבר, עם שינוי ועם התנגדויות 
לשינוי. היא מציעה לנהל את התהליך כך שיהיו לו תוצאות מוקדמות, היא מציעה עקרונות של זיהוי היתרונות 
ושל הסתכלות על משבר כעל הזדמנות לשינוי כללי. את התובנות הללו תנסה הוועדה להפעיל בתחום הבעיה 

הנתונה. 

והאפשרויות  התקשוב  תכנית  בנושא  במהלכו  שנאמרו  הדברים  את  לשים  סתת  ביקש  היום  סיום  לקראת 
במערכות  לרפורמות  מרובה  בזהירות  להתייחס  שיש  לומר  מקובל  הנכונות.  בפרופורציות  בה,  הגלומות 
 No significant חינוך ולנסות לכלכל אותן בתבונה מרובה. בתחום התקשוב יש רקורד בעייתי יותר הנקרא
כמותי־משמעותי  אפקט  על  להצביע  שאי־אפשר  שינויים  של  ומתמשכת  חוזרת  היסטוריה   -  difference
שיצרו. עדיין חסרות הוכחות מחקריות ברורות שתקשוב יכול להיות מפתח לשינוי גדול. אך כדי להבין מהו 
שינוי משמעותי וגדול אפשר להסתכל על סקטורים אחרים: על הבנקים של לפני 20 שנה לעומת הבנקים 
כיום, על העיתונות שהשתנתה ללא הכר ועל השימוש בסימולטורים. שינויים אלו אורכים זמן רב ונותנים 
מענה לחשש ש"תוכנה תחליף את מקום המורה בכיתה". השינויים המחשוביים המתרחשים במגזרים אחרים 
מאפשרים לקבל את הפרופורציות הנכונות ולהבין שהכתובת נמצאת על הקיר. ברור לגמרי שדברים יתרחשו 
ויביאו לידי תוצאות משמעותיות, וברור לגמרי שיש להיזהר. צירוף שני הדברים יוצר אמירה משתקת שיש 
ומהצד  בתכנית התקשוב,  קדימה  לזוז  ומתחילים  יש תקציבים  טוב מאוד שכבר  להיזהר ממנה. מצד אחד 
האחר יש להקפיד על הזהירות. כפי שצוין, אחד העקרונות של שינוי ארגוני הוא לנצל את החסרונות ולהפוך 
אותם ליתרונות. ההישגים הנמוכים במבחני פיז"ה והפיגור ביחס בין תלמידים ומחשבים בכיתות הם חסרונות 
שיכולים לאפשר לדלג על שלב ולעבור היישר לשימוש בסמארטפונים. אסור לתת לתחושת המצוקה במערכת 

להוביל למהלכים לא מוצלחים. 

אך  היום.  יפורטו  לא  והדברים  לעשות,  וכדאי  שראוי  לדברים  בנוגע  שונות  מחשבות  לוועדה  יש  לסיום, 
התחושה הברורה היא הצורך בשותפות. התחושה המתקבלת ממדיניות המשרד היא שמשרד החינוך רואה 
עצמו אחראי, הוא מפעיל את העניין והוא ימצא לעצמו שותפים. אבל זה לא מה שנקרא 'לשתף'. שיתוף מלא 
נוצר כשהצד האחר מרגיש שזה שלו. המצוינות שהוזכרה היום, שקוראים עליה בספרות, שרואים בגאוגרפיה 
אצל דליה פניג, שרואים בבתי הספר שעברו תקשוב בעצמם - זה מהלך שהם עשו משום שזה שלהם; אי־
אפשר להנדס אותם, אי־אפשר להפעיל אותם, אי־אפשר לגרום להם לעשות את זה. צריך שהם ירצו לעשות 
את זה. ונקודת המבט הזאת, המאוד משתפת במובן העמוק ביותר של המילה, תהיה כנראה אחד הדברים 

שהוועדה תרצה לבחון.
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תקצירי קורות חיים של חברי הוועדה 

 מנחם יערי, נשיא (אמריטוס) האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. 
האמריקנית  הלאומית  האקדמיה  חבר  בירושלים.  העברית  האוניברסיטה  לכלכלה,  (אמריטוס)  פרופסור 

למדעים ולאמנויות, החברה הפילוסופית האמריקנית והאקדמיה למדעים ברלין־ברנדנבורג.
חתן פרס ישראל לכלכלה (1987) וחתן פרס רוטשילד למדעי החברה (1994).

במטפיזיקה  יסוד  בסוגיות  עוסק  מחקרה  בן־גוריון.  באוניברסיטת  לפילוסופיה  במחלקה  ד"ר  בנבג'י,  חגית 
העולם  תמונת  לבין  שלנו  היומיומית  העולם  תמונת  בין  המתח  בשאלת  ובפרט  הרוח,  של  ובפילוסופיה 

המדעית.
בעלת תואר שלישי בפילוסופיה מהאוניברסיטה העברית, 2002.

ראש  שימש  בעבר  העברית.  באוניברסיטה  ואנתרופולוגיה  לסוציולוגיה  במחלקה  פרופסור  יהודה,  בן  נחמן 
אוניברסיטה, והיה פרופסור אורח באוניברסיטאות טורונטו וסטוני  המחלקה ודיקן הפקולטה למדעי החברה ָבּ
חברתי,  פיקוח  וסטייה,  תקשורת  הם  שלו  העיקריים  המחקר  תחומי  בלונדון.  לכלכלה  הספר  ובבית  ברוק 
והבניית מציאות בסרטי  בדיוני  ומיתוסים, מדע  קולקטיבי  זיכרון  והבניה חברתית,  ניתוח שיח  ומדינה,  דת 

מלחמה. 
בעל תואר שלישי בסוציולוגיה מאוניברסיטת שיקגו, 1977.

בר־און,  בירושלים.  "בצלאל"  ועיצוב  לאמנות  באקדמיה  אקדמיים  לעניינים  לנשיא  משנה  בר־און,  יערה 
פרופסור־חבר ב"בצלאל", מלמדת היסטוריה תרבותית וחברתית במחלקה להיסטוריה ותאוריה ומתודולוגיות 
מחקר וכתיבה אקדמית בתכנית ללימודי התואר השני בעיצוב. קודם לכן הייתה מרצה באוניברסיטת תל אביב 
ושימשה ראש המטה ליישום דוחות קרמניצר ושנהר במשרד החינוך. פרסמה ספרי עיון בסוגה ההיסטורית־

תיעודית, ומחקריה מתמקדים בחיי נשים, תאוריה פמיניסטית ומחשבה חברתית. 
בוגרת בית הספר למנהיגות חינוכית במכון מנדל, 1999, ובעלת תואר שלישי בהיסטוריה מאוניברסיטת תל 

אביב, 1997.

של  אקדמי  מנהל  גם  ומשמש  בירושלים,  מורשה  בבית  המדרש  בית  בראש   1998 מאז  עומד  ברנדס  יהודה 
ניהל את בית הספר  מכללת רוברט ברן במוסד. מרצה במכללת הרצוג שבאלון שבות. בשנים 1997-1992 
התיכון ע"ש הימלפרב בירושלים. נמנה עם מקימי בית הספר מעֶלה לקולנוע וטלוויזיה. חבר במליאה הארצית 
של תנועת בני עקיבא ובוועדה הרוחנית־פדגוגית של רשת אמי"ת. ספריו ומאמריו עוסקים בנושאי תלמוד, 

הלכה ואגדה, הגות יהודית וחינוך.   
בוגר ישיבת הכותל ומוסמך לרבנות מטעם הרבנות הראשית לישראל. בעל תואר שלישי בתלמוד מהאוניברסיטה 

העברית בירושלים, 2003.

לחישוביות  הבין־תחומי  ובמרכז  החיים  למדעי  במכון  לנירוביולוגיה  במחלקה  פרופסור  הוכשטיין,  שאול 
עצבית באוניברסיטה העברית בירושלים. מחקריו מתמקדים במערכת הראייה ברמותיה השונות, החל בתהליך 
ההתמרה בקליטת האור בעין, דרך עיבוד המידע הראייתי בעין ובמוח, וכלה בבניית ייצוגים של העולם הנראה 

בהיררכיה של אזורי קליפת המוח, אחסון ייצוגים אלה בזיכרון, למידה ורכישה של מיומנויות תפיסתיות.
בעל תואר שלישי בזואולוגיה מהאוניברסיטה העברית בירושלים, 1972.

לחינוך  היה מרצה במכון  בנגב. בעבר  גוריון  בן  באוניברסיטת  לחינוך  בכיר במחלקה  מרצה  אדם לפסטיין, 
של אוניברסיטת לונדון, וניהל את תכנית קהילות החשיבה במכון ברנקו־וייס בירושלים. מחקריו מתמקדים 
תהליכי  על  מחקר  מוביל  לפסטיין  הלימוד.  בכיתות  ואינטראקציה  פדגוגיה  מדיניות,  שבין  הגומלין  בקשרי 
רציפות ושינוי בדפוסי האינטראקציה בכיתה, פדגוגיה דיאלוגית ושימוש בווידאו בפיתוח מקצועי של מורים 

 .2005 ,(King's College London) בעל תואר שלישי בחינוך מקינגז קולג' לונדון
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פאדיה נאסר־אבו אלהיג'א, פרופסור חבר בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב. בשנים 2011-2007 
עמדה בראש החוג לתכנון לימודים והוראה ובראש המגמה לשיטות מחקר, מדידה והערכה. בעבר שימשה 
 Educational Testing Service (ETS)שערך ה־ GREפרופ' נאסר־אבו אלהיג'א רכזת מחקר של מבחני ה־
בפרינסטון, ניו־ג'רזי (ארצות הברית). מחקריה מתמקדים במתודולוגיה של מדידה והערכה של הישגים בזיקה 

למגדר ולתרבות,  בהערכת מורים והוראה ובתֵקפּות מבנה.
ג'ורג'יה (ארצות הברית),  בעלת תואר שלישי בשיטות מחקר, הערכה, מדידה וסטטיסטיקה מאוניברסיטת 

.1997

בירושלים.  העברית  באוניברסיטה  הטבע  למדעי  בפקולטה  האבולוציה  בתחום  אורח  חוקר  סתת,  שמואל 
פעיל  (בהקשר הפסיכולוגי).  וכלים בתחום המדידה  מודלים  ובבניית  בנושאי קבלת החלטות  עסק במחקר 
בתחום הִעסקי בייזום וניהול של פעילות תוכנה (לרבות חברּות בדירקטוריונים בחברות פרטיות וציבוריות 
בארץ ובחו"ל). ממייסדי חברת פילת, שבה הוביל את תחום מערכות ההערכה במכלול ההיבטים של הקמה, 

מתודולוגיה ויישום של שינוי ארגוני בתאגידים גדולים.
בעל תואר שני במתמטיקה ותואר שלישי בתחום הקוגניציה מהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית 

בירושלים, 1988.

עפרה ברנדס, מרכזת הוועדה
במכללת  המחשב  ומדעי  הוראה  מלמדת  המחשב.  למדעי  הארצי  המורים  מרכז  של  ההיגוי  ועדת  חברת 
להוראת המדעים  צוות מדעי המחשב במרכז  16 שנים עמדה בראש  לבנות. במשך  ירושלים  ובמכללת  טל 
באוניברסיטה העברית בירושלים, עסקה בפיתוח תכניות לימודים וחומרי לימוד לבחינות הבגרות וכן בניהול 

והעברה של השתלמויות מורים ארציות.
בעלת תואר ראשון בסטטיסטיקה ומדעי המחשב מאוניברסיטת בר אילן ותואר שני בהוראת המדעים (מדעי 

המחשב) מהאוניברסיטה העברית בירושלים, 2002. 
לומדת לקראת התואר השלישי בהוראת המדעים (באוניברסיטה העברית).
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תקציר קורות החיים של הדוברים ביום העיון

שמות המשתתפים והגופים שהם מייצגים מופיעים כאן לפי סדר הא"ב: 

מיכל בלר, מייסדת הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה), שבראשה היא עומדת. תחום התמחותה 
העיקרי הוא מדידה והערכה חינוכית. עד כניסתה לתפקידה הנוכחי שימשה מנהלת מחקר בכירה במחלקת 
המחקר והפיתוח של מכון המבחנים הגדול בעולם - ETS Educational Testing Service,  בפרינסטון, ניו־ג'רזי 
(ארצות הברית). לפני כן עמדה בראש המרכז הארצי לבחינות ולהערכה (מיסֹודן של האוניברסיטאות בישראל), 
וניהלה את מרכז  ופסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה, שם גם הקימה  והייתה פרופסור־חבר במחלקה לחינוך 

שה"ם (שילוב טכנולוגיות בהוראה מרחוק).
בעלת תואר שלישי בפסיכולוגיה מהאוניברסיטה העברית בירושלים, 1982.

גילה בן הר, מנכ"לית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית. הגב' בן הר מנהלת את מטח זה שמונה שנים. בתפקידה 
הקודם עמדה בראש מינהל החינוך, התרבות והספורט של עיריית תל אביב־יפו ובמשך ארבע שנים הובילה את 
התכנון והיישום של מדיניות החינוך בעיר. בוגרת המחזור הראשון של בית הספר למנהיגות חינוכית בירושלים, 
מסגרת שבה עסקה בחקר מגמות ביזור ומרּכּוז במערכת החינוך ובמקומה של מערכת החינוך ברשות המקומית. 

 בלימודיה האוניברסיטאיים התמקדה גב' בן הר בתכניות לימודים, במינהל חינוך ובטכנולוגיות בחינוך.          
בעלת תואר שני מבית הספר לחינוך של אוניברסיטת בר אילן. 

שרית ברזלי, מנהלת מחלקת הפיתוח הפדגוגי של עמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב, מיסודה של 
האוניברסיטה העברית בירושלים. גב' ברזלי מלווה את שדה החינוך המתוקשב מראשית כניסת האינטרנט 
הפיתוח  תפיסת  ולגיבוש  סנונית  עמותת  של  הפדגוגי  החזון  לעיצוב  אחראית  היא  בישראל.  הספר  לבתי 
הטכנולוגית־פדגוגית של העמותה. הובילה את פיתוחן של סביבות מתוקשבות חדשניות רבות ובהן סביבת 
הלמידה "גלים" לבתי הספר היסודיים, "על הגובה" - אתר הילדים של ממשלת ישראל, "קהילות גלים" - רשת 
חברתית־לימודית ועוד. מחקריה עוסקים בהשפעתן של טכנולוגיות מידע על תהליכי חשיבה ולמידה, בקשר 
בין תפיסות אישיות של ידע וידיעה לבין למידה מהאינטרנט, ובשילובם של משחקי מחשב בתהליכי למידה 

והוראה.  
בעלת תואר שני בקוגניציה, הוראה ומחשבים מבית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית בירושלים, 2003.

מסיימת תואר שלישי בחינוך באוניברסיטה העברית בירושלים.

לב גוניק, סגן־נשיא לשירותי טכנולוגיית המידע וראש תחום המידע באוניברסיטת Case Western Reserve. הוא 
משמש יו"ר־שותף  של תכנית החילופין בחינוך הגבוה בחברת  "סיסקו מערכות". פרופ' גוניק היה חבר בוועדות 
 ,OneCommunity ארגון  את  יסד  הוא  וטכנולוגיה.  אמנויות  בחינוך,  שעסקו  רבות  ובינלאומיות  אמריקניות 
זו  תכנית  והממשל.  הרפואה  החינוך,  בתחומי  המידע  טכנולוגיית  לניצול  ואמצעים  יכולות  לפיתוח  הפועל 
ותכניות אחרות שהגה ופיתח הקנו לו מעמד של דמות מובילה בעולם התקשוב הקהילתי־חינוכי. את פעילותו 
בתחום זה התחיל ב־1985, כשתמך בהקמתן של רשתות תקשוב ראשונות בדרום־אפריקה, רשתות שאיגמו 
משאבי רפואה ורווחה של גורמים רבים ומרוחקים אלה מאלה. פרופ' גוניק מעורב בתכנון ויישום של ֵמיזמי רשת 

ללמידה דיגיטלית בארצות רבות ברחבי העולם.
בעל תואר שלישי בכלכלה פוליטית בינלאומית מאוניברסיטת יורק באונטריו (קנדה).

ארווין מ. ג'ייקובס, יו"ר האקדמיה הלאומית להנדסה בארצות הברית. ג'ייקובס היה יו"ר־מייסד ומנכ"ל של 
(Qualcomm), המתמקדת בטכנולוגיה אלחוטית מתקדמת, וכיום הוא איש חבר המנהלים  חברת קוולקום 
מסופים  של  וייצור  בתכנון  אז  שעסקה   ,(Linkabit) לינקביט  ומנכ"ל  יו"ר־מייסד  היה   1968 בשנת  שלה. 
ג'ייקובס פרופסור להנדסת חשמל במכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס  לווייניים. בשנים 1959—1966 היה ד"ר 
(MIT), ובשנים 1966—1972 פרופסור להנדסה ומדעי המחשב באוניברסיטת קליפורניה. מאז שנת 2006 הוא 
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מכהן כיו"ר חבר הנאמנים של מכון סאלק (Salk). ד"ר ג'ייקובס זכה באותות כבוד ופרסים לרוב, בעיקר על 
תרומתו לתחומי התעשייה, החינוך והעסקים.

ד"ר ג'ייקובס הוא בעל שבעה תוארי דוקטור־לשם־כבוד, בהם שניים שהעניקו לו מוסדות ישראליים: הטכניון 
(2000) ואוניברסיטת תל אביב (2010).

של  בפיתוח  עוסק  זו  ובמסגרת  ישראל,  אורט  רשת  של  אינטרנט  טכנולוגיות  פיתוח  מנהל  גרינברג,  שרון 
בין השאר אחראי להכנסת מערכות  ובמערכת החינוך בכללה.  והטמעתן ברשת אורט  טכנולוגיות חדשות 
לניהול תוכן ומערכות לניהול למידה דוגמת "מּודל". כמו כן מנהל מיזם משותף לאורט ולחברת גוגל שנועד 
להכשיר מורים להשתמש בכלי גוגל, ומכשיר מנהלי בתי ספר המצטרפים לתכנית להתאמת מערכת החינוך 
למאה ה־21. גרינברג מלמד במחלקה ללימודי מידע באוניברסיטת בר אילן מגוון של קורסים העוסקים במדיה 

חברתית ובמערכות ניהול תוכן בקוד פתוח. פועל זה 15 שנה בתחום האינטרנט החינוכי.
בעל תואר ראשון מהאקדמיה לאמנות בצלאל ותואר שני מאוניברסיטת בר אילן. 

אלי הורביץ מכהן כמנהל הכללי של קרן טראמפ, קרן פילנתרופית חדשה בישראל הפועלת לשיפור החינוך 
ראשה"  "אבני  מכון  של  ויוזמיו  מייסדיו  בין  היה  הוא  הספר.  בבתי  איכותית  בהוראה  השקעה  באמצעות 
למנהיגות בית־ספרית, וכיום הוא חבר בוועד המנהל של חמד"ע, המרכז לחינוך מדעי. בשנים 2000—2011 
ז  שירת הורביץ כמשנה למנכ"ל יד־הנדיב, וקודם לכן שימש עוזרו של יו"ר ועדת חוץ וביטחון בכנסת וכמרֵכּ
אחת מוועדות המשנה שלה. אלי הורביץ מילא תפקידים שונים כקצין ביחידת האיסוף המרכזית של אגף 

המודיעין.
בעל תואר שני בהיסטוריה של המזרח התיכון מאוניברסיטת תל אביב, 1996.

דֹובי וייס, המייסד הפדגוגי של "עת הדעת" והמדען הראשי של החברה. וייס הוא בעל ניסיון של למעלה מ־15 
שנים בפיתוח סביבות למידה והדרכה משולבות־מחשב ובהוראת מתמטיקה. במסגרת לימודיו במינהל עסקים 
התמחה בין השאר בחשיבה המצאתית. דובי וייס הוא בוגר מחזור י"א של בית ספר "מנדל" למנהיגות חינוכית, 

ובשנת 2010 בחר בו עיתון "הארץ" לאחד מחמישים האנשים המשפיעים ביותר על החינוך בישראל.
בעל תואר שני בטכנולוגיה חינוכית מאוניברסיטת בוסטון, 1991, ותואר שני במינהל עסקים מאוניברסיטת 

תל אביב, 1996.
מסיים בימים אלה את התואר השלישי בהוראת המתמטיקה והמדעים באוניברסיטת תל אביב.

ענת זוהר, חברת סגל בבית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים ובמכון מנדל למנהיגות חינוכית. 
והיבטים של  ֵחקר,  ֶמטא־קוגניציה, למידת  ומורים,  ילדים  פיתוח חשיבה של  תחומי מחקרה העיקריים הם 
מגדר, חשיבה ולמידה. כן היא חוקרת את הפער שבין מדיניות חינוך בנושאים הקשורים לפדגוגיה לבין יישום 
המדיניות בפועל בכיתות, ואת האתגרים הכרוכים בהטמעה מערכתית רחבה של פרויקטים בתחום ההוראה 
והלמידה. בשנים 2006—2009 כיהנה פרופ' זוהר כיו"ר המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך. במסגרת זו הובילה 
את התכנית "אופק פדגוגי - חינוך לחשיבה", וקידמה בין השאר את פיתוח החשיבה והאוריינות בתוך תחומי 

הדעת.
בעלת תואר שלישי מהמחלקה להוראת המדעים באוניברסיטה העברית בירושלים, 1991.

מנחם יערי, יו"ר ועדת המומחים מחקר מתווה־דרך: הצעה לארגון לימודים מחודש, המארגנת את יום העיון 
הנוכחי, ויו"ר ועדת ההיגוי של היזמה למחקר יישומי בחינוך.
נשיא (אמריטוס), האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.

האמריקנית  הלאומית  האקדמיה  חבר  בירושלים.  העברית  האוניברסיטה  לכלכלה,  (אמריטוס)  פרופסור 
למדעים ולאמנויות, החברה הפילוסופית האמריקנית והאקדמיה למדעים ברלין־ברנדנבורג.

חתן פרס ישראל לכלכלה (תשמ"ז, 1987) וחתן פרס רוטשילד למדעי החברה (תשנ"ד, 1994).

מרשל )מייק( ס. סמית', חבר האקדמיה הלאומית לחינוך בארצות הברית. בתקופות כהונותיהם של שלושה 
בתקופת  לחינוך.  הקשורים  שונים  בתפקידים  שירת   - ואובמה  קלינטון  קרטר,   - הברית  בארצות  נשיאים 
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לאחרונה  שנים.  שבע  במשך  שמילא  תפקידים  החינוך,  ותת־שר  החינוך  לשר  משנה  היה  קלינטון  הנשיא 
יועץ בכיר לשר החינוך בארצות הברית ומנהל הקשרים הבינלאומיים של  פרש מתפקידיו בממשל אובמה: 
המשרד. סמית' נחשב לאחד מעשרת האנשים המובילים בתחום מדיניות החינוך בארצות הברית. הוא היה 
בכמה  בכירים  החינוך. שימש בתפקידים אקדמיים  מרכזיים בתחום  חוקים  והעברתם של  בגיבושם  מעורב 

אוניברסיטאות בארצות הברית, וכיהן כדיקן בית הספר לחינוך באוניברסיטת סטנפורד.
בעל תואר שלישי במדידה וסטטיסטיקה מבית הספר לחינוך של אוניברסיטת הרווארד, שם הוא משמש היום 

פרופסור־אורח. 

בירושלים.   באוניברסיטה העברית  למדעי הטבע  בפקולטה  שמואל סתת, חוקר־אורח בתחום האבולוציה 
וכלים בתחום המדידה (בהקשר הפסיכולוגי). פעיל  ובבניית מודלים  עסק במחקר בנושאי קבלת החלטות, 
בתחום הִעסקי בייזום וניהול של פעילות תוכנה (לרבות חברּות בדירקטוריונים של חברות פרטיות וציבוריות 
בארץ ובחו"ל). ממייסדי חברת פילת, שבה הוביל את תחום מערכות ההערכה במכלול ההיבטים של הקמה, 

מתודולוגיה ויישום של שינוי ארגוני בתאגידים גדולים.
בעל תואר שני במתמטיקה ותואר שלישי בתחום הקוגניציה מהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית 

בירושלים, 1988.

עופר רימון, ראש מינהל מדע וטכנולוגיה במשרד החינוך. כיהן כמנהל יחידת הפיתוח וההערכה בקרן רש"י. 
חינוכיים  בנושאים  עסק  החינוך, תפקידים שבהם  במשרד  וניהול  פיקוח  מילא תפקידי   2006—2000 בשנים 
דרך  שיתופית  ללמידה  התכנית  של  וניהול  תכנון  וקריאה,  מתמטיקה  במדעים,  אוריינות  טיפוח   - מגוונים 
במסגרות  ומחנך  מורה  שימש  בעבר  ועוד.  כמותית  פיתוח חשיבה  אחרות,  למדינות  ישראל  בין  האינטרנט 

שונות, ברמת בית הספר התיכון והמכללות.
בעל תואר שלישי בהוראת המדעים מהאוניברסיטה העברית, 2006.

בראש  עומד  רפאלי  פרופ'  מתּווכת־מחשב.  ותקשורת  האינטרנט  תרבות  בתחום  ומרצה  חוקר  רפאלי,  שיזף 
מרכז שגיא לחקר האינטרנט , ומוביל את מיזם משחקי מנהלים באוניברסיטת חיפה. משנת 2006 הוא ראש בית 
הספר לניהול באוניברסיטת חיפה. בעבר היה פרופסור באוניברסיטאות שונות בארצות הברית ובאוסטרליה, 
ובאוניברסיטה העברית בירושלים.  מחקריו מתמקדים בשאלות של אינטראקטיביות, חקר רשתות, ערך המידע, 
שיתוף במידע והיצף מידע, ריבוי משימות, שימוֵשי מערכות מידע לפרטים וארגונים, ותרבות האינטרנט. עסק 

רבות בשאלות של אתיקה במחשבים ורשתות, וגם בבנייה של מערכות למידה מקוונת ומשחקים ממוחשבים.
בעל תואר שלישי מאוניברסיטת סטנפורד, 1985.

ד"ר שמשון שושני, מכהן — זו קדנציה שלישית — כמנכ"ל משרד החינוך. ד"ר שושני התחיל את הקריירה שלו 
כמורה ומנהל בית ספר, ובמהלך השנים ניהל מחלקות ואגפים שונים במשרד החינוך. כן מילא תפיקדי מינהל 
חינוכי בעיריית תל אביב, והיה שותף בהקמת מנח"י ירושלים. בתחום הקשרים עם העולם היהודי שימש ד"ר 
שושני מנכ"ל הסוכנות היהודית, כיהן כמנכ"ל פרויקט תגלית והיה מנהלה של רשת אורט באמריקה הלטינית. 
ד"ר שושני עמד בראש "ועדת שושני" שבחנה את דרכי התקצוב השונות הקיימות במערכת החינוך היסודי 
(2002). במקביל לתפקידיו המקצועיים מילא שורה של תפקידים ציבוריים.  ודרכי מימון חלופיות  בישראל 
ובאוניברסיטה  אביב  תל  באוניברסיטת  חיפה,  באוניברסיטת  לחינוך  הספר  בבתי  החוץ  מן  כמורה  שימש 

העברית בירושלים.
בעל תואר שלישי במינהל חינוכי מאוניברסיטת ניו יורק, 1975.

 זוכה פרס חיים הרצוג מטעם האוניברסיטה העברית בשיתוף יד חיים הרצוג, על תרומתו למדינת ישראל (2009). 

דן שכטמן, חתן פרס נובל לכימיה, 2011, הוא פרופסור להנדסת חומרים בטכניון וחבר האקדמיה הלאומית 
הישראלית למדעים. בחמש השנים הראשונות לקיומה של היזמה למחקר יישומי בחינוך עמד פרופ' שכטמן 

בראש ועדת ההיגוי שלה.
תחום התמחותו של פרופ' שכטמן הוא מבנה החומר. גילוי ייחודי שלו בתחום זה הביא להגדרה של מצב 

צבירה חדש של גבישים קוואזי־מחזוריים, והוא שזיכה אותו בפרס נובל לכימיה לשנת 2011.
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בחיפה.  בטכניון  שכטמן  פרופ'  רכש  החומרים,  והנדסת  המכונות  הנדסת  בתחומי  האקדמיים,  תאריו  את 
בהמשך דרכו התמחה במעבדות חיל האוויר האמריקני באוהיו, שם עסק במיוחד בחקר מבנה החומרים של 
הברית התמקד  ולתקנים בארצות  לטכנולוגיה  במכון הלאומי  בשנות שהותו  טיטניום־אלומיניום.  תרכובת 
מחקרו במבנה היהלום. מאז שנת 1975 מכהן דן שכטמן בסגל המחלקה להנדסת חומרים בטכניון, ובמהלך 
השנים שימש פרופסור אורח באוניברסיטאות ומכוני מחקר שונים בארצות הברית. פרופ' שכטמן הוא חבר 

האקדמיה האירופית למדעים.
פרופ' שכטמן זכה בפרסים ותארי כבוד לרוב ובהם פרס רוטשילד להנדסה, פרס ישראל לפיזיקה, פרס וולף, 

פרס האקדמיה השוודית למדעים, פרס אמת ועוד. 

אנדריאס שלייכר, הוא יועץ מיוחד למזכירות הכללית של ה־OECD בנושא מדיניות חינוך. כמי שעומד בראש 
וניתוחן של  תכניות ה־OECD בנושא ניתוח ואינדיקטורים במינהל החינוך, שלייכר אחראי גם על פיתוחן 
נקודות ציון (benchmarks) למדידת ביצועיהן של מערכות חינוך ולהערכת השפעתם של ידע ומיומנויות על 
 ,(PISA) תוצאות כלכליות וחברתיות. בין השאר הוא מופקד על התכנית להערכה בינלאומית של תלמידים
ולמידה,  הוראה  מורים,  למדידת  התכנית   ,(PIAAC) מבוגרים  כשירויות  של  בינלאומית  להערכה  התכנית 
הניתוח  חטיבת  כמנהל  שלייכר  שירת   ,OECDל־ שהצטרף  לפני   .(INES) בחינוך  האינדיקטורים  ותכנית 
הסטטיסטי באגודה הבינלאומית להישגים חינוכיים (IEA). אנדריאס שלייכר זכה באותות כבוד לרוב, והוא 

נחשב לדמות מרכזית בתחום המדידה החינוכית.
למד פיזיקה באוניברסיטת היידלברג (גרמניה), והוא בעל תואר מוסמך במתמטיקה וסטטיסטיקה מאוניברסיטת 

דייקין (אוסטרליה). 

רשת אורט ישראל, שנוסדה ב־1949, היא הרשת הגדולה והמובילה בישראל לחינוך איכותי וחדשני המתמקד 
על־יסודיים  מוסדות  כ־190  המנהלת  הרשת,  למצוינות.  ובשאיפה  ערכים  בהטמעת  ובמדעים,  בטכנולוגיה 
שש־שנתיים ומכללות בעלות אופק אקדמי לצעירים ולמבוגרים, מונה כ־7,900 עובדים וכ־100,000 תלמידים, 
שהם כ־10% מכלל תלמידי החינוך העל־יסודי בארץ. רשת אורט פועלת בכל רחבי הארץ - מחצור, מעלות 
ושלומי בצפון ועד ירוחם בדרום. הרשת מייצגת פסיפס אנושי של כל קהילות העם היושב בישראל: יהודים 

(חילוניים ודתיים), דרוזים וערבים, בערים המרכזיות וביישובי הפריפריה. 
רשת אורט ישראל היא ארגון חינוכי ללא מטרות רווח, המשקיע מדי שנה  במערכת החינוך העל־יסודי של 
עמותות,  יחידים,  הוא  התרומות  מקור  ובעולם.   בארץ  תורמים  מכספי  ש״ח,  מיליון   30—15 ישראל  מדינת 

קרנות וחברות עסקיות, מישראל, מארה"ב, מקנדה ומאירופה.   
ולקהילה. הרשת  לזולת  ותרומה  גישה חינוכית של חתירה למצוינות אקדמית  פי  פועלת על  ישראל  אורט 
מאמינה כי רק שילוב בין יצירת מחויבות אישית לחברה מצד אחד ובין מיקוד בלימודי הטכנולוגיה והמדע 

מצד שני יקדם את החוסן החברתי והכלכלי של מדינת ישראל.

זה ארבעה  רווח הפועל  כוונות  מטח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הוא חברה לתועלת הציבור, מוסד ללא 
ודיגיטליים  מודפסים  ותכנים  כלים  סביבות,  של  והטמעה  פיתוח  ומוביל  בישראל  החינוך  לקידום  עשורים 
להוראה, למידה והערכה. חזונו של מטח הוא קידום החינוך בישראל ומתן הזדמנות לכל תלמיד ללמוד בסביבת 
למידה מתקדמת, המשלבת טכנולוגיה ופדגוגיה עדכניות ועשירה בתוכן איכותי - סביבת למידה שתציב את 
 התלמידים בחזית הידע ותכין אותם למאה ה־21 כאזרחים תורמים מבחינה יצרנית, ערכית וחברתית.  
בשנה האחרונה השיק מטח את הילקוט הדיגיטלי, הנותן מענה שלם בכל מקצועות הלימוד לתלמידים בכל 
שכבות הגיל מכל מגזרי האוכלוסייה - דוברי עברית ודוברי ערבית, במרכז ובפריפריה, וכן לתלמידים בעלי 
פעילויות  לימוד),  ספרי  (כותר  דיגיטליים  לימוד  ספרי  נמצאים  הדיגיטלי  הילקוט  במרכז  מיוחדים.  צרכים 
אינטראקטיביות להוראה, למידה והערכה (אופק לבית הספר היסודי ולבית הספר העל־יסודי) ופורטל בית־

ספרי.

סנונית, עמותה לקידום החינוך המתוקשב, היא ארגון יוזם, חדשני ומוביל בתחום החינוך המתוקשב, המממש 
את הערך המוסף של הטכנולוגיה לקידום תהליכי למידה הוראה והערכה.  עמותת סנונית היא מוסד ללא 
כוונת רווח, מיסודה של האוניברסיטה העברית, והיא פועלת זה 16 שנים בעיר ירושלים. הפיתוחים שסנונית 
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מתמחה בהם - מוצרי תוכן חינוכי מתוקשב ופתרונות תוכן מתקדמים למערכת החינוך ולשעות הפנאי - 
מיועדים לילדים, מורים, הורים ולקהל הרחב. עמותת סנונית פועלת בפריסה ארצית, מדרום הארץ ועד צפונה, 
ציבוריות  ספריות  כ־500  אב,  בתי  כ־21,000  ילדים,  כ־250,000  ספר,  בתי  כ־900  השנה  במהלך  ומשרתת 

ועוד. 

עת הדעת - תכנית עת הדעת מציעה לראשונה בארץ ובעולם פתרון הוליסטי מערכתי, המשלב פדגוגיה עם 
טכנולוגיה בכיתת הלימוד לשם התמודדות עם אתגרי ההוראה והלמידה המוטלים על בית הספר והמורה 

במאה ה־21. 
הפתרון משלב פלטפורמת הוראה דיגיטלית חדשנית עם תכנים אינטראקטיביים, בהלימה לתכנית הלימודים 
הפדגוגיה,  בתחומי  מומחים  כ־300  בידי  שנים,  במשךחמש  בישראל  פותחה  התכנית  הליבה.  במקצועות 
בארבע  תמורה.  ללא  בישראל  הספר  בבתי  לשימוש  ניתנת  הדעת  עת  מערכת  והמולטימדיה.  הטכנולוגיה 
השנים האחרונות התכנית מיושמת בישראל בהצלחה. מחקר הערכה מטעם מכון סאלד מצא שתכנית עת 
הדעת משפרת את הישגי התלמידים ומעלה את המוטיבציה שלהם. בשנת תשע"ב צפויה תכנית עת הדעת 
לפעול בכ־100 בתי־ספר השייכים לכ־20 רשויות מקומיות בישראל. בנוסף לכך פועלת התוכנית בכ־30 בתי־
ספר בארה"ב ובסינגפור. ועידת הנשיא 2009 בחרה בעת הדעת לאחת משש היוזמות הישראליות שיכולות 

ליצור עתיד טוב יותר.




