
 699 משרד החינו�

 תקשוב מערכת החינו�

 תקציר

נדרשי� בוגרי , לנוכח השימוש ההול� וגובר במחשבי� ובתקשורת הממוחשבת
חוק . מערכת החינו� במאה העשרי� ואחת להיות בעלי מיומנויות בתחו� התקשוב

קובע כי אחת ממטרות החינו� הממלכתי היא לבסס , �1953ג"התשי, חינו� ממלכתי
 בתחומי הדעת והמדע השוני� ובמיומנויות היסוד את ידיעותיה� של הילד והילדה

להקניית  של מיומנויות . שיידרשו לה� בחייה� כבני אד� בוגרי� בחברה חופשית
שכ  הדבר לא נועד רק לתרו� לתלמידי� , תקשוב לתלמידי� נודעת חשיבות יתרה

 למשל באמצעות �כפרטי� אלא ג� לסייע להעצמת מדינת ישראל מהבחינה הכלכלית 
 וכ  לאפשר לתושביה �זוק יכולתה להתחרות במדינות אחרות בשווקי� הגלובליי� חי

 .להעשיר את קשריה� החברתיי� והתרבותיי�

שבחנה את מצב מערכת , חיי� הררי'  פרסמה ועדה בראשותו של פרופ1992בשנת 
בעקבות כ� ". 98מחר "דוח שכותרתו , החינו� בישראל בתחומי המדע והטכנולוגיה

רד החינו� בשנות התשעי� של המאה העשרי� ובראשית העשור הראשו  הפעיל מש
במימו  התכנית . שנתית למחשוב מערכת החינו��של המאה העשרי� ואחת תכנית רב

במסגרת התכנית צוידו . מפעל הפיס והרשויות המקומיות, השתתפו משרד החינו�
שראל יהיה והנהלת המשרד קבעה יעד ולפיו בבתי הספר בי, בתי הספר במחשבי�

 קבעה הנהלת המשרד 2000בשנת . 1997לפחות מחשב אחד לעשרה תלמידי� עד שנת 
 תגבור נוס) של מחשבי� בחלק מבתי הספר באופ  שיהיה בה� מחשב אחד �יעד שני 

 . לכל חמישה תלמידי�

 

 פעולות הביקורת

 בדק משרד מבקר המדינה לסירוגי  כמה 2011 עד אוגוסט 2010בחודשי� נובמבר 
בי  השאר נבדקו פעולות משרד החינו� . יבטי� של תקשוב מערכת החינו� בישראלה
משנות התשעי� של המאה העשרי� להטמעת התקשוב במערכת )  המשרד�להל  (

ההבדלי� בי  בתי ספר שבה� לומדי� תלמידי� ממגזרי� שוני� מבחינת , החינו�
תאי� את תחו� היק) ההצטיידות במחשבי� והפעלה של תכנית חדשה שנועדה לה

התקשוב במערכת החינו� למאה העשרי� ואחת
1

 �הביקורת נעשתה במשרד החינו� . 
 �להל  (בחשבות וברשות הארצית למדידה והערכה בחינו� , במינהל מדע וטכנולוגיה

כמו כ  נעשתה ביקורת במפעל הפיס ובשבע רשויות מקומיות). ה"ראמ
2

נוס) על כ� . 
 בתי ספר �220 מ�70מצעות שאלו  שנשלח לאס) משרד מבקר המדינה מידע בא

) 2011 אוגוסט � 2010ספטמבר (א "שבה� החלה לפעול בשנת הלימודי� התשע
בדיקות ". �21התאמת מערכת החינו� למאה ה "�תכנית חדשה של משרד החינו� 

 . 2011השלמה נעשו בספטמבר ובאוקטובר 

__________________ 

 של מבקר 47פורסמה בדוח שנתי " מחשוב בתי ספר לצורכי הוראה"שכותרתה , קורת קודמת בנושאבי  1
 .353 � 340' עמ, המדינה

 .רעננה ושוה�, רמלה, נשר, לוד, ירושלי�, אריאל: הרשויות המקומיות שנבדקו  2
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 עיקרי הממצאי�

הסתיימה בסו) שנת , "98מחר "ח שנקבעה בעקבות דו, הפעלתה של התכנית .1
א) שלא הושלמה המשימה לצייד את בתי הספר במחשבי� על פי היעד שקבע , 2002

מאז ועד מועד .  עמדת מחשב אחת בממוצע לעשרה תלמידי�� �1997המשרד להשיג ב
ארצית כדי �לא הפעיל משרד החינו� תכנית המש� כלל, 2011אוגוסט , סיו� הביקורת

 בתי הספר בישראל עדיי  אינ� �ה וכפי שעלה מנתוני המשרד להשלי� את המשימ
 שני� קוד� 14מצוידי� בכמות מספקת של מחשבי� לתלמידי� כפי שנקבע להשיג 

 . לכ 

המקור הכספי בקנה מידה ארצי למימו  רכישת מחשבי� לתלמידי� בבתי הספר  .2
על פי . יות הוא מענקי מפעל הפיס הניתני� לרשויות המקומ2003באר, מאז שנת 

רשויות מקומיות ריבוניות לעניי  קביעת� של סדרי עדיפויות , נוהלי מפעל הפיס
ולפיכ� ה  אינ  חייבות לרכוש באמצעות המענקי� , לשימוש בכספי המענקי�

מכא  . מחשבי� לבתי ספר וה  יכולות לבחור להשתמש בכספי� לצורכיה  האחרי�
לא הייתה מחויבות , "98מחר "ית לאחר שהסתיי� מימונה של תכנ, 2003שמשנת 

להמשי� את המהל� שהתחיל , לרבות משרד החינו�, כספית של שו� גור� ציבורי
בשנות התשעי� של המאה העשרי� לרכישת מחשבי� לבתי הספר כדי להשיג את 

 . היעדי� שקבע משרד החינו� לעניי  זה

ממוצע ממצאי דוח זה מלמדי� שבבתי הספר באר, יש עמדת מחשב אחת ב .3
 מבתי הספר בישראל מספר עמדות המחשב שעומדות �60%בכ. לתריסר תלמידי�

בכמחצית מבתי ; קט  מהממוצע הארצי, לרשות התלמידי� יחסית למספר התלמידי�
 תלמידי� ויותר עד לכדי העדר �20הספר יש עמדת מחשב אחת בלבד בממוצע ל

י� כלל בעמדות מחשב כשליש מבתי הספר בישראל אינ� מצויד; מחשבי� לתלמידי�
לאומיי� שנעשו בעשור הראשו  של המאה �תוצאות של מחקרי� בי . לתלמידי�

העשרי� ואחת העלו כי היק) ההצטיידות של בתי הספר בישראל במחשבי� 
 בהשוואה למספר התלמידי� שלומדי� בה� קט  לעומת היחס הממוצע במדינות 

  .�3OECDה

 ממגזרי� שוני� בתחו� תשתיות התקשוב נמצאו פערי� ניכרי� בי  בתי ספר .4
דתי היחס בי  מספר �בבתי הספר במגזר היהודי הממלכתי והממלכתי. הקיימות

 עמדת מחשב אחת לתשעה � בממוצע 1:9התלמידי� למספר עמדות המחשב הוא 
 �ובמגזר הערבי ובמגזר הבדואי , 1:12במגזר הדרוזי היחס הממוצע הוא , תלמידי�

. ברוב בתי הספר במגזר החרדי אי  כלל מחשבי� לתלמידי�. 1:20היחס הממוצע הוא 
מאות בתי ספר , לדברי מנהל ג) מחשבי� בחינו� במינהל מדע וטכנולוגיה של המשרד

באר, יש  עלה כי ג� בי  יישובי� שוני�". להתמחשב"חרדיי� אינ� מעונייני� 
 . פערי� בהיק) ההצטיידות במחשבי� לתלמידי� בבתי הספר

ות המשרד להטמעת התקשוב בהוראה היו מצומצמות ולא התקיימו בהיק) פעול .5
 רוב השיעורי� במקצועות השוני� המשיכו להתקיי� ללא שימוש 2010בשנת . ארצי

__________________ 

3  OECD) Organization for Economic Co-operation and Development (%ומי לא�ארגו% בי
לפיתוח ולשיתו) פעולה כלכלי בי% מדינות שמקבלות את עקרונות הדמוקרטיה ואת עקרונות השוק 

 . החופשי
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והשימוש במחשבי� הצטמצ� לתחו� מעבדת המחשבי� ולשיעורי� , באמצעי תקשוב
 . המועטי� שניתני� לתלמידי� בתחו� זה

� בבתי הספר מותקני� מעבדי� מיושני� שאינ� בשיעור ניכר מהמחשבי .6
מאפשרי� לתלמידי� שאמורי� להשתמש בה� לייש� את המטלות שה� נדרשי� 

 . לבצע באמצעות המחשב

התאמת מערכת החינו� למאה " החל המשרד להפעיל תכנית הקרויה 2010בשנת  .7
גיית שמטרתה להחיל פדגוגיה חדשנית בבתי הספר תו� הטמעה של טכנולו" �21ה

אי  התכנית כוללת תגבור עמדות מחשב לתלמידי� ברוב בתי הספר הנכללי� . המידע
ולפיכ� אי  בה כדי להביא למילוי המחסור המשמעותי במחשבי� לתלמידי� , בה

לא הובטח שהתכנית תתוקצב מעבר לשנתיי� , זאת ועוד. בבתי הספר בישראל
ומכא  שאי  תשתית , הראשונות מתו� חמש השני� שבה  היא מתוכננת לפעול

 . שתבטיח שהתכנית תיוש� בהיק) ארצי כמתוכנ  ושיעדיה יושגו

 

 סיכו� והמלצות

מערכת החינו� אמורה להכי  את בוגריה להתמודדות ע� אתגרי המאה העשרי� ואחת 
הקניית מיומנויות אלה נחוצה ג� . ולאפשר לה� להשתלב בחברה ובשוק העבודה

 .ור מיקומנו בכלכלה העולמיתלמשק ולמדינה לש� ביסוס ושיפ

ממשלת ישראל עמדה כבר בעשורי� האחרוני� של המאה העשרי� על הצור� 
בהטמעת התקשוב במערכת החינו�
4

ובכלל זה על הצור� בהקניית מיומנויות תקשוב , 
במהל� העשור הראשו  של המאה העשרי� ואחת הייתה התקדמות , בר�. לתלמידי�

שנתית להשגת �ל היעדרה של תכנית מערכתית ורבמועטה בטיפול בנושא בעיקר בש
בפועל לא הושג היעד שמשרד החינו� הציב עוד בשנות התשעי� של . יעדי� מוגדרי�

 היק) 2011בשנת . המאה העשרי� בתחו� ההצטיידות במחשבי� בבתי הספר
. �OECDההצטיידות במחשבי� בבתי הספר בישראל קט  יחסית לשאר מדינות ה

ומורי� במקצועות , וב עדיי  לא הוטמע בהוראה הטמעה של ממשנוס) על כ� התקש
ללא ניצול טכנולוגיית המחשוב במקצועות הלימוד , השוני� עדיי  מלמדי� כבעבר

בהיעדר הכוונה מערכתית יש הבדלי� ניכרי� בי  בתי ספר במגזרי� . השוני�
 . וביישובי� שוני� מבחינת היק) ההצטיידות במחשבי� לתלמידי�

ארצי להטמעת התקשוב בהוראה �ד החינו� לפעול באופ  מערכתי וכללעל משר
להשלי� את המחסור במחשבי� לתלמידי� בבתי הספר באר, וכ  לחדש , ובלמידה

את מצאי המחשבי� כדי שבבתי הספר יוצבו מחשבי� שנית  לבצע באמצעות� את 
היה פעולות אלה דרושות כדי שת. המשימות שהמשרד מבקש להטיל על התלמידי�
עוד על המשרד לפעול לצמצו� . תשתית להקניית מיומנויות תקשוב לתלמידי�

שפוגעי� , הפערי� המשמעותיי� בי  בתי הספר באר, מבחינת תשתיות המחשבי�
 . בעיקר באוכלוסיות החלשות

 

♦ 
__________________ 

 . 1הערה , ראו ביקורת קודמת של מבקר המדינה  4
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 מבוא

לבסס את "קובע כי אחת ממטרות החינו� הממלכתי היא , �1953ג"התשי, חוק חינו� ממלכתי
, ביצירה האנושית לסוגיה ולדורותיה, ה� של הילד והילדה בתחומי הדעת והמדע השוני�ידיעותי

בעשורי� האחרוני� ". ובמיומנויות היסוד שיידרשו לה� בחייה� כבני אד� בוגרי� בחברה חופשית
ויש צור� להקנות לבוגרי מערכת החינו� , השימוש במחשבי� ובתקשורת ממוחשבת הול� וגובר

 . חת מיומנויות בתחו� התקשובבמאה העשרי� וא

, מקומות תעסוקה ומוסדות להשכלה גבוהה מתקשרי� ע� האזרחי�, בנקי�, משרדי ממשלה
התהלי� החל כבר . העובדי� והתלמידי� באמצעות המחשב לצור� מת" מידע ושירותי�, הלקוחות

�המסורתית ולנוכח התפתחות הטכנולוגיה הוא יל� ויתפתח ויחלי# את התקשורת , במאה העשרי
תקשורת אלקטרונית משמשת ג� לצרכי� חברתיי� .  מת" שירות לאזרח באמצעות פקידי��המוכרת 

בשיתו# פעולה בי" עמיתי� , בי" השאר, ובשוק העבודה ובאקדמיה היא מתבטאת; אישיי��ובי"
יש אפוא חשיבות רבה לכ� . לעיבוד מידע ולמחקר, לפתרו" בעיות ולשיתו# ידע באמצעות המחשב

על מנת לספק את הכלי� הנחוצי� , מערכת החינו� בישראל תקנה לבוגריה מיומנויות תקשובש
הקניית מיומנויות בתחו� התקשורת הממוחשבת . להשתלבות� של הצעירי� בעול� המודרני

יש בכ� כדי להשפיע על יכולתה של מדינת ישראל , למשל; חשובה לא רק לפרט אלא ג� לכלל
 .י� ולשמור על איתנות כלכלית ועל לכידות חברתיתלהתחרות בשווקי� גלובלי

 שבחנה את מצב מערכת החינו� בישראל ,חיי� הררי'  פרסמה ועדה בראשותו של פרופ1992בשנת 
ובעקבות כ� הפעיל , "98מחר "דוח שכותרתו )  ועדת הררי�להל" (בתחומי המדע והטכנולוגיה 

ת העשור הראשו" של המאה העשרי� משרד החינו� בשנות התשעי� של המאה העשרי� ובראשי
 החל המשרד להפעיל תכנית 2010בשלהי שנת . שנתית למחשוב מערכת החינו��ואחת תכנית רב

מחוז צפו" ,  בתי ספר בשניי� ממחוזותיו�220ב" �21התאמת מערכת החינו� למאה ה"הקרויה 
�ת הלימוד  שמטרתה להטמיע שימוש באמצעי תקשוב בהוראת מקצועו�התכנית . ומחוז דרו

 אמורה להתפרס בכלל בתי הספר באר+ במש� פרק זמ" �השוני� כדי לשפר את ההוראה והלמידה 
� .את התכנית מוביל מינהל מדע וטכנולוגיה במשרד החינו�. של כחמש שני

 בדק משרד מבקר המדינה כמה היבטי� של תקשוב בבתי 2011 עד אוגוסט 2010בחודשי� נובמבר 
משנות התשעי� של , ) המשרד�להל" (ר נבדקו פעולות משרד החינו� בי" השא. הספר בישראל

�ההבדלי� בי" בתי ספר שבה� לומדי� ; להטמעת התקשוב במערכת החינו�, המאה העשרי
�וכ" שלבי התחלת הפעלתה של ; תלמידי� ממגזרי� שוני� מבחינת היק# ההצטיידות במחשבי

. 5רכת החינו� למאה העשרי� ואחתהתכנית החדשה שנועדה להתאי� את תחו� התקשוב במע
בחשבות וברשות הארצית למדידה ,  במינהל מדע וטכנולוגיה�הביקורת נעשתה במשרד החינו� 

. 6כמו כ" נעשתה ביקורת במפעל הפיס ובשבע רשויות מקומיות). ה" ראמ�להל" (והערכה בחינו� 
 בתי 220 מבי" �70נוס# על כ� הומצא למשרד מבקר המדינה מידע באמצעות שאלו" שנשלח ל

בדיקות השלמה נעשו בספטמבר  . תכנית התקשוב החדשה2010הספר שבה� החלה לפעול בשנת 
 .2011ובאוקטובר 

 

 

__________________ 

 . 1ראו הערה , ביקורת קודמת בנושא  5
 .רעננה ושוה�, רמלה, נשר, לוד, ירושלי�, אריאל: הרשויות המקומיות שנבדקו  6
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 ממצאי מחקרי� 

חוקרי� ואנשי חינו� וכלכלה במדינות שונות עוסקי� בניסיו" לזהות את המיומנויות הנדרשות 
י� המיטביי� שיקנו לה� מיומנויות מבוגרי מערכת החינו� במאה העשרי� ואחת ובמציאת הכל

ל משרד "שהוגשה למנכ, 2010סקירת מידע על תקשוב מערכות חינו� בעול� מאפריל . אלה
, העלתה מיומנויות שמדינות שונות, 7ת"ר שמשו" שושני ונעשתה על ידי מכו" מופ"ד, החינו�

ת החיונית לבוגרי� ע� המיומנויו. מצאו שה" חיוניות לבוגרי מערכת החינו�, ובכלל זה ישראל
, )אינטרנט(שימוש בתכנות ובמרשתת : וה" כוללות, נמנות מיומנויות הקשורות לתחו� התקשוב

שיתו# ידע ופתרו" בעיות בי" עמיתי� , שימוש בתקשורת ממוחשבת ככלי למחקר וללמידה
�. תוחוהערכת מקורות מידע וני, יכולת ארגו" מידע ויכולת יצירת מידע, הנמצאי� במקומות שוני

משמעיות בדבר השפעת התקשוב �כי מחקרי� שנעשו במדינות שונות לא הציגו תוצאות חד, יצוי"
�בי" השאר כיוו" שעדיי" לא פותחו ולא הונהגו בכל , על הישגיה� של התלמידי� בלימודי
ג� א� לא יימצא קשר מובהק בי" תקשוב ובי" , ע� זאת. המקומות כלי מדידה תקפי� לצור� כ�

ואי" מקו� , הישגי� לימודיי� ראוי לנצל אמצעי� מתוקשבי� לצורכי הוראה ולמידהשיפור ב
 . להשאיר את בתי הספר מנותקי� מ" העיד" הטכנולוגי

� עלה כי אי" די 8מתוצאות שהושגו בהפעלת תכניות לתקשוב החינו� במדינות שונות בעול
אלא נדרשת ג� גישה , ת מכ�בהשקעה בציוד מתוקשב בבתי הספר כדי שהתלמיד יוכל להפיק תועל

בפיתוח תכניות לימוד , הוליסטית בתחו� החינו� הבאה לידי ביטוי בהכשרת מורי� בתחו� התקשוב
בחומרי למידה רלוונטיי� לחייה� של התלמידי� ובשימת דגש על פיתוח החשיבה ועל , מתוקשבות

� . פיתוח אמצעי הערכה דיגיטליי

כמו במדינות , ת עלה כי בישראל"ול� שעשה מכו" מופמהסקירה של תקשוב מערכות החינו� בע
�בישראל רוב השיעורי� ; טר� הוטמע באופ" משמעותי תחו� התקשוב בהוראה, אחרות בעול

 ללא שימוש באמצעי תקשוב ונושא 2010במקצועות הלימוד השוני� המשיכו להתקיי� ג� בשנת 
� . המחשוב הצטמצ� למעבדת המחשבי

התייחסו לנושא התקשוב במערכות חינו� במדינות שונות דורגה ישראל לאומיי� ש�במחקרי� בי"
 שהתייחס 2006 משנת 9SITESבמחקר , למשל. במקו� נמו� יחסית במדדי� שוני� של תקשוב

� . להיק# תשתיות התקשוב בבתי הספר ולהטמעת התקשוב בהוראת מקצועות מסוימי

 לשנת PISA(11(ה " הוא מחקר פיז�10OECDידי ארגו" ה�לאומיי� שנער� על�אחד המחקרי� הבי"
 יש גישה בבית הספר �OECDמדינות ה  מתלמידי�93%במחקר זה נמצא כי בממוצע לכ. 2009

, יצוי".  מ" התלמידי� מתאפשרת גישה כזאת�84%ואילו בישראל רק ל, למחשב שמחובר למרשתת
 �חינו� חרדיי� השתתפו במחקר מוסדות (כי במחקר לא השתתפו מוסדות חינו� חרדיי� לבני

__________________ 

המכו% נוסד " בית ספר למחקר ולפיתוח תכניות בהכשרת עובדי חינו( והוראה במכללות "�ת "ו% מופמכ  7
סקירת , תקשוב מערכות חינו( בעול�: "המסמ(. על ידי האג) להכשרת עובדי הוראה במשרד החינו(

 ). 2010(ת "מכו% מופ, "מידע

 . 7ראו הערה  8
אחד ממחקרי הוא  SITES (Second International Technology in Education Study) מחקר  9

תוצאות המחקר עלו מסקרי� שנערכו בקרב ). IEA(לאומי להערכת הישגי� בחינו( �%הארגו% הבי
אוכלוסיית היעד של המחקר הייתה כיתה . רכזי תקשוב ומורי� למתמטיקה ולמדעי�, מנהלי בתי ספר

 . 2008 המחקר פורסמו בשנת תוצאות. ולפיכ( נדגמו בתי ספר הכוללי� כיתה זו', ח

10  OECD) Organization for Economic Co-operation and Development (%לאומי �ארגו% בי
לפיתוח ולשיתו) פעולה כלכלי בי% מדינות שמקבלות את עקרונות הדמוקרטיה ואת עקרונות השוק 

 . החופשי
11  PISA (Program for International Student Assessment) . בני �15במחקר השתתפו תלמידי 

 ). ' מה� למדו בכיתה י�80%בישראל כ(



 62דוח שנתי  704

, נוכח הממצאי� שיובאו להל" לפיה� היק# השימוש במחשבי� במוסדות אלה קט" מאוד). לבנות
יש יסוד להניח שאילו ג� ה� היו משתתפי� במחקר היו התוצאות מלמדות על שיעור גדול יותר של 

 . תלמידי� בישראל שאי" לה� נגישות למחשב

 

 

 1990פעולות למחשוב בתי הספר משנת 

כדי .  מיליו" תלמידי��1.5לעשרות אלפי מורי� ולכ, א תקשוב בתי ספר נוגע לאלפי בתי ספרנוש
יעילות וחסכו" יש צור� לנהל את הנושא על בסיס תכנית מערכתית , להבטיח טיפול מקצועי ושיטתי

 . תכנו" תקציבי שנתי ובקרה על יישומה ועל השגת היעדי�, שנתית מפורטת הכוללת יעדי��רב

ובו ציינה כי היא רואה " 98מחר " פרסמה ועדת הררי דוח שכותרתו 1992בשנת , ורכאמ .1
במבצע רחב "והמליצה לפתוח " כלי רב חשיבות בהוראת המקצועות בכל רמות הגיל"במחשב 

 ". בכל הרמות והמקצועות, היק# להחדרת השימוש במחשבי� לכל מוסדות החינו�

 �להל" (שנתית � תכנית רב1993החינו� בשנת בעקבות המלצות ועדת הררי פרס� משרד  .2
הכנת תשתיות : התכנית התייחסה לשלושה רבדי� עיקריי�. למחשוב מערכת החינו�) תכנית אב

 רכישה והתקנה של מחשבי� �הצטיידות ; קווי תקשורת וכדומה,  הכשרת חדרי��תקשוב פיזיות 
�עובדי הוראה ופיתוח תהליכי הוראה  הכשרת �והטמעה פדגוגית ; ותכנות לימוד בבתי הספר ובגני

ויעד ההצטיידות שנקבע , 1994�1997השלב הראשו" של התכנית הופעל בשני� . באמצעות המחשב
לפרק זמ" זה היה להשיג יחס ממוצע של מחשב אחד לכל עשרה תלמידי� ומחשב אחד לכל ג" 

�בחלק מבתי , השיג החליטה הנהלת משרד החינו� להתקד� בהפעלת התכנית ול2000בשנת . ילדי
 .ממוצע של מחשב אחד לכל חמישה תלמידי�, הספר

 1994�1997בשני� . מפעל הפיס והרשויות המקומיות, במימו" התכנית השתתפו משרד החינו�
על פי נתוני משרד . בחלקי� שווי�, ח" מיליו" ש�580השקיעו בה גופי� אלה במשות# ס� של כ

 ממוסדות החינו� הזכאי� �45% עמדות מחשב ב�46,000בסו# השלב הראשו" הוצבו כ, החינו�
 . שבסיו� שלב זה עדיי" לא הושגו היעדי� שנקבעו, יוצא. לכ�

3.  � עמדות 60,000 ונועד להוסי# 1998�2002השלב השני של תכנית האב תוכנ" לביצוע בשני
ני השלב הש.  בתי ספר שלא מוחשבו בשלב הראשו"�1,160מחשב לבתי הספר ובד בבד למחשב כ

 . מפעל הפיס והרשויות המקומיות, יוש� ג� הוא מתו� שיתו# פעולה בי" משרד החינו�

ח לשנה " מיליו" ש180 לביצוע השלב השני הייתה 1998ההערכה התקציבית הכוללת במחירי 
�חלקו ותפקידו של כל אחד משלושת הגופי� . ח" מיליו" ש900ובס� הכול , במש� חמש שני

ח לשנה עבור " מיליו" ש60על מפעל הפיס הוטל להקצות : יה כדלקמ"שפעלו לביצוע התכנית ה
� מחשבי� 60,000ובמסגרת זו הוא התחייב לספק לבתי הספר , שרתי� וציוד היקפי, רכישת מחשבי

�, הטמעה חינוכית, ח לשנה עבור תחזוקת ציוד" מיליו" ש60משרד החינו� יקצה ; במש� חמש שני
תכנות , ח לשנה עבור תשתיות תקשוב פיזיות" מיליו" ש60ת יקצו הרשויות המקומיו; בקרה והערכה

� . ולומדות ושדרוג מחשבי

למפעל הפיס ולרשויות המקומיות ,  הסתיימה הפעלת התכנית המשותפת למשרד2003בשנת 
מאז לא הפעיל המשרד . שבמסגרתה מימנו גופי� אלה את רכישת המחשבי� לבתי הספר באר+

מפעל הפיס מוסי# להיות . כדי שבתי הספר יצוידו במחשבי� לתלמידי�תכנית המש� בהיק# ארצי 
אלא באמצעות המענקי� , כמו בעבר, מקור מימו" למחשבי� בבתי ספר א� לא במסגרת תכנית

�החל , יצוי" כי על פי נוהלי מפעל הפיס. שהוא מעביר לרשויות המקומיות למימו" נושאי� שוני
,  לקבוע את סדרי העדיפויות לשימוש בכספי המענקי� רשויות מקומיות מוסמכות2001משנת 

�רשות מקומית יכולה , לדוגמה. ולפיכ� ה" אינ" מחויבות לרכוש באמצעות� מחשבי� לתלמידי
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להחליט להשתמש במענקי מפעל הפיס לשיפו+ מבנה חינו� ולאו דווקא לרכישת מחשבי� לבתי 
 . בהתא� לצרכיה ולסדרי העדיפויות שקבעה, הספר

ÂÓ‡‰ÓÏÈÚÏ ¯ , ˙�˘Ó ÂÈÙÏÂ2003ÏÏÎ Í˘Ó‰ ˙È�Î˙ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÈÚÙ‰ ‡Ï - ˙Èˆ¯‡
ÂÊ ˙Â„ÈÈËˆ‰ ÔÓÓÏ ˙Â·ÈÂÁÓ Ô�È‡ Ô„ˆÓ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Â ÌÈ·˘ÁÓ· ¯ÙÒ‰ È˙· „ÂÈˆÏ ,

 ‰‡Ó‰ Ï˘ ÌÈÚ˘˙‰ ˙Â�˘· ‰ÏÁ‰˘ ¯ÙÒ‰ È˙· ·Â˘ÁÓÏ ˙Èˆ¯‡‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ‰˜ÒÙ� ÈÎ ‰ÏÂÚ
ÌÈ¯˘Ú‰ .˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ „Ú , ËÒÂ‚Â‡2011 ,ÂÊ ˙ÂÏÈÚÙ ‰˘„ÂÁ ‡Ï ÔÈÈ„Ú . 

 ˙�˘·2011 ‡Â‰ ¯ÙÒ‰ È˙·· ÚˆÂÓÓ‰ Èˆ¯‡‰ ÒÁÈ‰ - ¯ÒÈ¯˙Ï „·Ï· ˙Á‡ ·˘ÁÓ ˙„ÓÚ 
 ÌÈ„ÈÓÏ˙-· „ÂÚ ‚È˘‰Ï „¯˘Ó‰ ˘˜È·˘ „ÚÈ‰ ÈÙ ÏÚ ˘¯„�‰Ó ÔË˜ -1997 , Â�ÈÈ‰„14 ÌÈ�˘ 
ÔÎÏ Ì„Â˜ . ÌÈ�˘· Ë˜� ‡Ï „¯˘Ó‰ ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ�2003-2010ÏÏÎ Û˜È‰· ˙ÂÏÂÚÙ· - È„Î Èˆ¯‡

‰Ï‰‡¯Â‰· ·Â˘˜˙‰ ˙‡ ÚÈÓË .„ÂÚÂ ˙‡Ê , ˙�˘·2011 ÌÈ·Â˘ÈÈ ÔÈ· ÌÈ¯ÎÈ� ÌÈÏ„·‰ Â‡ˆÓ� 
¯ÙÒ‰ È˙·· ÌÈ·˘ÁÓ· ˙Â„ÈÈËˆ‰‰ Û˜È‰ ˙�ÈÁ·Ó ÌÈ¯Ê‚Ó ÔÈ·Â , ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„ÏÂ

 ÍÈ˘Ó‰Ï ˙Â¯ÂÓ‡‰ ÌÈ�˘· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Â ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó „ˆÓ ˙Â·ÈÂÁÓ ‰˙ÈÈ‰ ÂÏ
¯ÙÒ‰ È˙· ·Â˘˜˙· ,‰ ÌˆÓˆÏ ‰È‰ Ô˙È� ‰Ï‡ ÌÈÏ„·)ÔÏ‰Ï Â‡¯ .( 

4.  ˙�˘Ï ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È‡ˆÓÓ ÈÙ ÏÚ2011 ,Î-60% Ï‡¯˘È· ¯ÙÒ‰ È˙·Ó 
 Èˆ¯‡‰ ÚˆÂÓÓ‰Ó ¯˙ÂÈ ÔË˜ Û˜È‰· ·˘ÁÓ ˙Â„ÓÚ· ÌÈ„ÈÂˆÓ) ‡Â‰˘1:12( ; È˙·Ó ˙ÈˆÁÓÎ·

 Èˆ¯‡‰ ÚˆÂÓÓ‰Ó ‰·¯‰· ÔË˜ ˙Â„ÈÈËˆ‰‰ Û˜È‰ ı¯‡· ¯ÙÒ‰- ˜¯ Ì‰· ˘È˘ ¯ÙÒ È˙· Ì‰Ó 
Ï ˙Á‡ ·˘ÁÓ ˙„ÓÚ-20ÌÈ„ÈÓÏ˙  ,ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ÌÈ·˘ÁÓ ÏÏÎ Ì‰· ÔÈ‡˘ ¯ÙÒ È˙· Ì‰ÓÂ . 

בשני� אלו קוצ+ התקציב " נאמר כי 2011בתשובת משרד החינו� למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
כי משרד החינו� הפעיל תכניות , עוד נאמר". לנושא התקשוב באורח דרסטי והיקפו היה קט" מאד

 ".  איפשרוג� זאת ככל שהתקציב"מגזריות ואזוריות 

 ÌÈ·˘ÁÓ· Ï‡¯˘È· ¯ÙÒ‰ È˙· Ï˘ ˙Â„ÈÈËˆ‰‰ Û˜È‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ˙�˘· ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï2011 ˙„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰· „ÂÚ ‰Ú·˜�˘ ‰¯ËÓ‰ ˙‚˘‰Ï ˘¯„�‰ Û˜È‰‰Ó ÔË˜ 

ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ· ·Â˘˜˙‰ ˙ÚÓË‰Ï È¯¯‰ . ÌÈ„ÚÈ‰ ˙‚˘‰Ï ˙ÂÈ·˜Ú· ÏÚÙ ‡Ï ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó
‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ˙Â·˜Ú· Ú·˜˘ ,� ÍÎ·Â ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ˙Â�˜‰Ï Â˙ÏÂÎÈ· ˘ÓÓ Ï˘ ‰ÚÈ‚Ù ‰Ó¯‚

˙Á‡Â ÌÈ¯˘Ú‰ ‰‡Ó· ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ ¯‚Â·Ó ˙Â˘¯„�‰ ·Â˘˜˙ ˙ÂÈÂ�ÓÂÈÓ . 

 לא נקטה מדינת 2003בישיבות ועדות הכנסת הועלתה מדי פע� בפע� העובדה כי משנת  .5
פיתוח בישיבת הוועדה לענייני מחקר ו, לדוגמה. ישראל פעולות מערכתיות לתקשוב בתי הספר

 ציינה מנהלת מינהל מדע וטכנולוגיה במשרד החינו� כי 2003מדעי וטכנולוגי שהתקיימה בנובמבר 
היו תקציבי� שיועדו ליישו� , "98מחר "כשהמשרד התחיל ביישו� המלצות ועדת הררי בדוח 

אי" ספק שג� חבריי במשרד וג� החברי� האחרי� כא" יודעי� ", לדבריה. המלצותיה המרכזיות
כמו כ" ". ח ההטמעה שלו נעצרה"תו שלב שלא הוקצה תקציב ייחודי לנושא של יישו� הדושמאו

, הרשויות המקומיות ומפעל הפיס, ציינה כי מאז הסתיי� ההסכ� המשולש בי" משרד החינו�
ברור מעל לכל ספק שאנחנו מדברי� על פער ... מגיע בטיפי" טיפי" אל בתי הספר... המחשוב"

אביב המעבדות במצב טוב יותר מאשר �ברמת השרו" ובצפו" תל, ספק שברעננהכי אי" ... דיגיטלי
� ". במקומות אחרי

הסוגיה : "מר זבולו" אורלב, ר הוועדה דאז" ציי" יו2009בישיבת ועדת החינו� של הכנסת בנובמבר 
נדמה לי שמדי שנה או ... שחוזרת ועולה על שולח" הוועדה]... מחשוב מערכת החינו�[הזאת 

... מערכת המחשוב במערכת החינו� בישראל היא מהמפגרות בעול� המערבי]ש[כיוו" ... י�שנתי
פע� . ולא רק מפגרות באופ" יחסי אלא מפגרות מול המטרות שמשרד החינו� והתרבות הציב לעצמו
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מהנתוני� כפי ,  תלמידי��5לאחר מכ" שאפו שיהיה מחשב אחד ל,  תלמידי��12היה מחשב אחד ל
מנהל ג# מחשבי� במשרד ". להשגת המטרות... בפיגור מאוד משמעותי] אנחנו.. [.שפרסמנו אמש

] וכי... [ייעודי, ציבורי, אי" תכנית לאומית ואי" תקציב ממשלתי"ציי" בישיבה כי עדיי" , החינו�
הרציני , הוא עדיי" מקור הרכש היחידי]... מענקי� לרשויות המקומיות[התקצוב של מפעל הפיס 

 ". ומד לטובת המערכתוהמשמעותי שע

 כי בשנות 2010ת ביולי "ר שמשו" שושני אמר בכנס שנער� במכו" מופ"ל משרד החינו� ד"מנכ
התשעי� של המאה העשרי� מוחשבה מערכת החינו� בעיקר באמצעות כיתות מחשבי� בית 

והמחשבי� התיישנו בטר� , אול� התועלת שהפיקה מערכת החינו� ממהל� זה הייתה דלה, ספריות
 . 12נעשה בה� שימוש רב

 ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ· ‰„ÈÓÏ‰Â ‰‡¯Â‰‰ ÈÓÂÁ˙ ˙‡ Ì„˜Ï È„Î ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ˙È˙Î¯ÚÓ Í˘Ó‰ ˙È�Î˙ Ú·˜È „¯˘Ó‰˘ Ì„Â˜‰ ¯Â˘Ú· ¯·Î ÌÂ˜Ó ‰È‰ ·Â˘˜˙‰ ˙ÂÚˆÓ‡·

ÌÈ‚˘ÂÓ ‰È„ÚÈÂ ˙È�Î˙‰ ˙Ó˘ÂÈÓ ‰·˘ ‰„ÈÓ‰ ˙˜È„·Ï ·˜ÚÓ Úˆ·ÈÂ ¯ÙÒ‰ È˙· ·Â˘ÁÓÏ . 

תכניות מערכתיות חדשות לתקשוב בתי ספר " נאמר כי 2011 מנובמבר בתשובת משרד החינו�
 � ".א� ה" לא תוקצבו ולכ" לא נקבעו דרכי המעקב אחר השגת", �2004 ו2001נכתבו בשני

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד החינו� כי עליו לדאוג לתקצב תכניות עבודה שהוא כותב 
 .ומחליט לאשר כדי שתהיה לה" תכלית

 

 

  ופיתוח של הוראה ולימוד בהתבסס על אמצעי תקשוב קידו�

�לדעת משרד , קידו� ופיתוח של תהליכי הוראה ולימוד המבוססי� על אמצעי תקשוב מחייבי
הכשרת המורי� והתלמידי� בתחו� התקשוב כדי ) א: (13ביצוע פעולות במישורי� שוני�, החינו�

שיעורי� שמוטמע בה� שימוש באמצעי להקנות למורי� מיומנויות שיאפשרו לה� לבנות מערכי 
תקשוב ולייש� אות� בכיתה וכדי להקנות לתלמידי� מיומנויות שיאפשרו לה� לבצע משימות 

לאפשר את נגישות� של המורי� והתלמידי� לתכני� לימודיי� ) ב. (הכוללות שימוש באמצעי� אלה
�מקרני� , מידי� והמורי� מחשבי� לשירות התל�ציוד בתי הספר באמצעי תקשוב ) ג. (דיגיטליי

ביצוע פעולות בקרה והערכה לגבי ) ד. (חיבור למרשתת וציוד נחו+ נוס#, אמצעי החשכה, בכיתות
�ביצוע פעולות במישורי� אלה בעת ובעונה אחת יכולות לסייע ה" למורי� ה" לתלמידי� . היישו

רג את תהליכי לנצל את היתרונות הגלומי� בהתפתחות הטכנולוגית בתחו� התקשוב כדי לשד
 .ההוראה ולשפר את יכולת ההבנה של התלמידי� את החומר הנלמד

 העלה כי ברוב בתי הספר בישראל המחשבי� נמצאי� SITES 14לאומי �המחקר הבי" .1
�המורי� אינ� ; לעומת זאת כיתות הלימוד אינ" מצוידות בתשתיות תקשוב, במעבדות המחשבי

א� כי מעודדי� אות� לרכוש ,  חדשנית ותקשובמחויבי� בהשתלמות בתחומי� של פדגוגיה
המורי� המשמשי� רכזי תקשוב דיווחו ; מיומנויות תקשוב ולשלב בהוראה למידה מבוססת מרשתת

כי המכשולי� שבתי הספר נתקלי� בה� בתהלי� השגת מטרות התקשוב מקור� בשימוש בציוד 

__________________ 

 .7.7.10, ל משרד החינו( על התכנית החדשה לתקשוב מערכת החינו("דברי מנכ, "קו לחינו("פורטל   12
על התכנית ראו , של משרד החינו(" �21התאמת מערכת החינו( למאה ה"על פי מסמכי הרקע לתכנית   13

 . להל%

 . 9ראו הערה , המחקרלגבי   14
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 מהמורי� 22%חקר כי רק עוד העלה המ. מיוש" שאי" בו די להוראה ובמחסור בציוד תקשוב
ממצא זה מיק� את , השתמשו באמצעי תקשוב לצורכי הוראה' למתמטיקה בישראל בכיתות ח

 . 15ישראל במקו� הלפני אחרו" בטבלת המדינות שהשתתפו במחקר

2.  ˙�˘Ï ÌÈ�Â˙� ı·Â˜ ¯ˆÈ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó2010· ·Â˘˜˙‰ ·ˆÓÏ ÌÈÚ‚Â�‰ -300 ¯ÙÒ È˙· 
ÌÂ¯„ ÊÂÁÓ·16 .�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÔÓ ˙ÈˆÁÓÏ ÏÚÓ ÈÎ ‰ÏÚ‰Â ı·Â˜‰ È�Â˙� ˙‡ „·ÈÚ ‰

‰‡¯Â‰‰ ˙¯‚ÒÓ· ·Â˘˜˙ ÈÚˆÓ‡ ÂÓ˘ÈÈ ‡Ï ¯ÙÒ È˙· Ì˙Â‡· ÌÈ¯ÂÓ‰ . 

�שיש , יצוי" כי כאשר תקשוב אינו משולב בהוראה נוצר פער בי" הסביבה החיצונית של התלמידי
 �מסורתית ובי" הסביבה הלימודית שלה� בבית הספר המתנהלת בעיקר בתצורתה ה, בה מחשוב

� . מורה מול כיתה בלי כלי עזר דיגיטליי

עולמית בנושא תקשוב מערכת החינו� �קיימת בעיה כלל" נכתב כי 17ת"במסמ� של מכו" מופ .3
עדיי" ... א�... למהפכה בחינו�... שהתקשוב יוביל... הייתה ציפייה. וישראל אינה יוצאת דופ" בכ�

השינוי המיוחל יתרחש רק . במחשב לבי" הפדגוגיהלא התרחשה אינטגרציה אמיתית בי" השימוש 
לא עוד שיטת מעבדות המחשבי� הנמצאות . כאשר המחשב יהפו� לחלק אינטגרלי מעבודת המורה

 ". אלא שילוב אמיתי בתהלי� ההוראה והלמידה, אי ש� ומעלות אבק

ות תקשוב הצלחה של תכני�בחינת דוגמאות של הצלחה ואי"ת כי "עוד נכתב במסמ� של מכו" מופ
רבות הביאה אותנו למסקנה שנית" להצביע על שני תנאי� הקובעי� את הסיכויי� להצלחת" של 

במסגרת זו יש לשלב יחד . הוליסטית, הגישה של התכנית היא מערכתית.  א":   תכניות תקשוב
�נגישות תלמידי� למידע והכשרת מורי� בתחומי , ביניה� תשתיות תקשוב, מרכיבי� שוני

כל אחד מ" . התאמה בי" כל מרכיבי התכנית לבי" המטרות ובינ� לבי" עצמ�.  "   ב.התקשוב
מ" האמור לעיל עולה שוב המסקנה ". המרכיבי� צרי� להיות מיוש� בדר� שתסייע להשגת המטרה

ולפיה לא די בציוד בתי הספר במחשבי� כדי להטמיע תקשוב בהוראה כמו שלא די רק בהכשרת 
כני� דיגטליי� פדגוגיי� כדי להשיג את ההטמעה של התקשוב בהוראה מורי� או רק בפיתוח ת

 . אלא שיש צור� להפעיל מרכיבי� אלה ואחרי� יחדיו כדי שנית" יהיה להשיג יעד זה

במש� השני� סיפק משרד החינו� למורי� אפשרות לקבל הכשרה בתחו� התקשוב א� לא  .4
רק בשנת .  לקבל הכשרה בכל מיני תחומי�והדבר נית" לה� במסגרת האפשרויות, חייב אות� לכ�

החל משרד החינו� להפעיל תכנית ששמה לה ) 2011 אוגוסט � 2010ספטמבר (א "הלימודי� התשע
תכנית להתאמת מערכת החינו� למאה  "�ארצי �למטרה להטמיע את התקשוב בהוראה בהיק# כלל

ע� זאת באותה שנה . בשמתמקדת בי" השאר בהכשרת המורי� בבית הספר בתחו� התקשו, "�21ה
שרוב� נמצאי� במחוז צפו" ובמחוז דרו� של , יסודיי�,  בתי ספר בלבד�220הופעלה התכנית ב

במסגרת התכנית ניתנת לכל מורה בבית הספר הכשרה שמטרותיה פיתוח יכולתו של . המשרד
�ספרי לתקשורת ע� מורי�לפעול באמצעות פורטל בית, המורה להפעיל תכנה לניהול פדגוגי ,

�להכיר דגמי הוראה שעושי� שימוש באמצעי� דיגיטליי� ולפתח יכולת להטמיע , תלמידי� והורי
�כל מורה המלמד בבית ספר שנכלל בתכנית צויד . את התקשוב בהוראת מקצועות הלימוד השוני

 חיבור �ובכיתות הלימוד הותקנו תשתיות תקשוב , במחשב נייד כדי שיוכל להשתמש בו בכיתה

__________________ 

נוכח , ולו היו משתתפי� בו יש יסוד להניח, ראוי לציי% כי במחקר זה לא השתתפו בתי ספר חרדיי�  15
שתוצאות המחקר היו מלמדות על מצב ירוד יותר של מחשוב בתי הספר , הממצאי� שיובאו להל%

 . בישראל
ר במחוז דרו� בנוגע להיבטי� שוני�  בתי ספ�300קוב/ ממוחשב ובו ציוני� שנת% משרד החינו( ל  16

 . נתוני מינהל מדע וטכנולוגיה, בתחו� התקשוב
 .7ראו הערה   17
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התאמת מערכת החינו� "אשר לתכנית (רמקולי� ואמצעי החשכה , מקרני�, למרשתתבפס רחב 
 ). ראו להל", "�21למאה ה

 ˙ÂÓ„˜˙‰ ‰ÏÁ ˙Á‡Â ÌÈ¯˘Ú‰ ‰‡Ó‰ Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰ ¯Â˘Ú· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ÈÚˆÓ‡· ˘ÂÓÈ˘ ÏÚ ÌÈÒÒÂ·Ó‰ „ÂÓÈÏÂ ‰‡¯Â‰ Ï˘ ‰ÚÓË‰‰ ‡˘Â�· „·Ï· ‰ËÚÂÓ ˙È˙Î¯ÚÓ

·Â˘˜˙ .˙�˘ ÔÈ·˘ ‡ˆÓ� 2003 ˙�˘Ï 2010ÏÏÎ ˙È�Î˙ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÈÚÙ‰ ‡Ï - ˙Èˆ¯‡
 ¯ÙÒ‰ È˙· „ÂÈˆÏ ˙ÂÏÂÚÙ‰ Í˘Ó‰Ï Èˆ¯‡ Û˜È‰· ÏÚÙ ‡Ï ÔÎÂ ‰‡¯Â‰· ·Â˘˜˙‰ ˙ÚÓË‰Ï

˙ÂÓÈ‡˙Ó ·Â˘˜˙ ˙ÂÈ˙˘˙· . ˙È˙ÂÚÓ˘Ó ˙ÏÂÎÈ ı¯‡· ¯ÙÒ‰ È˙· ÏÏÎÏ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ÍÎ ·˜Ú
·Â˘˜˙‰ ÈÚˆÓ‡· ˘ÂÓÈ˘ ÌÈÏÏÂÎ‰ ‰‡¯Â‰ ÈÎÈÏ‰˙ ÌÈÈ˜Ï . ˙�˘· ˜¯2010 „¯˘Ó‰ ÏÁ‰ 

 ˙È˙Î¯ÚÓ ·Â˘˜˙ ˙È�Î˙ ÏÈÚÙ‰Ï-" ‰ ‰‡ÓÏ ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ ˙Ó‡˙‰-21 ." ÂÊ ˙È�Î˙ Ì‡
 ˙‡ ÚÈÓË‰Ï ˙È˘ÓÓ ˙ÏÂÎÈ ı¯‡· ¯ÙÒ‰ È˙· ÏÏÎÏ ˙Â�˜‰Ï ‰¯ÂÓ‡ ‡È‰ ‰‡ÂÏÓ· Ì˘ÂÈ˙

‰‡¯Â‰· ·Â˘˜˙‰ , ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ÌÈ·˘ÁÓ· ¯ÙÒ‰ È˙· Ï˘ „ÂÈˆ ˙ÏÏÂÎ ‰�È‡ ‡È‰ ˙‡Ê ÌÚÂ) ÏÚ
 ˙È�Î˙‰-ÔÏ‰Ï Â‡¯  .( 

 

 

  הלימה בי� נתוני� על מספר עמדות מחשב לתלמידי��אי

 ובו נתוני� על 2011משרד מבקר המדינה קיבל ממשרד החינו� קוב+ ממוחשב הנוגע לשנת  .1
ובה� נתוני� על מספר התלמידי� ומספר עמדות המחשב ,  בתי הספר במחוזות השוני�4,300 �כ

 ).  הקוב+ הראשו"�להל" (בכל בית ספר 

שרד מבקר המדינה קבצי� ממוחשבי� של משרד החינו� ובה� נתוני� על מספר עמדות עוד קיבל מ
את הנתוני� האלה גיבש . מחוז צפו" ומחוז דרו�, המחשבי� בבתי ספר יסודיי� בשניי� ממחוזותיו

במחוזות אלה " �21תכנית להתאמת מערכת החינו� למאה ה"מינהל מדע וטכנולוגיה לצור� הפעלת 
הקוב+ מכיל ציוני� שנת" משרד החינו� לכל בית ספר בהיבטי� שוני� ). שני הקוב+ ה�להל" (

 . וכ" את היחס בי" מספר התלמידי� למספר עמדות המחשב, הנוגעי� להיק# התקשוב בו

ÌÈˆ·˜‰ È�˘ ÔÈ· ‰ÂÂ˘‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÌÈ�Â˙� Â�ÈÂˆ Ì‰Ó „Á‡ ÏÎ· ÈÎ ‰ÏÚ‰Â
¯ÙÒ‰ È˙·· ·˘ÁÓ‰ ˙Â„ÓÚ ¯ÙÒÓ ÏÚ ÌÈ¯Á‡ ,·„‰Â ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó È�Â˙�˘ ˘˘Á ¯¯ÂÚÓ ¯

˘¯„�Î ÌÈ�ÓÈ‰Ó Ì�È‡ . 

  �70ל)  שאלו" משרד מבקר המדינה�להל" ( שלח משרד מבקר המדינה שאלו" 2011 במר+  .2

מנהלי בתי ". �21התאמת מערכת החינו� למאה ה" בתי הספר היסודיי� שנכללו בתכנית �220מ
את מספר התלמידי� בבית הספר ואת , רבי" השא, הספר שאליה� נשלח השאלו" התבקשו לציי"

�מבתי הספר ) 68% (�48תשובות התקבלו מ. מספר עמדות המחשב השמישות העומדות לרשות
 . שאליה� נשלח השאלו"
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 ¯È·Ú‰˘ ÌÈ·˘ÁÂÓÓ‰ ÌÈˆ·˜‰Ó ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ ÌÈ�Â˙� ÔÈ· ‰ÂÂ˘‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ) ÔÏ‰Ï-ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó È�Â˙�  (È�Â˙�Ï È˙· ÈÏ‰�Ó Ì‰ÈÏÚ ÂÁÂÂÈ„˘ Ì

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÔÂÏ‡˘Ï Ì‰È˙Â·Â˘˙· ¯ÙÒ .˙È�Ë¯Ù ‰˙ÈÈ‰ ‰‡ÂÂ˘‰‰ , ‰˙˘Ú� ¯ÓÂÏÎ
 ¯ÒÓ˘ ÌÈ�Â˙�‰ ÔÈ·Â ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó È�Â˙�Ó ‰ÏÚ˘ ÈÙÎ „ÈÁÈ ¯ÙÒ ˙È· Ï˘ ÌÈ�Â˙� ÔÈ· ‰‡ÂÂ˘‰

¯ÙÒ‰ ˙È· Ï‰�Ó ÂÈÏÚ .¯˙ÂÈ ÌÈÎÂÓ� ÌÈ¯ÙÒÓ ÏÚ ÂÁÂÂÈ„ ¯ÙÒ‰ È˙·Ó ˜ÏÁ ÈÎ ‡ˆÓ� ,ÙÂ‡· Ô
 ÌÈ·˘ÁÂÓÓ‰ ÌÈˆ·˜‰Ó ÂÏÚ˘ ÌÈ¯ÙÒÓÏ ‰‡ÂÂ˘‰· ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ·˘ÁÓ ˙Â„ÓÚ Ï˘ È˙ÂÚÓ˘Ó

ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ ,Ì‰È·‚Ï .ı·Â˜Ó· ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÁÎÂ� , ıÈÏÓÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 Ì˙Â‡ ÔÎ„ÚÏÂ ¯ÙÒ‰ È˙·· ÌÈ·˘ÁÓ‰ ˙Â„ÓÚ ÏÚ ÂÈ�Â˙� ˙Â�ÓÈ‰Ó ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘ÓÏ

Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ· . 

". הנתוני� שבידי המשרד בחלק� אינ� עדכניי�" נאמר כי 2011מבר בתשובת משרד החינו� מנוב
השנה האחרונה אנו פועלי� באופ" אינטנסיבי ונמר+ לשיפור� וטיוב� "עוד נאמר כי במהל� 

 ". באמצעות סקרי משוב ועבודה שוטפת מול בתי הספר והרשויות

 

 

 הצטיידות במחשבי� לתלמידי� בבתי ספר והבדלי� בי� מגזרי� 

  יישובי�ובי�

המעוניינת להיות חלק מ" הקהילה העולמית ולהתחרות בכלכלה , מערכת חינו� במדינה דמוקרטית
נדרשת להקנות לתלמידי� כלי� שיאפשרו לה� להשתלב בהצלחה כאנשי� בוגרי� , העולמית

הזדמנות , מתו� ער� השוויו" החברתי, כמו כ" מערכת החינו� צריכה לתת. בחברה ובשוק העבודה
כלכלי שונה המשתייכי� למגזרי� שוני� ומתגוררי� א� במרכז � לתלמידי� בעלי רקע חברתישווה

לרכוש השכלה שווה ורלוונטית למיומנויות הנדרשות מאד� בוגר במאה העשרי� , א� בפריפריה
הבדלי� ניכרי� בי" יישובי� בהיק# ההצטיידות של בתי ספר במחשבי� לתלמידי� משקפי� . ואחת

הבדלי� בי" , בי" היתר, שמשמעו, "פער דיגיטלי"תופעה זו מכונה . תיות התקשובשוויו" בתש�אי
 . קבוצות אוכלוסייה שונות בכל הקשור לחשיפה לעול� המחשבי� ולשימוש בו

 לגבי מספר עמדות 2011משרד מבקר המדינה עיבד וניתח את נתוני משרד החינו� לשנת  .1
רי אוכלוסייה שוני� כדי לאבח" עד כמה ה� המחשב בבתי ספר שבה� לומדי� תלמידי� ממגז

 : להל" עיקר הממצאי�. נבדלי� זה מזה בהיק# ההצטיידות

)‡( Ï Ï Î  ˙ Â ‡ ˆ Â ˙-˙ Â È ˆ ¯ ‡ 

)1( Î·-4,300Î ˘È ¯ÙÒ È˙· -127,000·˘ÁÓ ˙Â„ÓÚ  ,Î ˙¯˘Ï ˙Â¯ÂÓ‡‰-1.53 ÔÂÈÏÈÓ 
 ÌÈ„ÈÓÏ˙- Ï˘ ÚˆÂÓÓ ÒÁÈ 1:12 -Ï ÚˆÂÓÓ· ˙Á‡ ·˘ÁÓ ˙„ÓÚ -12ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï  . 

)2( Î·-2,600) Î-60% (Ó-4,300 ÚˆÂÓÓ‰Ó ¯˙ÂÈ ÔË˜ ˙Â„ÈÈËˆ‰‰ Û˜È‰ ¯ÙÒ‰ È˙· 
Èˆ¯‡‰ ,Â�ÈÈ‰„ ,Ó ¯˙ÂÈÏ ÚˆÂÓÓ· ˙Á‡ ·˘ÁÓ ˙„ÓÚ-12ÌÈ„ÈÓÏ˙  . 

)3( Î·-2,000) Î-46% (Ó-4,300 ¯„ÚÈ‰ È„Î „Ú „Â‡Ó ÔË˜ ˙Â„ÈÈËˆ‰‰ Û˜È‰ ¯ÙÒ È˙· 
ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ÌÈ·˘ÁÓ .Â�ÈÈ‰„ ,„ÓÚ Ì‰· ˘È˘ ¯ÙÒ È˙· ÌÈÏÏÎ� ‰Ê ÁÏÙ· ˙Á‡ ·˘ÁÓ ˙

Ï ÚˆÂÓÓ·-20ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ÌÈ·˘ÁÓ ÏÏÎ Ì‰· ÔÈ‡˘ ¯ÙÒ È˙· ÔÎÂ ¯˙ÂÈÂ ÌÈ„ÈÓÏ˙  . 

)4( Î·-1,400 ÔÈ·Ó 2,000ÔË˜ Ì˙Â„ÈÈËˆ‰ Û˜È‰˘ ¯ÙÒ‰ È˙·  , ÛÈÚÒ· ¯ÂÓ‡Î3 , ÂÈ‰ ‡Ï
ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ·˘ÁÓ ˙Â„ÓÚ ÏÏÎ , ˙Â„ÓÚ· ÏÏÎ ÌÈ„ÈÂˆÓ Ì�È‡ ¯ÙÒ‰ È˙·Ó ˘ÈÏ˘Î ¯ÓÂÏÎ

·˘ÁÓ . 
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 בתי ספר �4,300ר תלמידי� לעמדת מחשב כפי שעלה מהנתוני� על כלהל" תרשי� של היחס מספ
 :באר+

 

 

 ÚÂ‚ÙÏ ÌÈÏÂÏÚ ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ·˘ÁÓ ˙Â„ÓÚ· ˙Â„ÈÈËˆ‰‰ Û˜È‰· ¯ÙÒ È˙· ÔÈ· ‰Ï‡ ÌÈ¯ÚÙ
 ÂÏ Â¯˘Ù‡È˘ ÌÈÏÎ ˙Â�˜ÏÂ ‰ÏÎ˘‰ ˘ÂÎ¯Ï ‰ÂÂ˘ ˙Â�Ó„Ê‰ „ÈÓÏ˙ ÏÎÏ ¯˘Ù‡Ï ˙ÏÂÎÈ·

‰„Â·Ú‰ ˜Â˘·Â ‰¯·Á· ¯‚Â· Ì„‡Î ‰ÁÏˆ‰· ·Ï˙˘‰Ï. 

)·( È ¯ Ê ‚ Ó  Á Â ˙ È �  ˙ Â ‡ ˆ Â מספר תלמידי� ( להל" טבלה המראה את היחס הממוצע :˙
למעט המגזר החרדי שהנתוני� לגביו יובאו ( במגזרי אוכלוסייה שוני� 2011לשנת ) לעמדת מחשב

 ): בהמש�

ÒÁÈ : 

 ÌÈ„ÈÓÏ˙ ¯ÙÒÓ

·˘ÁÓ ˙„ÓÚÏ 

 ˙Â„ÓÚ ¯ÙÒÓ 

ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ·˘ÁÓ 

 ¯ÙÒÓ 

ÌÈ„ÈÓÏ˙ 

 ¯ÙÒÓ 

¯ÙÒ È˙· ¯Ê‚Ó 

 ממלכתי�יהודי 1,516 667,000 75,490 9

 *ד" ממ�יהודי 721 206,500 22,330 9

 ערבי 620 294,000 14,400 20

 דרוזי 78 33,260 2,835 12

 בדואי 149 81,320 4,110 20

 .חינו( ממלכתי דתי *

מנתוני הטבלה עולה כי יש הבדלי� גדולי� בי" המגזר היהודי בחינו� הממלכתי והממלכתי דתי 
יהודי בהיק# ההצטיידות בעמדות מחשב בבתי �ובי" המגזר הלא)  יהודי ללא חינו� חרדימגזר(

, בבתי הספר במגזר היהודי הממלכתי הייתה בממוצע עמדת מחשב אחת לתשעה תלמידי�: הספר



 711 משרד החינו(

 עמדה אחת � תלמידי� ובמגזר הערבי ובמגזר הבדואי �12במגזר הדרוזי עמדה אחת בממוצע ל
 .  תלמידי��20בלבד ל

)‚( È„¯Á‰ ¯Ê‚Ó· Ì‰ ÏÏÎ ÌÈ·˘ÁÂÓÓ Ì�È‡˘ ı¯‡· ¯ÙÒ‰ È˙· ·Â¯ ÈÎ ‡ˆÓ� , Ì‰Â
 ‰Ê ¯Ê‚Ó· ·Â¯ ÌÈÂÂ‰Ó-Î· -900Ó -1,230ÌÈ·˘ÁÓ ÏÏÎ ÔÈ‡ ÌÈÈ„¯Á ¯ÙÒ È˙·  . 

 ÌÈÂÒÓ ¯Ê‚ÓÏ ÌÈÎÈÈ˘˘ ¯ÙÒ È˙·· ÌÈ·˘ÁÓ· ÈÒÁÈ ¯ÂÒÁÓ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
„Ê‰ Ì‰· ÌÈ„ÓÂÏ‰ ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ˙Â�˜‰Ï ˙ÏÂÎÈ· ÌÈÚ‚ÂÙ ˙ÂÈÂ�ÓÂÈÓ ˙˘ÈÎ¯Ï ‰ÂÂ˘ ˙Â�Ó

·Â˘˜˙‰ ,È�¯„ÂÓ‰ ÌÏÂÚ· ˙Â˘¯„�‰ ˙ÂÈÂ�ÓÂÈÓ‰Ó ˜ÏÁ Ô‰˘. 

ראוי לציי" כי מנהל ג# מחשוב , בנוגע לממצא ולפיו אי" מחשבי� ברוב בתי הספר במגזר החרדי
 למשרד מבקר המדינה כי מאות בתי ספר בחינו� 2011במינהל מדע וטכנולוגיה מסר במכתב ממר+ 

 � ".להתמחשב"מעונייני� החרדי אינ

 והעלה שג� יישובי� שוני� 2011משרד מבקר המדינה עיבד את נתוני משרד החינו� לשנת  .2
 בבתי � מספר תלמידי� לעמדת מחשב �באר+ נבדלי� זה מזה במידה ניכרת מבחינת היחס הממוצע 

יש , בקירוב) תלמידי� לעמדת מחשב (1:12בעוד שהממוצע הארצי בבתי הספר הוא יחס של . הספר
 .  וא# גרוע מכ�1:20 ולעומת� ביישובי� אחרי� היחס הוא �1:10יישובי� שבה� יחס זה קט" מ

 È˙· ÔÈ· ÌÈÏ„·‰Ï Ú‚Â�· ‰Ê ˜¯Ù· Â‚ˆÂ‰˘ ÌÈ�Â˙�‰ ÁÎÂ� ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯ÙÒ , ˙„ÓÚÏ ÌÈ„ÈÓÏ˙ ¯ÙÒÓ Ï˘ ÚˆÂÓÓ‰ ÒÁÈ‰ ˙�ÈÁ·Ó ÌÈ·Â˘ÈÈ ÔÈ·Â ÌÈ¯Ê‚Ó ÔÈ· ÔÎÂ

ÙÒ‰ ˙È·· ·˘ÁÓ¯ ,‰Ï‡ ÌÈ¯ÚÙ ÌÂˆÓˆÏ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÛÂ˙È˘· ÏÂÚÙÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ . 

על פי תשובת משרד החינו� . משרד החינו� אינו משתת# במימו" המחשבי� ע� מפעל הפיס .3
] המקומיות[על פי התחייבות משרד החינו� לרשויות ",  למשרד מבקר המדינה2011מנובמבר 

אשר מבקר ) באמצעות זכיי"(ות התשעי� מער� בקרה מאז שנ] עוד[מפעיל המשרד , ולמפעל הפיס
 ]". במחשבי� שנעשי� ברשויות המקומיות[ומלווה את תהליכי ההצטיידות 

�ולאו , בהתחשב בכ� שרשויות מקומיות סוברניות לייעד את מענקי מפעל הפיס לצרכי� שוני
� כלל את בדק משרד מבקר המדינה כמה מה" לא ייעדו, דווקא לרכישת מחשבי� לתלמידי

המענקי� למטרה זו וא� הייתה לכ� השפעה על היק# ההצטיידות במחשבי� של בתי הספר 
 . בתחומ"

 ÌÈ�˘· ÈÎ ‰ÏÂÚ ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ È�Â˙�Ó2003-2010 ÈÙÒÎ· ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ Â˘Ó˙˘‰ 
 Ï˘ ÏÏÂÎ ÌÂÎÒ· ÌÈ„ÈÓÏ˙ ¯Â·Ú ¯ÙÒ‰ È˙·Ï ÌÈ·˘ÁÓ ˙˘ÈÎ¯Ï ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓÓ ÌÈ˜�ÚÓ‰ 

Î-134˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á .‰ ˜¯Ù· ¯ÂÓ‡‰ ÔÓÊ50Î ÔÈ·Ó -250Â˘Ó˙˘‰ ‡Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯  , ÂÏÂ
˙Á‡ ÌÚÙ ,‰Ê Í¯ÂˆÏ ‰Ï‡ ÌÈ˜�ÚÓÓ ÌÈÙÒÎ· ;Â¯Á· ÂÏ‡ ˙ÂÈÂ˘¯ , Ô‰Ï ÌÈ¯˘Ù‡Ó˘ Ì˘Î

ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ Ï˘ ‰‡ˆ˜‰‰ ÈÏ‰Â� ,˙Â¯Á‡ ˙Â¯ËÓÏ ÌÈ˜�ÚÓ‰ ÈÙÒÎ· ˘Ó˙˘‰Ï , È¯„Ò ÈÙ ÏÚ
Ô‰Ï˘ ˙ÂÙÈ„Ú‰ . 
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שבי� בבתי הספר כפי שעלה ממסמ� משרד משרד מבקר המדינה בדק את היק# ההצטיידות במח
במענקי מפעל הפיס , 2003החל משנת ,  ברשויות המקומיות שלא השתמשו200819 לשנת 18החינו�

� . לרכישת מחשבי� לתלמידי

· ÈÎ ‰ÏÚ-26) ˙ÈˆÁÓÎ (Ó-50 ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ È˜�ÚÓ· Â˘Ó˙˘‰ ‡Ï˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ 
 ˙�˘Ó ÏÁ‰ ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ÌÈ·˘ÁÓ ˙˘ÈÎ¯Ï2003˙ÂÁÙ ÂÈ‰  ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ÚˆÂÓÓ· ·˘ÁÓ ˙Â„ÓÚ 

ÎÏ ÚˆÂÓÓ· ˙Á‡ ·˘ÁÓ ˙„ÓÚ ‰È‰˘ ˙Ú ‰˙Â‡· Èˆ¯‡‰ ÚˆÂÓÓÏ ‰‡ÂÂ˘‰· ¯ÙÒ‰ È˙··-13 
ÌÈ„ÈÓÏ˙20 -Ï ˙Á‡ ·˘ÁÓ ˙„ÓÚÓ ÏÁ‰ ‰È‰ Ô‰· ‡ˆÓ�˘ ÒÁÈ‰ -15 ‰„ÓÚÏ „ÚÂ ÌÈ„ÈÓÏ˙ 

Ó ¯˙ÂÈÏ ˙Á‡-20ÌÈ„ÈÓÏ˙ . 

 העלה את 2006בנושא תשתיות תקשוב בבתי הספר לשנת  SITESלאומי �הבי" המחקר .4
 : הממצאי� האלה

 � 1:10רק בשליש מבתי הספר בישראל היחס בי" מספר התלמידי� למספר המחשבי� היה  )א(
�ברבע מבתי הספר היחס הגיע ; היעד שקבע משרד החינו� בשנות התשעי� של המאה העשרי

יש התחתו" נתוני� אלה הנוגעי� להיק# התקשוב הציבו את ישראל בשל. 1:20 �לממדי� של יותר מ
 .של הטבלה

, בנוגע לשיפור בתשתיות התקשוב הוצבה ישראל במקו� נמו� בטבלת הדירוג של המדינות )ב(
 � פחתה נגישות התלמידי� למחשבי� בבתי ספר בישראל 1998�2006נוכח הנתוני� ולפיה� בשני

 .  תלמידי� ויותר�20והוכפל מספר בתי הספר שבה� יש עמדת מחשב אחת בלבד בממוצע ל

 . הצוותי� החינוכיי� בבתי הספר בישראל דיווחו על ציוד מיוש" ובכמות בלתי מספיקה )ג(

 ˙Â�˘· ÂÓˆÚÏ Ú·˜˘ ÌÈ„ÚÈ· „ÓÚ ‡Ï ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó˘ Ì‰ Ì‚ ÌÈÏÚÓ ‰Ê‰ ¯˜ÁÓ‰ È‡ˆÓÓ
¯ÙÒ‰ È˙· ·Â˘˜˙Ï Ú‚Â�· ÌÈ¯˘Ú‰ ‰‡Ó‰ Ï˘ ÌÈÚ˘˙‰ ; ¯ÙÒ‰ È˙· ÔÈ· ÌÈ¯ÎÈ� ÌÈÏ„·‰ ˘È

Ó ˙„ÓÚÏ ÌÈ„ÈÓÏ˙ ¯ÙÒÓ ˙�ÈÁ·Ó·˘Á ; È„ Â· ÔÈ‡Â Ô˘ÂÈÓ ¯ÙÒ‰ È˙·· „ÂÈˆ‰Ó ˜ÏÁÂ
ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ·Â˘˜˙ ˙ÂÈÂ�ÓÂÈÓ ˙ÈÈ�˜‰ÏÂ ‰‡¯Â‰ ÈÎ¯ÂˆÏ . 

בישיבת ועדת , ר עופר רימו""ד, בעניי" זה ציי" מנהל המינהל למדע ולטכנולוגיה במשרד החינו�
ביחס של  מבתי הספר היו כבר  �35%כ,  בישראל�1998ב: "כלהל", 2010החינו� של הכנסת באפריל 

 OECD �כי רוב מדינות ה, אני אומר כבר] ..... עמדת מחשב לרשות תשעה תלמידי� בממוצע [1:9 
תלמיד �ומדינת ישראל היא אחת המדינות היחידות שמבחינת יחס מחשב, מאז התקדמו בעניי" הזה

שה אלא ג� מבחינת השימוש הפדגוגי שנע, תלמיד�לא רק לגבי יחס מחשב. המצב נעשה יותר גרוע
�נמצא בנסיגה בישראל בהשוואה , המיקו� של המחשבי� והתחזוקה שלה�, באמצעות המחשבי

 יינת" ביטוי ממשי לבדיקת מיומנויות תקשוב של 2012הוא הוסי# כי משנת ". OECD �למדינות ה
 . לאומיי� בתחו� החינו� שישראל מתעתדת להשתת# בה��תלמידי� במבחני� בי"

__________________ 

 על היחס הממוצע בי� מספר תלמידי� למספר עמדות המחשב 2008נתוני משרד החינו� לשנת   18
 . ביישובי� באר�

 על היישובי� בתי ספר א� בלי לכלול בנתוניו,  המשי� המשרד להפיק מסמכי� כאלה2008לאחר שנת   19
שבה� אי� מחשבי� כלל או שאי� למשרד נתוני� מלאי� , חרדיי� וחלק מבתי הספר ממגזרי המיעוטי�

 . עליה�

 הרשויות המקומיות שלא השתמשו במענקי מפעל 50לצד הממצא שהועלה ולצור� הבהרה יצוי� כי בי�   20
היו ג� רשויות שבה� השתווה היחס הפיס בתקופה שנבדקה לרכישת מחשבי� לתלמידי� בבתי הספר 

ה� רכשו , בי� מספר התלמידי� למספר עמדות המחשב בבתי הספר לממוצע הארצי והיה א" טוב ממנו
 .מחשבי� לתלמידי� ממקורות מימו� אחרי� לרבות מתקציב�
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ÏÈÚÏ ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÁÎÂ� , È˙ÎÏÓÓ ÈÙÒÎ ¯Â˜Ó ˙ÚÈ·˜Ï ÏÂÚÙÏ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ
 È˙ÎÏÓÓ Ì¯Â‚ ÔÈ‡˘ ·ˆÓ‰ ÌÚ ÔÈÎÒ‰Ï ÌÂ˜Ó· ¯ÙÒ‰ È˙·Ï ÌÈ·˘ÁÓ‰ ˙˘ÈÎ¯ ˙‡ ·ˆ˜˙È˘

ÍÎ ÏÚ „˜ÙÂÓ˘ . ÌˆÓˆÏ ÚÈÈÒÈ ¯ÙÒ‰ È˙·Ï ÌÈ·˘ÁÓ ˙˘ÈÎ¯Ï È˙ÎÏÓÓ È·Èˆ˜˙ ¯Â˜Ó ˙ÚÈ·˜
· ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ ÔÈ·Â ÌÈ¯Ê‚Ó ÔÈ· ÌÈ¯ÚÙ‰ ˙‡ È˙ËÈ˘Â Ô�ÎÂ˙Ó ÔÙÂ‡· ÈÚˆÓ‡Ï Ú‚Â�‰ ÏÎ

¯ÙÒ‰ È˙·· ·Â˘ÁÓ‰ . 

 

 

 איכות הציוד הממוחשב בבתי הספר

 התלמידי� בבתי הספר נדרשי� להכיר תכנות מחשב 21על פי הדרישות המעודכנות של המשרד
בבתי . לצורכי חיפוש מידע ושימוש באתרי תוכ" דיגיטלי, בי" השאר, שונות ולהשתמש במרשתת

� שוני�הספר יש מחשבי� ע� מעבדי� מסוגי , �המאפשרי� שימוש חלקי " חלשי�"בה� מעבדי
 ה� מקשי� על התלמיד להתחבר למאגרי מידע במרשתת ולאתרי תוכ" בתחומי� �ומוגבל במחשב 

 .הנוגעי� ללימודיו

 ˙�˘Ï ÌÈ�Â˙� ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‡ÈˆÓ‰ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ˙¯Â˜È·‰ ÍÏ‰Ó·2011 È‚ÂÒ ÏÚ 
Î· ÌÈ‡ˆÓ�‰ ÌÈ„·ÚÓ‰-1,850 ¯ÙÒ È˙· - Î-40%ı¯‡· ¯ÙÒ‰ È˙·Ó  .ÌÈ�Â˙�‰ ÈÙ ÏÚ ,
Î ˘È ¯ÙÒ È˙· Ì˙Â‡·-81,000ÏÂÎ‰ ÍÒ· ÌÈ„·ÚÓ  ,Î-26,000) 32% ( ÌÈ„·ÚÓ Ì‰Ó

ÌÈ‚ÂÒ‰Ó- Pentium 1 ,Pentium 2 , Pentium 3 Â-Celeron . 

מחשבי� מבוססי מעבדי� " כי 2011מינהל מדע וטכנולוגיה מסר למשרד מבקר המדינה באוגוסט 
 � WINDOWS XP להתקנת מערכת הפעלה מסוג ‡�Celeron ÌÈÓÈ‡˙Ó Ì�È ו1,2מסוג פנטיו

�במסגרת התכנית ... להקנות לתלמידי� את מיומנויות התקשוב... ומעלה ועל כ" אינ� מתאימי
... לשימוש סביר בפורטל הבית ספרי ובאתרי� של כל אחד מספקי התוכ"] מתאימי�[החדשה ולא 

המשרד החל , �21 התאמת מערכת החינו� למאה ה�ה התכנית החדש[שהוגדרו בתכנית החדשה 
כדאי ] לא יהיה[הפתרו" ... א�... 'רזה'נית" להפו� מחשבי� כאלו למחשב ]. 2010להפעילה בשנת 

 WINDOWS XPמתאימי� להתקנת " נאמר כי ה� Pentium 3בנוגע למעבדי� מסוג ". כלכלית
הקניית מיומנויות התקשוב לתלמידי�  לÈ˜ÏÁ ‰�ÚÓיתנו ... א� חלשי� מבחינת כוח עיבוד ולכ"

" במסגרת התכנית החדשה ולשימוש סביר בפורטל הבית ספרי ובאתרי� של כל אחד מספקי התוכ"
 ). ההדגשות במקור(

 Ì�È‡ ¯ÙÒ‰ È˙·· ÌÈÓÈÈ˜˘ ÌÈ„·ÚÓ‰Ó È˙ÂÚÓ˘Ó ˜ÏÁ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ÈÙ ÏÚ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ
‰ È˙·· ÌÈ„ÈÓÏ˙‰˘ ·Â˘˜˙‰ ÈÎ¯Âˆ ˙‡ ˜ÙÒÏ È„Î ÌÈÓÈ‡˙ÓÌ‰Ï ÌÈ˜˜Ê� ¯ÙÒ . 

 ÌÈ„·ÚÓ‰ ÏÚ ÛÒÂ� ÈÎ ‰ÏÚ ¯ÙÒ È˙· ÈÏ‰�Ó ÌÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ÌÈ¯Â¯È·Ó
‰"ÌÈ˘ÏÁ " ÌÈ·˘ÁÓ È˙¯˘ Ì‚ ¯ÙÒ È˙·· ÌÈ˙ÚÏ ˘È"ÌÈ˘ÏÁ ." ÌÈÏ‚ÂÒÓ ‰Ï‡ ÌÈ˙¯˘

ÌÈ·˘ÁÓ‰ ˙„·ÚÓ· ÌÈ·˘ÁÓ‰Ó ˜ÏÁ Ï˘ ˜¯ ˙È�ÓÊ Â· ‰„Â·Ú· ÍÂÓ˙Ï , È˘Â˜ ˘È˘ Ô‡ÎÓÂ
Â· „ÓÏÏ-ÈÓÏ˙ Ï˘ ‰ˆÂ·˜ ˙È�ÓÊÌÈ·˘ÁÓ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ„ . 

__________________ 

 . ראו להל�, "$21התאמת מערכת החינו� למאה ה"על פי תכנית   21
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 ·Â˘ÁÓ‰ ˙ÂÈ˙˘˙ Ì‰ÈÙÏ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ�Â˙�‰ ÈÎ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â˘Â¯„‰ ˙ÂÈÂ�ÓÂÈÓ‰ ˙ÈÈ�˜‰ ¯˘Ù‡Ï ÌÈÏÂÎÈ Ì�È‡ ¯ÙÒ‰ È˙·Ó ˜ÏÁ· ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈ·˘ÁÓ‰Â ,

‰ÈÚ·Ï ÌÈÙÒÂÂ˙Ó ,ÏÈÚÏ ‰˙ÏÚ˘ , ÌÈÙÈ¯ÁÓÂ ¯ÙÒ È˙·· ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ÌÈ·˘ÁÓ· ¯ÂÒÁÓ Ï˘
‰˙Â‡ . 

 

 

 ולות לקידו� התקשוב פע

ארציות ומערכתיות לתקשוב בתי � משרד החינו� לא נקט פעולות כלל2003�2010בשני� , כאמור
או השתת� , וע� זאת המשרד נקט פעולות בהיקפי� קטני� יותר לתקשוב בתי הספר, הספר

 : להל" יובאו בתמצית דוגמאות לכ�. בפעולות מסוג זה

משלה לייש� במסגרת תכנית לפיתוח הנגב פרויקט  התקבלה החלטת מ2008בספטמבר  .1
בעקבות זאת הפעיל משרד החינו� תכנית לציוד . 22בנגב" כיתות חכמות"להקמת גני� מדעיי� ו

כמו מחשבי� ניידי� (כיתות הלימוד בבתי הספר שהשתתפו בפרויקט באמצעי� מתוקשבי� 
 ). מקרני� וחיבור למרשתת, ומחשבי� נייחי�

ת  .2 י נ כ ל"ת ה  מ ס י דס י מ ל ת ל   על ידי גופי� עסקיי� 2006התכנית נוסדה בשנת : 23"כ
התכנית מופעלת במספר מצומצ� של יישובי� בפריפריה . ומ" המגזר השלישי ובשיתו� המשרד

על פי התכנית התלמידי� .  משתמשי��100,000ומתוכננת בתקופה של כחמש שני� להגיע לכ
 סיסמאות אישיות שמאפשרות לה� והמורי� מוכשרי� לעבודה בסביבה מתוקשבת ומקבלי�

, בי" השאר, תלמידי� והורי�, משתתפי� מורי�, בדר� זו. לתקשר ביניה� באמצעות המרשתת
. בפורומי� בנושאי� שוני� ועוקבי� אחר שיעורי הבית והעבודות שהתלמידי� צריכי� להגיש

 .לספק אות�המשרד פועל להגדיר את צרכי התוכ" והפעילויות הפדגוגיות במסגרת התכנית ו

ט .3 פ ו ס ו ר ק י י מ ת  ר ב ח  " י ב ו  � ו נ י ח ה ד  ר ש מ  " י ב ת  ו ר ש ק ת שנקראת : ה
School Agrement � ומטרתה להסדיר את זכויות השימוש במוצרי 2005 ההתקשרות החלה בשנת 

התכנה של החברה בבתי הספר ולאפשר לה� ולעובדי ההוראה נגישות רבה יותר למוצרי החברה 
 .ובמחירי� נמוכי�

ת  .4 י נ כ ח"ת המ ר ו מ ל  כ ל ד  י י נ ב  תכנית שמופעלת במשות� על ידי משרד : "ש
,  ביזמת העמותה2007התכנית הושקה באוגוסט . והסתדרות המורי�" קר" אתנה"עמותת , החינו�

מנתוני� שפרסמה העמותה באתר . רשויות מקומיות ותורמי�, והיא מופעלת במימו" משרד החינו�
 מורי� בה� צוידו �6,000וכ,  יישובי��160תכנית כ נכללו ב2011 עולה כי עד שנת 24המרשתת שלה

 ).  ראו להל"�" מחשב נייד לכל מורה"אשר לתכנית (במחשבי� ניידי� אישיי� 

 התייחס שר החינו� מר גדעו" סער לפעולות שנעשו 2010בישיבת ועדת החינו� של הכנסת מאפריל 
ביוזמה מקומית של , וקשבותיש היו� במערכת הרבה מאוד תוכניות מת"לדבריו . בתחו� התקשוב
, יש בה" תוכניות מעולות... ביוזמות של גורמי� שוני� , ביוזמות של אנשי עסקי�, רשויות מקומיות

אנחנו , אנחנו לא מדברי� על בית ספר, אפילו, בדר� כלל. בקנה מידה נקודתי, אבל בקנה מידה קט"
 ".לוקחי� שכבה או כמה כיתות וכדומה

__________________ 

 נקבע שיש 2008 מספטמבר 4107בהחלטת ממשלה . יתוח הנגבהפרויקט בוצע במסגרת תכנית לפ  22
 . ח מתקציב הממשלה למשרד החינו� לצור� הפרויקט" מיליו� ש31.5להעביר 

 .www.sisma.org.il" סיסמה לכל תלמיד"אתר התכנית   23
 .www.athenafund.org, 1'  גיליו� מס2010דצמבר " חדשות אתנה"  24
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ÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÈ˘ÈÏ˘‰ ¯Ê‚Ó‰Ó ÌÈÙÂ‚ Ï˘ ˙ÂÏÂÚÙ ÈÎ ¯È25 È˜ÒÚ‰ ¯Ê‚Ó‰ÓÂ - 
Â· ˘ÂÓÈ˘ÏÂ ·˘˜Â˙Ó „ÂÈˆÏ ÌÈ¯ÂÓ‰Â ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ˙Â˘È‚�Ï ˙ÂÓ¯Â˙ Ô‰˘ ¯Á‡Ó ˙Â·Â˘Á ,

ÏÏÎ ‰ÒÈ¯Ù Û˜È‰ ˙ÂÏÚ· Ô�È‡Â ˙ÂÈ�ÏÏÂÎ Ô�È‡ ‰Ï‡ ˙ÂÏÂÚÙ˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ� ÌÏÂ‡-Èˆ¯‡ , ‡Ï
ÂÈÏÚ ‰È‰Â ÌÈ�˘ Ô˙Â‡· Ô‰ÈÏÚ ˜¯ ÍÓ˙ÒÈ „¯˘Ó‰˘ ÌÂ˜Ó ‰È‰ ˙Î¯ÚÓ ˙‡ ÏÈ·Â‰Ï ÏÂÚÙÏ 

ÏÏÎÂ ˙È˙Î¯ÚÓ ‰È‰˙˘ ÂÓÚËÓ ˙È�Î˙ ˙¯‚ÒÓ· ÍÂ�ÈÁ‰-˙Èˆ¯‡ . 

החל המשרד להפעיל , לאחר שני� שבה" לא פעל בהיק� ארצי ובאופ" מערכתי, 2010רק בשנת 
ראו (תכנית תקשוב שמיועדת להתפרס על כלל בתי הספר באר, בתו� פרק זמ" של חמש שני� 

 ). להל"

 

 

 תכנית התקשוב של משרד �" �21החינו	 למאה ההתאמת מערכת "

 החינו	

התחיל משרד החינו� להפעיל תכנית ) 2011 אוגוסט � 2010ספטמבר (א "בשנת הלימודי� התשע
 היא להוביל לקיומה של 26מטרת התכנית". �21התאמת מערכת החינו� למאה ה"תקשוב שכותרתה 

פדגוגיה חדשנית ", על פי התכנית.  המידעפדגוגיה חדשנית בבתי הספר תו� הטמעה של טכנולוגיית
במקביל . הינה שיטת הוראה ולמידה שבה התכני� והידע הנלמדי� רלוונטיי� למציאות המשתנה

ההוראה מותאמת ... �21לידע התלמידי� רוכשי� מיומנויות שרלוונטיות לתפקוד מיטבי במאה ה
לעול� בתו� בית הספר ועושה שוברת מחיצות בי" העול� מחו, לבית הספר , לשונות התלמידי�

שימוש ככל שנית" בטכנולוגיה כדי לקד� את תהליכי ההוראה ה" ברמה הפדגוגית וה" ברמה 
 ". המנהלית

 �להל" (התרבות והספורט של הכנסת ,  הציג שר החינו� את התכנית לוועדת החינו�2010באפריל 
, על פי המשרד, עה אושרוהתכנית אמורה להתפרס על פני חמש שני� ולביצו). ועדת החינו�

 . בהתאמה, ח" מיליו" ש�240ח וכ" מיליו" ש�100 בס� כ�2012 ו2011תקציבי� לשני� 

יספק משרד החינו� )  בתי ספר בדג� הבסיסי�להל" (לרוב בתי הספר שישתתפו בה , על פי התכנית
סכי� מ, רמקולי�, מקר"; מחשב נייד שיסופק לכל מורה: את הציוד ותשתיות התקשוב האלה

רשת תקשורת קווית ואלחוטית בכיתות ובשטחי� הציבוריי� בבית ; ואמצעי החשכה בכיתות
עוד קבע . רכישת שירותי תוכ" לימודי מקוו" מספקי� חיצוניי�; חיבור לפס מרשתת רחב; הספר

המשרד שמספר מצומצ� מאוד של בתי ספר באר, שרמת השימוש באמצעי תקשוב בה� עוד לפני 
 בתי ספר �להל" " (מדגימי�"נמצאה גבוהה יחסית לכלל בתי הספר באר, יוגדרו הפעלת התכנית 

ג� בתי הספר המדגימי� ישתתפו בתכנית א� במתכונת שונה משל רוב בתי ). מדגימי� או המדגימי�
 המדגימי� יקבלו נוס� על המשאבי� שיקבלו בתי הספר בדג� �הספר שאמורי� להשתת� בה 
ומחשבי� ניידי� ,  שיותקנו בכיתות27)אינטרקטיביי�" (חכמי�"ת הבסיסי של התכנית ג� לוחו

וכ" יינתנו לה� אמצעי� לניוד המחשבי� , )ביחס של מחשב נייד אחד לחמישה תלמידי�(לתלמידי� 

__________________ 

, דוגלי� בהתנדבות ותרומה לקהילה, רטיי� הפועלי� ללא כוונת רווח ארגוני� פ$ המגזר השלישי   25
 . ההצטרפות אליה� והפרישה מה� רצוניות

 . משרד החינו�, )ב"התשע$א"התשע(תכנית עבודה , "$21התאמת מערכת החינו� למאה ה"  26

ול� להבדיל א. לוח אינטראקטיבי הוא משטח עבודה שנית� לכתוב עליו", הגדרה על פי מסמכי התכנית  27
טמונות בו ג� יכולות של מס� מגע ע� חיבור למחשב והעלאת כל אפליקציה , מהלוח הקונבנציונלי

התוכ� מוצג על הלוח באמצעות מקר� . כתוכנות שונות או מסכי אינטרנט, שקיימת במחשב אל הלוח
 ". המחובר למחשב
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מכיתה לכיתה כדי שיהיה נית" להעמיד מחשב לרשות כל תלמיד בכיתה שמתקיי� בה שיעור 
, בי" השאר, ספר במודל הבסיסי לא מספק המשרדלבתי ה, יובהר כי על פי התכנית. מתוקשב

 .ואילו למדגימי� יסופקו מחשבי� כאמור, מחשבי� עבור התלמידי�

 בתי ספר 100: א החלה הפעלתה של התכנית ביישובי פריפריה בישראל"בשנת הלימודי� התשע
המשרד נוס� על כ� החליט ". דג� הבסיסי"שנכללו ב,  במחוז צפו"�100במחוז דרו� של המשרד ו

בתו� חמש שני� אמורה , על פי התכנו".  בתי ספר מדגימי� מיישובי� שוני� באר,�20להפעילה ב
 . התכנית להיות מופעלת בפריסה ארצית

הפעלת התכנית כרוכה בחמש פעולות שמשרד החינו� קבע שעליו לבצע בו זמנית כדי שה" יובילו 
 :קשוב לתלמידי�לפיתוח פדגוגיה חדשנית ויאפשרו הקניית מיומנויות ת

 .רכישת מחשבי� למורי� והתקנת תשתיות תקשוב בכיתות .1

 .תחזוקה שוטפת של הציוד המתוקשב .2

 . מינוי מורה מצוות בית הספר שיוכשר לתפקיד רכז תקשוב וידרי� את צוות המורי� .3

י� של פיתוח תוכני לימוד דיגיטליי� על ידי המשרד וכ" התקשרות בתי ספר ע� ספקי� חיצוני .4
 . תוכ" לימודי דיגיטלי

;  מינהל מדע וטכנולוגיה יבצע בקרה על ביצוע התכנית�הערכה ומחקר , פעולות בקרה .5
ה תבצע את הערכת היישו� וההטמעה של תכנית התקשוב בבתי הספר של הדג� הבסיסי וכ" "ראמ

נית" בדג�  בתי ספר שיקבלו ציוד תקשוב במסגרת מודל מתקד� מזה ש�60תבצע מחקר מבוקר ב
 . מטרת המחקר היא לבדוק את האפקטיביות של שילוב תקשוב מתקד� בבתי הספר; הבסיסי

הכנת תכנית עבודה לבית הספר ופרטנית : על בתי הספר הוטלו משימות במסגרת התכנית כדלהל"
מינוי צוות היגוי בבית ; פדגוגיי� וחברתיי�, לכל מורה לשילוב התקשוב הכוללת היבטי� ארגוניי�

פיתוח מערכי שיעור במקצועות הלימוד השוני� שישולב בה� שימוש ; הספר ליישו� התכנית
ספרי לצור� ניהול הלמידה והתרגול בסביבה הדיגיטלית וכ" �הפעלת פורטל בית; באמצעי תקשוב

שימוש באמצעי תקשוב ללימוד משות� של תלמידי� ולצור� ; לצורכי תקשורת חברתית ולימודית
 .� על נוכחות התלמידי� בשיעור ועל בעיות משמעתדיווח של המורי

משרד החינו� הגדיר את התפוקות ואת התוצאות שהוא מצפה מבתי הספר להשיג בשלוש השני� 
בשנה הראשונה המשרד מצפה שהמורי� יתחילו להשתמש , לדוגמה. הראשונות להפעלת התכנית

תחילו לדווח באופ" מקוו" על המורי� י; ספרי לפרסו� חומרי לימוד לתלמידי��בפורטל הבית
התלמיד ישלח למורי� עבודות באמצעות הדואר ; נוכחות התלמידי� בשיעורי� ועל אירועי משמעת

שלתלמידי� , בי" השאר, בשנה השנייה והשלישית של הפעלת התכנית מצפה המשרד. האלקטרוני
 ולשאוב ממנה לבצע חיפוש במרשתת, לבנות מצגות, תהיה יכולת להשתמש בגיליו" אלקטרוני

 . 28מידע רלוונטי

כי אחת מבעיות היסוד בתקשוב מערכת החינו� במש� השני� , כאמור, הביקורת העלתה .1
וכי חלק משמעותי ;  היא מחסור במחשבי� לתלמידי� בבתי הספר2011ובכלל זה בשנת 

מהמחשבי� שבבתי הספר שעומדי� לרשות התלמידי� מיושני� מכדי שנית" יהיה לבצע 
כפי , בחינת מרכיבי התכנית העלתה. ת� משימות תקשוב על פי דרישות המשרד בתכנית זובאמצעו

אינ� אמורי� לקבל , שה� הרוב המכריע של בתי הספר בתכנית, כי בתי ספר בדג� הבסיסי, שצוי"
מחשבי� לשימוש התלמידי� לצור� השלמת המחסור במחשבי� ולצור� חידוש ציוד שאינו תק� 

 . ניתלביצוע דרישות התכ

__________________ 

 . משרד החינו�, "אות ומדדי ביצועתוצ, תפוקות: 1נספח , $21תכנית להתאמת מערכת החינו� למאה ה  28



 717 משרד החינו�

 ÏÏÂÎ Â�È‡˘ ÈÒÈÒ·‰ Ì‚„· ˙È�Î˙‰ ˙ÏÚÙ‰ ÈÎ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 „¯˘Ó‰ Ï˘ ˙ÏÂÎÈ· È˘ÓÓ ÔÙÂ‡· ÚÂ‚ÙÏ ‰ÏÂÏÚ ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ÌÈ·˘ÁÓ· ¯ÙÒ‰ È˙· ¯Â·‚˙

 ˙È�Î˙· ÂÓˆÚÏ ·Èˆ‰˘ ÌÈÈÊÎ¯Ó‰ ÌÈ„ÚÈ‰ „Á‡ ˙‡ ‚È˘‰Ï- ·Â˘˜˙ ˙ÂÈÂ�ÓÂÈÓ ˙Â�˜‰Ï 
ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï .Î ˙ÂÈÂ�ÓÂÈÓ Ï˘ Ô˙ÈÈ�˜‰ ·˘ÁÓÏ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ Ï˘ ˙Â˘È‚� ¯˙È‰ ÔÈ· ‰ÎÈ¯ˆÓ ‰Ï‡

¯ÙÒ‰ ˙È·· ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ÌÂÈ ÍÏ‰Ó· , Ï˘ ¯È·Ò ¯ÙÒÓ ÔÈ‡ Ì‰Ó ÏÂ„‚ ˜ÏÁ·˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ�ÏÂ
 ÌÈ¯˘Ù‡Ó Ì�È‡˘ ÌÈ�˘ÂÈÓ ÌÈ„·ÚÓ ÌÈ�˜˙ÂÓ Ì‰Ó ˜ÏÁ· ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ�Â ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ÌÈ·˘ÁÓ

·Â˘˜˙‰ ˙ÂÏËÓ ˙‡ Úˆ·Ï ,È„ÈÓÏ˙Ï ˙Â�˜‰Ï È˘ÓÓ È˘Â˜ ¯ÙÒ‰ È˙·Ï ‰È‰È ˙ÂÈÂ�ÓÂÈÓ Ì
‰Ï‡ . 

ובאפריל , היא הוצגה למשרד האוצר, לפני שהוחל בהפעלת התכנית, 2010יצוי" כי בתחילת שנת 
בכירי משרד החינו� ציינו לפני ועדת החינו� כי במסגרת . כאמור היא הוצגה בישיבת ועדת החינו�

 ממוצע של התכנית המשרד מתכוו" לתגבר את בתי הספר במחשבי� לתלמידי� כדי להשיג יחס
המשרד ג� יצייד את בתי הספר באמצעי� לניוד המחשבי� ; לפחות מחשב אחד לחמישה תלמידי�

, כלומר. מכיתה לכיתה כדי שבשיעור שבו נלמדות מיומנויות תקשוב יצויד כל תלמיד במחשב
ואילו בשלב אישור התכנית , בשלב התכנו" דובר על ציוד בתי הספר במחשבי� לתלמידי�

 דהיינו לא נקבע כי רוב בתי הספר המשתתפי� בתכנית �עשית לא נכלל מרכיב זה להפעלתה המ
 . יצוידו במחשבי� לתלמידי�

במהל� הביקורת מסר מנהל מינהל מדע וטכנולוגיה במשרד החינו� לעובדי משרד מבקר המדינה כי 
ג� התכנית כפי שהיא מופעלת אינה כוללת תגבור של עמדות מחשב לתלמידי� בבתי הספר בד

עוד ציי" כי מחירי המחשבי� יורדי� ע� . בגלל אילוצי תקציב) רוב בתי הספר שנכללי� בה(הבסיסי 
ולדעתו בתו� זמ" קצר ירכשו בתי האב בישראל מחשבי� ניידי� שהתלמידי� יוכלו להשתמש , הזמ"

 . בה� בבית הספר

 המקורית שהגשנו בתכנית" נאמר כי 2011בתשובת משרד החינו� למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
ביקשנו להביא למצב שבנוס� לכיתה מתוקשבת יחס התלמידי� למחשבי� יהיה , למשרד האוצר

סברנו שראוי להתחיל ... בפועל בשל אילוצי� תקציביי� הינו צריכי� לבחור בי" חלופות. 1:5
וכי  [...ולהתמקד במורי� ולתת לה� את המיומנויות להשתמש בטכנולוגיה בהוראה ובניהול הכיתה

פריסה רחבה של תשתית בסיסית במספר גדול של בתי ספר על פני מת" פתרונות מושלמי� ] עדיפה
אי הבהירות והידיעה לגבי הכיוו" הטכנולוגי אליו מוביל . יותר במספר מצומצ� של בתי ספר

העלו את השאלה הא� נכו" , ורמות המחירי� הגבוהות יחסית של אמצעי� אלו... המחשוב האישי 
למהל� המוצע בדוח יש חלופה והיא אמצעי קצה לכל . שקיע תקציב בחידוש מעבדות מחשבי�לה

מהל� זה יחד . תלמיד כאשר המדינה מסבסדת את אלה שלא יכולי� לרכוש אמצעי� אלה בעצמ�
 ". מייתר את המהל� של רכישת מחשבי� לתלמידי�' דיגיטציה של ספרי לימוד'ע� המהל� של 

ÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó „ÈÓÚ‰Ï Ô˙È�˘ ÌÈ·˘ÁÓ· ÈÁÎÂ�‰ ¯ÂÒÁÓ‰ ÈÎ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ¯È
 Ì�È‡Â ÌÈ�˘ÂÈÓ ÌÈ·˘ÁÓ‰Ó È˙ÂÚÓ˘Ó ˜ÏÁ˘ ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ� ¯ÙÒ‰ È˙·· ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ˙Â˘¯Ï

„¯˘Ó‰ Ï˘ ˙ÂÈ�Î„Ú‰ ˙ÂÈ‚Â‚„Ù‰ ˙Â˘È¯„‰ ˙‡ ˜ÙÒÏ ÌÈÓÈ‡˙Ó  ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ˙‡ ÌÈ·ÈÈÁÓ
ÌÂÁ˙· Ú·˜˘ ÌÈ„ÚÈ‰ ˙‡ ‚È˘‰Ï Â˙ÏÂÎÈ ˙‡ ‰Ê ·Ï˘· ¯·Î ÍÈ¯Ú‰Ï ˙ÂÈÂ�ÓÂÈÓ ˙ÈÈ�˜‰ 

ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ·Â˘˜˙ . 

משרד החינו� הציג את תכנית התאמת מערכת החינו� למאה העשרי� ואחת כתכנית  .2
 . שמתוכננת להתבצע במש� חמש שני� ולהתפרס בכל בתי הספר בפרק זמ" זה
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ÂÏ˘ È¯Â˜Ó‰ ÔÂ�Î˙‰ ÈÙ ÏÚ˘ ‰ÏÂÚ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ÈÎÓÒÓÓ , ˙ÏÚÙ‰Ï ˘¯„�‰ ·Èˆ˜˙‰
¯‰ ‰�˘· ˙È�Î˙‰Î ‡Â‰ ‰�Â˘‡-400˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á , ÔÎÓ ¯Á‡Ï˘ ÌÈ�˘‰ Ú·¯‡Ó ˙Á‡ ÏÎ·Â

¯˙ÂÈ ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÓÂÎÒ ÌÈ˘¯„� ,Î Ï˘ ˙ÏÏÂÎ ˙ÂÏÚÏ „Ú-5˘ „¯‡ÈÏÈÓ "ÌÈ�˘ ˘ÓÁ Í˘Ó· Á .
 È¯Â˜Ó‰ ÔÂ�Î˙· ˘¯„�˘ ‰ÊÓ ÔË˜ ·Èˆ˜˙ ‰ˆ˜Â‰ ˙È�Î˙‰ Ï˘ ‰�Â˘‡¯‰ ‰�˘Ï ¯·Î ÏÚÂÙ·- 

Î Âˆ˜Â‰-100˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á ,„¯˘Ó‰ È�Â˙� ÈÙ ÏÚ ,ÂÚÏ ˙Ó400˘ ÔÂÈÏÈÓ " ÔÂ�Î˙‰ ÈÙ ÏÚ Á
È¯Â˜Ó‰. 

כחלק : " של מנהל מינהל מדע וטכנולוגיה למשרד מבקר המדינה נכתב2011במכתב מספטמבר 
. '�21התאמת מערכת החינו� למאה ה'מהיעדי� שהציב שר החינו� ע� כניסתו למשרד היה יעד של 

�2009בתקציב . ע"ימודי� תשתכנית היעדי� כולל יעד זה הוצגה לממשלה לקראת פתיחת שנת הל
] לאחר שגובשה[התכנית ...  יעד זה לא תוקצב שכ" נדרש זמ" תכנו" כדי לגבש את התוכנית2010

וא� בפני ראש ... במשרד ראש הממשלה... במשרד האוצר, הוצגה בפורומי� שוני� במשרד החינו�
ד החינו� בשיתו�  התקבלה החלטה במשר2012 � 2011במהל� הגיבוש של תקציב . הממשלה עצמו

ההחלטה שהתקבלה הייתה על תקציב בגובה . לגבי גובה התקציב שיוקצה לתכנית... משרד האוצר
ברגע שהתקבלה ההחלטה ... �2012ח ב" מיליו" ש320, �2011ח ב" מיליו" ש100. ח" מיליו" ש420

מנובמבר בתשובה נוספת של משרד החינו�  ".קבענו את היק� התכנית ובנינו תכנית אופרטיבית
 . ח" מיליו" ש240 הוא 2012 נאמר כי הסכו� המעודכ" שאושר לביצוע התכנית בשנת 2011

בירור ע� אג� התקציבי� במשרד האוצר העלה כי משרד האוצר אישר תקציבי� לביצוע התכנית 
א� לא ניתנה כל התחייבות ממשלתית להקצות לתכנית תקציבי� ג� בשני� , �2012 ו2011בשני� 

, 2012עוד נאמר כי א� משרד החינו� יבקש להמשי� לתקצב את התכנית לאחר שנת . "שלאחר מכ
 . עליו להעלות מחדש את הנושא בדיוני התקציב לשני� הבאות

בסיכו� התקציבי בי" משרדי האוצר והחינו� " נאמר כי 2011בתשובת משרד האוצר מנובמבר 
ח לבסיס " מיליו" ש410 בס� של הוסכ� כי משרד החינו� יקבל תוספת, 2012 � 2011לשני� 

לטובת ) 2010ביחס לבסיס תקציב  (2012ח לבסיס תקציב " מיליו" ש550 ותוספת של 2011התקציב 
בנוס� . יישו� יעדי משרד החינו� על פי סדרי עדיפויותיו ובה� תכנית ההישגי� ותכנית התקשוב

 2012ח נוספי� בשנת "יו" ש מיל80משרד האוצר העמיד הרשאה להתחייב בס� של , לתקציבי� אלו
כי למשרד החינו� שמורה , למותר לציי". 2012והתחייב לתקצב במזומ" שליש מסכו� זה בשנת 

אשר הוגדל בי" , הזכות להפנות משאבי� נוספי� לטובת תכנית התקשוב במסגרת תקציבו הקיי�
 משרד האוצר עוד נאמר בתשובת. 29"בהתא� לסדרי העדיפויות של המשרד, היתר לטובת מטרה זו

, בעלת עלויות תקציביות משמעותיות אשר טר� הוכחה כאפקטיבית, מדובר בתכנית ייחודית"כי 
אשר תבוצע על ידי (ההחלטה על המש� תקצוב התכנית תיקבע לאחר ניתוח מעמיק של הערכתה 

 ". ובהתא� לסדרי העדיפויות של משרד החינו� להקצות את תקציבו) ה"ראמ

Ó ‰Ê ˜¯Ù Ï˘ ÂÈ‡ˆÓÓ Ì‰ÈÏÚ ˙˙Ï ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ˘ ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó ÌÈË·È‰ È�˘ ÏÚ ÌÈ„ÓÏ
˙Ú„‰ ˙‡ ,˙Á‡Â ÌÈ¯˘Ú‰ ‰‡ÓÏ ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ ˙Ó‡˙‰ ˙È�Î˙Ï ÌÈÚ‚Â�‰ . „Á‡‰- ‡È‰ 

 ÈÏ· ¯ÙÒ È˙·· ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ÌÈ·˘ÁÓ· Í˘Ó˙Ó ¯ÂÒÁÓ Ï˘ ‰ÈÚ· Ú˜¯ ÏÚ ÏÂÚÙÏ ‰ÏÁ‰
 ‰Ê ¯ÂÒÁÓ ‡ÏÓÏ ˙�ÂÂÎÓ ‰È‰˙˘ ; È�˘‰Â-‰ Ï˘ ‰ÚÂˆÈ·Ï ·Èˆ˜˙ ¯˘Â‡  ÌÈÈ˙�˘Ï ˙È�Î˙

‰˙ÏÚÙ‰Ï ˙Â�Â˘‡¯‰ ,˙Â‡·‰ ÌÈ�˘‰ ˘ÂÏ˘· Ì‚ Ì˘ÂÈ˙˘ ÁË·Â‰ ‡Ï Í‡ , ‡È‰ ÔÎÏ‰Ó·˘
‰¯ÂÓ‡ ,ÔÂ�Î˙‰ ÈÙ ÏÚ ,˙Èˆ¯‡ ‰ÒÈ¯Ù Ï˘ Û˜È‰Ï „Ú ¯ÙÒ‰ È˙·· Ò¯Ù˙‰ÏÂ ÍÈ˘Ó‰Ï . Ì‡

 ˙‡ ¯˘Ù‡È˘ ·Èˆ˜˙ ÂÊ ˙È�Î˙Ï ‰ˆ˜È ‡ÏÂ ÂÈ˙ÂÈÂÙÈ„Ú È¯„Ò ˙‡ ‰�˘È „¯˘Ó‰ ˙Â‡·‰ ÌÈ�˘·
Ô�ÎÂ˙Ó‰ ‰ÓÂ˘ÈÈ , ‡È‰‰È„ÚÈ Â‚˘ÂÈ˘ È�ÙÏ ÌÈÈ˙Ò‰Ï ‰ÏÂÏÚ . 

__________________ 

מתו� התקציב . ח ה� לתקציב החינו� בכללותו" מיליו� ש550 $ח ו" מיליו� ש410התוספות בס� , יובהר  29
 ". $21התאמת מערכת החינו� למאה ה"הכולל מקצה המשרד כספי� ג� לתכנית 
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3.  ‰ � Â ˘ ‡ ¯ ‰  ‰ � ˘ ·  ˙ È � Î ˙ ‰  ˙ Ï Ú Ù ‰)Ú ˘ ˙ ‰"‡ : משרד מבקר המדינה שלח )
כדי ,  בתי הספר שנכללו בדג� הבסיסי של התכנית באותה שנה200 מבי" �70 שאלו" ל2011במר, 

תשובות .  בתי הספר האמורי� נדגמו באקראי70. לאסו� מידע על שלבי הפעלתה הראשוניי�
 מכלל בתי 24%ששיעור� , ) מבתי הספר שאליה� נשלח השאלו"�70%כ( בתי ספר �48תקבלו מה

 . הספר שנכללו בדג� הבסיסי באותה שנה

� )א( י נ מ ז ה ח  ו ל ב ר  ו ג י כחודש לפני תחילת שנת הלימודי� , 2010באוגוסט  :פ
ת המאה הודיע משרד החינו� לכמה רשויות מקומיות שבתי הספר בתחומ" כלולי� בתכני, א"התשע

. העשרי� ואחת ובכוונתו להקצות באמצעות" תקציבי� למימו" רכישת אמצעי תקשוב לבתי הספר
הרשויות המקומיות התבקשו לרכוש את הציוד לפי רשימת ספקי� שמפעל הפיס אישר או לרכשו 

 יועמד 2011נמסר לה" כי מתחילת ינואר . בעצמ" על ידי פנייה לספקי� על פי הכללי� החלי� עליה"
 . התקציב לרשות"

 2011משרד החינו� קבע כי שלב ההצטיידות של בתי הספר באמצעי התקשוב יסתיי� בסו� ינואר 
לאחר שיסתיי� שלב ההצטיידות יתחילו בתי הספר להפעיל . 2011או לכל המאוחר בתחילת מר, 

עוד . 2011על פי לוח הזמני� הפעלת התכנית תחל לכל המאוחר בתחילת מר, , כלומר. את התכנית
 . ה יפעל להערכת התכנית ממועד התחלת הפעלתה"תוכנ" כי ראמ

 È‡ÓÂ ÏÈ¯Ù‡ ÌÈ˘„ÂÁ· ÂÏ·˜˙‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÔÂÏ‡˘Ï ˙Â·Â˘˙2011 , ¯Á‡Ï ÍÂÓÒ
¯ÙÒ‰ È˙·Ï ÔÂÏ‡˘‰ ÁÏ˘�˘ . ‡Ï ÔÈÈ„Ú Ì‰ ÈÎ Â�ÈÈˆ ÔÂÏ‡˘Ï Â·È˘‰˘ ¯ÙÒ‰ È˙·Ó ˙ÈˆÁÓÎ
 ˙Â„ÈÈËˆ‰‰ ·Ï˘ ˙‡ ÂÓÈÈÒ-ÔÓ ˜ÏÁ ˜¯ ÂÏ·È˜˘ Ì‰Ó „ÂÈˆ‰  , ÂÏ·È˜ ‡Ï ÏÏÎ˘ ÌÈ¯Á‡Â

„ÂÈˆ .Û‡ Ô�ÎÂ˙ÓÎ ˙È�Î˙‰ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï ÏÈÁ˙‰Ï ÂÏÎÈ ‡Ï Ì‰ ‰Ï‡ ˙Â·ÈÒ�· ˙�˘˘ 
‰ÓÂÈÒÏ ‰·¯˜˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ .Â¯˘È‡ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó· ÌÈ¯Â¯È· , È‡Ó· ÈÎ2011 ‡Ï ÔÈÈ„Ú 

 ˙È�Î˙‰ ˙¯‚ÒÓ· ˙Â„ÈÈËˆ‰‰ ·Ï˘ ÌÈÈ˙Ò‰- ‰˙ÏÚÙ‰ ˙ÏÁ˙‰ ˙‡ ·ÎÚÏ È„Î Â· ‰È‰˘ ¯·„ 
¯ÙÒ‰ È˙··.  

בתשובת משרד החינו� למשרד מבקר המדינה אושרה העובדה שחל פיגור בלוח הזמני� להפעלת 
" א"פעולת ההצטיידות התבצעה בפועל במחצית השנייה של שנת תשע"התכנית ונאמר כי 

נבע מהגשה ... עיקר הפיגור"המשרד הסביר כי . ב"והושלמה ערב תחילת שנת הלימודי� התשע
או לחילופי" מהגשת דוחות ביצוע /ביצוע על ידי הרשויות למשרד וחות "מאוחרת והעברת דו

 ". שנמצאו כלא תקיני� והוחזרו לתיקוני�

משרד מבקר המדינה הפנה את תשומת לב המשרד להערות מנהלי בתי הספר שעלו  )ב(
ובי" השאר לכ� שאחדי� מה� ציינו כי יש צור� למצוא פתרו" עבור , מתשובותיה� לשאלו"

אמצעי� הנחוצי� לה� כדי לתרגל את , י" בבית� מחשב וג� לא חיבור למרשתתתלמידי� שא
 . החומר הנלמד ולשלוח שיעורי בית בדואר אלקטרוני

או /מספר פתרונות עבור תלמידי� ללא גישה למחשב ו"בתשובתו מסר המשרד כי הוא בוח" 
הקטנת הפערי�  פרויקט ל�ה "להב[ה "לאינטרנט בבית� הכוללי� מענה באמצעות מרכזי להב

מעבדות מחשבי� בבית הספר שייפתחו לאחר שעות הלימודי� , ]30הדיגיטליי� בחברה הישראלית
 ". ומגעי� ע� ארגוני� נוספי�

 

 

__________________ 

 . הפרויקט פועל באמצעות מרכזי תקשוב קהילתיי� ביישובי�  30
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  מחשב נייד לכל מורה �" קר� אתנה"תכנית שיזמה עמותת 

לפי הנחיית היוע, המשפטי לממשלה בנושא שיתו� פעולה בי" משרדי ממשלה ובי" עמותות  .1
 על משרד המבקש לשת� פעולה ע� עמותות למנות 31) הנחיית היוע, המשפטי לממשלה�הל" ל(
החשב , היוע, המשפטי, ל"סג" או משנה למנכ, ל המשרד"שבי" חבריה יהיה מנכ" ועדת עמותות"

כל יזמה לשיתו� פעולה תובא לפני הוועדה לאישור . ועובד המקורב לנושא מבחינת מהות הפעילות
שהוועדה תסמי� , הרי שהיא או גור� אחר במשרד, ועדה תאשר את שיתו� הפעולהא� הו; עקרוני

ולאחר מכ" על המשרד לכרות , צריכי� לפרט את ההסדר שייקבע בי" המשרד ובי" כל עמותה, לכ�
עוד קובעת ההנחיה כי על המשרד הממשלתי לרכז מידע על עמותה שעמה . חוזה בינו ובי" העמותה

את , כבר בעת ההתקשרות ע� העמותה, תקבע"ועדת העמותות של המשרד וכי , הוא משת� פעולה
עמותה ותדאג שהכללי� יעוגנו בתקנו" �הכללי� בנושא הפיקוח שהוא נושא מרכזי ביחסי משרד

 ). ההדגשה במקור" (העמותה או בחוזה בי" המשרד לבי" העמותה

על פי . 32) העמותה�להל"  (2006היא עמותה ללא כוונת רווח שהוקמה בשנת " קר" אתנה"
, להעצי� את המורי� בישראל ולתת מענה לאתגרי� הקיימי� במערכת החינו�" מטרתה 33העמותה

באוגוסט ". כאשר קיי� פער הבנה דיגיטאלי בי" המורי� לתלמידי� ומעמד המורה דורש שיפור
 �" ג� להל" (מחשב נייד לכל מורה"החלה לפעול בחלק מבתי הספר תכנית , ביזמת העמותה, 2007

 . 34)התכנית

ששותפי� לו " קר" אתנה"מדובר במיז� חינוכי פרי יזמה של , כאמור לעיל, על פי מסמכי התכנית
במסגרת התכנית העמותה מתקשרת בהסכ� ע� כל . הסתדרות המורי� ותורמי�, משרד החינו�

, 35רשתתעל פי פרסומי העמותה במ. רשות מקומית המעוניינת שבתי הספר בתחומה ייכללו בתכנית
 מורי� ביישובי� אלה �6,000וכ,  יישובי��160 נכללו בה כ2010מאז תחילת התכנית ועד דצמבר 

 . קיבלו מחשבי� ניידי� לצור� עבודת�

המשרד לא מעביר לעמותה כס� . נציגי המשרד חברי� בוועדות היגוי הפועלות במסגרת התכנית
.  מחשב נייד במסגרת התכנית שעות לכל מורה שמקבל�120אלא מספק הדרכה בהיק� של כ

נוס� על כ� . ההדרכה נועדה להקנות למורה מיומנויות תקשוב וכ" יכולת לשלב תקשוב בהוראה
המשרד ג� מממ" שירותי� . 36נות" המשרד סיוע וליווי אישי למורי� המשלבי� את המחשב בהוראה

 דולר 110 מממנת הקר" לקידו� מקצועי של הסתדרות המורי�. אלה שהוא מספק במסגרת התכנית
.  לפחות50%מעלות ההשתתפות בתכנית של כל מורה החבר בהסתדרות המורי� שהיק� משרתו 

הרשויות המקומיות שנכללות בתכנית משתתפות במימו" התכנית מתקציב" או באמצעות תורמי� 
העמותה מסרה למשרד מבקר המדינה כי . שה" מגייסות וכ" מתקינות בבתי הספר חיבור למרשתת

" היתר היא מגייסת תורמי� לתכנית ושותפה ע� נציגי המשרד ונציגי הסתדרות המורי� בביצוע בי
 . מעקב אחר מידת ההצלחה של התכנית

__________________ 

 נוהל לשיתו" פעולה בי� משרדי ממשלה לבי� $עמותות ליד משרדי ממשלה ", 6.5100הנחיה   31
 . 1988משנת , "עמותות

  .]נוסח משולב [$1958ח"תשיה, מבקר המדינהקר� אתנה אינה גו" מבוקר על פי חוק   32
 קר�"הסתדרות המורי� בישראל ו, משרד החינו�, חוברת מידע והנחיות, "מחשב נייד לכל מורה"  33

 . 2009יולי , "אתנה

 . והיא נבדלת ממנה" $21התאמת מערכת החינו� למאה ה"תכנית זו אינה חלק מתכנית   34

 . 24הערה , "קר� אתנה"אתר האינטרנט של עמותת   35

 . 33ראו בהערה , חוברת מידע והנחיות על התכנית  36
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 ‡Ï˘ ÍÎ· ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ÈÈÁ�‰ ÈÙ ÏÚ ÏÚÙ ‡Ï „¯˘Ó‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
ÂÓÚ ÔÈ·Ï Â�È· ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ ˙‡ ¯˘‡Ï Ô˙È� Ì‡ ˜Â„·Ï È„Î ˙Â˙ÂÓÚ ˙„ÚÂ ÌÈ˜‰ ˙˙" Ô¯˜

‰�˙‡ " ÛÂ˙È˘ ¯˘Â‡È Ì‡ ‰˙ÂÓÚ‰ ÔÈ·Ï „¯˘Ó‰ ÔÈ· ÏÂÁÈ˘ ¯„Ò‰‰ ˙‡ ÚÂ·˜Ï È„ÎÂ
‰ÏÂÚÙ‰ ; Ì‰È�È· ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï È„Î ‰˙ÂÓÚ‰ ÌÚ ‰ÊÂÁ ˙¯Î ‡Ï Ì‚ „¯˘Ó‰

 ˙È�Î˙ ˙ÏÚÙ‰ Í¯ÂˆÏ ‰È˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ÂÏ˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÓÂÁ˙ ˙‡ ÂÊ ˙¯‚ÒÓ·Â" ÏÎÏ „ÈÈ� ·˘ÁÓ
‰¯ÂÓ ."Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ÂÈ˙Â·Â˘˙Ó‰ÏÚ ‰�È„ , ˙È�Î˙‰ ÏÚ „¯˘Ó‰ Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÎ

˙ÂÏÈÚÙ‰ Ï˘ ÌÈÙÒÂ� ÌÈË·È‰Ï ÒÁÈÈ˙‰ ‡ÏÂ ‰Ï˘ È‚Â‚„Ù‰ Ë·È‰· „˜Ó˙‰ ,¯‡˘‰ ÔÈ· ,
 ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÔÈ· ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÈË¯ÙÂ ˙Â�Â¯˜Ú ˙ÚÈ·˜Ï Û˙Â˘ ‰È‰ ‡Ï „¯˘Ó‰
 Ï˘ ÔÂÓÈÓ‰ ˙Â¯Â˜Ó ÏÚ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ÛÂÒ‡Ï È„Î ÏÚÙ ‡ÏÂ ‰˙ÂÓÚ‰ ÔÈ·Ï ˙È�Î˙· ÂÙ˙˙˘‰˘

˙‰ÌÈ„ÈÈ�‰ ÌÈ·˘ÁÓ‰ Ï˘ ÌÈ˜ÙÒ‰ ÏÚÂ ˙È�Î .ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ : 

 מנהל יישומי �להל" ( של מנהל ג� יישומי מחשב במינהל מדע וטכנולוגיה 2011בתשובתו מיוני 
לפניית משרד מבקר המדינה נאמר כי אי" למשרד החינו� מידע על היק� ההשתתפות ) מחשב

 שהדבר נעשה בהסכמי� פנימיי� בי" הרשויות כיוו", הכספית של רשויות מקומיות במימו" התכנית
 . וכי עדיי" אי" למשרד מידע על הספקי� של המחשבי� הניידי�, המקומיות ובי" העמותה

כי ,  של הלשכה המשפטית של משרד החינו� למשרד מבקר המדינה נאמר2011בתשובה מאוקטובר 
ות יחד ומול עמותות כי רוב" של נציי" ביחס לסוגיית פעול. משרד החינו� לא הקי� וועדת עמותות"

, כל פעולה של התקשרות. תמיכה או תקצוב, נופלות להגדרות של התקשרות, פעולות מסוג זה
מאושרות על ידי ועדת , או תקצוב על ידי משרד החינו� ובכלל זה פעולות אלה מול עמותות, תמיכה
ה של הפרויקט ע� קר" במקר. ועדת תמיכות או ועדת הקצבות של המשרד, התקשרויות/מכרזי�

מחשבי� ניידי� למורי� בבתי , קר" אתנה תרמה. לא הועברו משאבי� של המשרד לקר" אתנה, אתנה
או וועדת תמיכות או , מכא" שלא היה מהל� של אישור פרויקט זה בוועדת התקשרויות. הספר

המשרד לבי" הסדר שיתו� הפעולה לא עוג" בחוזה בי" "כי , עוד נאמר בתשובה". וועדת הקצבות
לא כלל העברת משאבי� של משרד החינו� , משרד החינו� יציי" שוב כי ההסדר. העמותה
נכתב כי נקבעו ועדות היגוי לתכנית שנציגי משרד , לגבי הפיקוח של המשרד על העמותה". לעמותה

בה� , החינו� היו חברי� בה" ומשרד החינו� הפעיל מנגנוני בקרה ופיקוח על פעולות ותהליכי�
 ". לא פיקוח על העמותה ככזו"הייתה שותפה העמותה במסגרת התכנית א� 

 נמסר כי 2011בתשובה של מנהל המינהל למדע ולטכנולוגיה למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
מתייחסות לפיקוח על ' קר" אתנה'הפעולות שנקט המשרד בבתי הספר ברשויות שהתקשרו ע� "

כמו כ" ... נעשה בכל בית ספר המצטייד בתקשוב ההלי� הפדגוגי המתרחש בבית הספר כפי ש
כדי שהתקשוב , נעשתה בדיקת רמת ידע של מורי� והכוונת ההשתלמויות וההדרכות לשיפור ידע זה

 ". שהגיע לבית הספר ינוצל בצורה מיטבית על ידי המורי�

 ‰˙ÂÓÚ‰ ‰ÈÙÏÂ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï‰ ˙·Â˘˙ ÈÙÏ ‡Ï˘ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
‰Ó¯˙ÌÈ¯ÂÓÏ ÌÈ·˘ÁÓ‰ ˙‡  , ÌÈ�Â˘ ÌÈÓ¯Â‚ È„È ÏÚ ‰�ÓÂÓ ÌÈ·˘ÁÓ‰ ˙˘ÈÎ¯ ÏÚÂÙ·˘ È¯‰

- ÂÒÈÈ‚ Ô‰˘ ÌÈÓ¯Â˙Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ - Ì‚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰˙ÂÓÚ‰ ‰¯ÒÓ˘ ÈÙÎÂ 
 ‰˙ÂÏÈÚÙÏ ÌÈÙ˙Â˘ ÂÈ‰Â ‰ÒÈÈ‚˘ ÌÈÓ¯Â˙ ˙ÂÚˆÓ‡· ÔÂÓÈÓ· ‰Ù˙˙˘‰ ‡È‰)ÔÏ‰Ï Â‡¯.( 

„¯˘Ó ÏÚ ‰È‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÍÂ�ÈÁ‰  ,ÌÈÈÒÈÒ· ÔÈ˜˙ Ï‰�ÈÓ ÈÏÏÎ ÈÙÏ ,
‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ÈÈÁ�‰ ÈÙ ÏÚ ˘¯„�ÎÂ , ˙Â·¯Ï ˙È�Î˙‰ ÏÚ ÏÏÂÎ Ú„ÈÓ· ˜ÈÊÁ‰Ï

‰Ï˘ ÔÂÓÈÓ‰ ˙Â¯Â˜Ó ÏÚ . ÂÊ ˙È�Î˙ ˙¯‚ÒÓ· ‰˙ÂÓÚÏ ÌÈÙÒÎ ¯È·Ú‰ ‡Ï „¯˘Ó‰˘ ‰„·ÂÚ‰
˙È�Î˙‰ ÏÚ ÏÏÂÎ ÁÂ˜ÈÙ Úˆ·Ï ÂÏ˘ Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÏË·Ï È„Î ‰· ÔÈ‡ ,È‰‰Ó ¯‡˘‰ ÔÈ· Ë·

‰Ï˘ ÈÙÒÎ‰ . 
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בכל הנוגע לרכישת מוצרי� ושירותי� על ידי רשויות מקומיות חלי� כללי תקנות העיריות  .2
מועצות (והכללי� שבצו המועצות המקומיות , ) תקנות העיריות�להל"  (�1987ח"התשמ, )מכרזי�(

 רשות מקומית מחויבת במכרז כאשר היא מבקשת.  ובתוספות שלו�1958ח"התשי, )אזוריות
פטור ממכרז . ח ומעלה" ש26,000להתקשר בחוזה להזמנת טובי" או לביצוע עבודה שעלות� 
כאשר חוזה ההתקשרות , בי" השאר, פומבי או מכרז זוטא נית" לרשות מקומית רק בתנאי� מסוימי�

א� , נער� ע� הספק היחיד באר, לאות� טובי" או ע� המומחה היחיד באר, לביצוע אותה העבודה
ועדה מינתה לעניי" זה קבע בכתב ובאישור הוועדה כי אכ" אותו ספק או מומחה ה� מומחה שהו

 . היחידי� באר,

משרד מבקר המדינה בדק את ההתקשרויות של שבע רשויות מקומיות ע� העמותה במסגרת 
הרשויות המקומיות שנכללו . כדי ללמוד על דרכי הפעלת התכנית ביישובי� השוני�, התכנית

השלמות למידע זה והצלבות עמו . רעננה ושוה�, רמלה, נשר, לוד, ירושלי�, אלארי: בבדיקה ה"
להל" הממצאי� . בוצעו באמצעות מידע שקיבל משרד מבקר המדינה ממשרד החינו� ומ" העמותה

 :שעלו

על פי ההסכ� . לצור� הפעלת התכנית חתמה כל את משבע הרשויות שנבדקו על הסכ� ע� העמותה
ית להעביר לעמותה כספי� מתקציב הרשות או מכספי תורמי� שהרשות מתחייבת הרשות המקומ

, על פי ההסכמי�, הסכומי� שהיה צור� להעביר לעמותה. המקומית מחויבת לגייס לצור� התכנית
נקבעו על פי מספר המחשבי� שקיבלה ממנה כל רשות מקומית ועל פי המחיר למחשב שבו נקבה 

 . העמותה

 רשויות מקומיות 34 נאמר כי מתו� 2012מבקר המדינה בינואר במכתב ששלחה העמותה למשרד 
מתורמיה ומשותפיה , הגיע מהעמותה... כל המימו" ...  רשויות �19בכ"שהשתתפו עד כה בתכנית 

משותפיה , חלק ניכר של המימו" הגיע מהעמותה,  רשויות�6בכ. ולא מתקציב הרשויות המקומיות
לאור מחסור ,  רשויות�9בכ. תורמיה נשאו בנטל המימו"ומתורמיה והרשויות המקומיות כמו ג� 

בחלקו מתורמי� מטע� הרשויות , בתורמי� סייעו הרשויות המקומיות להשיג את המימו" הנדרש
 ". ובחלקו מתקציבי הרשות

א� שהיה שות� , יצוי" שהמשרד לא היה שות� להסכמי� בי" העמותה ובי" הרשויות המקומיות
א� , ל המשרד החזיק במידע ולפיו העמותה תורמת את המחשבי� למורי�כאמור לעי. בכיר בתכנית

כי בפועל וג� לדברי העמותה בי" מקורות המימו" למחשבי� למורי� נכללו כספי תורמי� 
 . שהעמותה גייסה וג� כספי רשויות מקומיות ותורמי� שגויסו באמצעות"

 המחשבי� שהעמותה סיפקה על פי הסכומי� ששילמו כל אחת משבע הרשויות המקומיות עבור
היה על כל אחת מה" לקיי� הלי� תחרותי לקבלת , מתקציב" וכ" מכספי תורמי� שה" גייסו, לה"

 :להל" דוגמאות. הצעות מספקי� שוני� עבור רכישת המחשבי�

בהסכ� ,  התקשרה מועצה מקומית שוה� בהסכ� ע� העמותה במסגרת התכנית2010בשנת  )א(
שש מאות  (650שתועבר לעמותה בס� , בת להעביר או לדאוג לתרומההמועצה מתחיי"נכתב כי 
בשקלי� חדשי� על פי ... $ 104,000ובס� הכול , דולר אמריקאי עבור כל מחשב נייד) וחמישי�

שיתקיי� במועצה ' מחשב נייד לכל מורה'שער חליפי" יציג ביו� התשלו� לטובת הפרויקט 
בכל מקרה בו לא תעביר המועצה . ... סודיי� במועצה מורי� בבתי ספר הי160המקומית שוה� ע� 

תמורת . יהיה הסכ� זה בטל, תרומה כאמור או יושגו תרומות כאמור בהסכ� זה לעיל ולהל"
 60המחשבי� יסופקו עד "עוד נאמר בהסכ� כי ". המחשבי� הנזכרת לעיל בסעי� זה הינה סופית

  ".ימי עבודה מעת העברת תרומת המועצה לחשבו" העמותה

 419 התקשרה עיריית רעננה בהסכ� ע� העמותה כדי לרכוש באמצעותה 2010ביוני  )ב(
 .  דולר384,030מחשבי� ניידי� למורי� במחיר כולל של 
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העירייה תפעל לדאוג " בי" העמותה ובי" עיריית ירושלי� נקבע כי 2011בהסכ� מינואר  )ג(
דולר אמריקאי לכל ) ת וחמישי�שש מאו (650בס� , שתועבר לעמותה, לאשר תקציב/לתרומה

 �ח כתשלו� עבור מחשבי� ניידי� " מיליו" ש�2.4 שילמה העירייה לעמותה כ2011בשנת ". מורה
 . ח מכספי תרומה שהעירייה גייסה" מיליו" ש�1.7ח מתקציב העירייה וכ" ש700,000

  עבור מחשבי�על פי ההסכמי� שנחתמו בי" עיריית רמלה ובי" העמותה היא שילמה לעמותה )  ד(
 ; 2010ח בשנת " ש264,290; 2009ח בשנת " ש442,000; 2008ח בשנת " ש400,000ניידי� 

 .2011ח בשנת " ש�307,861ו

 È�È„ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ‰ÏÚ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ú·˘Ó ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï·È˜˘ ÌÈÎÓÒÓ‰ ÔÓ
ÌÈÓÎÒ‰· ˙ÂÈÙÒÎ‰ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰ ˙Â¯ÓÏÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ÌÈÊ¯ÎÓ‰ , ‡Ï Û‡ Ô‰Ó ˙Á‡

 ˙ÂÚˆÓ‡· Ì˙Â‡ ‰˘Î¯˘ È�ÙÏ ÌÈ„ÈÈ�‰ ÌÈ·˘ÁÓ‰ ˙˘ÈÎ¯ Í¯ÂˆÏ È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰ ‰ÓÈÈ˜
‰˙ÂÓÚ‰ . 

 ‡ÏÏ ˙ÈÓÂ˜Ó ˙Â˘¯ È„È ÏÚ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÓÂÎÒ· ÔÈ·ÂË ˙˘ÈÎ¯ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÔÂÈÂÂ˘‰ ÔÂ¯˜ÈÚ· ˙Ú‚ÂÙ ÌÈ˜ÙÒ ÔÈ· È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰ ÌÂÈ˜ .È‡ ‰Ê ‰¯˜Ó· ÔÎ ÂÓÎ- ÍÈÏ‰ ÌÂÈ˜

ÎÈ· Ú‚Ù È˙Â¯Á˙ ·˘ÁÓ‰ Ì‚„ ˙‡ ˙ÂÚˆ‰ ‰ÓÎ ÔÈ· ¯ÂÁ·Ï ˙ÈÓÂ˜Ó ˙Â˘¯ ÏÎ Ï˘ ‰˙ÏÂ
‰Ï ‰˜ÙÈÒ ‰˙ÂÓÚ‰˘ ÌÈÓ‚„Ï Â‡ Ì‚„Ï ‰ÏÂ·Î ‰˙ÈÈ‰ ‡È‰Â ‰¯Â·Ú È·ËÈÓ‰ . È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰

¯˙ÂÈ· ‰ÎÂÓ�‰ ˙ÂÏÚ· ˙È·ËÈÓ‰ ‰Úˆ‰‰ ˙‡ ¯ÂÁ·Ï ¯˘Ù‡Ó . 

ד לכל מחשב ניי"מתשובותיה" של שבע הרשויות המקומיות למשרד מבקר המדינה עלה כי תכנית 
כמו כ" הוצגה לה" . הוצגה לה" כתכנית מטע� משרד החינו� שהסתדרות המורי� שותפה לה" מורה

ליווי , הדרכה למורי�,  מחשבי� ניידי� למורי��אחת על מרכיביה השוני� " חבילה"התכנית כ
אפשר להפריד בי" �ה" התייחסו לתכנית כיחידה אחת שאי. טכנית וניהולית, ותמיכה פדגוגית

ביה כדי שנית" יהיה לקיי� הלי� תחרותי לגבי מרכיב רכישת המחשבי� שיכול היה להביא מרכי
שתי רשויות מקומיות ציינו , יתרה מכ�. אות" לרכוש מחשבי� מספק אחר ולא מ" העמותה

בתשובותיה" למשרד מבקר המדינה כי הובהר לה" שהמשרד אינו מתחייב לספק למורי� הדרכה 
 : כלהל",  המקומית לא תרכוש מחשבי� באמצעות העמותהבמסגרת התכנית א� הרשות

ביקשה להיכנס לפרויקט מחשב " למשרד מבקר המדינה כי היא 2011עיריית רעננה כתבה בנובמבר 
מסוג מסוי� אשר ] מחשב[ אותה בדג� מחייבת] העמותה[הקר" ] כי... [משהבינה, לכל מורה

, בדיקת שוק לדגמי� אשר רצתה, אג� המחשובערכה העירייה בעזרת , לדעתנו היה גדול וכבד מדי
הובהר חד משמעית לעירייה כי א� תבחר . וביקשה לקד� את נושא התוכנית ללא קשר לקר" אתנה

לא תוכל לקבל השתתפות משרד ', קר" אתנה'לרכוש לבד את המחשבי� ללא התקשרות דר� 
  ). ההדגשה במקור" (החינו�

מיז� חינוכי "הוא " מחשב לכל מורה" כי 2011 בנובמבר עיריית רמלה כתבה למשרד מבקר המדינה
התוכנית הוצגה ללא חלופות אחרות של משרד . שהוק� בשיתו� משרד החינו� והסתדרות המורי�

כאשר לא נית" להפעיל את התוכנית ללא , בפני העירייה התוכנית הוצגה כמכלול אחד... החינו� 
מסר כי משרד החינו� אינו מתחייב לספק הדרכה לעירייה נ. ביצוע כלל המרכיבי� הכלולי� בה

 ". במידה והתוכנית לא תופעל בהתא� למודל שהוצע על יד�

כי , למשרד מבקר המדינה)  המנהל�להל" (לעומת זאת מסר מנהל ג� יישומי מחשב במשרד החינו� 
ית משרד החינו� לא התנה את מת" ההדרכה למורי� שקיבלו מחשבי� ניידי� בכ� שהרשות המקומ

ג� אילו רשות מקומית הייתה רוכשת מחשבי� ניידי� , לדבריו. תרכוש את המחשבי� מ" העמותה
היה המשרד מספק , שמפעילה העמותה" מחשב נייד לכל מורה"למורי� שלא במסגרת תכנית 

משרד החינו� הצטר� " הוסי� המנהל כי 2011במכתב מיוני . למורי� את ההדרכה בתחו� התקשוב
� מתו� הבנה שיש צור� לסייע למורי� בהדרכה והשתלמות כדי שיפיקו את המיטב כשות] לתכנית[
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מתו� סל ] ... את ההדרכה[משרד החינו� מספק ... לצורכי עבודת� , מהמחשבי� שהושאלו לה�
 ". תקצוב אחיד שכל בית ספר מקבל לשנת לימודי� במסגרת אופק חדש

יובהר כי העמותה לא כפתה על ",  נאמר2012מינואר , בתשובה של העמותה למשרד מבקר המדינה
כל הרשויות . א� רשות להצטר� לתכנית או לקבל מחשבי� שהעמותה רכשה עבור המורי�

בכל רשות שביקשה ... שהשתתפו בתכנית ביקשו מהעמותה להצטר� לתכנית ולהפעילה בתחומ" 
� הדרושי� לקיו� נעשו ניסיונות לגייס תורמי� נוספי� ולגייס את התקציבי, להצטר� לתכנית

התגייסו מספר , התכנית ללא מעורבות של הרשות המקומית ורק משלא נמצאו תורמי� כאמור
... ÈÓÂ˜Ó ˙Â˘¯ ÏÎ˙ . רשויות לגיוס המשאבי� המשלימי� הנדרשי� להפעלת התכנית בתחומ"

˙ÂÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰È˙Â˜È„· ˙‡ ‰Î¯Ú , Ï„Â‚ ˙Â·¯Ï ·˘ÁÓ‰ Ï˘ È�ÎË‰ Ë¯ÙÓ· È‡ÓˆÚ ÔÙÂ‡· ‰�„Â
·˘ÁÓ‰,ÂÏ˜˘Ó·  , ·˘ÁÓ‰ Ë¯ÙÓ ˙‡ Â�Á· ˙Â˘¯· ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈ˘�‡‰Â ÍÒÓ‰ Ï„Â‚· Ì‚ ÂÓÎ

‰¯ÂÓ ÏÎÏ „ÈÈ� ·˘ÁÓ ˙¯‚ÒÓ· ÂÈË¯ÙÏ ... אנשי העמותה ביצעו מכרז בי" מספר ספקי מחשבי� ...
והמפרט , ובכל פע� בחרו את המחשב הטוב ביותר במחיר הסביר ביותר שהיה אפשרי באותה עת

אנשי המקצוע של כל רשות ושל אנשי משרד החינו� ומעול� לא הייתה עבר בכל מקרה אישור של 
 ). ההדגשה במקור" (טענה לגבי איכות המחשבי�

È‡ ˘È ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó- ˙Â·Â˘˙ ÔÈ·Â ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ˙Â·Â˘˙ ÔÈ· ‰ÓÈÏ‰
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ , Ì‡ ‰Ï‡˘Ï Ú‚Â�‰ ÏÎ· ‰˙ÂÓÚ‰ ˙·Â˘˙ ÔÈ·Â ‰Ï‡ ˙Â·Â˘˙ ÔÈ· ÔÎÂ

 ˙ÂÙ˙˙˘‰‰˙ÂÓÚ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· Úˆ·˙˙ ÌÈ·˘ÁÓ ˙˘ÈÎ¯˘ ÍÎ· ‰˙�˙Â‰ ˙È�Î˙· . ÈÎ ÌÂ˜Ó ˘È
 ÌÈ¯ÂÓÏ ÌÈ·˘ÁÓ Â˘Î¯È Ô‰ Ì‡ Ì‚ ÈÎ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÏÎÏ ¯È‰·È ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó
 ÈÂÂÈÏ ÔÎÂ ·Â˘˜˙‰ ÌÂÁ˙· ‰Î¯„‰ „¯˘Ó‰ ÔÓ Ï·˜Ï ÌÈ¯ÂÓ‰ ÂÏÎÂÈ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˜ÙÒ ˙ÂÚˆÓ‡·

È‚Â‚„Ù . ÏÎ ÏÚ ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ ˘Î¯‰ ÈÎÈÏ‰ ˙‡ Úˆ·Ï ˙ÈÓÂ˜Ó ˙Â˘¯
ÌÈÊ¯ÎÓ‰Â ˘Î¯‰ ÌÂÁ˙· ˙Â·ÈÈÁÓ‰ ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰· . 

 למשרד מבקר המדינה נכתב כי 2011בחוות דעת משפטית שצירפה העמותה לתשובתה מנובמבר 
כי א� השתתפות ' רכישת מחשב'אינו עבור ] לעמותה[הסכו� המועבר על ידי הרשות המקומית "

 ". של� של אמצעי� הניתני� למורי� בבתי הספרשל הרשות במכלול 

ÔÎ‡ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÌÈ„ÈÈ� ÌÈ·˘ÁÓÏ ¯·ÚÓ ÌÈÙÒÂ� ÌÈ·ÈÎ¯Ó ‰ÏÏÎ ˙È�Î˙‰
˙È�Î˙· ÂÙ˙˙˘‰˘ ¯ÙÒ‰ È˙·· ÌÈ¯ÂÓÏ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ˜ÙÈÒ˘ ‰Î¯„‰ Ì‰·Â .˙‡Ê ÌÚ ,

¯ÂÓ‡Î , ‰ÏÚ ‰˙ÂÓÚ‰ ÔÈ·Ï Â˜„·�˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÔÈ· ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÈÓÎÒ‰Ó ÈÎ
 ÏÎÏ ˜ÙÒÏ ‰·ÈÈÁ˙‰ ‰˙ÂÓÚ‰˘ ÌÈ·˘ÁÓ‰ ¯ÙÒÓ ÈÙ ÏÚ ÂÚ·˜� ‰Ï Â¯È·Ú‰ Ô‰˘ ÌÈÓÂÎÒ‰

„ÈÁÈ ·˘ÁÓÏ Ú·˜�˘ ·Â˜�‰ ¯ÈÁÓ‰Â Ô‰Ó ˙Á‡ .„ÂÚÂ ˙‡Ê , ‰ÓÎ ˙ÏÏÂÎ ˙È�Î˙ Ì‡ Ì‚
ÌÈ·ÈÎ¯ , ÔÂÈÂÂ˘ ÁÈË·‰Ï ÍÎ·Â È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰ ÌÈ·ÈÎ¯‰Ó ˜ÏÁ È·‚Ï ÌÈÈ˜ÏÓ ‰ÚÈ�Ó ÍÎ· ÔÈ‡

˙ÂÏÚÂ˙ ÌÂÒ˜ÓÂ ˙ÂÈÂ�Ó„Ê‰ . 

אנו סבורי� כי הרשויות ", מר בתשובת העמותה כי על פי חוות הדעת המשפטית שקיבלהעוד נא
במחירי ... משו� ששווי החבילה כאמור, בי" היתר, המקומיות לא נדרשו ואינ" נדרשות לערו� מכרז

בעוד שהסכו� שהרשויות המקומיות המשתתפות בתוכנית ...  דולר2,000 עד �1,700שוק מוער� בכ
והואיל והעמותה , הינו קט" יחסית למחיר השוק של החבילה הניתנת למורה] ותההעבירו לעמ[

הואיל והסכו� הסופי , לפיכ�. נושאות בחלקי� האחרי� מסכו� זה) כולל משרד החינו�(ושותפיה 
של ההשתתפות בתוכנית שמשלמות הרשויות נמו� משווי השוק של המוצרי� והשירותי� שהמורי� 

אנו , תית ממחירי מכרז החשב הכללי או ממחירי מרכז השלטו" המקומימקבלי� וא� נמו� משמעו
לא נדרש היה לקיי� הליכי� תחרותיי� מכרזיי� כיוו" שלו רשויות ... סבורי� כי בנסיבות הייחודיות

מקומיות אלו היו בוחרות לרכוש מוצרי� מספקי� שזכו במכרזי החשב הכללי או במכרזי מרכז 
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כלל לא הייתה ...) המחירי� שבה" ה" משתתפות עבור מכלול הפרויקטהגבוהי� מ(השלטו" המקומי 
היחסי� בי" הקר" "כי , בחוות הדעת המשפטית שצורפה לתשובה נאמר". נדרשת עריכת מכרז
� הפועלי� במשות� "אלא יחסי� של שני מלכרי'  לקוח�יחסי ספק '] אינ�[לרשויות המקומיות 

העמותה מגייסת משאבי� , כאשר במסגרת המיז�, למימושה של מטרה ציבורית ראשונה במעלה
 ". העולי� בהרבה על השתתפות הרשות המקומית

 ˙ÏÈ·Á ˙È�Î˙‰ ˙¯‚ÒÓ· ÂÏ·È˜ ÔÎ‡ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÂÓÏÈ˘ ÂÈÏÚ˘ ÌÈ·˘ÁÓ‰ ·ÈÎ¯ÓÓ ¯˙ÂÈ ‰·Á¯ ÌÈ¯ˆÂÓ . ˙ÂÚˆÓ‡· Â˘Î¯ Ô‰˘ Ì‚ ÔÎ˙ÈÈ

ÓÚ‰˘ Ì‚„‰ ÈÙ ÏÚ˘ ÌÈ·˘ÁÓ ‰˙ÂÓÚ‰˜Â˘‰ ¯ÈÁÓÓ ÍÂÓ� ‰È‰ Ì¯ÈÁÓ Ô‰Ï ‰˜ÙÈÒ ‰˙Â .
˙‡Ê ÌÚ' ,˙ÏÈ·Á 'ÌÓˆÚ ÌÈ·˘ÁÓÏ ¯·ÚÓ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ‰˜ÙÂÒ˘ ÌÈ¯ˆÂÓ‰ , ‰ÏÏÎ

 Ì‰È˙ÂÈÂÏÚ· ‡˘�Â ˜ÙÈÒ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó˘ ÌÈ·ÈÎ¯Ó-È‚Â‚„Ù ÈÂÂÈÏÂ ÌÈ¯ÂÓÏ ‰Î¯„‰  . ÈÓÎÒ‰
˘ ·ÈÎ¯ÓÏ ÂÒÁÈÈ˙‰ ‰˙ÂÓÚ‰ ÔÈ·Â Â˜„·�˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÔÈ· ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÌÈ·˘ÁÓ‰ Ï

‰Ê ·ÈÎ¯Ó È·‚Ï È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰ ÌÈÈ˜Ï ÌÂ˜Ó ‰È‰Â . ÌÈ·˘ÁÓ ˙˘ÈÎ¯Ï È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰ ÌÂÈ˜
 ¯ÂÁ·Ï ÔÎÂ ÔÂÈÂÂ˘‰ ÔÂ¯˜Ú ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ¯˘Ù‡Ó ‰È‰ ÌÈ¯ÂÓÏ ÌÈ„ÈÈ�
Ô‰Ï ‰ÚÈˆ‰ ‰˙ÂÓÚ‰˘ ÌÈÓ‚„Ó ÌÈ·˘ÁÓ ˙˘ÈÎ¯Ï ˙ÂÏÂ·Î ÂÈ‰È˘ ˙Á˙ ÔÓˆÚ· ÌÈ·˘ÁÓ .

˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰��Ú¯ ˙ÈÈ¯ÈÚ ˙·Â˘˙ ˙˘ÈÎ¯· Â¯Â˜Ó˘ ˙Â�Â¯ÒÁ‰ „Á‡ ‰˘ÈÁÓÓ ‰�È„Ó‰ ¯
 È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰ ÌÂÈ˜ ‡ÏÏ ÌÈ·˘ÁÓ-ÌÈ·˘ÁÓ Ï˘ ÌÈÓ‚„ ˜Â„·Ï ‰˙�Ù ‡È‰ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÈÙ ÏÚ  ,

 ˙È�Î˙· ‰˙ÂÙ˙˙˘‰ ˙¯‚ÒÓ· ÈÎ ‰Ï ¯‰·Â‰ ÌÏÂ‡"‰¯ÂÓ ÏÎÏ „ÈÈ� ·˘ÁÓ " ˙·ÈÂÁÓ ‡È‰
 ˙˙ÂÓÚ ˙ÂÚˆÓ‡· ·˘ÁÓ ˘ÂÎ¯Ï"‰�˙‡ Ô¯˜" ;¯ÈÚ‰ Ï˘ ÚÂˆ˜Ó‰ È˘�‡ ˙Ú„Ï˘ Û‡ Ì‚„ ‰ÈÈ

È„Ó „·ÎÂ ÏÂ„‚ ‰È‰ ‰˙ÂÓÚ‰ Ì‰Ï ‰ÚÈˆ‰˘ ·˘ÁÓ‰ . 

 ˙ÂÈ˙¯·Á ˙Â¯ËÓ ˙ÂÓ„˜Ó‰ ˙Â˙ÂÓÚ Ï˘ Ô˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ Í¯·Ï ˘È ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙ÂÈ¯Â·ÈˆÂ . ÈÎ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ÏÂ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙‡Ê ÌÚ

‰Ê ‰¯˜Ó· , ÌÈÙ˙Â˘ ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÙÂ‚˘ ˙È�Î˙· ¯·Â„Ó˘ ÍÎ· ·˘Á˙‰·‰Ï , ÌÂ˘Ó „ÂÁÈÈ·Â
¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ· ˘ÂÓÈ˘ ‰˘Ú� ˙È�Î˙‰ ˙¯‚ÒÓ·˘ , ˙ÂÈ¯Á‡ ˙ÂÈÂ˘¯‰Â ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ ˙ÏËÂÓ

˙È�Î˙‰ ˙‡ Á˙�Ï ,¯ÙÒ‰ È˙·Ï ‰˙Ó‡˙‰ ˙„ÈÓ ˙‡Â ‰˙ÂÈ‡„Î ˙‡ ÏÂ˜˘Ï , ÌÈËÈÏÁÓ Ì‰ Ì‡Â
‰˙ÏÚÙ‰ ÈÎ¯„ ÏÚ Á˜ÙÏ Ì‰ÈÏÚ ‰· Û˙˙˘‰Ï37 .Á˜ÙÏ ˙È�Î˙· Û˙˙˘Ó‰ È¯Â·Èˆ‰ ÛÂ‚‰ ÏÚ ,

¯‡˘‰ ÔÈ· ,‰ ÏÚ ˙ÂÈËÙ˘Ó ˙ÂÓ¯Â� ÈÙ ÏÚ ÚˆÂ·˙ ‡È‰˘ ‡„ÂÂÏÂ ˙ÈÙÒÎ‰ ‰�ÈÁ·‰Ó ‰˙ÏÚÙ
˙Â·ÈÈÁÓ ˙ÂÈ¯Â·ÈˆÂ . ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ Ï˘ ‰ÈÁ�‰‰ ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ

 ÏÚ „¯˘Ó‰ Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ‡˘Â�· ÌÈÏÏÎ‰ Â�‚ÂÚÈ Â·˘ ‰˙ÂÓÚ‰ ÔÈ·Â Â�È· ‰ÊÂÁ ˙Â¯ÎÏÂ
‰˙ÂÓÚ‰ .‰ÊÎ ‰ÊÂÁ· ,˘¯Ï ¯È·Ú‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ÂÏ˘ ˜˙Ú‰˘˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ , ¯È‰·‰Ï ˘È

 Ô�È‡ Ô‰ È‚Â‚„Ù ÈÂÂÈÏÂ ·Â˘˜˙‰ ÌÂÁ˙· ÌÈ¯ÂÓÏ ‰Î¯„‰ „¯˘Ó‰ ÔÓ Ï·˜Ï Ô�Âˆ¯· Ì‡˘
 ÌÈ¯ÂÓÏ ÌÈ·˘ÁÓ ˘ÂÎ¯Ï ˙ÂÏÂÎÈ Ô‰Â ‰˙ÂÓÚ‰ ÔÓ ‡˜ÂÂ„ ÌÈ¯ÂÓÏ ÌÈ·˘ÁÓ ˘ÂÎ¯Ï ˙Â·ÈÈÁ

ÌÈ�Â˘ ÌÈ˜ÙÒ ˙ÂÚˆÓ‡· .„ÁÈ Â�Á·È ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Â „¯˘Ó‰˘ Í¯Âˆ ˘È ÔÎ ÂÓÎ , ÁÎÂ�
Ó ˙Â¯Ú‰‰�È„Ó‰ ¯˜· , ÌÈ„ÓÂÚ‰ ˙Â¯˘˜˙‰‰ Ï„ÂÓ ˙‡Â ÔÂÓÈÓ‰ Í¯ÚÓ ˙‡ Ë¯ÂÙÓ ÔÙÂ‡·

 ˙È�Î˙ ˙ÏÚÙ‰ „ÂÒÈ·"‰¯ÂÓ ÏÎÏ „ÈÈ� ·˘ÁÓ ." Ï˘ ÔÓÂÈ˜ ˙ÁË·‰ Í¯ÂˆÏ ˙˘¯„� ÂÊ ‰�ÈÁ·
˙Â˙ÂÓÚ ÌÚ „¯˘Ó‰ Ï˘ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ ˙ÏÚÙ‰ ÔÈÈ�Ú· ˙Â·ÈÈÁÓ‰ ˙Â‡¯Â‰‰ , ˙�Ó ÏÚ ¯˜ÈÚ·Â

¯‚ÒÓ· ˙ÂÚˆ·˙Ó‰ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ Í¯ÚÓ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˙ÂÓÈÈ˜˙Ó˘ ÁÈË·‰Ï È„Î ˙È�Î˙‰ ˙
ÌÈÊ¯ÎÓ‰Â ˘Î¯‰ ÌÂÁ˙· Â˙ÈÏÎ˙Â ÔÈ„‰ ˙Â˘È¯„ . 

 

 

__________________ 

 השלישי והמגזר העסקי מעורבות המגזר", בנושא שיתו" פעולה ע� המגזר השלישי ראו בדוח זה  37
  629' עמ, "החינו� במערכת
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 סיכו�

 ˙Á‡Â ÌÈ¯˘Ú‰ ‰‡Ó‰ È¯‚˙‡ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰Ï ‰È¯‚Â· ˙‡ ÔÈÎ‰Ï ‰¯ÂÓ‡ ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ
‰„Â·Ú‰ ˜Â˘·Â ‰¯·Á· ·Ï˙˘‰Ï Ì‰Ï ¯˘Ù‡ÏÂ . ˜˘ÓÏ Ì‚ ‰ˆÂÁ� ‰Ï‡ ˙ÂÈÂ�ÓÂÈÓ ˙ÈÈ�˜‰

Â�ÓÂ˜ÈÓ ¯ÂÙÈ˘Â ÒÂÒÈ· Ì˘Ï ‰�È„ÓÏÂ˙ÈÓÏÂÚ‰ ‰ÏÎÏÎ· . 

 ˙ÚÓË‰· Í¯Âˆ‰ ÏÚ ÌÈ¯˘Ú‰ ‰‡Ó‰ Ï˘ ÌÈ�Â¯Á‡‰ ÌÈ¯Â˘Ú· ¯·Î ‰„ÓÚ Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ
ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ· ·Â˘˜˙‰ ,ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ·Â˘˜˙ ˙ÂÈÂ�ÓÂÈÓ ˙ÈÈ�˜‰· Í¯Âˆ‰ ÏÚ ‰Ê ÏÏÎ·Â .

 ·Ï˙˘‰Ï ˙˘˜·Ó‰Â ÌÈÈÏÎÏÎ‰ ÌÈ˜ÂÂ˘· ˙„„ÂÓ˙Ó‰ ‰�È„ÓÏ Ô‰Â Ë¯ÙÏ Ô‰ ıÂÁ� ¯·„‰
ÂÈË·È‰ ÏÎ ÏÚ È�¯„ÂÓ‰ ÌÏÂÚ· .Ì¯· , ·Â˘˜˙‰ ‡˘Â� Ï˘ ÂÓÂ„È˜Ï ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰

 Ï˘ ‰¯„ÚÈ‰ Ï˘· ¯˜ÈÚ· ˙Â¯ÒÁ ÂÈ‰ ˙Á‡Â ÌÈ¯˘Ú‰ ‰‡Ó‰ Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰ ¯Â˘Ú‰ ÍÏ‰Ó·
·¯Â ˙È˙Î¯ÚÓ ˙È�Î˙-ÌÈ¯„‚ÂÓ ÌÈ„ÚÈ ˙‚˘‰Ï ˙È˙�˘ . „¯˘Ó˘ „ÚÈ‰ ‚˘Â‰ ‡Ï ÏÚÂÙ·

¯ÙÒ‰ È˙·· ÌÈ·˘ÁÓ· ˙Â„ÈÈËˆ‰‰ ÌÂÁ˙· ·Èˆ‰ ÍÂ�ÈÁ‰ ,Ó‰ Ï˘ ÌÈÚ˘˙‰ ˙Â�˘· „ÂÚ ‰‡
ÌÈ¯˘Ú‰ . ˙�˘·2011 ¯‡˘Ï ˙ÈÒÁÈ ÔË˜ Ï‡¯˘È· ¯ÙÒ‰ È˙·· ÌÈ·˘ÁÓ· ˙Â„ÈÈËˆ‰‰ Û˜È‰ 

‰ ˙Â�È„Ó-OECD .˘ÓÓ Ï˘ ‰ÚÓË‰ ‰‡¯Â‰· ÚÓËÂ‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ·Â˘˜˙‰ ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ� ,
¯·Ú·Î ÌÈ„ÓÏÓ ÔÈÈ„Ú ÌÈ�Â˘‰ ˙ÂÚÂˆ˜Ó· ÌÈ¯ÂÓÂ ,·Â˘ÁÓ‰ ˙ÈÈ‚ÂÏÂ�ÎË ÏÂˆÈ� ‡ÏÏ . ¯„ÚÈ‰·

 ÌÈ¯ÎÈ� ÌÈÏ„·‰ ˘È ˙È˙Î¯ÚÓ ‰�ÂÂÎ‰ Û˜È‰ ˙�ÈÁ·Ó ÌÈ�Â˘ ÌÈ·Â˘ÈÈ·Â ÌÈ¯Ê‚Ó· ¯ÙÒ È˙· ÔÈ·
ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ÌÈ·˘ÁÓ· ˙Â„ÈÈËˆ‰‰ . 

ÏÏÎÂ È˙Î¯ÚÓ ÔÙÂ‡· ÏÂÚÙÏ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ- ‰„ÈÓÏ·Â ‰‡¯Â‰· ·Â˘˜˙‰ ˙ÚÓË‰Ï Èˆ¯‡
·¯ ˙È�Î˙ ˙¯‚ÒÓ· ÂÈ˙ÂÏÂÚÙ· ˙ÂÈÎ˘Ó‰ ÁÈË·‰ÏÂ- ÌÈ„ÚÈ‰ ˙‚˘‰ ˙‡ ¯˘Ù‡Ï È„Î ˙È˙�˘

Ú·˜˘ .Ó‰ ˙ÓÏ˘‰Ï ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ ÔÎÂ ı¯‡· ¯ÙÒ‰ È˙·· ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ÌÈ·˘ÁÓ· ¯ÂÒÁ
ÂÈ˙Â˘È¯„· ÌÈ„ÓÂÚ˘ ÌÈ·˘ÁÓ‰ È‡ˆÓ ˙‡ ˘„ÁÏ , ˙ÂÈÂ�ÓÂÈÓ ˙ÈÈ�˜‰Ï ˙È˙˘˙ ‰È‰˙˘ È„Î

ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ·Â˘˜˙ . ¯ÙÒ‰ È˙· ÔÈ· ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó‰ ÌÈ¯ÚÙ‰ ÌÂˆÓˆÏ ÏÂÚÙÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ „ÂÚ
ÌÈ·˘ÁÓ‰ ˙ÂÈ˙˘˙ ˙�ÈÁ·Ó ı¯‡· ,˙Â˘ÏÁ‰ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡· ¯˜ÈÚ· ÌÈÚ‚ÂÙ˘ . 

 


