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תודות
זכיתי לכתוב את העבודה בהנחייתו של פרופ' נח עפרון ,שהיה לי מורה ,שהאמין בי ולימד אותי
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ולכתיבה אקדמית ,בידע מעמיק ,באורך רוח ותמיד בשמחה ובנכונות שהוסברה במשפט קצר
"עזרו לי ואני עוזר לאחרים" שאומר את הכל.
אני מודה לד"ר סיגל ריינדרס כפרי ,עמיתה וחברה ,שביחד בילינו שעות רבות בשיחות דוקטורט,
מנסות לפענח את מהות המסע הזה ולבסוף יכולנו לו .הביחד הזה תרם לי המון ואני מודה עליו.
תודה מיוחדת לד"ר אלונה פורקוש-ברוך ,חברה לחיים ולדרך שהיתה שם בכל רגע ,מאמינה,
תומכת ,חושבת וליוותה אותי עד לסיום המסע בהצלחה.
תודה לכל המרואיינים ששמחו להפקיד בידיי את דברי ימי התקשוב במילים ובשפע של תעודות
ומסמכים.
ולסיום ,תודה גדולה למשפחתי האהובה והיקרה על ההבנה התמיכה ווהסיוע לאורך המסע:
להוריי דני וחוה ,לאחיי עינת ורמי ולבנות זוגם ליאת ותמר ,ואחרונים והכי חביבים שעברו איתי
את הדרך לכל אורכה ועומקה ותמכו ללא ספקות וללא לאות :לציון האיש שאיתי ולבניי ליאור
אורן ויובל.
שום דבר מכל הדברים האלה לא מובן מאליו .לכולם כולם ,תודה גדולה מעומק הלב.

עבודה זו מוקדשת לסבתי ולסבי ציפורה-לאה ולייביש אפשטיין ,ולסבתי ולסבי אוטיליה וברוך
צ'יבוטרו ,שהגיעו לכאן עם קום המדינה לפצוח בחיים חדשים אחרי המלחמה ההיא ,והגשימו
בחייהם את החזון הציוני.
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מאז שנות השישים של המאה העשרים התפתחה במערכת החינוך בישראל ,כמו במדינות רבות
ברחבי העולם ,תפיסה הגורסת כי תקשוב – 1שימוש במחשבים לתהליכי הוראה ,למידה וניהול
בחינוך ,יש בו כדי להשפיע לטובה על תלמידים ועל מערכות חינוך במגוון גדול של היבטים כגון:
שיפור מיומנויות תקשורת הקשורות ללמידה ,ארגון מחדש של הידע לפי צרכיו האישיים של
הלומד והיבטים מערכתיים .כך נוצרה תקווה כי התקשוב יביא למהפכה חיובית ונדרשת בחינוך
המצוי במשבר מתמשך.
התקווה להיעזר בטכנולוגיה כדי לשפר ולתקן מערכות חברתיות מורכבות כמו מערכות חינוך,
אינה חדשה ולא מייחדת את מדינת ישראל .זוהי אידיאולוגיה משותפת לאנשי חינוך ,מומחי
טכנולוגיה ,פוליטיקאים ,רשויות ממשל והורים במדינות רבות בעולם ,הפועלים מתוך תקווה
וציפייה לקידום מערכות החינוך ולשיפורן דרך פיתוח חינוך מתקדם ,פרוגרסיבי וחדשני הנשען על
טכנולוגיות מחשוב.
עבודה זו מראה ,כי תפיס ת מערכת החינוך בישראל את הטכנולוגיה כאמצעי לתיקון ולטיפול
בסוגיות חברתיות ופוליטיות השתלבה היטב עם המסורת הציונית הטכנו-מדעית ,שתמכה בטכנו-
מדע כעקרון אידיאולוגי ,מעשי וחברתי בדרך להקמת מדינה יהודית חזקה ועצמאית .מסורת זו
היוותה מרכיב בסיסי ומהותי בחזונו של הרצל להקמת מדינה יהודית והמשיכה לתפוס מקום
משמעותי ומרכזי בבניית הדימוי של מדינת ישראל עם הקמתה על ברכי האידיאולוגיה של התנועה
הציונית .היא היתה גם נדבך מרכזי לאורו התפתחה מדיניות התקשוב במערכת החינוך בישראל,
אשר ביקשה ליישם את הרעיון הטכנו-מדעי הלכה למעשה בתהליכי למידה והוראה.
העבודה התחקתה אחרי תהליך התפתחותה של מדיניות התקשוב בישראל ,אשר הובילה
לניסיונות חוזרים ונשנים להטמיע שימוש בתקשוב במערכת החינוך לאורך השנים ,על אף שהוגדרו
כשרשרת של כישלונות .עבודת המחקר נועדה לברר מנין הגיעו ההנעה והנכונות להמשיך להשקיע
משאבים כספיים ואנושיים להמשיך בפיתוח מדיניות התקשוב בישראל למרות חוסר ההצלחה.
לשם כך ,התמקדה העבודה בחקר התהליכים והמנגנונים להתפתחות מדיניות התקשוב במערכת
החינוך משנות החמישים של המאה העשרים ,בטרם החל שימוש במחשבים להוראה וללמידה ,ועד
לשנת .2000
מדיניות התקשוב בחינוך בישראל התפתחה על רקע הקמתה של מערכת החינוך ,בשנים בהן עסקה
בקליטת עשרות אלפי תלמידים שהגיעו ממדינות רבות בעולם .לכך יוחד בעבודת המחקר פרק ובו
סקירה היסטורית של התפתחות מערכת החינוך בישראל על רקע הקשיים איתם התמודדה מדינת
ישראל סמוך להקמתה משנות החמישים ועד שנות השבעים של המאה העשרים .קשיים אלו היוו

 1המונח "תקשוב" מוחלף לאורך העבודה בביטויים אחרים כמו :טכנולוגיה בחינוך ,מחשבים
בחינוך ,מחשוב בחינוך ,טכנולוגיות מידע ,טכנולוגיות ידע או רק ב"טכנולוגיה" .השימוש
במונחים השונים מבטא מציאות קיימת במערכת החינוך ,שבה לא קיים עד היום מונח אחד
מוסכם המשמש להגדרת הנושא .לעתים אף נעשה שימוש במילה תקשוב כפועל – לדוגמה
"תקשוב מערכת החינוך" שמשמעותו הפעולות להטמעת השימוש במחשבים בחינוך.
א

את הרקע ואת ההצדקה לניסיונות המגוונים להשתמש בטכנולוגיה בחינוך כבר בשנות השישים,
על מנת לסייע בהתמודדות עם המשברים החברתיים ועם הצרכים הכלכליים ,הפנימיים
והלאומיים של המדינה הצעירה.
ההתחקות אחר התהליכים ברקע התפתחות מדיניות התקשוב בחינוך ,נעשתה לאור שאלת מחקר
מרכזית שביקשה לבחון מהם הגורמים והמניעים שהיו מעורבים בהתפתחות מדיניות התקשוב
בחינוך בישראל בשנים  ,1980-2000וכיצד השפיעו על מדיניות זו באופן שהביא להמשך ניסיונות
ההטמעה ,למרות מה שנתפס כשרשרת של כישלונות חוזרים .על מנת לתת תשובות לשאלת
המחקר ,עקבה העבודה אחר פרויקטים והתרחשויות מרכזיים בהם שולבה הטכנולוגיה על מנת
לסייע לחינוך .העבודה התמקדה בתהליכים שהובילו להקמת ועדות התקשוב השונות,
ובפרויקטים שהיוו אבני דרך ואשר מייצגים את התפתחות מדיניות התקשוב בחינוך .הדמויות
שהובילו את ועדות התקשוב ואת הפרויקטים הללו היו דמויות בעלות מאפיינים של חלוציות
וחדשנות ,אשר בעבודה זו נמצא להם תמיכה וחיזוק באידיאולוגיה הציונית הבן גוריונית ,שתמכה
הן בטכנו-מדע והן בחדשנות מתמדת.
לצורך עריכת המחקר רואיינו עשרים ואחד בעלי תפקידים שהיו מעורבים במגוון דרכים בתהליכי
גיבוש מדיניות התקשוב בחינוך ויישומה בישראל .כמו כן ,נותחו מאות מסמכים רלוונטיים ,נקראו
ונלמדו מחקרים בתחום התקשוב ,בתחום טכנו-מדע ובתחום ניהול תהליכי שינוי ,חינוך ומדיניות
בחינוך .אלה נגעו לתקופה שבה עסק המחקר ולשנים שקדמו להן ,ואשר בהן התעצבה והתפתחה
מערכת החינוך :שנות החמישים עד שנות השבעים.
איסוף המידע והנתונים לצורך ביצוע המחקר נעשה בגישת התיאוריה המעוגנת בשדה (Grounded
) .Theoryאיתור הקטגוריות מתוך המידע והנתונים איפשר בחינת התופעות החברתיות
והפוליטיות השונות שליוו את התפתחות מדיניות התקשוב בחינוך ועיצבו אותה .מתוך כך נחשפו
מספר תימות מרכזיות שאפשרו קישור לספרות המחקר הרלוונטית ,התפלמסות ,שיח ושיג ודיון
עימה .התימות שנחשפו נגעו בשלושה היבטים של יישום השימוש בטכנולוגיה במערכת החינוך
אשר ביטאו תקווה של מעצבי מדיניות התקשוב ויזמי הפרויקטים השונים להיעזר בתקשוב
מערכת החינוך על מנת לסייע בפתרון בעיות חברתיות מורכבות .התמה הראשונה שנמצאה היא
ששילוב טכנולוגיה בחינוך שימש לצורך ניסיון לשמור על עדכניות ועל רלוונטיות של מערכת
החינוך .תמה שניה שנמצאה היא ששימוש בטכנולוגיה בחינוך היווה כלי לתמיכה ברפורמות
חברתיות-חינוכיות והתמה השלישית שזוהתה היא ששימוש בטכנולוגיה בחינוך היווה ניסיון לתת
מענה לאתגר השמירה על החוסן החברתי-בטחוני-כלכלי של מדינת ישראל כחלק מחינוך טכנו-
מדעי.
כאשר מתבוננים על ההיסטוריה של שילוב טכנולוגיה בחינוך במדינת ישראל הנפרסת דרך
התהליכים והמנגנונים שהביאו להתפתחות מדיניות התקשוב בחינוך ,ומתוך דיון עם הספרות
המלומדת ,מתברר כי שלוש התימות המרכזיות שאותרו במהלך עבודת המחקר מתכנסות להיגיון
מרכזי אחד העומד מאחורי הניסיונות החוזרים לשלב טכנולוגיה בחינוך ,היגיון שביקש להציל את
החינוך באמצעות טכנולוגיה המבוסס על עומק תרבותי ועל מסורת הנתמכת באידיאולוגיה טכנו-
מדעית בעלת שורשים עמוקים הנטועים בהיסטוריה של למעלה ממאה שנה.
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פרק  :1מבוא
בפתח חיבורו "מדינת היהודים" כתב תיאודור הרצל:
הדור שאנו חיים בו הביא לנו מרפא בכנפיו על ידי הקנינים
הנפלאים אשר רכשנו לנו בחרשת כל מעשה ,אולם לא השתמשנו
עוד ברכושנו זה לתועלת האנושיות כראוי .כל קצווי ארץ ואיים
רחוקים נעשו לנו קרובים ובכל זאת עוד צר לנו המקום לשבת.
כחיצים מקשת נעוף עתה באניות בצורות לעבור מים אדירים
אשר לא שזפתם עין בימים מקדם .מסלת הברזל תיישר לפנינו
הדורים ,תעלה אותנו למרומי הרים אשר לא הרהבנו לפנים
לעברם ברגל .במשך רגעים מעטים אנו שומעים ויודעים את כל
הנעשה בארצות היותר רחוקות ,אשר טרם נגלו ונודעו אז ,בעת
אשר סגרו היהודים בחומות הגיטו באירופא .על כן עני היהודים
הוא דבר ,אשר אבד עליו כלח – לא מפני שכבר זרחה שמש
ההשכלה לפני מאות שנים אשר באמת לא הופיעה רק ליחידי
סגלה מאנשי הרוח .לפי דעתי לא נברא אור החשמל בשביל נטילי
הכסף בלבד להאיר את בתיהם הספונים וחדרי משכיותיהם ,כי
אם למען אשר נמצא לאור נגהו פתרונים לשאלות החיים (הרצל,
 ,1896עמ' .)10
הרצל ( )1896מעניק לטכנולוגיה תפקיד במציאת פתרון לבעית היהודים .הרצל נתן בדבריו מקום
של כבוד למחקר ולהשכלה אך מציין שזו לא צלחה במתן פתרון ל"עני היהודים" .תפקידה של
טכנולוגיה ,לא רק להאיר את ביתם של העשירים ושל המשכילים אלא לעזור למצוא פתרונות
לבעיות מהותיות הנוגעות לחייהם של בני אנוש – בין אם משכילים ועשירים ובין אם לאו .החשמל
כטכנולוגיה לדוגמה שבחר להציג ,עתיד לדבריו לשמש למציאת פתרונות לבעיות מהותיות ,בעיות
החיים .הטכנולוגיה כפי שמתאר אותה הרצל ,מקצרת מרחקים וזמנים ויכולה ליצור דבר מה חדש,
שיסייע למצוא מזור לבעיות פוליטיות ,חברתיות וכלכליות של העם היהודי ושל האנושות בכלל.
תקוותו של הרצל לסייע לפתרון בעיית היהודים בעזרת מדע וטכנולוגיה היתה ועודנה בימינו חלק
בלתי נפרד מהתרבות ומהמסורת של התנועה הציונית .עפרון ( )2014מציין כי על ברכי המסורת
הזו הציג הרצל בספרו 'אלטנוילנד' חברה המבוססת על טכנולוגיה מתקדמת בהרבה מזו שהיתה
מצוייה בימיו בארצות אירופה ,מהן אמורים היו להגיע המתיישבים היהודים לארץ ישראל:

Herzl gave substance to these abstractions, describing a
society more mechanized and technologically advanced
than any the Jews left behind in Europe. European
visitors, returning to a Palestine that not long before was
hopelessly primitive, are amazed at the improvements
engineered by Jewish immigrants to the region (Efron,
2014, Kindle Locations 1558-1560).
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האתוס הטכנו-מדעי שהיווה מרכיב בסיסי ומהותי בחזונו של הרצל ,המשיך לתפוס מקום מהותי
ומרכזי בדימוי שראו לנגד עיניהם מנהיגי מדינת ישראל עם הקמתה על ברכי האידיאולוגיה של
התנועה הציונית ,שתמכה בטכנו-מדע כעקרון אידיאולוגי ,מעשי ופסיכולוגי בדרך להקמת מדינה
יהודית חזקה ועצמאית .חזונו הציוני הטכנו-מדעי של הרצל הובא לכדי יישום על ידי אנשי מעשה
שעסקו ביישוב ארץ ישראל טרם הקמתה ,בביסוס כלכלתה .אנשים כמו אוטו ורבורג וארתור
רופין ,שפנסלר מעניק להם את התואר "טכנוקראטים" בהיותם אידיאולוגים ציוניים שניהלו את
הגשמת החזון הלכה למעשה ).(Efron, 2014; Penslar, 1991, 2000
האידיאולוגיה הציונית הטכנו-מדעית התבטאה מלבד ברטוריקה שנאמרה ונכתבה ,במעשיהם של
ממשיכי הדרך בהגשמת החזון הציוני על ידי מנהיגים כמו פרופ' חיים ויצמן ,מדען חשוב ומצטיין
שנבחר להיות נשיאה הראשון של מדינת ישראל ומנהיגים יהודים נוספים ,שבראשם ניתן להזכיר
את ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל ,דוד בן גוריון ,שראה עצמו כמי שמוטל עליו להגשים
את חזונו של הרצל וקידם רבות את תחומי המדע והטכנולוגיה (אוחנה.)2008 ,
בן גוריון ראה במדע ובטכנולוגיה כלים מרכזיים למימוש התכנית להקים בישראל חברה חדשה,
עצמאית וחזקה שיש בכוחה להתגבר על אויביה הרבים .ערב הקמת המדינה ,במאי  ,1947קרא
להיעזר במדע ובטכנולוגיה על מנת להתגבר על היתרון המספרי העצום של מדינות ערב שאיימו על
המדינה המוקמת .דברי בן גוריון ,מהווים ביטוי למסורת ולתרבות הציונית הטכנו-מדעית ,שעמדה
בבסיס העשייה המהפכנית והחלוצית שהוא ומנהיגים נוספים ראו ככזו שתציב במזרח התיכון
שלוחה של מדינות המערב המפותחות:

במצרים ,עיראק ,לבנון ,סוריה ועבר הירדן יש למעלה ממאה
ועשרים אלף אנשי צבא ממינים שונים ,מאומנים ומצוידים
בדרגות שכלול שונות ...החומר האנושי שלנו בכללו אינו נופל
מזה שבאיזו ארץ אחרת ,ועולה לאין ערוך ,ביכולתו המוסרית
והאינטלקטואלית על זה של שכנינו .זהו יתרונו העיקרי ,ולפי
שעה כמעט היחיד .למען הכשירו למלוא תפקידו  ...יש לשכלל
שכלול רב את אימונו  ...ויש להתאים מבנהו לנסיבות החדשות
ולצרכים הגדלים ומחמירים ,מתוך שימוש מלא בניסיון הצבאי
שרכשנו אנחנו ורכשו אחרים במלחמת העולם האחרונה ,ומתוך
ניצול כל כיבושי המדע והטכניקה החדישים לצרכי התגוננותנו
(בן גוריון ,אצל בראל ,2009 ,עמ' .)76
מסורת זו של קידום מדע וטכנולוגיה לצורך שמירה על חוסנה של מדינת ישראל וככלי להתמודד
עם בעיות חברתיות מורכבות ,היא מסורת ישראלית-ציונית עמוקה ורבת רבדים שנטמעה במערכת
החינוך בישראל מאז הקמתה .היא מהווה מרכיב בחזון החינוכי שלאורו התפתחה גם מדיניות
התקשוב במערכת החינוך ישראל ).(Efron, 2011; Golan, 2004; Penslar, 1991
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 1.1תקשוב – מחשבים ותקשורת בחינוך
הצורך והרצון שראו קברניטי מערכת החינוך בישראל להטמיע טכנולוגיה בחינוך ,היו חלק
מאידיאולוגיה חינוכית עולמית אשר קיבלה במדינת ישראל משמעות ייחודית .במהלך עבודת
המחקר התברר כי לאורך שנים רבות ובעת התפרצותם של משברים חברתיים ולאומיים מורכבים,
היתה נתונה תקוותן של קבוצות חברתיות רבות ומגוונות לישועה שתצמח למערכת החינוך
משימוש בטכנולוגיה .הבסיס לתקווה זו ,שזור בחזון הציוני הטכנו-מדעי של מדינת ישראל ,הדוגל
בקידום שינויים וחידושים באמצעות טכנו-מדע ומהווה חלק אינטגראלי מהתרבות ומהמסורת
הישראלית המבססת את חוסנה החברתי ,הכלכלי והבטחוני של מדינת ישראל ,על פיתוח מתמיד
של טכנו-מדע .ביטוי לחזון זה ,ניתן בדבריו של נח נרדי ,שהיה מנהל המרכזיות הפדגוגיות במשרד
החינוך .נרדי כתב ספר שהקדיש לנושא טכנולוגיה בחינוך ,אותו הוציא לאור לראשונה בשנת 1968
(מהדורה נוספת יצאה לאור בשנת  .)1975בהקדמה לספרו ביטא את רעיונותיו באשר לקשר בין
עצמה טכנולוגית לחוסנה של מדינת ישראל ,העובר דרך חינוך:

שאיפתנו לפיתוח טכנולוגי בתעשייה ובחקלאות נובעת מהכרח
כלכלי ובטחוני כאחד .כיום ,כוחנו מול האויב בן מליונים הוא
בראש וראשונה בעליונותנו היחסית בידע ...התנאי הראשון לכך
הוא בהרחבת בסיס ההשכלה של האוכלוסייה .יש הכרח דחוף
בניצול מקסימלי של כח האדם ,דבר המחייב ביטולו של הפער
הבין עדתי וקליטה תרבותית והשכלתית מהירה ומתמדת של
העלייה ,על זרמיה וגליה השונים ...הזמן פועל נגדינו ולא נוכל
לבצע זאת במהירות הנדרשת באמצעי חינוך שגרתיים .עלינו
להוסיף על נסיוננו הרב והשגינו בשטחים אלה ולחפש דרכים
נוספות וכלים חדשים .לא יהיה זה מהתבונה להתעלם
מהאוטומאציה בהוראה או לבטלה תוך עקימת האף (נרדי,
 ,1975עמ' .)8

בספר שכתב ,מפרט נרדי שורה ארוכה של אמצעים טכנולוגיים לשירות ההוראה ונותן מקום של
כבוד למה שכינה אוטומציה בהוראה ולהוראה אורקולית ,2בהן ראה הבטחה גדולה בדרך
להתגברות על הקשיים איתם התמודדה מערכת החינוך בישראל .נרדי מתייחס בספרו להכשרת
המורים הנדרשת ובעיקר להכשרת הלבבות המתחייבת ,אך האמין שהמטרה חשובה מכדי לוותר
על ההבטחה שהיתה באוטומציה של ההוראה (נרדי.)1975 ,
נרדי ,כמו מחנכים ואנשי טכנולוגיה בעולם וגם בישראל ,קיוו שניתן יהיה לגייס את הטכנולוגיות
הללו לקידום תהליכי הוראה ולמידה ובתוך כך ,להירתם למשימה הדחופה של שיפור החינוך
וצמצום הפערים החברתיים בישראל במהירות וביעילות:

 2ההוראה המתוכנתת ,הוראה בעזרת מכונות למידה ,פותחה בשנים אלה בארצות הברית
וההוראה האורקולית ,מתארת שימוש באמצעים אורקוליים להוראה כמו הטלוויזיה .שני
הדגמים יתוארו בהרחבה בהמשך עבודת מחקר זו.
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וכאן באים אנשי הטכנולוגיה ומציעים את שירותם להצלת
המצב על יד פיתוח טכנולוגיה חינוכית ,המבטיחה ,לדעתם,
הישגים מהירים אגב למידה עצמית ...כל זה באמצעות המעבדות
האלקטרוניות ,מכונות הלימוד והוראה מתוכנתת (נרדי,1975 ,
עמ' .)1

המוטיבציה להשקיע משאבים עצומים לשימוש בטכנולוגיה לקידום החינוך היא נושא מרכזי
בעבודת מחקר זו ,העוסקת בהיבטים של טכנו-מדע כפי שבאו לידי ביטוי במערכת החינוך במדינת
ישראל במהלך ארבעת העשורים משנות השישים של המאה העשרים עד שנת אלפיים .היא מזמינה
את הקורא להתבונן בהיבטים האנושיים ,הכלכליים והפוליטיים של מדע וטכנולוגיה כפי שבאו
לידי ביטוי במדיניות התקשוב בחינוך בישראל שבה מתאפיינת מדיניות התקשוב בפן אידיאולוגי
יחודי המבחין אותה ממדיניות התקשוב במדינות אחרות בעולם ,בהיותו מושרש עמוק בחזון
הציוני הטכנו-מדעי.
האידיאולוגיה הציונית הטכנו-מדעית היא המעיין שממנו נובעים במדינת ישראל תהליכים ברמה
לאומית שמטרתם להציב את מדינת ישראל בחזית הקידמה הטכנו-מדעית ולתמוך בתפיסה
המקדמת קבלת החלטות המנסות להציב את מדינת ישראל כמדינה שהיא "אור לגויים" קרי:
חברה במועדון היוקרתי של המדינות המתקדמות בעולם המהווה מוקד משיכה למדענים
ולחוקרים יהודים ואחרים ) .(Efron, 2014החזון הטכנו-מדעי של הפרויקט הציוני התבטא
בעשייה מגוונת שכללה מאז הקמת המדינה ועוד לפני כן ,הקמת מוסדות מחקר ומוסדות לחינוך
טכנולוגי מדעי ,פיתוח תעשייה מבוססת פיתוח מדעי וטכנולוגי ,ייסוד חקלאות מתקדמת וקידום
רפואה פורצת דרך במגוון תחומים (שרון;Kirsh, 2003 ;Golan ,2004 ;Efron, 2014 ;2007 ,
 .)Weiss, 2002על בסיס זה ,מובנת התקווה והשאיפה לקדם את החינוך במדינת ישראל דרך
טכנולוגיה ,תפיסה המשתקפת בדוח תת-ועדת ההיגוי לתקשוב מטעם משרד המדע והפיתוח
ומשרד התקשורת:

תחום היישום המתאים ביותר לתכנית לאומית (לתקשוב צ.א).
מבין התחומים בהם יש לישראל יתרונות יחסיים הינו ,לדעת תת
הועדה ,תחום החינוך )1( ...תחום החינוך עומד במקום שני אחרי
הבטחון מבחינת ההוצאה הלאומית ( )2תחום זה יעניק לישראל
מיקדמה באשר מדינות אחרות טרם קבעו את הנושא כיעד
לתכנית לאומית ...התכנית תביא לקידום החינוך בישראל...
התכנית נושאת עליה "תו יהודי מובהק" (משרד המדע והפיתוח
ומשרד התקשורת ,ועדת ההיגוי לתקשוב ,1985 ,עמ' .)4-5

מדינות רבות בעולם ,גיבשו אף הן תפיסה דומה באשר לפתרונות שיכולה טכנולוגיה לתת לבעיות
חברתיות מורכבות ) ,(Wajcman, 2002; Warschauer, 2004וכך נוצרה קרקע פוריה לראיית
תהליך מחשוב מערכת החינוך כיתהליך חיובי ונכון למדינת ישראל ,ייחודיות משלה בהקשר של
שימוש בטכנולוגיה לקידום הטיפול בנושאים חברתיים ,ובהם חינוך.
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במהלך שנות החמישים של המאה העשרים ,מיד לאחר הקמתה ,עסקה מדינת ישראל הצעירה
בהתמודדות עם מגוון של אתגרים ובהם הקמתה של מערכת חינוך תוך התמודדות עם קליטת
העלייה והשלכותיה .בעולם הרחב התמודדו מדינות רבות בשנים אלו עם משבר חינוך אוניברסאלי,
עמוק ורב מימדי אשר מאמצים גדולים נעשו כדי לפתור אותו ).(Fullan 1993; Sarason, 1990
בספרו "בין חזון להיגיון :על אסטרטגיות שינוי וחדשנות בחינוך" (חן ,)2006 ,הסביר דוד חן 3את
מהותו של המשבר:

ישנה הסכמה גורפת בין קובעי המדיניות ,חוקרי החינוך ואנשי
ציבור שמערכת החינוך בעולם כולו נמצאת במשבר עמוק.
מאפייני המשבר שהספרות המחקרית מצביעה עליהם קשורים
לשורה של משתנים ...החינוך במתכונתו הנוכחית אינו משביע
את רצון ההורים ,הקהילה ,האקדמיה ושוק העבודה .מצב זה
מוגדר ברמת משבר משבר החינוך הוא רב-ממדי ,והמשתנים
המרכיבים אותו הם הישגים בלימודים ,תוכניות הלימודים,
פדגוגיה ,מבנה ארגוני ,ניהול ובקרה ( )3משבר החינוך הוא
אוניברסלי .השונּות בין חברות ,מדינות ותרבויות היא בממדי
המשבר ולא באופיו ( )4המחקר מזהה את התסמינים של
המשבר .אין לנו בנמצא תאוריה מקיפה ,שתיתן הסברים
סיבתיים ותאבחן את המשבר (חן ,2006 ,עמ' .)13

על פי חן ,לא קיימת תיאוריה אחת שמסבירה את כל הגורמים למשבר ,אולם ישנה הסכמה על
מספר היבטים :הישגים נמוכים ברוב מדינות העולם השלישי במקצועות הנחשבים מקצועות יסוד,
ו הפער המתמיד בין התפתחות הידע המדעי והתחדשותו לבין קצב השתנות תכניות הלימודים
במדעים בבתי הספר העושים שימוש בדרכי הוראה מסורתיות הנחשבות כלא יעילות למול עושר
האמצעים הטכנולוגיים המתפתחים .גורמים נוספים הם קצב ההתפתחות המתון יחסית של
המחקר בתחום הלמידה ביחס להתפתחות תחומי מחקר אחרים ,המבנה הארגוני ההיררכי של
מערכות חינוך ואופני הניהול הלינאריים המסורתיים שאינם מתאימים למציאות המשתנה (זוהר,
 ;2013חן ;2006 ,למפרט.)2008 ,
תקשוב – 4שימוש במחשבים ללמידה ולהוראה במערכת החינוך ,נחשב על ידי חוקרי חינוך החל
משנות השישים של המאה העשרים כמרכיב חשוב בפתרון למשבר בו מצויות מערכות החינוך
) .(Fullan, 1993; Schleicher, 2015בישראל יושמו בשנים אלה מספר מהלכים מערכתיים

 3פרופ' דוד חן הוא בעל דוקטורט בביו-פיסיקה ממכון ויצמן למדע .כיהן כראש ביה"ס לחינוך
באוניברסיטת תל אביב .חוקר מאז שנות התשעים תהליכי שינוי ורפורמות בחינוך ,הוביל הקמת
בתי ספר ניסויים שתמכו בתרבות למידה משולבת תקשוב.
 4תקשוב :המושג מופיע לראשונה במסמכי ועדת ההיגוי לתקשוב שהתכנסה בשנת  ,1983כתרגום
של  .Information Technologiesבהקשר חינוכי מופיע המושג במסמך המדיניות לפעולות
בתחום המחשבים בחינוך של המועצה למחשבים במערכת החינוך משנת  1985והמשמעות
שניתנה לו היא תקשורת ומחשבים( .משרד החינוך והתרבות המזכירות הפדגוגית הוועדה
למחשבים במערכת החינוך ,1986 ,עמ'  ;5משרד החינוך והתרבות משרד המדע והפיתוח ומשרד
התקשורת ,1985 ,עמ' .)1
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לשילוב תקשוב מתוך רציונל ציוני טכנו-מדעי ,שהוביל למספר ניסיונות להתגבר על המשבר בחינוך
אשר במדינת ישראל שבה ,בנוסף לגורמים העולמיים למשבר ,נוספו לו מאפיינים יחודיים למדינה
צעירה וקולטת עלייה .הניסיונות הללו החלו עם הקמת הטלוויזיה הלימודית ,המשיכו בהטמעת
שימוש במערכות הוראה באמצעות מחשב ,ועם התפתחות עולם המיחשוב והפיכתו נגיש ,הובילו
לפיתוח יישומים מגוונים נוספים לשימוש במחשבים בחינוך שיפורטו בהמשך עבודה זו.
שאיפתם העזה של מקבלי החלטות :שרים ,מומחי חינוך וחוקרים ,בעלי תפקידים במשרד החינוך
ואנשי טכנולוגיה להיעזר בטכנולוגיה כדי לקדם את מערכת החינוך בישראל הביאה לכך שבמהלך
השנים  1980-2000התכנסו ועדות שונות שכתבו בתדירות גבוהה יחסית תכניות שונות שהתייחסו
לשילוב מחשבים בחינוך כפי שמראה טבלה  .1חלק מהתכניות שנכתבו היו תכניות מערכתיות של
משרד החינוך להטמעת תקשוב במערכת החינוך ,וחלקן תכניות שנכתבו על ידי משרדי ממשלה
אחרים או גופים וארגונים מחוץ למשרד החינוך ,שהטילו על מערכת החינוך אחריות לקדם את
התחום הטכנו-מדעי כמטרה ישראלית לאומית ).(Elgali & Kalman, 2010
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תאריך
פרסום
שם התכנית

יו"ר/
באחריות

דצמבר  1982אוקטובר 1984
תכנית
פעולה
בתחום
המחשבים
במערכת
החינוך
(מ"ח)

ד"ר בן ציון
ברטה

שיוך ארגוני המזכירות
הפדגוגית
הוועדה
למחשבים
במערכת
החינוך

מארס 1986

הצעה לתכנית תקשוב
לאומית :פיתוח במערכת
החינוך:
מערכות
קוים
להוראה
למדיניות
באמצעות
והצעות
מחשב
לפעולה

ינואר 1992

אוגוסט  1992ינואר 1994

הצעה
למדיניות
שילוב
מחשבים
במערכת
החינוך
בהוראה
ובלמידה

דוח הוועדה
העליונה
לחינוך מדעי
וטכנולוגי
מחר  98ועדת
הררי

תכנית
תקשוב א'
חוזר מנכ"ל
מיוחד
תשנ"ד
מחר 98
מחשבים
במערכת
החינוך

בני פלד ,יוסף
מעין

ד"ר בן ציון
ברטה

ד"ר אלעד
פלד

פרופ' חיים
הררי

ועדת ההיגוי
לתקשוב ,תת
הוועדה
לטכנולוגיות
תקשוב של
משרד המדע
ומשרד
התקשורת

המזכירות
הפדגוגית,
הוועדה
למחשבים
במערכת
החינוך

האגף למדע משרד החינוך
ולטכנולוגיה ,והתרבות
משרד
החינוך

מאי 1997

יולי 1998

ועדת הכלכלה תכנית
ועדת המשנה התקשוב שלב
ב'
לתקשוב
ומידע
בשיתוף
הוועדה
הלאומית
לפיתוח
תשתיות
מידע ותקשוב

דצמבר 2000
דוח הוועדה
להגדרת
מדיניות
התקשוב
במערכת
החינוך

ד"ר שמשון
שושני

ח"כ מיכאל
איתן

פרופ' דוד חן

ד"ר עוזי
מלמד

משרד
החינוך

הכנסת

מינהל מדע
וטכנולוגיה
במשרד
החינוך

מינהל מדע
וטכנולוגיה
במשרד
החינוך

טבלה  :1פריסת תכניות תקשוב מערכתיות בחינוך בין השנים 2000-1980
מקור(Elgali & Kalman, 2010) :
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 1.1.1הרציונל לתקשוב בחינוך

גבריאל סלומון ,5היה אחד מחוקרי החינוך שהובילו גישה חינוכית קונסרוקטיביסטית לשילוב
תקשוב בחינוך .בשנות השבעים גרס סלומון כי ביכולתם של אמצעי תקשורת לשפר מיומנויות
מסוימות הקשורות גם ללמידה ,אך ביקש לבחון גם את תפקידם ושימושיהם האפשריים של
אמצעי תקשורת כמו טלוויזיה ומחשבים בתחום החינוך .סלומון טען כי ניתן ליישם תהליכי
למידה עם טכנולוגיה המספקת הזדמנות לחשיבה אחרת ,טובה יותר ,במיוחד כאשר היא נעשית
בתהליך שיתופי המהווה בסיס להבניית ידע .לתפיסתו ,שימוש במחשבים ,מולטימדיה ותקשורת
צריך להיעשות באופן בלתי מורגש ,ככלי להעצמת תהליכי חשיבה (סלומון .)1997 ,הבעיה
המרכזית שזיהה סלומון ביישום תהליכי למידה כאלה היא חוסר היכולת של בתי הספר ליישם
אותם בגלל הצמדותם המסורתית לגישות פדגוגיות מיושנות.
עם חלוף השנים ,סבר סלומון שרק יישום מהלכים המשלבים טכנולוגיות מידע כאורח חיים של
בית הספר ולא כפרויקטים ,יביא לשינוי המיוחל בחינוך ,שעשויה טכנולוגיית מיחשוב להביא
איתה (סלומון .)1999 ,בספרו "טכנולוגיה וחינוך בעידן המידע" (סלומון ,)2000 ,הביע סלומון
ספקות באשר למקומו של המחשב במינוף השינוי הנדרש במערכת החינוך:

ראיתי במחשב מנוף לשינוי פני החינוך ואף העמדתי תפיסה זו
של המחשב מול התפיסה האחרת ,שאינה רואה במחשב אלא
תוספת או כלי בידי פדגוגיה שאינה משתנה ...ככל שאני מרבה
לעסוק בשאלות על טכנולוגיה וחינוך ,כך אני מגלה שאין
הטכנולוגיה העיקר .הגעתי למסקנה שהמחשב הוא אמנם מנוף
לשינוי ,אך המנוף ,כדרך מנופים בדרך כלל ,אינו פועל על דעת
עצמו ...טכנולוגיה במהותה היא תופעה חברתית הכורכת
טכניקות של ביצוע פעולה באמצעות כלי כלשהו ,משמע מערכת
של ידע ,תפיסות ומיומנויות ,ביחד עם תרבות שלימה של הנחות,
נורמות התנהגות ,אמונות ועוד .בהיעדר מערכת הידע ,התפיסות
והמיומנויות נותר המכשיר כערימה של גרוטאות שאין לה
שימוש (או שלא יודעים להשתמש בה) מה טעם בעיפרון בהיעדר
אוריינות ,ומה טעם במחרשה למי שאינו יודע כיצד לאחוז בה
(סלומון ,2000 ,עמ' .)9

לקראת סוף שנות התשעים של המאה העשרים הצטברו במחקר החינוכי עדויות לכך שמאגרי מידע
ממוחשבים ולמידה מקוונת עשויים לחולל שינויים בגישות ההוראה שעיקרם “החדרת גישה

 5גבריאל סלומון היה פרופ' אמריטוס באוניברסיטת חיפה ,חתן פרס ישראל לחינוך תשס"א.
מחקריו עסקו בפסיכולוגיה קוגניטיבית ,תהליכי מיחשוב וחינוך לשלום .סלומון היה אחד
מהחוקרים שהובילו את מחקר המיחשוב בישראל משנות השבעים .מאז תחילת שנות האלפיים
עסק בעיקר בנושא חינוך לשלום ועמד בראש המרכז לחקר החינוך לשלום באוניברסיטת חיפה.
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קונסטרוקטיבית 6להוראה ,כתהליך שבו מורים ותלמידים משתפים פעולה כדי להפיק ידע חדש"
(מטיאש ,2003 ,עמ'  .)181הרציונל המרכזי לכיוון זה של שימוש במחשבים ובאינטרנט ללמידה
ולהוראה התבסס על הצורך ביצירת רלוונטיות של סביבת הלמידה ללומדים מחד ,והרצון העז
לבחון את האפשרויות הגלומות בטכנולוגיה עבור החינוך ,בשימוש בטכנולוגיה כאמצעי לתקשורת
לכריית מידע ולעיבוד מידע מאידך (רותם ופלד .)2008 ,השאיפה והתקווה לשנות את מערכת
החינוך התבטאו לדוגמה בביצוע מחקר בינלאומי כמו Second Information Technology in
 , SITES Education Studyמחקר שנערך על ידי (The International Association for the IEA
) Evaluation of Educational Achievementשביקש לבחון את רמת יישום התקשוב במדינות
שונות בעולם ואת המידה שבה תרמו התפתחויות טכנולוגיות ליישום רפורמות חינוכיות וביטאו
תפיסות אופטימיות כלפי היכולת לקדם שינויים באמצעות טכנולוגיות מחשוב" :התקשוב נתפס
כיום כזרז פוטנציאלי של שינויים במערכות חינוך ,וכן כאמצעי המאפשר לצייד את אזרחי העתיד
בכלים הנחוצים לחיים בחברת המידע" (מיודוסר ,נחמיאס ,זוזובסקי וברוך ,2003 ,עמ' .)289
חן ( )1999ראה בתקשוב מערכת החינוך הזדמנות להביא למהפכה חיובית ונדרשת בחינוך המצוי
במשבר מתמשך .הוא שאף לקדם את מה שכינה קונסטרוקטיביזם במיטבו אשר לפיו "הלומד
מארגן מחדש את הידע על פי תבונתו ,רגשותיו ,דמיונו וצרכיו האישיים ,ולא בהכרח על פי
מתודולוגיה שגורה ומוקנית" (חן ,1999 ,עמ'  .)74עוד טען חן כי המטרות הלימודיות-חברתיות
שהתקשוב מסייע בהשגתן הן מגוונות :החל בטיפוח לומד עצמאי ופעיל באמצעות משימות
יצירתיות ומעוררות חשיבה ועד הכשרת לומד המתמודד עם פתרון בעיות ועם תופעות מורכבות
ומיומן בעבודת צוות .חן טען עוד כי סביבת הלמידה המצויידת במחשבים מאתגרת מספר תחומים
בחינוך במקביל ובכך תביא לשינוי במערכת החינוך .הוא פיתח רציונל ללמידה ולהוראה
מתוקשבות כחלק מתכנית הלימודים ויישם אותו בבית הספר הניסויי "כרמים" (חן,1999, 1995 ,
.)2006
תפיסת התקשוב כמקדם מהפכה בחינוך היתה גם תפיסתו של רוני אבירם 7שתיאר את התקופה
של שנות התשעים כ"מצב חינוכי מהפכני שלא היה כדוגמתו בהיסטוריה" (אבירם ,1999 ,עמ' .)257
אבירם טען שהפער בין מערכת החינוך למערכות חיים אחרות הולך וגדל ושקברניטי המערכת

 6קונסטרוקטיביזם הוא מונח המאגד תחתיו גישות פסיכולוגיות ,פילוסופיות ,פדגוגיות,
סוציולגיות בלשניות וגישות נוספות שהמשותף לכולן הוא ההתייחסות לידע כדבר שנוצר
בתהליך הבניה פעילה ולא מתגלה או מועבר ,בניגוד למשל ,לגישה הביהביוריסטית הגורסת כי
הלומד הוא פסיבי בתהליך הלמידה ,קולט גירויים ומגיב תגובות .על פי הגישה
הקונסטרוקטיביסטית ,ידע נבנה באופן ייחודי אצל כל אדם ואדם בהתאם לתבניות המצויות
במחשבתו .הגישה הקונסטרוקטיביסטית כגישת למידה מאגדת דגמי למידה קוגניטיביים
פרטניים עם למידה בצוותא .לפיכך ,למידה קונסטרוקטיביסטית היא למידה המפעילה את
הלומד וגורמת לו לשאול שאלות ,להעלות השערות .זהו תהליך למידה הגורם ללומד למחוייבות
ולמוטיבציה גבוהה (בירנבוים ,יועד ,כ"ץ וקימרון ;2004 ,ויגוצקי ;2003 ,עשת והמר.)2006 ,
 7פרופ' אהרון (רוני) אבירם הוא עתידן חינוכי ופילוסוף של החינוך מאוניברסיטת בן גוריון.
אבירם חוקר את השפעות הפוסטמדורניזם על החברה ועל החינוך ,ואת ההסתגלות של מערכות
חינוך למציאות העכשווית המשתנה.
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אינם מעריכים את עומק המשבר שבו היא נתונה ,מה שגורם להם לנסות להטמיע שינויים
נקודתיים בדידקטיקה ,שינויים שאין בכוחם להשפיע על המערכת כולה.
אבירם טען עוד בדומה לסלומון ,שהניסיונות ליישם שינויים נקודתיים אינם מיטיבים עם
המערכת כיוון שהם מרחיקים את השינוי הנדרש .מערכת החינוך נמצאת לדידו מאז שנות
השמונים של המאה העשרים בעין הסערה של המהפכה הפוסטמודרנית כיוון שפותחה ותוכננה
עוד במאה התשע עשרה והותאמה לעידן המודרני .זוהי מערכת שלא השתנתה בעוד מערכות
אחרות עברו שינויים והתאימו עצמן לעידן הפוסטמודרני .מציאות זו תורמת לדעת אבירם לכך
שהפער בין מערכת החינוך למערכות אחרות הולך וגדל ומתעצם עוד יותר לנוכח העובדה שבית
הספר מארח יום יום אנשים צעירים שהפער בין עולמם לעולם המבוגרים שגדלו בעידן
הפוסטמודרני הולך וגדל מידי שנה .לתקשוב ,לדעתו של אבירם יש השפעה ייחודית על עולם
החינוך כיוון שהוא מפקיע את הסמכות על השליטה בידע מידיו של בית הספר ומערכת החינוך
ובכך מצמצם את השפעתו כמוסד טוטאלי ובכלל זה ,את מקומו כמוסד המשמש כלי שרת להנחלת
אידיאולוגיה לאומית .אבירם צפה את התפוררות מערכת החינוך הממלכתית-החילונית-
המודרנית ואת היווצרותן של מערכות חינוך נוספות שהממלכתית תהיה אחת מהן .הוא ראה לנכון
לתעל את התפתחותן של מערכות החינוך הנוספות על מנת להביא למימוש ערכים רצויים ולא
להניח לתהליכים להתהוות ללא התערבות (אבירם.)2004 ,
השאיפה ,הרצון והנחישות להטמיע שימוש בטכנולוגיות מיחשוב בחינוך על מנת להביא לשינוי,
הביאו לניסיונות חוזרים ונשנים ,שנמשכו למרות אכזבות חוזרות כפי שהיטיב לספר בריאיון,
ישראל רגב ,8שהקדיש את חייו המקצועיים לקידום תחום הטכנולוגיה בחינוך בישראל:

אבל המדהים שהחזון עדיין עומד ולא ממומש .ואם את שואלת
אותי ,אני בשאלת מחקר כזאת הייתי שואל ,למה? למה
הטכנולוגיה החינוכית עם כל המאמצים שהשקיעו וגם
מחשבתיים ,אולי תגידי שהיא לא מתחדשת היא מחליפה צורה
אבל הרעיונות הבסיסיים נמצאים וחוזרים .צריך לדון בזה .יש
לי מה לומר אם הייתי מנחה שלך בדוקטורט .והדבר השני ,מדוע
למרות כל המאמצים ,השימוש בטכנולוגיה טרם הוכיח מודל
שאפשר אחר כך לשנות ולעבוד איתו ,שאומרים 'אתה רואה זה
עוזר וזה עושה הטכנולוגיה בצורה כזאת שהיא מממשת את
השאיפה שהיא עושה משהו שונה ,מצליח פוגע' ,למה זה לא
קרה?? קודם כל אם זה לא קרה ,ושנית אם זה לא קרה למה זה
לא קרה זו שאלה שאותי הטרידה כל חיי המקצועיים ...וכל
הזמן תשאלי את עפרה .עפרה במסיבת הסיום שלי אמרה
'וישראל מסתובב במסדרונות ומחפש איפה הטכנולוגיה
החינוכית עוזרת לחינוך' ,זה היה המנטרה שלי .איפה איפה
תראה לי תראה לי תראה לי .למה זו שאלת המחקר האקדמית
מה יש בזה ,למה? למה? בדוקטורט את צריכה לנסות לשים
אותה (רגב.)2011 ,

 8ישראל רגב היה ממייסדי מט"ח – המרכז לטכנולוגיה חינוכית ,ושימש כמנכ"ל הארגון בין
השנים .1987-2004
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אמירותיהם של רגב ושל אחרים ,אודות חוסר ההצלחה של מחשבים לתרום לחינוך קיבלו במהלך
השנים חיזוק ותיקוף מחקרי כאשר חוקרים בעולם וגם בישראל הוכיחו כי הטמעת מיחשוב
במערכות חינוך אינה מסייעת לקדם מטרות חינוכיות ,מה שרק חיזק את התפיסה שמדובר
בכישלון או לפחות בכישלון חלקי ).(Cuban, 2001; Somekh, 2008; Robertson, 2003

 1.1.2כישלון התקשוב בחינוך

עבודת מחקר זו לא עסקה בניתוח הסיבות או הנסיבות שהביאו לכישלון מסויים ,זה או אחר,
בשימוש במחשבים לטובת החינוך אלא בניתוח הגורמים והסיבות לכך שכאשר כישלון רדף כישלון
(או כישלון חלקי) ,החליטו אנשי חינוך ,קובעי מדיניות ופקידים ,שפיתוח ויישום ניסיונות חוזרים
להטמיע תקשוב בבתי הספר יהיה הדבר הנכון לעשותו.
ספרות המחקר מספקת הסברים רבים באשר לגורמים שהביאו לכישלונות ולכישלונות החלקיים,
של המאמצים והניסיונות החוזרים בישראל ובעולם ,ליישם תהליכי תקשוב בבתי הספר.
המחקרים העוסקים בניתוח גורמי הכישלון ביישום התקשוב מצביעים על גורמים ארגוניים,
ניהוליים ,פדגוגיים וסוציו-טכנולוגיים לכישלונות ביישום השימוש בתקשוב בבתי ספר.
פלגרם ) (Pelgrum, 2001הראה שהמכשולים העיקריים בהטמעת תקשוב הם חוסר במחשבים
וחוסר בידע בקרב מורים .היו מחקרים שהתייחסו להיבטים מגדריים ,כמו מחקר שמצא
שהבדלים בין נשים לגברים באופני השימוש ובגישה לטכנולוגיה ,לרעת הנשים ,הם גורם משמעותי
בעיכוב הטמעת התקשוב במערכת החינוך ,שבה מרבית כוח ההוראה מורכב מנשים .על אף
שפערים אלה הצטמצמו מאד בשנות התשעים ובתחילת שנות האלפיים ,ילדות ומורות עדיין תפשו
עצמן בשנים אלה כפחות מיומנות מילדים ומגברים בטיפול ובשימוש בטכנולוגיה ( Volman, van
 .)Eck, Heemskerk & Kuiper, 2005חסמים נוספים שנמצאו מעכבים הטמעת טכנולוגיה בחינוך
נגעו לתגובות המורים שנבעו מהתנגדות ומקושי להתמודד עם הצורך ועם הדרישה לשנות לחלוטין
את תכנית הלימודים ואת אופן ההוראה על-מנת להתאים אותן לתקשוב; נמנו גם גורמים כמו
תחושת חוסר ביטחון; חוסר גישה לתכנים מתאימים; חוסר פניות; היעדר הדרכה אפקטיבית;
בעיות טכניות; היעדר גישה אישית ,וכן גיל ומגדר Miuduser, Nachmias, Tovin & Forkush,
).(Fabry & Higgs, 1997; 2001
בנוסף לחוקרים שעסקו באיתור ובהבנת הגורמים הארגוניים והניהוליים להטמעה מוצלחת יותר
או פחות של מחשבים בחינוך ,התייחסו חוקרים אחרים להיבטים תרבותיים וחברתיים שמנעו
הטמעה של שימוש בטכנולוגיה במערכת החינוך.
סלומון טען כי מערכת החינוך רותמת את הטכנולוגיה לעקרונות פדגוגיים שאינם רלוונטיים
לתרבות העכשווית .כמי שראה את תפקידה של הטכנולוגיה ככלי לשיפור תהליכי למידה ,התאכזב
לנוכח תהליך ה"ביות" של הטכנולוגיה :סיגול השימוש בטכנולוגיה לערכים ולעקרונות של פדגוגיה
ישנה ולא מוצלחת ,אותו תיאר כמצב שבו הזנב המכשכש בכלב (סלומון .)2000 ,אמירה חברתית-
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תרבותית אודות הטמעת טכנולוגיה בחינוך ,באה גם מצידו של אבירם ,שטען כי מידת ההשפעה
של טכנולוגית מידע על מערכות החינוך במדינות פוסט-תעשייתיות היא זניחה לעומת מידת
ההשקעה בהן .אבירם טען ,שמערכת החינוך לא תוכל להישאר מחוץ למעגל ההשפעה של
טכנולוגייות מחשוב גם לו תרצה בכך כיוון שמדובר במהפכה תרבותית עמוקה של החברה הפוסט-
תעשייתית ,שטכנולוגיות מחשוב הן חלק ממנה ולכן בתי הספר ייאלצו להסתגל או שייעלמו.
ההסתגלות ,טען אבירם ,צריכה להיות על ידי שינוי המבנה הארגוני הקיים ,המותאם לעידן
המודרני ובנייה מחדש ,על פי אסטרטגיה המבוססת על הבנה מעמיקה של התרבות המתחדשת,
ערכיה ומטרות חינוכיות בהירות .לטענתו של אבירם ,במוקדם או במאוחר תשתנה מערכת החינוך

כחלק מהשינויים החברתיים ).(Aviram, 2000
סומך ) (Somekh, 2008טענה אף היא ,כי הכישלון בהטמעת התקשוב נעוץ בחוסר ההבנה של
מעצבי מדיניות בחינוך ,כי לא ניתן להפריד את השינוי מבוסס התקשוב בחינוך מההקשר
התרבותי-חברתי שכן הוא מובנה במשותף עם תלמידים וקהילות מקומיות ,מוגבל ומתאפשר
בתוך מסגרות ,כללים ומדיניות לאומית המתקיימות בכל תרבות .משום כך טענה סומך ,הכישלון
בהטמעת התק שוב ,נעוץ בחוסר ההבנה של מעצבי מדיניות ומי שמודדים את הצלחות תהליכי
התקשוב ,שהטמעה מוצלחת של תקשוב בחינוך ,דורשת שינוי רדיקלי של מבנה מערכות החינוך
ובתי הספר ,כדי שהלמידה תוכל להשתנות באמצעות תקשוב .שינוי ארגוני עמוק כזה ,הוא שינוי
מסדר שלישי המיועד ליצור הבדל מהותי במבנה ,בהרכב ובתפקוד של הארגון (בר;2006 ,
.)Somekh, 2008
אכזבתם של מובילי מערכת החינוך מחוסר ההצלחה של טכנולוגיה להביא לשיפור במטרות
שהציבו לה ,נוספה לעדויות שהלכו והצטברו במחקרים אודות ההשפעה השולית שיש לטכנולוגיות
מידע על למידה ועל חינוך .בשנת  1999יצא לאור ספרו של תומס ראסל "תופעת ההבדל הלא
משמעותי –  .(Russell, 1999) "No Significant Difference Phenomenonראסל ביצע מחקר
רחב מימדים ובו בדק את השפעת הטכנולוגיה על תהליכי למידה וחינוך בשלוש מאות חמישים
וחמישה מחקרים שנערכו משנת  1928ועד שנת  .1998בכל המחקרים הללו ,הראה ראסל כי לא
נמצא הבדל משמעותי בין למידה עם טכנולוגיה ,ללמידה בלעדיה במדדים שנבדקו במחקרים.
נתונים אלה התווספו למחקריו של ג'ון האטי ,שהראה כי הישגי תלמידים מושפעים ממספר גדול
של מדדים ,רובם קשורים לתקשורת עם המורה ולאיכות תפקודו בעוד שלתקשוב השפעה קטנה
מאד ).(Hattie, 2013
למרות מסקנות ה מחקרים כי טכנולוגיה איננה מהווה פתרון לבעיות מערכת החינוך ,נמשכו
בישראל שוב ושוב הניסיונות לקדם את מדיניות התקשוב ,כמו גם בעולם הרחב .התהליך המחזורי
של אימוץ טכנולוגיות ,אכזבה מהן ופיתוח תכנית הטמעה חדשה בארגונים עסקיים ,נחקר על ידי
בסקרוויל ומאיירס ) (Baskerville & Myers, 2009אשר ניסחו מודל לאימוץ אופנות טכנולוגיות
בארגונים בעקבות מחקרם של אברהמסון ופיירצ'ילד ) (Abrahamson & Fairchild, 1999אודות
אופנות בניהול .בסקרוויל ומאיירס קישרו בעבודתם בין אופנה טכנולוגית לאמונה בהגדירם
אופנות טכנולוגיות כאמונה משותפת של קובעי האופנה – הדרך שטכניקה או טכנולוגיה מסויימת,
מובילה לפתרון הניתן ליישום.
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האכזבות מתקשוב בתחום החינוך ,ממשיכות להפתיע את העוסקים בחינוך בכל פעם מחדש לתוך
העשור השני של האלף השלישי .חוקרי חינוך רבים בישראל ובעולם ,הצביעו על הכשלים וניסו
לתת להם הסברים ופתרונות .גם היום ,משחלפו שנים רבות מאז החלו קבוצות חברתיות שונות
להציע ,לתכנן וליישם שימוש בתקשוב במערכת החינוך ,עדיין תוהים אנשי חינוך ואנשי טכנולוגיה
כיצד ניתן לעשות זאת באופן מיטיבי למטרות הלמידה וללומדים עצמם.
המטוטלת של תקווה ואמונה באפשרות לפתרון בעיות מורכבות באמצעות טכנולוגיה מול אכזבות
וכישלונות מניסיונות לא מוצלחים ,המשיכה לנוד ולנוע מצד לצד ,תוך שהיא נתמכת היטב בחזון
הטכנו-מדעי של האידיאולוגיה הציונית ,וממשיכה לכוון את דרכם ורעיונותיהם של מובילי
התקשוב בעשייתם גם בעשור השני של המאה העשרים ואחת .בדומה לבנימין זאב הרצל וכמו
רבים וטובים אחריו ,שחשו כי טרם נעשה שימוש ממצה בטכנולוגיה לטובת התרבות האנושית
טענו וטוענים גם היום חוקרי חינוך ,מובילי מדיניות במערכת החינוך ,ראשי ועדות ורבים אחרים
כי תקשוב החינוך טרם מיצה את הפוטנציאל הגלום בו .בחודש ספטמבר  ,2015בעקבות דוח
מאכזב שהפיק הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי  OECDאודות הטמעת התקשוב במערכות
חינוך ברחבי העולם ) ,(OECD, 2015כתב אנדריאס שלייכר ) ,(Schleicher, 2015הממונה על
החינוך בארגון ,כי הוא מאוכזב מכך שטרם נמצאה הדרך לעשות שימוש מיטבי בטכנולוגיה
בחינוך:

….And perhaps the most disappointing finding is that
technology seems of little help in bridging the skills
divide between advantaged and disadvantaged
students….The impact of technology on education
delivery remains sub-optimal, because we may overestimate the digital skills of both teachers and students,
because of naive policy design and implementation
strategies, because of a poor understanding of pedagogy,
or because of the generally poor quality of educational
software and courseware. To deliver on the promises
technology holds, countries will need a convincing
strategy to build teachers' capacity. And policy-makers
need to become better at building support for this agenda
)(Schleicher, 2015

בישראל קיבלה התקווה מתקשוב בחינוך גוון ייחודי ,אידיאולוגי-ציוני שהביא להשקעה ולציפיות
גדולות ומשם לאכזבות עמוקות לצד מוטיבציה להמשיך ולנסות ,כיוון שמערכת החינוך ,כמובילת
יעדים חברתיים לאומיים ,היא בעלת תפקיד מהותי במימוש החזון הציוני הטכנו-מדעי של מדינת
ישראל.
התסכול מכישלון התקשוב קיבל בישראל משמעות מקומית ומיוחדת .ההתבוננות הטכנו-חברתית
על אופני היישום וכי שלון הטמעת התקשוב ,שבאה לאחר שנים רבות של ניסיונות וקיבלה גוון
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יחודי ציוני במדינת ישראל ,מהווה חלק מהתובנה שעבודת מחקר זו מבססת ,לפיה תפיסותיהם
של אנשי החינוך ושל חוקרי החינוך ,שראו בתקשוב הזדמנות לשינוי ואף למהפכה ,היתה מבוססת
יותר מאשר על תקווה ,על אמונה שטכנולוגיה יכולה לסייע לפתור בעיות חברתיות מורכבות כמו
צמצום פערים חברתיים באמצעות שיפור החינוך והלמידה .אמונה זו התבטאה בניסיונות חוזרים
ונשנים להטמיע שימוש בטכנולוגיה בבתי הספר ללא הצלחה ,באותן גישות ושיטות בכל פעם מתוך
התלהבות גדולה אך ללא בחינה מעמיקה ,ברורה וכנה של התוצאות וללא הסקת מסקנות שיביאו
לשינוי הדרך או השיטה .האמונה שטכנולוגיה יכולה לסייע להביא לשינוי בחינוך ,למרות כישלונות
חוזרים ,לא היתה ייחודית למדינת ישראל .הגיוון הייחודי למדינת ישראל הוא הנכונות להשקיע
משאבים גדולים והקשר של עובדה זו למחוייבות לרפורמיזם הטכנולוגי.

 1.1.3האמון בטכנולוגיה כמובילת שינוי בחינוך

יצרני טכנולוגיה המשיכו לאורך השנים לאמץ מערכות חינוך למרת ההכרה בכישלון .סגל (Segal,
) 2012טוען שאין להתפלא על כך שלמרות הכישלונות אומצו מערכות החינוך על כל רבדיהן בכל
העולם על ידי תומכי הייטק ,שכן אותו ניחוח אוטופי של מחשוב ,מיכון ועושר של גדג'טים שפשטו
בכל סקטור אחר ,סביר היה שיגיע גם לחינוך למרות כישלונות עבר שככל הנראה נוטים להישכח.
סגל נותן כדוגמה לטכנולוגיה שאכזבה את מכונת ההוראה של סקינר שכשלה בתיקון חוליי החינוך
בארצות הברית ) .(Segal, 2012ווג'קמן נותנת דוגמאות נוספת לתקווה ולאמון בטכנולוגיות שהיו
אמורות להוביל לשינוי ואשר אכזבו ,כמו האופטימיות של ביל גייטס באשר לתרומה של רשת
האינטרנט להסרת גבולות תרבותיים ודעות קדומות ,והחלטתה של ממשלת בריטניה להתקין בכל
כיתה בממלכה הבריטית מחשבים ,מקרנים וקווי אינטרנט על מנת להשיג שיוויוניות חברתיות

).(Segal, 1985, 2012; Wajcman, 2002
הציפייה מטכנולוגיה לשנות מציאות לא היתה ייחודית למחשבים :ווג'קמן טוענת כי התפיסה
האוטופית באשר לטכנולוגיה מביאה לייחוס איכויות פוליטיות חברתיות כלכליות ואידיאולוגיות
כלפיה .לדבריה זוהי תופעה ותיקה ,טרם עידן המחשב ,לפיה היגיון טכנולוגי מתורגם להיגיון
פוליטי ) .(Wajcman, 2002ווינר ( ,)Winner, 2004גם הוא טוען שציפייה כזו איננה חדשה
ומאפיינת לאורך ההיסטוריה האנושית גם טכנולוגיות אחרות כגון קטר הקיטור ,הטלגרף,
הטלפון ,הקולנוע ,המכונית ,הרדיו ,האנרגיה הגרעינית ,הטלוויזיה ,טילים מונחים ועוד.
מי שהובילו את הניסיונות החוזרים לשנות את החינוך בעזרת טכנולוגיה ,ראו עצמם כחלוצים
ונחשבו לכאלה בעיני הסביבה היוזמים את הנהגת השינוי בחינוך באמצעות תקשוב הם המחדשים
או החלוצים (( )Innovatorsמיודוסר ,נחמיאס ,טובין ופורקוש.)Kerr, 2004 ; 2006 ,
קומבס וחבריו ניתחו את המאפיינים הסוציולוגיים-פסיכולוגיים של החלוצים-המחדשים :אלו
הם אנשים המתאפיינים באמונה שהשינוי תורם תרומה חשובה לעולם; הם מסוגלים לנתח בעיות
ולחפש פתרונות ללא חשש; הם בעלי מחויבות גבוהה להגשמת המשימה ומוכנים לקחת סיכונים;
הם ליברלים ,בעלי חופש בחירה ופתוחים לרעיונות חדשים .המחדשים הם בדרך-כלל צעירים,
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בעלי מעמד חברתי גבוה ,שחשובים להם מקורות מידע אוניברסליים ומבוססים ולא אישיים; הם
קוסמופוליטיים ,יוצרים מנהיגות של דעות ומתקבלים בחברה כשונים & (Coombs, Harvey
) .Bruce, 2003בישראל נוספו להם מאפיינים ייחודיים של אידיאולוגיה חלוציות ציונית טכנו-
מדעית ,שביססה את הקמת מדינת ישראל וקיומה על חלוציות טכנו-מדעית בכל תחומי החיים:
מחקלאות ועד לאקדמיה ,מתעשייה ועד לרפואה (ניר .(Golan, 2004 ;1992 ,אופי פעילותם של
החלוצים והמאפיינים ניתנים לתיאור דרך מודל החלוציות הציונית שפיתח הנרי ניר ,אשר בשילוב
עם תיאוריית אנשי התקשוב שפיתח קר מאפשרת לבסס את אופיה הייחודי של תנועת התקשוב
הישראלית -אותה חבורה נמרצת של אנשים שהובילו את השימוש במחשבים במערכת החינוך
הישראלית בתחילת הדרך (ניר.(Kerr, 2004 ;1992 ,

 1.1.4תיאוריית "אנשי התקשוב"

באופן אידיאולוגי ובאופן מעשי ,התקווה להיעזר בטכנולוגיה כדי לשפר ולתקן מערכות חברתיות
מורכבות כמו מערכת החינוך קיימת בעולם הרחב מזה שנים רבות וכאמור לא מייחדת את מדינת
ישראל .זוהי אידיאולוגיה שחיברה אנשי חינוך ,מומחי טכנולוגיה ,פוליטיקאים ,רשויות ממשל
והורים במדינות רבות בעולם ,מתוך תקווה וציפייה להביא באמצעות טכנולוגיות תקשורת
ומחשבים לקידום מערכות החינוך ולשיפורן ,להיות מערכות של חינוך מתקדם ,פרוגרסיבי וחדשני
).(Livingstone, 2012; Kellner, 2002
הציפייה מטכנולוגיות מידע ותקשורת שיסייעו לתקן את מערכת החינוך מאפיינת תהליך טכנו-
חברתי שבו נבנתה קבוצה חברתית אידיאולוגית שסטיבן קר ) (Kerr, 2004מכנה תנועת
הטכנולוגיה החינוכית .קר טוען שמדובר בקבוצת אנשים בעלת מאפיינים סוציולוגיים של קבוצה
חברתית ,בעלת חזון ותקווה ,שהפכו אותה לתנועה חברתית של העוסקים בהטמעת תקשוב בחינוך
ומציג את תומס אדיסון כהוגה הראשון שלה ,לנוכח התלהבותו של אדיסון מהמצאת מכונת
הקולנוע שבה ראה כלי שיוכל לסייע לילדים ללמוד לא רק דרך שמיעה אלא גם דרך ראייה (Kerr,
 2004אדיסון כמו ממשיכי דרכו ,ראה בטכנולוגיה שיקוי קסם לפתרון מגוון בעיות בחינוך:

….Soon all children will learn through the eye, not the
ear… Edison was only the first in a series of visions of
technology-as-panacea. And, although their potential is
now seen in a very different light, such breakthroughs as
instructional radio, dial-access audio, and educational
”television once enjoyed enormous support as “solutions
to all manner of educational problem (Kerr, 2004, p.
)128
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קר טוען שכתנועה חברתית נחלה תנועת התקשוב הצלחה ,הניכרת בכך שתקשוב מהווה נושא
מרכזי במערכות חינוך ליישום ולמחקר במדינות רבות בעולם .בנוסף לכך ,הוא רואה את הצלחתה
של תנועת התקשוב בהתייחסות בכלי התקשורת לתקשוב במערכת החינוך היא לרוב חיובית,
ואזרחים אף תורמים מכספם לצורך ציוד בתי הספר .חלק מהצלחה זו זוקף קר ליכולתן של חברות
הטכנולוגיה לשכנע את המורים המתנגדים ,שהמחשב אינו בא להחליף אותם אלא לסייע להם
להעצים את יכולות ההוראה שלהם .מהלך זה סייע לדעתו להצלחת תנועת הטכנולוגיה החינוכית,
שכן אחד התנאים להצלחתה של קבוצה חברתית הוא יצירת סטטוס קוו עם מתנגדיה ,בניגוד
לניסיון לתפוס את מקומם .קר בחן את התקשוב בחינוך בעולם ,על פי שני אשכולות :אשכול
היבטים חברתיים של תנועות חברתיות ואשכול היבטים של שינוי חברתי .לטענתו ,קיימת ציפייה
בקרב קבוצות חברתיות מסוימות ,שטכנולוגיה תהווה גורם לשינוי בחינוך כפי שהיוותה גורם
לתהליכי שינוי בעולמות נוספים כמו טלוויזיה בעולם הפוליטיקה ,רכבת עבור תהליכי עיור וכד'.
הוא הגיע למסקנה ,שאנשי התקשוב ,אותה קבוצת אנשים שיש לה נגיעה לתחום התקשוב בחינוך,
היא בעלת מאפיינים של תנועה חברתית :תנועה המובילה את התקשוב בחינוך מאז שנות השישים
ברחבי העולם .תנועה המורכבת מאנשים שטכנולוגיות מלהיבות את דמיונם (.(Kerr, 2004

חלוציות ציונית ותנועת אנשי התקשוב
ניר ( ,)1982היסטוריון שחקר את התנועה הקיבוצית ,פיתח והניח במהלך עבודתו המחקרית מודל
המפרק את המושג חלוציות לאשכולות מושגיים ובנה דגם המאפיין את החלוץ בתקופת הקמת
מדינת ישראל ולפני כן בתקופת ההתיישבות .מודל החלוציות של ניר מזמן התבוננות דרך ניתוח
מאפייני החלוץ ,על אופי פעילותם של ראשוני העוסקים בתקשוב מערכת החינוך בישראל ,שאותם
אפיין סטיבן קר כאנשי התקשוב המשתייכים לתנועת התקשוב.
ניר התייחס למספר הגדרות בסיסיות שאפיינו חלוציות בישראל בתקופת ההתיישבות והקמת
מדינת ישראל .הראשונה שבהן ,היא תכונתו של החלוץ להשתייך לגוף רחב יותר :במקרה
הישראלי ,לתנועה הקיבוצית ,לתנועות הנוער לתנועת העבודה וכד' .בנוסף טען ניר שהמושג
"חלוץ" נושא כמעט תמיד מטען ערכי חיובי ,וכן שלמושג חלוציות יש לרוב הקשרים של מסירות
ונכונות להקרבה עצמית לטובת הכלל והראה כיצד שלושה היבטים אלה ,ניכרים בשיח הלשוני של
היישוב בשנים  ,1948-1956שהיא מסגרת הזמן אליה התייחס ניר וטען כי חלוציות בישראל איננה
כוללת חדשנות אלא להיפך :החלוץ הישראלי המשיך את המהפכה שהחלה לפני זמנו .בהמשך
להגדרות הללו ,הציע ניר מודל בן שלושה אשכולות סמנטיים בהקשר של חלוציות( :א) ראשוניות-
מהפכנות-חדשנות (ב) מסירות-הקרבה עצמית (ג) שירות-התנדבות.
אשכול ראשוניות-מהפכנות-חדשנות מתייחס לחלוצים המובילים מהפכה :הם ראשונים בתחומם.
הם מתאפיינים בתכונות המתוארות באמצעות פעלים כמו יוזם ,יוצר מחדש ,מפלס נתיבות חדשות
ותכונות כמו ראשוניות וחדשנות .המהפכה איננה מגיעה באופן פתאומי או אלים אלא מתקדמת
בהדרגה .החלוץ המהפכן ,מתואר כדמות מובילת חדשנות שכבר החלה כמהפכה לפניו ונכונה
להדריך ולהפיץ את המסר (ניר ,1992 ,עמ' .)118
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אשכול נוסף לפי ניר הוא מסירות-הקרבה עצמית :באשכול זה נכללו מושגים כמו שליחות ,מעשה
הגשמה ,גיוס .מושג הסבל ,אינו מושג מודגש אולם הוא קיים .אשכול זה כולל התייחסות להקרבה
עצמית כחלק מהזכות להיות חלוץ .זכות שמביאה לחלוץ תחושת הגשמה שבצידה ברכה והעשרה
אישית (ניר ,1992 ,עמ' .)118
האשכול השלישי הוא שירות-התנדבות :הכוח החלוצי מעמיד עצמו לשרות העם והמולדת ,החלוץ
משרת את המולדת ואת צרכיה בדרך להתפתחותה וצמיחתה ,תוך ניצול יכולותיו וכשרונותיו (ניר,
 ,1992עמ' .)118
התכונות והמאפיינים החלוציים שנמנו נחלקים לפי ניר לשתי מידות :מידות מוסריות ומידות של
פעלתנות .המידות המוסריות מתבטאות בהיותו של החלוץ מופת ,במסירות ,בעמידתו לשירות
המולדת ,בעשייה התנדבותית ,במגויסות שלו למטרות .הפעלתנות של החלוץ מתבטאת ביכולתו
להוביל מהפכות אישיות וחברתיות .החלוץ הוא אדם יוצר ,אקטיבי ודינמי .הוא עוסק ביצירה
ויוזמה ופועל בעצמאות .עם זאת ,ואולי באופן מפתיע ,החלוץ איננו קובע מדיניות ואיננו ממציא
דבר חדש .הוא לא קובע את דרכו באופן חופשי ,אלא מעמיד את עצמו לשירות המולדת (ניר,1992 ,
עמ' .)119
מידות דומות לאלה שציין ניר כמידותיו של החלוץ – מוסריות ופעלתנות ,צויינו על ידי רוג'רס
) (Rogers, 2003כמאפיינות את מי שכינה המאמצים המוקדמים ) (Early adoptersשהם שלושה
עשר וחצי אחוזים מהאוכלוסייה הנפגשת עם חדשנות ,רעיון או טכנולוגיה חדשה ,הלוקחים על
עצמם תפקיד פעלתני של הפצה החדשנות והטמעתה.

הקשר בין חלוציות ,תקשוב והנקודה הישראלית
מודל החלוציות של ניר ותיאוריית אנשי התקשוב של קר (ניר (Kerr, 2004 ;1992 ,מתארים
חלוציות במבט רחב .החיבור ביניהם ,מאפשר להתבונן מזווית רחבה על מי שהובילו את תהליכי
התקשוב במערכת החינוך בישראל על מאפייניה היחודיים ,אותם שחקנים במערכת שהובילו את
אימוצן של אופנות טכנולוגיות חדשניות והטמעתן כדי להגשים יעדים חברתיים לאומיים
באמצעות טכנו-מדע .ההתייחסות לטכנולוגיה ככלי למימוש יעדים חברתיים כלכליים לאומיים,
מצוייה בשורשים העמוקים שיש לרעיונות הללו באידיאולוגיה שהובילה את תהליך ההתיישבות
בארץ ,אשר הביאה להקמתה של המדינה ומובילה עד היום את המשק הישראלי ,החינוך ,המחקר
ומהווה חלק עיקרי בזהות הישראלית ( .(Golan, 2004עבודת מחקר זו מראה ,שחלוצי התקשוב
הישראלים ,ראו בהטמעת מחשבים בחינוך המשך ישיר למסורת הציונית הטכנו-מדעית ,ולאו
דווקא חדשנות .היתה בהם נכונות להקרבה ומחוייבות להמשיך גם כאשר חשו שהם בודדים ,מתוך
תחושה שהם עסוקים בעשייה למען המדינה ותורמים את חלקם בהגשמת חלק ממטרותיה
הלאומיות.
התקווה שטכנולוגיה תסייע בפתרון בעיות מורכבות בחינוך ,והאכזבה מחוסר ההצלחה ,הם הרקע
לכתיבת עבודת המחקר ,שנבעה מעירנות לתופעה המתמיהה והמסקרנת שבה תכניות תקשוב
המשיכו להיכתב ולהתנהל בשדה למרות שלכל הנוגעים בדבר היתה תחושה ,אשר אוששה בספרות
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המחקר ,שטכנולוגיה לא מצליחה לעזור לפתרון משברים בחינוך .למרות זאת ,המשיכה מדינת
ישראל להשקיע משאבים כספיים וארגוניים בשילוב תקשוב בבתי הספר ,מתוך אידיאולוגיה
פוליטית וטכנולוגית שראתה בשיפור החינוך בעזרת טכנולוגיה מטרה חשובה ומהותית שיש
להתמיד להשיגה.

 1.2מטרת המחקר ושאלת המחקר

מטרתו של המחקר לתור אחר המוטיבציות שהובילו את קובעי המדיניות והמיישמים להמשיך
ולהשקיע מאמצים ומשאבים גדולים בכתיבת תכניות תקשוב ובהטמעתן ,ומה הוביל את
הרטוריקה ואת הפרקטיקה שעסקו בתקשוב מערכת החינוך ,להמשיך באותם הכיוונים החיוביים
למרות שנתפסו כרצף של כישלונות ).(Elgali & Kalman, 2010
כדי להבין מהן המוטיבציות שהביאו להשקעת המשאבים והמאמצים הגדולים בתקשוב ,התמקדה
עבודת המחקר בחקר תהליכים ,במנגנונים וברקע להתפתחות מדיניות התקשוב במערכת החינוך
משנות החמישים של המאה העשרים ועד סופה ,על מנת לענות על השאלה המרכזית והיא:
מהם הגורמים והמניעים שהיו מעורבים בהתפתחות מדיניות התקשוב בישראל בשנים ,1980-2000
וכיצד הם השפיעו עליה באופן שהביא להמשך הניסיונות למרות מה שנתפס כשרשרת של כישלונות
חוזרים?
כדי לתת מענה לשאלה אותה מבקש מחקר זה לבחון ,התחקתה עבודת המחקר אחר תהליכים
בעיצוב מדיניות התקשוב ,שנבעו מהתקווה שטכנולוגיה עשויה להשפיע לטובה על טיפול בבעיות
חברתיות מורכבות והאמונה שנוצרה בקרב קבוצות מגוונות שיש בה תועלת לחינוך.
ה מחקר מתאר ומנתח את מערכת היחסים המורכבת והמעמיקה בין המסורת והתרבות
הישראלית האוהדת מדע וטכנולוגיה לבין המאמץ המתמשך והעקבי להטמעתה של מדיניות
תקשוב במערכת החינוך הישראלית .המחקר בא להתפלמס עם התפיסות הרואות את מדיניות
תקשוב מערכת החינוך בישראל ,כאוסף של תכניות שרובן כשלו במגוון של היבטים.
עבודת מחקר זו לא מהווה ניסיון לדון בשאלת קיומן או אי קיומן של עדויות לכישלון מדיניות
התקשוב ,לבחון את הסיבות לכישלונות החוזרים או להציע גישות ומודלים נוספים כיצד להוביל
לשילוב נכון או מוצלח של מחשבים במערכת החינוך .בעבודה גם לא נעשה ניסיון לבחון אילו נתיבי
התפתחות של טכנולוגיה חינוכית צלחו יותר מאחרים ואם קיים נתיב כלשהוא שיש לו תרומה
טובה מאחרים לחינוך ,זאת על אף שניתוח טכנו-חברתי של התהליכים שהביאו להתפתחות
מדיניות התקשוב ,כפי שנעשה בעבודה זו ,יכול להניב מסקנות ורעיונות באשר לכל אלה .המחקר
מתבסס על עבודות שכבר נעשו בתחום ואשר מציגות את הכישלון בהטמעת התקשוב כעובדה
קיימת (איזנברג ;1991 ,חטיבה ;1988 ,חן ;2006 ,פורטס ,מועלם ולוי-נחום ;2009 ,מיודוסר,
נחמיאס ,זוזובסקי וברוך.(Cuban, 2001; Fullan, 2007 ;2003 ,
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מחקר זה שופך אור על הייחודיות במאפייניה של תנועת התקשוב במדינת ישראל בה נצבעה
האידיאולוגיה של מחשוב מערכת החינוך בגוון ייחודי בשל הזיקה התרבותית-מסורתית של
החברה בישראל ,לאמונה ששימוש בטכנו-מדע ייסייע לייצר פתרונות לבעיות מורכבות מחד,
וליצור מאידך משהו חדש ,מהפכני ,שיוסיף את תחום החינוך למגוון תחומים אחרים בהם רואה
עצמה מדינת ישראל אור לגויים ,בהלימה לאידיאולוגיה הציונית.
היסטוריונים ,סוציולוגים ופילוסופים של החינוך מראים כי מדיניות החינוך ואופן יישומה
מבטאים באופן מורכב את המאפיינים החברתיים ,התרבותיים והפוליטיים והאידיאולוגיים של
התרבות בה היא צומחת .עבודת מחקר זו מבקשת להאיר דרכים מסויימות שבהן ניתן להסביר
טוב יותר את המאמצים והניסיונות שנעשו במהלך שני דורות להטמיע תקשוב בבתי ספר ,כחלק
ממרחב מורכב שבו התרחשו והתפתחו במהלך תקופה זו.

 1.3מהלך המחקר ומסגרת המחקר

על מנת למצוא תשובות והסברים לשאלת המחקר ,החלה עבודת המחקר בהתייחסות לשלוש
התכניות המרכזיות שהתוו את המדיניות להטמעת טכנולוגיות מידע ותקשורת בחינוך ,שמערכת
החינוך יזמה מאז שנות השמונים של המאה שעברה ועד שנת אלפיים .עם ההתקדמות בעבודת
המחקר ,התברר שכדי לאפשר בחינה רציפה של הניסיונות לכלול תקשוב בחינוך ולהצביע על
תהליכי ההתהוות של ועדות התקשוב ,ראוי להציב את נקודת הפתיחה לתיאור ולניתוח מהלכים
אלה כבר בשנות החמישים של המאה העשרים ,בטרם הוצב ולו מחשב אחד בבית ספר כלשהוא
במדינת ישראל.
העבודה כללה קריאה ולמידה של ספרות המחקר העוסקת בתקשוב במערכות חינוך בעולם הרחב
ובישראל ,בהתפתחות התפיסה והאידיאולוגיה הציונית הטכנו-מדעית ,בהובלת תהליכי שינוי
הכרוכים בטכנולוגיות מידע ובהתפתחות טכנולוגיות מחשוב בתקופה הנדונה :עיון במאות מסמכי
מקור כמו התכתבויות ,עיתונות מהתקופה הרלוונטית דוחות של ועדות וסיכומי דיונים; ראיונות
עומק עם מנהלי תכניות מרכזיות שנבחרו לניתוח במחקר ומי שהיו מעורבים בארועים ובתהליכים
שהתרחשו סביבן .בנוסף לכך ,רואיינו מקבלי החלטות במשרד החינוך ובעלי תפקידים נוספים
שפעלו בתקופה הנדונה ,כגון מנהלים ,מדריכים ומפקחים ,אנשי מחקר ובעלי תפקידים בארגונים
עסקיים רלוונטיים .עבודת המחקר הניבה מגוון גדול של סיפורים מפיהם של המרואיינים ,וכן
נתונים וממצאים מאוסף המסמכים שנותחו .כולם מתאגדים סביב רעיון מרכזי והוא השאיפה
והצורך של קבוצות חברתיות שונות לסייע לקדם את מערכת החינוך באמצעות טכנולוגיה.
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 1.3.1מסגרת מתודולוגית
עבודת המחקר הושפעה מהתובנה של אסכולת  ,SCOTהבוחנת תהליכי התפתחות של טכנולוגיה
בהקשרים חברתיים ,וטוענת שבדיון על טכנולוגיה משתתפות אוכלוסיות שלכל אחת פרשנות שונה
לטכנולוגיה (דרור(Hackett ,Amsterdamska, Lynch & Wajcman, 2008 ;2008 ,
במובן מסויים נעזר המחקר בהגיונות של  ,ANT Actor Network Theoryהמאפשרת לתאר
בכלים ייחודיים את השחקנים האנושיים והלא אנושיים ברשת הטכנו-מדעית ,ומעוצבים יחד דרך
מערכות היחסים ביניהם לרשת ,המתגלה כאשר פורסים את אותן מערכות יחסים ,אנשים חפצים
וכו' ).(Law, 2009
העבודה מעוגנת בלימודי מדע וטכנולוגיה  STSבמספר קשרים .הקשר אחד מבוסס על זיקה בין
העובדה שאנו מבינים ,מנהלים ובוחרים טכנולוגיה דרך הבנייה משותפת Co-Production
) (Bijker, Pinch, Hughes & Douglas, 2012 ; Jasanoff, 2004עבודה זו מצביעה על הזיקות
החזקות בין תהליכי קבלת ההחלטות על טכנולוגיה בחינוך לבין נושאים ,רעיונות ועולמות תוכן
אחרים שאינם קשורים לחינוך .החיבור הנוסף של עבודה זו לעולם לימודי מדע וטכנולוגיה הוא
האידיאולוגיה המלווה את הפרויקט הציוני המשתקפת בשיח הציבורי בישראל ובהחלטות בפועל
כיצד ,היכן ומתי להשקיע בתכניות תקשוב במדינת ישראל.
את מהלך העבודה ליוותה התובנה המרכזית של  SCOTהמזמינה זיהוי קבוצות ,תפיסות ,רעיונות,
מצבים ואידיאולוגיות ,והתבוננות כיצד תהליכי אימוץ טכנולוגיות מהווים פועל יוצא של משא

ומתן ביניהם .בתהליך של הבנייה משותפת ).(Bijker, Hughes, Pinch & Douglas, 2012
במהלך עבודת המחקר נפרסה רשת המהלכים הארגוניים והפוליטיים ,הוצגו הטכנולוגיות
הרלוונטיות ,הגישות הפדגוגיות והתהליכים החברתיים שהתרחשו במדינת ישראל בתקופה
הנדונה ,וכן תהליכי קבלת ההחלטות והקשרים בין מי שעסקו בגיבוש המדיניות וביישומה .פריסה
זו אפשרה להדגים כיצד שימשה הטכנולוגיה במערכת החינוך ,סממן של התייחסות מטעם מערכת
החינוך לצורך בהתגייסות לסיוע בפתרון של בעיות פוליטיות שונות בישראל .היא הביאה לאיתור
מספר רעיונות מרכזיים ,שמהם גובשו תימות מובילות המסבירות ומבהירות את ההתנהלות
הלכאורה תמוהה ,לפיה הוביל משרד החינוך לפיתוח וליישום תכניות תקשוב דומות זו לזו
בתכיפות גבוהה ,ללא שניכרה הצלחה ביישומן.
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 1.3.2מסגרת תיאורטית לעבודת המחקר
מדע טכנולוגיה וחברה – STS
מחקר זה נערך מתוך נקודת המבט של דיסציפלינת "מדע ,טכנולוגיה וחברה" (STS – Science
) & Technology Studiesדיסציפלינה זו מספקת דגמים וכלים לתיאור ולניתוח תהליכי
התפתחות טכנולוגיים ומדעיים כיתהליכים הבנייתיים-שיתופיים בין טכנולוגיה ומדע לחברה.
 STSהוא שדה בינתחומי היוצר הבנה אינטגרטיבית של המקורות ,הדינמיקה וההשלכות של מדע
וטכנולוגיה .הוא עוסק בתחומים של מדיניות ,שיוויוניות ,פוליטיקה ,רפורמות חברתיות,
ורפורמות כלכליות (דרור(Hackett, Amsterdamska, Lynch & Wajcman, 2008 ;2008 ,
עבודת המחקר פורסת את ההיסטוריה הממסדית של התפתחות מדיניות התקשוב בישראל כחלק
מלימודי מדע וטכנולוגיה .פיתוח מדיניות הנוגעת לטכנולוגיה בחינוך היא תופעה מורכבת,
המזמנת מחקר בגישה הבוחנת באופן אתי ואסטתי את הרווחים והסיכונים ,ואת ההבטחות
והאכזבות שיש בקידמה המדעית-טכנולוגית ;(Schroeder, Caldas, Mesch & Dutton, 2005
) .Sismondo, 2011; Winner, 2004
העבודה מבוססת על ניסיון להסביר כיצד מתפתחים בהקשר של מדיניות התקשוב בישראל,
התהליכים החברתיים והטכנולוגיים משני צידיו של אותו המטבע ביצירה משותפת (Co-
) Productionובזיקה לכך שאנחנו מבינים ,מנהלים ובוחרים את העולם בו אנו חיים (Bijker,
).2010; Jasanoff, 2004
העבודה מצביעה על הזיקות החזקות שבין תהליך קבלת החלטות בנוגע לטכנולוגיה בחינוך לבין
תהליכי קבלת החלטות בנוגע לטכנולוגיה בתחומים אחרים כמו ביטחון ,כלכלה וחברה .ניתן
לראות במהלך ניתוח ההיסטוריה של מדיניות התקשוב כיצד משתקפת האידיאולוגיה הטכנו-
מדעית שמלווה את הפרויקט הציוני בשיח הציבורי בישראל ,בהחלטות בפועל כיצד ,כמה ואיפה
להשקיע בתכניות להטמעת טכנולוגיה בחינוך.
מובן נוסף שבו חוברת העבודה לגישה התיאורטית של לימודי מדע וטכנולוגיה היא הדרך שבה
ליוותה את כתיבתה התובנה המבוססת על גישת  SCOTכפי שמזמינים הוגים העוסקים בגישה,
לזהות ,לבחון ולהסתכל על הקבוצות השונות ותפיסותיהן ,וכן ,המצבים ,הרצונות והאידיאולוגיות
שלהן על מנת להבחין כיצד אימוץ טכנולוגיה הוא פועל יוצא של משא ומתן בין קבוצות (Bijker,
).Hughes, Pinch & Douglas, 2012
מובן אחר של המחקר הקושר אותו לגישה התיאורטית של לימודי מדע וטכנולוגיה ,נטוע בתובנה
הבסיסית המבוססת על  ANTשהניסיון החוזר ונשנה של קובעי מדיניות התקשוב לאורך
כשלושים שנה ,ליצור סוג של רשת מאוזנת או איזון בין השחקנים השונים בזירת התקשוב דרך
מערכות היחסים ביניהם ,במגוון של דרכים ,נכשל בדרך כלל או נתפס ככושל .החשיבות בניתוח
זה מתגלה כאשר מצטיירת הרשת הנחשפת כאשר פורסים את אותן מערכות יחסים ,אנשים
חפצים וכו' ,ומתאפשרת הבנה של התהליכים ).(Bijker, 2010; Law, 2009
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 1.4שיטת ניתוח המידע
הנתונים למחקר נאספו באמצעות שיטת התיאוריה המעוגנת בשדה ).(Grounded Theory
במהלך המחקר התגלו דפוסי התנהלות ,אותרו קבוצות חברתיות שלא ניתן היה לחזותם מראש,
ואשר עליהם ביסס המחקר הסברים המבוססים על הקשרים ומבנים .מתוך דפוסים אלה חולצו
מספר תימות ,שיש בכוחן לספק מענה לשאלת המחקר (גבתון ;2006 ,שקדי .)2003 ,איתור התימות
וניתוחן נעשה לאחר שנאספו נתונים ומידע באמצעות עריכת עשרים ואחד ראיונות עומק שנוהלו
בשיטת הריאיון המאזכר .הריאיון המאזכר היווה חלק מתהליך טריאנגולציה )(Triangulation
לצורך הצגת עובדות תוך הימנעות מקביעת עמדות ערכיות ונתמך במסמכים ובהם :דוחות ועדות
התקשוב ,חוזרי מנכ"ל ,דוחות ביצוע ויישום של מדיניות התקשוב ,מסמכי מדיניות וטקסטים
שהופקו על ידי ועדות במשרד החינוך וועדות רלוונטיות אחרות ,קטעי עיתונות מתקופות
רלוונטיות ,כתבות ,מאמרים ,מכתבים ,סרטים ,ספרי כנסים ,מחקרים ועלונים ,תכניות לימודים,
תכתובות וכל תוכן כתוב מצולם או מוקלט שניתן היה ללמוד ממנו אודות ההיבטים המובילים
למענה על שאלת המחקר ,כולל תערוכות ואוספים במוזיאונים לחינוך ולטכנולוגיה ,פרסומים
במגזינים ,תצלומים מהתקופה וניתוח היסטורי ) .(Golafshani, 2003המרואיינים נשאלו לגבי
אירועים ואנשים נוספים שיש לראיין או לחקור אותם .באמצעות מתודולוגיה של אינדוקציה
אנליטית נוצרה תמונה רחבה של התופעה הנחקרת .בעקבות איסוף הנתונים ,ולאחר איתור
הקטגוריות הראשוניות ,בוצע תהליך מעגלי של איתור התימות המרכזיות ונבנה מודל היררכי
שאפשר קישור לספרות המחקר ולכתיבת תיאוריה המעוגנת בשדה (גבתון.)2006 ,
לצורך איתור התימות נערך ניתוח של הראיונות והמסמכים ,תוך שימוש במתודה מבנית-לשונית.
ניתוח תוכן מבני-לשוני מזמן התבוננות על ה"מה" דרך ניתוח תוכן ,ועל ה"איך" בעזרת מחקר
מבני -לשוני .מחקר מבני ,מתרכז בסדר הצגת הדברים ,בסגנון ,בשימוש במטפורות ,בדיבור בגוף
ראשון או בגופים אחרים ,בשכיחות מילים ,ביחסים ביניהן ,במבנה ובשיח של התקשורת
באמצעות מילים ועוד .התבוננות כזו אפשרה לבחון היבטים הנמצאים פחות בשליטת הדובר,
בשונה מהתוכן הנמצא בבקרה מתמדת ,וכן אפשרה התבוננות ובחינה מעבר למה שנאמר מילולית
(ליבליך ,תובל-משיח וזילבר ;2010 ,שקדי .)2011 ,השימוש בכלים אלו אפשר איתור דפוסי חשיבה,
מניעים וקונפליקטים שנמצאו מאחורי הקלעים והיו חשובים לקבלת תשובות לשאלת המחקר.
הראיונות נערכו עם מובילי ועדות התקשוב הממלכתיות ,שעסקו בכתיבת התכניות להטמעת
טכנולוגיות מידע ותקשורת במערכת החינוך; מקבלי החלטות במשרד החינוך; חוקרי חינוך ,אנשי
חינוך ,שיישמו את החלטות הוועדות :מדריכים ,רכזי תקשוב במכללות להכשרת מורים ,מנהלי
מרכזים להדרכת יישומי מחשב ,מפקחי תקשוב ,נציגים של חברות עסקיות ונציגים של ארגוני
המגזר השלישי (רשימת המרואיינים בנספח ו').
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 1.4.1מחקרים בגישות דומות אודות מדיניות הטמעת תכניות תקשוב לאומיות
מחקרים אודות מדיניות תקשוב בחינוך ,הם בדרך כלל מחקרים כמותיים ).(Pelgrum, 2001
מחקרים באסכולת  SCOTלעומת זאת ,הם מחקרים איכותניים .דוגמה למחקר אודות מדיניות
הטמעת טכנולוגיות בחינוך בכלים איכותניים מאסכולת  SCOTהוא מחקר שערך קלבל ( Klebl,
 )2008ובו נבחנו שתי תכניות שמטרתן היתה להטמיע תקשוב בחינוך במספר מדינות מתפתחות
באפריקה ובדרום אמריקה .האחת היא תכנית " "One Laptop per Childשהגה ניקולס
נגרופונטה והשניה ,תכנית " ."Learning Objects and Open Educational Resourcesמטרתו
של קלבל במחקר היתה להוכיח את התאמתה של אסכולת  SCOTוהכלים הקיימים בה לניתוח
אסטרטגי-פוליטי של נושאים הנוגעים למיזמי תקשוב .לצורך כך עשה שימוש בכלי הגמישות
הפרשנית  .Interpretive Flexibilityקלבל מצא שמתודולוגיית  SCOTמאפשרת ניתוח והבנה של
מהלכי התפתחות סוציו-טכנולוגיים דרך השיח בין הקבוצות הרלוונטיות ואף מספקת מלבד
התבוננות גם הזדמנות לשיח השתתפותי של הקבוצות השונות:

SCOT is an analytic approach, and is thus deconstructing
debates by the description of involved groups, their
interpretation of both, problems and technology as well
as observable dynamics. However, in a pragmatic
approach for both, pedagogical and political objectives,
SCOT offers a link to social action, when we leave the
analytic stance and reconsider the given debate as an
open and reflexive discourse that can be enhanced
towards the participation of people concerned with
)educational technology. (Klebl, 2008, p. 287
דוגמה נוספת למחקר איכותני ,בנושא מדיניות תקשוב לאומית בחינוך שכשלה ,הוא מחקר שנערך
על ידי אקבבה-אלטון ) (Akbaba-Altun, 2006בשיטה של ניתוח תוכן .מחקר זה בחן את היישום
וההטמעה של תכנית תקשוב לאומית במערכת החינוך בטורקיה ,לאור עדויות לכישלון שהתאפיין
בחוסר שימוש במחשבים על ידי תלמידים ומורים .הייחוד של מחקר זה בשימוש בגישה איכותנית
לאיסוף ולניתוח הנתונים ,שאפשרה לקבל תמונת מצב המאפיינת את המתרחש בשדה ,באמצעות
הקשבה לקולות האוטנטיים של מי שלקחו חלק הן בקבלת ההחלטות והן בתהליך היישום ואשר
מהווים לדבריו של החוקר שחקנים מרכזיים שראוי שקובעי מדיניות ואנשי שטח ילמדו מהם ,כדי
להפיק תובנות חשובות(Akbaba-Altun, 2006,. .
המחקר של אקבבה –אלטון מראה בעזרת ניתוח תוכן ראיונות שנערכו עם רכזי תקשוב ,מנהלי
בתי ספר ומפקחים ,כי הגורמים המערבים את הטמעת התקשוב קשורים לחוסר במשאבים ממגוון
סוגים :חומרה ,תוכנה ,הכשרה וניהול .ייחודו של מחקר זה בשיטת איסוף המידע וניתוחו,
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שהתבססה על ראיונות מובנים למחצה ותיקוף בתהליך טריאנגולציה עם מסמכים וראיונות
מקבילים .החוקר ניתח את המקורות בכלים לניתוח תוכן וחילץ מספר קטגוריות מרכזיות ובהן:
מבנה ארגוני ,סגל ,תכנית הלימודים ,ניהול ופיקוח מקצועי .מסקנותיו של אקבבה-אלטון נוגעות
בעיקר לצורך בשיפור המורכבות של היבטים שונים בניהול ההטמעה ).(Akbaba-Altun, 2006
עבודת מחקר זו מתמקדת בהתפתחויות ובתהליכים שהתרחשו לקראת הקמתן של ועדות תקשוב
שונות לאורך השנים  ,1980-2000בנסיבות ובתהליכים שקדמו וליוו את הקמתן של ועדות אלה,
אשר תיווכו את השיח בין הקבוצות החברתיות הרלוונטיות באמצעות דיוני הוועדות שהורכבו
מנציגי ממשל ,מהאקדמיה ,מהתעשייה מהציבור וממערכת החינוך.
מדיניות התקשוב שהתוותה את יישום השימוש במחשבים בבתי הספר גובשה על פי החלטות
שנלקחו בוועדות אלה (משרד החינוך התרבות ,המזכירות הפדגוגית הוועדה למחשבים במערכת
החינוך ;1986 ,משרד החינוך והתרבות ,הוועדה העליונה לחינוך מדעי וטכנולוגי ;1992 ,מלמד,
.)2000
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פרק  :2משימותיה החברתיות של מערכת החינוך בישראל בשנות
החמישים
המשימה הגדולה והמורכבת ביותר ,שראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל דוד בן גוריון ,ייעד
למערכת החינוך במדינת ישראל בשנותיה הראשונות ,היתה קליטת ילדי עולים שהגיעו מכל קצוות
תבל .משימה זו הפכה את מערכת החינוך ל"סוכן קליטה" של החברה הישראלית (ליסק;2009 ,
קשתי ויוסיפון.)1985 ,
מערכת החינוך הארץ ישראלית צמחה בתקופת היישוב עוד בטרם קמה מדינת ישראל והיא כללה
כמה מערכות חינוך נפרדות :זו של השלטון ואלה של הדתות השונות על זרמיהן ששרידים להן
ניתן למצוא עוד בימינו (יונה ודהאן ;2013 ,צמרת1997 ,ב; רייכל)2008 ,
בן גוריון ראה בחוק חינוך חובה חשיבות לא פחותה מלחוק השבות בקביעת דמותה של המדינה
ולכן כונן כבר ב ,1949-פחות משנה לאחר קום המדינה ,חוק חינוך חובה חינם שחייב כל ילד מגיל
חמש עד גיל שלוש-עשרה להיות שייך למסגרת חינוכית ממלכתית (ינאי .)1987 ,בשנת  1953כונן
חוק חינוך ממלכתי שאיחד את כל הזרמים בחינוך הממלכתי לשניים :חינוך ממלכתי וחינוך
ממלכתי דתי .מערכת החינוך העברית ,היא הבסיס למה שהפך ברבות השנים למערכת החינוך
הממלכתית ,שהחינוך בה ניתן לאזרחים על ידי רשויות השלטון .שורשיה של מערכת זו בחינוך
היהודי בסוף התקופה העותומאנית ,שהחל להתפתח בשנות השמונים של המאה התשעה עשר עם
העלייה הראשונה (סיטון ;1998 ,פסטרנק.)2003 ,
לצד קליטת ילדי העולים ,בנתה המערכת את עצמה תוך התמודדות עם תהליכים מורכבים,
פנימיים וחיצוניים :גדילה בלתי פוסקת ,אידיאולוגיות חינוכיות מתחלפות ,לחצים פוליטיים,
שינויים בתפיסה של התרבות הישראלית את עצמה ,לחצים של הורים ,של רשויות מקומיות ושל
גורמים כלכליים .בבד בבד חלו שינויים והתפתחויות בתחום הטכנולוגיה ,שהתקווה ממנה
שתסייע להתגבר על הקשיים הלכה והתעצמה (זיסנויין ;2003 ,גלוברמן ועירם ;1999 ,רייכל,
.)2008

 2.1רקע :מדיניות כור ההיתוך והיווצרות פערים חברתיים

מדינת ישראל עסקה במהלך השנים מקום המדינה בשנת  1948ועד סוף שנות החמישים בקליטת
מאות אלפי עולים שהגיעו ממדינות רבות .עלייה זו כונתה בשם "קיבוץ גלויות"( 9ליסק.)1999 ,
התפיסה החברתית שהובילו מקבלי ההחלטות באשר לקיבוץ הגלויות ,גרסה שיש לשאוף למיזוג
תרבותי של העולים לתוך מסגרות חברתיות ואידיאולוגיות שהתקיימו בישראל עוד מתקופת
ההתיישבות ובכך להביא למיזוג גלויות (דרור ;2007 ,אלבוים-דרור.)2009 ,

 9מחודש מאי  1948ועד סוף  1954עלו לישראל  740,000נפש וירדו כ 50,000-נפש .בישראל קיבלו
את העולים  650,000תושבים יהודים (ליסק.)1999 ,
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מיזוג הגלויות דרש מהעולים סוציאליזציה שכללה שינוי חברתי ותרבותי באמצעות אימוץ
הערכים והנורמות של האוכלוסייה הוותיקה .מדיניות זו כונתה בשם "כור ההיתוך" .המדיניות
דגלה בעיצוב הדור הצעיר וערכיו על פי תפישת הדמות הישראלית האידיאלית שנבנתה בימי
ההתיישבות היהודית בעליות השנייה והשלישית :יהודי ארצישראלי נטול סממני גלותיות :חלוץ,
דובר עברית ,בעל השכלה חילונית (פלד ;2006 ,צוויג.)2007 ,
יוצרי מדיניות כור ההיתוך בישראל ,מנהיגי היישוב הוותיקים ובראשם בן גוריון ,ראו בתרבות
שעוצבה על ידי המתיישבים הוותיקים בארץ ישראל את התרבות הארץ הישראלית שיש לשמר
ולהטמיע לתוכה את תרבותם של העולים החדשים .המחשבה מאחורי רעיון כור ההיתוך היתה
שמדיניות זו נדרשת על מנת ללכד את כל העדות והפלגים באוכלוסייה הגדלה מיום ליום במהירות
האפשרית על מנת לעמוד מול אויביה .על מנת לאפשר פעולה מהירה ויעילה ,גויסו למשימה הגופים
הגדולים במדינה :רשויות הקליטה ,צה"ל ומערכת החינוך (ליסק ;2009 ,פסטרנק ;2003 ,צוויג,
.)2007

 2.1.1תפיסת המדינה המחנכת
במערכת החינוך הוביל בן גוריון אידיאולוגיה שהתבססה על כור ההיתוך ואשר כונתה על ידי צבי
צמרת" :10תפיסת המדינה המחנכת 11של בן גוריון וחבריו" (גורני ;2008 ,צמרת1997 ,א).
מקורותיה של תפיסה זו ברעיונות החברתיים והארגוניים של תיאודור הרצל בספרו "מדינת
היהודים" כפי שמצביע יוסף גורני המתאר קשר" ,מודע או לא מודע" (גורני ,2008 ,עמ'  )151בין
המציאות בישראל לבין רעיונותיו של הרצל .גורני טוען כי" :ניתן לומר ללא היסוס כי מן ההיבט
של בניין חברה ,אלטנוילנד של הרצל  ,ומדינת ישראל בעשורה הראשון בהנהגת דוד בן גוריון ,היו
יחדיו דגם עיוני ומעשי של תפישת המדינה המחנכת"(גורני ,2008 ,עמ' .)151
ההיגיון בבסיס תפיסת המדינה המחנכת היה שרק המדינה יכולה לחנך את ילדי העולים כך
שיוטמעו היטב בתוך החברה כיוון שלא היה ביכולתם של ההורים ,שהסתגלותם לארץ הזרה קשה
יותר וטעונה בעיות של דאגה לקיום היומיומי ,להקנות לילדיהם את הערכים הללו .הסיבה לכך
כפי שצמרת טוען ,שבן גוריון הוביל את תפיסת המדינה המחנכת מתוך אידיאולוגיה שלמדינה
ריבונית יש מונופול על הפעלת אמצעי כוח ,חינוך הנוער וקליטתם של חברים חדשים לשורות
החברה (פסטרנק ;2003 ,צמרת1997 ,א) .על מנת ליישם את תפיסת המדינה המחנכת לקחו ותיקי
היישוב חסות על העולים החדשים כדי להעביר להם את הערכים של החברה ההתיישבותית

 10צבי צמרת ,איש חינוך והיסטוריון .בין היתר כיהן כיו"ר המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך
בשנים .2010-2011
 11משמעותו המעשית של הביטוי "המדינה המחנכת" היא הנחלה של הערכים ,הנורמות,
הסמלים ומוצרי התרבות שנחשבו ארץ ישראליים ,על ידי מערכות השלטון (במקרה של מדינת
ישראל מערכת החינוך וצה"ל) ,התפיסה החינוכית דגלה בחינוך אחיד ,חילוני מערבי ,שאפיין את
רוח החינוך של החברה ההתיישבותית (הכהן2001 ,ב').
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בתהליך שליסק מכנה "אסטרטגיית האפוטרופסות" שבן גוריון היה תומך נלהב שלה (ליסק,
.)1999

 2.1.2אסטרטגיית האפוטרופסות
בשם אסטרטגיית האפוטרופסות כינה ליסק את המדיניות שהגו ותיקי היישוב לטיפול בעולים
החדשים .מדיניות זו הכתיבה חלוקת תפקידים ברורה בין הוותיקים לעולים לפיה תפקידם של
הוותיקים לחנוך את החדשים כדי למנוע משבר קליטה ומעבר משברי של העולים מתרבות המזרח
לתרבות המערב .משבר כזה ,טענו ותיקי הישוב ,עלול היה להביא להיווצרות פערים חברתיים
עמוקים ובלתי ניתנים לגישור .ליסק מביא לשם דוגמה למדיניות הזו את דבריו של שלמה גרוס
בעיתון "הארץ" מחודש אפריל :1958

בנסיבות אלה נוצרה בקרבנו מעין חלוקת תפקידים בין ותיקים
לבין עולים ,ועלינו להודות בכך כי ברגע זה אין מנוס מחלוקת
תפקידים כזו .אומרים כי היישוב הוותיק חייב לדאוג
ל'ווזטרניזציה' של העולים החדשים .ואמנם נראה כי זהו
תפקידו האובייקטיבי .אולם עלינו להיזהר פן נפריז בקביעת
הקצב ונדחוק את הקץ .אם המעבר מאורח חיים מזרחי לאורח
חיים מערבי יהיה פתאומי וחד מדי  ,לולים להיווצר כל הגילויים
של התבוללות מבוהלת אשר הפכו את הדור הראשון של יהודים
מתבוללים באירופה לאנשים כה בלתי מאוזנים כפי שקרה .
התפקיד הוא תפקיד חינוכי קשה ועדין ביותר ,וכשם שהרגל
נפסד הוא אם מדברים בינינו על 'השחורים' כן עלינו להכיר
בעובדה כי העלייה החדשה לא תמצא את מקומה בתוך החברה
שלנו  ,בלתי אם תוסיף להיות מודרכת למשך עוד זמן רב על ידי
היישוב הוותיק .מכאן שגם מבחינה זו תוסיף החברה הישראלית
להיות בנויה על אי השוויון ולא על אגליטריזם (ליסק ,1999 ,עמ'
)66
לתפיסות המדינה המחנכת ,כור ההיתוך ואסטרטגיית האפוטרופסות ,היו השלכות בולטות ביותר
לסוגיית חינוכם של ילדי העולים ותרומה מהותית לתהליך שהביא ליצירת פערים חברתיים
הולכים ומעמיקים .לפערים שנוצרו ניסתה מדינת ישראל לתת מענה בשנות השישים והשבעים
דרך רפורמות חינוכיות שהיו אמורות לצמצם פערים חברתיים ואשר נעזרו בשימוש בטכנולוגיה.
על מנת לתאר את התהליך לאשורו יתואר תחילה התהליך החברתי שבו הפך מיזוג הגלויות לגורם
מקטב בחברה הישראלית.
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 2.1.3ממיזוג גלויות לקיטוב חברתי
במסגרת חוק חינוך החובה שנחקק בשנת  ,1949חויבו ההורים במדינת ישראל לבחור בזרם חינוכי
אחד מהארבעה עבור ילדיהם .הזרמים החינוכיים-אידיאולוגיים ,שייצגו זרמים פוליטיים ,הפעילו
נציגים שפעלו ללא לאות לשכנע את ההורים לרשום את ילדיהם לבתי הספר שייצגו את
רעיונותיהם .סעיף מיוחד בחוק ,קבע שילדי העולים במחנות העולים ילמדו כולם בזרם "החינוך
האחיד" ולא באחד מארבעה הזרמים האחרים (ינאי ;1987 ,ליסק ;1999 ,פסטרנק .)2003 ,לסעיף
זה בחוק ,היתה השפעה על הפיזור הגיאוגרפי של משפחות העולים לפריפריה ובעקבות כך ,כפי
שיודגם בהמשך הסקירה ,על קבלת ההחלטות באשר לאזורים שבהם הוחל בשימוש בטכנולוגיות
מידע – טלוויזיה ומחשבים.
מערכת החינוך האחיד שפעלה במחנות העולים הוקמה על ידי מחלקת התרבות במשרד החינוך
והתרבות כיוון שמחלקות החינוך היו עסוקות בהקמת מערכת החינוך כולה .מטרתה היתה ליישם
את מדיניות כור ההיתוך על ידי "התכת" העולים החדשים לתוך התרבות שבן גוריון וחבריו
למפלגה עיצבו וקבעו את ערכיה החינוכיים ,בהתאם לתפישתם את התרבות הישראלית שראו
עצמם כמעצביה .ערכים אלה היו ערכים חילוניים שלא התחשבו בזיקה שהיתה לרבים מן העולים
לדת ולמסורת (דרור ;1993 ,צוויג ;2007 ,קימרלינג.)1999 ,
יישום הגישה האפוטרופסית ,כלל מעורבות בוטה של המתיישבים הוותיקים בכל תחומי החיים
של העולים ובמיוחד בתחום החברתי-פוליטי ,שכלל החלטות לגבי תעסוקה ,הגיינה אישית ,תכנון
משפחה ,חינוך ומקום התיישבות .כך כוונו העולים על ידי הממשלה להתיישבות באזורים דלילי
אוכלוסין בהם סירבה האוכלוסייה הוותיקה להתמקם ,על מנת ליישב את הארץ ולהגן על
גבולותיה .12החלטות אלה יצרו מציאות שבה התכנית לפיזור האוכלוסין הפכה לתכנית לפיזור
העולים (פסטרנק ;2003 ,קמפ.)2003 ,
העולים הרבים התיישבו באזורי פריפריה ובשכונות המעמד הבינוני-נמוך בשולי הערים הגדולות.
באזורים שבהם התיישבו ,לא היתה תשתית כלכלית מספקת להבטחת מקורות תעסוקה עבורם,
מה שגרם לקשיים בהתפתחותם הכלכלית ולהרחקתם ממוקדי הכח החברתיים .על כך נוספה
העובדה שילדי העולים למדו בחינוך האחיד .ההפרדה בין בתי הספר של החינוך האחיד לאלה של
של הזרמים האידיאולוגיים ,יצרה בידול גם בהשקעה בתשתיות האנושיות והחומריות לרעת בתי
הספר של החינוך האחיד כיוון שאף זרם פוליטי לא לקח עליו חסות (הכהן2001 ,א'; קימרלינג,
.)1999
כך נוצר בידול חינוכי ,חברתי וגיאוגרפי באמצעות מדיניות כור ההיתוך ונוצרה פגיעה בזהות
התרבותית של העולים מארצות ערב ,שהיוו כשבעים וחמישה אחוזים מתושבי מחנות העולים.
מדיניות כור ההיתוך סללה עבורם מסלול נפרד ולא שיוויוני ופגעה וביכולתם להשתלב בחברה

 12כוונת הממשלה היתה להקים כך יישובים קטנים ,שישמשו מרכזים עירוניים "עיירות פיתוח"
עבור ההתיישבות החקלאית בסביבה .ותיקי היישוב ,סירבו ליישב אזורים אלה כיוון שעתידם
לא היה ברור ולתנועות ההתיישבות החלוציות לא היתה עתודה מספקת להקמת יישובים נוספים
(ליסק.)1999 ,
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הישראלית ,כיוון שיצרה שיעתוק חברתי של תרבותם של קובעי המדיניות ,שהיו ברובם אשכנזים.
בעקבות זאת יוצגו עמדותיהם ותרבותם של העולים מארצות המזרח כנחותות ו"פרימיטיביות"
(ליסק ;1999 ,פסטרנק ;2003 ,צוויג.)2007 ,
הבידול החברתי והגיאוגרפי של העולים מארצות ערב ,יצר שוני בהזדמנויות לחינוך ומנע מהם את
ההזדמנות לטיפוס כלפי מעלה בסולם החברתי .דחיקתם לפריפריה יצרה במקביל קושי במציאת
תעסוקה ושלחה נערים ונערות לעבוד על מנת לסייע בכלכלת המשפחה .נערים ונערות אלה הועסקו
במשרות לא מקצועיות ,בתנאים גרועים ובשכר נמוך ,ורבים מהם נאלצו להיעדר מהלימודים .כל
התהליכים הללו הביאו לכך שמעמדם של ילדים בני עדות המזרח במערכת החינוך היה נמוך ושולי.
כך תרמה מדיניות מיזוג הגלויות במערכת החינוך להרחקת העולים בני עדות המזרח מהמוקדים
החברתיים ולפגיעה בתהליך קליטתם (הכהן ;2001 ,יונה ודהאן ;2013 ,ליאון ;2013 ,קמפ.)2003 ,
בשל מקומה המרכזי של מערכת החינוך בארגון המערכת החברתית ,נשמעו במשרד החינוך
ובציבור כולו ,קולות של אי שביעות רצון ממדיניות כור ההיתוך ,ומחוסר ההצלחה של משרד
החינוך לצמצם את הפערים באמצעות חינוך .קולות אלה התבטאו בעוצמה במהומות ואדי סאליב
ב ,1959-ובשנות השבעים בהתארגנות תנועת הפנתרים השחורים כנגד אפליית המזרחים והדרתם
מכור ההיתוך הישראלי (ליסק ;1999 ,פסטרנק ;2003 ,רייכל ,)2008 ,דהאן-כלב מתארת את
התהליך שהתרחש:

מאורעות ואדי סאליב ומאוחר יותר התפרעויות הפנתרים
השחורים ,ביטאו אם כן את קצה הקרחון של מאבק ,המתנהל
מאז קום המדינה ועד היום ,בין האתוס הציוני לבין תרבותם
הרב גונית של עולי ארצות ערב וארצות האיסלאם .במאבק זה,
נדרשת החברה הישראלית בכללותה (המזרחים והאשכנזים
שבה) לבחור באחת הקרניים ,במחיר הקרבתה של השנייה :האם
לבחור בכור ההיתוך ובערך המזוהה כאחדות לאומית בעלת
אוריינטציה מערבית ,או לחלופין להכיר בהטרוגניות תרבותית
ובסתירה הגלומה בה ביחס לאתוס הציוני האחדותי .הבחירה
בקרן הראשונה של הדילמה ,פירושה בחירה בחברה שמבחינה
תרבותית היא טוטאליטרית "מערבית" ,דכאנית ונעדרת
סובלנות כלפי ה"אחרים" שבתוכה; היא דוחקת לשוליים כל
גילוי שסותר את הערכים של התרבות המערבית ,כפי שהם
משתקפים באתוס הציוני .בחירה בקרן השנייה ,פירושה יצירת
חברה הטרוגנית וסובלנית במחיר ויתור על ערכים בהומוגניות
מערבית ,חילוניות ומודרניות ,למעשה ויתור על הפן החברתי
תרבותי לאומי של האתוס הציוני (דהאן-כלב ,1999 ,עמ' .)157
התהליך שמתארת דהאן-כלב ,היה חלק מיצירתו של קיטוב חברתי שמערכת החינוך ביקשה לתת
לו מענה באמצעות טכנולוגיה מערבית :הטלוויזיה הלימודית ומחשבים .באופן טבעי גרר הרעיון
התנגדות מצד גורמים שונים בחברה הישראלית ,אך ענין רב בקרב גורמים אחרים שראו בה כלי
לצמצום פערים חברתיים.
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 2.2טכנולוגיה מגוייסת להצלת החינוך

על מנת לנסות לתקן את הנזקים החברתיים שיצרה מדיניות כור ההיתוך ,עסקו בשנות השישים
והשבעים במשרד החינוך ,בניסיונות ליישם רעיונות לשינוי מערכתי שיסייעו לצמצם את הפערים.
רעיונות אחדים "יובאו" ממערכות חינוך במדינות אחרות ובמיוחד מארה"ב ומאנגליה .הם כללו
פיתוח של רפורמות מבניות במערכת החינוך ויישום גישות הוראה שטרם נוסו בישראל בעבר .חלק
מהרפורמות כללו ,רעיונות לשימוש בטכנולוגיות שיסייעו בצמצום פערים חברתיים .מדובר היה
בטכנולוגיות מידע ותקשורת כגון טלוויזיה לימודית והוראה באמצעות מחשב .התקווה היתה
שטכנולוגיה תסייע לפתור בעיות של חוסר שיווניות בנגישות למידע ולתכנים לימודיים ,של היעדר
מורים מצויינים בפריפריה ועוד קיוו אנשי החינוך והפוליטיקאים להביא למצב שבו יקבל כל ילד
הזדמנות למימוש הפוטנציאל האישי דרך חשיפה לתכנים חדשים ,לדמויות חינוכיות שיכולות
להוות דגם לחיקוי ולמידע עדכני ונגיש (חטיבה ומברך ;1999 ,רואו ;1985 ,רואו ושפירא;1962 ,
רייכל.)2008 ,
שרי החינוך של שנות השישים :אבא אבן ,שכיהן כשר החינוך בשנים  1961-1963ובמיוחד זלמן
ארן ,שכיהן (בפעם השניה) משנת  1963עד שנת  1969הובילו תכניות שונות לצמצום פערים
לימודיים וחברתיים .בשנות השבעים היתה עסוקה מערכת החינוך ביישום ה"רפורמה" שהיתה
חלק מניסיון לחולל שינויים חברתיים ברמה לאומית (שמידע.)1987 ,
ה"רפורמה" אותה הנהיג ארן כללה שינוי מבני של מערכת החינוך וכיוונה להשפעה חברתית רחבת
היקף .הוקמו חטיבות ביניים מתוך כוונה ליצור אינטגרציה חברתית .שרי החינוך שהתמנו בשנים
לאחר מכן לקחו על עצמם כל אחד בדרכו להמשיך את מדיניות צמצום הפערים החברתיים :יגאל
אלון ,שכיהן כשר החינוך בין השנים  1969ל 1974-הוביל מדיניות פלורליסטית שדגלה במתן מענה
הולם לצרכיו של כל תלמיד :מחוננים מחד ובעלי צרכים מיוחדים מאידך .אהרון ידלין שכיהן כשר
החינוך השביעי בין השנים  1974ל 1977-שם דגש על צמצום פערים ויצירת אינטגרציה וזבולון
המר ,שר החינוך שהתמנה לתפקידו בבחירות  1977לאחר המהפך הפוליטי שבו עלה הליכוד
לשלטון .בימיו של המר נמשכה הרפורמה והאינטגרציה ונפתחו גם תכניות חינוך לאוכלוסיות
ייחודיות :תלמידי חינוך מיוחד ותלמידים מחוננים (המר כיהן שתי קדנציות לא רצופות מ1977
עד  1981ומ  1988עד ( )1992פסטרנק ;2003 ,רייכל ;2008 ,שמידע.)1987 ,
על רקע גיבוש מדיניות חינוכית חברתית שהצמיחה את הרפורמה בחינוך ,קודמו יוזמות שונות
לשילוב טכנולוגיה בחינוך .המיזם המערכתי הראשון והגדול שבהם ,עוד בטרם החל עידן התקשוב,
היה הקמת הטלוויזיה הלימודית .המשותף לטלוויזיה הלימודית ולתקשוב היתה התקווה
והאמונה שטכנולוגיה תוכל לשפר ולתקן בעיות חברתיות ,חינוכיות ולאומיות .תקווה זו אפשרה
את המשך יישומה של התפיסה הטכנו-מדעית במערכת החינוך.
הקמת הטלוויזיה הלימודית היתה אבן דרך בכינונה של מדיניות הנעזרת בטכנולוגיה לחינוך
ההמונים ולהגעה לכל תלמיד במטרה לצמצם פערים חברתיים ,תפקיד שיועד שנים ספורות אחר
כך למחשבים .היא מסמנת בנוסף את השלב הראשון בכניסתה של קרן רוטשילד לתחום
הטכנולוגיה במערכת החינוך כפי שמספר רגב:
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האמת היא שכל העסק הזה והעסק הזה אני מתכוון לשלושת
המוסדות הטלויזיה הלימודית המרכז לטכנולוגיה חינוכית
והאו"פ (האוניברסיטה הפתוחה צ.א ).יושב על חזון שאתה יכול
לתמצת אותו במשפט אחד כל שלושת הדברים .כיצד ניתן לקדם
ולחדש לקדם ולחדש במערכת החינוך באמצעות טכנולוגיות .זה
היה החזון של קרן רוטשילד אז הטכנולוגיה הראשונה בשנת
שישים וארבע היתה הטכנולוגיה של הטלוויזיה .זה היה
הטכנולוגיה הראשונה שאפשר היה להגיד שזו טכנולוגיה (רגב,
.)2011
הקמת הטלוויזיה בישראל בשנות השישים של המאה העשרים נתקלה בהתנגדות מקיר לקיר
ממגוון סיבות :נציגי המפלגות הדתיים חששו מפגיעה במוסר ,אנשי חינוך וטכנאי רדיו חששו
מהחלפתם ,היו שחששו מפגיעה באחדות המשפחה ועוד (בונדי.)1963 ,
התקווה שטלוויזיה תסייע למזג גלויות באמצעות צמצום פערים בחינוך אפשרה גיוס הסכמה
ציבורית רחבה ואת הסכמת מרבית חברי הכנסת ,לאישור הקמתה של טלוויזיה בישראל .בשל כך
היתה ישראל למדינה הראשונה בעולם שבה הוקמה טלוויזיה לימודית לפני שהוקמה טלוויזיה
כללית ו/או מסחרית .הסיבות ,היוזמה ,המהלכים והדמויות שהובילו להקמתה של טלוויזיה
לימודית בישראל היו חלק בלתי נפרד מתפיסה טכנו-מדעית שהתבססה על האתוס הציוני שקרא
לקיבוץ גלויות ,להשכלה רחבה ולחוסן כלכלי הנשען על טכנולוגיות מתקדמות –האידיאולוגיה
הציונית הטכנו-מדעית .רעיון זה יושם על ידי בן גוריון במנהיגותו ,ולמענו הסיר את התנגדותו
להקמת הטלוויזיה .יומיים לפני קיום ההצבעה בכנסת כפי שדיווח העיתון "חרות":

ראש הממשלה מר ד .בן-גוריון ,אשר עד כה נקט עמדה שלילית
בענין הקמת טלביזיה ,יצא אתמול בתמיכה גלויה בעד הקמת
טלביזיה לימודית .הוא נימק את עמדתו החדשה בכך שיש
לעשות את כל האפשרי לסתימת הפער הקיים בחינוך .על כן הוא
רואה בחיוב את הצעת "יד רוטשילד" (הממשלה החליטה על
הפעלת משמעת קואליציונית בהצבעה על הקמת טלביזיה
חינוכית ,1963 ,חרות ,עמ' .)1
בעקבות הסרת התנגדותו של בן גוריון ,אושרה בכנסת ההצעה להקים טלוויזיה לימודית.
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 2.2.1הקמת הטלוויזיה הלימודית
רעיונותיו ותפיסתו של מקס רואו  -האיש מאחורי היוזמה
הרוח החיה ויוזם הטלוויזיה הלימודית הישראלית ,היה מקס רואו כפי שלואיס אוסין 13מתאר:
"בתקופה הזו היה האיש המשמעותי ביותר (בתחום הטכנולוגיה בחינוך צ.א .).איש מבריק"
(אוסין )2011 ,מקס רואו היה היוזם והמקים בנוסף לטלוויזיה הלימודית גם של המרכז
לטכנולוגיה חינוכית (מט"ח) והאוניברסיטה הפתוחה .רואו הכשיר את הקרקע ,הנהיג והוביל
בפועל את יישום היוזמות הללו כנציג ומנהל קרן רוטשילד בישראל .14לחזונו של רואו ,לשיטות
עבודתו ולמיזמים שהקים היתה השפעה משמעותית על הבניית מדיניות התקשוב במערכת החינוך
בישראל ועל הגדרת יעדיה .לאחר שסיים את תפקידו בקרן רוטשילד ,פרסם חיבור בשם "From
" ,a School System to a Learning Systemבו הציג את משנתו החינוכית ,שדגלה בשימוש
מתקדם בטכנולוגיה ככלי לעבודה חינוכית ובו הסביר את החשיבות שראה בשילוב טכנולוגיה
בחינוך במציאות המשתנה ,וכך כתב" :אנו מצויים כיום בצומת שבה מצטלבות כמה התפתחויות:
הדמוקרטיזאציה בחינוך ,ההתרחבות האין-סופית של ידע ושל רעיונות והופעתן של טכנולוגיות
חדשות" (רואו ,1985 ,עמ'  .)15-14רואו ראה בטכנולוגיות החדשות הללו כלי לקידום החברה
בישראל דרך "חינוך להמונים ...להתייחס לכל יחיד ,ולטפח את הפוטנציאל האינטלקטואלי
והיצירתי הגלום בו" (רואו ,1985 ,עמ' .)14-15
לואיס אוסין ויעקב לורברבוים 15שהכירו את רואו מתארים אותו כאדם מוכשר בעל יכולות
ניהוליות מצויינות ורשת קשרים אותה ידע למנף לצורך יישום הרעיונות שהגה .הוא נתפס כאיש
בעל סמכות ,כבוד וחזון שטיפל בכל הפרטים הקטנים כפי שיעקב לורברבוים מספר" :האיש הזה
היה לו חזון .והוא היה יקה .יהודי שומר מצוות קלה כבחמורה .אדם עם  Honorהיתה לו נוכחות"
(לורברבוים .)2011 ,לורברבוים משווה את אופן עבודתו של רואו לעבודתם של 'פקידי הברון'
בתקופת ההתיישבות בארץ ישראל:

 13לואיס אוסין ,עלה לישראל מאורוגוואי בתחילת שנות השבעים והצטרף למט"ח בשנת 1976
לאחר שסיים את הדוקטורט בטכניון בתחום אחזור מידע .אוסין עבד שנה כמרצה באוניברסיטת
מישיגן ושנה באילינוי שם הכיר ועבד עם  'PLATOמערכת הב"מ הגדולה בעולם.
 14מקס רואו כיהן כמנכ"ל קרן רוטשילד בשנים  .1966-1982בשנת  .1985רואו הקים את
האוניברסיטה הפתוחה וכיהן כנשיאה עד שנת  ,1977כאשר פרופ' אברהם גינזבורג החליף אותו
בתפקיד.
 15יעקב לורברבוים היה ממקימי הטלוויזיה הלימודית ושימש בה כמנכ"ל במשך  20שנה.
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והוא היה כמו פקידי הברון בעבר ,16הוא עשה את השליחות שלו
מטעם קרן רוטשילד בצורה הכי מקצועית והכי הגונה והכי
עניינית .והוא הלך ל'טופ' תמיד וכמובן היתה לו דלת פתוחה בכל
המוסדות בארץ ,כי הוא היה מרושת בצורה מאד טובה כי קרן
רוטשילד ...ובעצם זה (הטלוויזיה הלימודית צ.א ).היה
הפרויקט הראשון שקרן רוטשילד התחילה בו בתחום החינוך
אחר כך היא עברה למט"ח ,אחר כך היא עברה לאוניברסיטה
הפתוחה ואחר כך לכנסת ,והיא ממשיכה ועוד ידה נטוייה
(לורברבוים.)2011 ,

כמו פקידי הברון בתקופת ההתיישבות ,תמך רואו במי שראה כחלוצים שכבשו את השממה מתוך
החזון שבנה ואשר הוביל להקמת מוסדות ומפעלי חינוך שהניחו חלק משמעותי מהיסודות
לתקשוב מערכת החינוך בישראל ,כפי שיתואר בהמשך עבודת המחקר .אישיותו וכישוריו
הייחודיים בשילוב עם המשאבים הכספיים של קרן רוטשילד וקשרים רבים שיצר ,עמדו לזכותו
ואפשרו לו להוביל תהליכים אלה.
לרואו היה מודל עבודה קבוע לצורך הקמת יוזמות חינוכיות ,שכלל שלב מקדים של עשיית נפשות
לרעיון בקרב מובילי מדיניות :שרים וחברי כנסת ,למידה של דגמים מוצלחים מרחבי העולם,
גיבוש צוות מקומי להקמה ולליווי המיזם ולאחריו העברת המיזם לאחריותו של משרד החינוך,
שאימץ ולקח אחריות על הניהול ועל התכנים .מתארים הררי ועמיתיו:

כל מפעל חינוכי שהקימה יד-הנדיב בארץ היה מבוסס על שיתוף
פעולה הדוק עם הממשלה ובמיוחד עם משרד החינוך והתרבות.
המודל היה כזה :הקרן פתחה ביוזמות חדשות ,ניסויים חינוכיים
ופרויקטים נסיוניים ,ואילו משרד החינוך קיבל על עצמו את
האחריות ל"הפצת" התוצאות המועילות במערכת החינוך,
להרחבת הפרוייקטים המקוריים ולהגברת השפעתם (הררי
ועמיתיו ,1986 ,עמ' .)9

על פי שיטה זו  ,קידם רואו את הפעולות להקמת הטלוויזיה הלימודית .רואו ראה בהקמת
הטלוויזיה הלימודית שלב ראשון במימוש חזונו החינוכי לעשות שימוש מיטבי בטכנולוגיה על מנת
להביא את החינוך להמונים ומאידך להגיע לכל תלמיד ותלמיד על מנת "לגלות ולטפח את
 16השוואתו של לורברבוים את רואו ל'פקידי הברון' ,הנאמרת בנשימה אחת עם השבחים הרבים
שחולק לו לורברבוים ,מעוררת תהייה שכן פקידי הברון ,נתפשו לעתים כמי שהתייחסו לחלוצים
עובדי האדמה היהודים שישבו את ארץ ישראל בתקיפות רבה ,ולא סמכו עליהם שיצלחו את
הקשיים ויצליחו להקים ישוב בר קיימא .יתר על כן ,הטענה המקובלת על הסטוריונים היא
שאופן התנהלותם התקיפה של פקידי הברון בשילוב עם התמיכה הכלכלית הרחבה ,הביאו את
המתיישבים לידי אורח חיים עצלני ,חסר יעילות ובזבזני .כך נולד בתקופה זו הביטוי המזלזל
"על חשבון הברון"– המתאר התנהלות חסרת אחריותיות אישית וכלכלית של החלוצים ,ביטוי
הקיים עד ימינו אלה (שמש .)1986 ,יתכן שהאמירה של לורברבוים ,שבוודאי מכיר את הביטוי
"על חשבון הברון" ומשמעותו ,היא דרכו להשמיע ביקורת על מובילי מערכת החינוך ,שכמו
האיכרים המיישבים ,לא תמיד ידעו להוביל את החזון של הברון להגשמת המטרות שהתכוון
אליהן .במקרה זה ,להוביל את החזון של מקס רואו ולקדם את השימוש בטלוויזיה הלימודית
למטרות חינוכיות נרחבות.
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הפוטנציאל האינטלקטואלי והיצירתי הגלום בו" ,כפי שכתב בחיבורו .הכנסת מחשבים למערכת
החינוך למען יישום אותן המטרות היה השלב הבא בתכניתו (רואו.)1985 ,

שיח ושיג חברתי לקראת הקמתה של טלוויזיה בישראל
הקמתה של טלווזיה לימודית בישראל לוותה בקשיים ובהתנגדויות על רקע חברתי ופוליטי ודרשה
גיוס תמיכה ציבורית .בישראל של תחילת שנות השישים ,לא פעלו עדיין שידורי טלוויזיה למרות
שבמדינות השכנות ,ירדן ,לבנון ומצריים ,כבר התקיימו שידורים של תחנות טלוויזיה שחלק
מתושבי ישראל נהגו לצפות בהם .בכתבת תחקיר בעיתון "דבר" ,עיתון שהיה מזוהה עם מפלגת
מפא"י שהיתה בשלטון ,חשפה העיתונאית רות בונדי את זהותם של בעלי הענין השונים
וטיעוניהם:

הנהגת טלוויזיה ,לימודית או כללית ,מביאה תמיד להתנגשויות
של אינטרסים .תמיד יש מי שמצפה לרווח – בכסף ,במעמד ,בכח
השפעה ,באפשרויות העבודה ,בתהילה – מן המדיום החדש,
ותמיד יש מי שחושש להפסדים – באותם הדברים עצמם .לכן
כמעט לא ייתכן שוויכוח על טלוויזיה יהיה נקי ממשוא פנים :כל
משתתף הוא באיזו נקודה אינטרסאנט .אחת הוא אם
המתווכחים הם חברי כנסת ,עיתונאים ,מחנכים ,סופרים או בעל
בתי קולנוע (בונדי 1963 ,עמ' .)6
דעת הקהל והעמדות הפוליטיות אשר נחשפו בעיתונות היומית ביטאו שיח ציבורי אודות החשש
מהכנסת טלוויזיה בקרב קבוצות שונות באוכלוסיה :לדוגמה דאגתם של עובדי רשות השידור
לאבד הגמוניה וקביעת הממשלה כי הרשות תהווה חלק מקול ישראל עליו נמנו" :כבר אתמול
קבעה הממשלה כי במידה וכעבור תקופת הניסיון יוחלט להמשיך בהפעלת הטלביזיה ,אזי היא
תהפוך למכשיר ממלכתי כחלק מרשות השידור .החלטה זו נועדה לספק את דרישות עובדי קול
ישראל" (הטלביזיה שוב בדיוני הממשלה.)1962 ,
סיבה נוספת להתנגדות להקמת טלוויזיה היתה דאגתם של פעילי ציבור וחברי כנסת שהשתייכו
לזרמים הדתיים והמסורתיים ,באשר לשמירה על ערכים מוסריים מול מה שנראה בעיניהם
כפוטנציאל לפגיעה בערכים של בני הנוער (הטלביזיה שוב בדיוני הממשלה ;1962 ,קשיב.)1962 ,
ראש הממשלה ,דוד בן גוריון היה בין המתנגדים מסיבה זו כפי שמספר לורברבוים" :בן גוריון
התנגד לטלוויזיה ...הוא ראה בזה מכשיר מסוכן מבחינה תרבותית ופוליטית" (לורברבוים.)2011 ,
לטלוויזיה הלימודית התנגדו גם מורים ,שחששו שמא תחליף אותם הטלוויזיה בתפקידם ותהפוך
אותם למיותרים .על הלך מחשבה זה מלמדים דברי התמיכה של נח נרדי 17בשימוש הלימודי
בשידוריה של הטלוויזיה הלימודית .נרדי ראה חשיבות לציין שאין לחשוש לטשטוש דמותו של
 17ד"ר נח נרדי ניהל את המרכזיות הפדגוגיות בישראל בשנות השישים .את ספרו "טכנולוגיה
בחינוך" הוציא לאור לראשונה בשנת  .1968את המהדורה השניה ב 1975הקדיש ל"סוללי הדרך
ולפעילי ההוראה האורקולית במערכת החינוך בישראל"
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המורה כגורם מחנך בעקבות שימוש שכזה  -מן הסתם נאמרו דברים אלה מתוך חשש שהיה עד
לקיומו (נרדי.)1975 ,

הקמת ועדה מקצועית לבחינת הקמתה של טלוויזיה לימודית
על רקע הוויכוח שניטש בישראל אודות נחיצותה והשפעותיה החברתיות והפוליטיות האפשריות
של הטלוויזיה ,פעל רואו לקדם את מימוש חזונו החינוכי לקדם את החינוך בעזרת טכנולוגיות
חדישות ויזם את הקמתה של ועדה מקצועית בראשותו .הוועדה בחנה את הנושא והגישה
המלצותיה לשר החינוך ,אבא אבן ,בשנת  .1962חברי הוועדה ביקרו במספר מדינות שבהן פעלה
טלוויזיה לימודית ,בחנו בעזרת מומחים את הנושא ובעקבות עבודתם כתבו דוח בשם "טלביזיה
לימודית בישראל" .בדוח נכתב בין היתר כי למרות שהטלוויזיה לא הומצאה לצורך שימוש חינוכי
או למטרות הוראה ,היא שימשה למטרות אלה בהצלחה רבה במהלך שנות החמישים ואילך
במדינות אירופה ,ארצות הברית ואנגליה (רואו ושפירא.)1962 ,
הדוח ביטא את התקווה שהטלוויזיה תסייע להשיג מטרות חינוכיות ואת אמונתם של אנשי
תקשורת וחינוך שהיו שותפים ליוזמות של הוראה בעזרת טלוויזיה לימודית ,אשר ראו במכשיר
החדש כלי להפצת ידע לכל ,בעל פוטנציאל גדול שיש צורך להכיר אותו ולנצלו היטב .רואו ושפירא
( ,1962עמ'  ,)15ציינו כי הם משוכנעים שטרם נוצלו כל האפשרויות הגנוזות בטלוויזיה וכי ערכה
כמכשיר הוראה ילך ויגדל ,ככל שייטיבו להכירה ולרכוש ניסיון בשימושים בה – אמירה
שהתבססה על תקווה ועל אמונה אך לא על הוכחות ישומיות.
המלצת הוועדה היתה ,לשלב שימוש בטלוויזיה בחינוך ,כדי לחדש ולגוון את החינוך על ידי צמצום
הפער שבין הטכנולוגיה המתקדמת לבין החינוך ,המדדה מאחור וממשיך לקיים שגרת הוראה
ששימשה מאות שנים אחורה .בנוסף הביעה הוועדה תקווה נוספת והיא לגייס את הטלוויזיה
לצורך התגברות על בעיותיה החברתיות והחינוכיות של מדינת ישראל כמו הפערים בין העולים
לותיקים ובין ישובי הספר למרכז הארץ .לתקווה זו היה שותף גם שר החינוך ,אשר נפגש בארצות
הברית עם אישים יהודיים והעלה בפניהם את בעיות החינוך בישראל .במפגש פירט אבן את בקשתו
של ראש הממשלה דוד בן גוריון לתרומת סכומי כסף גדולים שיאפשרו חינוך העולים וצמצום הפער
התרבותי בארץ .בנוסף פעל אבן נמרצות בכנסת לאישור הקמת הטלוויזיה (הטלביזיה שוב בדיוני
הממשלה.)1962 ,
המגמה שהוביל אבן ,בהתאם לאידיאולוגיה של מפא"י( 18מפלגת השלטון – מפלגת פועלי ארץ
ישראל) היתה לקדם את הטיפול בצמצום הפערים שבין העולים לוותיקים .אבן ,שהאמין
שהמשימה החשובה ביותר של מערכת החינוך היא "העלאת רמתם של בני עדות המזרח" (צוקר,

 18סבירסקי טוען ,כי הרצון וצורך לצמצם פערים תרבותיים בין מזרחים לאשכנזים נבע מדאגתם
של מנהיגי מפא"י לצמצום התמיכה בהם לנוכח כשלונה של מערכת החינוך בטיפול בילדי
העולים מארצות ערב (סבירסקי.)1995 ,
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 ,1985עמ'  )200קידם את ההחלטה על הקמת הטלוויזיה מתוך תקווה שתסייע לצמצם פערי תרבות
וחינוך בין ישובי הספר והעולים שבהם לשאר תושבי הארץ.

מהלכים להקמת הטלוויזיה הלימודית בפועל
גיוס מוקדם של צוות מקצועי
בחודש אפריל  ,1962במקביל לעבודת הוועדה לבחינת הקמתה של הטלוויזיה הלימודית ,פנה רואו
לראש הממשלה ולשר החינוך בהצעה לבחון את הקמתה של טלוויזיה לימודית בישראל (בן-גוריון,
 )1967ובמקביל פנה רואו "לחברו הטוב ד"ר יונה פלס" על מנת שיקבל על עצמו את ניהולה
(לורברבוים .)2011 ,פלס ,מהנדס חשמל במקצועו ,עבד בטכניון .הוא התבקש על ידי רואו להתחיל
ללמוד את הנושא כדי להיערך להקמת הטלוויזיה .בנוסף לפלס ,גויס לורברבוים עצמו לצוות
הקמת הטלוויזיה ,בעודו לומד טלוויזיה בניו-יורק במימון האו"ם:

....קיבלתי מלגה מהאום ,נסעתי לניו-יורק ,והחלטתי ללמוד
טלוויזיה חינוכית והפקה .למדתי גם טכנולוגיות אחרות ובעיקר
טלוויזיה חינוכית במיוחד ב  .NYUלא היה אף אחד במדינת
ישראל שלמד טלוויזיה ...צוות ההקמה שעשה סיור לימודי
במדינות שהפעילו טלוויזיה לימודית ...הם פגשו אותי בניו-יורק
ואמרו לי שכשאני אחזור לארץ הם ישמחו שאני אגיע אליהם.
בשנת שישים וארבע חזרתי לארץ ,ואז הצטרפתי לטלוויזיה
הלימודית (לורברבוים.)2011 ,
החלטת ממשלה על הקמת הטלוויזיה הלימודית
בעוד רואו מקדם מעשית את תהליך הקמת הטלוויזיה הלימודית על ידי גיוס צוות ,היה צורך לקבל
את הסכמת הממשלה ,כאשר בן גוריון שעמד בראשה וחברי כנסת נוספים ,התנגדו עקרונית
להקמת טלוויזיה .הסכמתו של בן גוריון הושגה לאחר שהשתכנע שיש בטלוויזיה לימודית
פוטנציאל לקדם מטרות חינוכיות .לורברבוים מספר ,שהדבר קרה לאחר שבן גוריון צפה בשידורי
הטלוויזיה הלימודית בצרפת:

....והוא ראה שם את ריקוד הדבורים" .מה? זה אפשר להראות
בטלויזיה? את זה אני מסכים!" טוב אז הקימו את הטלוויזיה
החינוכית קודם .מבחינתו הוא ראה שאין דרך אחרת .אין דרך
אחרת להביא את ריקוד הדבורים לכל מקום .אפשר לראות את
זה ואפשר לחנך (לורברבוים.)2011 ,
בן גוריון שהסכים להקמת טלוויזיה לימודית כדי להביא את החינוך לכל מקום לא היה יחיד
בתקוותו .על רקע מציאות שנות השישים ,והצורך לגשר על הפערים החברתיים ,הקמת הטלוויזיה
נתנה תקווה להביא חינוך מצויין לעיירות מרוחקות שמורים מקצועיים ומנוסים סירבו להרחיק
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עד אליהן ובכך לסייע לצמצום הפערים באמצעות חינוך (סבירסקי .)1995 ,לתקווה זו היה שותף,
אבן עצמו ,שביטא את תקוותו לגשר על הבעיות ביישובי הספר ,באמצעות הכשרת עוד מורים
טובים שישדרו את שיעוריהם בטלוויזיה ,כדרך להתגבר על בעיית החוסר במורים טובים
בפריפריה ,ועל חוסר באמצעי לימוד ובציוד (הטלוויזיה הלימודית הישראלית ,השידור הראשון
של הטלוויזיה הלימודית.)1966 ,
הקמתה של הטלוויזיה אושרה בסופו של דבר בכנסת בשישה במרץ ,1963 ,ברוב של חמישים
וחמישה קולות הקואליציה למעט המפלגה החרדית – "פועלי אגודת ישראל" מול ארבעים ושלושה
מתנגדי האופוזיציה" .יד אבי הישוב" היא קרן הלורד רוטשילד ,נתנה סיוע כספי וארגוני .היתה זו
הפעם הראשונה שבה הוכנסה טכנולוגיית מידע ותקשורת לתהליכי הוראה ולמידה בישראל מאז
שילוב הרדיו (הכנסת תצביע היום על הנהגת טלוויזיה לימודית ;1963 ,נרדי.)1975 ,
אישור הקמת הטלוויזיה למטרות חינוכיות התקבל בציבור ברגשות מעורבים .היו שטענו ,שגיוסה
של הטלוויזיה למטרות חינוך הוא עלה תאנה להקמת טלוויזיה בישראל .בעיתון "חרות" ,עיתון
תנועת חרות האופוזיציונית נכתב בקורטוב של ציניות אודות גיוסה של הטלוויזיה להשגת
מטרותיה הלאומיות של מדינת ישראל:

שר החינוך ניסה להציג את הבעיה כנושא של חינוך .הוא טען
שהטכנולוגיה חוללה מפנה מהפכני זה המאפשר לבני אדם
לחזות במתרחש מחוץ לטווח ראייתם ,משמעותה העיקרית של
תמורה זו למחנך ולאיש המדע ,היא אפשרית לרכז את ההוראה
המשובחת ביותר ,ולהפיץ אותה לרבבות תלמידים ,אפילו
באיזורים שאין כוחות הוראה מעולים וציוד מעבדתי מושלם
מצוי בהם .עם זאת הודה שר החינוך ששיטה לימודית זו עשויה
לספק את הוויותיה המיוחדות רק שעות ספורות בשבוע וכי אין
בעזרה של הטלביזיה הלימודית משום פתרון כולל לבעיות
החינוך (בקולות הקואליציה אושרה התכנית להקמת מפעל
נסיוני לטלביזיה לימודית.)1963 ,
המאמר שבו הסביר בן גוריון את הסכמתו להקמת הטלוויזיה נכתב בעיתון "דבר" בשנת ,1967
לאחר שהטלוויזיה כבר היתה לעובדה קיימת והוא חדל מלהיות ראש ממשלה ,טען כי הקמת
הטלוויזיה הלימודית היתה מהלך שעיקרו חינוך וכי ההחלטה נלקחה מתוך חשיבה שיש בידי
הטכנולוגיה לקדם את החינוך ,למרות שעדיין נותר הצורך להוכיח כי אכן ניתן יהיה לנצל את
ההזדמנות שנוצרה" :השאלה היחידה העומדת לדיון עתה היא :היש סיכוי כלשהוא שהטכנולוגיה
הזאת תוכל לקדם אותנו לקראת שיפורה והעלאת רמתה של ההוראה במקצועות שבה תונהג? דעת
הממשלה היא שיש להיאחז בהזדמנות זו" (בן-גוריון ,1967 ,עמ' .)4

הקמתה בפועל של הטלוויזיה הלימודית
אישור הקמת הטלוויזיה בכנסת וגיוס צוות ההקמה אפשר להתחיל בהקמה עצמה .בראש הצוות
עמד מקס רואו מטעם קרן רוטשילד .הצוות תוגבר במומחים טכניים מבריטניה ,ובמומחה
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לטלוויזיה לימודית ,פרופ' סטאשף ,מאוניברסיטת מישיגן .שבאן ארבור בארצות הברית שהגיע
כדי להכשיר את הצוות הישראלי לעבד את התכנים לטלוויזיה ולהופעה מול מצלמה .הצוות
הבריטי היה אחראי על הצד הטכנולוגי שכלל את הקמת הבסיס האופרטיבי הטכני ,תפעול
מצלמות וחדר הבקרה ,תחנת שידור וכל פעולה טכנית אחרת .מערך ההפעלה הוקם ברמת אביב
והפיתוח נעשה בהרצליה (לורברבוים ;2011 ,ריינר-פינק.)2012 ,
סכומי הכסף הגדולים שנדרשו לשם הקמת הטלוויזיה הלימודית נתרמו על ידי הלורד רוטשילד.
לפי דיווחה של רות בונדי בכתבת סוף שבוע שהוקדשה לנושא תחת הכותרת "הדרך אל הטלוויזיה
או המורה על המסך הקטן" בעיתון "דבר" (בונדי ,)1963 ,מדובר היה בשני מיליון דולר .בונדי ציינה
כי בית רוטשילד היה נאמן למסורתו המפוארת ויזם הסדר להקמת הטלוויזיה הלימודית בישראל
שאפשר את הקמתה והפעלתה לתקופת ניסוי עד ייצובה (בונדי )1963 ,במקביל ,ובנימה ביקורתית
מזכירה בונדי לקוראים כי תרומה זו ,שניתנה לצורך הקמת מפעל שנוי במחלוקת הגם שמטרותיו
עשויות לקדם את החינוך ,מעוררת ויכוח הדומה במשהו לוויכוח סביב תרומותיו של סבו של
הלורד רוטישלד שהביאו גם לדיון סוער בחברה הישראלית:

להכנת תכניות טלוויזיה לימודיות דרוש ידע מקצועי רב,
שמומחים בעמים אחרים קנו על חשבון הקהל הרחב .אצלנו
נקנה אותו על חשבון התלמיד – ועל חשבונו של לורד רוטשילד.
וייתכן מאד ,כי תרומה זו של שני מליון דולר של הלורד תביא
תביא בעקבותיה סערות ומהפכות לא קטנות מאלה שגרמו כספי
סבו ,הנדיב הידוע (בונדי ,1963 ,עמ' .)3
דברים אלה של בונדי מהווים חיזוק לתיאורו של לורברבוים את רואו כאחד מפקידי הברון .הם
מבססים ומחזקים את דמותו של רואו כמוציא לפועל והמיישם של החזון הציוני הטכנו-מדעי של
התנועה הציונית שקידמה משפחת רוטשילד באמצעות מפעלי חינוך .על מנת לקדם את התהליכים
באופן יעיל ,סוכם בין השותפים :משרד החינוך וקרן רוטשילד על שיתוף פעולה ותחומי אחריות
ברורים באשר לניהול הטלוויזיה הלימודית.
קרן רוטשילד ניהלה ומימנה את תהליך הקמת הטלוויזיה והצהירה על כך שאת האחריות על
התכנים היא מותירה לשר החינוך ,בתוקף תפקידו כאמון על החינוך ולפי הצהרותיו ,על מנת לדאוג
לשמירה על "מעמד החינוך הדתי במדינה" שכן הטלוויזיה היתה מזוהה במידה מסויימת כמנוגדת
לעמדותיהם של חלקים במגזר הדתי:

אשר לצד המעשי של התכנית להקמת טלביזיה לימודית ,אמר
שר החינוך והתרבות ,שמשרד החינוך והתרבות יהיה אחראי
בצורה בלעדית לקביעת תכנם של השיעורים ומשרדו יכבד את
החוקים ,התקנות וההסכמים הקובעים את מעמדו של החינוך
הדתי במדינה (הטלוויזיה הלימודית הישראלית.)1966 ,
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שר החינוך זלמן ארן ,קיבל על עצמו את האחריות והזכיר זאת במספר הזדמנויות ,בין היתר
במעמד הפתיחה החגיגי של הטלוויזיה הלימודית שם הסביר ,כי משרד החינוך "אחראי למהותה,
תוכנה ותכניה של הטלוויזיה הלימודית" (הטלוויזיה הלימודית הישראלית.)1966 ,

השקת הטלוויזיה הלימודית ופתיחה חגיגית של השידורים
השקת הטלוויזיה הלימודית צוינה באירוע רשמי וחגיגי בבוקר העשרים וארבעה באפריל.1966 ,
אירוע ההשקה היה בעל חשיבות לצורך הצהרה פומבית ומחייבת של גורמים במערכת הפוליטית-
מפלגת מפא"י ומשרד החינוך ושל קרן רוטשילד ,על לקיחת אחריות לטיפול בבעיות חברתיות
בישראל .נכחו באירוע מלבד הלורד רוטשילד בכבודו ובעצמו ,עוד כמאתיים מוזמנים ,ביניהם
שרים ,אנשי חינוך ואישי ציבור .שר החינוך והתרבות ,זלמן ארן ,נשא ברכות ,שרים וחברי כנסת
כיבדו את האירוע בנוכחותם וחיזקו בכך את המסר שמדובר בחלק ממפעל ממלכתי חינוכי-חברתי
לגיוס הטכנולוגיה לאתגר הלאומי של צמצום פערים לימודיים-חברתיים.
השידורים של הטלווזיה הלימודית שנקראה כעת "נאמנות הטלוויזיה הלימודית" ,נפתחו בברכתו
של אבא אבן ,מי שהיה שר החינוך בעת שהתקבלה ההחלטה בממשלה על הקמתה של הטלוויזיה
הלימודית .אבן סיפר על התפתחות התהליך והתייחס למטרות בתחום צמצום הפערים ,אותו כינה
"מיזוג חברתי":

בשבעה במארס  , 1963בהיותי שר החינוך והתרבות ,שיגרתי אל
הלורד רוטשילד את המכתב הזה :הממשלה מאשרת הצעת יד
רושטשילד להקים מפעל נסיוני של טלוויזיה לימודית בישראל.
יהא זה מפעל נסיוני שיפעל במשך שנים מספר .הצד החינוכי של
המפעל הנסיוני כלומר התוכן החינוכי של השיעורים ,בחירת
הנושאים ,בחירת מורי האולפן ,סוגי בתי הספר -יסודיים או על
יסודיים ,בתי מדרש למורים או מוסדות אחרים ,כל זאת תיקבע
על ידי משרד החינוך והתרבות .הממשלה מזדהה עם תקוות יד
רוטשילד כי הטלוויזיה הלימודית תתפתח למכשיר חינוכי חשוב
בארץ וכי תתרום תרומה ניכרת למיזוג חברתי בישראל .יש
להניח כי המפעל הנסיוני שיד רוטשילד תיזום ותפעיל ,יהווה
בסיס לטלווזיה לימודית בארץ כולה .הממשלה תסייע ברצון ליד
רוטשילד ותשתף עימה פעולה .הממשלה מאחלת הצלחה מלאה
מפעל זה המהווה חוליה נוספת בשרשרת ארוכה של פעולות
משפחת רוטשילד לקראת פיתוחה של ישראל (הטלוויזיה
הלימודית הישראלית.)1966 ,

אבן הוסיף והתייחס בדבריו לדיון הציבורי ולחששות של הציבור הדתי ולחששות של מגזרים
אחרים בציינו כי...." :מפעל הטלוויזיה הלימודית עומד על מפתן הגשמה וביצוע .שום דבר שנוי
במחלוקת דתית או מדינית לא יופיע על המסך .המפעל יהיה כולו קודש לקידום החינוך ותועלתו
תהיה רבה במיוחד לקידום החינוך באזורי הפיתוח" (הטלוויזיה הלימודית הישראלית.)1966 ,
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שר החינוך ,זלמן ארן ,דיבר אחרי אבן ותיאר בתקווה ובשמחה את מטרות הקמת הטלוויזיה
הלימודית .הוא הציג את תקוותו שהטלוויזיה "תסייע לשפר הישגים בהוראה ובחינוך" וכינה את
הטלוויזיה "מכשיר פלא" ,אשר במדינות אחדות בעולם סייע במשימות חינוכיות חשובות של
צמצום פערים .ארן התייחס בדבריו לסוגיות שהיו במחלוקת כגון החלפת המורה במסך הטלוויזיה
או הורדת האחריות מהתלמיד ואמר ,שהטלוויזיה איננה מהווה תחליף למורה ולא באה חלילה
להוריד מהתלמיד את אחריותו ללמוד בעצמו :לדבריו ,הטלוויזיה אינה מיועדת "לשחרר את
התלמיד מהמאמץ הלימודי העצמי" .תפקידה של הטלוויזיה "לשרת את המורה בשאיפתו להקנות
לחניכיו הבנה מעמיקה של החומר הנלמד" (הטלווזיה הלימודית הישראלית.)1966 ,
הלורד רוטשילד ,שעמד בראש חבר הנאמנים של צוות ההקמה נשא דברים בשידור ופירט את
היעדים שעמדו לנגד עיניה של קרן רוטשילד בהחלטה ליזום הקמתה של טלוויזיה לימודית.
בדבריו ,הדגיש את החשיבות שבהבאת חינוך איכותי לכל חלקי הארץ ואת היתרונות של טלוויזיה
לימודית ביישום יעד זה .כיוון שאחת מהבעיות המורכבות של התקופה היתה חוסר במורים
מיומנים ומנוסים ,התייחס רוטשילד בדבריו גם להזדמנות לשיפור המקצועיות של המורה עצמו,
המקשיב לשידורי הטלוויזיה:

When we decided on this project, we realized its inherent
difficulties. We exepted the challenge because our group
does not consider itself as money givers but rather as
builders and innovators. It seemed to us that the visches
circle brought about by the increasing need for mass
education with the result in teacher shortage and the lack
of facilities could not be broken by conventional
mathods alone. All agree about the need for
breakthrough and that instructional television can help,
since this medium is suited to mass education it can
reach every part of the country one and the same lessons
could be received by 40, 400 or 4000 pupils. It free’s the
classroom teacher for much of his routine work,
permiting him to devote more time for much of his
pupils…introduce the children – wherever they may
live, to outstanding scholars or personalities. It will also
upgrade the classroom teacher through his regular
(הטלוויזיה הלימודית attention to the television massage
הישראלית.)1966 ,
בעקבות דבריהם של אבא אבן ,זבולון אורלב ,הליידי רוטשילד ,הלורד רוטשילד ,מקס רואו וכל
אנשי צוות ההקמה ,בירך הלורד רוטשילד ברכת "שהחיינו" חגיגית ומרגשת שלאחריה החלו
השידורים (ראה תצלום )1
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תצלום  :1הלורד רוטשילד חובש כיפה לקראת ברכת "שהחיינו" בפתיחת שידורי הטלוויזיה הלימודית
(מקור :הטלוויזיה הלימודית הישראלית,

19)2012

שידורי "נאמנות הטלוויזיה הלימודית" החלו בשיעור מתמטיקה ,20שיעור ביולוגיה ושיעור אנגלית
לכאלפיים תלמידים בשלושים ושניים יישובים בפריפריה ,שנבחרו לקחת חלק במה שנרדי הגדיר
כניסוי שמטרתו ללמוד כיצד להשתמש בטלוויזיה ל"ניצול רחב ויעיל יותר של כוחות הוראה
מעולים" (גולן1966 ,ב; נרדי ,1975 ,עמ' .)75

 19הסרט השלם נמצא בערוץ הטלוויזיה החינוכית הישראלית בקישור להלן:
https://www.youtube.com/watch?v=KsyhMZLShko
 20הבחירה בתחום מתמטיקה לשיעור הראשון לשידור היא סממן אחד מיני רבים למדיניות של
קידום התחומים המדעיים במערכת החינוך כחלק ממדיניות ממשלתית לאומית .מדיניות זו
התבטאה לדוגמה בחוק הטלוויזיה הישראלית שנחקק בשנת  1965ומבטא את המחוייבות של
מדינת ישראל להרחבת ההשכלה של האוכלוסייה ולשידור תכנים חינוכיים ,בידור ומידע לקהל
הרחב על מנת לשרת את המטרות הלאומיות .מרב כץ-קמחי ,מתארת במאמרה אודות לאומיות
ומדע פופלארי את הדרכים שבהן קידמה הטלוויזיה תכניות של מדע פופולארי לצורך הרחבת
הידע של הציבור הרחב בתחום המדעים ובכך יישום המחוייבות של ממשלת ישראל לקידום
מטרות לאומיות בתחום מדע וטכנולוגיה )(Katz-Kimchi, 2014
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הקמת הטלוויזיה הלימודית היוותה עבור ממשלת ישראל אבן דרך משמעותית במהלכים
ובפעולות שקידמה על מנת לצמצם את הפערים החברתיים ולקדם שיוויוניות כדי לשמור על
עצמתה של מדינת ישראל.
ממשלת ישראל ובכלל זה משרד החינוך ,אימצה אם כך ,באופן רשמי את יוזמת הקמת הטלוויזיה
הלימודית לסיוע בפעולות לצמצום הפערים החברתיים במדינת ישראל תוך הצהרה פומבית על
לקיחת אחריות על עיצוב ופיתוח התכנים .למרות זאת ,בפועל ,בנוסף לסיוע בהקמה ,מימנה קרן
רוטשילד את השתתפותם של אנשי חינוך ומומחים מהאקדמיה בצוותי התוכן יחד עם נציגים
ממשרד החינוך .בריאיון בשנת  ,2011ארבעים וחמש שנים לאחר השידור הראשון וכשהוא
בגמלאות ,עדיין מדגיש לורברבוים כי קרן רוטשילד היתה אחראית על ההקמה וההפעלה ,בעוד
שמשרד החינוך היה אחראי על התכנים למרות שבפועל ,קבע אמנם משרד החינוך את רשימת
הנושאים אך הכנתם ,נעשתה בצוותי תוכן שכללו מומחים מטעם קרן רוטשילד בנוסף לאנשי
משרד החינוך .לורברבוים מתאר דיונים מעמיקים ומקצועיים בצוותי התוכן ,בין מומחים
מובילים בתחומם כדוגמת פרופ' דה-שליט בתחום המתמטיקה לבין אנשי משרד החינוך בתהליך
כתיבת מערכי השידור והשיעורים (לורברבוים.)2011 ,

 2.2.2רפורמה במערכת החינוך :מכור ההיתוך למדיניות ה"טיפוח"

לקראת סוף שנות השישים גובשה ויושמה במשרד החינוך רפורמה מבנית במטרה לאפשר
אינטגרציה חברתית באמצעות צמצום פערים לימודיים בין תלמידים מקבוצות חברתיות שונות,
ושפור הישגיהם הלימודיים של התלמידים החלשים .ההחלטה על הרפורמה התקבלה בכנסת ביולי
 .1968במסגרת הרפורמה המבנית שנקראה הרפורמה בחינוך ,או האינטגרציה ,הוצמדו כיתות ז'
ו-ח' לחינוך העל-יסודי ,ליצירת חטיבות ביניים שכללו את כיתות ז' ח' ו-ט' .הרפורמה ייצגה
מדיניות של מתן הזדמנויות חינוכיות ופוליטיות שוות כאמצעי לתיקון עוול חברתי( 21פנסטר
ויעקבי ;2006 ,פסטרנק ;2003 ,קשתי ויוסיפון ;1985 ,שמידע.)1987 ,
במסגרת הרפורמה יושמה מדיניות הטיפוח ,שנועדה לתת הזדמנות שווה לחינוך עבור ילדים
מקהילות ומעדות שונות באמצעות אפלייה מתקנת :כאשר שיעור בני העולים מארצות המזרח היה
גבוה במוסד חינוכי מסויים הוקצו לטובתו משאבים בדמות כיתות להוראה מתקנת ,מרכזי
העשרה ואפשרות להארכת יום הלימודים .שיטה זו ,שמטרתה היתה ליצור כיתות מעורבות
מבחינה עדתית ואשר יישמה את מדיניות הטיפוח הולידה מושג חדש :תלמידים "טעוני טיפוח".

 21מרים שמידע טוענת כי ההנחה שתיקון עוול חברתי ייתכן באמצעות הזדמנויות חינוכיות
ופוליטיות שוות התבססה על הקשר שבין סטאטוס חברתי וכלכלי לבין הישגים לימודיים,
שהתבטא בסוג תעסוקתו של האדם ,במיוחד באותם מקצועות המצריכים מספר שנות לימוד
מסויים ותעודות מקצועיות .בחברה המודרנית שהיא עירונית תעשייתית בעיקרה הערכתו
החברתית של הפרט מבוססת על עיסוקו המקצועי ,אלא אם כן הוא שייך למעמד הגבוה ביותר
(שמידע ,1987 ,עמ' .)43
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תלמידים טעוני טיפוח היו כאלה שנכשלו בלימודים מסיבות כלכליות או תרבותיות (סבירסקי,
 ;1995רייכל .)2008 ,מדיניות הטיפוח העצימה את תחושת השונות והקיפוח והעמיקה את הפערים
כפי שמתאר אבינון:

תחילה זוהו וסומנו ,איפוא" ,טעוני הטיפוח" משום שונותם,
משום שערכיהם ,התנהגותם ודפוסי חשיבתם אינם תואמים את
המבוקש על-ידי בית-הספר המעוצב ופועל ברוח הקבוצות
המבוססות ,ובהמשך אמורים הם להתחנך לאור ובהתאם
לערכים ,לנורמות ,לדפוסי החשיבה ,ההתנהגות והמתודות
המקובלים על בית ספר זה עצמו .אך האם אין בכך פאראדוכס?
שהרי מצד אחד מודים בשונותם  ,ומצד שני מבקשים לחנכם על-
פי אותם תכנים ובהתאם לאותן המתכונות שביחס אליהם,
הוגדרו כשונים ...לא רק שמתאשרת נחיתותם של אלה המכונים
"טעוני טיפוח" ונמנעים מהם כבוד והערכה בבית-הספר ,אלא
גם מסוכל הסיכוי לשינוי הגדרתם כנחותים .כי הלא עצם המושג
"טעוני טיפוח" נושא משמעות מפלה ומסמל את שוליוחה של
קבוצה מן הבחינה התרבותית והחברתית ,ומכאן שבהכרח
מעמיק ומחדד את קיומם של ההיררכייה והפער בחינוך (אבינון,
 ,1978עמ' .)178
ככל שהעמיקה ההבנה שהקשר בין הישגים לימודיים נמוכים למעמד חברתי נמוך נוצר בחלקו בשל
כשלי מערכת החינוך ,התגבשה בקרב מובילי מדיניות במשרד החינוך ההכרה שמערכת החינוך
זקוקה לתיקון ומשם היתה הדרך קצרה לפיתוח מיזמים ותכניות שמטרתם לצמצם פערים
לימודיים על מנת לטפל בפערים החברתיים .כך היוותה המצוקה החברתית ,אליה נקלעה מדינת
ישראל קרקע פוריה ליישום רעיונות חדשניים לצמצום פערים לימודיים ובכלל אלה ,רעיונות
שגייסו טכנולוגיות מחשוב (הרץ-לזרוביץ וצלניקר ;1999 ,פסטרנק ;2003 ,רואו.)1985 ,

 2.2.3הטכנולוגיה מגוייסת שוב לצמצום פערים חברתיים

בפני מערכת החינוך בישראל ניצבו אתגרים חברתיים ייחודיים שהצריכו פיתוח גישות למידה
המאפשרות את קידומם וטיפוחם של ילדים במערכת חינוך שכאמור התמודדה עם גלי עלייה
ממגוון ארצות ותרבויות .לאחר שבשנות השישים הונהגה מדיניות חינוכית תחת רעיון "כור
ההיתוך" שדגלה בשיוויוניות הנובעת מאחידות בתכנים ובעטיה נזנחו הייחודיות והשונות שבין
התלמידים.
חלק מהרעיונות לטיפול בצמצום הפערים החברתיים צמח על רקע התפתחותן המואצת של
טכנולוגיות המידע והידע משנות החמישים ואילך .22אנשי חינוך ,חוקרים ,אנשי טכנולוגיה,

 22תעשיית התוכנה החלה להתפתח בשנות החמישים ובשנות השבעים התעצמה מאד בעקבות
פיתוח רכיבים אלקטרוניים חדשים שאפשרו את פיתוח המחשבים ).(Campbell-Kelly, 1995
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פוליטיקאים והורים שנחשפו להתפתחויות הללו ביקשו לרתום אותן למשימה הלאומית של
צמצום הפערים החברתיים ,בין השאר על ידי העשרת הטיפול בחינוך ילדים "טעוני הטיפוח"
בכלים טכנולוגיי ם לשיפור הלמידה וההוראה שיסייעו להתגבר על הבעיות שנדמה היה שנובעות
מחוסר במורים טובים בפריפריה .כלים אלה היו בתקופה זו הוראה מתוכנתת ,שידורי טלוויזיה
לימודית 23והקמת האוניברסיטה הפתוחה שעשתה שימוש בטלוויזיה ,רדיו וספרים ואפשרה להגיע
לתואר אקדמי ללא תעודת בגרות ומחשבים באופנים שונים (וולנסקי ;2005 ,רייכל.)2008 ,

בדרך לצמצום פערים לימודיים – גיוס הטלוויזיה הלימודית לרפורמה בחינוך
לורברבוים מתאר עבודה משותפת של צוותי הפיתוח ואנשי המזכירות הפדגוגית ,יחד מקבלי
ההחלטות בדרגים הגבוהים ביותר במשרד החינוך ,אשר קיימו דיונים והגיעו להחלטה ששידורי
הטלוויזיה הלימודית יתמקדו בדרכים לקדם את האוכלוסייה כדי שתוכל להיכנס ללימודים
בחטיבת הביניים ברמה הטובה ביותר .החלטה זו הובילה למיקוד השידורים בשלושה נושאים:
מתמטיקה ,אנגלית ומדעים .ההחלטה היתה להתחיל בכיתה ו' כדי להכשיר את התלמידים
להיכנס לחטיבת הביניים ובכיתה ט' ,על מנת להכשיר את התלמידים לקראת התיכון .לורברבוים
מספר כי שכבות גיל אלה קיבלו את ההתייחסות הראשונית .בהמשך כלל התכנון גם פיתוח תכנים
לכיתות הנמוכות (לורברבוים.)2011 ,
השימוש בטלוויזיה הלימודית לצמצום פערים לימודיים נעשה בשלוש דרכים עיקריות( :א) לקיחת
אחריות על דרכי ההוראה ועל איכות המורים באמצעות שידור אחיד לכולם (ב) שימוש בהמחשות
(ג) הכשרת מורים להוראה בקבוצות קטנות תוך שימוש בשיעורים מלווים שהוקלטו ושודרו
בטלוויזיה.
ל קיחת אחריות על התכנים ועל ההוראה ,היתה חלק מהמאמץ להתגבר על חוסר במורים
מצויינים ,והתבטאה בניסיון לקחת אחריות על רמת ההוראה באמצעות הוראה ריכוזית דרך
הטלוויזיה שתחליף את המורה בכיתה ותביא את המורים המצויינים – והמרוחקים גיאוגרפית,
לתוך הכיתה .זאת למרות ההצהרות על כך שלמורה אין תחליף (נרדי .)1975 ,מספרת תמר ריינר-
פינק ,מורה למדעים ,מהמורות הראשונות שגוייסו לעבודה בטלוויזיה הלימודית:

 23השימוש בטכנולוגיות מידע ותקשורת בחינוך Information and Communication
 (ICT) Technologiesהחל בשלהי המאה התשעה עשר ,עת הוקמו מערכות חינוך ממשלתיות,
בעקבות הצורך להכשיר ילדים לעבודה בעולם מתועש ולספק להם הגנה ומזון בשעות הרבות
שבהם הוריהם בילו ליד פסי היצור .כבר אז ,השתמשו מורים באמצעים שונים על מנת לרכז את
הקשב של תלמידיהם .הם השתמשו בלוח וגיר ,בסרטים ,במקרני שקופיות ואחר כך במקרני
שקפים ,בטלוויזיה לימודית ומחשבים על מגוון הטכנולוגיות המקיפות אותם .לשינויים אלה נלוו
מהלכים פדגוגיים ,כלכליים ,חברתיים ומהלכי הסדרה שונים (נרדי;Kerr, 2004 ;1975 ,
 .(Kozma, 2008סביב מהלכים אלה התפתחה אידיאולוגיה של חדשנות וקידמה ,המתבטאת
במסמכי משרד החינוך המתייחסים למדיניות התקשוב כמו לדוגמה" :בית הספר מהווה סביבת
למידה שבה התכנים והידע הנלמדים רלוונטיים למציאות המשתנה .בנוסף לתכנית הלימודים
הבסיסית התלמידים מפתחים ידע ומיומנויות הנדרשים לתפקוד מיטבי במאה ה( 21-מיומנויות
המאה ה )21-תוך שימוש מושכל בטכנולוגיה" (משרד החינוך והתרבות ,המנהל הפדגוגי האגף
לחינוך יסודי.)2010 ,
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במשרד החינוך החליט זלמן ארן על רפורמה בחינוך .להביא
לאינטגרציה של תלמידים אשכנזים ומזרחים .עבור חטיבת
הביניים נכתבו תכניות לימודים חדשות .לעיצוב התכניות
במדעים נרתמו טובי המדענים בישראל ...ולעזרתם הם גייסו את
אמצעי הפלא החדש – הטלוויזיה ...הטלוויזיה היתה חסינת
מורה .כך חשבו המדענים להתגבר על רמתם הנמוכה של
המורים ...ומה יותר מתאים לכך מאשר שימוש בטלוויזיה
לשידור שיעורים לבתי הספר? באמצעותה קיוו לבנות מערכת
חינוך ריכוזית ,שתאפשר למשרד החינוך פיקוח ושליטה על כל
כיתות הלימוד בכל שעה .למפקפקים הביאו כדוגמה את
התקדים הצרפתי :שם טענו ,זה הצליח (ריינר-פינק ,2012 ,עמ'
.)202
בנוסף לניסיון לקצר את המרחק הפיסי בין מורים טובים לתלמידים ,באמצעות שידור תכנים
שהכינו המורים המצויינים והמומחים שנשכרו לשם כך ,טענו אנשי חינוך שהטלוויזיה מאפשרת
המחשות מגוונות שהופכות את התוכן לזמין יותר וקל להבנה עבור תלמידים טעוני טיפוח
ותלמידים בעלי קשיים ,אפשרויות המחשה בהוראה באמצעות סרטונים ,מפות ,תבליטים ,סרטים
ועוד (נרדי.)1975 ,
ריינר פינק מתארת תקווה גדולה שהיתה לסייע לילדים ללמוד בעזרת הטלוויזיה הלימודית ,חלום
לניצול יכולותיה המופלאות של הטלוויזיה להחדרת שינויים מהפכניים בשגרת הלימוד ,לצורך
הצתת אור בעיני התלמידים אותם היא מתארת ככבויים משיעמום .היא מוסיפה על כך את
התקווה לטשטש בעזרת הטלוויזיה הלימודית את הגבולות בין מרכז לפריפריה ולהגביר את
שיוויון ההזדמנויות לכל ילדי ישראל (ריינר-פינק.)2012 ,
מלבד השיטות אותן תיארה ריינר פינק ,דרך נוספת לגיוס הטלוויזיה הלימודית לסיוע בצמצום
הפער החברתי היתה הכשרת מורים להוראה בקבוצות קטנות בעזרת הטלוויזיה הלימודית .לשם
כך  ,צולמו ותועדו תהליכי הוראה בקבוצות בכיתות הלימוד כדי להכשיר מורים לעבוד בגישה זו
ולהביא להחלפת גישת ההוראה הפרונטלית ,שנחשבה כמדירה ילדים טעוני טיפוח ולא מאפשרת
להם להגיע להישגים לימודיים טובים (הרץ-לזרוביץ וצלניקר )1999 ,הסרטים שצולמו ,נותחו
ונערכו באופן קפדני ומקצועי על ידי מומחי פדגוגיה ושודרו על ידי הטלוויזיה הלימודית .לאחר
מכן ,שימשו כבסיס להכשרת מדריכים שהכשירו מורים להוראה בגישה הזו (בריקנר ורון;1996 ,
בריקנר .)2011,
הקושי "לרתום את הענק הטכנולוגי"
התקו וה לשפר את איכות ההוראה והלמידה ובכך לצמצם פערי חברתיים החלה להתפוגג לאחר
מספר שנות שידורים ,כאשר נראה היה שהשימוש בטלוויזיה לצורך שידור השיעורים ,על אף
שהוכנו על ידי מורים מצויינים ,לא היה בו די כדי לעמוד במשימת שיפור ההישגים הלימודיים
ומאידך גם לא לצורך צמצום הפערים החברתיים .הפעלת הטלוויזיה הלימודית נתקלה בקשיים
לא מעטים .ריינר-פינק מספרת על קשיים טכניים בהפעלת המכשירים:
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השיעור התחיל ,אבל תוך מספר דקות הופיע 'שלג' על המסך...
ואז ראיתי לתדהמתי את המורה נותן סימן לאחד התלמידים,
וזה קם ,ניגש לטלויזיה ובועט בה .השלג נעלם והשידור חוזר.
תוך כמה דקות שוב 'שלג' ,שוב סימן מהמורה ,שוב בעיטה ושוב
השידור תקין לדקות מספר' :החלום ושברו מס' ( '1ריינר-פינק,
 ,2012עמ' .)209
בעיה נוספת היתה התמודדות עם גניבות" :כל מכשיר היה קשור בשרשרות ונעול בשישה מנעולים,
בדרך כלל ללא הועיל .בתי ספר רבים נואשו מהמאבק הסיזיפי בגניבות וויתרו על הטלוויזיה –
'החלום ושברו מס' ( '"2ריינר-פינק ,2012 ,עמ'  .)209קושי נוסף היה התנגדות של מורים
שהתמרמרו על כך שהם נאלצים ללמוד תכנים שלא עסקו בנושאים מתוך תכניות הלימודים כאשר
הופקו שידורים שלא עסקו ישירות בתכניות הלימודים (לורברבוים.)2011 ,
הקשיים בהפעלת שידורי הטלוויזיה לא מנעו את המשך הניסיונות ,מתוך אמונה שהדבר אפשרי.
ריינר-פינק מתארת זאת כאילו היתה שבויה בחלום" :הייתי שבויה בחלום – לרתום את הענק
הטכנולוגי להוראה ולחינוך .כל שנות עבודתי שם זה מה שניסיתי לעשות" (ריינר-פינק ,2012 ,עמ'
 .)204לורברבוים טוען עד היום ,כי למרות חוסר ההצלחה של הטלוויזיה לסייע לחינוך "יש דברים
שרק טלוויזיה יכולה להעביר" (לורברבוים.)2011 ,
הקשיים הטכניים והתחושה של המורים שהטלוויזיה נועדה להחליף אותם ,עוררו התנגדויות
בקרב המורים .במשרד החינוך ובטלוויזיה הלימודית ניסו להתגבר על ההתנגדויות הללו תוך
השקעת מחשבה ומשאבים רבים .לורברבוים מספר שעל מנת להתגבר על חלק מההתנגדויות הוכנו
ספרי הדרכה:

היו מדריכים בכל המקצועות .הצוות הפדגוגי הכין את הספרים,
למדו את הספרים ,הכינו את כל המערך .אנחנו היינו הוצאת
הספרים הכי גדולה במדינה .המורים באו בהמוניהם .בכל שבוע
פורסם מערך שיעורים שבועי ובתי הספר התאימו את המערך
בהתאם ללוח השידורים .מורים נהנו להכניס תלמידים לחדר
טלוויזיה (לורברבוים.)2011 ,
התיאור של לורברבוים מדגים גישה שאיפיינה את השימוש בטכנולוגיה בחינוך באמצע שנות
השישים ,לפיה נעשו ניסיונות להתאים את שיטות החינוך לשימוש בטכנולוגיה ,במקרה הזה
באמצעות פיתוח שיטת הוראה שתשתלב עם שידורי הטלוויזיה .על מנת להפיץ את הגישה
התקיימו קורסים להכשרת המורים בשטח כדי שיוכלו ללמד על פי הגישות הללו .המאמץ המיוחד
נדרש כדי למצוא דרך שבה תתרום הטלוויזיה ,שלא פותחה למטרות חינוך ,להשגת מטרות
לימודיות (הרץ-לזרוביץ וצלניקר.)1999 ,
על הכנת השיעורים וספרי הלימוד המותאמים ,עמלו מיטב המומחים מהאקדמיה .מומחים שפעלו
בשיתוף עם משרד החינוך אך לא תמיד התנהלו הדברים על מי מנוחות כפי שמספר לורברבוים,
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מדובר הי בגוף חיצוני שעורר התנגדויות והיה קושי בגיוס מפקחי משרד החינוך לשתף פעולה על
אף החלטות השר והמנכ"ל על פיתוח משותף:

הפיקוח ראה בזה איזה נטע זר פתאום נכנסים לו איזה אנשים
שקובעים לו תכנים חדשים .שיתפנו את המפמרים כדי שזה יהיה
מסונכרן .זה עזר אבל היו מלחמות גדולות .המפקח על האנגלית
התנגד לטלוויזיה טוטלית .לא רצה לשתף פעולה' .זה לא הדרך
ללמד אנגלית לא זה יילך ואני מתנגד וזה לא נכון' וכשהוא ראה
איזה שידור פיילוט לא מצא חן בעיניו .עד שהושבנו אותו בתוך
הצוות שהוא יהיה שותף לכתיבת התסריט שיגיד מה צריך שם.
אחרי שנה אי אפשר היה ללמד אנגלית בלי טלוויזיה .פשוט
המהפך שהיה זה מדהים .אני לא רציתי אף פעם להזכיר לו איפה
הוא היה לפני כן .מה אכפת לי העיקר שהוא עכשיו אתנו .אבל
זה היה ...אנגלית .במדעים לא היתה בעיה וגם במתמטיקה לא
היתה בעיה כי לא היה מישהו שיכול לעמוד מול דה שליט או מול
פרופ' משלר .הם הובילו את המתמטיקה במדינת ישראל הם
כתבו אז את הספרים הכי טובים למערכת החינוך אז לא היה
מישהו שהוא התנגד .הדרך היחידה היתה לשתף אותם שירגישו
שותפים .לאורך כל הדרך (לורברבוים.)2011 ,
היוקרה של הטלוויזיה הלימודית ,עמדה לה לעיתים לרועץ מול המורים שחששו למעמדם ,כפי
שתיאר לורברבוים ,ואפיינה התנגדות לטכנולוגיה גם בשנים הבאות ,כשמורים חששו מהחלפתם
על ידי מחשבים כפי שיתואר בהמשך.
במקביל לטלוויזיה הלימודית ,הלכה והתפתחה בעיקר בארצות הברית ,גישה נוספת לשימוש
בטכנולוגיה למטרות הוראה ולמידה :גישת ההוראה המתוכנתת ובעקבותיה הוראה באמצעות
מחשב .גישה זו ,השפיעה גם היא על מידת השימוש בטלוויזיה ללמידה ולהוראה כפי שמספר
לורברבוים ומנתח את התקדמות התהליך שיתואר בהמשך עבודה זו:

עד שהתחילו להיכנס המחשבים .זה היה בחפיפה זה לא היה
הוצאה של הטלוויזיה אלא בתהליך של כמה שנים .המחשב
החליף את הטלוויזיה במידה מסויימת ,לא טוטאלית .מכשירים
טכנולוגיים אינם באים זה במקום זה הם רק מוצאים את הנישה
המיוחדת שלהם בצורה נכונה (לורברבוים.)2011 ,
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ההוראה המתוכנתת והוראה באמצעות מחשב :הב"מ

24

גישת ההוראה המתוכנתת פותחה על ידי ב.פ .סקינר 25אשר מחקריו אודות הלמידה המתוכנתת,
הביאו אותו לפתח מכונות ששימשו לתרגול ביישום משימות בעלות שלבים כגון הרכבת חלקים
שונים במכונה (נרדי.(Fullan, 2007 ;1975 ,
סקינר נענה לבקשת הממשל האמריקני ופיתח מכונת הוראה עבור עובדי התעשייה (ראה תרשים
 1ותצלום  ,)2כדי לייעל ולקצר את תהליך הכשרתם ולחסוך בעלויות (Shoemaker & Holt,
) 1965מכאן היתה קצרה הדרך לתקוות הממשל האמריקאי ,שמכונת ההוראה תסייע גם
לתלמידים לרכוש ידע בצורה מהירה ויעילה.

 24בנוסף להוראה מבוססת מחשב  Computer Based Instructionולמידה נעזרת מחשב
 Computer Assisted Learningכל הגישות הללו מתארות יישומים ושימושים שונים במחשבים
להוראה וללמידה .המונח 'הב"מ' ,משמש באופן ייחודי לתיאור מערכות לתרגול ולאימון
).(Watson, Lee & Reigeluth, 2007
 25ביופורד סקינר ,פסיכולוג אמריקאי שפיתח את התיאוריה בדבר עיצוב התנהגות על ידי התנייה
אופרנטית שמשמעותה רצף פעולות להשגת תוצאה רצויה .בפיתוח תאוריה זו השתמש סקינר
ביישומים מעשיים רבים שהידועים שבהם הם לימוד של יונים לשחק פינג-פונג על ידי חיזוק
התנהגויות מסויימות בצעדים קטנים .בשדה החינוך נודעו לתאורייה של סקינר שני שימושים
עיקריים :הלמידה המתוכנתת ועיצוב התנהגות בשנת  ,1958בעקבות מחקריו ולאחר שבנה את
מכונת ההוראה כתב סקינר את מאמרו "מכונות הוראה" (Skinner, Teaching Machines
) .1958בו הוא מסביר את התפיסה שהובילה אותו בתהליך .הבנת הרציונל שהוביל את סקינר
יכולה להבהיר מדוע ראו לנכון בישראל להיעזר ברעיונותיו לצמצום פערים לימודיים בעזרת
מחשבים.
סקינר טען ,כי ישנם יותר ויותר אנשים בעולם ,שחלקים גדלים מתוכם מעוניינים בהשכלה .היות
שלא ניתן להוסיף בתי ספר ולהכשיר מורים ללא הגבלה ,החינוך צריך להיעשות יעיל יותר .סקינר,
שהתאכזב מאד מחוסר היעילות של המורים ובתי הספר להכשיר את התלמידים טען ששיטות
ההוראה צריכות להשתפר (לביא .)1978 ,הוא טען שבכל תחום אחר ,דרישה לייצור גדול יותר היתה
מובילה לפיתוח ציוד שיוכל לחסוך עמל כל כך רב .הוא יצא כנגד רעיונותיו הפרוגרסיביים של
דיואי שטען כי הם אוטופיים ולא יעילים ,וכי אין להם דרך של ממש להציע על מנת לתקן את מצב
החינוך (לביא.(Skinner, 1958 ;1978 ,
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תרשים  :1מכשיר סקינר – תרשים מתוך מילון מונחים
(מקור:

מגמות)26

תצלום  :2מכונת הלמידה של סקינר -
(מקור27(Edudemic :

 26לקוח מתוך מילון מונחים בתכנות ( .)1964מגמות ,י"ג (.106-102 ,)1
 27דוגמאות מצולמות נוספות של מכשירים שעשו שימוש בטכנולוגיה בכיתה ניתן למצוא בבלוג
 Edudemicבמאמרו של של http://www.edudemic.com/classroom- Jeff Dunn
technology
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הגעתן של מכונות ההוראה למערכת החינוך האמריקאית התרחשה על רקע מירוץ החימוש בין
ברית המועצות לארצות הברית ושיגור חללית הספוניק לחלל באוקטובר  .1957שני גורמים אלה
עוררו חשש הולך וגדל בארצות הברית ,שבית הספר האמריקאי לא יעמוד במבחן ההתמודדות עם
החינוך הרוסי ,לאחר שנתגלתה במערכת החינוך בארצות הברית בעיה מרכזית ונרחבת– כישלונם
של תלמידים רבים בבית הספר (דה-מירון .)1990 ,בעקבות זאת ,האיצו גורמי תעשייה ומחקר
בממשל האמריקאי בתחילת שנות השישים ,להכניס למערכת החינוך את מכונת הלמידה
המתוכנתת שפיתח סקינר בשנת ( 1954אילון ומילגרום ;1978 ,לביא .)1978 ,התקווה שמכונת
הוראה תסייע להאיץ את תהליכי רכישת הידע בקרב תלמידים ,היתה משותפת למערכת החינוך
האמריקאית ולישראלית ,שסבלו שתיהן ממשברים עמוקים ומורכבים בתקופה זו (רייכל.)2008 ,
סקינר עצמו ,שפיתח את מכונות הלמידה ,התייחס בזלזול לניסיונות לשלב שידורי טלוויזיה ורדיו
בהוראה ו טען שבניגוד לטלוויזיה לימודית וטכנולוגיות אורקוליות אחרות ,מכונת ההוראה היא
אמצעי שמפעיל את התלמיד בלמידה ומאפשר לו לקבל משוב מיידי ומהיר המעודד אותו להמשיך
ללמוד ,וכן מאפשר לו להתקדם בקצב האישי שלו ).(Skinner, 1958
אמירות אלה על התקדמות אישית אוטונומית ואמירות נוספות אודות החיסכון במשאבי ההוראה
העמידו את סקינר כמי שתומך בוויתור על מקומו המרכזי של המורה בתהליך הלמידה .במאמר
שכתב אודות הגישה כמענה לדימוי שיוחס לו ,ציין כי הוא תומך במעורבות ישירה של המורה וציין
את מרכזיותו של המורה בהצלחת התהליך .למרות ניסיונות הסבר אלה ,נתפסו מערכות ההוראה
המתוכנתת שפיתח ,כמערכות המייתרות את המורה ועוררו בשל כך התנגדויות בקרב מורים,
שראו במכונת ההוראה ומאוחר יותר גם במחשב ששימש אף הוא ללמידה ,כלי המאיים על
תפקידם ומעמדם המקצועי (נרדי ;1975 ,דוניצה-שמידט ולוין ;1997 ,פלד ופלד.)1999 ,
על-פי עקרונות הפעולה של מכונת ההוראה של סקינר ,פותחה בשנות השישים בארה"ב התוכנה
הלימודית הראשונה .התוכנה שימשה בסיס ל"למידה מתוכנתת" ""programmed learning
( .(Skinner, 1958מכונת ההוראה שימשה מכשיר לתרגול במתמטיקה ,בלשון ובמקצועות
נוספים .העקרונות הלימודיים עליה הושתתה התוכנה שימשו ללמידה באמצעות תרגול ואבחון
והיוו בסיס לפיתוח גישה פדגוגית שלמה ותואמת שנקראה "הוראה בעזרת מחשב" הב"מ
( .)Computer Assisted Instruction – CAIפיתוחם של מחשבים מרכזיים בשנות השבעים כגון
 PDPלדגמיו ,אשר בהם הותקנה התוכנה ,אפשרו חיבור מסופי משתמשים אשר שימשו כמכונות
הלמידה (משרד המדע והפיתוח ומשרד התקשורת.)Sawyer, 2006, p. 8 ;1985 ,
פיתוח מערכות הב"מ הביא את מובילי התעשיות האלקטרוניות בארצות הברית לגלות ענין רב
בחינוך .במקביל התבוננו מובילי מערכות חינוך בעולם בעיניים כלות ,על ההתפתחות המהירה של
השימוש במחשבים ובכלים טכנולוגיים אחרים בעולם העבודה וביקשו להכניס את המחשבים
לחינוך לשימושים שונים ,שטרם היו מגובשים לחלוטין ,אך חיקו במידה מסויימת את השימוש
במחשבים בתהליכי עבודה ובלימודי מחשבים באוניברסיטאות (איזנברג .)1991 ,מקומו של המורה
במערכות אלה היה שולי וכך גם במערכות שפותחו עבור מערכת החינוך אולם בהמשך פותחה גישה
שונה במקצת ,שהותירה למורה מקום מרכזי יותר בהוראה והתאימה יותר למערכת החינוך (נרדי,
.(Skinner, 1965 ;1975
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הוראה מתוכנתת היתה דרך אחת מתוך כמה דרכים לשילוב המחשב ,שהציתה את דמיונם של
חוקרים ואנשי חינוך בסוף שנות השישים ותחילת שנות השבעים של המאה העשרים ,בניסיונות
לפיתוח תהליכי הוראה ולמידה שונות וחדשות .אחת מהן היתה גישת ה"למידה חישובית",
שפותחה על ידי סימור פפרט ,תלמידו של פיאז'ה.

למידה חישובית
בשנות השבעים והשמונים התקיימו בישראל במקביל ליישום ולפיתוח גישת הב"מ ,מהלכים
שנועדו לפתח תהליכי למידה מבוססי חשיבה אלגוריתמית  -הלמידה החישובית (חטיבה ומברך,
 ;1999פלד ופלד .)1999 ,למידה חישובית תמכה בקידום למידה באמצעות מחשב דרך אוריינות
מחשב .פיתוחה החל בארצות הברית בשנות השבעים ,בעקבות דיונים שניהלו מומחי חינוך סביב
תוכנן של תכניות לימודים שעסקו בנושא מחשבים .תכניות אלה כללו בעיקר מיומנויות מחשב,
למידת יישומי מחשב ולמידת אלגוריתמים .בעיקר התנהל בתקופה זו שיח בשאלה מהי אוריינות
מחשב ) ,)Computer Literacyובאיזה מידע וכישורים יש לצייד את תלמידי מערכת החינוך
האמריקאית על מנת שייחשבו אנשים משכילים בבגרותם .המונח 'אוריינות מחשב' ,הגם שהיה
עדיין עמום עבור מרבית העוסקים בחינוך ,נתפס בעיני רבים מהם כתחום חשוב לעתידם של
הלומדים במערכות החינוך ,וחשוב מכדי לפסוח עליו .היו שסברו שאוריינות מחשב צריכה לכלול
למידת שפת תכנות אחת לפחות ,על מנת להביא את בוגרי מערכת החינוך להיות אנשים משכילים
).(Saettler, 2004
גישה זו לאוריינות דיגיטלית נקראה למידה חישובית .סימור פפרט ,תלמידו של ז'אן פיאז'ה ,פיתח
אותה בהתבסס על רעיונותיו האפיסטמולוגיים של פיאז'ה ,שתרמו לפיתוח תיאוריית למידה
מבוססת ידע ,שאיננה מפרידה בין האופן שבו לומדי את הידע לבין הידע עצמו כפי שלומדים
מתמטיקה ,באופן בלתי נפרד מהמתמטיקה עצמה .רעיונות אלה הם חלק מעקרונות הגישה
הקונסטרוקציוניסטית ,שעיקרה הוא ניתוח התפתחות הידע ללא הפרדה בין תהליך הלמידה לבין
התוכן הנלמד .הפרדה זו היא לדידו של פיאז'ה ,טעות ).(Papert, 1980
על פי עקרונות הגישה הקונסטרוקציוניסטית של למידה פעילה ובונה בסביבה הטכנולוגית (חן,
 )1995פיתחו פפרט וצוותו ב MIT-בשנת  1968את שפת הלוגו ((Papert & Harel, 1991; )LOGO
) .Saettler, 2004שפה זו ,היתה בסיס לפיתוח גישה חדשה ללמידה – למידה אלגוריתמית לפיתוח
חשיבה.
לוגו היתה שפה שייעודה להפוך את תהליך הלימוד שלה ואת התכנות בעזרתה ,לחלק מפעילות
לימודית על מנת לא להפריד בין תהליך הלמידה לתוכן הנלמד .פפרט הציע ללמד ילדים
אינטליגנציה מלאכותית ) (Artificial Inteligence – AIכדי שיוכלו לחשוב באופן קונקרטי על
תהליכי עיבוד חשיבתיים .בעוד פסיכולוגים משתמשים ברעיונות של  AIעל מנת לבנות תיאוריות
מדעיות אודות תהליכי עיבוד וחשיבה ,טען פפרט שילדים יכולים להשתמש באותם הרעיונות
בצורה אישית ולא פורמלית כדי לחשוב על תהליכי החשיבה של עצמם .פפרט טען שזהו דבר חיובי
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כיוון שזה מפתח יכולת אצל הילד להבין את תהליכי החשיבה שלו ולשפר אותם )גבעון;1987 ,
.(Papert, 1980
לתפיסתו של פפרט ,פני החינוך עתידים היו להשתנות כליל עם כניסתן של טכנולוגיות מידע לחינוך.
הוא ראה בטכנולוגיה הזדמנות לעיצוב סביבה לימודית שונה בתכלית ,כזו המזמנת למידה
מוצלחת ,למידה "נטולת כאב" המתרחשת כבדרך-אגב ,בדומה ללמידת שפה בקרב ילדים Papert,
).)1975; Sawyer, 2006
לקראת סוף שנות ה 70-כתב פפרט את ספרו Mindstorms: Children, Computers, and
 ,Powerful Ideasובו פרש את תפיסת עולמו ואת העקרונות לפיתוח חשיבה מתמטית אצל ילדים
צעירים באמצעות תכנות בשפת לוגו ובאמצעות עולמונים זעירים ).(Papert, 1980
בעקבות עבודתו ומחקריו של פפרט ,נפתח בטכניון "מרכז לוגו" בניהולו של פרופ' אורי לירון.
מטרת המרכז היתה להפיץ ולפתח את הגישה ללמידה אלגוריתמית בישראל ,כפי שמספרת דלית
לוי:28

אורי לירון היה ממובילי לוגו שנתפשה ככלי חינוכי .מקשר בין
עולם הטכנולוגיה לעולם החינוך .זו שפת תכנות לילדים .יוזמה
לילדים .הרציונל שלה הוא לפתוח את עולם החישוביות
והחשיבה החישובית לאוכלוסיה רחבה .הוא הקים את מרכז
לוגו ,יזמה מאד פעילה .במשך כמה שנים היינו מקיימים
מפגשים חודשיים והשתלמויות מורים .עוזי ארמון מירה
קרומהולץ ,שפי גבעון .כולם היו במרכז לוגו .נוצרה אוירה מאד
יזמית חדשנית .הכל הסתובב סביב ישומים חינוכיים של מדעי
המחשב ,תכנות (לוי.)2012 ,
הלמידה החישובית הצטרפה לשימוש במחשב ככלי עזר בחינוך בהוראה מתוכנתת באמצעות
מחשב .גישה שהתפתחה מאוחר יותר היתה הגישה הקוגניטיבית לשימוש בתקשוב ,או כפי
שנקראה "שילוב יישומי מחשב בהוראה" .אל הגישות הפדגוגיות הללו ,הצטרף השימוש במחשב
לניהול ממוחשב במערכות חינוך (חטיבה ומברך ;1999 ,פלד ופלד.)1999 ,

 28ד"ר דלית לוי ממקימי מרכז לוגו בטכניון ,חקרה שימוש בשפת תכנות ממשפחת לוגו ללימוד
מתמטיקה.
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ניהול ממוחשב :המחשב ככלי ניהולי בחינוך
בשנת  ,1968אותה שנה בה פיתח פפרט את שפת הלוגו עם צוותו ב ,MIT-פנה מנכ"ל משרד החינוך,
ד"ר אליעזר שמואלי ,לדניאל מילין ,29מורה בתיכון בקרית מלאכי ,והציע לו לכתוב את עבודת
הד"ר שלו בנושא מחשוב בחינוך ,כדי להתמחות במה שנחשב בעיניו "נושא חדש ופורץ דרך"
(מילין .)2010 ,רותי מילין ,אלמנתו ,מספרת שנסע לשם כך ל  Michigan State Universityוחזר
בשנת  1970לישראל ,לאחר שחקר מערכת ממוחשבת לתמיכה בקבלת החלטות קוריקולאריות
בבית ספר ,תוך התבססות על מידע הנאסף מהורים ,ממורים ,מתלמידים ומבעלי עניין אחרים
(מילין.)2010 ,
היתה זו תקופה שבה מעטים במערכת החינוך עסקו בתחום המחשוב ,למרות שבאוניברסיטאות
כבר נלמדו תארים במדעי המחשב .רעיונותיו של מילין ,באשר לניהול מבוסס מחשוב שולבו
בתכניות להכשרת מורים ובבתי ספר טכנולוגיים וכן בבתי ספר ששילבו חינוך מקצועי ועיוני (פלד
ופלד .)1999 ,המינהל הפדגוגי הממוחשב ,הוגדר על ידי משה תלם ,ממובילי הרעיון ויישומו
במערכת החינוך בישראל כ"מכשיר רב עצמה ,היכול לסייע בקבלת החלטות פדגוגיות מינהליות,
אינדיווידואליות וקבוצתיות ,ברמותיה השונות של מערכת החינוך" (תלם ,1995 ,עמ' .)543
נתיבי השימוש במחשבים ללמידה חישובית ולשימושים ניהוליים ,המשיכו להתפתח לצד ההוראה
המתוכנתת 30שתפסה מקום בליבותיהם של מובילי מערכת החינוך :שר החינוך והכפופים לו ,ככלי
לצמצום פערים חברתיים במהירות וביעילות.

טכנולוגיה חדשנית ואופנתית מגוייסת לאתגר לאומי וליישום רפורמה חינוכית
מדינת ישראל התמודדה בשנות השבעים עם פערים עדתיים וחברתיים שהתעצמו בשל גלי העלייה
והיוו מכשול בדרך למימוש האידיאולוגיה שהתוותה התנועה הציונית וממשלות ישראל ,לשמור
על חוסן לאומי דרך עליונות כלכלית ובטחונית .בישראל ,כמו בארצות הברית ,ההתלהבות
מההוראה המתוכנתת בהקשר של צמצום פערים היתה גדולה והציפייה היתה שתסייע להביא

 29ד"ר דניאל מילין ,היה מחלוצי התקשוב בישראל .כיהן כמנהל המכון להכשרה טכנולוגית
בשנים  1971-1977והיה מנהל האגף להכשרה ופיתוח כוח אדם במשרד העבודה בין השנים
 .1977-1982משנת 1982-היה יועץ למחשוב מערכת החינוך .הקים את המגמה לאינפורמטיקה
במכללת בית ברל ועמד בראשה עד שנת  .1988מילין היה חבר הוועדה הממשלתית לתקשוב
והקים ועמד בראש וועדה בינלאומית להיבטים החברתיים של הבינה המלאכותית.
 30פלד ופלד ( )1999משרטטים בהקשר של נתיבי השימוש השונים במחשבים בחינוך ,תהליך שהם
מכנים "גלגולי קונצפציה" בשימוש בתקשוב שהחלו לטענתם בשנות החמישים של המאה
העשרים כתחליף למורה באמצעות הלמידה המתוכנתת ,והתחלפו בגישות שונות לשימוש
בטכנולוגיה ללמידה ולהוראה .מחקרים המציגים פרשנויות באשר לתפקידי התקשוב ולמטרותיו
בתקופה שבה עוסק מחקר זה ,מזהים מספר נתיבי התפתחות מרכזיים שבהם נעשה שימוש
במחשבים בחינוך כמו למידה והוראה מתוכנתת שנקראה גם הב"מ (הוראה באמצעות מחשב),
למידה חישובית (אלגוריתמית) ולמידה קונסטרוקטיביסטית .סביב נתיבים אלה התפתחו לאורך
השנים גישות וענפים נוספים (חטיבה ומברך ;1999 ,נרדי ;1975 ,פלד ופלד.)1999 ,
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ללמידה מהירה ולצמצום פערים חברתיים" :ההוראה המתוכנתת יש לה כמה תכונות המעניקות
לה ערך מיוחד בחינוכם של ילדים טעוני טיפוח" (ניסן ,1971 ,עמ' .)78
הוראה מתוכנתת נחשבה אמצעי המאפשר להרחיב את הידע של כל האוכלוסייה במהירות ,הדעה
הרווחת היתה שלמידה הנתמכת בטכנולוגיה תאפשר לצמצם במהירות את הפער הלימודי-חברתי
באמצעות העלאת רמת ההשכלה הכללית .גם הפעם ,בדומה להתרחשויות סביב הקמת הטלוויזיה
הלימודית וברוח החזון הציוני הטכנו-מדעי ,נרתם מקס רואו ואיתו קרן רוטשילד לסייע בהגשמת
המטרה הלאומית באמצעות טכנולוגיה.
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 2.2.4הקמת מט"ח :ממשיכים לסייע לחינוך בעזרת טכנולוגיה
השנה היתה  ,1970ומקס רואו המשיך במסעו לטיפוח החינוך בישראל באמצעות טכנולוגיה .רגב
מספר כי באופן דומה מאד לדרך שבה יזם את הקמת הטלוויזיה הלימודית ,פנה רואו לשר החינוך,
יגאל אלון ,הפעם בהצעה להקים מכון לטכנולוגיה לימודית בישראל בסיועה של הברונית ליידי
דורותי דה-רוטשילד לדברי רגב ,הוא וחבריו במרכז לטכנולוגיה חינוכית  -מט"ח ,ניסחו עבור רואו
את המכתב הנדרש לצורך קבלת אישור להקמת המרכז .במכתב שכתבו פורטה החשיבות בהקמת
המיזם – המרכז לטכנולוגיה חינוכית ,והעזרה שתינתן על ידי קרן רוטשילד בהקמה" :בעצם
המכתב נוסח על ידינו והוא (רואו צ.א ).כתב לגברת שהוא רוצה להקים את מט"ח והוא נסע אליה
לאנגליה” (רגב.)2011 ,
מט"ח הוקם בהחלטת ממשלה בעשרים וחמישה באוקטובר .1970 ,בסיכום ההחלטה נכתב
שמדובר ב"הקמת מכון לטכנולוגיה לימודית בישראל" (ראה תצלום  .)3גם כאן ,בדומה למקרה
של הטלוויזיה הלימודית ,הוצהר כי האחריות על התכנים ניתנה למשרד החינוך והתרבות ,שסוכם
ש"יהיה הסמכות הבלעדית בכל הקשור בהיבטים הלימודיים של התכנית" ( .)CET, 2011רגב
סיפר כיצד גוייסה התמיכה הממשלתית ומה השיוך הארגוני שנוצר:

מספרת האגדה שבאו אליו (אל זלמן ארן צ.א ).ואמרו לו 'תשמע
אנחנו מחוייבים לקבל את הטלוויזיה הלימודית ,מפעל מצליח',
מאד הצליחה אז בעולם פתאום רואים מורים מלמדים טלויזיה
והדמיון עובד .אז הוא שאל 'כמה כמה אגפים יש לנו במשרד?'
אמרו לו תשעה הוא אמר 'שיהיו עשרה' .וכנראה שזה מה שקרה.
לנו (למט"ח) היה אותו הסכם .יש החלטת ממשלה בעקבות
מכתב .ובהחלטה נאמר ,וזה היה ברור מהמכתב ,שקרן רוטשילד
מקימה מענק ,ליידי רוטשילד היתה יו"ר המועצה הראשונה.
אישה עדינה שברירית אצולה אנגלית בהתגלמותה( .רגב.)2011 ,
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תצלום  :3תדפיס החלטת הממשלה על הקמת מט"ח
(מקור :ארכיון מט"ח,

31)2010

בראש מט"ח נבחר לעמוד ד"ר יונה פלס ,שהיה גם מנהלה של הטלוויזיה הלימודית .בשנים
הראשונות לקיומו של הארגון ,עסקו אנשיו בפיתוח תכניות לימודים ללימוד מדעי המחשב ובחינוך
לפיתוח חשיבה אלגוריתמית .רגב מספר ,כי לנוכח ההתפתחות המהירה של תעשיית המחשבים

 31תצלום מסמך זה כמו תצלומי מסמכים ותעודות מקוריים נוספים המוצגים בעבודה נמצאים
בארכיון מט"ח ,והועמדו לרשותי לבקשתי בקיץ .2010
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בעולם  ,אישר משרד החינוך בהליך מזורז את תכנית הלימודים שפותחה במט"ח על פי הצעתו של
פרופ' אברהם גינזבורג ,נשיא האוניברסיטה הפתוחה ,ללמד את מקצוע "מדעי המחשב" בתיכונים:

אברהם גינזבורג הקים בשישים וחמש את הפקולטה הראשונה
למדעי המחשב בטכניון .וכעבור חמש שש שנים שנים אנחנו,
מט"ח ,כבר קיבלנו אישור לניסוי להכניס את המקצוע למערכת
החינוך .שנות המעגל שעוברות ממתי שמכירים במקצוע אקדמי
ועד שהוא נוגע בכלל במערכת החינוך זה עשר ,חמש עשרה
עשרים שנה ולפעמים יותר ,פה אחרי שש שבע שנים כבר אישרו
(רגב.)2011 ,
קשיים ביישום – תשתיות דלות
ההיערכות המהירה של משרד החינוך לאישור תכניות הלימודים ,נתקלה בקושי ביישום כיוון
שהתשתיות היו דלות .רגב מספר שלא ניתן היה לרכוש מחשבים לבתי הספר אך הרצון
והמוטיבציה היו גדולים ולכן נמצאו פתרונות יצירתיים:

איך מלמדים ומתרגלים חשיבה אלגוריתמית כשעדיין בעצם אין
מחשבים לשימושם של התלמידים? הקמנו כיתה של טרמינלים
של מחשבים ...שכרנו משאיות והיינו מביאים כיתות של ילדים
מכל מקום בארץ ,מפרדס חנה ועד גדרה .איפה שהיה מורה
שלימדנו אותו ,הוא פתח כיתה ,אנחנו הבאנו אותו (רגב.)2011 ,
במעבדה שפתח מט"ח בהרצליה ילדים למדו לתכנת ופיתחו אלגוריתמים ,הריצו רשומות על גבי
מחשבים בעזרת כרטיסי ניקוב ויכלו לצפות בתוצאות ולהשתמש במה שבנו לניהול תהליכים
שונים .מלבד השימוש במחשבים ללמידה אלגוריתמית וכתחום למידה ,הוחלט במט"ח על פיתוח
כיוון נוסף לשימוש במחשבים להוראה :הוראה באמצעות מחשב.

תוא"ם :תקווה חדשה לצמצום פערים חברתיים באמצעות טכנולוגיה
מיד לאחר הקמת מט"ח ,בשנת  ,1971נסע פלס לאוניברסיטת סטנפורד ,על מנת ללמוד על מערכת
ההוראה באמצעות מחשב (הב"מ) שפיתח פטריק סופיס  Patrick Suppesבאוניברסיטת סטנפורד
(רגב .)2011 ,זו היתה מערכת מתוצרת  Computer Curriculum Corporation :CCCשהוקמה
בשנת  1967בארצות הברית על מנת לשווק תכני למידה שפותחו במשותף עם יצרנית המחשבים
.IBM
 CCCהיתה מערכת שאפשרה תרגול ואימון במספר תחומים שנחשבו "מקצועות היררכיים" כגון
חשבון ולשון .חומרי הלמידה היו מאורגנים בתוך מערכת ההוראה באשכולות לפי רמות קושי,
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כאשר בכל יחידה היו מספר תרגילים .התלמיד היה מתחיל את התרגול במבחן בקיאות וכאשר
הצליח ב 85-אחוז הועבר לרמת הקושי הבאה (חטיבה ומברךNiemiec & Walberg, ;1999 ,
.)1989
צילומים  4ו 5-מתעדים תלמידים מתרגלים בעזרת מכונות הוראה של  CCCבבתי ספר ברחבי
ארצות הברית .האמירה  We are having a super timeוהאיור של דמותו של סופרמן המלווה
אותה מעידים על תחושת החלוציות וגאוות היחידה שליוותה את העשייה והתרגול בעזרת
מחשבים.

תצלום  : 4תלמידים לומדים בכיתת מחשבי  CCCבבית הספר Burris Elementary, Houston
(מקור32(Collected Works of Patrick Suppes :

 32מידע נוסף אודות כיתות המחשב של  CCCוטכנולוגיות למידה נוספות מופיע באתר שהקימה
אוניברסיטת סטנפורד ואשר הוקדש לעבודתו של פרופ' פטריק סופיס כאןhttp://suppes- :
corpus.stanford.edu
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תצלום  :5תלמיד לומד בעזרת מחשב במערכת Burris Elementary, Houston CCC
(מקור(Collected Works of Patrick Suppes :

33

רכישת מערכת  CCCעל ידי מט"ח ,והפיכיתה למערכת תוא"ם – תרגול ואבחון בעזרת מחשב,
נעשתה בסיוע מענק שניתן על ידי קרן רוטשילד .מי שקיבל לידיו את המערכת ושקד על פיתוח
השימוש הלימודי בה היה לואיס אוסין ,שבשנת  1976החל את עבודתו במט"ח .אוסין גוייס
לעבודה על ידי פלס לאחר שסיים את הדוקטורט בתחום של מחשבים בחינוך בטכניון .רגב מסביר
כי" :תוא"ם מט"ח התחיל בנסיעה של ד"ר יונה פלס ,להשתלמות בסטנפורד אצל פרופ' סופיס ...
המערכת הראשונה הוקמה ב ( "1976רגב.)2011 ,
תיאורו של אוסין את עבודת המחקר שלו ,מסביר מדוע נחשב לאיש המתאים לתפקיד .גישתו
לשימוש במחשבים ככלי לתרגול למידה תאמה את גישתו של סופיס :

התיזה שלי הייתה מערכת לבניית קורסים שמבוססת על
 Information retrievalזאת אומרת שהתלמיד יכול לקרוא
חומר על המסך לקבל תרגילים בכל שלב לשאול מה אני צריך
לדעת כדי לענות על התרגיל ואז לעשות חיפוש במערכת
והמערכת תציג לו את הנושאים הדרושים כדי לפתור את התרגיל
(אוסין.)2011 ,

 33מידע נוסף ניתן למצוא באתר http://suppes-corpus.stanford.edu :
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למרות שעבד עם מערכת  ,CCCמציין אוסין בהערכה רבה את מערכת  Platoשקדמה לפיתוחה של
מערכת  ,CCCאותה הכיר בעת שהותו כמרצה אורח באוניברסיטת אילינוי בשנת :1976

שם היתה מערכת של הוראה בסיוע מחשב הגדולה ביותר
בעולם -מערכת  Platoהקונספציה של המערכת היתה מערכת של
 .Time Sharingזה היה לפני רשתות ,זה מחשב מרכזי עם
מסופים ...זה היה מאד יומרני ,להגיע לארבעת אלפים מסופים
באוניברסיטה .זה היה המקום היחיד שבאמת היו קורסים והיו
סטודנטים שלמדו דרך החומרים שפותחו במערכת ,היתה
השקעה מאד גדולה במערכת הזו .מי שהשקיע היה CDC
 ... Control Data Corporationמערכת ענקית שפשטה את הרגל
'הודות' להשקעות שהם עשו ב Plato .Plato-היתה מערכת של
האוניברסיטה ,כלי מעולה וגם היה לו שירות יוצא מן הכלל.
תלמיד שנמצא מול החומרים ויש לו קשיים מסויימים הוא יכול
להתקשר עם יועץ אונליין .היתה קבוצה של יועצים  ...היה
 ,Plasma Displayוהיו שתי שורות במסוף – שורה אחת שכתב
התלמיד והשורה הבאה היתה תשובה של היועץ (אוסין.)2011 ,
מערכת תוא"ם שהיתה המערכת הראשונה שהובאה לישראל להוראה בעזרת מחשב (הב"מ)
השפיעה רבות על התפתחות התפיסה הפדגוגית של שימוש במחשבים במערכת החינוך בישראל
(פלד ופלד.)1999 ,
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השקות חגיגיות והבטחות גדולות
השקת מערכת תוא"ם הראשונה בעיירת הפיתוח נתיבות צויינה באירוע חגיגי ,בעשרים
באוקטובר ,1977 ,כפי שמתאר פלס ,מנהל מט"ח במכתב שכתב לרואו (ראה תצלום )6

תצלום  :6מכתב מיונה פלס למקס רואו אודות השקתה של מערכת תוא"ם בנתיבות1977 ,
(מקור :ארכיון מט"ח.)2010 ,

באופן דומה להשקתה של הטלוויזיה הלימודית ,היתה להשקה של חדרי תוא"ם חשיבות כדי לגייס
תמיכה ולהביא למודעות ציבורית את ההשקעה הגדולה בקידום המטרות החברתיות חינוכיות
באמצעות הטכנולוגיה החדישה .באירוע בנתיבות נכחו מנכ"ל משרד החינוך ,ד"ר אליעזר שמואלי,
יו"ר המועצה ועיתונאים .נוכחותם של אנשי פרויקט הרווחה של משרד החינוך ,מדגישה את
תפישתם של מקבלי ההחלטות את המערכת ,כבעלת פוטנציאל לסייע בצמצום פערים חברתיים.
במכתב זה ציין פלס בנוסף שהשיטה שתוכל לסייע להעלות את רמת התלמידים היא הלמידה
היחידנית– גישה פדגוגית שליוותה את השימוש בתוא"ם וסייעה בהטמעת השימוש במערכת.
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אופן הפעולה של מערכת תוא"ם
מערכת תוא"ם היתה מערכת למידה נתמכת מחשב ).Computer assisted instruction (CAI
היא התבססה על "מיני מחשב" מרכזי ,ששירת עמדת מדריך ושישה עשר עד שלושים ושתיים
עמדות עבודה – מסופים שהיו מחוברים אליו במערכת תקשורת והעברת מידע .המערכת כללה
תכנים לימודיים בתחום המתמטיקה ,הבנת הנקרא ואנגלית ,הנדסה תכנות חשמל וכתבנות.
(אוסין.)1981 ,
הלומדות ששובצו במערכת תוא"ם אפשרו תרגול יחידני ,ואמורות היו למלא חלק מתפקידיו
המסורתיים של המורה כמו לדוגמה :בדיקת התרגילים והערכת ביצועי התלמיד ,קבלת החלטות
לגבי המשך תרגול והרצאת תרגילים מתאימים .תוא"ם היתה מערכת "סגורה" .מערכות סגורות
בצעו תפקידים "טכניים" נוספים כמו העברת מבחנים מסכמים ,הצגת הישגים והתקדמות בפני
התלמיד המורה והכיתה כמערכת שהתלמיד העובד בה ,יושב מול מסוף מחשב ומתקשר איתו ללא
התערבות מורה .הקשר בין התלמיד למחשב הונחה על ידי תכנית שאוחסנה במחשב .התוכנה
אפשרה להציג חומר לימודי ולהגיב על פעולות הלומד (אוסין ;1981 ,חטיבה ומברך.)1999 ,
משך כל תרגול בתוא"ם נקבע לעשר דקות .באופן רגיל ,נכנסו תלמידים לשני תרגולים בכל פעם,
כלומר לעשרים דקות תרגול .לכל תלמיד ניתן קוד כניסה למערכת ,שאפשר לו לבצע תרגילים
המותאמים לו מתוך ארבעה-עשר מסלולי תוכן .מסלולים אלה ,הותאמו לתלמיד בתהליך אבחון
שהתבצע בתחילת תהליך העבודה והפיק מסלולי תרגול כפי שמודגם בתצלום  7ובתצלום 8
ה מדגים את מסך התרגול שקיבל התלמיד בהתאם למסלול התוכן שנקבע לפי הרמה המותאמת
לו.
יהודית רם 34מתארת את אופן העבודה והממשק שעקב אחרי פעילות הלומד באופן מדוקדק
ורציף:
התלמיד פתר תרגילים שהמערכת הקצתה לו ,וקיבל משוב כתוב
על המסך" :יפה מאד" אם ענה נכון ,ו"נסה שוב" אם שגה.
הקלדת התשובות נעשתה דרך מקלדת מיוחדת ולא מקלדת
 qwertyרגילה .היו מחשבים ללא מקלדת .לחשבון לא היה צריך
מקלדת היה צריך רק ספרות .אני זוכרת שהבן שלי אמר איזה
מין מחשב זה בלי מקלדת (רם.)2011 ,

 34ד"ר יהודית רם ,עמדה בראש יחידת ההדרכה של תוא"ם במט"ח וניהלה צוות של ארבעים
מנחים שפעלו ברחבי הארץ מאמצע שנות השמונים עד אמצע שנות התשעים.
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תצלום  :7מסלולי תוכן לימודי במערכת תוא"ם
(מקור :ארכיון מט"ח )2010

תצלום  : 8מסך תרגול תשבץ במערכת תוא"ם
(מקור :ארכיון מט"ח )2010
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המערכת כוונה להיות פשוטה לתפעול על ידי התלמיד ,וסייעה בתרגול על פי הקצב האישי של כל
תלמיד ,כפי שמתאר רגב:
הקופסה היתה קופסה קטנה ,כתומה ,שהיה בה למטה שורה של
מספרים .כשאתה מקיש לא יכולת להכניס לא קלט ולא פלט
Multiple Choiceאבל הופיע לך על המסך השאלה הופיע ה-
(כפי שמודגם בתצלום  : 8מסך תרגול תשבץ במערכת תוא"ם
צ.א ).ועם זה היא עשתה את כל העבודה .והיא עשתה את זה
כשעוד לא היה את הסיפור של הרשתות ,כשכל תלמיד מגיב כל
תלמיד נרשם בנפרד ויש לו את ההיסטוריה שלו עם הדוחות שלו
וכו .וראה זה פלא זה כמעט מתחילתה ,תפס .עדיין לא התפשט.
זה תפס מפני שבשלוש דקות יכולת להסביר את עבודת התרגול,
הורדת התרגול ,את קידום התלמידים איך התלמידים
מתקדמים לפי יכולתם את הדוח (רגב.)2011 ,
אוסין תיאר את השינוי שחוללה המערכת בתהליכי הלמידה כדרמטי ,כיוון שנתן מענה לקצב
הלמידה השונה של תלמידים שונים בכיתה:
לא כל התלמידים לומדים באותו קצב .התלמידים האיטיים
צריכים את הזמן פי חמישה .יש דבר אחד שזה מהירות הלמידה
ודבר אחר שזה אסימפטוטה קוגניטיבית .מערכת החינוך לא
לוקחת את זה בחשבון והיא שוברת את הגאונים .היא עושה
משהו מצחיק היא אומרת כולם שווים ,זה לא שזה עקומה .יש
בכל זאת חינוך לגאונים וחינוך מיוחד .כשמדובר על חינוך
מיוחד ,זה מטופל .כשמדובר על החמישה אחוז זה מטופל אבל
באמצע ,כולם שווים .תוא"ם ,מה שעשתה זה קודם כל שמה כל
תלמיד ברמה שהוא יכול לעבוד .וזה היה שינוי דרמטי .העובדה
שכל תלמיד עובד באמת .מפני שבכיתה הקונוונציונאלית
התלמיד שנמצא מאחור כבר לא לומד .גמרנו הוא לא עושה שום
דבר מבזבז את הזמן והתלמיד שהיה יכול להתקדם הרבה יותר
גם מבזבז את הזמן שלו (אוסין.)2011 ,

פיתוח שיטות הוראה חדשות על מנת להתאים את הפדגוגיה לטכנולוגיה החדשה

הגעתה של טכנולוגיה חדשה לבתי הספר ,לוותה בצורך שחשו אנשי חינוך לשנות את גישות
ההוראה .במקרה של מערכת תוא"ם ,שהובאה על מנת לסייע בצמצום פערים לימודיים ,נוצרה
הזדמנות ליישום גישות הוראה שתמכו בהעלאת הישגים תוך התחשבות בשונות הגדולה בין
התלמידים .כך נוצרה תלות הדדית בין גישת ההוראה היחידנית שפותחה במט"ח לבין תוא"ם,
שהשפי עה על התפתחות גישות של הוראה באמצעות מחשב ושל שימוש ביישומי מחשב ללמידה
ולהוראה (בריקנר ורון ;1996 ,פלד ופלד.)1999 ,
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הוראה יחידנית

עם הגעתם של העולים הרבים למדינת ישראל בשנים הראשונות לקיומה והנהגת מדיניות כור
ההיתוך ,כאשר הוחלט לפתוח בתי ספר ייחודיים לעולים ,הוטמעה בהם מדיניות של הוראה
פרונטלית ,למרות שבבתי הספר הוותיקים היתה נהוגה בהצלחה רבה שיטת ההוראה בקבוצות.
הסיבה היתה נעוצה בכך שהוראה פרונטלית תאמה את המטרות שהוצבו בפני מערכת החינוך –
לפקח על קהלים גדולים ולחנך אותם בקצב מהיר ככל שניתן .בעקבות כישלון מדיניות כור ההיתוך
והחלת הרפורמה המבנית והאינטגרציה בשל הצורך בהעלאת ההישגים הלימודיים ,החליטו
מורים להחזיר את ההוראה בקבוצות לבמה כדי להתמודד ביעילות עם ההטרוגניות בין התלמידים
(הרץ-לזרוביץ וצלניקר ;1999 ,פסטרנק ;2003 ,חן חכם בריקנר גרין ולימור .)1982 ,ההוראה
בקבוצות היתה שלב ראשון בהתפתחות רעיון ההוראה היחידנית .רעיון זה ,שצמח במדינות
המערב החל משנות החמישים של המאה העשרים ,יושם בישראל ,על רקע הניסיונות להיענות
לאתגרי מערכת החינוך שהתמודדה עם הצורך להביא להישגים לימודיים גבוהים תלמידים בעלי
שונות ניכרת תוך ניסיון לשמור על זכותם להיות שונים זה מזה .ההתמודדות הייחודית של מדינת
ישראל ,התרחשה בעת שבמדינות המערב נעשו ניסיונות לפתח תורת הוראה שניזונה מהזרם
הביהוויורסטי ,שסקינר היה אחד ממוביליו .תהליכים אלה התרחשו תוך תהליכי דמוקרטיזציה
של מערכות החינוך והצורך לצמצם פערים חינוכיים הן בישראל והן בעולם .בעקבות הצרכים
המגוונים הללו ניסו אנשי חינוך לפתח גישה שמטרתה למנוע שונות בין הישגי החניכים או לצמצם
אותם ככל האפשר עד למצב שבו כל התלמידים יגיעו לאותם ההישגים .כל זאת ,למרות ההבדלים
הטבעיים הקיימים ביניהם ,ביכולות לפתור בעיות ,במוטיבציה הפנימית ובהיבטים נוספים.
בעקבות כך ,ובהתאם לרוח הדמוקרטית החדשה שנשבה במערכות החינוך ומחוצה להן ,שולבו
בגישות ההוראה היחידנית שימוש במחשב ,למידה מתוכנתת ואמצעים טכנולוגיים נוספים לתרגול
בגישת הב"מ ,מתוך מטרה להגיע לרמה אחידה של הישגים למרות השוני ביכולת בין התלמידים
(אורן  ;1995בריקנר ורון ;1996 ,לביא.)1978 ,
לואיס אוסין האמין בשיטת ההוראה המותאמת לכל תלמיד ותלמיד והוא מתאר כיצד היא
מקדמת את הרציונל הפדגוגי התומך בקידום כל תלמיד לפי יכולותיו:

מע' החינוך עושה משהו מצחיק היא אומרת שכולם שווים ...יש
בכל זאת חינוך לגאונים וחינוך מיוחד .כשמדובר על חינוך
מיוחד ,זה מטופל .כשמדובר על החמישה אחוזים של הגאונים
זה מטופל אבל באמצע ,כולם שווים .תוא"ם ,מה שעשתה
תוא"ם זה קודם כל שמה כל תלמיד ברמה שהוא יכול לעבוד.
וזה היה שינוי דרמטי .העובדה שכל תלמיד עובד באמת .מפני
שבכיתה הקונבנציונאלית התלמיד שנמצא מאחור כבר לא
לומד .גמרנו הוא לא עושה שום דבר מבזבז את הזמן והתלמיד
שהיה יכול להתקדם הרבה יותר גם מבזבז את הזמן שלו (אוסין,
.)2011
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יישום גישת ההוראה היחידנית ככלי פדגוגי להעלאת הישגי תלמידים ,השתלב היטב עם מערכת
תוא"ם ,שלעתים הקדימה את הטכנולוגיה והכינה את הקרקע ליישומה של הגישה הפדגוגית
שהותאמה לה:

עקרון האבחון וההתאמה של מערכת תוא"ם הלם את זה של
ההוראה היחידנית...שילוב המחשב סייע למורים בתהליכי
האבחון וקידם את תהליכי ההתאמה בתחומי הידע הנידונים
(זאת כמובן תוך הכשרת המורים לשילוב הטכנולוגיה בתהליכים
הללו) .המערכת אפשרה לכל תלמיד להתקדם בקצב אישי ,ולכל
מורה לקבל מידע מפורט על ההתקדמות האישית של כל תלמיד
ותלמיד .מערכת תוא"ם הבליטה את השונות הקיימת בין
התלמידים בתחומים השונים וחייבה טיפול בהם מצד המורה.
במקומות מסוימים היו מערכות תוא"ם הזרז ליישומה של
ההוראה היחידנית (בריקנר ורון ,1996 ,עמ' .)11

השילוב בין הגישה הפדגוגית לטכנולוגיה היה מוצלח גם בהיבט השיווקי ,כפי שתיאר רגב" :ביבנה
(נמכרו מערכות תוא"ם צ.א ).כי היה לנו פרויקט של הוראה יחידנית וזה השתלב יפה מאד" (רגב,
 .)2011למעשה ,קידום ההוראה היחידנית קידם את מכירות מערכת תוא"ם ומכירות תוא"ם
קידמו את ההוראה היחידנית.

עיצוב הסביבה הלימודית בחדרי תוא"ם
חדרי תוא"ם בכל הארץ עוצבו בקפידה על פי הנחיות מט"ח בתצלום  :9חדר תוא"ם בבית ספר
החדרים כללו כפי שמספרת רם ,ריהוט יחודי .בנוסף ,הותקנו בחדרי תוא"ם מערכת מיזוג אויר,
שטיחים מקיר לקיר ,וילונות שולחנות ותאורה ייחודית (רם.)2011 ,

תצלום  :9חדר תוא"ם בבית ספר
(מקור :ארכיון מט"ח )2010
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אוסין טוען (אוסין)2011 ,שההשקעה היתה כדאית "לא רק מסיבות טכניות אלא מפני שכך נוצרת
אוירה נעימה ומיוחדת המגבירה את המוטיבציה ואת הריכוז של הלומדים בעבודתם" .גם לטענתה
של רם ,לעיצוב החדרים וההשקעה בגדולה במיזוג היו צדדים בעיתיים גם בשל העלויות הגבוהות
והתחזוקה השוטפת שנדרשה:

זה עלה המון כסף .עשו חדרים מיוחדים אז עוד לא היו מזגנים
בבתיה"ס .אמרו שצריך להיות בחדר מזגן כי המחשב לא אוהב
חום .אנשים זה בסדר המורות וכל זה ,אבל המחשב לא אוהב
חום .ברוב הכיתות עשו גם שטיחים שיהיה שקט ויפה ...מה
קורה בחדר שכל הזמן נכנסים ויוצאים בהפסקות ועם
הלכלוכים ובבתי ספר אין שואב אבק ,במקומות מסוימים זה
היה פשוט זוועה (רם.)2011 ,
האתגר החברתי-לאומי מסייע בגיוס משאבים למימון המערכות
מערכת תוא"ם היתה מערכת יקרה ,והצבתה בבתי הספר דרשה גיוס מקורות מימון מעבר
לתקציבי בתי הספר .ההתגייסות למימון רכישת המערכות נבעה מהקדימות שניתנה לשילוב
טכנולוגיה מתוך אמונה שתקדם מטרה חברתית .אמונה שהביאה לפנייה לבקשת מימון ותמיכה
מגופים שעסקו בשיקום חברתי ובצמצום פערים כמו פרויקט שיקום שכונות ,35שאכן התגייס
והפנה תקציבים לרכישת מערכות תוא"ם כפי שסיפר רגב על חלקו של פרויקט שיקום שכונות
בתמיכה בהוראה היחידנית ובמערכות הלמידה של מט"ח:

ופה אנחנו גם הכנסנו דבר אחד שרק אנחנו יכולנו להרשות את
זה לעצמינו כי היינו גוף ציבורי והיה לנו את המענק של קרן
רוטשילד ...באים למועצה ,לא מחייבים אותה לקנות את כל
הציוד .מחייבים אותה בדמי שימוש מפוזרים על פני שש שנים
בדמי השימוש הזה נכללים ההדרכה שקיימנו והתוכנה והלומדה
והציוד והפיזור לשש שנים ,אמנם צמוד ,אפשר מינונים שבתי
הספר בסיוע קרנות בסיוע הורים בעיקר בסיוע פרוייקט שיקום
שכונות שהיה אז פעיל מאד והיה לו כסף חי ...ולכן אנחנו
בהתחלה עשינו את זה בנתיבות ובכל מיני מקומות שהיה
פרויקט שיקום שכונות .נתיבות הייתה הראשונה ,אבל באיזורים
שהיה להם שיקום שכונות גם בתל אביב היו קצת שיקום
שכונות ,ואיפה שהיו הורים ( רגב.)2011 ,

 35פרוייקט שיקום שכונות הוכרז על ידי ממשלת ישראל בשנת  1977והופעל במאה ושישים אזורי
מצוקה ברחבי הארץ .התהליך כלל שיקום פיזי וחברתי .במסגרת השיקום החברתי ,נהנו אזורי
המצוקה מתמיכה בעזרת חינוך שכללה הקצאת תקציבים לפעולות בתחום חינוך מתגבר פורמלי
במסגרת בתי הספר ,חינוך לגיל הרך וחינוך משלים .העיירה נתיבות נכנסה כישוב שלם לפרויקט
שיקום שכונות בשנת  1980ועד היום עדיין נכללת בו .מלכתחילה תוקצב הפרוייקט ב1.2 -
מיליארד דולר ותוכנן לחמש שנים אולם בפועל הוא מתקיים עד היום (ביטון ;2009 ,ויינשטיין,
.)1998
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תרשים  ,3מלמד אודות הקצאת התקציבים שלפרוייקט שיקום שכונות לטובת תקציב החינוך,
שחלק הוקדש לרכישת מערכות תוא"ם.

טבלה  :3תקציבים חברתיים של פרויקט שיקום שכונות ובהם תקציב החינוך
(מקור :ויינשטיין,

36)1998

ההשקעה בחינוך היתה השקעה גדולה ועמדה בראש מעיניהם של כל מקבלי ההחלטות כפי שסיפר
גם ראש מועצת בית שאן ,שלמה בן-לולו ,בראיון לעיתון מעריב:

נושא החינוך בבית שאן הושם בעדיפות עליונה ע"י פרנסי העיר.
כל תקציב אפשרי הופנה לחינוך .גם כל תקציבי פרויקט שיקום
השכונות מופנים לחינוך ...נפתחה בכל בית ספר בעיירה כיתת
מחשבים בשיתוף המרכז לטכנולוגיה חינוכית ,בתי ספר שאך
לפני מספר שנים היו במצב ירוד ,שופצו והורחבו .בחלקם אף
מועברת בהצלחה שיטת ההוראה היחידנית לפיה כל ילד מתקדם
לפי הקצב המתאים לו בפיקוח המורה (שלמה בן-לולו ראש
מועצת בית שאן :יש לנו בהחלט למה לצפות בעתיד.)1986 ,

כפי שהאמינו אנשי חינוך ,אנשי טכנולוגיה ופוליטיקאים שטכנולוגיה יכולה לסייע בהגשמת
מטרות חברתיות ולימודיות ,האמינו בכך גם הורים .העלויות הגבוהות של המערכת לא היוו
מכשול מול תקוותם של ההורים ,לצמצם פערים לימודיים בעזרת הטכנולוגיה .במקרים רבים היו

 36ויינשטיין ,צ' ( .)1998שיקום השכונות בישראל – מס שפתיים או פרויקט חברתי מהמעלה
הראשונה .קרקע .)41-23 (,45
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ההורים מוכנים לסייע במימון והיו מקרים בהם ההורים יזמו פנייה להנהלת בית הספר ,למועצה
המקומית או לפרויקט שיקום השכונות כדי לקחת חלק במימון רכישת המערכת כפי שקרה
בנתיבות ובמקומות נוספים .גם בן ציון ברטה 37מעיד על כך שלא קשה היה לגייס כספים לתקשוב
במערכת החינוך:

הורים מוכנים להשקיע לכל דבר שעושה רושם שעוזר לחינוך של
ילדיהם בבתי הספר .כשהיה ראש אגף תקציבים שהאמין
שמחשבים זה דבר טוב אז הוא עזר להקצות תקציבים .אני מודה
בכך שאני נהניתי ממצב כזה שלא הייתי צריך להשקיע מאמצים
רבים כדי לשכנע אנשים כמו השר ,מנכ"ל ויושב ראש המזכירות
הפדגוגית ,וכל מיני אנשים שצריכים לקבל החלטות היו פתוחים
לנושא כי הרגישו שזה נושא חדש ,מתפתח ונכנס לחינוך וצריכים
לעזור לו (ברטה.)2011 ,

נתיבות היתה עיירת פיתוח ,שרוב תושביה ,הם או בניהם עלו מארצות ערב .נתיבות היתה אחת
מהערים שבהן ילדים רבים הוגדרו טעוני טיפוח .הורי תלמידים בחטיבת הביניים בנתיבות פנו
בעצמם למט"ח על מנת לרכוש את המערכת כדי לסייע לילדיהם לשפר את הישגיהם הלימודיים,
לאחר שניכשלו בחטיבת הביניים .מספר אוסין:

הם גילו שהילדים בבית ספר היו גאונים וכשהגיעו לחטיבה הם
לא ידעו כלום ...החבר'ה של נתיבות היו מודאגים מהבעיה של
התלמידים שלהם ...הם שילמו כסף .היה גם כסף של משרד
החינוך והיה חלק שתרמו מהמועצה (אוסין.)2011 ,
טובה רון ,שניהלה בית ספר בבת ים 38מספרת אף היא על הורים שביקשו להעשיר את סביבת
הלמידה של ילדיהם במחשבים ופנו למט"ח .כאשר הגיעו לשם כדי לצפות בהדגמת המערכת,
התרשמו מאד ובעקבות כך פנו אליה על מנת שתצטרף לביקור נוסף לאחר שמערכת תוא"ם מאד
קנתה את ליבם .בעקבות זאת הציעו לממן את רכישתה של המערכת .היו מקרים שבהם ההורים
נשאו בכל העלויות ,כפי שמספרת רון:

ההורים שילמו הכל .העירייה עזרה בתשתיות אבל רוב התשלום
היה על ההורים ההורים הגיעו למטח .קודם כל המקום ,הם
 37ד"ר בן ציון ברטה שימש בתפקיד מפקח מרכז (מפמ"ר) למחשבים במשרד החינוך בשנת ,1982
ועמד בראש הוועדה למחשבים במערכת החינוך שבמזכירות הפדגוגית .ברטה כיהן בתפקיד זה
עד שנת  ,1996אז פרש לגמלאות.

 38ד"ר טובה רון ,חלה בשנת  1993לעבוד ביחידה להוראה מותאמת במט"ח ,ואחר כך המנהלת
בית ספר.
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הרגישו שהגיעו למקום שיש גג ,שיש כתובת .ובפעם שניה הם
אמרו לי בואי איתנו ואז עשו להם הצגת תכלית עם אירוח מפה
ועד להודעה חדשה (רון.)2015 ,
בנוסף לצורך בגיוס כספים לרכישת המערכת ,נדרשה מבית הספר היערכות להקצאת חדר מיוחד
שבו הותקנו מזגנים (כאשר טרם הותקנו מזגנים בכל כיתת לימוד) וריהוט מיוחד ומותאם .מונה
אחראי לוגיסטי ושונו היבטים ארגוניים נוספים ,שאיפיינו הקמת מעבדות מחשבים משוכללות
ולא נדרשו בכיתות לימוד רגילות .יישום הדרישות הללו ,יצר נראות והבליט את חדרי תוא"ם בבתי
הספר ,מה שהעביר מסר לציבור שהטיפול בבעיות החברתיות והלימודיות הכואבות עומד במקום
גבוה בסדרי העדיפויות של בית הספר ושל פרנסי החינוך ביישוב.

להביא "משהו מאווירת העולם הגדול ליישוב קטן ונידח"
מערכות תוא"ם היו מערכות מחשב חדשניות ומפוארות והצגתן סייעה להראות את גודל ההשקעה
בחינוך .בכל מקום שבו נרכשו והותקנו הפכו לגאוות בית הספר ,היישוב ,המועצה או הרשות ,שהיו
במרבית המקרים יישובי פריפריה ושכונות מצוקה .כדי להבטיח את הנכחת הטיפול בבעיה
החברתית ואת העשייה ,דאגו מובילי מערכות החינוך ומקבלי ההחלטות לקיים פתיחה חגיגית לכל
חדר מחשבים חדש שהוקם .לארועים הללו הוזמנו אישי ציבור :שרים ,חברי כנסת ומנכלי"ם של
משרדי ממשלה .והובאו צלמי עיתונות על מנת לפרסם את האירוע (רגב.)2011 ,
לתחושתם של מפתחי המערכת ולואיס אוסין בראשם ,היתה במערכת תוא"ם בשורה חדשה
ויוקרתית שהיא לכשעצמה היתה חשובה כדי להעביר מסר שהחינוך מטופל ברמה גבוהה
ואיכותית וכדי לקרב לפחות בתחושה ,בין הפריפריה למרכז .דבריהם של אוסין ונשר במאמר
שכותרת "הוראת חשבון בסיוע מחשב בבית הספר היסודי"
מבטאים את התפקיד הפוליטי-חברתי שראו בהצבת מערכות תוא"ם:

מערכת תוא"ם הביאה ליישוב קטן ונידח משהו מאווירת העולם
הגדול .תלמידים ,מורים והורים ,שאינם רגילים במותרות
ובחידושים מתוחכמים ,מקבלים שירות יומיומי במעבדת מחשב
ממוזגת ומרופדת בשטיחים ווילונות .יחס הכבוד של התלמידים
למערכת והתלהבותם הרבה ,שאינה דועכת ,מוכיחים עד כמה
רבה חשיבות המערכת בעיניהם (אוסין ונשר ,1979 ,עמ' .)107
הפאר וההדר של המערכות סייעו להביא לידי ביטוי את מידת השקעתן של הרשויות המקומיות
ושל ההורים במטרה להיות חלק מהקדמה הטכנולוגית המבשרת חידוש במערכת החינוך .היוקרה
והקדמה עליהן מספרת יהודית רם ,התבטאו במאפיינים הפיזיים החיצוניים:
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השקיעו בזה המון המון כי אלה היו מחשבים נורא יקרים
בהתחלה זה עלה המון כסף .עשו חדרים מיוחדים אז עוד לא היו
מזגנים בבתיה"ס .אמרו שהמחשב צריך להיות בחדר מזגן כי
המחשב לא אוהב חום .ברוב הכיתות עשו שטיחים שיהיה שקט
ויפה (רם.)2011 ,
בכבוד זכו גם בית הספר וגם מי שעיסוקו כלל טיפול במערכות תוא"ם ,מוסיפה רם ומתארת:

זה תפס מקום מאד חשוב בבתי הספר .מי שנהיתה רכזת
המחשבים קיבלה סטטוס .זה קיבל סטטוס מאד חשוב .ויש את
הרשות שמכניסה את זה לצורך היוקרה .יש בזה המון יוקרה
(רם.)2011 ,

ליוקרה של מערכות תוא"ם היה גם צד נוסף והוא המחיר ,שהביא איתו צורך לשמור על הרכוש
היקר מפני פגיעה והזנחה ,מה שיצר ריחוק וחשש .חנן יניב 39מתאר את חדרי תוא"ם שהיו כ"מין
מקדש שאליו נכנסים רק אם יש הרשאה .צריך כהנים שישרתו אותך" (יניב.)2011 ,
מלבד היוקרה והנכחת הטיפול בצמצום פערים חברתיים ,היתה מערכת תוא"ם חדשנית ויחודית,
וסיקרנה מקבלי החלטות שביקשו לטפל בפערים חברתיים באופן מערכתי ,כמו לדוגמה את ד"ר
שמשון שושני ,ראש מינהל החינוך בעיריית תל-אביב יפו ,לימים מנכ"ל משרד החינוך 40שראה
יתרון בשילוב בין התפיסה החינוכית של ההוראה המותאמת שפיתחה אסתר חכם לבין מערכות
תוא"ם ורצה לסייע בקידום בתי הספר בתל אביב ,כפי שמספר רגב:

אני חושב שפריצת הדרך היתה בשיחה שהיתה אצל שמשון
שושני כשהיה בתל אביב .שושני אז יצא לחפש מה אפשר לעשות
עם הטכנולוגיה והוא פגש בשלושה אנשים צנועים את יונה את
לואיס ואת ישראל והוא אמר לנו תשמעו אתם לא תצליחו עם
תוא"ם בדרך הזו שיקום שכונות שתי מערכות שם שתי מערכות
פה .יהיו מאה מערכות בעיריית תל אביב אתם תפרצו .אמרתי
לו שמשון מי ישים לנו מאה מערכות? מאה מערכות? זה היה
שמשון .אם אתה הולך תכבוש את ההר .ושמשון גם הולך .הוא
לא חקר אף מחקר הוא ראה תלמידים דיבר איתם יש לו
אינטואיציות ישלו זרקורים כאלה ,שהוא זורק אותם .הוא זורק
ולנו הוא זרק שני זרקורים ועם שניהם הוא הלך והאמין עד הסוף
אחד לגבי תואם ואחד לגבי הוראה מותאמת עם אסתר חכם.

 39פרופ' חנן יניב הוביל את יישום התכנית להטמעת המחשוב בתחילת שנות התשעים בצפון
הארץ .כמפתח הדרכה בחיל המודיעין פיתח את אחת התוכנות הראשונות של הב"מ בצה"ל
ופיתח את אחת התוכנות הראשונות ללימוד בגני ילדים.
 40שנים ספורות לאחר מכן קיבל שושני על עצמו את תפקיד מנכ"ל משרד החינוך והוביל את
יישומה של אחת מתכניות התקשוב הגדולות ביותר שהוביל משרד החינוך עד היום ,תכנית "מחר
 ."98בהמשך עבודת המחקר יתואר חלקו ותפקידו בתכנית זו.
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ואני ליוויתי את שני אלה .באסתר חכם הוא ממש האמין והוא
צדק מבחינת התפישה שלו  ...הגרעין היה נכון אם היום אתה
מדבר על שיוויוניות ולטפל בכל ילד ולטפל במצויינות ,שמשון עד
היום מדבר שצריך לטפל בשוויוניות מצד אחר ובמצויינות מצד
אחר זה הוא רכש בבית ספרינו הוא לא יודע את זה ,אולי אנחנו
רכשנו ממנו אני לא יודע .לקראת סוף הסיפור היו כל כך הרבה
בעיות עם צ'יץ (ראש עיריית תל אביב ,שלמה להט .צ.א ).בשביל
לאשר את המאה מערכות שהוא שם את המפתחות פעם .הוא
אמר אם אתה לא מאשר את המאה מערכות האלה אני הולך
וצ'יץ גם הלך איתו .והדבר הזה פרץ את הפריצה הגדולה שהיתה
בתחילת שנות השמונים לתוא"ם .אלף כי לא היו מערכות
אחרות .מה שהיה היה יקר (רגב.)2011 ,
כפי שמספר שמואל ארנון ,41החלטות דומות נעשו גם ברשויות אחרות ,ללא מעורבות משרד
החינוך:

היה פרוייקט בשדרות ופרוייקט פה ופרוייקט שם .והראו
תוצאות .הייתי אומר מי שכן רצה את זה והתרשם מזה זה
מקבלי ההחלטות ברשויות הם כן אהבו את זה .ראשי רשויות
מנהלי מח חינוך אהבו את זה אך למשרד החינוך לא היה קשר
ישיר להחלטות האלה כיוון שהמימון לא הגיע ממנו .משרד
החינוך אני לא יודע עד כמה היתה לו דעה כי הכסף לא בא ממנו
אלא מהרשות (ארנון.)2011 ,
עלותן הגבוהה של המערכות והעובדה שקבלת ההחלטות לגבי רכישת מערכות תוא"ם עבור בתי
הספר נעשתה במקרים רבים ללא שיתוף אנשי משרד החינוך ,שימשו מספר שנים מאוחר יותר
חלק מבניית התשתית להתנגדות אליהן ,במהלך שינוי תפישה בנוגע לסוג השימוש הרצוי
במחשבים בבתי הספר .לקראת אמצע שנות השמונים כאשר חברו להיבטים אלו גורמים נוספים,
כמו התפתחות טכנולוגיית המיקרו-מחשבים וירידת מחירי המחשבים ,התפתח דיון ער ונוקב
בקרב כל הגורמים המעורבים אודות שימוש במערכות הוראה באמצעות מחשב בדגם ההוראה
המתוכנתת של תוא"ם מול נתיבים חדשים שהחלו לצוץ מכל עבר.

 41ד"ר שמואל ארנון ,היה ממקימי המק"מ – המרכז לקידום מחשבים בהוראה בחיפה וממובילי
תחום התקשוב הראשונים בישראל.
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התפתחות נתיבים מגוונים לשימושי מחשב בחינוך
שני המיזמים שהגה והקים רואו :הטלוויזיה הלימודית ומט"ח ,צעדו בנתיב הוותיק שסללה
התפיסה הציונית ,לקדם שימוש בטכנו-מדע למימוש יעדים חברתיים .הם היו מיזמים שנועדו
להביא חינוך לכל ,לקדם אוכלוסיות חלשות בעזרת יוזמות חינוכיות וטכנולוגיות ולצמצם את
הפערים חברתיים ופערי הישגים לימודיים .שתי היוזמות אומצו על ידי משרד החינוך לפחות
בתחילת דרכן ,בתקופה שבה היתה במערכת החינוך עמימות וחוסר וודאות לגבי האופן שבו ניתן
להשתמש בטכנולוגיה ,ועם זאת תקווה שטכנולוגיה יכולה לסייע לצמצם פערים ,תקווה שהיתה
משותפת גם למנהיגים ולאנשי חינוך ברחבי העולם ,בעיקר בארצות הברית אך גם באירופה
).(Cuban, 2001; Robertson, 2002; Warschauer, 2004
מערכות למידה והוראה טכנולוגיות אלה נתפשו ככלים שניתן בעזרתם לשפר את איכות ההוראה
ואת הלמידה .יישומן בשדה קידם פיתוח ויישום תפיסות פדגוגיות שהשתלבו איתן :תפישת
ההוראה בקבוצות קטנות וגישת ההוראה היחידנית .הן הטלוויזיה הלימודית והן תוא"ם צמחו
מתוך תפישה של שיפור הישגי התלמידים על ידי התערבות בתהליכי ההוראה :שידור שיעורים
שהועברו על ידי מורים מצויינים בטלוויזיה הלימודית ,ותרגול ואימון במערכת מחשב שיכולה
לאבחן את רמת התלמיד ולספק לו תרגילים נוספים עד לשליטה טובה בחומר הנלמד .בשני
המקרים היה מדובר כאמור ,במערכות בעלות נראות גבוהה של חדשנות טכנולוגית שניתן היה
להתגאות בה .השילוב בין שני המאפיינים הללו :התערבות בתהליכי ההוראה ושימוש במערכות
טכנולוגיות הנכיח והעביר מסר לציבור שהנושאים החשובים ,החינוכיים והחברתיים מטופלים
ונמצאים על סדר יומם של מקבלי ההחלטות.
בנוסף לפעילות העניפה של מט"ח לשימוש במחשב ככלי להוראה בעזרת מחשב קרי לתרגול
ולאבחון ,החל להתפתח לקראת סוף שנות השבעים בבתי הספר ,השימוש במחשבים כתחום למידה
וככלי עזר ללמידה .שמואל ארנון מתאר את התפתחות התהליך הפדגוגי והארגוני דרך התקדמות
דורות המחשבים שאפשרו את השימושים הנוספים במחשבים ללמידה:

ההתחלה שהוביל אותה ד"ר ברטה היתה בנושא של הוראת
מדעי המחשב ,מבוא למחשבים והכרת המחשב Computer
 literacyכמו שקראו לזה אז ומעבדות מחשבים רבות בכל הארץ
צוידו בראשוני המיקרו מחשבים .עידן המיני מחשבים ירד ,זה
היה  PDPלמיניהם או  Data Generalאלפא מיקרו היו כל מיני
מיני מחשבים שהלכו ודעכו והמיקרו מחשבים הלכו והתחזקו
 Radio Shack Model Oneואחר כך Model Two
 Commodore 64היה ו  Commodore petלפניו .אחר כך
 .Amigaברגע שהמיקרו מחשבים התחילו להיכנס אכן התחלנו
לחשוב בצוות על יישומי מחשבים (ארנון.)2011 ,
תיאורו של ארנון מאיר את הדרך שעשתה טכנולוגיית המחשוב במערכת החינוך .המסע החל בנתיב
התפתחות ותיק ,של שימוש במחשב בחינוך ככלי ללימוד המחשב עצמו בעיקר בחינוך המקצועי.
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נתיב זה נבנה והובל על ידי אנשי חינוך שהגיעו מתחום מדעי המחשב או מתחומי האלקטרוניקה
והחשמל ,כמו ארנון עצמו ,וכמו ברטה ,פלס ואחרים .נתיב זה המשיך להתקיים ולהתפתח במקביל
לשימוש החדש שהחל מתפתח במחשב ככלי עזר ללמידה .כאן באו לידי ביטוי חלומותיהם
ותקוותם של אנשי טכנולוגיה לסייע לחינוך על רקע ההתפתחות המואצת של טכנולוגיות
אלקטרוניות ומחשבים בשנות השישים והשבעים בעולם טכנולוגיות המידע .שנים שבהן מחשבים
עברו מדור שלישי לרביעי :מהמיני מחשבים שאכלסו מעבדות מחשב ,למיקרו מחשבים שאפשרו
את פיתוחו של המחשב האישי ,פיתוח שפת התכנות  BASICוהתאמתה במהלך שנות השבעים
לשימוש

במיקרו

מחשבים.

פיתוח

זה

אפשר

להשתמש

בשפה

ללימודי

תכנות

באוניברסיטאות ) .)Cerf, et al, n.d.בסוף שנות השבעים השיקה חברת  Atariמחשב אישי משלה.
 Appleהציגה את המחשב ||  Appleבשנת  .1977בשנת  1981השיקה חברת  IBMאת המחשב
האישי שלה ,והציתה עוד יותר את שוק המחשבים האישיים אליו נוספו בשנת 1982
 ,Commodore 64ומחשבים אישיים נוספים –  Lisaשל  Appleב 1983-עם עכבר וממשק גרפי
קל לשימוש ).(Saettler, 2004
לא במפתיע התפתח במקביל לטכנולוגיה ,שיח שעסק באופני שימוש נוספים למחשבים בחינוך
בנוסף להב"מ .בבתי הספר נעשה שימוש הולך וגובר במחשבים למגוון שימושים :לימוד מדעי
המחשב ,אוריינות מחשב ועתה החל להתפתח גם השימוש בלומדות (חטיבה ומברך;1999 ,
.)Saettler, 2004
כאשר הלכו והתפתחו מספר נתיבים שונים לשימוש במחשבים בחינוך ,נוצר צורך להפריד בין
התחומים בתוך מטה משרד החינוך .הפרדת האחריות המקצועית בין תחום מדעי המחשב לתחום
יישומי המחשב ,נולדה בעקבות צורך שזוהה בשטח ,והשפיע על המדיניות שהלכה ונבנתה .עד שנת
 ,1981היה נושא המחשבים כולו באחריות מי שפיקח על המחשבים בחינוך מטעם החינוך
המקצועי ,בן ציון ברטה .ברטה וארנון הביאו להקמת מרכז ארצי ליישומי מחשב – מק"מ ,בשיתוף
משרד העבודה:

את המרכז הקמתי יחד עם דר בן ציון ברטה שבזמנו היה מפמ"ר
למדעי המחשב .המק"מ הוקם יחד עם משרד העבודה ומשרד
החינוך .בשלב מסוים נוצר קשר עם עיריית חיפה .היות ודר'
ברטה היה מפמ"ר אבל ישב במחוז חיפה ,הוא הכיר את ראש
מערכת החינוך בחיפה מנשה כורם ,ואמר לו 'יש לנו פרויקט יפה
אבל חסר לנו מבנה .אולי אתה תשתף פעולה ותיתן לנו מבנה?'
העירייה מאד התלהבה ונתנה לנו מבנה .העירייה נתנה תקנים
נתנה משכורות ...בהתחלה זה היה פרויקט משותף זה היה מרכז
ארצי ,בשלב מסויים משרד החינוך הלך והוריד את חלקו (ארנון,
.)2011
כפי שמתאר ארנון ,המק"מ הוקם על ידי משרד החינוך בשיתוף משרד העבודה .החבירה למשרד
העבודה נבעה מכך שיוזמי המק"מ באו מרקע של למידת המחשב כמקצוע – תחום שהיה חלק
מתכנית הלימודים בחינוך המקצועי לו היה שותף משרד העבודה .בנוסף לנתיב זה ,צמחו בעולם
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ובארץ בשנות השישים והשבעים נתיבים נוספים של שימוש במחשבים ככלי עזר בלמידה :למידה
מתוכנתת ,הב"מ ,שימוש בלומדות ולמידה אלגוריתמית .ללמידה אלגורתמית היה דמיון למדעי
המחשב כיוון שהיתה כרוכה בלימוד שפת מחשב אך כוונה ללמידה של כישורי חשיבה מתמטית
ולאו דווקא הכרת המחשב במגוון מסלולי חינוך (חטיבה ומברך.)1999 ,
בחלוף הזמן ,הפסיק משרד החינוך את התמיכה במק"מ ובפעילותו כיוון שתחום לימודי המחשב
עב ר לחינוך המקצועי ,אשר התנהל תחת משרד העבודה במסגרת החינוך הטכנולוגי .מערכת
החינוך המשיכה לטפח את המגמה של שימוש במחשב ככלי עזר בלמידה דרך לומדות ,הב"מ
ויישומי מחשב ,בכל מערכת החינוך ולא רק בחינוך המקצועי ,ובמסגרת זו קידם משרד החינוך
במהלך שנות השמונים פיתוח ויישום של מדיניות תקשוב מערכתית.
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 2.3סיכום
גיוס טכנולוגיה למשימה לאומית ,תקווה ,אימוץ שינויים הצומחים בשדה ואכזבה ראשונה

פריסת תהליכים והתרחשויות שאירעו במהלך שנות השישים בהיבטים של שימוש בטכנולוגיה
בחינוך ,מראה כי היו אלה שנים שבהן הוטל עליה תפקיד של צמצום פערים חינוכיים ,חברתיים,
בין עדתיים ובין מגזריים כחלק מהמשימה הלאומית של שמירה על חוסן לאומי .לצורך כך גויסה
לאחר מאבקים לא קלים ,הטכנולוגיה החדשנית והאופנתית ביותר של אותן שנים :הטלוויזיה
הלימודית .התקווה היתה גדולה ,שהטלוויזיה הלימודית תוכל לסייע ביישום מטרות הרפורמה
המבנית שנועדה להצעיד את מערכת החינוך קדימה ולהתגבר על המשבר בו היתה שרויה .תפקידה
של הטלוויזיה הלימודית היה להביא חינוך איכותי לאזורים מרוחקים שבהם היו מעט מורים
מנוסים ולנסות בכך לצמצם את הפערים החברתיים שכבר היו לעובדה .הקמת הטלוויזיה
הלימודית נעשתה ביוזמת קרן רוטשילד ומשרד החינוך ,אימץ את המיזם ותמך בו כדי לנסות
לשפר את הישגי התלמידים לקראת תחילת לימודיהם בחטיבת הביניים ובתיכון.
האנשים שעסקו בהקמת הטלוויזיה ,בפיתוח התהליכים וביישומם עשו מלאכתם מתוך תחושת
שליחות וחלוציות .מקס רואו ,יעקב לורברבוים ,תמר פינק-ריינר ואחרים הם מגשימי החזון
הציוני הטכנו-מדעי ,שראו לנגד עיניהם אפשרות לתרום ולהביא פתרונות למצוקות שמערכת
החינוך היתה נתונה בהן בעזר טכנולוגיה.
מערכת החינוך ,שהיתה כאמור ,עסוקה באיתור פתרונות למשבר בו היתה נתונה ,שמחה לאמץ את
הטכנולוגיה החדשה ואת התקווה שנשאה בחובה .מקבלי החלטות במערכת החינוך הצהירו על
שיתופי פעולה ואנשי מערכת החינוך צורפו לצוותי התוכן של הטלוויזיה הלימודית ,לצורך פיתוח
תכנים לימודיים ייחודיים שנועדו לקדם הישגים לימודיים בקרב תלמידים בפריפריה .משימה זו
לא צלחה והפערים החברתיים המשיכו להעמיק.
הצורך להתמודד עם הפערים החברתיים המעצימים בישראל הלך התעצם בשנות השבעים,
בעקבות מחאה חברתית נוקבת שהעלתה על סדר היום הציבורי .מחאה שהתבטאה בעצמה
במאורעות ואדי סאליב ובצמיחת תנועת הפנתרים השחורים .האתגר החברתי העצום שעמד על
סדר יומו של משרד החינוך ,הצריך פעולות מערכתיות עמוקות והביא ליישום רפורמה מבנית
שכללה אינטגרציה חברתית .התקווה היתה שהטכנולוגיות החדישות :הטלוויזיה והמחשב ,יסייעו
במימוש הרפורמה ויעדיה הפדגוגיים על מנת להביא לשיוויוניות חברתית גדולה יותר.
במהלך שנות השבעים ,במקביל לפעילות הטלוויזיה הלימודית הוקם מט"ח והובאה לישראל
מערכת תוא"ם ,שהיתה מערכת הב"מ ,ונחשבה כבעלת סיכוי לתרום ולסייע בצמצום פערים
חברתיים .תוא"ם היתה מערכת הב"מ שפעלה על פי עקרונות ההוראה המתוכנתת .גישה זו
לשימוש במחשב ככלי לתרגול ואבחון היוותה נתיב התפתחות מרכזי לשימוש בטכנולוגיה בחינוך
והשפיע רבות על התפתחות התפישה של שילוב המחשב בתהליכי למידה והוראה בישראל בשנים
שלאחר מכן .השימוש במערכת תוא"ם בחינוך לווה באימוץ גישת ההוראה היחידנית ,שפותחה גם
היא על ידי מט"ח בשיתוף פעולה עם בית הספר לחינוך של אוניברסיטת תל אביב .גישה זו
השתלבה היטב עם מערכת תוא"ם (חן ועמיתיו.)1989 ,
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מקומות שבהם הותקנו מערכות הב"מ היוו הזדמנות למערכות הממשל להנכיח את הטיפול
בנושאים הבוערים שעל סדר היום ,ועל מנת להבטיח את הנראות הציבורית לטיפול בבעיות
החברתיות הבוערות נערכו אירועים מרשימים להשקת שידורי הטלוויזיה ופתיחת חדרי המחשבים
שבהם השתתפו נציגים ממשרדי הממשלה ,פרנסי הישובים בנוסף לנציגי הגופים שפיתחו את
המערכות ואת התכניות החינוכיות המלוות אותן .מערכות אלה היו מערכות יקרות ורכישתן
נעשתה על ידי רשויות מקומיות ,לעתים בסיוע כספי הורים ותקציבי פרויקטים חברתיים כגון
פרויקט שיקום השכונות.
מאפיין מרכזי של התנהלות משרד החינוך בשנים אלה בתחום שילוב טכנולוגיה ומחשבים בחינוך
היה היעדר מדיניו ת מרכזית אחת ,אלא הצטרפות ליוזמות ולרעיונות שהוצמחו על ידי גופים מחוץ
למשרד החינוך ועל ידי אנשי חינוך בשדה.
לקראת סוף שנות השבעים ,החלו נשמעים קולות ספקניים בקרב אנשי חינוך לגבי מידת התרומה
של הטלוויזיה והמחשבים לצמצום פערים חברתיים .צבי לביא שחקר את המגמות המרכזיות
בחינוך בעולם ובישראל כתב בשנת :1978

יש לציין בראש-ובראשונה את האכזבות שגרמה המהפיכה
הטכנולוגית בחינוך בעשור הקודם .לא נתקיימו ,בדרך-כלל,
התקוות שתלו בזמנו באמצעים הארגוניים והטכנולוגיים כדי
לצמצם את הפער בהישגים בין ילדים כעלי כושר שונה .באופן
מיוחד יש להדגיש את הכישלונות החמורים בחינוך בני שכבות
חברתיות מקופחות (המכונים בארצנו טעוני-טיפוח) ואת
הקשיים הכרוכים במעבר מחינוך למעטים לחינוך הפתוח לכול.
התאמת החינוך לטיפוסים השונים של החניכים ,המצויים היום
בבית-הספר ,נעשתה הכרחית .אפשר לומר ,כי הסימפטום
המדאיג של נשירה בשלבים שונים של תהליך החינוך איננו אלא
עדות להיעדר אינדיבידואליזציה ,על-כל-פנים לחוסר-יכולת
להתחשב בסוג מסוים של חניכים ,ששוב איננו מיעוט קטן (לביא,
 ,1978עמ' .)212

קול ההיסוס של צבי לביא ,היה קול במיעוט באותה תקופה שבה האמונה שמערכות מחשוב יכולות
לסייע להשיג מטרות חינוכיות וחברתיות הלכה וקנתה לה מקום בליבותיהם של רבים .מעידה על
כך הצלחתה הגדולה של מערכת תוא"ם בישראל ושל מערכות דומות שפותחו על ידי גופים פרטיים
ועל ידי מורים .עד שנת  1981הותקנו ברחבי הארץ למעלה משלושים מערכות ,ששירתו כעשרים
וחמישה אלף תלמידים .בשנת  1984עבדו במערכות תוא"ם למעלה ממאה אלף תלמידים בישראל.
בשנת  1988היוו מחשבי תוא"ם למעלה מחמישים אחוזים ממחשבי מערכת החינוך בבתי ספר
יסודיים בארץ בשבעים ישובים בארץ ובהם אור עקיבא ,אשדוד ,בת-ים ,חולון ,יהוד ,כרמיאל,
מגדל העמק ,עכו ,קרית גת ,רמת-גן ורמת-השרון .רוב התלמידים שעבדו במערכות תוא"ם היו
ממעמד סוציו-אקונומי נמוך ( .(Hativa, 1988
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עוד בתחילת שנות השבעים ,בטרם גיבש משרד החינוך מדיניות לגבי שילוב המחשבים בהוראה,
צצו יוזמות של למידה תוך שימוש במחשבים בבתי הספר ובאוניברסיטאות בישראל .הדבר
התבטא למשל בהקמת ארבעים ואחת כיתות להוראת מחשב בבתי ספר בחינוך הטכנולוגי בין
 1972-1975ובשילוב הוראת המחשב בבתי ספר עיוניים לקראת אמצע שנות השבעים .בן ציון ברטה
מספר על ראשית הדרך:

כשהצטרפתי למשרד החינוך היו שניים או שלושה בתי ספר
שבהם היה מחשב ,שהיה להם מחשב ,בדרך כלל עם מספר
מסופים ,אחד מהם נדמה לי אורט נביאים ירושלים שאני לא
יודע אם הוא עוד קיים ,ועוד איזה שני בתי ספר שהיו בהם
מחשבים .היתה תחושה שצריך לעשות משהו בתחום המחשבים
(ברטה.)2011 ,

המאפיין העיקרי של השימוש בטכנולוגיה בחינוך בשנים אלה היה אמונה ותקווה שטכנולוגיה
יכולה לסייע בהשגת מטרות חברתיות חינוכיות .בשל כך גויסה הטכנולוגיה לסייע ביישום מהלכים
ורפורמות חינוכיות שכוונו בעיקר למימוש אתגרים לאומיים בתחום של צמצום פערים חברתיים,
ולצורך הנכחת המובילות הטכנו-מדעית של מדינת ישראל ברמה לאומית.
ברחבי העולם המערבי נעשו בשנים אלה ניסיונות דומים ,לסייע לפתור בעיות בחינוך בעזרת
טכנולוגיה .היחוד של מדינת ישראל בשימוש בטכנולוגיה לשיפור החינוך היה החיבור של תהליכים
אלה לאידיאולוגיה ,מסורת ולחזון הישראלי הטכנו-מדעי ,אשר ראו בטכנולוגיה אחד הכלים
החשובים למימוש החזון הציוני על חלקיו השונים :החברתיים והכלכליים )Kerr, ;Golan, 2004
.)Cuban, 2001;2004
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פרק  :3טכנולוגיות עדכניות ,רפורמות בחינוך ותחילתה של פיתוח
מדיניות בשנות השמונים
"יצירת מדיניות בחינוך היא מעשה פוליטי מובהק" (יוגב ,2004 ,עמ' .)6

 3.1רקע

כל הענין של המחשבים היה נושא עם משיכה .זאת אומרת,
באותה תקופה כבר היה ברור שמחשבים נכנסים לענין וצריכים
לטפל וצריכים לקדם ,ורבים היו מוכנים לעשות מאמץ לקדם
מחשבים אפילו אם לא ידעו כל כך בשביל מה זה טוב או לא טוב,
מחשבים זה היה "במודה" ,זה היה ” “Inכפי שאומרים כעת
(ברטה.)2011 ,

שנות השמונים התאפיינו בקצב הולך וגדל של התפתחות עולם המחשוב ובפיתוח טכנולוגיות
חומרה ותוכנה חדשות .בעולם הושקו מחשבי המיקרו ,עם מערכות הפעלה שהתאימו למשתמש
הפשוט ,במחירים שאפשרו רכישה ביתית .מדינת ישראל שהתקרבה לעשור הרביעי לקיומה
התגאתה בהיותה מדינה דמוקרטית ומתקדמת המחברת את המזרח התיכון לקידמה וממשיכה
את חזונו של הרצל להוות מדינה מערבית מתקדמת בלב המזרח התיכון ,כפי שביטא זאת נשיא
המדינה חיים הרצוג באו"ם בשנת  ,1987בו אמר את הדברים הבאים:

....אנחנו חברה שעשתה צעדי ענק לפיתוח החקלאות התעשייה
המדע ולכן אנחנו רואים את עצמינו כגשר בין העולם המפותח
לעולם המתפתח ...בנינו חקלאות מתקדמת ביותר ותעשייה
המבוססת על טכנולוגיה עילית והקמנו מרכזים חשובים של
מחקר מדעי (רוזנטל ,צורף ולמפרום  ,תשס"ט ,עמ' .)439

בתחום התקשוב בחינוך ,טוענים פלומפ ואנדרסון ) ,(Plomp & Anderson, 1996ששנות
השמונים ייזכרו בהיסטוריה העולמית של החינוך כעשור שבו מדינות ברחבי העולם הכניסו
מחשבים למערכות חינוך בקנה מידה גדול ,בזכות אותם שינויים שחלו בעולם הטכנולוגי והביאו
לפיתוח המיקרו-מחשב ולהוזלה ניכרת במחירי המחשבים .בתי אב ובתי ספר החלו לרכוש
מחשבים אישיים במקום מערכות מחשב גדולות ,יקרות ומורכבות .תקשורת בין מחשבים אפשרה
שימוש בדואר אלקטרוני והתכתבות מהירה ויעילה (גלוברמן ועירם ;1999 ,פלד ופלד.)1999 ,
שינוי סדר הגודל של מספר המחשבים במערכת החינוך ובבתי האב ,והתקשורת בין המחשבים
לדואר אלקטרוני וליצירת מאגרי מידע לומדות וסביבות למידה מגוונות ,הוביל לתהיות ושאלות
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באשר למטרות ולתפקידים של מחשבים בחינוך ,הדרכים שבהן נכון להשתמש בהם ,המטרות
שניתן ,אם בכלל ,להשיג בעזרתם ודרכים נכונות להטמעה בבתי הספר (Plomp & Anderson,
) .1996באקדמיה ,היו מי ששאלו ותהו כיצד ישפיעו השינויים הללו על הלמידה בבתי הספר ועל
מערכת החינוך בכלל ,חיים הררי ,42נשיא מכון ויצמן היה אחד מהם.

" 3.1.2בתי הספר יזוזו לכיוון הזה"

הררי ,מספר שכבר בתחילת שנות השמונים ,נעשה השימוש במיקרו מחשבים נפוץ בעולם
האקדמיה ,והוא כלל תקשורת מקוונת:

בשמונים ושתיים שלוש ,הגענו במכון ויצמן למצב שעל כל שולחן
של מדען היה מחשב ,בניגוד לשנות השבעים שהיו מעבדות
מחשבים ודברים כאלה ...התקשרנו בדואר אלקטרוני ממקום
למקום ,אפילו החלפנו שיחות און ליין במחשב -צ'אט ,שהיה
אפשרי אז (הררי.)2012 ,
הררי הבין שמדובר בשינוי מעמיק ומשמעותי ,ולכן החליט שיש להקדים ככל האפשר ליישם את
השימוש בטכנולוגיות האלה במערכת החינוך בישראל .הררי מספר שביקש להכניס את המחשב
לעולם החינוך על מנת להכין את התלמידים לעולם הלמידה והעבודה של המחר:

ואני טענתי בשמונים ושתיים בערך ,ואז הייתי יושב ראש ות"ת,
שאם כל המערכת האוניברסיטאית העולמית זזה לכיוון הזה ,אז
אין ספק שבתי הספר יזוזו לכיוון הזה בעוד עשר או חמש עשרה
שנים .וכיוון שכל דבר שבתי הספר עושים לוקח עשר או חמש
עשרה שנים להכניס ,אז אנחנו צריכים להתחיל מיד בהכנות
ובפיילוט .ולא חשוב כמה זה עולה ,אז בכיתה בחמש כיתות
באיזה שהוא מקום (הררי.)2012 ,
בציינו את הצורך לעשות שימוש במחשבים במערכת החינוך ,לא היתה כוונתו של הררי לשימושים
פדגוגיים במחשב אלא על תפישה של שימוש במחשב לצורכי תקשורת וניהול תהליכי למידה
ועבודה ,שהתבססו על נסיונו במכון ויצמן:

 42פרופ חיים הררי ,כיהן כנשיא מכון ויצמן למדע בין השנים  .1988-2001בשנים אלה עמד בראש
הוועדה העליונה לחינוך מדעי וטכנולוגי כפי שיסופר בהמשך עבודה זו .לאורך כל שנות פעילותו
מקדם הררי את החינוך המדעי והטכנולוגי ובכלל זה יוזמות מערכתיות לשימוש במחשבים
להוראה וללמידה.
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אני אז שיתפתי פעולה במחקר עם אוניברסיטת סטנפורד ,והיתה
לי תוכנה על המחשב ,שקראתי לה מפקד .הייתי מדפיס את
המילה מפקד ,היה מופיע מפקד ,וכל החברים שלי
בסטנפורד,הייתי רואה מי מהם הוא  logged onבאותו רגע
(הררי.)2012 ,
לתפיסתו של הררי את אופן השימוש במחשבים במערכת החינוך ,היתה תרומה להבניית מדיניות
התקשוב של מדינת ישראל ולחינוך המדעי-טכנולוגי משנות השמונים והלאה לתוך שנות התשעים.
באמצע שנות השמונים עמד הררי מאחורי יישום פרויקט מחי"ש עליו יסופר בהמשך ובתחילת
שנות התשעים ,הקים את הוועדה העליונה לחינוך מדעי וטכנולוגי ועמד בראשה .ועדה זו ,הידועה
בשמה "ועדת הררי" כתבה את תכנית "מחר  ,"98שהיתה תכנית אב מקיפה לחינוך מדעי וטכנולוגי
שהשפיעה רבות על תהליכי התפתחות מדיניות התקשוב מתחילת שנות התשעים עד שנות
האלפיים ואף לאחר מכן.

 3.2מסמך המדיניות הראשון "מחשבים במערכת החינוך"

עוד בשנת  ,1976הציע ברטה ,המפקח המרכז (מפמ"ר) להוראת המחשב (ברטה ,)2011 ,שקיבל עליו
את הטיפול בנושא המחשבים בחינוך ,להחיל את השימוש במחשב ככלי מסייע בהוראה לכל
מערכת החינוך ולא רק לחינוך הטכנולוגי ובמקביל ,הציע אביגד ,הממונה על החינוך הטכנולוגי,
שילוב המחשב בחמישה נתיבים :לימודי מחשב ,הב"מ ,העשרה לימודית ,מנהל פדגוגי והכשרת
מורים (פלד ופלד.)1999 ,
התחושה אותה ביטא ברטה ,ש"צריך לעשות משהו בנושא המחשבים" הניעה את קברניטי משרד
החינוך להתחיל לטפל בנושא המחשוב תחת מדיניות רשמית בשנת  ,1978כאשר המזכירות
הפדגוגית דנה לראשונה בהכנסת המחשב לבית הספר היסודי .עד אז ,שימשו מחשבים רק בחינוך
העל יסודי ללמידת המחשב כמקצוע .ביולי  1978הקים מנכ"ל משרד החינוך אליעזר שמואלי
מספר ועדות לקידום נושא שילוב המחשב במערכת החינוך ונקבעה מדיניות שכללה התייחסות
לתחומים שבהם ייושם השימוש במחשבים ,וכן המטרות והדרכים ליישום זה ,תוך התייחסות
לתקצוב ולהכשרת מורים (גלובמן ועירם ;1999 ,פלד ופלד .)1999 ,בשנת  1978החליט יו"ר
המזכירות הפדגוגית ,דוד פור ,להקדיש לראשונה תקציב לשימוש במחשבים ללמידה בבתי הספר
בנוסף להקצאת התקציבים ללימודי המחשב .תחום שנקרא "מחשבים בחינוך" (ברטה.)2011 ,
במקביל ,החליט למנות את בן ציון ברטה ,שהיה אחראי על לימודי המחשב בחינוך המקצועי
לתפקיד מפקח מרכז (מפמ"ר) על המחשבים בחינוך (פלד ופלד .)1999 ,פעולה זו הביאה להפרדת
תחום המחשבים בחינוך מהחינוך המקצועי-טכנולוגי ולהפיכתו ליחידה מערכתית עצמאית.
הבחירה בברטה היתה בחירה טבעית ,שכן הוא עסק בנושא מתוקף תפקידו כאחראי על לימודי
המחשב .ברטה מספר שהוא היה זה שהציע ליצור את התפקיד ואת עצמו לאייש אותו:
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יכול להיות שבחלונות הגבוהים כאשר הראיתי את ההצעה
(למנות אחראי על מחשבים בחינוך צ.א ).אז אמרו שזה נכון
לעשות ככה .אני העליתי את ההצעה מתוך מצב עובדתי קודם
כל שעסקתי בכל התחום בשטח בתור ממונה על החינוך
הטכנולוגי .אמרתי 'אינני מבקש ,אינני מציג מועמדות למשרה
של ממונה על החינוך הטכנולוגי אבל גם אינני מוכן להישאר
כסגן של ממונה אחר שיתמנה'...כי התחלתי לעסוק בתחום
המחשבים במערכת החינוך בהסכמה מלאה של הממונה עלי.
הבינו שזה יכול להיות נכון שזה יהיה ככה (ברטה.)2011 ,
יצירת משרת פיקוח נפרדת לתחום מחשבים בחינוך מעידה על הכוונה שהיתה ,לגבש תחום פיקוח
מערכתי כולל שאינו קשור רק לחינוך המקצועי-טכנולוגי .ברטה טוען שהעיסוק בתחום כבר
התקיים בפועל ויצירת התפקיד רק נתנה לו גושפנקה רשמית:

זה רק היה להקים משרה שהשם שלה מצביע על העיסוק
שלמעשה היה קיים ...ואז נוסדה במזכירות הפדגוגית משרה או
תפקיד של מפקח מרכז על המחשבים בחינוך ,ואני במרכאות
זכיתי במכרז של המפקח המרכז על המחשבים בחינוך .הפסקתי
להיות מנהל סגן מנהל או סגן ממונה על החינוך הטכנולוגי
(ברטה.)2011 ,
בעקבות החלטתו לייחד מקום לתחום המחשבים בחינוך ,הקים פור בשנת  1979את המועצה
למחשבים במערכת החינוך .בדיוני המועצה ,שהתנהלו כסמינר מקצועי בן מספר ימים ,לקחו חלק
מנהלי אגפים במשרד החינוך -האגף לחינוך יסודי והאגף לחינוך על יסודי ,נציגי מחלקות מנהליות
כגון אגף התקציבים ,אנשי אקדמיה מנהלי בתי ספר ומורים ) .(Barta, 2014על הסיבות להקמת
המועצה ועל תפקידיה כתב פור:

בעקבות הופעתם ,לפני שנים אחדות ,של המיקרומחשבים
הזולים ועל רקע חדירתו המסיבית של המחשב לכל תחומי
הפעילות הכלכלית והחברתית בישראל ,החליט משרד החינוך
והתרבות להעניק עדיפות גבוהה במיוחד לנושא המחשבים בבתי
הספר .בהמשך להחלטה זו הוקמה במשרד החינוך ב 25.10.81
"הוועדה למחשבים במערכת החינוך" בראשות ד"ר בן ציון
ברטה .על הוועדה הוטל לשלב את הנושא בתכניות הלימודים של
כל בתי הספר היסודיים והעל יסודיים בישראל (משרד המדע
והפיתוח ומשרד התקשורת 1985 ,נספח )4
מינויו של ברטה והקמת המועצה למחשבים במערכת החינוך ,סימנו את פתיחת עידן המדיניות
הרשמית של משרד החינוך בתחום התקשוב ,על אף שהמטרות עדיין היו עמומות .המועצה
למחשבים במערכת החינוך הוציאה תחת ידיה מסמך מדיניות ראשון בשנת  .1982פרופ' דוד חן,
שכיהן כראש בית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב ,היה אחראי לרכז חומרי רקע מחוקרים
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שונים לקראת ימי עיון ש"נועדו לסייע בגיבוש מדיניות תיקשוב של מערכת החינוך לעתיד" (משרד
החינוך והתרבות ,המזכירות הפדגוגית הוועדה למחשבים במערכת החינוך ,1986 ,עמ' .)6
המועצה התייחסה במסמך לשינויים מרחיקי לכת שעתידים המחשבים לחולל וכן לצורך של משרד
החינוך להיערך בהקדם להתמודדות עם השינויים הללו (משרד החינוך והתרבות ,המזכירות
הפדגוגית הוועדה למחשבים במערכת החינוך .)1982 ,עם זאת ,ברטה מעיד שבצד תחושת הדחיפות
להיענות לאתגרים החדשים ,שאלות רבות עדיין עמדו באוויר לגבי מטרות השימוש במחשבים
בעולם החינוך ,דרכי הכשרת המורים והשתייכותם המקצועית של המורים שעתידים היו ללמד
את הנושא .מכאן נבעה גם חוסר בהירות לגבי הכשרתם" :השאלה היתה מה עושים עם מחשבים
מה מלמדים בנושא המחשבים ,מי מלמד בנושא המחשבים ,איזה הכשרה מקצועית נותנים בתחום
המחשבים" (ברטה.)2011 ,

 3.2.1מסמך מדיניות ראשון – תכנית פעולה ראשונה

ביוני  ,1980עוד לפני הקמת המועצה למחשבים במערכת החינוך ,יצאה לאור "תכנית פעולה הסבת
מערכת החינוך לטכנולוגיה ממוחשבת" אותה כתב ד"ר בן ציון ברטה מרכז הוועדה למחשבים
בחינוך לבקשתו של ד"ר אליעזר שמואלי ,מנכ"ל משרד החינוך .המסמך כלל רציונל שתמך בצורך
בשימוש במחשבים בחינוך לקידום הכלכלה והתעשייה בישראל:

בשחר ההתפתחות הטכנולוגית תיפקד המחשב בעיקר ככלי
המחליף עבודת לבלרות .כיום ,משמש המחשב ככלי לביצוע
משימות מורכבות :בקרה ,קבלת החלטות ניהוליות ,ניתוח
מידע ,הפעלה אוטומטית של מערכות יצור...המחשב הפך לחלק
מהנוף התעשייתי...על אף זאת ,מיצוי הפוטנציאל המשקי
הטמון בהרחבת השימוש במחשבים אינו מתקדם באותו קצב בו
מתפתחת הטכנולוגיה עצמה...דרושה מדיניות בדרג ממשלתי
המעודדת מחקר ,חדשנות ומקוריות בנושא זה .הדבר צריך
להתבטא בהקמת מפעלי ייצור ובהחדרת הנושא למערכת
החינוך...התפתחות טכנולוגית המידע המודרנית בישראל בשנים
האחרונות ,הוכיחה שהיא הולמת את הפוטנציאל החומרי,
האנושי והארגוני של המשק הישראלי (משרד החינוך והתרבות,
 ,1980עמ' .)2
מלבד תיאור הרציונל והמטרות היישומיות כלל המסמך פריסת תקציבים לשנים ,1980-1983
אותם הגדיר ברטה כתקציבים שלא קשה היה לגייס לנוכח הצורך שהפך ברור יותר ויותר:

כשהיה ראש אגף תקציבים שהאמין שמחשבים זה דבר טוב אז
הוא עזר להקצות תקציבים .אני מודה בכך שאני נהניתי ממצב
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כזה שלא הייתי צריך להשקיע מאמצים רבים כדי לשכנע אנשים
כמו השר ,מנכ"ל ויושב ראש המזכירות הפדגוגית ,וכל מיני
אנשים שצריכים לקבל החלטות היו פתוחים לנושא כי הרגישו
שזה נושא חדש ,מתפתח ונכנס לחינוך וצריכים לעזור לו (ברטה,
.)2011

בשלושים בנובמבר 1982 ,פרסמה הוועדה למחשבים בחינוך תכנית צנועה בת עמודים ספורים תחת
הכותרת "תכנית פעולה בתחום המחשבים בחינוך" (משרד החינוך והתרבות ,המזכירות הפדגוגית
הוועדה למחשבים במערכת החינוך .)1982 ,המסמך כלל רשימה תמציתית של הפעילויות בתחום
המחשבים במערכת החינוך ,לביצוע במסגרת פעולות הוועדה למחשבים במערכת החינוך ומנה שני
עמודים ובהם שמונה סעיפים שהתוו פעולות להסדרה ,תיאום ופיקוח על "המחשבים המערכת
החינוך" הסעיפים עוסקים בנושאים הבאים:

....הכשרת עובדי הוראה ...הכרת המחשב ...תרגול ואימון בסיוע
מחשב לקידום הישגים לימודיים ...הכשרה מקצועית בתחום
המחשבים ...לימוד מדעי המחשב בחטיבה העליונה ...סיוע
המחשב להוראה ...מחקר הערכה ופיתוח  ...אחידות הציוד
(משרד החינוך והתרבות ,המזכירות הפדגוגית הוועדה
למחשבים במערכת החינוך ,1986 ,עמ' .)99-100
התהליכים החדשים ,הכרוכים בשילוב מחשבים בהוראה ,תוכננו ויושמו בשיתוף גורמים חיצוניים
למשרד החינוך כמו אוניברסיטאות ,סמינרים להכשרת מורים ,מרכזים פדגוגיים וכן השתתפו
בדיונים נציגי גופים שפיתחו תהליכי למידה משולבי מחשב כמו מט"ח .הוועדה לקחה על עצמה
את תפקיד התיאום והבקרה:

תיאום ופיקוח פרויקטים בתחום המחשבים בחינוך ...הענות
ליוזמות מטעם מוסדות מחקר ופיתוח או הצעת פעילויות
למוסדות אלה ,להפעלת פרויקטים בתחום המחשבים בחינוך...
בדיקת ההצעות ,גיבוש תכניות העבודה ,ביצוע התקשרויות,
מעקב אחר ביצוע הפרויקטים ...תאום הוצאה לאור ,הפצה של
חומרי הלמידה ותכניות – פרי הפרויקטים השונים ...תמיכה
להפעלת התכניות בבתי הספר ,בתאום עם המחוזות והפיקוח
המקצועי (משרד החינוך והתרבות ,המזכירות הפדגוגית הוועדה
למחשבים במערכת החינוך ,1986 ,עמ' .)100-99
בנוסף לפעולות התיאום השונות ,שאספו ופיקחו על הפעלת יוזמות חיצוניות בתוך משרד החינוך,
פעלה הוועדה למחשבים בחינוך לקידום הוראת הכרת המחשב לתלמידים בבתי הספר .המסמך
אינו מתאר תכנית לימודים מחייבת שהוועדה קיבלה אחריות עליו .פעילות זו גם היא בוצעה תוך
שיתוף ותיאום עם המוסדות המבצעים :האוניברסיטה העברית ,סמינר אורנים ,מט"ח
ואוניברסיטת בן-גוריון (משרד החינוך והתרבות ,המזכירות הפדגוגית הוועדה למחשבים במערכת
החינוך.)1986 ,
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 3.2.2מנגנוני הסדרה וסינון
מסמך המדיניות משנת  1982הוא תכנית פעולה .מפורטות בו הפעולות שבהן יש לנקוט על מנת
להביא לתאום ולהסדרת תחום המחשבים במערכת החינוך כך שניתן יהיה לאסוף רעיונות בשדה,
ולסייע למפתחי לומדות שנמצאו מתאימות להפיצן במערכת החינוך .לשם כך קראה התכנית
לעודד פעולות מחקר ,פיתוח והערכה ולהקציב משאבים הולמים למטרות אלה .התכנית
שהותוותה ,הורתה לנסח מחדש את הקוים המנחים לפיתוח לומדות ולהפעלתן לאור ההצעות
שעלו בימי העיון ולהקים מסגרת ארגונית לבדיקת לומדות מסחריות ולאישורן (משרד החינוך
והתרבות ,המזכירות הפדגוגית הוועדה למחשבים במערכת החינוך.)1986 ,
הוועדה ביקשה לפקח על אחידות הציוד באמצעות קביעת מפרטים טכניים לציוד מחשבים לבתי
הספר והבאת מספר מצומצם של סוגי ציוד לידי אישור פורמלי כמומלצים לבתי ספר .תהליך
אישור סוגי הציוד נקבע מראש במפורט לכל שנה עד שנה וחצי מראש .הוועדה ביקשת בנוסף לפעול
למען התאמת/העברת לומדות לסוגי הציוד והמחשוב המומלצים .הפיקוח על רכישת הציוד נעשה
באמצעות הפעלת מסגרת ליישום תכנית הפעולה שהקימה הוועדה למחשבים לצורך תיאום,
פיקוח והסדרה של הפעילויות הממוחשבות ושל רכישת הציוד שכללה שלושה גופים .1 :מחלקה
לפיתוח לומדות בשם תל"מ :תכניות לימוד ממוחשבות  .2צוות הנחייה וייעוץ למנהלים ולמורים
בנושא יישומי מחשב בחינוך היסודי  .3ועדה לאישור תכניות הצטיידות של בתי ספר (משרד החינוך
והתרבות ,המזכירות הפדגוגית ,הוועדה למחשבים במערכת החינוך ;1986 ,פלד ופלד.)1999 ,
תל"מ – המחלקה לפיתוח תכניות לימודים ממוחשבות פעלה בשיתוף היחידה למחקרי מדידה
והערכה בבית הספר לחינוך שבאוניברסיטת תל אביב ,כדי לאשר לומדות לשימוש במערכת החינוך
במסגרת הפרויקט להערכת לומדות ואישורן .הפרויקט ארך חמש שנים ,ועסק בגיבוש קריטריונים
להערכה של לומדות שיסייעו לצוותי פיתוח לומדות של משרד החינוך והתרבות לעצב לומדות
איכותיות וכדי לפתח כלים שיסייעו באישור לומדות העומדות לרשות מערכת החינוך ,אשר היקף
משמעותי מתוכן פותח על ידי חברות פרטיות וגופים ציבוריים (לוין ,זליקוביץ ועמיעד.)1988 ,
בתום חמש שנות עבודה הופק קובץ שאלונים להערכת פעילויות ממוחשבות שכלל התייחסות
למגוון שימושי המחשב שהיו מקובלים במערכת החינוך :הוראה-תרגול ,משחק ,סימולציה ,תבנית
פתוחה וכלים פתוחים .על מנת לקבל את אישור משרד החינוך להפצה ,היה על מפתח הלומדה:
מורה ,בית תוכנה פרטי או יחידה במשרד החינוך לענות על השאלון שכלל התייחסות לסוג
הלומדה ,התכנים,המטרות,אוכלוסיית היעד ועוד (לוין ,זליקוביץ ועמיעד .)1988 ,מהלך זה אפשר
הפעלת פיקוח של משרד החינוך על הפצת הלומדות לבתי הספר באמצעות הנפקת "כרטיס הערכה"
שצורף ללומדות שאושרו .מנגנון ההערכה והאישורים אפשר לוועדת המחשב ולברטה בראשה,
לנהל מעקב ופיקוח על הסדרת התכנים המגיעים לבתי הספר באמצעות מתן אישורים להפעלה
ולשימוש בלומדות.

 3.2.3איסוף יוזמות וביצוע מחקרי פעולה

85

התכנית שהתוותה ועדת המחשוב בשנת  ,1982תמכה בקידום ובזירוז תהליכים של שילוב
המחשבים בהוראה ובלמידה ולשם כך הגדירה מהלכים לאיסוף יוזמות שצמחו בשטח ואשר תמכו
באימוצן ,הערכתן והפצתן לכלל המערכת כדי לתת דרור לבחינה וליישום נתיבים שונים של שימוש
במחשב מלבד אלה שכבר היו מוכרים והתקיימו בבתי הספר .הגישה המעודדת יוזמות חדשות
והפצתן עולה מתוך הטקסט עצמו:

לתמוך ולעודד פיתוח ,מחקר ויוזמות בגישות שונות של שילוב
המחשב להוראה ,ביניהם שילוב השימוש במחשב להוראה בפני
כיתה ...לתמוך בניסויי שדה – בהיקף הדרוש להערכת התכניות.
להמשיך בפעולות להבאת לומדות מחו"ל ולבדוק אפשרויות
להתאמתן לשימוש בארץ ...לעודד פיתוח לומדה ,בגישות
שונות ...לחדש המאמצים להערכת המערכות ולביצוע מחקרים
הקשורים לנושא (משרד החינוך והתרבות ,המזכירות הפדגוגית
הוועדה למחשבים במערכת החינוך ,1982 ,עמ' .)100
אסטרטגיה זו של איסוף והפצת יוזמות אפשרה למשרד החינוך לאסוף ידע ולצבור ניסיון,
במציאות שבה אלה היו חסרים ,ומאידך אפשרה להנכיח ניהול מערך של בקרה על התכנים
ותיאום ,בדומה לאחריות על תכנים שלקח על עצמו משרד החינוך במקרה של הטלוויזיה
הלימודית ומט"ח .הדיווח אודות איסוף יוזמות ועידודן ,מלמד על כך שהתפיסה אכן יושמה:
במסמך המרכז את פעילויות הגופים המפתחים שהוכן לקראת כינוס המועצה למחשבים בשנת
 ,1986מפורטות פעולות מגוונות ובהן אלה שהתבצעו באחריותה הישירה :כגון תיאום ,הוראה,
הכשרה ,ייעוץ והנחייה ,סיוע בגיבוש מסמכי הצטיידות ,שיתופי פעולה מקצועיים וייצוג בינלאומי.
בנוסף ,מפרט המסמך את פעולות המחלקה לתכניות לימודים ממוחשבות ,שהוקמה בתחילת
 ,1983אשר פעלה בגישה של שיתוף פעולה עם צוות משו"ב באזור הדרום איסוף ועם וצוות סמ"ל
בקרית שמונה לצורך ליקוט יוזמות בשדה ,למידה והפצה של תכניות שפעלו במרכזים אלה מאז
שנת  .1981המימון לפעולות אלה הגיע בנוסף לתקציב משרד החינוך גם מהאגף לטיפוח רווחה
ושיקום שכונות שהקצה משאבי כח-אדם ותקציב לפיתוח לומדה (משרד החינוך והתרבות,
המזכירות הפדגוגית הוועדה למחשבים במערכת החינוך.)1986 ,
גישה זו של איסוף רעיונות ויוזמות בשדה לצורך הפצה והובלת שינוי ,נחקרה על ידי פולן וחוקרים
נוספים בתחום הארגוני-חינוכי ,הטוענים כי איסוף רעיונות בשדה לצורך יישום שינויים בגישת
" Bottom-Upמלמטה למעלה" המתאים לניהול שינויים בארגונים גדולים ,ומאפשר התאמה של
השינוי לתרבות ולנורמות של כל קבוצה העוברת את השינוי ,בד בבד עם ביצוע מחקרי פעולה
) .(Burnes, 2004; Fullan, 2007; Moreno, 2002פולן טוען שתהליך המנוהל באופן הזה משתף
את אנשי הארגון בהטמעתו והוא בעל סיכוי טוב יותר להצליח מאשר שינוי המוכתב “מלמעלה”–
כמדיניות מחייבת .שינוי כזה ,מטרותיו מוחלטות מראש על ידי מנהלי הארגון ,והתכנית לביצועו
ברורה ,והוא יכול להתרחש ומתאים ליישום כאשר מטמיעים מדיניות חדשה ,או חקיקה ,או
דרישות ביצוע חדשות או על ידי יצירת אווירה מוקפדת או על ידי שילוב כל הגורמים הללו יחד
) .(Fullan, 1994סרסון טוען כי גישה זו מתאימה יותר לשינוי המונהג במפעל על ידי שיתוף עובדי
פס היצור ,אך לא כך הוא כאשר מדובר באנשי חינוך ובחינוך .סרסון טוען בהקשר זה שתהליך
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המוכתב כמדיניות ,יכול להוביל לשינוי אך אם לא לכל אדם בארגון תהיה סיבה להרגיש שהוא
מקבל כבוד ,שמקשיבים לו ,שהוא מעורב ,שהוא מחוייב ,ניתן יהיה להביא לשינוי מבני אך לא
לשינוי בשימוש הלא יעיל בגורם האנושי ,שעושה את הארגון למה שהוא .כך טוען סרסון בוזבזו
מיליארדי דולרים בחינוך ללא כל עדות מוצלחת לשינוי (Sarason, 1990, Sarason & Fried
) .2003נבו מוסיף על כך ,כי רפורמות בחינוך המבוססות על שינוי מוכתב "מלמעלה למטה"
ומובלות על ידי גופים מעצבי מדיניות ,בעלי תפקידים או אנשי אקדמיה ,צריכות לבוא לידי ביטוי
ברמת העשייה היומיומית בבית הספר על מנת להיות אפקטיביות כיוון ש"לשנות את החינוך
פירושו לשנות את בית הספר"( 43נבו ,2003 ,עמ' .)316
רפורמות מערכתיות בחינוך ,המוכתבות כמדיניות ,אינן מובילות לשינוי המבוקש כיוון שאינן
מיושמות במוסדות החינוך בשדה .השינוי איננו מושג גם כאשר ניתנת למובילי מוסדות החינוך
אפשרות בחירה בתכנים ובנושאים להובלת שינוי מתוך לקט נושאים נבחרים ומוכתבים .במקרים
בהם הצהירו מובילי מערכות חינוך על נכונות לאימוץ שינויים מוכתבים כמדיניות ,הם עשו זאת
בדרך כלל מסיבות פוליטיות או כדי לזכות בתקציבים ולא מתוך מניעים אידיאולוגיים חינוכיים
עמוקים ) (Fullan, 1994; Sarason, 1990משום כך ,שינויים המותווים מלמעלה ,הם שינויים
שלא מצליחים ,למרות שמי שמתווה אותם ,נמצא באשלייה שניתן לשלוט על הפנמת השינוי
בארגונים המיישמים אותו ,על ידי יצירת מנגנוני שליטה ) .(Senge, 2006האסטרטגיה שהוכיחה
הצלחה בהובלת שינוי ,היא אסטרטגיה המשלבת בין שתי הגישות Top-Down :וBottom-Up -
כמו זו שבאר ועמיתיו מכוונים אליה ) .(Beer, Eisenstat & Spector, 1990לטענתם של באר
ועמיתיו ,מאמצים להביא לשינוי נכשלים כאשר הם מתחילים ביצירת תכניות מערכתיות שמטרתן
לשנות את תרבות הניהול ,גם כאשר הן מתחילות במדיניות הנכפית "מלמעלה" .הדרך הנכונה
להביא להתחדשות היא לעודד פעולות קטנות ,מבודדות המגיעות מהשדה ,שייאספו באופן יעיל,
ינוטרו ויילמדו .ליוזמות הללו צריכה להיות תמיכה ארגונית שתתבטא במשאבים ובהזדמנויות
לפיתוח מקצועי של הצוות.
המדיניות אותה הכתיבה הוועדה למחשבים ליישום השימוש במחשבים במערכת החינוך בתחילת
שנות השמונים ,היתה להנהיג ולהוביל שינוי המתחיל בשדה ,בדומה לגישה אותה מציעים פולן
וסרסון ) .(Fullan, 1994; Sarason, 1990היה זה שינוי שמורים ,הורים ,אנשי חינוך ומחקר
וגופים מסחריים היו חלק ממנו והיתה להם חירות להוביל יוזמות מתוך אוטונומיה מוסדית
ואישית ,ליישם עקרונות שנלמדו בשדה ,נחקרו באקדמיה ,ויושמו שוב גישה זו ,נחקרה על ידי
חוקר י חינוך שבחנו כיצד ניתן להוביל שינוי בבית הספר וטוענים שנכון להתחיל מהמורה עצמו
(זוהר ;2013 ,חן .)1999 ,לצורך כך ,יש להעצים את המורה עוד בשלב הכשרתו ,ולתת בידיו כלים
לבנות את החזון החינוכי שלו ,לחקור ולפעול ליישום שיטתיו בשיתוף פעולה עם אנשי חינוך
אחרים תוך בניית אסטרטגיות מוצלחות ,שיוכלו לפתח יכולת ארגונית לפעולה במצב של עמימות.

 43אמירה זו של נבו ,מזכירה ובוודאי נשענת על אמירה המיוחסת למחנך הדגול יאנוש קורצ'ק כי
לתקן את העולם פירושו לתקן את החינוך ,ומרחיבה אותה :אם המטרה היא לשנות את החינוך
יש לשנות את בית הספר תחילה.
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מהלך כזה ,מהווה שילוב בין יוזמות אוטונומיות של המורה ושל בית הספר לבין יוזמות המוכתבות
כמדיניות ,עם סיכוי טוב להצליח לשנות תהליכים בבית הספר ).(Fullan, 1993; Hattie, 2012
עבודת מחקר זו ,כאמור ,מבקשת לענות על השאלה מדוע נכתבו ויושמו תכניות תקשוב באופן
תכוף למרות שלא ניכרה הצלחה ביישומן .העבודה אינה עוסקת בניתוח מדיניות השינוי ותהליכי
השינוי עצמם ,או במדידת הצלחתם אך היא בוחנת ומתבוננת על התפתחות מדיניות התקשוב
במדינת ישראל דרך תיאור מהלכים והבנתם בהשפעת מתודולוגיות מעולם לימודי מדע וטכנולוגיה
כגון תיאוריית שחקני הרשת  ANTו ANT .SCOT-כתיאוריה המציבה את היישויות האנושיות
והטכנולוגיות :טכנולוגיות מידע ,אנשים ,ארגונים תוכנות ,מחשבים ,חומרת תקשורת ומבנים
ארגוניים על גבי רשת ומפענחת את יחסי הגומלין ביניהן על מנת להבין וגם אז בדיעבד ,כיצד
מתרחשים התהליכים ,מה משתנה ,ומי מוביל או גורם לשינוי ,ו SCOT-על מנת לתאר את
ההבנייה המשותפת של טכנולוגיה וחברה & (Hanseth, Aanestad & Berg, 2004; Pentland
).Martha, 2007; Walsham, 1997
ניתוח עיצוב מדיניות התקשוב בהשראת כלים אלה מזמן התבוננות בזווית היסטורית טכנו-
חברתית רחבה ,המבססת את התפיסה שמדובר בתהליכים מורכבים ,בעלי נפח ורבדים רבים,
המתרחשים בכיוונים רבים בו זמנית :חלקם מכוונים וחלקם נסיבתיים ומקריים ,חלקם בכיוונים
אנכיים עולים ויורדים וחלקם בכיוונים אחרים.

 3.2.4ניסיונות לטיפול בבעיות חברתיות באמצעות טכנולוגיה
בשלב שבו גובשה מדיניות ארצית כללית בנושא התקשוב ,הוקדש נתח נכבד של תקווה לרעיון
הוותיק של טיפול בבעיות חברתיות מורכבות באמצעות טכנולוגיה .משרד החינוך וועדת ההערכה
הבינלאומית לפרויקט שיקום והתחדשות השכונות ביקשו בשל כך לקיים סקר לצורך הערכת
השימוש במחשב כאמצעי עזר בהוראה בבתי הספר היסודיים ברחבי הארץ .הסקר" :הוראה בסיוע
מחשב סקירת חמש מערכות" מומן על ידי משרד החינוך וועדת ההערכה הבינלאומית לפרויקט
שיקום והתחדשות השכונות (דיוויס ,הלר ,פינקלשטיין וקאופמן ,)1983 ,ובוצע על ידי חוקרי המכון
לחקר הטיפוח בחינוך שליד בית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית בירושלים ,מכון שהוקם
המטרה לקדם אוכלוסיות חלשות בישראל:

המכון לחקר הטיפוח בחינוך ,מיסודה ובתמיכיתה של מועצת
נשים יהודיות ארה"ב The National Council of Jewish
 Women USAהוקם בשנת  1968ליד בית הספר לחינוך
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באוניברסיטה העברית בירושלים .המכון הוקם במטרה לבצע
מחקרים ולהפעיל תוכניות ניסוייות חדשניות בתחום טיפוחן
החינוכי של אוכלוסיות חלשות בישראל (דיוויס ועמיתיו,1983 ,
עמ' .) 1
דוח המחקר מציג את ממצאי הסקר אודות חמש המערכות להוראה בסיוע מחשב (הב"מ) שהיו
הנפוצות ביותר באותה תקופה :אדיונ"ט (משוב) ,מכ"ל ,סמ"ל ,תוא"ם ותפו"ח .הדוח מציג את
אופן פעולתן של המערכות במטרה לאפשר למקבלי החלטות להעריך את התאמתן לצורכי בתי
הספר.
הדוח הוא ראשון בסדרה של שלושה דוחות המתארים ומעריכים את השימוש במחשב כאמצעי
עזר בהוראה במערכת החינוך היסודי בארץ .מחקר זה ,בחן עבור משרד החינוך ופרויקט שיקום
שכונות  ,מערכות למידה שפותחו מחוץ למשרד החינוך ,על מנת לסייע בהחלטה אם לאמץ אותן
עבור מערכת החינוך.
מחקרים דומים להערכת מערכות ללמידה באמצעות מחשב נערכו על ידי המעבדה לטכנולוגית ידע
באוניברסיטת תל אביב שהוקמה בשנת  1981ואשר פעלה בהלימה למדיניות שהכתיב משרד
החינו ך ,באמצעות סיוע במימון .המעבדה היתה שותפה לפיתוח ויישום טכנולוגיות ידע בהוראה
ובלמידה .מטרותיה נוסחו כך:

לאתר יישומי מחשב בעלי פוטנציאל להשפיע על מערכת
החינוך ...לפתח תכניות לימוד ...לבחון את ההשלכות
הקוגניטיביות ,של למידה באמצעות מחשבים וטכנולוגיה...
לבחון מהם התנאים הנדרשים כדי ליישם חידושים טכנולוגיים
בכיתה ...לפתח ולהכשיר כח אדם ...להכשיר מורים ,מרכזי
מקצוע ומפקחים להכניס טכנולוגיות חדשות למערכת החינוך
(נחמיאס ומיודוסר ,1990 ,עמ' .)4

 3.2.5האופנה מכתיבה שינויים" :תמורות צפויות במערכת החינוך"
הוועדה למחשבים במערכת החינוך אישרה ב 30-בנובמבר 1982 ,את תכנית הפעולה בתחום
המחשבים במערכת החינוך ופרסמה אותה בדצמבר ( 1982המזכירות הפדגוגית הוועדה למחשבים
במערכת החינוך .)1982 ,למרות זאת ,עדיין שררה חוסר בהירות בהקשר לדרכים שבהן ניתן לשלב
את המחשבים בחינוך ובד בבד ,עלה צורך להתייחס ולפעול ,בתחום ,שהתפתח במהירות והתחיל
להוות מקצוע למידה בפני עצמו בנוסף לתקווה לגייסו למימוש מטרות חינוכיות וחברתיות .מכתב
שכתב ברטה אל יעקב הדני ,יועץ פדגוגי לשר החינוך ,ב 30-באוקטובר 1983 ,תחת הכותרת
"תמורות צפויות במערכת החינוך – טכנולוגיות חדישות" (ראה נספח א') מבהיר כיצד התייחס
ברטה למתרחש בשדה הטכנולוגיה המתפתח במהירות .מטרתו של ברטה בכתיבת המכתב היתה
לגייס מקבלי ההחלטות לדון ולבצע מהלכים במהירות בשל השינויים הבלתי ידועים שעשויים
להתרחש במערכת החינוך בעקבות ההתפתחויות בעולם הטכנולוגיה ,כך כתב ברטה:
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העמימות וחוסר הבהירות ,יחד עם ציפייה להמשך שינויים
מתבטאים היטב ,אין לנבא מה יתחולל בעוד חמישים שנה,
כשמדובר על אמצעים שהתפתחותם כה מהירה ומהפכנית .לפני
חמישים שנה ,מחשבים לא היו קיימים למעשה ,לפני כארבעים
שנה התחיל השימוש המעשי במחשבים הראשונים ,כיום
מדברים על דור חמישי של מחשבים ...הטכנולוגיה חודרת
מבחוץ ומשפיעה :כבכל העולם גם בישראל ,טכנולוגיות חדישות
חודרות לבתי הספר ועשויות לחולל שינויים מרחיקי לכת במהלך
ההוראה ובארגון פעולת בתי הספר (ברטה 30 ,באוקטובר ,1983,
עמ' ( ,)1ראה נספח א).
ברטה ראה בטכנולוגיה גורם המערער את יציבותה של מערכת החינוך ,ולכן טען שצו השעה הוא
היענות לחדירת הטכנולוגיה באופן מבוקר ומנוהל על מנת לשמור על הרלוונטיות שלה .לתפיסתו,
אין צורך להתנגד לחדירה הזו אלא להיערך לשינויים ולהסתגל אליהם (ברטה .)1983 ,ברטה הוביל
דיונים בוועדה למחשבים בחינוך שתכליתם היתה לנסות ולצפות את השינויים הללו על מנת
להיערך אליהם כיאות:

הדיונים העקרוניים במזכירות הפדגוגית בנושאים הקשורים
במחשבים בחינוך יתרכזו השנה סביב שני נושאים עיקריים :א.
חיזוי השינויים הצפויים במבנה ותפעול בית הספר ,כתוצאה
מחדירת טכנולוגיות חדישות בכלל ומחשבים בפרט ,השלכות
שינויים אלה על כח אדם ,הכנת מבנים וכו' ב .התייחסות
להיבטים החינוכיים ,החברתיים ,האישיים המתלווים לחדירת
טכנולוגיות אלה ולהשלכות האפשריות על עיצוב הפרט והחברה,
תוך הסקת מסקנות מעשיות לגבי קביעת המדיניות וקבלת
החלטות בתחומים אלה (ברטה 30 ,באוקטובר  ,1983עמ' )4
(ראה נספח א).

ברטה שש אלי השינוי שסימן תקופה חדשה ואופנה חדשה וקרא לקיים מהלכי חשיבה ותכנון כדי
למנוע פיגור מסוכן ,שיחבל באפשרות להכין את התלמידים לעולם שבו הטכנולוגיה תגרום
לשינויים רבים ברוב תחומי החיים – בפעילות המשקית ,באומנות ,בפעולות שעת הפנאי ואף
בניהול חיי הפרט בביתו .שינויים אלה ,לטענתו מחייבים היערכות מערכת החינוך ,להכנת בני
הנוער לתפקד ולפעול בצורה נכונה ומאוזנת בסביבה טכנולוגית מתקדמת שכן ,העדר הכנה כזאת
עלול לגרום פיגור מסוכן לדבריו ,ביכולתה של מדינת ישראל לתפקד בתחומי הכלכלה ,התעשיה
והביטחון .הקשר שיצר ברטה בין הצורך להכניס את תחום המחשוב לחינוך לבין חוסנה ויציבותה
של מדינת ישראל כמובילה במדע ובטכנולוגיה הוא קישור שבסיסו הרעיוני בחזון הציוני הטכנו-
מדעי (ברטה( ,)1983 ,ראה נספח א).
דבריו של ברטה כוונו לעורר בקורא תחושת דחיפות כיוון שהאמין כי מערכת החינוך חייבת
להיערך במהירות וביעילות לשינויים הללו .להגברת הרושם של דבריו ,עשה שימוש במונחים כמו:
'עמימות'' ,ציפייה' ובהוספת ביטויים דרמטיים כמו 'אין לנבא מה יתחולל' ו'פיגור מסוכן' כדי
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לעורר תחושה אצל הקורא שהדברים מתגלגלים ומתרחשים בקצב מסחרר ,כמעט ללא שליטה
באמצעות פריסת אבני דרך לפי פרקי זמן :טכנולוגיה שרק חמישים שנה קודם לכן לא היתה קיימת
וכבר הגיעה לדור חמישי בעת כתיבת הדברים .הקצב המהיר של התפתחות הטכנולוגיה עורר את
דמיונם של אנשים מחוץ למשרד החינוך ,שהגו והפעילו יוזמות כמו פרויקט מחי"ש והוועדה
הבינמישרדית לתקשוב.

 3.3היערכות להטמעת טכנולוגיות מחשוב ברמה לאומית
 3.3.1פרויקט מחי"ש " :תמחשב לי ת'מדינה"
פרויקט מחי"ש הוא דוגמה ליוזמה חלוצית שבאה להמשיך את המהפכה (ניר .)1992 ,מדובר
ביוזמה נולדה מחוץ למשרד החינוך ,בעקבות רעיון של ראש הממשלה שמעון פרס ,בשנת .1984
פרס ,כיהן כראש ממשלה בממשלת רוטציה למשך שנתיים ,ואז החליף אותו יצחק שמיר ממפלגת
הליכוד .מספר הררי ,אז נשיא מכון ויצמן:

ויום אחד ראש הממשלה שמעון פרס מרים טלפון אלי כיושב
ראש הו"תת ,מזמין אותי אליו ואומר 'חיים אני רוצה שתמחשב
את המדינה' .פרס טיפוסי .אז אמרתי לו אני לא אמחשב את
המדינה אפ'חד לא ימחשב ת'מדינה .המדינה תמחשב את עצמה
זה ייקח הרבה זמן ואני לא מספיק מומחה בדבר הזה .אבל אני
כן מוכן להציע לך שניקח איזו שהיא עיירה או עיר קטנה וננסה
לעשות פרויקט אחד בכיוון הזה .והוא נתן את ברכתו ואז קם
פרויקט שקראו לו "מיחשוב יישוב" בקיצור מחי"ש (הררי,
.)2012
המימון לפרויקט מחי"ש הגיע בעזרתו של פרופסור חיים בן שחר ,נשיא אוניברסיטת תל אביב,
שהררי מעיד כי היה מקורב ללורד וולפסון והשיג מימון מקרן וולפסון (הררי .)2012 ,כדי לנהל את
הפרויקט פנה הררי לאלעד פלד  ,44מהמחלקה לחינוך באוניברסיטת בן גוריון ,עליו הוא מעיד שהיה
כבר בעל ניסיון עשיר בתחום והציע לו לנהל את המיזם .פלד קיבל את התפקיד וקיבל את אישור
המזכירות הפדגוגית של משרד החינוך לביצועו בשדה (פלד ופלד.)1999 ,
מחי"ש הוא דוגמה מייצגת לפרויקט שהרציונל שלו היה מבוסס על אידיאולוגיה ציונית טכנו-
מדעית שראתה בטכנולוגיה כלי לפתרון בעיה חברתית תוך גיוס מערכת החינוך כמובילת השינוי.
הפרויקט הופעל בהתאם לכמה הנחות יסוד ,שהראשונה שבהן מייצגת תפיסה אופטימית
ש"לשימוש במחשבים במערכת החינוך יש סיכוי לחולל שינויים במערכת החינוך" (פלד ועמיתיו
 44אלוף במילואים ד"ר אלעד פלד שירת בשורה של תפקידים בכירים בצה"ל וכיהן כמנכ"ל
משרד החינוך בין השנים  .1970-1976עמד בראש ועדות חינוך שונות ובהן ועדת תקשוב בתחילת
שנות התשעים ששולבה בדוח הוועדה העליונה לחינוך מדעי וטכנולוגי כפי שיתואר בהמשך
עבודה זו.
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( ,1987עמ'  .)1הנחת יסוד נוספת היתה שתהליך המיחשוב הוא בלתי נמנע ומונע על ידי התחרות
הכלכלית טכנולוגית העולמית שבעטיה מתגברת הדרישה להכשרה מדעית טכנולוגית ,וכי מערכת
החינוך יכולה להתכוון אליו באמצעות שימוש במחשבים .יוזמי הפרויקט ראו את תהליך המחשוב
כבלתי נמנע ,מהסיבות הללו וגם משום "ההכרה המתפשטת כי מערכות החינוך נמצאות בתהליך
של משבר וכי למחשב פוטנציאל לפתרון משבר זה" (פלד ועמיתיו ,1987 ,עמ'  .)1מובילי הפרויקט
סברו שקצב התקדמות התהליך והיקפו נתונים לשליטתם וכי יש לשאוף לצמצם ככל שניתן את
הפערים בין תרבות בית הספר לתרבות העולם האמיתי ,שהמחשב הוא חלק חשוב ממנו (פלד
ועמיתיו ,1987 ,עמ' .)2
שורשי האידיאולוגיה הציונית הטכנו-מדעית של פרויקט מחי"ש באו לידי ביטוי בבחירה להפעילו
במערכות החינוך ביישובים ערד ואשקלון ,שניהם ישובי פריפריה מרוחקים מהמרכז ,מתוך תקווה
לסייע בקידומם החברתי באמצעות הטמעת טכנולוגיות מחשוב .בתי הספר ביישובים אלה צויידו
במחשבים לכדי יצירת "רוויה" :כמות מחשבים כזו שאפשרה "מגע של התלמיד עם המחשב
שתיים-שלוש שעות בשבוע" (פלד ועמיתיו ,1987 ,עמ'  )36הפרויקט התייחס לכלל האוכלוסייה
מתוך מטרה לצמצם פערים חברתיים ולכן המורים ,ההורים והתלמידים השתתפו בהשתלמויות
בנושא הפעלת המחשב .התקיימה הנחייה בהפעלת מחשבים ביתיים למאה בתי אב ,ביניהם
פנסיונרים .צוות הפרויקט פיתח חומרי למידה מתאימים והפרויקט לווה בהערכה (פלד ועמיתיו,
 ,1987עמ' .)10
פרויקט מחי"ש דעך לאחר כארבע שנות פעילות .לדברי הררי ,הסיבה המרכזית היתה החלפת
השלטון – הרוטציה בין שמעון פרס ויצחק שמיר .שמיר לא התעניין בתחום התקשוב כקודמו ולא
המשיך את קידומו .הררי מציין באכזבה שהיה זה פרויקט נוסף לאחרים שדעכו:

וכמו כל הדברים האחרים זה התחיל ברעש גדול ,הכסף נגמר,
שמעון פרס חדל להיות ראש ממשלה ,שמיר בא במקומו ,שמעון
פרס הלך להיות שר החוץ ,שר החוץ כבר לא התעניין ,כבר לא
רצה 'למחשב ת'מדינה' ,שמיר  ,Couldn’t care lessוהיה בחור
במשרד ראש הממשלה שהיה איש הקשר והוא ניסה לעזור לנו.
וזה לאט לאט דעך ,זה לאט לאט דעך כי אפ'חד כבר לא נתן לזה
כסף (הררי.)2012 ,
פרויקט מחי"ש הוא דוגמה לפרויקט חלוצי ,אשר באופן לא מפתיע נולד במוחו של שמעון פרס,
שראה בטכנולוגיה כלי למימוש רעיונות של החזון הציוני .פרס פעל במקרה זה על פי מאפייני
החלוציות שמונה ניר :הוא יזם ,יצר וחידש ,פילס נתיבות חדשות ויצר פרוייקט שהתאפיין
בראשוניות ובחדשנות (ניר .)1992 ,התיאור של הררי את פרס כ"פרס טיפוסי" מתייחס לתכונות
אלה .מאפייני החלוץ של ניר ,ניתנים לזיהוי הן אצל שמעון פרס והן אצל חיים הררי :אנשים
יוצרים ,אקטיביים ודינמיים ,העוסקים ביצירה ויוזמה ופועלים בעצמאות (ניר.)1992 ,
למרות אכזבתו של הררי מדעיכת הפרויקט ,וממה שנראה כאילו גווע מבלי המשכיות ,מציינים
פלד ופלד שהמסקנות מפרויקט מחי"ש ,שימשו את אנשי המזכירות הפדגוגית לצורך התוויית
מדיניות התקשוב ו הובילו את שינוי התפיסה של המחשב כתחליף למורה ,שרווחה באותם ימים,
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לקראת תפיסת שילוב המחשב במקצועות ההוראה "בפיתוח סביבה שקיימת בה 'תרבות
מחשב'" (פלד ופלד ,1999 ,עמ' .)17

 3.3.2ועדת ההיגוי לתקשוב :ועדה לאומית בינמשרדית למדיניות תקשוב
הפעילות העניפה בתחום המחשבים בתחילת שנות השמונים ,לא איפיינה את משרד החינוך בלבד.
היא היתה חלק מפעילות מערכתית של הממשלה בנושא.
ב 17-בפברואר ,1981 ,במקביל להקמת הוועדה למחשבים במערכת החינוך ,החליטה ועדת השרים
לענייני מדע וטכנולוגיה על הקמת ועדה בינמשרדית לתקשוב של משרד המדע והפיתוח ומשרד
התקשורת במסמכי הוועדה נאמר כי ראש הממשלה מנחם בגין את בירכתו לפעילות המואצת
בנושאי מערכות מידע ותקשורת מחשב (קלע .)1986 ,הוועדה יצאה לדרך ב 3-בפברואר 1983 ,תחת
השם – "ועדת ההיגוי לתקשוב" ובראשה עמד ד"ר יהודה קלע.
ועדת ההיגוי לתקשוב התבקשה לדון בנושא התקשוב במדינת ישראל ולהגיש המלצותיה למדיניות
בנושא התקשוב ,פרוייקטים לאומיים וסדר עדיפויות לאומי בנושא התקשוב .הוועדה מנתה עשר
תת-ועדות על פי הפירוט הבא .1 :גופים כלכליים  .2שירותים לאזרח  .3מחקר והשכלה גבוהה .4
טכנולוגיות התקשוב  .5תשתית תקשורת  .6תקשוב בבריאות  .7תקשוב בממשלה  .8תקשוב בחינוך
 .9תעסוקה וחברה  .10חקיקה ומדיניות מאגרי מידע (קלע.)1986 ,
בראש תת הוועדה לתקשוב בחינוך עמד פרופ' י .שוויקה מאוניברסיטת בר-אילן .ועדה זו פעלה
בשיתוף עם תת ועדות נוספות כמו הוועדה לטכנולוגיות תקשוב והוועדה לתעסוקה וחברה שכללו
נציגים ממגוון תחומי עיסוק ומחקר במשק.45
בחודש אוקטובר  1984פרסמה תת-ועדה של "ועדת ההיגוי לתקשוב"" ,הוועדה לטכנולוגיות
התקשוב" בראשות בני פלד ,הצעה ל"תכנית לאומית לפיתוח מערכות להוראה בעזרת מחשבים
(מלב"מ)"( 46משרד המדע והפיתוח ומשרד התקשורת .)1985 ,ההצעה כללה סקירה השוואתית של

 45חברי תת-הוועדה לתקשוב בחינוך :יו"ר – פרופ' י .שויקה ,אוניברסיטת בר-אילן; ד"ר ב.
ברטה ,משרד החינוך והתרבות; מר מ .גור ,הטלוויזיה הלימודית; פרופ' א .גינזבורג ,מר י .לוין,
משרד החינוך והתרבות; ד"ר ד .מילין ,ד"ר י .פלס ,המרכז לטכנולוגיה חינוכית; אל"מ א .פרי,
צה"ל .תת-הוועדה לכח-אדם ,תעסוקה וחברה – מר י .מידן ,יו"ר המכון לפריון העבודה והיצור;
ד"ר ח .אדוני ,האוניברסיטה העברית; מר ד .ברודט ,משרד התעשייה והמסחר; ד"ר ב .ברטה,
משרד החינוך והתרבות; פרופ' א .גינזבורג ,האוניברסיטה הפתוחה; סא"ל מ .וייג ,צה"ל; מר ב.
חקלאי ,שרות התעסוקה; ד"ר ד .לוין ,אוניברסיטת תל-אביב; פרופ' ק .פרייס ,אוניברסיטת בן-
גוריון; מר א .שמר ,הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית (משרד המדע והפיתוח ומשרד
התקשורת.)1985 ,
 46חברי תת-הוועדה לטכנולוגיות התקשוב :יו"ר (עד מרץ  – )1984בנימין פלד ,אלביט; יו"ר (החל
ב 30-במרץ  – )1984יוסף מעין ,אלרון אלקטרוניקה; זאב אדלמן ,לשכת המדען הראשי במשרד
התעשייה והמסחר; ד"ר מנחם טסה ,המועצה הלאומית למו"פ; פרופ' י .כצנלסון ,הפקולטה
להנדסת חשמל בטכניון; יעקב לורברבוים ,הטלוויזיה הלימודית; פלג לפיד ,אלביט; מיכה רמתי,
עורק בע"מ (משרד המדע והפיתוח ומשרד התקשורת.)1985 ,
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מצב טכנולוגיות המידע במדינות המערב ובישראל .היא שמה דגש על החשיבות שבהיערכות
מערכת החינוך להוראה בעזרת מחשבים ,דבר שלדידה היה מעניק לישראל יתרון במה שכונה
"מרוץ טכנולוגיות האינפורמציה במדינות המערב" (משרד המדע ,ועדת ההיגוי לתקשוב ,עמ' .)3
בפתיח לדוח תת הוועדה לטכנולוגיות התקשוב הסביר ד"ר יהודה קלע ,יו"ר ועדת ההיגוי לתקשוב,
את הרקע להקמתה ,המהוה המשך רעיוני ישיר לקו החזון הציוני הטכנו-מדעי ומשית את
האחריות ליישומו גם הפעם ,על מערכת החינוך:

לאור ההתפתחות הנמרצת של טכנולוגיות התקשוב ,נערכו
המדינות המובילות בעולם לפיתוח וקידום לאומי ואזורי של
נושאי התקשוב .מדינת ישראל סובלת מחוסר משאבים
הנדרשים לפיתוחי יסוד בהם עוסקות מדינות רבות בעולם .עם
זאת ,עומד לרשותנו מאגר לאומי של כח אדם עשיר בידע ,יוזמה
ותושיה ,המאפשר למדינה יישום וניצול טכנולוגיות קיימות
לפיתוח מערכות חדשניות ומתוחכמות .תת הועדה לטכנולוגיות
התקשוב בחנה שורת נושאים בהם יש למדינת ישראל ענין וסיכוי
הן כלפי פנים והן בתחרות העולמית .תוצאות בחינה זו הביאו
לבחירת הנושא" :טכנולוגיות תקשוב בהוראה" כנושא בעל ענין
וסיכוי טובים ביותר לתכנית לאומית מתואמת של מדינת
ישראל .ועדת ההיגוי ממליצה בפני הממשלה להקים צוות תכנון
לתכנית הלאומית ולהקצות לו תקציב של חמש מאות אלף דולר
למימון פעולתו (משרד המדע והפיתוח ומשרד התקשורת,1985 ,
עמ' .)1
הוועדה המליצה לראות במחשוב מערכת החינוך פרויקט לאומי חיוני בעל עדיפות עליונה .בדוח
שהגישה הוועדה בשנת  1984לשר המדע והפיתוח ולשר התקשורת ,תחת הכותרת "דוח ביניים
לחינוך והכשרת כוח אדם בתקשוב" ,הוגדר התקשוב כנושא בעל קדימות עליונה בחשיבותו למשק
הישראלי (משרד המדע והפיתוח ומשרד התקשורת .)1985 ,קלע הסביר בדוח המסכם את הקשר
בין הצורך החיוני בהכשרת כח אדם בתחום המיחשוב לבין תפקידה של מערכת החינוך בהטמעת
התקשוב" :ההכרה בחשיבותן של טכנולוגיות תקשוב לצמיחה הכלכלית של מדינה בעידן המודרני,
הניעה את המדינות המתועשות המתקדמות לפתוח במירוץ טכנולוגי במטרה להבטיח לעצמן את
חלקן ואת מעמדן בכלכלה העולמית" (קלע ,1986 ,עמ'  .)35קלע התייחס לתפקיד הממשלה
בתהליך וכתב כך:
התפתחות עידן המידע דורשת מספר תשתיות אשר בלעדן לא
תתרחש התפתחות ואם תתרחש עשויים כיווניה להיות לא אלה
הרצויים .התשתית העיקרית היא התשתית האנושית .נושא עידן
המידע חייב להיות בתודעת האזרח ובהשכלתו .דרוש שינוי
יסודי בחלוקת העובדים במשק למקצועותיהם ועקב כך נדרש
שינוי יסודי בתכניות הלימודים המשמשות את מערכת החינוך
לכל רמותיה .כצעד ראשון לשינוי זה נדרשת הכנת תשתית
מורים ומדריכים אשר יהיו מורי הדרך לתלמידים בכניסה
לעולם המידע והתקשוב .בכל מקצועות ההוראה ניתן להחדיר
את המודעות והידע של העולם החדש על ידי יישום האפשרויות
שנותן התקשוב לבית הספר למכללה ולכל מקום רכישת ידע או
מיומנות (קלע ,1986 ,עמ' .)35
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הוועדה הבינמשרדית לתקשוב של משרד המדע והטכנולוגיה ומשרד התקשורת ,הגישה את
מסקנותיה בשנת  ,1985זמן קצר לפני שכינסה הוועדה למחשבים במערכת החינוך שבמזכירות
הפדגוגית את המועצה לתקשוב בחינוך ,בראשותם של דוד פור ובן ציון ברטה ,לדיונים שהביאו
להפקת תכנית מערכתית לשימוש במחשבים ללמידה ולהוראה במערכת החינוך.
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 3.4תכנית פעולה מערכתית ראשונה בתחום המחשבים במערכת החינוך
 3.4.1המועצה לתיקשוב בחינוך
בשנת  1986כינסה הוועדה למחשבים במערכת החינוך שבמזכירות הפדגוגית לראשונה ,את
המועצה לתקשוב בחינוך ,לדיונים של יומיים בנושא תיקשוב מערכת החינוך .47לקראת כינוס
המועצה פורסם "קול קורא" לציבור הרחב ,לגופים פרטיים ולאקדמיה להביע דעה ולקחת חלק
בקבלת ההחלטות .במקביל ,בהתאם למדיניות אימוץ היוזמות מהשטח ,על שולחנה של הוועדה
היו פרושים הפרויקטים והיוזמות שמומשו במהלך ארבע השנים שחלפו מאז התוותה התכנית
הראשונה בשנת  1982על ידי הגופים השותפים לפיתוח וליישום התקשוב במערכת החינוך (ראה
תצלום )10

תצלום  :10רשימת הגופים המדווחים למשרד החינוך על פעולות בתחום המחשוב
(מקור :משרד החינוך והתרבות)48

 47המועצה כללה חוקרים מהאקדמיה ומומחים בתחום התקשוב :ד"ר אלעד פלד ,מנכ"ל משרד
החינוך לשעבר ,פרופ' גבי סלומון ,ראש בית הספר לחינוך באוניברסיטת חיפה ,פרופ' דוד חן,
ראש בית ספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב ,ד"ר יונה פלס ,מנכ"ל מט"ח שהיה גוף חינוך
חיצוני למשרד החינוך ולא מוסד אקדמי ,אך פעל בשיתוף פעולה עם משרד החינוך (משרד
החינוך והתרבות ,המזכירות הפדגוגית הוועדה למחשבים במערכת החינוך.)1986 ,
 48מקור :משרד החינוך והתרבות ,המזכירות הפדגוגית הוועדה למחשבים במערכת החינוך1986 ,
הרשימה לקוחה מהמבוא למסמך ,ללא מספר עמוד.
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התקווה שהטכנולוגיה תסייע לפתור את בעיות מערכת החינוך היא זו שעמדה לנגד עיניהם של
ראשי הוועדה למחשבים במערכת החינוך ,פנו אישית למספר חברי מועצה ,וביקשו מהם לכתוב
התייחסות מקדימה למה שכינו "בעיותיה של מערכת החינוך ולדרכים שבהן תתרום הטכנולוגיה
לפתרונן של בעיות אלה" (משרד החינוך והתרבות ,המזכירות הפדגוגית הוועדה למחשבים
במערכת החינוך ,1986 ,עמ'  )23התייחסויות שצורפו כמסמכי רקע לדיון על מדיניות התיקשוב
במערכת החינוך.
פנייה מעל גבי העיתונות לקבלת תגובות מהציבור הניבה כ 40-מכתבי תגובה מאנשים פרטיים,
מגופים עסקיים פרטיים וממוסדות .בתגובות בלטו המלצות להרחיב את השימוש במחשבים
באופן יישומי וללא מה שכונה "הילה מיסטית":

יש לעודד את השימוש החופשי במחשבים בבתי-ספר במיוחד
בתחומים שאין בהם תוכנית לימודים מגובשת .יש להמעיט ככל
האפשר את "ההילה המיסטית" שמסביב למחשב ,ולהקנות
לנוער ,למבוגרים ולכלל האוכלוסייה קורסים בנושאי מחשב.
לאפשר לימודי מחשבים גם למי שאינו פעיל בהוראה .ללמד
במסגרת לימודי הבגרות תחומים כמו ניתוח מערכות ותיכנות
בשפות מסחריות .להתרכז בבתי-הספר בלימודי הכרת המחשב
ובהוראה בסיוע מחשב (משרד החינוך והתרבות ,המזכירות
הפדגוגית הוועדה למחשבים במערכת החינוך ,1986 ,עמ' .)33

גופים עסקיים פרטיים שהגיבו הציעו הצעות נוספות להרחיב את השימוש בתקשוב :להשקיע
בפיתוח לומדות לפתרון בעיות ולא רק ככלי עזר בהוראה ,לקדם למידה בסיוע מחשב לגיל הרך,
ולהגדיר את השימוש במחשבים לטובת ילדים עם צרכים מיוחדים ,לתגבר השתלמויות מורים
ולהרחיב את פעילות המורים והתלמידים בשימוש באמצעים חדשניים לאותה תקופה כגון וידאו-
דיסק ומסכים גדולים .אך גם כאן ,בדומה למספר ניכר של אנשים פרטיים שביקשו להמעיט את
ההילה המיסטית סביב המחשב ,הגיעו הצעות המעידות שביקשו להקטין את השקעת המשאבים
בתיקשוב ולהפנות משאבים נוספים להכשרת כוח-אדם בהוראה ולהוראה בכיתות קטנות במקום
השקעה בפיתוח לומדות ובהוראה בסיוע מחשב.
מוסדות שפנו הציעו להתאים לומדות לעברית ,להקים מסגרת לאישור לומדות ולהערכה שלהן,
לתת הכשרה מתאימה לשימוש בלומדות כולל הקפדה על זכויות יוצרים.
לאחר קבלת דיווחי הגופים המפתחים ומיישמים למידה בעזרת מחשבים ,ההתייחסויות מהציבור
ומהמומחים ,התכנסו כאמור חברי המועצה למחשבים במערכת החינוך ליומיים של דיונים ב 3-4
במרץ 1986 ,מתוך מטרה להגיע להחלטות בדבר מדיניות התקשוב של משרד החינוך (משרד החינוך
והתרבות ,המזכירות הפדגוגית הוועדה למחשבים במערכת החינוך )1986 ,כפי שנאמר במסמך
המדיניות" :מטרתו של הדיון על מדיניות התיקשוב היא לבחון מחדש את כניסתה של טכנולוגיית
המידע אל מערכת החינוך ,להעריך את התנליכים המתרחשים במערכת ולשפר את הדרכים שבהן
נפעל" (משרד החינוך והתרבות ,המזכירות הפדגוגית הוועדה למחשבים במערכת החינוך,1986 ,
עמ' .)29
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 3.4.2מסמך מדיניות תקשוב מערכתי ראשון
התכנסותה של מועצה זו והתוצאה שיצאה תחת ידיה היוו ציון דרך להתפתחות מדיניות התקשוב
בחינוך בישראל שכן היתה זו הפעם הראשונה שבה הוכן מסמך מדיניות כולל ומערכתי ליישום
השימוש במחשבים בחינוך .הכותרת שניתנה למסמך היתה" :מדיניות תקשוב (תקשורת
ומחשבים) במערכת החינוך :קווים למדיניות והצעות לפעולה" .ממסמך זה נגזרה תכנית פעולה
תוך התייחסות לחמישה מימדים עיקריים :הכשרת כח אדם ,פיתוח תשתית ,מיחשוב המנהל
החינוכי ,שימוש במחשבים להוראה וללמידה ,אוכלוסיות יעד .תכנית זו יושמה על ידי משרד
החינוך בעזרת תקציבים שהוקצו לה ,כשברקע המשיכו גופים מחוץ למשרד החינוך לפתח יוזמות
חדשות (משרד החינוך והתרבות ,המזכירות הפדגוגית הוועדה למחשבים במערכת החינוך.)1986 ,
התכנית כללה שורה של פעולות לביצוע בתחום ההכשרה וההצטיידות ,כמו גם המלצות על תכנים
שיילמדו בתחום הכרת המחשב ,בחטיבת הביניים .התכנית התייחסה להכשרת מורים ,הוראת
מדעי המחשב ,סיוע ברכישת תשתיות ולומדות ,תרגול ואימון לימודי בעזרת מחשב ,קביעת
מפרטים טכניים וליווי במחקר והערכה (משרד החינוך והתרבות ,המזכירות הפדגוגית הוועדה
למחשבים במערכת החינוך.)1986 ,
התייחסותם של כותבי התכנית למגוון נושאים הקשורים למחשב מאירה את התפיסות לאורן
התפתחו הנתיבים הראשוניים של שילוב מחשבים בחינוך :למידת יסודות תורת המחשב כתחום
לימודי היתה נתיב אחד מהם ,כפי שסיפר ארנון" :ההתחלה ,שהוביל אותה ד"ר ברטה ,שבאמת
היה פעיל בוועדות ותמך ,הייתה בנושא של הוראת מדעי המחשב ,מבוא למחשבים ,הכרת המחשב
 Computer literacyכמו שקראו לזה אז" (ארנון  .)2011היוזמות הראשונות שהפעיל ברטה בבתי
הספר ,ללימודי יסודות תורת המחשב לוו ביחסי ציבור וקיבלו במה מעל דפי העיתונות .מבחר
פרסומים אלה מופיעים בתצלום  :11לקט קטעי עיתונות המדווחים על יוזמות ראשוניות ללימוד
יסודות תורת המחשב בבתי הספר בראשית שנות השמונים בראשית שנות השמונים.
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תצלום  :11לקט קטעי עיתונות המדווחים על יוזמות ראשוניות ללימוד יסודות תורת המחשב
בבתי הספר בראשית שנות השמונים
(מקור :ארכיון מט"ח)2010 ,
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נתיבים נוספים שהתפתחו במקביל היו שימוש במחשב ככלי לתרגול באמצעות לומדות ,ככלי
לתרגול ואבחון וככלי ניהולי (גלובמן ועירם ;1999 ,פלד ופלד.)1999 ,
הוועדה למחשבים בחינוך לא הקצתה משאבים מתקציבי משרד החינוך לרכישת ציוד ומחשבים
לבתי ספר,למעט במוסדות להכשרה ולהשתלמויות מורים .התקציב יועד לפעולות כמו :פרויקטים
לפיתוח לומדות ,מאגרי מידע ,סקר ספרות ,הנחיה ופיקוח ,הערכת לומדות ומכרז לאישור סוגי
מחשבים לבתי הספר .49כל פעולות הוועדה עסקו בתיאום ובפיקוח על פעולות של גופים בתוך
משרד החינוך – האגף לתכניות לימודים ומחוצה לו מוסדות ואוניברסיטאות ,וכן למימון
פרויקטים עם מוסדות מחוץ למשרד החינוך (משרד החינוך והתרבות ,המזכירות הפדגוגית הוועדה
למחשבים במערכת החינוך ,1986 ,עמ' .)21-22

 3.4.3הפעלת תכנית התקשוב
התכנית הצהירה באופן ברור על מדיניות של איסוף יוזמות חינוכית ,תוך הסדרה ובקרה" :ביישום
התקשוב במערכת החינוך יושם דגש הן בריכוז משאבים לשם פיתוח נושאים מוגדרים ,הן בעידוד
מבוקר של יוזמות מקוריות" (משרד החינוך והתרבות ,המזכירות הפדגוגית הוועדה למחשבים
במערכת החינוך ,1986 ,עמ'  .)7העידוד המבוקר התבצע דרך תמיכה תקציבית וארגונית ביוזמות:
הקצאת משאבים פדגוגיים וכלכליים ,והפצת יוזמות חדשות שצמחו בשדה ,במרחב העשייה
הכוללת של משרד החינוך .מדיניות זו ,אפשרה להשאיר את משרד החינוך "מחובר" :עירני
ליוזמות חדשות ,עדכני ורלוונטי ,ומאידך מעידה על מדיניות של פיקוח ,שמירה על המסגרת
והצמדות לכללים .כל יוזמה נבדקה והופצה רק כאשר נמצאה מתאימה למדיניות משרד החינוך:
" יש לתאם תהליך זה עם המדיניות החינוכית הכוללת של המשרד ,לדאוג להתייחסות (חינוכית
וכלכלית) לשאלת שינוי תהליכי ההוראה/למידה בבית הספר" (משרד החינוך והתרבות ,המזכירות
הפדגוגית הוועדה למחשבים במערכת החינוך ,1986 ,עמ'  .)7על מנת לשמור על מדיניות משרד
החינוך ,הוגדרה בתכנית מדיניות של עריכת ניסויים מבוקרים של תהליכי ההפעלה.
העידוד המבוקר של יוזמות חינוכיות משולבות תקשוב ,מאפיין פתיחות לקבלת רעיונות שצמחו
בשדה .פתיחות אשר יש להניח שהתאימה מאד לתקופה שבה לא היו בנמצא די תכנים ומערכי
למידה מוכנים מראש במשרד החינוך ללמידה בעזרת מחשב ,כיוון שהתחום היה חדש ומתחדש
תדיר .משום כך ההסתמכות על תכנים שפותחו מחוץ למשרד החינוך ועל יוזמות ראשוניות
ונסיוניות היתה מחוייבת המציאות .מאידך ,בדומה לדרך שבה בחרו במשרד החינוך לאמץ את
הטלוויזיה הלימודית תוך לקיחת אחריות על התכנים ,ביקשו אנשי משרד החינוך :יו"ר המזכירות

 49תקציבה השנתי של הוועדה ,להפעלת מדיניות התקשוב בשנת הלימודים תשמ"ו  1985-6עמד
על  1,725,000ש"ח ( 1.9מליון דולר) לפעולות ישירות על ידי משרד החינוך ו 2.4( 2,165,000
מיליון דולר) להצטיידות שהוקצו על ידי מפעל הפיס לבתי ספר ולמוסדות להכשרת מורים על פי
הנחיות הוועדה .סה"כ התקציב עמד על  3,870,000ש"ח ( 4.3מיליון דולר) (משרד החינוך
והתרבות ,המזכירות הפדגוגית הוועדה למחשבים במערכת החינוך.)1986 ,
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הפדגוגית והמפמרי"ם ,לשמור על מעורבות ברורה ומוקפדת בפיתוח ובהפקת התכנים הלומדות,
והפעילויות הממוחשבות.
משרד החינוך לקח את המושכות לידיו בהתניית תקציבי פיתוח ויישום של פעילויות ולומדות
ממוחשבות בבקרה ובהערכה ,והוביל לקראת סוף שנות השמונים מהלך של גיבוש קריטריונים
ברורים וידועים להערכת לומדות ופעילויות ממוחשבות .על פי הקריטריונים הללו ניתנו אישורים
לשימוש בלומדות ופעילויות ללמידה בעזרת מחשב .פעילות או תכנית שלא עמדה בקריטריונים
לא קיבלה את האישור להפצה בבתי הספר במערכת החינוך (לוין ,זליקוביץ ועמיעד.)1988 ,
למרות הפיקוח והבקרה ,ניתן לראות בגישה שאספה יוזמות ורעיונות לשימוש במחשבים ללמידה
ולהוראה ,גישה להטמעת שינוי בגישת "מלמטה למעלה" ,אשר סרסון ופולן ;(Fullan, 2007
) Sarason & Fried, 2003טענו שהיא בעלת סיכויים טובים להצלחה במערכות חינוך ,בניגוד
לגישה הדוגלת בהובלת שינויים המוכתבים "מלמעלה למטה" .יש לזכור עם זאת כי מדובר היה
בצעד שננקט מחוסר ברירה ,כיוון שלא היו עדיין בנמצא די תכנים ומערכי שיעור מוכנים ללמידה
בעזרת מחשב.
כך או כך :אם כמדיניות מתוכננת להטמעת שינוי המתחיל בשדה או מחוסר ברירה ,נעזר משרד
החינוך בגופים שונים אקדמיים ,מסחריים או במורים בשדה לצורך פיתוח התכנים .תהליך זה יצר
שילוב בין שתי הגישות להובלת שינוי" :מלמעלה למטה" ו"מלמטה למעלה" .יישום גישה זו
התאפשר גם בזכות יצירת שיתופי הפעולה של הוועדה למחשבים עם מגוון גופים בתוך משרד
החינוך ומחוצה לו וכפי שטוען פולן ,זהו מהלך שעשוי להוביל להצלחה בהטמעת השינוי (Fullan,
).1994

שמירה על עדכניות – עמידה ביעדים טכנו-מדעיים לאומיים

כפי שניתן להבין ,מסמכי הוועדה הלאומית לתקשוב ומסמכי המועצה לתקשוב בחינוך ,היוו את
תכניות משרד החינוך להטמעת התקשוב כחלק טבעי ובלתי נפרד מהיערכות מדינת ישראל כולה
לעידן המחשב ומהציפייה ממשרד החינוך לתת מענה לצורך בשמירה על מקומה של מדינת ישראל
כמובילה בתחום שנחשב חדשני ומסקרן .ציפייה זו הביאה את מובילי מערכת החינוך להירתם
לניסיונות להטמיע את מדיניות התקשוב בהתלהבות אך מתוך חשש מההשפעות של כניסה לתחום
חדש ולא יציב .החשש התבטא בפתיח לתכנית שבו נבחרו מילים המתארות בזהירות רבה את
המצב והרקע לכתיבת התכנית .המילים שנבחרו" :דינמי" "משתנה" "מהיר" מיועדות להעביר את
המסר של שאיפה לעמוד בקצב השינוי המהיר על מנת לשמור על עדכניות ואופנתיות .מאידך
ממשיכות את המשפט מילים כמו "זהירות" והביטוי "שיקול דעת" המיועדות להזהיר את הקורא
מפזיזות ומרדיפה אחר אופנות חולפות:
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אנו עוסקים בנושא דינמי ומשתנה ,מערכת החינוך ,מטבעה,
מתקשה להתאים את עצמה לקצב שינויים מהיר .החלטות ,גם
אם הן מתקבלות בזהירות ובשיקול דעת רב ,זוכות לביקורת לא
מעטה ולעיתים אף צודקת (משרד החינוך והתרבות ,המזכירות
הפדגוגית הוועדה למחשבים במערכת החינוך ,1986 ,עמ' .)5
בהמשך ,מדגישים הכותבים ,פור וברטה ,את הצורך והשאיפה להתאים את בתי הספר לרוח
המשתנה למרות הזהירות המתבקשת:

היה ברור לנו ,שאל לנו לעמוד מנגד ,וששומה עלינו לקדם את
נושא המחשבים במערכת החינוך ,גם אם החלטות המתקבלות
היום עלולות להתיישן ,או לא להתאים לתנאים החדשים
והמשתנים בעתיד ...המהפכה התעשייתית הניחה את היסודות
לבית הספר של המאה ה ,20-בית הספר שקיים היום .המהפכה
התקשורתית תצמיח ,כנראה ,בית ספר אחר ,שונה מזה של
ימינו .דרכי הלמידה וההוראה ישתנו עם כניסת המחשב הביתי
לכל בית .התפתחות והשתכללות המערכת התקשורתית תשפיע
על מערכת החינוך ועל דרכי תיפקודה .אין זה מקרה שאנו מנסים
לגבש היום מדיניות "תיקשוב" (תקשורת ומחשבים) ,כשבעבר
עסקנו במדיניות המחשב .אין זה שינוי מילולי בלבד (משרד
החינוך והתרבות ,המזכירות הפדגוגית הוועדה למחשבים
במערכת החינוך ,1986 ,עמ' .)5
הדברים הללו ,שנכתבו בפתיח מעידים עדות ברורה על הניסיון להתאים את קצב קבלת ההחלטות
לקצב השתנות הסביבה והטכנולוגיה .מחד מעידה הגישה על הקשבה לשינוי ,לצורך בהתעדכנות,
ומאידך ,ניכרת תחושת דחיפות וחשש להישאר מאחור .קשה היה לעמוד בקצב השינויים ,וקשה
היה לעמוד מנגד כשמחשבים היו הענין העדכני והאופנתי כפי שסיפר ברטה:

כל הענין של המחשבים היה נושא עם משיכה .זאת אומרת,
באותה תקופה כבר היה ברור שמחשבים נכנסים לענין וצריכים
לטפל וצריכים לקדם ,ורבים היו מוכנים לעשות מאמץ לקדם
מחשבים אפילו אם לא ידעו כל כך בשביל מה זה טוב או לא טוב,
מחשבים זה היה "במודה" ,זה היה ” “Inכפי שאומרים כעת
(ברטה.)2011 ,

ההיענות לשינויים והרצון לקרב את מערכת החינוך לעידן החדש ,הביאה להגדרת המחשב הן ככלי
עזר בהוראת המקצועות השונים והן כמקצוע לימודי בפני עצמו .הודגש בה הצורך לראות את
טכנולוגיות התקשוב כאמצעי ולא כמטרה ,והחשיבות בראיית הסיכונים והמגבלות של
הטכנולוגיה במקביל לסיכויים שבה:
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המחשב הינו בעל פוטנציאל עצום לשיפור ההוראה והלמידה
והאפשרויות הגלומות בכלי זה הן עצומות ...במחשב,
ובטכנולוגיות הקשורות עימו טמון סיכוי עצום ,אך יש בהם גם
סיכון רב ...אין לראות בטכנולוגיות התקשוב מטרה לעצמה,
אלא אמצעי להתמודדות נכונה ויעילה בפתרון בעיות מערכת
החינוך .עלינו להיות ערים ורגישים לסכנה האורבת מחדירת
הטכנולוגיות הללו למערכת החינוך (משרד החינוך והתרבות,
המזכירות הפדגוגית הוועדה למחשבים במערכת החינוך,1986 ,
עמ' .)5

האמירה "אין לראות בטכנולוגיות התקשוב מטרה לעצמה" (משרד החינוך והתרבות ,המזכירות
הפדגוגית הוועדה למחשבים במערכת החינוך ,1986 ,עמ'  )5כמו גם ההתייחסות לסיכונים
ולמגבלות ,הן סימנים להתפכחות מסויימת בהקשר לשימוש במחשבים במערכת החינוך ,ולספקות
שניקרו בליבותיהם של מובילי המערכת ,בהובלת שינוי בשלביו הראשונים שיש רצון ותקווה
לאמצו המלווים מדרך הטבע בהתייחסות אמביוולנטית (פוקס.)1998 ,
הפתיח לתכנית לא מפרט באופן ברור את הסכנות הצפויות ,אך ניתן לזהות בו ניצני התפכחות
מהאשלייה שיש בכוחה של טכנולוגיה לפתור בעיות מורכבות כדוגמת אלה שאיתן התמודדה
מערכת החינוך .הספק וההתפכחות מלווים את המסמך יחד עם תקווה שטכנולוגיה תוכל לסייע
בפתרון בעיותיה של מערכת החינוך כפי שצויין לעיל .הכותבים מציגים גישה מתונה ,המבקשת
להראות איזון ,ומוסיפים התייחסות למספר אכזבות ממערכות למידה בעזרת מחשב כמו תוא"ם
וסמ"ל ומיוזמות מערכתיות כמו פרויקט מחי"ש ואפילו מהטלוויזיה הלימודית .מכל המערכות
הללו היתה ציפייה שיסייעו בצמצום הקיטוב והפערים החברתיים ,בהתמודדות עם חוסר במורים
מצויינים ועם קיצוץ בעלויות הנדרשות להקמת פרוייקטים שונים .ההקדמה לתכנית מסתיימת
בתקווה לפתרון מגוון הבעיות הללו גם ללא סיוע המחשב:

המחשב אינו עתיד לפתור את הבעיות המעיקות על מערכת
החינוך ועל בתי הספר היום :הוא לא יוכל להביא פתרון לבעיות
האינטגרציה והאי שיוויון בין תלמידים ובין בתי הספר :הוא גם
לא יוכל לפתור את בעיות המצוקה התקציבית ,המחסור במימון
פעולות בנייה והקמת פרוייקטים חדשים :והוא לא יפתור בעיות
הנובעות ממורים לא מתאימים וממחסור במורים טובים
ומקצועיים .בעתיד הנראה לעין נצטרך לעסוק בבעיות אלו ללא
סיוע המחשב (משרד החינוך והתרבות ,המזכירות הפדגוגית
הוועדה למחשבים במערכת החינוך ,עמ' .)5
הדיון אודות יעילות השימוש במחשבים קיבל במה בעיתונות ובכתבת תחקיר של רות שרייבר
בעיתון "הארץ" מחודש נובמבר  .1985תחת הכותרת שערוריית המחשבים ,נכתב כך:
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מצלמות הטלוויזיה אוהבות לתפוס בעדשותיהן ילדים ממש
פספוסים (קטנטנים צ.א ).היושבים שורות שורות בסדנאות
המחשב בבתי הספר .תלמידים שאצבעותיהם מקישות ממש
בזריזות על על הקלידים ועיניהם נעולות על המילים ,המספרים
והצורות המרצדות על הצגים .גם מנהלי בתי-הספר משתוקקים
להציג כך את מוסדות החינוך שבראשם הם עומדים ,ומכך
נפעמים ומתמוגגים הורי התלמידים .מובן שסוכנויות חברות-
המחשבים לא נותרו אדישות לנוכח מראה מלבב זה .מבחינתן –
יש כאן שוק ענק ,שרק השנה יוציא על רכישת מחשבים חדשים
שלושה עד חמישה מיליארד שקל .האמנם מתגשמת לנוכח עיננו
הבשורה הטכנולוגית של שלהי המאה העשרים? האם באמת
יהיה לכל בוגר מערכת החינוך הישראלית ההבנה ,המיומנויות
והידע הבסיסי בלימודי המחשב? או שמא זוהי תפאורה
ממוחשבת בלבד ,העמדת פנים והבטחת שווא ,בזבוז משאבים
ממלכתיים וציבוריים ענקיים ,ואולי אף שערוריית כספים בסדר
גודל של מיליארדים? (שרייבר ,1985 ,עמ' .)5

אחד ממאפייני ההתפכחות מהאשלייה שטכנולוגיה תוכל לסייע בפתרון בעיות מערכת החינוך
בכלל וצמצום הפערים הלימודיים והחברתיים בפרט ,היה מחקר שביצעה נירה חטיבה בתקופה זו
בישראל ,אודות השימוש במערכות תוא"ם ללימוד מתמטיקה שכותרתו היתה "תצפיות בתרגול
ואבחון יחידני בחשבון באמצעות מחשב המשולב בהוראה כיתתית פרונטלית" (חטיבה)1987 ,
חטיבה הוכיחה במחקרה ,ששיטת לימוד המתמטיקה בעזרת מערכת תוא"ם מקדמת רק חלק
מהתלמידים ולא את כולם .ממצאי המחקר פורסמו בעיתונות ,והיוו קרקע פורייה לדיונים הרבים
שניטשו בתקופה זו בתוך מערכת החינוך ,באקדמיה ובציבור על אופן השימוש הנכון במערכות
מחשוב ומידת תרומתו לקידום הישגי תלמידים.

 3.4שיח ושיג טכנו-חברתי וטכנו-פדגוגי

בנוסף להתפכחות באשר לתרומת האפשרית של מחשבים להתמודדות עם בעיות חברתיות,
התמודדה מערכת החינוך בישראל במהלך שנות השמונים ,כמו מדינות רבות בעולם ,עם שינויים
מהירים שהתרחשו בעקבות ההתפתחות המואצת בתחום המחשוב שהביאה לירידה במחירי
המחשבים ולשינוי באופן השימוש ובטיפול בהם שהפך להיות פשוט יחסית (חטיבה ומברך.)1999 ,
התפתחויות אלה בעולם המחשבים אפשרו לבתי תוכנה קטנים ולמורים לפתח יישומים שונים
ללמידה בעזרת מחשבים ,ללא תלות בגוף מרכזי .הדרך שבה פותחה מערכת סמ"ל מדגימה כיצד
פתחו מחשבי המיקרו נתיב חדש לשימוש במחשבים בחינוך ,שזימן יכולת להשוות ולהבחין
בנקודות התורפה של מערכת תוא"ם .בעקבות זאת ,פיתחו מורים דגם חלופי וחלוצי משלהם כפי
שמספר ארנון:

באיזשהו שלב המורים ברגע שהם שלטו במיקרו מחשב ,לא היה
מהנדס לא היתה מערכת מרכזית ,הם היו צריכים להתחיל
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לשלוט לדעת להעתיק קסטה איך להעתיק קובץ לשלוח קובץ.
אז היו באמת חלוצים שפתחו תכניות ראשונות במיקרו
מחשבים .זה תכנות בשפת בייסיק .אפילו ילדים תכנתו .זה
התחיל מחוגים כהובי כענין ,מורה מלמד את תלמידיו בחוג
למחשבים ,אומר להם תכתבו תוכנת לתרגול ,ילדים בכיתה ג!
ואז חיים שלזינגר בקרית שמונה תפס את הפרינציפ .הוא לימד
בבית ספר דנציגר היה לו תלמיד טוב מכיתה י"א ,לא זוכר את
שמו .באמת זה היה הניסיון הרציני הראשון .הוא אמר אם
התחלתי הוא ניקח שלוש ארבע מורות ונפתח את כל התכנית.
הוא עשה את זה לתומו ,אף אחד לא ביקש ממנו .פשוט כתרגיל,
כהובי ,כיצירתיות כי המיקרו מחשב הכח שלו היה שהוא גמיש
ונח ועם צבעים פתאום ועם שליטה .ופתאום אתה לא צריך
מומחה שיגיד לך מה לעשות ,שמורים שנאו את זה! (ארנון,
.)2011
התפיסה שקידמה את שילוב המחשבים בחינוך קודמה על ידי מי שהאמינו כי למחשב תהיה
השפעה גדולה ומשמעותית על אורח החיים בכלל ועל תהליכים בחינוך בפרט .אנשים אלה הגיעו
ממגוון של תחומי התמחות וכאשר הטכנולוגיה השתנתה ,ונעשתה זמינה יותר לשימושם של מי
שלא התמחו במחשבים פותחו דרכים מגוונות לשימוש בהם .פלד ופלד טוענים כי מדובר בתהליך
אבולוציוני של התפתחות השימוש במחשבים בהוראה בהתאמה למומחיות ולרקע של מי שהוביל
את התהליכים :תחילה הוראת המחשב ,אחריה הב"מ ואז מחי"ש כדגם של הטמעת השימוש
במחשבים לצרכים חינוכיים:

ברטה היה איש מחשבים ,ואת זה הוא ניסה לדחוף .אחר כך בא
השלב של מט"ח ...השלב השני היה טכנולוגיה בשירות
הפדגוגיה ,שזה היה הרעיון של  ,Suppesפשוט העתיקו אותו.
היה על זה גם  .CAI – Computer Assisted Instructionמה
שהם עשו ,הם לפי דעתי העתיקו .לקחו את הקונספט של
 ,Suppesהכניסו את זה לארץ ,זה היה תרגול ואימון מערכת
סגורה שלמורים אין בה ..הם אמרו למורים "תעזבו ,זה לא
עניינכם ,אתם אין לכם מה לעשות עם זה .תביאו את הילדים
למעבדה ".הם הביאו את האנשים שלהם" ,אחר כך בא השלב
שלנו אנחנו באנו ואמרנו "היות וכל הצוות ,אף אחד מאיתנו לא
ראה מחשב בימי חייו ,הרעיון שלנו היה רעיון חינוכי .באנו
ואמרנו העולם הולך לטכנולוגיה ,צריך שהחינוך ייקח את
הטכנולוגיה שמציע לו ,וישתמש בזה לצרכים חינוכיים (פלד
ופלד.)2010 ,
ניתוח רצף הארועים ונתיבי ההתפתחות בראייה טכנו-חברתית מראה ,כי בניגוד לדרך שבה מציג
ארנון וחוקרים אחדים את רצף התפתחות נתיבי השימוש במחשבים בחינוך כיתהליך אבולוציוני
(חטיבה ומברך ;1999 ,פלד ופלד ,)1999 ,התפתחו התפיסות השונות זו לצד זו ולאו דווקא ברצף
עוקב .יתר על כן ,הטמעתן של המערכות השונות ושל הפרוייקטים לשילוב מחשבים בחינוך לא
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התרחשה באופן תהליכי אנלוגי אלא במקביל ,תוך שיח ושיג דינמי שהבליט גישות אחדות על פני
אחרות בתקופות שונות.
מרחק הזמן שחלף מאז נערכו אותן סקירות מחקריות שתיארו התפתחות סדרתית של הנתיבים
השונים לשימוש במחשבים בחינוך חטיבה ומברך ;1999 ,פלד ופלד ,)1999 ,מאפשר התבוננות על
מהלכי מדיניות התקשוב מתוך ראייה רטרוספקטיבית של התפתחות הטכנולוגיה מול
ההתפתחויות בשדה החינוך .מנקודת מבט זו ,נראה כי הבולטות והנראות של כל גישה טכנו-
פדגוגית בתקופתה ,נבעו מהאידיאולוגיה החינוכית של מי שהובילו את מדיניות התקשוב באותה
תקופה ,ואת תפיסתם באשר לאופן הנכון לשימוש במחשבים בחינוך לצורך קידום המטרות של
מערכת החינוך באותה עת .משום כך ,בלטה בכל תקופה תפיסה אחרת ,שהתאימה לאידיאולוגיה
החינוכית-חברתית שגייסה אותה לצרכיה :הב"מ גוייסה לצמצום פערים לימודיים וחברתיים
בשנות הרפורמה בחינוך ,ומאוחר יותר בשנות התשעים כפי שיתואר בהמשך ,גוייסו לחינוך
ה"יישומים פתוחים" 50בחסות הרציונל של 'מדע וטכנולוגיה לכל' – בתכנית "מחר  ,"98מטרה
שהוצבה בראש סדר העדיפויות הלאומי כלכלי בשנות התשעים .נתיב החשיבה האלגוריתמית ,לא
בלט ולא הפך להיות נחלת הכלל בתקופה כלשהיא ,כיוון שלא גוייס לקידום מטרות חברתיות
חינוכיות ונשאר מנת חלקם של תלמידים שבחרו להרחיב את השכלתם והתמחותם במסלולים
הטכנולוגיים-עיוניים ובתחום מדעי המחשב.
"זו היתה התנגשות בין תפיסות שונות" :התגבשות נתיבי השימוש במחשבים בחינוך
השונות בתפיסות לגבי שימושי המחשב ,אשר הובילה כאמור לפיתוח נתיבים שונים של שימושים
במחשב בחינוך הביאה מאוחר יותר לפיתוח תפיסות שונות לגבי שימושי המחשב בחינוך שונות זו,
התבססה על השוני בתפיסות של הקבוצות הרלוונטיות את השימוש במחשבים בחינוך :אנשי
חינוך שהגיעו לעיסוק בתחום התקשוב מעולם המחשבים ,כמו ברטה ,ארנון ,גבעון 51ולירון,
האמינו בתרומתה של למידה חישובית – למידת המחשב עצמו ככלי לפיתוח חשיבה .להם היתה
תפיסה שונה לגבי שילוב מחשבים בחינוך מזו של אנשי חינוך מהזרם הפילוסופי,
קונסטרוקטיביסטי שראו במחשבים כלים לפיתוח חשיבה באמצעות גישה בלתי מוגבלת למידע
ולהבניית ידע כמו יניב ,חן ,סלומון ,אבירם ואחרים .אלה גם אלה נבדלו בתפישתם מאלה שראו
בתקשוב דרך ליישום הגישה הלומדתית-התנהגותנית שדגלה בפיתוח לומדות סגורות כמו אוסין,
פלס ואחרים.
השוני בין הגישות השונות הביא לפיתוח נתיבים שונים לשימוש במחשבים בחינוך .נתיבים
שהתבלטו לסירוגין על רצף זמן בהתאם להתפתחויות בעולם המחשוב ולצרכים הפדגוגיים

 50חטיבה ומברך הגדירו מערכת "פתוחה" כתשתית טכנולוגית המכילה משימות שהמענה עליהן
מצריך איסוף מידע מחוץ למערכת עצמה .מערכת "סגורה" הוגדרה כמערכת המכילה משימות
שתשובותיהן הוכנו מראש במאגר לבחירת הלומד (חטיבה ומברך.)1999 ,
 51פרופ' יהושפט (שפי) גבעון ,בעל תואר דוקטור במדעי המחשב ,ממקימי המרכז לאינפורמטיקה
במכללת בית ברל באמצע שנות השמונים ,עסק ועוסק בהכשרת מורים לשימוש במחשבים
בחינוך מראשית שנות השמונים ממובילי התפיסה הדוגלת ברעיון שידע מסויים במדעי המחשב
הוא הכרחי לשימוש נכון בכלים דיגיטליים להוראה.
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והחברתיים אך בסופו של דבר ממשיכים להתקיים עד היום זו לצד זו ,ולא חדלו מלהתקיים
במערכת החינוך כל אימת שהתפתח גל חדש של שימוש בטכנולוגיה לחינוך .ההיסטוריה של
התקשוב מלמדת כי כל התפיסות נותרו קיימות ולא דעכו ,כפי שניתן אולי להבין מסקירות שכתבו
חוקרים אחדים בשנים מוקדמות יותר (חטיבה ומברך ;1999 ,פלד ופלד .)1999 ,אך את כל מובילי
הגישות ומיישמיהן איחד רעיון מוביל אחד והוא שטכנולוגיות מחשוב יש בהן תרומה גדולה
וחשובה לקידום החינוך .רעיון שהיה ועודנו נטוע עמוק בליבותיהם של אנשי חינוך בעולם כולו
ובישראל מקבל משמעות רחבה ועמוקה של המשך קידום הרעיון הציוני הטכנו-מדעי.
היישומים הפתוחים היו מבוססים פחות על תרגול מובנה מראש ויותר על שימוש במחשב ככלי
עזר בתהליכי למידה (חטיבה ומברך .)1999 ,כפי שתיארה חטיבה:

הגישה לקראתה הולכים כיום בבתי הספר היסודיים היא למידה
פעילה באמצעות מחשב ,ושילוב השימוש בכלים פתוחים
במקצועות הלימוד .לדוגמה ,מעלים טקסט מסויים על תמלילן
והתמידים עוסקים בחקר פעילויות לשון – ממיינים פעלים ,לפי
אותו קו ,מנסים לשלב את לוגו בלימודי הגיאומטריה בכיתות ד-
ו (חטיבה  ,1988עמ' .)62
לוגו חוזרת לבמה
פיתוח המחשבים האישיים החזיר לבמה את גישת הלמידה האלגוריתמית ,שניתן היה כעת לאמץ
מחדש עם כניסתם של מיקרו מחשבים לבתי הספר ולבתים .באמצע שנות השמונים ,פתח ד"ר
אורי לירון ,איש מדעי המחשב בטכניון ,את מרכז לוגו וגייס כמה מחלוצי התקשוב להובלת המיזם.
דלית לוי ,אז סטודנטית ,שחקרה פעילויות בלוגו ושמשה כמדריכה במרכז לוגו ,מספרת:

לירון היה ממובילי לוגו שנתפשה ככלי חינוכי .מקשר בין עולם
הטכנולוגיה לעולם החינוך .זו שפת תכנות לילדים .יוזמה
לילדים .הרציונל שלה הוא לפתוח את עולם החישוביות
והחשיבה החישובית לאוכלוסיה רחבה .המרכז היה פעיל ואיגד
כמה מומחים לשילוב מחשבים בחינוך שדגלו בגישה הזו" :יזמה
מאד פעילה .במשך כמה שנים היינו מקיימים מפגשים חודשיים
והשתלמויות מורים .עוזי ארמון נירה קרומהולץ ,שפי גבעון.
כולם היו במרכז לוגו ...נוצרה אוירה מאד יזמית חדשנית .הכל
הסתובב סביב יישומים חינוכיים של מדעי המחשב ,תכנות (לוי,
.)2012
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לקראת סוף שנות השמונים משרד החינוך כבר גיבש מדיניות ,גייס מדריכים ,אימץ יוזמות ופיתח
תכנים מתאימים לשימוש במחשבים בחינוך .סביב הטמעת התקשוב ,בתוך משרד החינוך ומחוצה
לו ,התנהל שיח ושיג אודות מערכות למידה סגורות ופתוחות ,ועל תפיסת תפקיד המורה בעולם
שאליו "חודרים" המחשבים .השיח לווה בוויכוחים אקדמיים ערים (חטיבה ומברך ;1999 ,פלד
ופלד ;1999 ,סלומון ;1997 ,חן )1999 ,והיה לו ביטוי מעשי בשטח ,כפי שסיפר רגב:

התחילו כל מיני פיתוחים שהתחילו על המיקרו מחשבים .כניסת
המיקרו מחשבים והאפשרויות שהם נתנו ...כולם מסביב האמינו
(בתוא"ם צ.א ).לא נתנו לקולות חדשים להיכנס ,כי התחילו
להגיע ...הקולות שהגיעו אמרו תפתחו תפתחו תפתחו .לא יכול
להיות שמורה לא יכול להתערב ,כלי לא יכול להיכנס ,איזה
לומדה אחרת לא יכולה להיכנס .אתה לא יכול לעשות את זה.
זה אמצע שנות השמונים ...פתאום אתה רואה שאתה יכול לתת
לילד כלי חזק והוא יכול לצייר והוא יכול להתבטא והוא מדבר
אליו באמת (רגב.)2011 ,
שילוב השימוש במחשב באופן הזה כסביבות פתוחה והשימוש ביישומי מחשב ככלי עזר בלמידה
היו שונים מאופן השימוש טכנולוגיות מחשוב שחדרו לבתי הספר בשנות השבעים ותחילת שנות
השמונים ,טכנולוגיות מחשוב שהבסיס להן היה מערכות תרגול בעיקר .כעת ,בהשוואה לסביבות
החדשות שפותחו ,נחשבו מערכות אלה סגורות:

התפישה היתה טובה יכל לשרת מאות תלמידים והיה מעקב
והיה מסודר היתרונות הטכניים היו אדירים אלא שההיבט
הפדגוגי לא היה נח .מורה ותלמיד לא יכלו לשנות כלום ...הכל
היה סגור כלומר ...קשה לומר שאנשי חינוך באקדמיה
ובמכללות אהבו את זה .לא אהבו את זה ...בגלל שזה היה סגור,
זה בא מלמעלה .למורה לא היה מה לומר .עקפו את המורה .זה
היה מנוכר .כלומר המורה היה ..טכנאי .תכניס את הכיתה
תוציא את הכיתה .הנה הדוחות תלמד (רם.)2011 ,
הגישה לפיה ניתן להתגבר על המחסור במורים טובים בעזרת טכנולוגיה ,ולייצר מהלכי למידה
שהם "חסיני מורה" נתקלה בהתנגדויות מצד מורים והיו שטענו שהתנגדויות אלה היוו מכשול
בהטמעה של השימוש בטכנולוגיה בחינוך :בטלוויזיה הלימודית ובמחשב (נרדי ;1975 ,פלד ופלד
 ;1999ריינר-פינק.(Cuban, 2001; Dawes & Selwyn, 2006; 2012 ,
ירידת מחירי המחשבים הפכה את הנגישות לרכישת מחשבים קלה יותר .מספרת יהודית רם:

בית ספר נגיד החליט שהוא רוצה להתמחשב .אז היו לו כמה
אפשרויות אפשרות אחת שהוא הלך לחברות כמו קומודור ואפל,
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הלכו לאיזו חנות מחשבים ,עסק של מחשבים וקנו מעבדת
מחשבים .ואז קיבלו את ההדרכה ממשרד החינוך (רם.)2011 ,
הכלים החדשים שפותחו ואיתן הגישות הפדגוגיות השונות ,פתחו אפשרויות חדשות שלא היו
קודם לכן לשימוש במחשבים .מכאן החלה לנבוע ביקורת ,מצידם של אנשי מחקר ואנשי חינוך
בשדה על מגבלותיהם של המחשבים הוותיקים כפי שמתאר רגב:

לקראת סופן (של שנות השמונים צ.א ).כבר נשמעו קולות מאד
מאד חזקים .מצד משרד החינוך ואנשים תיאורטיקנים ואחרים,
אבל בעיקר כאלה שמדברים בהרבה מאד סיסמאות בלי שיש
להם הוכחות אבל הסיסמאות נשמעות כל כך יפות ומשכנעות,
יצירתיות ,פתיחות .התחילו להישמע כל מיני קולות .כתבו
בעיתונות ,במחקרים .אורט הוציא עיתון ועמל הוציא עיתון
(רגב.)2011 ,
עם החשיפה לאפשרויות חדשות לשימוש במחשבים בחינוך בעלויות נמוכות וזמינות מבעבר ,הפכו
היוקרה והעלויות הגבוהות של תוא"ם מסמל של קידמה וחדשנות לאבן נגף:

תואם היה יקר ,יוקרתי .היה צריך המון כסף לתשתיות והיה
צריך חדר מיוחד לשרת ושולחנות מיוחדים ,ותפיסה אחרת ולא
אהבו את מט"ח .הרשויות פשוט לא יכלו לשאת בנטל של
תשלומים לתוא"ם למט"ח ,היה יקר מאד .התשלום השנתי היה
יקר מאד ולעומת זה ברגע שקנו את המיקרו מחשב וקנו את
הקסטות וגם מורים פיתחו פתאום זה נהיה יותר פשוט .ברור
שהיה בלאי ואחכ זרקו את המחשבים ,אבל זו היתה מהפכה.
תוא"ם היה בהשכרה .הם (מט"ח) לא מכרו את תוא"ם אלא רק
קנו את הזכיון .היו עלויות מאד גבוהות שרשות מקומית מן
השורה היה לה קשה לעמוד בה אבל לא היה משהו אחר עד
שנכנסו המיקרו מחשבים (ארנון.)2011 ,
בשיאו של השיח החינוכי והמקצועי ועל רקע הביקורות שנשמעו אודות המערכת בשל היותה
סגורה ועוקפת את תפקידם המקצועי של המורים ,פרסמה נירה חטיבה מחקר ובו הציגה נתונים
על פיהם שימוש במערכת תוא"ם לתרגול מתמטי ,מסייע לתלמידים חזקים בלבד ).(Hativa, 1988
פרסום המחקר בעת הזו ,ליבה את השיח הער שכבר התקיים בשדה החינוך ,בציבור ובאקדמיה
אודות הגישה הסגורה של תוא"ם מול הגישות הפתוחות שהתגבשו כנתיב חדש לשימוש במחשבים
בחינוך.
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כאמור ,באמצע שנות השמונים כאשר החלו בתי ספר לרכוש מחשבים אישיים לשימוש התלמידים
ונרכשו מחשבים אישיים על ידי חלק מבתי האב בישראל ,נחשבו מערכת תוא"ם ומערכות תרגול
דומות מבחינה פדגוגית וטכנולוגית למערכות סגורות ועוררו התנגדות בשל כך" :מערכת תוא"ם,
אחת התכונות שלה ,גם בפילוסופיה וגם בהתנהגות האנשים ,זו היתה מערכת סגורה .שכך תעשה,
ולא אחרת .וזה יכול להיות שעורר אנטגוניזם .במיוחד שהיו מערכות אחרות הרבה יותר פתוחות"
(ברטה.)2011 ,
פלד היה אף הוא בין מבקרי תוא"ם כמערכת סגורה וטען שלמורים לא היתה נגיעה בה:

זה היה תרגול ואימון .מערכת סגורה שלמורים אין בה חלק .הם
אמרו למורים 'תעזבו ,זה לא עניינכם ,אתם אין לכם מה לעשות
עם זה .תביאו את הילדים למעבדה' .הם הביאו את האנשים
שלהם ,טכנאים והמערכת היתה סגורה בפני המורים .ואז היה
מרד בעצם .שמי שהוביל את זה – זמרה 52ואני ועוד חבורה גם
אלכסנדר 53היה איתנו (פלד ופלד.)2010 ,
גופים פרטיים ומורים שפיתחו סביבות באותם ימים ,התקדמו על פי ההיגיון הפדגוגי הפתוח.
במילים חריפות תיאר אלישע בביוף ,איש חינוך שעסק בתחום ,את האכזבה שנחל מהטכנולוגיה
הישנה של מט"ח ואת מה שפיתח כמענה לסביבת תוא"ם היקרה והסגורה:

מערכות תוא"ם (תרגול ואבחון באמצעות מחשב) ששווקה
בממון רב ,הבטיחה גדולות ונצורות למערכת החינוך ביישובי
הפריפריה ,וההבטחה הגדולה נגוזה ,יחד עם הכסף הגדול
ששולם עבורה ...כאנטיתזה (הייתי אז מנהל בית ספר יסודי
באופקים) ,יצרתי באותם שנים את 'צב-צבר' (המבוסס על שפת
הלוגו) ...את הכלי המקורי יצרתי על מערכת  PDP 11שהוחבאה
מתחת למערכות התרגול (מדובר על הימים שלפני הופעת
המחשבים תואמי  ,IBMוהפצתי אותה חינם לכל מי שהיה
מעוניין בשילוב אחר של המחשבים בהוראה ...חלוץ נוסף
מאותם ימים – ד"ר צביקה מרום שלמרות היותו כבר אז איש
עסקים ,עסק בפיתוח הכלים הפתוחים הראשונים בעברית
למערכת החינוך על אותה מערכת – קל-כתב קל-חשב וקל-דע,
מעבד תמלילים ,גיליון אלקטרוני ובסיס נתונים ,כלים שיחד עם
'צב צבר' הציגו כבר אז דרך אחרת לשילוב המחשב בהוראה
(בביוף.)2009 ,
בביוף מתאר סוג של מרד ובוחר להשתמש במילה "אנטיתיזה" כמניע ליצירת מערכת תרגול
שהופצה חינם ,בעידן שבו רשויות היו נכונות להשקיע סכומי עתק במערכות דומות .תיאורו של
 52ד"ר זמרה פלד ,חוקרת חינוך .עמדה בראש צוות פרוייקט מחי"ש.
 53ד"ר גד אלכסנדר ,חוקר חינוך ,שותף לפרוייקט מחי"ש.
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בביוף נראה גם היום ,במרחק השנים כתיאור של ניסיון שעשה על מנת לחתור תחת ההגמוניה של
המערכת הקיימת ולהציע תחליף ,מתוך בסיס רעיוני.
מה שפלד מתאר כ"מרד" ארנון מתאר כ"מלחמה" ובביוף כ"אנטיתיזה" ,דומה בעיקרו לשיח ושיג
שמתארים ביקר ופינץ' בין קבוצת רלוונטיות של משתמשי טכנולוגיה ,הנותנות לה מגוון של
פרשנויות .שיח ושיג המהווה כור היתוך להתפתחות נתיבי מגוונים של פרשנויות ושימוש
בטכנולוגיה על ידי המשתמשים בה ).(Pinch & Bijker, 1984
במקרה המתואר כאן ,התפתח נתיב חדש לשימוש במחשבים בחינוך כפי שארנון מתאר במילותיו:
"הסיבה שמורים פיתחו לבד תוכנות היתה חלק מהמלחמה בין מט"ח למשרד החינוך ולכל היתר...
ופתאום אתה לא צריך מומחה שיגיד לך מה לעשות שמורים שנאו את זה" (ארנון .)2011 ,יניב,
מתאר מצידו את התחושה המדירה בקרב מורים שחשו כי המורה "אין לו שום מקום בתהליך
הזה" (יניב .)2011 ,אמירות אלה מאפיינות את אחת הטענתות המרכזיות כנגד המערכות הסגורות,
בדיון סביב השימוש במערכות סגורות מול מערכות פתוחות :המערכות הסגורות נחשבו מערכות
"עמידות מורה" – .Teacher Proof
לדבריה של רם ,המערכת הסגורה "איבחנה את הילד" והקצתה עבורו תרגילים מתאימים .היו
מורים שהתנגדו ללמד בעזרת מערכות התרגול הסגורות אך היו מורים שמערכות כאלה היוו עבורם
מפלט מקשיי ההוראה:

המורה קיבלה דוח מודפס .זה היה טיפה יותר מתוחכם באופן
עקרוני המורה צריכה לקחת את הילד ולעבוד איתו על הנושא
שבו הוא חלש .המערכת היתה מתוחכמת כי היא תגברה אותו,
היא לא כל כך נתנה לו לרוץ .אבל היא לא נתנה לו רק את זה כי
הוא ישתעמם עד מוות ...היו מורות שעבדו מאד קשה ,אבל
באופן עקרוני התייחסו לזה כבייביסיטר ,ולא הסתכלו על
הדוחות כי הם לא ידעו מה לעשות עם זה' ,אז הוא ברמה כזאת
אז מה אבל אני עכשיו מלמדת את החומר של כיתה ג' זה שהוא
לא יודע את החומר של כיתה ב זה בעיה שלו' .המערכת כבר
תתרגל אותו עד שהוא ילמד" (רם.)2011 ,
גבעון ,כמו רם מנסה להסביר את היחס הדו-ערכי של מורים למערכת" :הם העדיפו דברים פשוטים
ולא רצו להתאמץ .לכן מעדיפים סקינר .המורים תמיד חיפשו דברים קלים .אם כי פילוסופית הם
התנגדו" (גבעון .)2012 ,דבריו של גבעון ,מנכיחים את הויכוח שניטש בתוך קהילת המורים :היו
מורים שחשבו שתכנית פתוחה עדיפה מבחינה חינוכית ,ולפיכך "מרדו" במערכות הסגורות ,והיו
לעומתם כאלה שהעדיפו את המערכת הסגורה ,שחסכה מהם זמן הכנה ומורכבויות נוספות.
הדיון אודות מקומו של המורה ,גלש ממגדל השן האקדמי וקבע אחיזה בשטח .מורים רבים לא
השתמשו באופן מלא במערכת המורכבת יחסית לתפעול ,שפעלה "מעל לראשם" .לכך נוספו קשיים
בתפעול מערכות תוא"ם שבלטו יותר עם כניסתם של מחשבים אישיים לבתי הספר" :תארי לך
שכיתות ,בשביל לתרגל את העשרים דקות האלה ,עלו על אוטובוס ונסעו ...כל האופרציה ועל כל
העלויות שהיו מסביב הסיפור הזה .לדעתי מעט מאד תפוקה" (רם .)2011 ,מורכבות נוספת נבעה
מכך שמערכות תוא"ם דרשו לצורך התקנתן והפעלתן מעבדות מחשוב סגורות ,בעוד ששימוש
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במחשבים אישיים ללמידה בעזרת מערכות הב"מ כמו סמ"ל או למידה אלגוריתמית כמו שימוש
בלוגו ,התאפשר בקלות בכל מקום בבית הספר בו ניתן היה לחבר את המחשב לחשמל .אנשי משרד
החינוך וברטה ביניהם ,תמכו בשימוש במגוון של מערכות ובפיזור המחשבים ברחבי בית הספר
כפי שמתאר ארנון:

אם היו עדיין בתי ספר שרצו לעבוד עם סמ"ל נתנו להם .גם
התפישות הפתוחות שמשרד החינוך מאד מאד תמך בזה .גם
הצורה החיצונית השתנתה .ואמרו אנחנו כבר לא בעד מעבדות
מרכזיות אלא בחדרי ספח במסדרונות .בואו נפזר (ארנון.)2011 ,

הדיון בין מצדדי הגישה הפתוחה לאלה שתמכו בגישה סגורה לשימוש במחשבים ,שהחל עם
התרחבות השימוש במחשבים אישיים הלך והתעצם .מנחי משרד החינוך והמפקחים ,היו אלה
שהובילו את הגישה הפתוחה מול מנהלי המחלקות במט"ח שצידדו בשימוש בתוא"ם .כעת כבר
תואר הדיון והויכוח כמלחמה כפי שמספרת רם" :המנחים של משרד החינוך חתרו לרעיון הזה של
'פתוח פתוח' ,תוכנות ,לומדות פתוחות הם נורא התנגדו למה שעושים במט"ח .זו היתה ממש
מלחמה ,ממש מלחמה" (רם.)2011 ,

מלחמת המנחים
מנחי משרד החינוך היו מדריכים שמשרד החינוך גייס והכשיר על מנת להטמיע דרכי הוראה
ולמידה משולבות מחשבים בגישה הפתוחה שהובילה שימוש ביישומי מחשב ,על פי המדיניות
שהתוותה הוועדה למחשבים במערכת החינוך בתכנית התקשוב ( 1986משרד החינוך והתרבות,
המזכירות הפדגוגית הוועדה למחשבים במערכת החינוך .)1986 ,המנחים הדריכו את המורים
בבתי הספר בשימוש בתוכנות וביישומי מחשב לתהליכי למידה על גבי מחשבים ,יישומים ולומדות
שנרכשו על ידי בתי הספר .המפגש בין מנחי משרד החינוך למנחי מט"ח שהדריכו את המורים
בשימוש במערכות תוא"ם בבתי הספר ,בכנסים ובימי עיון היה בלתי נמנע ונפיץ .כל אחד מהצדדים
בדיון הזה היה מגוייס לאידיאולוגיה ולרציונל משלו אודות שימושי המחשב בהוראה .זו היתה
זירה שבה התנהל ויכוח מקצועי ,פדגוגי אידיאולוגי ולעתים קרובות אישי סביב הגישה שנחשבה
"הנכונה" לשילוב מחשבים בהוראה ובלמידה .מלחמת ה"פתוח" מול ה"סגור" .נילי מור ,54שהיתה
מנחה מטעם משרד החינוך ,מתארת חוסר הערכה הדדית:

במקביל היה תוא"ם ,אנחנו נכנסנו כשתוא"ם היה בשטח .לא
הדרכנו תוא"ם .אנחנו דיברנו בשפה אחרת .לא היו בתי ספר

 54ד"ר נילי מור היתה מראשוני המנחים לתקשוב של משרד החינוך וניהלה את תחום התקשוב
במכללת לוינסקי בין השנים .1997-2008
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שהיה גם תוא"ם וגם אנחנו .לא היתה הערכה הדדית גדולה
(מור.)2012 ,
למאפיינים המקצועיים של הדיון ,מוסיפה פרשנותו של אוסין נקודת מבט פוליטית ,המתייחסת
למאבקי כח סביב השליטה בבתי הספר:

היו  40מדריכים והיה לנו (למט"ח צ.א ).קשר מתמיד עם בתי
ספר .וזה היה מה שגרם לכך שמשרד החינוך החליט שאנחנו
יותר מידי חזקים .יותר מידי לוקחים את המקום שלהם .בזמן
מסויים החליטו שלא רוצים יותר את המדריכים שלנו שיהיו
מדריכים של משרד החינוך (אוסין.)2011 ,

 3.4.1אופנות חולפות ותפקידים מתחלפים
ימי שיתוף הפעולה בין משרד החינוך לבין מט"ח ,שהשתלב במדיניות משרד החינוך לעודד פיתוח
יוזמות ולתמוך בהן ,הלכו ונעלמו .תחת זאת הפכו בתי הספר לזירת מאבק על כח ושליטה דרך
האידיאולוגיה להובלת תהליכי למידה משולבים מחשוב .הקונפליקט בין מט"ח למשרד החינוך
ביטא שינוי מתהווה בתפיסה כלפי הטכנולוגיה הלימודית שקידם מט"ח ,שהוקם בשנות השבעים
כארגון מוביל חדשנות טכנולוגית בחינוך .כעת ,לקראת סוף שנות השמונים נתפשה הוראה
באמצעות מחשב כגישה מיושנת ,שמרנית" ,סגורה" ולא אופנתית ,כפי שסיפר רגב שכיהן כמנכ"ל
מטח ,וכפי שסיפרו מרואיינים רבים כמו ארנון ,רם ,אוסין ,ברטה ,מור ואחרים (אוסין;2011 ,
ארנון ;2011 ,ברטה ;2011 ,מור ;2012 ,רגב ;2011 ,רם.)2011 ,
מנחי משרד החינוך ,שהובילו כעת הדרכת מורים לפי רציונל של שימוש ביישומים בגישה הפתוחה,
נתפשו כמובילים גישות פדגוגיות אופנתיות וחדשניות .עבור מנחי משרד החינוך עצמם ,היה
בדימוי החדש שינוי מרענן ומנוגד לתפיסה השמרנית שהובילה תכנית התקשוב משנת ( 1986משרד
החינוך והתרבות ,המזכירות הפדגוגית הוועדה למחשבים במערכת החינוך )1986 ,תכנית שכותביה
הובילו את משרד החינוך לנקוט זהירות בשילוב המחשבים .תקופה זו בדברי ימי התקשוב במערכת
החינוך ,היתה תקופה ייחודית שבה משרד החינוך הוביל שינוי בתפיסה ,והמנחים שפעלו בשטח,
עשו זאת מתוך תחושה שיש בידם רציונל טכנו-פדגוגי מוצק העושה שימוש חדשני בטכנולוגיה
חינוכית כפי שסיפרו גלעד ,מור ,הליוול ,שורק  55ומרואיינים נוספים (גלעד ;2012 ,הליוול;2012 ,
מור ;2012 ,שורק.)2012 ,
היבטים טכנו-חברתיים

 55ד"ר מרדכי שורק הוא בעל תואר ראשון במתמטיקה תואר שני במדעי המחשב ובעל תואר
דוקטור בהוראה בסיוע מחשב .הקים באמצע שנות התשעים במכללת לוינסקי לחינוך את תחום
ההוראה באמצעות מחשב והיה חבר במספר וועדות תקשוב של משרד החינוך .שורק הוא
ממקימי עמותת מו"ח  -האיגוד הישראלי למחשבים בחינוך.
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על פי אסכולת  ,SCOTחלק מהגמישות הפרשנית סביב חידושים רדיקליים היא התופעה שבה
קבוצות חברתיות שונות ,מייחסות משמעויות שונות לטכנולוגיות חדשות ( ,)Bijker, 1995מה
שמוביל לדעות מנוגדות ולוויכוחים לוהטים .הדיון האידיאולוגי האקדמי והמעשי שהתנהל בין מי
שייצג את הגישה הסגורה לשימוש בטכנולוגיה ללמידה באמצעות לומדות מסוגים שונים ,לבין
הגישה הפתוחה שדגלה בשימוש ביישומי מחשב כגון מעבד תמלילים ,גליון אלקטרוני ,בסיסי
נתונים ומאגרי מידע ,ואשר הפך למלחמת המנחים ,הוא דוגמה לשיח ושיג עליהם דיברו ביקר
ופינץ' ) (Pinch & Bijker, 1984וטענו שמדובר בתהליכים המובילים לסגירה ולהתייצבות של
אופי השימוש בטכנולוגיה.
הפעלת מדיניות תקשוב לאומית בעקבות כתיבת תכניות תקשוב לאומיות ,יכולה להתפרש כניסיון
לסגור באופן מלאכותי ומוכתב את השיח אודות סוג השימוש במחשבים במערכת החינוך .בפועל,
נקודות הזמן שבהן החליט משרד החינוך לכתוב תכניות תקשוב היוו נקודות על ציר התפתחות,
חלק משיח ושיג בין קבוצות רלוונטיות שהתבטא בדיוני הוועדות ובניירות העמדה שהגישו חוקרים
לקראתן (משרד החינוך והתרבות ,המזכירות הפדגוגית הוועדה למחשבים במערכת החינוך.)1986 ,
הפעלת המדיניות לא הביאה ל"סגירה" או לייצוב אופי השימוש במחשבים ללמידה .אדרבא -
הוויכוח נמשך והתעצם על רקע אכזבה מתמשכת המתבטאת באמירות של חוקרים ופרקטיקנים
אודות חוסר הבנה כיצד ניתן לעשות שימוש מיטבי בטכנולוגיה להעלאת הישגים לימודיים .אכזבה
זו ,היא אכזבה חובקת עולם ) .(Elgali & Kalman, 2010; OECD, 2015בישראל קיבלה אכזבה
זו משמעות ייחודית בשל המשמעות הלאומית של טכנו-מדע ומשום שנושאי החינוך ,והסיכוי
להעצים אותו ולהציל אותו בעזרת טכנולוגיה הוא צורך ותיק ששורשיו מגיעים הרחק בהיסטוריה
של למעלה ממאה שנה.

יישום מדיניות התקשוב :מיסוד מערך הדרכה והשתלמויות

העמימות שאפפה בשנות השמונים את המטרות ואת אופני השימוש במחשבים הובילה לניסיונות
לפתח דרכים ליישום ולהטמעת מדיניות תקשוב במערכת החינוך ,שבלטו בהן שני מהלכים
בכיוונים מנוגדים .האחד היה פיתוח עזרי למידה והוראה שצמחו "מהשטח" ואומצו על ידי משרד
החינוך ,על ידי גופים כמו מט"ח ,מק"מ ,מכ"ל ,סמ"ל ואחרים ,בתהליך מלמטה-למעלה (ארנון,
 ;2011חטיבה ומברך ;1999 ,פלד ופלד .)1999 ,למהלך זה נלוותה כניסתם של מנחים ומובילי
פרויקטים מתוקשבים מטעם אותם גופים שפיתחו עזרי למידה ,לתוך מוסדות חינוכיים ולמערכות
חינוכיות ביישובים ,בעוד שלמשרד החינוך עדיין לא היתה מערכת ממוסדת של הנחייה והדרכה
(הליוול ;2012 ,מור.)2012 ,
באמצע שנות השמונים פעלו במערכת החינוך ארבעים מנחים מטעם מט"ח שקיימו קשר רציף עם
מורים בבתי הספר ברחבי הארץ .מנחי מט"ח ומנחים מטעם גופים אחרים עסקו בהדרכה
ובהקניית ידע אודות תחום שמעט אנשים במערכת החינוך הכירו .בעקבות זאת החליט ברטה
להקים מערך השתלמויות והדרכה במשרד החינוך ,כפי שהוא מספר:
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זה היה סוף שנות השמונים .לא רציתי שיותר מידי מחשבים יהיו
בסיס לעציצים ,והחלטתי להקדיש כסף כדי להקים צוות
הדרכה .התפתח מצב כזה שהיו שני צוותי הדרכה .אחד למדעי
המחשב וצוות אחר שעסק ביישומי המחשב בחינוך וזה הפך
למדריכים של כל מחוז ומחוז .כל מחוז מצא מספר ימי הדרכה
בעצמו וכעבור זמן מונו מפקחים בכל מחוז ומחוז (ברטה.)2011 ,

המדריכים נזקקו להכשרה מהירה ומתעדכנת ,כיוון שהטכנולוגיות השתנו בקצב מהיר והיתה
תחושה שיש להזדרז כדי לא לאחר ולפגר אחר הטכנולוגיה מתעדכנת כדי לא לאבד את
הרלוונטיות ,כפי שאמר הררי בנאום שנשא בשנת :561988

כבר היום ,חובה עלינו להכשיר את כל מורי העתיד בתכניות
לימוד שבהן המחשב הוא חלק יומיומי של תהליך הלמידה.
האם חיל האוויר מכשיר את טייסי העתיד בעזרת כדורים
פורחים? האם אגד מכשירה נהגי אוטובוסים על ידי קורסים
לעגלונים? האם יתכן שסמינר למורים או בית ספר לחינוך
באוניברסיטה יכשיר את מורי העתיד מבלי להרגילם מהיום
הראשון לפעולה יומיומית בסביבה מרובת מחשבים? (הררי,
( ,(1988ראה נספח ב').
נאוה גלעד ,שגוייסה למחזור הראשון של הכשרת המדריכים מתארת את קצב ההתפתחות המהיר:
"הקצב של הטכנולוגיה היה כזה שכשאנחנו פיתחנו ל  Appleנכנסו הקומודורים עשו הסבה
לקומודורים בינתיים ה  PCנכנס וכבש את השטח אז עשו הסבות גם ל  . PCאח"כ נכנס גם
ה Windowsאז כולם עשו הסבות מ DOS-ל( "Windows-גלעד.)2012 ,
ההתפתחות המהירה חייבה הכשרה מרוכזת ומתמדת כפי שממשיכה גלעד ומספרת בהתלהבות
שלא נעלמה עם השנים ,על תחושת הראשוניות ועל הלמידה הבלתי פוסקת:

אספו אותנו לשבוע ימים לאורנים ...ד"ר רוברטה סטוק ניסתה
להסביר לנו מה זה מחשבים בכלל".אנחנו היינו קבוצה מופרעת
בחיפה ,קבוצה ראשונה של רכזי תקשוב .כל הזמן היו שומעים
את הסיסמה 'הקטר יצא לדרך' .ואנחנו עשינו מפגש גדול של כל
המנחים מכל הארץ ,ואני הכנתי לקבוצה שלנו מדבקה גדולה
שעליה היה ציור של קטר שהוא מנותק מהקרונות הקרונות לא
מחוברים עדיין  .קראנו לעצמנו הסנוניות הראשונות .כל אותו
הזמן היו הכשרות צוותים שעברו הסבת אקדמאים למדעי
המחשב ,רכזי מחשב כל הזמן הכשרות (גלעד.)2012 ,

 56ציטוט מתוך דברי ברכה שנשא הררי בטקס הענקת פרס רואו לחינוך ב 14 -לינואר ,1988
בכנסת ישראל .תמליל ההרצאה המלא בנספח ב'.
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תיאורה של גלעד את חברי הקבוצה כמופרעים ,מובילי קטר ללא קרונות ,מתאים לתיאורים של
קר ושל ניר את החלוצים ,התופסים עצמם כמהפכנים ומובילים מהפכה המתקדמת בהדרגה.
מדובר באנשים פעלתנים ,מקדמי חדשנות המתבטאת ביכולתם להוציא לפועל שינויים חברתיים
באמצעות הפצת רעיונות דרך תהליכי הכשרה והדרכות (ניר.(Kerr, 2004 ;1992 ,
לאותם המדריכים הראשונים שהכשיר משרד החינוך היתה תחושה חיובית ,התלהבות והתרגשות
לקראת משהו חדש וטוב המתרחש בשדה החינוך .תחושה של ראשוניות וחלוציות .הקשיים בהם
נתקלו היו עבורם חלק בלתי נפרד מהראשוניות וההתמודדות לכן נעשתה קלה יותר ומתוך
התלהבות .דבריהן של אידה הליוול 57ושל נאוה גלעד מדגימים את תחושת הייחוד והנפרדות שישו
כחלוצות שנעו חזק קדימה לפני המחנה .חדורות מוטיבציה ,אך גם מודעות לקשיים ,תחושה
המתבטאת בתיאורים כגון "הקרונות הלא מחוברים עדיין" ו"סנוניות ראשונות" .אידה הליוול,
שעבדה כמדריכה ,מספרת:

התוודעתי לתקשוב בפעם הראשונה באוניברסיטת תל אביב.
הייתה השתלמות קצרה על ה-Appleים .בסביבות  .'88לא
יצאתי עם איזה  Highגדול מדי כי זה היה קצר ואני לא חושבת
שהייתי בשלה בכלל ...שמעתי על הקורס של נילי שנתנה למורות
לאנגלית במחוז תל אביב ,פסגה ,שם היה מרכזי תקשוב של מחוז
תל אביב .זה היה קורס מאוד קצר ,אבל אז ממש נדלקתי
(הליוול.)2012 ,

 3.4.2שינוי ארגוני במדיניות המחשוב לקראת שנות התשעים

במקביל להתעצמות תהליך התקשוב ,התנהל במשרד החינוך החל מאמצע שנות השמונים תהליך
שינוי ארגוני במבנה הפיקוח והניהול על החינוך הטכנולוגי ,שהיתה לו השפעה על תחום שילוב
המחשבים בהוראה .במסגרת השינוי ,עבר תחום החינוך הטכנולוגי שנקרא באותם ימים "החינוך
המקצועי" ,לניהול תחת סמכות אגף חדש שהוקם :האגף למדע ולטכנולוגיה ויחד איתו ,עברו
התקציבים והטיפול בשילוב המחשבים בחינוך מהמזכירות הפדגוגית אל האגף למדע ולטכנולוגיה.
שורשיו של שינוי זה היו נטועים חברתית במדיניות כור ההיתוך שהביאה לירידה במעמד החינוך
המקצועי .להתפתחויות בתחום הטכנולוגי לשינוי זה במעמד החינוך המקצועי ולשינויים
הארגוניים שבאו בעקבותיו ,היתה השפעה מהותית על כיווני ההתפתחות של מדיניות התקשוב
בחינוך ,ומשום כך יתואר התהליך והקשר להתפתחות מדיניות התקשוב.

 57ד"ר אידה הליוול היא מראשוני המנחים לתקשוב של משרד החינוך והיתה חברה בצוות
התקשוב של מכללת לוינסקי במשך שנים רבות עד לפרישתה ,בשנת .2015
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השלכות השינוי הארגוני על מדיניות התקשוב
בראשית שנות השמונים ,טופל תחום שילוב המחשבים במערכת החינוך כחלק מהיחידה ללימודי
מחשבים אותה ניהל בן ציון ברטה במזכירות הפדגוגית במשרד החינוך .כיוון שהיה מדובר בתחום
שהקנה ללומדיו התמחות בעבודה במחשבים ,פעלה היחידה בשיתוף עם משרד העבודה ,ותחת
אחריותה פעלו בתי הספר המקצועיים שהשתייכו לרשתות החינוך המקצועי-טכנולוגי כמו אורט,
עמל ,וויצ"ו.
לקראת אמצע שנות השמונים ,נכזבה הציפיה מהחינוך הטכנולוגי שיצליח להעלות את הישגי
התלמידים החלשים שהופנו אליו ,וטענות קשות הושמעו על ידי צה"ל ,מובילי התעשייה והציבור
הרחב ,כלפי רשתות בתי הספר שהשתייכו לחינוך הטכנולוגי (מלמד .)1999 ,טענות אלה כלפי
מערכת החינוך המקצועי באו על רקע הצטיידות מואצת של צה"ל ומפעלי תעשייה בטכנולוגיות
חדישות ,שחייבה לדעת תעשיינים במשק ומפקדים בצה"ל ,רמה גבוהה של הכשרת תלמידים בעלי
יכולת גבוהה שיוכלו להיקלט בתעשייה ובצבא ולתרום את חלקם .למול טענות אלה ,לא יצאה
צמרת משרד החינוך להגנתה של מערכת החינוך הטכנולוגי אלא צידדה במבקרים והצטרפה
לקריאתה של התאחדות התעשיינים ,להתאים את רמת החינוך הטכנולוגי ואת התכנים לצורכי
התעשייה ,המשק וצה"ל .לקריאה זו הצטרפו גם הורים ,ולאנשי משרד החינוך היה ברור שיש
להיערך לשיפור היכולת של משרד החינוך להעמיד לרשות מדינת ישראל אנשי מקצוע מעולים
בתחומי המדע והטכנולוגיה לקראת שנת ( 2000חן ;2003 ,פסטרנק ;2003 ,רייכל.)2008 ,
לאחר הידרדרות ארוכת שנים במעמדו של החינוך המקצועי ,מונו במשרד החינוך מספר צוותים
מקצועיים לבחינת החינוך הטכנולוגי ,אחד מהצוותים היה ועדה ציבורית בראשות אורלי תמיר,
מפמ"ר בחינוך הטכנולוגי ,שמונתה בשנת  1985לבדיקת מטרות החינוך הטכנולוגי (ועדת החינוך
והתרבות ;1985 ,רייכל .)2008 ,תפקידה של הוועדה היה לבחון את הסיבות למעמדו הנמוך של
החינוך הטכנולוגי ,ולהציע עדכונים שיתאימו אותו לעידן החדש ,ובכך אולי להעלות את קרנו
ולהתאימו לצורך הגובר והולך של המשק באנשי מקצוע מעולים בתחום הטכנולוגי .הוועדה מונתה
מחוץ למשרד החינוך ,היו שותפים בה נציגי רשתות החינוך הטכנולוגי ,מנהלי בתי ספר ,חוקרי
כלכלה ,נציגי תעשייה ,צה"ל ומשרד העבודה והרווחה (ממשלת ישראל ,ועדת החינוך והתרבות,
.)1985
תהליך העבודה של ועדת תמיר כלל בחינה מחדש של מבנה מערכת החינוך הטכנולוגי ומטרותיו
מתוך כוונה להתחשב בצורכי ההכשרה ,בצרכים החברתיים ובכיווני ההתפתחות של הדרישות
לכוח אדם מקצועי והנדסי .הוועדה הגישה דוח סיכום בשם "החינוך הטכנולוגי בישראל לקראת
שנת ( "2000וורגן ונתן .)2008 ,בדוח הוצגו תחומי הפיתוח של חומרים חדישים ,מיקרו
אלקטרוניקה ,מחשבים ומערכות תקשורת ,טכנולוגיות לעיבוד נתונים ,תקשורת ועיבוד תמלילים
שהיוו חלק נוסף במה שהגדירו חברי הוועדה כמהפכה תעשייתית (פסטרנק.)2003 ,
חברי הוועדה המליצו לשנות את מבנה החינוך הטכנולוגי על מנת להתאים אותו לעידן החדש.
הומלץ על שינוי מערכת הלימודים כך שתהיה גמישה ,ותאפשר בחירה לכל תלמיד ללמוד כל
מקצוע לימוד בהתאם לנטיותיו ,רצונו ויכולתו .המלצה זו ,העידה על הכיוון הכללי שאליו נעה
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מערכת החינוך :הליכה לעבר שילוב מקצועות טכנולוגיה בחינוך העיוני ולא רק בחינוך המקצועי-
טכנולוגי (פסטרנק .)2003 ,בעקבות הבחינה מחדש של החינוך הטכנולוגי עם המלצות ועדת תמיר,
הנהיג בתחילת שנות התשעים עוזי צוק ראש האגף למדע ולטכנולוגיה ,רפורמה בחינוך הטכנולוגי
שכללה עדכון של תכניות הלימודים ,הרחבת הבסיס המדעי של הידע הטכנולוגי והגדלת אפשרות
הבחירה של התלמידים בין מקצועות שונים (וורגן ונתן.)2008 ,
השינוי שהונהג בחינוך הטכנולוגי הוביל לירידה מתמשכת ועקבית במספר התלמידים שפנו לחינוך
הטכנולוגי .הסיבה המרכזית לכך היתה שתלמידים בעלי הישגים גבוהים ,אשר הגיעו ממשפחות
מרקע סוציואקונומי גבוה ,העדיפו לבחור בתיכונים עיוניים וללמוד לקראת בגרות עיונית מלאה
בתוספת של מקצוע בגרות בתחום טכנולוגי כמו מחשבים .את התלמידים המתקשים שהגיעו
לחינוך הטכנולוגי התקשו בתי הספר הטכנולוגיים להוביל להישגים גבוהים ולהכינם באופן מספק
לעולם העבודה ולצה"ל .לנתונים אלה התווספה ההיסטוריה הארוכה והמתסכלת של הסללת
תלמידים מזרחים לחינוך הטכנולוגי שהפכה את המסגרות הללו לפחות נחשבות ומבוקשות
(מלמד ;1999 ,סבירסקי.)1995 ,
בעקבות הביקורת על החינוך המקצועי-טכנולוגי הוחלט במשרד החינוך להקים את האגף למדע
ולטכנולוגיה ,שבנוסף על האחריות לחינוך המקצועי כבעבר ,יהיה אחראי על תכנון וניהול לימודי
מדע וטכנולוגיה ויעלה את הרמה המקצועית ובתוך כך גם את הישגי התלמידים .בראש האגף
החדש עמד ד"ר עוזי צוק ,שהכין תכנית מפורטת להרחבת בסיס הידע המדעי של תלמידים בחינוך
הטכנולוגי (וורגן ונתן .)2008 ,התכנית שהכין ,יושמה משנת  1990עד  ,1993אך לא באופן מלא.
מטרת התכנית היתה לאפשר לתלמידים למצות את מלוא יכולתם ולאפשר להם להשתלב בחברה
טכנולוגית תוך שליטה בידע מדעי וטכנולוגי ( מלמד ;1999 ,רייכל.)2008 ,

הקמת יחידה נפרדת למחשבים בחינוך
עם הקמת האגף למדע ולטכנולוגיה הקים בתוכה צוק את המחלקה למחשבים בחינוך ובתוך כך
עבר גם הטיפול בתחום המחשבים בחינוך – התקשוב ,מהמזכירות הפדגוגית לאגף למדע
ולטכנולוגיה שתחום עיסוקו העיקרי היה החינוך הטכנולוגי .צוק דרש להעביר למחלקה למחשבים
בחינוך את הטיפול בתחום התקשוב ואת תקציבי הוועדה למחשבים במערכת החינוך ,שהיו קודם
לכן בידיה של הוועדה למחשבים במערכת החינוך במזכירות הפדגוגית ,תחת ניהולו של ברטה.
ברטה מספר בלשונו על אודות השינוי והעברת היחידה מידיו:

בשנים האחרונות של כהונתי כמפקח מרכז היה מאמץ די נכבד
להפריד בין שילוב המחשבים להוראה לבין הוראת מדעי
המחשב .כאשר עוזי (עוזי צוק צ.א ).עשה מאמצים לא מבוטלים
כדי להעביר את שילוב המחשבים בהוראה יותר תחת היחידה
למחשבים בחינוך שהוקמה באגף שלו (ברטה.)2011 ,

דבריו של ברטה מעידים על כך שהעברת היחידה למחשבים בחינוך לתוך האגף למדע וטכנולוגיה
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נעשתה ללא המעורבות שלו בקבלת ההחלטות וכפי הנראה גם ללא ידיעתו ,בזמן ששהה מחוץ
לישראל .58למרות שנלקח ממנו התפקיד ,החליט ברטה לא להתעקש להשאיר את התחום תחת
ניהולו ולא נלחם על תפקידו כיוון שהתקרב לגיל פרישה:

זה לא יצר הרבה ניצוצות כי ידוע היה שאני בשנת  96מגיע לגיל
הפנסיה ,אז לא מתחילים את מלחמות היהודים ,אם זה שייך לי
או לא שייך לי .אבל..חלק ניכר מן התיאום של הדברים ושל
תיאום הפרויקטים ושל תיאום הכספים למעשה כשמדברים על
תיאום כספים מדברים על תיאום פרויקטים ,עבר לידי היחידה
למחשבים בחינוך ,שהייתי מעורב בפעולתה ,אבל הייתי אומר
שהיה ברור שאומרים ש ...תשב שם בחיפה ותתעסק בהוראת
מחשבים (ברטה.)2011 ,

תחת המזכירות הפדגוגית בידיו של ברטה נותר הפיקוח על למידת תחום המחשבים בחינוך העל-
יסודי" :מדעי המחשב" .בראש המחלקה החדשה למחשבים בחינוך באגף למדע וטכנולוגיה עמד
סמי קפלן ,איש אגף התקציבים במשרד החינוך .תפקיד חדש שנוסף למחלקה היה פיקוח על יישומי
מחשב בחינוך ,הכשרה והשתלמויות ,לתפקיד זה מונה רוני דיין ( 59ברטה  ;2011פלד ופלד.)1999 ,
בתקופה זו ,מנתה רשימת בעלי התפקידים בתחום שילוב המחשבים בחינוך שלושים איש ואישה
שהשתייכו ארגונית ליחידות שונות במשרד החינוך ,אשר למרות שאוגדו תחת שם אחד ונושא אחד
לא פעלו בתיאום מלא ביניהן בנושא המחשוב (פורטס ,מועלם ,ולוי-נחום .)2009 ,כמה מן היחידות
הללו היו לדוגמה :מחלקה למחשבים בחינוך שבאגף למדע ולטכנולוגיה ,האגף למיכון מערכות
ידע ,המחלקה לתל"מ שבאגף לתכניות לימודים ,אגף הנוער והאגף לשירותי חינוך ורווחה" (משרד
החינוך והתרבות ,1991 ,עמ' .)4
העברת הטיפול בתקשוב מערכת החינוך לאחריות האגף למדע וטכנולוגיה ,הביאה איתה
התייחסות אל התחום כולו כאל תחום השייך לחינוך המקצועי .לתפיסה זו היתה ;השפעה על
התפתחות מדיניות התקשוב בהיבטים פוליטיים ותקציביים והיא הביאה להקמת מרכזי הנחייה
למחשבים ,בנפרד מהמרכזים הפדגוגיים להכשרת מורים – "המרפד"ים".

הקמת מרכזי הנחייה למחשבים
לקראת סוף שנות השמונים טענו אנשי המחלקה למחשבים באגף למדע ולטכנולוגיה ,כי
הפוטנציאל הטכנולוגי והפדגוגי של ציוד המחשבים מנוצל רק באופן חלקי ועל ידי מספר מורים

 58מידע זה נתמך בכתוב בחוזר המנכ"ל משנת " : 1991מפקח מרכז מחשבים בחינוך :ד"ר בן-ציון
ברטה ,שחזר לתפקידו לאחר סיום השתלמות ,ומשרדו עבר למקום חדש( "...משרד החינוך
והתרבות ,1991 ,עמ' )5
 59אהרון (רוני) דיין ,כיום מנהל אגף יישומי מחשב בחינוך במינהל מדע וטכנולוגיה במשרד
החינוך .החל את דרכו במחלקה למחשבים בחינוך כמפקח על יישומי מחשב בחינוך בראשית
שנות השמונים.
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קטן לנוכח מה שהגדירו כשינויים טכנולוגיים מהירים מאד ומשמעותיים מאד (מילין וקפלן,
 .)1991בשלב זה כבר היו לאנשי המחלקה למחשבים בחינוך רעיונות שונים וניסיון שנרכש בנושא
שימוש במחשבים בחינוך ,אותם ניסו להעביר למורים בשדה .לצורך הכשרת המנהלים והמורים
בנושאים אלה כמו גם בנושאי מדיניות השימוש במחשבים ,הוקמו חמישה-עשר מרכזי הנחייה
ייחודיים לשילוב המחשב בחינוך ברחבי הארץ ,בנוסף למרכזי הנחיה פדגוגיים למורים (מרפ"דים
– מרכזים פדגוגיים) שפעלו מזה שנים רבות כמרכזי הכשרה פרופסיונאלית (מילין וקפלן.)1991 ,
במרכזי ההנחייה למחשבים בחינוך ניתן ייעוץ למנהלי בתי ספר שהפעילו או תכננו להפעיל
מחשבים בבתי הספר ,החל משלב ההחלטה עד לרכישה ולבניית התכניות הפדגוגיות .בנוסף ניתנו
הדרכה והשתלמויות למורים ופורסם מידע אודות מגוון הנושאים בהם יכולים היו צוותי המנהלים
לקבל ייעוץ במרכזי ההנחייה בעת כתיבת תכנית העבודה לשילוב המחשבים בבית הספר .בין
הנושאים מופיעים סיוע בקבלת החלטות לגבי מיקום המחשבים בבית הספר ,עזרה באיתור
מקורות תקציביים ועוד (מילין וקפלן..)1991 ,
הקמת מרכזי ההנחייה בסוף שנות השמונים ובתחילת שנות התשעים ,סימנה את המעבר המעשי
מיישום מדיניות תקשוב מקומי ומבוזר ליישום מדיניות תקשוב ברמה מערכתית.
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 3.5סיכום

מערכת החינוך קידמה בעשור התשיעי של המאה העשרים פיתוח מדיניות מערכתית ליישום
השימוש בטכנולוגיות מחשוב .במקביל התקיים בתקופה זו שיח ושיג בין קבוצות שונות לגבי
אופיה של למידה הנעזרת במחשבים בבתי הספר ,אשר ליווה התפתחות מספר נתיבים מקבילים
לשימוש במחשבים ללמידה ולהוראה :בנוסף להב"מ נוספו שימושים ביישומי מחשב פתוחים,
לומדות מסוגים שונים ולמידה אלגוריתמית .הביא לכך בעיקר קצב התפתחות הולך וגדל בעולם
המחשוב ובו פיתוח המיקרו מחשבים שהביא לרכישת מחשבים אישיים על ידי בתי ספר רבים ואף
על ידי בתי אב .שינוי זה ,הוביל לפיתוח סביבות למידה חדשות ולשימוש מגוון במחשבים
לתקשורת ,ללמידה ולארגון מידע בעיקר באקדמיה אך גם במערכת החינוך.
הפעולות שהנהיג משרד החינוך לאורך שנות השמונים לצורך עיצוב מדיניות מערכתית אפשרו
הובלת שינוי מערכתי ויישום מדיניות מחשוב כוללת .היערכות משרד החינוך לעידן המחשבים
בהוראה כללה הקמת מועצה למחשבים שהוצאה תחת ידיה שתי תכניות למדיניות מחשוב
מערכתיות .הראשונה מתוכן נכתבה בשנת  .1982תכנית זו שהיתה צנועה במימדיה כללה שני
עמודים ובהם בעיקר הגדרת הנושאים המרכזיים שתחום המחשוב יעסוק בהם :לימודי המחשב,
שימוש במחשבים ככלי לניהול פדגוגי ולמידה בעזרת מחשב ,הכשרת מורים והצטיידות .במקביל
לפעילות משרד החינוך בפיתוח מדיניות מחשוב מערכתית וליישומה ,הוקמה בשנת  1984ועדת
היגוי לאומית לתקשוב ,משותפת למשרד המדע והפיתוח ולמשרד התקשורת ,שקבעה אף היא
שמשרד החינוך הוא בעל תפקיד חיוני ומרכזי בהכנת מדינת ישראל למהפכה הצפוייה בעידן
המחשב.
מיד לאחר פרסום מסמכי ועדת ההיגוי לתקשוב ,התכנסה שנית המועצה למחשבים בחינוך
לדיונים ,והוציאה תחת ידיה תכנית רחבה וכוללת שנכתבה בשנת  .1986מועצה זו הורכבה
מדמויות מובילות באקדמיה ובמשרד החינוך ,כמו גם נציגי גופים עצמאיים ,אשר כולם לקחו חלק
בלמידה ובתכנון של יישום התחום החדש ,מתוך ציפייה שהוא עתיד לשנות את בית הספר
ולהתאים אותו לעידן החדש .תחום שאפילו שמו היה עדיין בתהליכי גיבוש:

המהפכה התעשייתית הניחה את היסודות לבית הספר של המאה
ה ,20-בית הספר שקיים היום .המהפכה התקשורתית תצמיח,
כנראה ,בית ספר אחר ,שונה מזה של ימינו .דרכי הלמידה
וההוראה ישתנו עם כניסת המחשב הביתי לכל בית .התפתחות
והשתכללות המערכת התקשורתית תשפיע על מערכת החינוך
ועל דרכי תפקודה .אין זה מקרה שאנו מנסים לגבש היום
מדיניות "תקשוב" (תקשורת ומחשבים) ,כשבעבר עסקנו
במדיניות המחשב .אין זה שינוי מילולי בלבד (משרד החינוך
והתרבות ,המזכירות הפדגוגית הוועדה למחשבים במערכת
החינוך 1986 ,עמ' .)5
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העמימות ששררה באשר לדרך שבה נכון לעשות שימוש במחשבים במערכת החינוך ליוותה וליבתה
בקרב כל מי שהיה מעורב בנושא את ההתלהבות מהשינוי הצפוי והביאה למיסוד מספר תהליכים
מקבילים ורב-כיווניים ,לצורך יישום והטמעת השימוש במחשבים ללמידה ולהוראה :המועצה
למחשבים בחינוך קראה לעידוד יוזמות לשילוב מחשבים בחינוך שצמחו מהשדה בקרב מורים
וגופים חיצוניים למשרד ,בד בבד עם בניית מערך הנחייה והסדרת תכנים ,באמצעות גיבוש
קריטריונים ללומדות ולתכניות לימודים משולבות מחשב.
לקראת סוף שנות השמונים ,ככל שנעשו המחשבים הביתיים נפוצים יותר ,הלכו והתפתחו גישות
שונות לשימוש במחשב ללמידה ולהוראה ואיתן מגוון של גישות ויישומים ללמידה בעזרת
מחשבים .בנוסף להב"מ ,התפתחו גישות פתוחות לשימוש ביישומי מחשב ללמידה ,לומדות סגורות
ופתוחות מסוגים שונים ותכניות לימודים משולבות מחשב .הלמידה האלגוריתמית ,שכמעט
ונעלמה ,חזרה א ף היא לשמש מורים ובתוך השפע הזה ,התפתח דיון ער ולעיתים קולני בין מנחי
משרד החינוך ומנחי הגופים שפיתחו לומדות ,בין חוקרי חינוך ובין מובילי מדיניות במשרד
החינוך .הדיו של דיון זה הגיעו לעיתונות לאחר פרסום דוח המחקר של נירה חטיבה אודות מערכת
תוא"ם – מערכת הב"מ סגורה שבדקה במחקרה ,אשר לא הראתה שיפור ניכר בהישגים לימודיים
בקרב קבוצה מסויימת של תלמידים.
בשיאו של השיח אודות הגישות השונות שהתפתחו במקביל ,התפתח ויכוח אידיאולוגי נוקב סביב
הגישות לשילוב מחשבים בהוראה ובלמידה ,והחיפוש אחר תפיסה שתראה תוצאות בשיפור הישגי
תלמידים בלימודיהם .בדיון הזה ,נחשבו מנחי משרד החינוך ,מובילי הגישה הפתוחה ,לחדשניים,
למתקדמים ולמקדמי שינוי ,ואילו לעומם ,מנחי מט"ח ,שהובילו שימוש בטכנולוגיה שאך לפני
שנים ספורות נחשבה למתקדמת ביותר נתפסו לפתע כמובילים גישה סגורה ,מוגבלת וארכאית –
גישה שהמורים האוחזים בה הם נטולי אמירה ומקום לביטוי אישי ומקצועי.
אותם עשרות המנחים מטעם מט"ח ,שליוו מאות בתי ספר בפיתוח גישת הב"מ ,נאלצו להתמודד
עם הופעתם של מנחי התקשוב של משרד החינוך אשר החלו להופיע בבתי הספר ,לאחר שהוכשרו
ועבדו במרכזי ההנחייה שהוקמו על ידי משרד החינוך .במרכזים אלה ,ניתנה עזרה למנהלי בתי
ספר בגיבוש תכניות תקשוב בית ספריות ומורים קיבלו הכשרה לשילוב המחשב בהוראה .מרכזים
אלה ,פעלו בתחילה תחת פיקוחו של בן ציון ברטה במקביל למרכזים הפדגוגיים שהופעלו על ידי
המנהל הפדגוגי והפעולות שנעשו התבססו על איתור מומחים ,מערכות למידה ויוזמות בשדה,
והסתייעות בהם לצרכי מערכת החינוך.
עם כניסתה של מערכת החינוך לעשור האחרון של האלף השני ,התגבשה בקרב מקבלי החלטות
ההבנה שטכנולוגיות מחשב הולכות ומתפתחות בקצב גדל ואיתה התפיסה שמערכת החינוך צריכה
להיערך לשימוש בהן כחלק מהכנת התלמידים לקראת חיים בעולם רווי מחשוב.
לקראת שנות התשעים ,עמדה מדינת ישראל בצומת של קבלת החלטות על אופי ואופן הטיפול
בהעצמת היכולות הטכנו -מדעיות של בוגרי מערכת החינוך ,לנוכח ההתפתחויות הטכנולוגיות
בתחום המחשוב והאינטרנט ,וכחלק מהרציונל הוותיק והמסורתי שדגל בקידום טכנו-מדע
בישראל כאידיאולוגיה פוליטית.
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פרק  :4חינוך מדעי וטכנולוגי כמענה לאתגר לאומי בשנות התשעים
 4.1רקע :התפתחויות בעולם המחשבים והטכנולוגיה

העשור האחרון של האלף השני ,התאפיין מבחינת טכנולוגיות מחשוב בפריצתה של רשת
האינטרנט לתודעה והפיכיתה לרשת תקשורת ומידע נפוצה ברוב מדינות העולם המערבי .בזכות
פיתוח שפת ה HTML-בשנת  ,1995שלווה בפיתוח מרכיבים נוספים כמו דפדפנים ופרוטוקול
תקשורת בין מחשבים התאפשרה הפיכת רשת תקשורת המחשבים לרשת הכלל עולמית –
האינטרנט ,ובה תכנים ואפשרות לתקשורת נגישה לשימוש עבור כל מי שהיה ברשותו מחשב
מחובר לרשת ,תוכנת דואר אלקטרוני ותוכנת דפדפן .בתחילת העשור ,בשנת  ,1990היו מחוברים
לרשת האינטרנט שלושה מיליון אנשים ברחבי העולם ,שבעים אחוזים מהם בצפון ארצות הברית.
עד שנת  ,2000גדלה אוכלוסיית המשתמשים באינטרנט בעולם ל 361-מיליון איש (The World
) .Bank Group, 2014במקביל ,השתכללו המחשבים האישיים השולחניים והניידים ופותחו
תוכנות שהנגישו את עולם המחשבים לשימוש פשוט ויומיומי לכל דורש.
השקת תוכנת "חלונות" על ידי חברת  ,Microsoftבגירסתה הראשונה ,אפשרה גישה לעבודה
בעזרת מחשב לכל אדם גם אם לא היה מומחה למחשבים .חברת  Intelפיתחה את רכיב ה
 Pentiumשאפשר ייעול בהיצגים הגרפיים של המחשבים האישיים PC – Personal Computer
) .(Timeline of Computer History. 2016, May 29לעולם האינטרנט נוספו מנועי חיפוש,
שאפשרו מיון והתמצאות במאגר של הידע האנושי ההולך וגדל .מחשבים ניידים פותחו על ידי
חברת  Appleוחברת  .IBMנוסדו חברות כמו  Amazonו Ebay -למסחר דרך האינטרנט ופותחו
רכיבים המאפשרים גלישה מהירה באינטרנט דרך כבלים ).(Domingo, 2011

 4.1.1מאפייני מערכת החינוך בשנות התשעים

מערכת החינוך בישראל היתה עסוקה בשנות התשעים ,בדומה למערכות חינוך אחרות בעולם
המערבי ,ביישום מדיניות של פלורליזם חינוכי שניצניו החלו בשנות השבעים והתחזקו בשנות
השמונים .מדיניות זו התבטאה בישראל בין היתר במתן אפשרות להקמת רשתות של בתי ספר
יחודיים 60ובהרחבת הסמכויות של הרשויות המקומיות בנושאי חינוך .התמורות שהביאו ליישום
פלורליזם בחינוך היו ביטוי לתהליכי שינוי ערכיים ,שכללו מעבר מערכים קולקטיביסטיים
 60דוגמאות לרשתות כאלה היו בתי ספר של עמותת "קדמה"  -שמטרתה היתה מתן חינוך עיוני
ברמה גבוהה לילדי פריפריה חברתית וגאוגרפית ,רשת בתי ספר תל"י ,לתגבור לימודי יהדות,
עמותת חמ"ה – רשת בתי ספר לחינוך ממלכתי הומניסטי שדגלה בביסוס איפיונים דמוקרטיים
וסובלנות פוליטית ,בתי ספר קהילתיים ,בתי ספר תורניים ברשת 'מעין החינוך התורני' ,עידוד
ותמיכה בבתי ספר ניסויים בתמיכת גף ניסויים של משרד החינוך (רייכל.)2008 ,
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לערכים אינדיוידואליסטיים ,לאיבוד האמון ביכולתם של מוסדות ממלכתיים לספק שירות הוגן,
ולהפיכת התחרות לכלי כלכלי וחברתי לחלוקת משאבים .מגמות אלה אפיינו מדינות נוספות
בעולם המערבי .חלק מהביטוי למגמות אלה במערכת החינוך היה המעבר לאוטונומיה קהילתית
שהובילה לאוטונומיה בית ספרית (למפרט .)2008 ,ההכרה בצורך לתת מענה לרב תרבותיות ,קיבל
בישראל גוון ייחודי ,בשל קליטת העולים המתמשכת שקיבלה תנופה מחודשת עם הגעתם של
העולים מברית המועצות ומאתיופיה (יונה ודהאן ;1999 ,רייכל .)2008 ,תהליך נוסף ,שתמך
בהעצמת האוטונומיה הבית ספרית ,היה החלת ה"ניהול העצמי" של בתי הספר ,שהביא להקצאת
משאבים כספיים דרך הרשויות המקומיות ישירות לבתי הספר ,בעקבות הגשת דוח ועדת וולנסקי
בשנת  .1993חלק מתהליכי השינוי הללו ,החל עוד בשנות השמונים וחלקם ,כמו לדוגמה החלת
השינויים בלימודי אזרחות ,התרחש בעקבות רצח ראש הממשלה ,יצחק רבין בשנת 1995
(פסטרנק ;2003 ,רייכל.)2008 ,
הכיוון הפלורליסטי של מערכת החינוך ,התבטא בנוסף להקמת בתי ספר ייחודיים גם בפיתוח
תכניות לימודים בנושאים ערכיים :ועדת שנהר הגדירה בסיס לתכניות לימודים בנושא תרבות
יהודית וועדת קרמניצר שהגדירה מדיניות ללימוד נושאי אזרחות (רייכל.)2008 ,
העשור האחרון של המאה העשרים התאפיין במערכת החינוך הישראלית ,כעשור של מודעות
לצורך בתהליכים שיגבירו פלורליזם ואוטונומיה .מודעות זו התפתחה לנוכח ההכרה בקיומם של
פערים חברתיים מעמיקים והולכים בין יהודים מזרחים לאשכנזים ובין יהודים לערבים בחברה
כולה .פערים אלה ,שבלטו ונכחו גם בתוך מערכת החינוך ,באו לידי ביטוי בחלוקה בייצוג
התלמידים מהמגזרים והפלגים החברתיים השונים במוסדות החינוך העיוניים מול מוסדות
החינוך הטכנולוגי למשל ,כאשר בחינוך הטכנולוגי היה למזרחים יצוג גבוה מאד יחסית לחלקם
בחינוך העיוני .בתחילת שנות התשעים ,שני שלישים ממסיימי התיכון האשכנזים הגיעו למסלול
עיוני המוביל לבגרות ולאוניברסיטה ,בעוד ששני שלישים מעמיתיהם המזרחים סיימו תיכון
מקצועי המוביל לשוק העבודה (סמוחה ;1993 ,פסטרנק.)2003 ,

 4.1.2עשור של טכנו-מדע לקראת שנת 2000
בראשית שנות התשעים ,ציינה מדינת ישראל מאה שנות תעשייה .נשיא המדינה ,חיים הרצוג,
הצהיר כי מדינת ישראל מאמצת אל ליבה את רשתות החינוך הטכנולוגי על מנת לקרב את
התעשייה לליבם של בני הנוער והצעירים (רייכל .)2008 ,עשור זה התאפיין בניסיונות להמשיך
ולקיים את המסורת הטכנו-מדעית ביישום גדול מימדים של החזון הציוני הטכנו-מדעי במסגרת
בתי הספר שהשתייכו לחינוך הטכנולוגי .מערכת החינוך הטכנולוגי עמדה בפני לחצים הולכים
וגוברים מצד קברניטי מערכת החינוך ,לתת מענה להתפתחויות מרחיקות לכת שהתרחשו בתחום
הטכנולוגיה בישראל ובעולם .בעקבות זאת גובשה תכנית "מחר  ,"98ליישום דוח ועדת הררי
(משרד החינוך והתרבות ,הוועדה העליונה לחינוך מדעי וטכנולוגי ,)1992 ,שכוננה במטרה לקדם
את החינוך למדע ולטכנולוגיה:
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ממשלת ישראל תכריז על תכנית לאומית לחיזוק ,להעמקה
ולשיפור של לימודי המתמטיקה ,מדעי הטבע והטכנולוגיה בכל
חלקי מערכת החינוך ,במגמה להכין את הדור הבא של אזרחי
המדינה לחיים בעידן המדעי טכנולוגי .אנו ממליצים על שורה
ארוכה של צעדים ופעילויות שיתפרשו על פני חמש השנים
הקרובות ,במגמה להגיע לשנת  1998שהיא שנת יובל החמישים
למדינת ישראל ,להישגים משמעותיים בתחומים אלה .אנו
מציעים לקרוא לתכנית בשם "מחר ( "98משרד החינוך
והתרבות ,הוועדה העליונה לחינוך מדעי וטכנולוגי ,1992 ,עמ' .)9
תכנית זו כללה בתוכה חלקים מתכנית האב למדיניות שילוב המחשבים במערכת החינוך שגיבשה
במקביל ועדה בראשות אלעד פלד .החיבור בין שני הדוחות ,ביטא את ביסוס התפיסה שתקשוב
מערכת החינוך מהווה אחד מאבני היסוד במה שכונה "הכנת בוגרי מערכת החינוך לאתגרי המאה
ה( "21-משרד החינוך והתרבות ,הוועדה העליונה לחינוך מדעי וטכנולוגי.)1992 ,

 4.1.3לקראת הקמת הוועדה העליונה לחינוך מדעי וטכנולוגי  -ועדת הררי
ביוני  ,1990נכנסה לתפקידה הממשלה העשרים וארבע של מדינת ישראל וכיהנה במשך שנתיים,
עד יולי  . 1992במהלך השנתיים הללו ,חזר זבולון המר לכהן כשר חינוך בפעם השנייה .המר הצהיר
כי הוא תומך ברפורמה בחינוך הטכנולוגי שגובשה בעקבות ועדת תמיר וכי הוא מקבל את
המלצותיה (רייכל.)2008 ,
למרות שהביע שביעות רצון מהמלצות הוועדה וביקש ליישם שינוי בחינוך הטכנולוגי ,מספר הררי,
באותם ימים נשיא מכון ויצמן למדע ,כי המר היה מוטרד מהיכולת של מערך החינוך הטכנולוגי,
להציב פתרון לבעיות שהציבו ראשי המשק וצה"ל לפתחה של מערכת החינוך ,בנוגע לחוסר בהון
אנושי בעל כישורים מתאימים לפיתוח החוסן הכלכלי והביטחוני של מדינת ישראל (הררי.)2012 ,
בחפשו אחר פתרון ,פנה המר להררי ,ידידו הוותיק ,המתאר את פנייתו ואת התגובה שנתן:

הוא (המר צ.א ).פנה אלי ושאל מה לעשות כדי לקדם את החינוך
המדעי ואני אמרתי לו תשמע זה לא נושא אחד ,זה לא .זה חזית
מאד מאד רחבה ,אין אין תרופת פלא ואני ממליץ שתמנה וועדה.
שתכלול אנשי חינוך ,מדע ,הנדסה ,תעשיה ,אולי מישהו
מהצבא...מכל מיני כיוונים וזרמים ותן לוועדה הזאת שנה
שנתיים לגבש תכנית מקיפה עם סדרי עדיפויות (הררי.)2012 ,
תפיסתו של הררי את לימודי מדע וטכנולוגיה היתה אכן תפיסה שונה מזו של מובילי מערכת
החינוך הטכנולוגי .לדידו ,תפקידה של מערכת החינוך בישראל להכשיר את בוגריה כאזרחי העולם
באמצעות הקניית תוכני לימוד במקצועות היסוד שהם :עברית ,אנגלית ,מתמטיקה ומדעי הטבע.
גישה זו ,תואמת את האידיאולוגיה הטכנו-מדעית שהובילה מדינת ישראל במגוון תחומים ובהם
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במערכת החינוך .דוד גורדון ,שהיה מחנך וחוקר חינוך ,ואשר כיהן כיו"ר המזכירות הפדגוגית
בתקופה שבה יושם דוח ועדת הררי ,61תיאר את גישתו של הררי לטכנו-מדע:

גישתו של הררי עיצבה במידה רבה את דוח מחר  98בנושא
לימודי מדעי הטבע וטכנולוגיה ,דוח שהשפיע רבות על מערכת
החינוך הן מבחינה תקציבית הן בהיערכות משרד החינוך
להוראת המדעים .אם אנסח מחדש את גישתו של הררי בהתאם
למונחים של דברים אלו ,אומר שהנחתו היא שהמהותי שבאדם
המודרני הוא יכולתו להתמודד בהצלחה עם בעיות בסביבה
משתנה .מכאן לשיטתו תוכנית הלימודים חייבת להדגיש את
מקצועות היסוד :עברית ,אנגלית ,מתמטיקה ומדעי הטבע.
מקצועות אלה מכשירים את האדם להיות אזרח העולם (גורדון,
 ,2006עמ' .)11

גורדון מסיים את דבריו ,במשפט הקושר בין תפיסתו של הררי לחינוך מדעי לכל ,לתפיסה
האידיאולוגית של טכנו-מדע במדינת ישראל  -מדינת היהודים...." :ועליהם יש להוסיף לימוד
ייחודי לתלמידים ,שהם גם אזרחי מדינת היהודים" (גורדון ,2006 ,עמ' .)11
לנוכח הקשר שיוצר גורדון בין החינוך הטכנו-מדעי לאידיאולוגיה הטכנו-מדעית במדינת ישראל,
בולטת אמירתו של הררי ,המספר כי שר החינוך ,אדם דתי ומייצג ציבור דתי במדינת ישראל ,ראה
את הרעיון כאתגר לאומי חוצה מפלגות וא-פוליטי :

שר החינוך דאז זבולון המר הגיע למסקנה שהחינוך המדעי צריך
לעמוד בראש רשימת העדיפויות של מערכת החינוך מה שהיווה
סנסציה רצינית ,שר חינוך דתי שאין לו שום קשר למדע מגיע
למסקנה הזאת (הררי.)2012 ,
הררי מחזק עוד את טענתו אודות יעד לאומי חוצה מפלגות :הוא מספר כי למרות שהוועדה מונתה
על ידי שר חינוך מהזרם הדתי לאומי שהשתייך למפלגת המפד"ל ,בירכה על עבודתה שרת החינוך
שולמית אלוני שמונתה אחריו ,אשר השתייכה למר"צ ,מפלגה מצידו השני של המתרס הפוליטי.
הררי עצמו תולה את הסיבה לקונצנזוס במה שהוא מכנה "החשיבות של מדע וטכנולוגיה" ומעגן
את הרציונל החינוכי באידיאולוגיה הציונית ,הטכנו-מדעית המשותפת לכל המגזרים:

החשיבות של מדע וטכנולוגיה היא מעבר לאי הסכמות
פוליטיות ...וכל היופי היה שהם שניהם (המר ואלוני) התלהבו
 61גורדון חלק על גישתו של הררי לחינוך המבוסס על תחומי המתמטיקה והמדעים והוא סיים
את התיאור במשפט שנשא אופי ציני וביקורתי" :מעניין שעבור הררי אתיקה ,אסתטיקה
ומקצועות הומניסטיים כלליים אינם הכרחיים בהכשרת התלמידים להיות אזרחי העולם"
(גורדון ,2006 ,עמ' .)11
126

מזה באותה מידה ושניהם תמכו בזה באותה מידה ,ואז ידעתי,
שאנחנו על הגל הנכון ...רעיון ששניהם תומכים בו ,מוכרח
להיות רעיון טוב לא יכול להיות שיש בו איזה פגם (הררי.)2012 ,
דבריו של הררי על אודות השוני בתפיסות החינוכיות בינו לבין המר ובין בין המר לבין אלוני,
מעוגנים במציאות של שנות התשעים שבה הלכו והעמיקו הפערים החברתיים בין הימין לשמאל
ובין דתיים לחילוניים .סמי סמוחה מיטיב לתאר את השקפותיהן השונות בתכלית של שולמית
אלוני ושל זבולון המר ,משני צידי המתרס:

המחלוקות האידיאולוגיות התרחבו לשסעים ,ומאבקים על
זהות תרבותית ומדיניות חינוכית הונחו על שולחנה של החברה
הישראלית .בעשור זה של שנות ה 90-התמנו לתפקיד שר החינוך
לא עוד חסידי הסטטוס קוו ,אלא אישים בעלי גישות
אידיאולוגיות מובהקות :מן הצד האחד ,שולמית אלוני ,אמנון
רובינשטיין ויוסי שריד ,בעלי השקפת עולם הומניסטית
ומחויבות לטיפוח השכלה רחבה ברוח המדע ולביסוס
דמוקרטיה ליברלית ופלורליסטית; ומן הצד האחר ,זבולון המר
ויצחק לוי ,בעלי השקפת עולם דתית לאומית ומחויבות להרחבת
מקומה של היהדות הדתית הלאומית (שרבים מתוכה אימצו
השקפות משיחיות ולאומניות) (סמוחה ,2007 ,עמ' .)285-286
המר קיבל בסופו של דבר את עצתו של הררי להקים ועדה ,אך התנה את הסכמתו בכך שהררי
יעמוד בראשה של אותה ועדה ,ככל הנראה על רקע ההיכרות ביניהם ,ההסכמה הרעיונית על הדרך
והניסיון בעבודה משותפת שהתקיימו ,כפי שהררי מציין ,למרות הרקע החברתי והמקצועי השונים
לחלוטין:

אני הכרתי אותו היטב מתקופה קודמת ...וזו היתה פעם השנייה
שהוא היה שר חינוך .בפעם הראשונה כשהוא היה שר חינוך אני
הייתי יושב ראש ות"ת והמועצה להשכלה גבוהה ואז עבדנו
ביחד ,והכרנו זה את זה היטב ולמרות הרקע השונה לחלוטין,
היו ביננו יחסי ידידות (הררי.)2012 ,
הררי קיבל על עצמו להקים ועדה והעמיד תנאים מקדמי ביצוע ,על מנת לוודא שלהמלצות הוועדה
יהיה תוקף יישומי .מספר הררי:

אמרתי ,אני מקבל על עצמי להיות יושב ראש הוועדה ,אבל אני
עומד על כך שארבעה חמישה האנשים הבכירים ביותר במשרד
החינוך יהיו חברים בועדה כדי שהם יחתמו על ההמלצות כדי
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שלא ייווצר מצב שהועדה תגיש המלצות ואז יגידו עכשיו נמנה
ועדה ליישום ההמלצות או -כדי שלא ייווצר מצב שהועדה תגיש
המלצות ויגידו שההמלצות האלה אינן מעשיות כי אין תקציב.
אם על ההמלצות חתום גם מנכל משרד החינוך גם יושב ראש
המזכירות הפדגוגית (הררי.)2012 ,
עוזי מלמד 62מתאר אף הוא את נחישותו של הררי לקבל מנדט לניהול ועדה בעלת סמכות החלטה
ותקציב:

הררי ,כשהוא קיבל על עצמו את ראשות הוועדה ,הוא אמר לשר
בצורה נורא ברורה 'תראה ידידי ,דוחות של ועדות ,בסופו של
דבר ,שר מקבל אותם באהבה ומאמץ את המלצות הוועדה ואחר
כך הוא קובר את הדוח ,אז אני מבקש ממך אחד מן השניים:
שתתחייב בפני – או שאתה לא מקבל את המלצות הוועדה ואז
אתה צריך ללכת לציבור ולהגיד אני לא מקבל את הממלצות
ולנמק למה ,או לקבל את ההמלצות ואז תיכף ומיד כפוף לזה
צ'ק (מלמד. )2009 ,
דרישתו של הררי ,למינוי בעלי תפקידים בכירים לוועדה ,התבררה בדיעבד כבעלת חשיבות ליישום
התכנית ,שלמרות שלא הצליחה באופן מלא ,הביאה לשינויים מהותיים בתכנית הלימודים
למדעים בחטיבות הביניים ובתחום התקשוב .כל אלה התאפשרו בזכות עמידתו של הררי על
עיקרון זה (פורטס ,מועלם ולוי-נחום.)2009 ,

 4.2הקמת ועדת הררי :הוועדה העליונה לחינוך מדעי וטכנולוגי

בחודש נובמבר  ,1990חודשים ספורים לאחר כניסתו לתפקיד ,מינה המר את הררי ,נשיא מכון
ויצמן ,לעמוד בראש "הוועדה העליונה לחינוך מדעי וטכנולוגי" שנקראה גם "ועדת הררי" .התפקיד
שהוגדר לוועדה היה לבחון את היערכות משרד החינוך לחינוך מדעי טכנולוגי ולהציע הצעות
לקידומו .בכתב המינוי שנשלח לחברים 63ב 29-בנובמבר 1990 ,נכתבו מטרות הוועדה ומה מצופה
מהם:

 62ד"ר עוזי מלמד בעל תואר שני ותואר דוקטור בחינוך ,כיהן בשורה של תפקידים במערכת
החינוך ממורה ועד מנהל בית ספר וכסמנכ"ל רשת אורט .מלמד עמד בראש הוועדה להגדרת
מדיניות התקשוב בשנת  2000ושימש כיועץ למערכת החינוך בתחומי המדע והטכנולוגיה.
 63הרכב הוועדה הנבחר היה כדלקמן :ד"ר דן שרון ,מרכז הוועדה ויועץ שר החינוך למדע
ולטכנולוגיה; זבולון אורלב ,מנכ"ל משרד החינוך והתרבות; בנימין אמיר ,סמנכ"ל ראש מנהל
החינוך; מנחם ארגוב ,מנהל המסלול האקדמי להכשרת מורים במכללת אורט; פרופ' יוסף
באשי ,המדען הראשי ,משרד החינוך והתרבות; אלוף רן גורן ,ראש אכ"א; פרופ' אורי גניאל,
ראש המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע; מתי דגן ,ראש מנהל החינוך הדתי; פרופ'
אלכס לויצקי ,יו"ר המכון למדעי החיים באוניברסיטה העברית; פרופ' חוה ליפשיץ ,ראש המכון
לכימיה פיסיקלית באוניברסיטה העברית; גוריון מלצר ,מנכ"ל תדיראן; ד"ר אליעזר מרכוס,
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הנני ממנה אותך כחבר וועדה שתבחן את מצב מערכת החינוך
בישראל בתחומי המדע והטכנולוגיה ותציע הצעות בדבר תכניות
חדשות ,פרויקטים מיוחדים ,שינויים ושיפורים במערכת – הן
מבחינה חינכוית והן מבחינה ארגונית וכל יוזמה אחרת העשויה
לקדם את החינוך למדע ולטכנולוגיה בישראל לקראת המאה ה-
 .21הוועדה תבחן ,בין השאר ,את מסגרות הלימוד ,מקצועות
הלימוד ,שיטות ההוראה ,שיטות הבחינה וההערכה ,מערך
המעבדות והציוד וכל נושא אחר הנוגע להוראת המדע
והטכנולוגיה .הוועדה תתיחס בהמלצותיה גם להיבטים
הארגוניים ,היישומיים ,המעשיים והתקציביים של היוזמות
החדשות שתוצענה .כיו"ר הוועדה ישמש הפרופ' חיים הררי,
נשיא מכון וויצמן למדע .אני מאחל לך הצלחה בעבודתך.
בכבוד רב ,זבולון המר (משרד החינוך והתרבות ,הוועדה העליונה
לחינוך מדעי וטכנולוגי ,1992 ,עמ' .)8
כתב מינוי זה נשלח לחמישה עשר בעלי תפקידים ומומחים שענו להגדרות שהציב הררי :כולם
מדענים בכירים ומקבלי החלטות ,בעלי תפקידים ודמויות מובילות באקדמיה ,במשק ובמשרד
החינוך.
בבחירת חברי הוועדה פעל הררי על פי היגיון של גיוס בעלי תפקידים ,מדענים ומומחים שהיתה לו
איתם היכרות מוקדמת .היו בוועדה מעט מאד נציגים ממשרד החינוך ואלה שכן לקחו בה חלק,
היו מקבלי החלטות ולא מומחי תוכן מקצועיים מתחומים המדעים ו/או הטכנולוגיה .הררי מתאר
את הרכב הוועדה באופן שמלמד על ההיגיון והשיקולים:

בוועדה היו חברים ארבעה או חמישה מראשי משרד החינוך,
כולל המנכ"ל דאז זבולון אורלב ,כולל יושב ראש המזכירות
הפדגוגית אני כבר לא זוכר בדיוק מי היו הארבעה או החמישה
יש פה הדוח אפשר להסתכל ,זה לא חשוב ,היו שם נציג או שניים
מהתעשייה היו איזה ארבעה או חמישה מדענים מכיוונים שונים
ביולוגיה כימיה מתמטיקה פיסיקה ,היו כמה מורים מהשדה,
אני חושב שמורה ממש ,סתם מורה אחד ,אבל גם מנהל ואם
אינני טועה גם ראש אכ"א היה שם ,מפני שהוא היה אחד
הקליינטים כמובן של מערכת החינוך (הררי.)2012 ,
הוועדה שימשה כוועדה עצמאית חיצונית למשרד החינוך ,שהמליצה המלצות למשרד החינוך.
מומחי התוכן הטכנולוגי מדעי – המפמרים בתחומי המתמטיקה ,המדעים והטכנולוגיה במשרד
החינוך ,לא היו חלק ממנה .בלטו בהיעדרם אף אנשי האגף הצעיר למדע ולטכנולוגיה שהוקם בשנת
 1985שאיש מהם לא הוזמן להיות חבר בה.

יו"ר המזכירות הפדגוגית; ד"ר יהושוע סיוון ,מורה למדעים בביה"ס התיכון הדתי צפת; פרופ'
יעקב שוויקה ,ראש המכון לאחזור מידע במח' למתמטיקה ומדעי המחשב באוניברסיטת בר-
אילן; פרופ' זאב תדמור ,נשיא הטכניון.
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הוועדה התכנסה לתשע ישיבות ולשני ימי דיונים ,שמעה שלושים עדים וקיבלה תשעה עשר ניירות
עמדה וארבעים ושש פניות בכתב מן הציבור הרחב (משרד החינוך והתרבות ,הוועדה העליונה
לחינוך מדעי וטכנולוגי.)1992 ,

 4.2.1הקמתה של ועדת פלד במקביל לוועדת הררי
העובדה שאיש מהאגף למדע ולטכנולוגיה לא היה מיועד להתמנות כחבר הוועדה העליונה לחינוך
מדע וטכנולוגי הביאה את עוזי צוק ,שעמד בראש האגף ,לקבל החלטה על הקמת ועדה משלו לצורך
כתיבת תכנית תקשוב חדשה .פלד מתאר את תגובתו של צוק לנוכח הקמת ועדה בראשותו של
הררי" :עוזי צוק נזעק ואמר 'מה יקרה פה? יקחו את זה ממני?' ואז הוא פנה אלי ואמר 'אני מוציא
לך כתב מינוי' ,ואז הוקמה ועדה שחיים הררי ניסה למחוק אותה .ועדת פלד" (פלד ופלד.)2010 ,
צוק מיהר להוציא כתב מינוי כבר בספטמבר ,חודשיים לפני מינויו של הררי ליו"ר הוועדה העליונה
לחינוך מדע וטכנולוגי .לראשות הוועדה מונה כאמור אלעד פלד .ועדת פלד קמה בתשעה
בספטמבר ,1990 ,חודשיים לפני תחילת עבודתה של של ועדת הררי .שתי הוועדות – ועדת פלד
והוועדה העליונה לחינוך מדעי וטכנולוגי ,פעלו במקביל.
על הרכב ועדת פלד 64מספר גבעון ,שהיה חבר בה" :אספו את כל האנשים הבכירים במערכת
שעסקו איכשהו במחשבים בחינוך ...הביאו מישהי שהיתה חומרתית (מתחום החומרה צ.א.).
לואיס אוסין זה ברור ,אורי לירון ושפי זה לוגו" (גבעון.)2012 ,
מלבד השאיפה להשאיר את ניהול תחום התקשוב תחת שליטת האגף ולמדע ולטכנולוגיה ולשלוט
בתקציביו ,היו סיבות נוספות לגיבושה של תכנית אב חדשה לתקשוב שנגעו לביקורת הציבורית על
ההתנהלות של משרד החינוך בתחום התקשוב ,ועל אופן השימוש במחשבים ,כפי שמספר מלמד:

היתה ביקורת מאוד קשה על תכנית התקשוב ,שהתפרסמה בכל
העיתונים בקולי קולות ובזעקות רבות ,ואז אמרו שקנו את
המחשבים בשביל לשמש דוכן לעציצים ,בשביל להחזיק דלת
שלא תעוף ברוח .ידיעות אחרונות היה בין הראשונים שכתב
מאמרים בגודל של שטיחים .נעשו כל מיני פעולות ותהליכים
בלמידה עם מחשב ,עד שבשלב מסוים הייתה החלטה במשרד
החינוך לבחון את מה שניתן לעשות עם המחשב בחינוך .בשלב
מסוים מערכת החינוך חשבה שראוי לחשוב ולתת את הדעת מה
 64ועדת פלד ,מנתה את החברים הבאים :ד"ר אלעד פלד ,יו"ר ,ד"ר לואיס אוסין מט"ח ,גב'
מירה בר-שי ,נציגת חברת  ,IBMמר אילן גונן ,פרופ' יהושפט גבעון,ראש המרכז לאינפורמטיקה
במכללת בית ברל לחינוך ,פרופ' דן דיויס ,המכון לחקר טיפוח החינוך האוניברסיטה העברית,
ד"ר נורית זהבי ,המחלקה להוראת מדעים ,מכון ויצמן ,פרופ' אורי לירון ,המרכז להוראת
מדעים בטכניון ,ד"ר רפי נחמיאס ,בית הספר לחינוך אוניברסיטת תל אביב ,פרופ' פרלה נשר,
אוניברסיטת חיפה ראש פרויקט מתמטיקה לחינוך היסודי ,פרויקט של מט"ח ומשרד החינוך,
ד"ר יעקב קריב ,בית ספר לחינוך האוניברסיטה העברית ,פרופ' יעקב שויקה ,חוקר ראשי
בפרויקט "רב מילים" במט"ח.
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עושים עם המחשב במערכת החינוך ,והקימו וועדה ,שבראשה
עמד אלעד פלד ,שהיה קודם לכן מנכ"ל משרד החינוך (מלמד,
.)2009
גבעון ,מביע ביקורת בתארו את דרכי בחירת חברי הוועדה ,עבודתה ,דרכי הדיון ומספרם הגדול
יחסית של החברים בה מהמגזר העסקי .לדעתו של גבעון היה סוג של אי רצינות בהקמת הוועדה:

אני לא זוכר שביקשו ממני אפילו קורות חיים הרקע היה
סיפורים .כללית ,התחושה לא הייתה של חוויה .כמה אנשים
בטח הרגישו חדשנות .זו היתה וועדה שהיתה בנויה מאוסף של
אנשים שלא יצרו יחד איזה שהוא גוף חושב .שאפילו לדון באיזו
שהיא בעיה אחת בצורה רצינית לא יכלו לעשות .גם כמה ישיבות
היו לוועדה הזאת? ארבע ישיבות או משהו כזה .הישיבות לא היה
בהן ענין .היה התקציב ,שלא ענין אותי .הייתה חלוקת כוחות.
עשו ממוצעים .לא היו צעקות .אני לא זוכר ויכוח .לא היה דיון.
הייתה הצגה ,הוא חושב ככה וכו' .לא עבדנו ביחד .לא הייתה
שפה משותפת בין האנשים .שם דיברו כל הזמן על חומרה .היה
שם משהו שלא היה מסודר (גבעון.)2012 ,
גבעון מביע תסכול נוסף מכך שלדעתו ישב בוועדה שלא עסקה בחינוך והיתה רוויית אינטרסים:
"לא יכולתי לתרום להם משום שלבדוק כמה מחשבים יהיו כדי לדעת כמה זמן יהיה לילד בשבוע,
מול המחשב ...אלה היו קבוצות אינטרסים שדחפו כל הזמן" (גבעון.)2012 ,
אי שביעות הרצון מפעילות הוועדה לא מאפיינת את גבעון בלבד .הררי מציין אף הוא שלא היה
שבע רצון מכך שקמו שתי ועדות נפרדות לדון בנושאים שחלקם חופפים ,אך מציין שכיוון שכבר
קמה ועדה נוספת ,שטיפלה בנושאים קרובים ,עמד על כך שיהיה תיאום שיותיר מקום של כבוד
לכל ועדה בנפרד .הוא אינו זוכר במדוייק את הפרטים וכך הוא מתאר זאת:

אני בטוח שאני אמרתי שהוועדה הזו לא עוסקת בחינוך מדעי
היא עוסקת בדבר הרבה יותר רחב .היא עוסקת בחינוך לכל
המקצועות ,ולכן אין כאן חפיפה ואת הפרק שלנו אנחנו נעשה
הרבה יותר צנוע וניתן רפרנס אליהם כדי לא לדרוך על היבלות
שלהם (הררי. )2012 ,
טענה זו של הררי מניחה יסוד סביר להנחה של פלד בדבר הניסיון של הררי למוק את הוועדה שעמד
בראשה שכן הררי עצמו מעיד שהיתה לו ביקורת על כך ששתי וועדות קמו במקביל ,וכן ביקורת
על חוסר הקשר בין שתיהן וכך הוא מספר:

אני חושב שוועדת אלעד פלד הוקמה קצת קודם (לפני ועדת הררי
צ.א .).כשהוועדה שלנו הוקמה כבר היתה קיימת הוועדה של
אלעד .אם אינני טועה .כי אילו היו מקימים וועדה כזאת
כשהוועדה שלנו קיימת אני לא הייתי נותן לה לקום אני אומר
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לא יכול להיות שתהיינה שתי ועדות שאין שום קשר ביניהן
(הררי.)2012 ,
למרות המהלך הכפול שיכול היה להוביל ליריבות בין שתי הוועדות ,נולד בסופו של דבר שיתוף
פעולה ותיאום ,שהתאפשר בזכות ההיכרות והידידות הוותיקה בין פלד והררי שכבר שיתפו פעולה
בעבר בתחום התקשוב בפרויקט מחי"ש כפי שתואר בעבודה זו .הררי מתאר כיצד היווה הקשר
בינו לבין פלד בסיס לתיאום יעיל בין הוועדות:

לי היה קשר טוב עם אלעד ודאגנו שלא תהיה כפילות בין עבודתנו
כלומר הם נכנסו להמון פרטים איזה סוגי מחשבים תוכנות
ואנחנו בכוונה נמנענו מזה וסמכנו את ידינו על עבודתם ,משום
שזה לא הייתה קרקע בתולה .זה לא היה הפעילות הראשונה של
אלעד ולא הפעילות הראשונה שלי בנושא (הררי.)2012 ,
מה שמתאר הררי כפעילות שנועדה למנוע כפילות ,לא התנהל ככל הנראה כיתהליך עבודה שיתופי
לחלוטין למעט החבירה בסופו של התהליך ,שהביאה לחיבור בין שתי התכניות לפחות לצורך
שותפות בתקציבים .גבעון מביע ביקורת על כך שלא היתה שותפות בתהליך בניית הרציונל :

אני לא זוכר שחיים הררי היה פעם בוועדה (ועדת פלד צ.א .).היא
לא הייתה קשורה למחר  .98ברגע שהסתיימה הוועדה [ועדת פלד
צ.א ].עלה הרעיון לצרף ,זה היה תיקון פנצ'ר .זה כנראה בגלל
קשר אישי וקוניוקטורה כזו .זו מין שערורייה ,כזאת
קונספטואלית .איך לוקחים וועדה שחשבה מחשבים וועדה
שחשבה מדע וטכנולוגיה מבלי שום תיאום? זה הכל היה בסוף
תקציבים ,אז תקציבים לא צריכים להתחבר ,דווקא משום שזה
מסרים זה לא תוכן ,קל לחבר אותם (גבעון.)2012 ,
למרות שגבעון סבור שלא היה שיתוף פעולה אמיתי בין שתי הוועדות ,הוא רואה את החיבור בין
שתי התכניות כחיובי כיוון שבוועדת פלד ,חסרו לדבריו רציונל ואידואולוגיה ,שוועדת הררי נשענה
עליהם .גבעון מכוון בדבריו לאותה אידיאולוגיה שהיוותה בסיס למיזמים הטכנו-פדגוגיים
שהובילה מערכת החינוך משנות השישים של המאה העשרים ואשר עבודה זו חושפת ומאירה את
האידיאולוגיה הציונית הטכנו-מדעית עליה התבססו .לטענת גבעון ,לוועדת פלד חסר היה הרציונל
הזה בעוד שלוועדת הררי היתה אידיאולוגיה מגובשת" :למחר  98הייתה פילוסופיה ,שלימודי מדע
וטכנולוגיה צריכים להיות תשתית" (גבעון .)2012 ,מסמך המדיניות שדאג צוק להפיץ עוד בטרם
פורסם דוח וועדת הררי בשם" :הצעה למדיניות משרד החינוך והתרבות הפעלת מחשבים במערכת
החינוך להוראה ולמידה" (ראה נספח ) ,מחזק את דבריו של גבעון .מסמך זה ,מעיד על התייחסות
אינסטרומנטלית לתרומתו האפשרית של המחשב להוראה וללמידה ולא פורס רציונל אידיאולוגי
רחב לתקשוב כחלק מלימודי מדע וטכנולוגיה .כך נכתב בו:
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מחקרים רבים מעידים על תהליכים המתחוללים בעקבות שילוב
תקשוב בהוראה ובלמידה ,מבלי שניתן להצביע במפורש על
הישגים לימודיים מדידים .מתוך הכרה בפוטנציאל הטמון
בטכנולוגיות התקשוב שותפים כל חברי הוועדה לדיעה ,כי שילוב
מושכל של תקשוב בהוראה עשוי להגביר את יעילות ההוראה,
לחזק את תהליכי הלמידה ,להרחיב אופקי לימוד חדשים,
באמצעות התקשוב ,להגביר את מעורבות המורים בהוראה,
להעלות את הדימוי העצמי ולשפר את ההוראה (מתוך נספח ד':
הצעה למדיניות משרד החינוך והתרבות הפעלת מחשבים
במערכת החינוך להוראה ולמידה ,1991 ,עמ' .)3
לעומת המקום שמקבל המחשב בוועדת פלד ככלי להוראה וללמידה וככלי להתמקצעות מורים,
יחסה של ועדת הררי היא התייחסות לאומית לחשיבות המחשב מעבר ליכולותיו ככלי בהוראה,
כאל כלי רב יכולות עבור כל אזרח ,כלי שיש בו כדי להרחיב תחומי ענין ולמידה במגוון תחומים,
שיש לו חשיבות חברתית ולאומית ורואה במשרד החינוך את הגוף האחראי לקידום כל אזרח
במדינת ישראל לעבר העשרת ידיעותיו ויכולותיו :

המחשב הוא כלי רב חשיבות בהוראת כל המקצועות בכל רמות
הגיל .ייחודו של המחשב הוא בגמישותו וברב-גוניותו .מכשיר
אחד משמש ככלי חישוב ,מאגר מידע ,מכשיר לתרגול מיומנויות
בסיסיות ,מכונת כתיבה מתוחכמת ,אנציקלופדיה אלקטרונית,
תיבת דואר ,כלי תקשורת ,ובמהדורות מתוחכמות יותר – אוסף
צילומים של יצירות אמנות ,מאגר יצירות מוסיקליות,
אנציקלופדיה מצוירת ,וכלי להדמיית ניסויים מדעיים
וטכנולוגיים .לכל אלה שימושים מגוונים בכל תחומי החיים אבל
גם בהוראת כל המקצועות ההומניסטיים ,במדעי החברה,
באמנות וכמובן במדעי הטבע ,בכל רמות הגיל מגן הילדים ועד
ללימודים גבוהים .כל אזרח במדינה חייב להיות מסוגל להפיק
מהמחשב את מירב התועלת .חובתה של מערכת החינוך היא
להכשירו לכך בכל הדרכים האפשריות (משרד החינוך והתרבות,
הוועדה העליונה לחינוך מדעי וטכנולוגי ,1992 ,עמ' .)11

בסופו של דבר ,למרות השוני בהרכב ובמטרות בין שתי הוועדות ולמרות שהתחרו על אותם
המשאבים לפחות בחלק מן התחומים ,החליט הררי לאמץ את דוח ועדת פלד כחלק מדוח הוועדה
העליונה לחינוך מדע וטכנולוגי .ניתן לשער שהחלטה זו ,לא היתה וודאית מלכתחילה לפחות
למנהל האגף למדע וטכנולוגיה ,עוזי צוק ,שכן צוק דאג לפרסם מסמך מדיניות של האגף למדע
וטכנולוגיה שהתבסס על דיוני ועדת פלד עוד לפני פרסום תכנית "מחר  ."98כותרת המסמך היתה
"הצעה למדיניות משרד החינוך והתרבות הפעלת מחשבים במערכת החינוך להוראה ולמידה"
והוא פורסם ב 27-באפריל  ,1991חודשים ספורים לפני הפקדת טיוטה של תכנית "מחר  "98בידיו
של זבולון המר שר החינוך .המסמך כלל את הפריסה של תחומי מדיניות התקשוב ,הנחות היסוד,
המלצות לפעולות ולהצטיידות .עם זאתצויין במסמך ,ככל הנראה על מנת שלא לפלוש לתחומי
עיסוקה של ועדת הררי ,כי כבר בדיון הראשון קבעה הוועדה את גבולות הדיונים והנושאים בהם
לא תעסוק ,נושאים שחלקם היו בתחום טיפולה של ועדת הררי וכך נכתב במסמך:
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מנהל האגף למדע וטכנולוגיה במשרד החינוך והתרבות ,מר עוזי
צוק ,מינה בכתב מינוי מיום  ,9.9.90וועדה לגיבוש תכנית אב
לתיקשוב מערכת החינוך ...ב 17.11.90 -קימה הועדה דיון ראשון
בהשתתפות ממנה הוועדה מר עוזי צוק ומר סמי קפלן מהאגף
למדע וטכנולוגיה במשרד החינוך והתרבות ,להבהרת מטרות
הוועדה ותחומי המלצותיה .בעקבות דיון זה הגבילה הוועדה את
דיוניה והמלצותיה לנושאים הבאים ,הקשורים במישרין לשלוב
המחשב בהוראה ובלמידה בבית הספר (היסודי והעל-יסודי) :א.
יישומי מחשב בהוראה ולמידה; ב .הכשרת מורים; ג .פיתוח
תוכנות ולומדות; ד .מחקר והערכה; ה .חומרה ותשתית (לרבות
תקשורת מחשבים) ...כן החליטה הוועדה לא לעסוק בנושאים
הבאים :א .אורינות מחשב ב .הוראה מדעי המחשב; ג .מיחשוב
מערכות המינהל החינוכי; ד .מיחשוב בחינוך המיוחד (מתוך
נספח ד' :הצעה למדיניות משרד החינוך והתרבות הפעלת
מחשבים במערכת החינוך להוראה ולמידה ,1991 ,עמ' .)1

תכנית התקשוב של ועדת פלד ,הוטמעה בסופו של דבר כפרק ג' בתוך תכנית "מחר  ,"98שהיתה
תכנית מערכתית לחינוך מדעי וטכנולוגי ולא תכנית תקשוב בלבד כפי שמציין פלד בראיון" :פה
קרה דבר מאד מעניין .כשחיים הררי עשה את הוועדה שלו הוא כתב שבענייני מערכת החינוך הוא
מקבל את דוח ועדת פלד" (פלד ופלד .)2010 ,למרות שהיתה תכנית רחבת יריעה ,מנהלי בתי ספר
רבים בארץ זוכרים את תכנית התקשוב כחלק מרכזי בתכנית "מחר ( "98פורטס מועלם ולוי-נחום,
.)2009

 4.2.2תכנית "מחר  :"98חינוך מדעי וטכנולוגי לכל כבסיס לחוסן כלכלי ולעוצמה
צבאית

דוח ועדת הררי פותח במילים שלא מותירות מקום לספק באשר לאידיאולוגיה הציונית הטכנו-
מדעית המונחת בבסיסו וכך נכתב בו:

התפוקה התעשייתית ,החוסן הכלכלי והעוצמה הצבאית של
מדינה תלויות היום ,יותר מאי פעם ,בכישורים המדעיים
והטכנולוגיים של אוכלוסייתה .חינוך מדעי וטכנולוגי מקיף
ומתקדם הם התשתית לכל התפתחות והצלחה בתחומים
מגוונים כביטחון ,תעשייה ,חקלאות ,אנרגיה ,בריאות ,תקשורת
ואיכות הסביבה .כל תשתית מדעית היא בבחינת זרע המניב
פירות לאחר עשור או שניים .חינוך למדע ולטכנולוגיה הוא ליבה
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של התשתית המדעית (משרד החינוך והתרבות ,הוועדה העליונה
לחינוך מדעי וטכנולוגי ,1992 ,עמ' .)9
תפישת העולם שהוביל הררי באשר לחינוך למדע ולטכנולוגיה ,לפיה על מערכת החינוך לדאוג
לחינוך מדעי לכל (משרד החינוך והתרבות ,הוועדה העליונה לחינוך מדעי וטכנולוגי )1992 ,הניחה
שלמערכת החינוך מקום חשוב בקידום כישוריהם המדעיים והטכנולוגיים של אזרחי מדינת
ישראל בשמירה על החוסן הכלכלי והעוצמה הצבאית של מדינת ישראל .משום כך ,עסקה תכנית
"מחר  ,"98בהנחלת חינוך מדעי לכל.
הררי ראה בהטמעת טכנולוגיות מחשוב בחינוך חלק בלתי נפרד מהחינוך המדעי ,ככלי לפיתוח
החשיבה והניתוח המדעי .בריאיון עמו ,מסביר הררי את תפיסת עולמו לגבי תפקיד המחשב
בקידום מדע וטכנולוגיה בישראל:

תפקידן של טכנולוגיות חדשניות בחינוך לסייע בהקניית כל
תחומי הידע .מחשב ככלי להדמייה ,לאיסוף וניתוח נתונים ,כלי
עזר בתהליך החשיבה והניתוח המדעי .כלי לימודי חשוב וגם
חלק מסביבת החיים שלקראתה יש להכשיר את הבוגרים (הררי,
.)2012
בהלימה לתפיסת עולמו של הררי ,מוגדר בתכנית "מחר  "98השימוש בטכנולוגיות חדשניות לצורך
למידת מדע וטכנולוגיה בתכנית ככלי להשגת שגשוג כלכלי והגנה:

ישראל תוכל לשגשג מבחינה כלכלית ולהגן על עצמה כהלכה ,רק
אם תדע להעניק לבניה ולבנותיה חינוך מדעי המתאים בהיקפו
ובאיכותו לדרישות המאה העשרים ואחת ורק אם תשכיל
להשתמש בחידושי המדע והטכנולוגיה כאמצעי למידה בכל
המקצועות ובכל קבוצות הגיל של מערכת החינוך (משרד החינוך
והתרבות ,הוועדה העליונה לחינוך מדעי וטכנולוגי ,1992 ,עמ' )9
פרק ג' של דוח ועדת הררי הוא כאמור ,הפרק שעסק ב"מחשב ככלי עזר בהוראה" .בהקדמה לפרק,
באה לידי ביטוי אכזבה מסויימת מהתכניות הקודמות ליישום השימוש במחשבים ,המהווה לדברי
חברי הוועדה סיבה חשובה ליישום תכנית תקשוב חדשה:

המחשב עדיין לא עבר את סף הכיתה .חלק ניכר של בוגרי מערכת
החינוך ,כיום ,אינו מוכן לחיים בחברה מתוקשבת ...המחשב
עדיין איננו חלק אינטגרלי של תהליך החינוך ...מחקרים מראים
עתה כי קביעה זו נכונה גם במובנה ההשוואתי :ישראל מפגרת
בנושא זה אחרי רבות מן המדינות המפותחות ...זאת הבעיה
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שעל מערכת החינוך לפתור בתוך תקופת פרויקט מחר  ...98יש
בעיה של ציוד ...יש בעיה של זמינות הציוד ...יש בעיה של
התאמת התוכנות והלומדות לתכניות הלימודים ...אך מעל לכל
בולטת הבעיה של העדר סדרי עדיפויות חינוכיים וחוסר תכנית
אב אשר תגדיר מפרשות מה צריך להיעשות ,מתי ,היכן ועל ידי
מי (משרד החינוך והתרבות ,הוועדה העליונה לחינוך מדעי
וטכנולוגי ,1992 ,עמ' .)66
כותבי התכנית מתייחסים לתכניות קודמות וטוענים שלא הצליחו למרות שהיו ניסיונות תוך שהם
מונים מספר סיבות ובעיקר קוראים לשנס מתניים ולקדם את הנושא תוך "הטיית שכם" למאמץ-
שוב ,ביטוי שאול מהעולם החלוצי:

לא חלה האינטגרציה הראויה בין המחשב לבין תהליך הלמידה
בבית הספר .הסיבות לכך הן מורכבות ורבות .ניתן למנות בהן
חוסר ידע של מורים ,מחסור בציוד זמין לכיתה ,חוסר במערכות
גיבוי ותמיכה ,חוסר בלומדות מתאימות ועוד .כל הגורמים הללו
קיימים אך אין בהם כדי להצדיק את הפיגור שבו אנו מצויים
כיום בנושא זה .הוועדה קוראת לכל הגורמים הנוגעים בדבר
להטות שכם במאמץ חשוב זה (משרד החינוך והתרבות ,הוועדה
העליונה לחינוך מדעי וטכנולוגי ,1992 ,עמ' .)76

בהמשך מתואר שיתוף הפעולה בין הררי לפלד והשילוב עם תוצרי עבודתה של ועדת פלד תוך הכרה
בעבודתה דרך הגדרתה כוועדה שהתוותה תכנית מקיפה בנושא השימוש במחשב ככלי למידה
בכיתה (משרד החינוך והתרבות ,הוועדה העליונה לחינוך מדעי וטכנולוגי.)1992 ,
הדוח עוסק בקידום החזון הטכנו-מדעי בשלושה נושאים עיקריים" :חינוך למדע ולטכנולוגיה...
לימוד המדע והטכנולוגיה ...מקומה של הטכנולוגיה בלמידת כלל המקצועות" (משרד החינוך
והתרבות ,הוועדה העליונה לחינוך מדעי וטכנולוגי ,1992 ,עמ' .)16
בנושא החינוך למדע ולטכנולוגיה מתייחס הדוח לקידום מגמת חינוך מדעי וטכנולוגי לכל בהמשך
למגמה שהחלה להסתמן באמצע שנות השמונים ,לפיה יש להקנות ידע מדעי וטכנולוגי בכל בתי
הספר ,ולא רק בבתי הספר המקצועיים -טכנולוגיים:

מתמטיקה מדע וטכנולוגיה לכל .אין מדובר בהכשרת מומחים
למדע אלא בידע המדעי הכללי ,בחינוך המדעי ובדרכי החשיבה
המדעית שיש להקנות לכל אזרח – לפועל הייצור ולפוליטיקאי,
לעורך הדין ולגננת ,למפקד אוגדה ולנהג ,לתעשיין ולעובד רווחה,
ולכל אדם המתפקד בחברה מודרנית (משרד החינוך והתרבות,
הוועדה העליונה לחינוך מדעי וטכנולוגי ,1992 ,עמ' .)16
אחד היישומים של רעיון זה היה פיתוח תכנית לימודים חדשה במדע ובטכנולוגיה לכל מערכת
החינוך ,בהתבסס על הרציונל של מדע וטכנולוגיה לכל.
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הנושא השני" ,לימוד המדע והטכנולוגיה" התייחס להכשרת מומחים ,אשר יהיו בעתיד מדענים,
מהנדסים ,רופאים ,הנדסאים ,טכנאים וחקלאים ,ובחינוכם המדעי והטכנולוגי של כל מי שיבחר
להתמחות בתחומים אלה (משרד החינוך והתרבות ,הוועדה העליונה לחינוך מדעי וטכנולוגי,
.)1992
הנושא השלישי אליו התייחס הדוח ובו הוטמע דוח ועדת פלד ,התייחס לטכנולוגיות חדשניות
בחינוך והתווה את הרציונל לאופן השימוש במחשבים ככלי עזר להוראה וללמידה:

שימוש במחשבים וביתר אמצעי הטכנולוגיה המודרנית ככלי עזר
בכל המקצועות ,בכל קבוצות הגיל ובכל חלקי מערכת החינוך.
כאן באה הטכנולוגיה החינוכית לסייע בהקניית כל תחומי הידע,
וחשיבותה בהוראת העברית או הגיאוגרפיה אינה נופלת
מתרומתה להוראה הפיסיקה או הביולוגיה (משרד החינוך
והתרבות ,הוועדה העליונה לחינוך מדעי וטכנולוגי ,1992 ,עמ'
.)16
בדוח מוצגת באופן בהיר וממוקד האידיאולוגיה הציונית הטכנו-מדעית וקריאה לקדם את
התחום:
להכריז על תוכנית לאומית לחיזוק ,להעמקה ולשיפור של לימודי
המתמטיקה ,מדעי הטבע והטכנולוגיה בכל חלקי מערכת
החינוך ,במגמה להכין את הדור הבא של אזרחי המדינה לחיים
בעידן המדעי טכנולוגי (משרד החינוך והתרבות ,הוועדה
העליונה לחינוך מדעי וטכנולוגי ,1992 ,עמ' .)17
עוד הומלץ בדוח לבצע שורה של צעדים עד לשנת היובל למדינת ישראל ,שנת  ,1998וכן הוצע לתת
לתכנית את השם "מחר  "98באופן סמלי .בדוח הוצע להקים גוף למימוש המלצותיה של הוועדה,
ובמקביל להגדיל את ההשקעה בחינוך המדעי והטכנולוגי ,במטרה להגיע להישגים משמעותיים
בתחומים אלה עד שנת ( 1998משרד החינוך והתרבות ,הוועדה העליונה לחינוך מדעי וטכנולוגי,
 ,1992עמ' .)17
לדוח הוועדה היו השפעות מרחיקות לכת על שינוי התפיסה החינוכית והמעשית בכל הנוגע
להקצאת תקציבים להכשרה ולמחשוב מערכת החינוך .התכנית סיפקה מסגרת כספית ,ארגונית
ופדגוגית לשילוב המחשוב בבתי הספר .שלושה עקרונות נקבעו כיעדים לתהליך( :א) השקעה
בתשתיות (ב) הצטיידות (ג) הטמעה פדגוגית .על-פי עקרונות אלו הוצב יעד כמותי של ציוד בתי
הספר על-פי מפתח של מחשב אחד לכל עשרה תלמידים (משרד החינוך והתרבות ,הוועדה העליונה
לחינוך מדעי וטכנולוגי .)1992 ,יישום התכנית החל ב ,1994-ומומן בהתאם להסכם חומש בין מפעל
הפיס ,הרשויות המקומיות ומשרד החינוך (פורטס ,מועלם ולוי-נחום.)2009 ,
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דוח ועדת הררי הוגש פעם ראשונה באפריל  1992כדוח ביניים ,על מנת לאפשר לזבולון המר ,שר
החינוך שכינס את הוועדה לאשר אותו לפני סיום תפקידו ובאוגוסט  1992הוגש הדוח הסופי לשרת
החינוך והתרבות ,שולמית אלוני .השם שנבחר לדוח היה" :מחר  98דוח הוועדה העליונה לחינוך
מדעי וטכנולוגי" .על השם שנבחר לדוח מספר הררי" :זה נקרא מחר  98כי זה הוגש בסוף  92אמרנו
בעוד חמש שנים ,יהיה שנת  98זה חמישים שנה למדינת ישראל אנחנו רוצים אז לראות מערכת
חינוך מדעי פורחת" (הררי.)2012 ,
הררי מוסיף ומתאר את התלאות והשינויים בדרך להגשת הדוח הסופי:

הוועדה במשך שנה שנה וחצי דנה בדברים .בינתיים היו בחירות,
וממשלת שמיר הלכה וממשלת רבין נכנסה .זבולון המר פרש
מלהיות שר החינוך ושלומית אלוני באה במקומו ,ואנחנו את
הדוח הלא סופי ולא כתוב הגשנו לזבולון המר כמה שבועות לפני
שהוא פרש ואת הדוח הסופי הגשנו לשולמית אלוני כמה שבועות
אחרי שהיא נכנסה לתפקיד (הררי.)2012 ,
לקראת יישום דוח ועדת הררי :מאבקי כח בדרך לבחירת ראש מנהלת לתכנית "מחר "98

עם מסירת הדוח ,לא פסקו מאבקי הכוח בין חברים בתוך הוועדה ויותר מחוצה לה ובין אנשי
הוועדה והפוליטיקאים .בחירת ראש מינהלת להובלת יישום דוח מחר היתה אחת הדוגמאות
למאבקי כוח בין הפוליטיקאים ואנשים מתחום המחשבים .להררי היו העדפות משלו באשר
לדמות שתוביל את יישום מדיניות הדוח .המועמד שהציע היה דן שרון שהיה מנכ"ל משרד החינוך
בשל כישוריו הניהוליים וובשל התמצאותו במערכת הפוליטית אולם כאשר הציע לשרת החינוך
למנות את שרון ,נתקל בהתנגדות מצידה והיא לדבריו ,החליטה בניגוד לדעתו ומבלי להיוועץ בו
למנות אדם אחר לתפקיד .הררי מתאר זאת במילותיו:

שולמית אלוני החליטה שהיא לא אוהבת אותו (את דן שרון
צ.א .).פגשה בכנס על מחשבים בחינוך ,את אורי לירון מהטכניון
זו הפעם הראשונה בחייה שהיא ראתה אותו! מצא חן בעיניה
הלכה ומינתה אותו בלי לשאול .האיש עם הרבה תכונות טובות
אבל הוא לא ניהל בחיים שלו דבר (הררי.)2012 ,
לתהיות באשר ליכולות הניהול של לירון מצטרף גבעון ,המתאר ספקות שהיו אף ללירון עצמו,
שלדברי גבעון הביע חשש "לא מחוסר יכולת ניהול אלא עקב התנהלות פקידותית שתפריע ליישום"
(גבעון.)2012 ,
הררי מספר שבעקבות המינוי של לירון ,פנה לאלוני ,בבקשה לשנות את החלטתה והיא ,לדבריו
הביעה התנגדות נמרצת" :היא קמה מהכיסא ,הצביעה עליו ואמרה' :חיים ,אם אתה חושב שאתה
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תגיד לי מה לעשות ,אז תשב אתה פה ותהיה שר החינוך כל זמן שאני שרת החינוך אז אני אחליט
מה אני אעשה' יצאתי בבושת פנים .בזה נגמר תפקידי (הררי.65)2012 ,

יישום המלצות ועדת הררי :מינוי בעלי התפקידים

לאחר שהתאכזב הררי ממינוי ראש מנהלת "מחר  ,"98יושם לדבריו הדוח בזכות חילופי תפקידים
נוספים שהתרחשו בצמרת משרד החינוך .הררי מספר ...." :החלטות הוועדה אכן יושמו ,אך לא
בזכות שולמית אלוני אלא בזכות העובדה שהיא הודחה ,ואז התמנה שמשון שושני למנכ"ל משרד
החינוך" (אמנון רובינשטיין כיהן כשר החינוך במקומה של אלוני צ.א( ).הררי .)2012 ,שושני ,שכבר
בתפקידו הקודם בראש מינהל החינוך בעיריית תל אביב החל בקידום מדע וטכנולוגיה ובתקשוב
בחינוך ,לקח על עצמו את הובלת הנושא .אורי לירון הוחלף בינתיים על ידי שלומית עמיחי כראש
המינהלת והיא הפכה למשנה למנכ"ל משרד החינוך ,וסייעה ביישום התכנית .לדברי הררי:

אמנון רובינשטיין ,שהביא את שמשון שושני היה נלהב מאד לכל
העניין והתחיל לעבוד ישירות עם רבין (ראש הממשלה צ.א).
שדאג שיהיה הכסף ,את אמנון רובינשטיין עניינו דברים אחרים,
חינוך מדעי לא היה בראש שלו ,הוא לא היה נגדו ,נתן יד חופשית
לשמשון ושמשון דחף את העסק כמו בולדוזר (הררי.)2012 ,
לצורך הטמעת תכנית התקשוב ,מונה אלעד פלד לתפקיד "מתאם תכנית המחשוב באגף למדע
ולטכנולוגיה" ותחת ניהולו הוטמעה מדיניות התכנית.

יישום מדיניות התקשוב של תכנית "מחר  "98במערכת החינוך
לקראת יישום תכנית התקשוב של תכנית "מחר  ,"98הוציא משרד החינוך חוזר מנכ"ל מיוחד ,
בשם "חוזר מנכ"ל ח' (התשנ"ד) מחר  98מחשבים במערכת החינוך" (משרד החינוך והתרבות,
1994א') .ובו התייחסות חיובית ואופטימית למטרות ולשינויים שניתן לקדם באמצעות המחשב
כמו שיפור שיטות ההוראה וקידום הישגים ,חיבור בין תחומי דעת שונים ,אוטונומיה למורים
ושיפור היבטים מנהליים בעבודת המורה:

מתן אפשרות להשגת היעדים המוגדרים בתכנית הלימודים
הקיימות ,שלא הושגו באמצעות שיטות ההוראה הנהוגות
במוסדות החינוך ,על ידי שיפור הוראת התכנים המופיעים
 65לירון כיהן בתפקיד ראש מנהלת "מחר  "98חודשים ספורים ואז הוחלף על ידי שלומית
עמיחי.
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בתכניות הלימודים הקיימות והסטנדרטים המקובלים
במוסדות החינוך ...אפשרות לשינויים בגישה לתכניות
הלימודים הקיימות ,כגון שבירת המוסכמות לגבי גבולות תחומי
הדעת והגדרת תכנים רב-תחומיים ...חריגה מתפיסת ההוראה
הקוריקולרית המקובלת ומתן אפשרות ללמידה חופשית פתוחה,
המבוססת על תכנית לימודים גמישה ...הוראת תכנים חדשים,
שאינם נכללים בתכנית הלימודים בעידן הקדם מחשבי
והקשורים במחשוב (כגון חשיבה אלגוריתמית ,מודעות לתהליכי
עיבוד מידע ,ייצוגי מידע וגישה מערכתית ...מתן אפשרות
להאצת קצב הלמידה או לשינוי סדר הלימוד של תכניות
הלימודים הקיימות ...שינוי בדרכי ההוראה המקובלות ,היכולת
להתבטא באימוץ דרכי ההוראה אלטרנטיביות ובהגברת
האוטונומיה החינוכית של מנהלים ומורים ,וכן בצדדים
הארגוניים והלוגיסטיים של ההוראה ,בניצול המחשב לארגון
חדשני של ההוראה ואף של בית הספר כולו (משרד החינוך
והתרבות1994 ,א' ,עמ' .)6

חוזר מנכ"ל ח' ,היה מרכיב אחד ,המרכיב התקשובי ,במדיניות הפלורליסטית שקידם משרד
החינוך בתקופה זו ,שכלל מתן אוטונומיה והובלת שינוי מערכתי מעמיק בדרכי ההוראה והלמידה
הקיימות בבתי הספר (פסטרנק ;2003 ,רייכל.)2008 ,

מקורות תקציביים ואופן השתתפות בתכנית
בדומה לתכניות תקשוב קודמות משנות השמונים ,גם תכנית התקשוב של תכנית "מחר ,"98
מומנה על ידי מפעל הפיס ,הרשויות המקומיות ומשרד החינוך ,על פי החלוקה הבאה:

בתחום הציוד מפעל הפיס יממן  60%והרשות המקומית .40%
בתחום הלומדות והתוכנות :משרד החינוך והתרבות יממן ,50%
והרשות המקומית  .50%בתחום ההדרכה וההשתלמויות :משרד
החינוך יממן ( "100%משרד החינוך והתרבות1994 ,א' ,עמ' .)4
על מנת להכנס לתכנית ,היה על בית הספר להגיש בקשה למפעל הפיס באישור הרשות המקומית
ואז להגיש תכנית בית ספרית מפורטת ובה המטרות שבית הספר מתכוון לממש באמצעות
המחשוב ,דרכי שילוב המחשב בהוראה ובלמידה ,תכנון פריסת המחשבים וסוגי הלומדות
והתוכנות ,מתכונת השתלמויות המורים והצרכים היחודיים .לצורך הכנת תכניות אלה ,הקצה
משרד החינוך מנחים בית ספריים שסייעו בהכנת התכניות ובהגשתן (משרד החינוך והתרבות,
1994א' ,עמ' .)10
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בשנה הראשונה ליישום התכנית ,תשנ"ד ,שנת הלימודים  ,1994-1995בוצעו מספר מהלכים
שמטרתם היתה הקמת תשתית ארגונית וחוקית למימוש תכנית המחשוב .הפעולות העיקריות היו
תכנון ,הכנות לביצוע ,ארגון והכשרה ,והקמת מערכת לבקרה ולהיגוי .בחוזר המנכ"ל לשנת
הלימודים תשנ"ה פורטו הפעולות שבוצעו ואשר כללו הכנת תכנית תקציבית ,עריכת מכרזי ספקים
לאספקת מחשוב שבהם נבחרו שבעה זכיינים ,הפצת קטלוג לומדות ותוכנות מאושרות למוסדות
חינוך ,בחירת עשרה בתי ספר מדגימים ,העברת הקצאה תקציבית למוסדות להכשרת מורים
לצורך רכישת ציוד מחשוב והחלת תהליך מואץ לשילוב מאגרי מידע מקוונים ותקליטורים
בתהליכי הוראה ולמידה ,תוך תיאום עם יחידות במשרד החינוך ועם גורמי חוץ (משרד החינוך
והתרבות1994 ,א' ; מבקר המדינה.)1997 ,
משרד החינוך מימן באופן מלא את תחום ההכשרה ,שכלל הכשרת מדריכים לליווי בתי הספר
שהשתתפו בתכנית .הוגדר תפקיד המנחה הבכיר ,שהיה מיועד להנחייה מוסדית מערכתית ולא
להנחייה בתחום הדעת .הוחל במערך הכשרה נרחב של מנחים בכירים ומנחים בהוראה נעזרת
מחשב בתחומי הדעת (משרד החינוך והתרבות1994 ,ב).
המנחים שגויסו להטמיע וללוות את המורים עברו למרות ההכנות וההיערכות המדוקדקת של
משרד החינוך מסע גדוש בקשיים ובחוויות ,שתרם לתחושת החלוציות והראשוניות שלהםכפי
שמתארת מור:

הייתי במחוז תל אביב בנושא הטמעת תקשוב ,הסתובבנו בבתי
הספר להדריך מורה מקומית מורים בודדים או קבוצות מורים
או את רכז ביה"ס ,יום או יומיים בשבוע ,כולנו הסתובבנו בין
בתי הספר כדי להקנות את מיומנויות שילוב התקשוב בהוראה.
היה מאד קשה וכמעט לא עבד .אנחנו בעצמנו למדנו ופרצנו את
הדרך .היה לנו ניסיון משלנו .למדנו בעצמנו .כולם תמכו כולם
שמחו כולם חשבו שנהדר ,אבל היה קושי להטמיע .המנהלים
נורא רצו אבל כאן זה נגמר (מור.)2012 ,
מור מתארת מצב של פריצת דרך חדשה "לא היה מי שיכשיר את המנחים .כולם עושים הכל .כמו
היום בסטארטאפ" הדרך שבה המנחים רכשו ידע היתה תוך התנסות" :אנשי טכנולוגיה לא היו.
אנחנו פרצנו את הדרך .היה לנו ניסיון משלנו .למדנו בעצמנו" (מור.)2012 ,
לחלוצי התקשוב ,היתה נכונות להשקיע מאמצים ,להתמודד עם כשלונות ולנסות מחדש למרות
הקושי לפרוץ דרך חדשה .תכונות אלה :הנחישות ,המסירות והנכונות להתנדבות הן התכונות
המאפשרות לחלוץ להתמודד ולהמשיך עד להצלחה (ניר .)1992 ,למרות הקושי ,חלוצי התקשוב
חשו שהם לא פועלים לבדם .הם חשו שהם חלק מקבוצה ,ממשהו גדול יותר שמתרחש .תחושה זו
היא חלק חשוב בתחושת החלוציות כפי שמגדיר קר .הם היוו את התשתית 'תנועת התקשוב' שהיו
לה יעדים חברתיים להגשמה ).(Kerr, 2004
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במכללות להכשרת מורים נעשו פעולות הטמעה שכללו רכישת ציוד עבור פרחי הוראה והדרכתם.
מספר בגאוה מרדכי שורק:

מכללת לוינסקי הייתה מעורבת בפרויקט "מחר  "98כשפרופסור
הררי בחר במכללת לוינסקי ,ובמכללת קיי ,כשתי המכללות
שינסו לתת מחשב לכל סטודנט ,לכל פרח הוראה ,כדי לראות אם
זה ישפר את פרחי ההוראה ואת המורים בעתיד .ואני מאוד
הוחמאתי שד"ר רוכלי ,שהיה אז מנהל לוינסקי ,אמר לי ,שהררי
אמר לו שהוא בחר בלוינסקי בגללי ,כי הוא הכיר אותי כשעבדתי
במכון וייצמן במחלקה להוראת המדעים .אז זה מאוד החמיא
לי (שורק.)2012 ,
שורק רואה עצמו חלוץ והוא גאה על הזכות להיות חלוץ ,גאווה שניר תיאר כמביאה איתה תחושת
הגשמה שבצידה ברכה והעשרה אישית (ניר )1992 ,וכך הוא מספר:

אני הכנסתי את המחשבים ללוינסקי ,זה היה ארבעה מחשבי
קומודור  ,64והייסורים שאני עברתי! כולל שאלות כמו 'רשת
החשמל שלנו בסמינר תחזיק דבר כזה?' אני הבאתי את דוקטור
ברטה לישיבת הנהלת לוינסקי ,כדי שהוא ישכנע את ההנהלה
ללכת לכיוון הזה (שורק.)2012 ,

שורק הוא אחד מחלוצי התקשוב בישראל .תיאוריו אודות הפעולות להטמעת מדיניות התקשוב
מעידים על תחושת שליחות ,עשייה הגשמה והתגייסות לתהליך שהיה כרוך מעבר לתחושת
הראשוניות ,במסירות בשליחות בסבל ובהקרבה עצמית שהם חלק מהזכות להיות חלוץ ,על פי
התפיסה החלוצית הבן גוריונית ,ובתחושת שייכות למשהו גדול יותר ,שלמענו שווה להתמודד עם
הקשיים ,בדומה להגדרות של קר את אנשי תנועת התקשוב והאידיאולוגיה שהובילה את
פעולותיהם (ניר.)Kerr, 2004 ;1992 ,
מלבד הכשרת מנחים ופרחי הוראה ,המשיך משרד החינוך לפעול בנושא התאמת הלומדות
והתכנים להוראה ו עודד את פעילותה של היחידה לבדיקת לומדות במכון הטכנולוגי ,על פי
ההמלצות בתכנית התקשוב .משרד החינוך הקים בנוסף את "מנהלת מחר  98בגליל" ו"מחר
בדרום" – יחידות ארגוניות שתפקידן היה להביא להכשרתם של כל צוותי המורים להוראה
מתוקשבת באמצעות הנחייה והדרכה .לשם כך הוכשרו מנחים ומדריכים שפעלו תחת האגף למדע
ולטכנולוגיה (דיין ;2009 ,חטיבה ומברך.)1999 ,
המנחים התגבשו והיו לקבוצה חלוצית שלקחה על עצמה את הובלת החזון הטכנו-מדעי של מדינת
ישראל כפי שהוגדר בתכנית "מחר  ,"98דרך התקשוב בחינוך .אותו חזון ותיק של הגשמה בעזרת
טכנולוגיה ,המשיך את דרכו בוועדת הררי ויושם בתכנית "מחר  ."98תיאוריהן של גלעד ,הליוול
ומור מספרים סיפור חלוצי ,של אנשים שחשו חלק מהגשמת חזון גדול וידעו שהם לא פועלים
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לבדם .זוהי תחושת משמעות המהווה מרכיב בחלוציות של תנועה חברתית בינלאומית המובילה
אידיאולוגיה שקר טוען שראשוני התקשוב היוו חלק ממנה ואשר אותה כינה 'תנועת התקשוב'
שביקשה להגשים יעדים חברתיים בעזרת טכנולוגיה ) .(Kerr, 2004בישראל ,היתה לתנועת
התקשוב משמעות ייחודית ,בשל החיבור לחזון הטכנו-מדעי הוותיק והמסורתי.

 4.2.4הבדלים בגישות הפדגוגיות בין דוח הררי לדוח פלד
פרק ג' בתכנית ועדת הררי ,אשר עסק בנושא מחשוב מערכת החינוך אומץ לתוך דוח ועדת הררי:
"כל נושא התקשוב היה חלק יחסית חלק קטן ,כלומר רק אחד מארבעה פרקים (מדוח פלד צ.א).
וגם לא נכנסנו לפרטים כי באותו זמן פעלה הוועדה של אלעד פלד שעסקה רק בזה" (הררי.)2012 ,
עיון בדוח ועדת פלד ,מלמד כי התכנית המוצעת בו מכילה הרבה יותר מאשר התכנית לשימוש
במחשב שאומצה על ידי ועדת הררי :היא מתווה המלצות בשישה פרקים ,שהראשון שבהם אמנם
עוסק כפי שנכתב בדוח הררי בשילוב המחשב בהוראה ובלמידה אך קיימים בו חמישה פרקים
נוספים העוסקים ב" :הכשרת מורים והשתלמותם ,הכרת המחשב ,מחקר ופיתוח ,מחקר והערכה,
תשתיות :חומרה ותקשורת" (פלד 26 ,ינואר  ,1992עמ'  .)1מתברר אם כך ,שוועדת הררי אמנם
קיבלה בברכה את עבודתה של ועדת פלד ,אולם אימצה מתוך התכנית שהותוותה רק את החלק
המתייחס לשימוש במחשב ככלי למידה בכיתה והתעלמה משני נושאים נוספים שבהם טיפלה
ועדת הררי בעצמה :לימודי מחשבים ואוריינות מחשב – תחום אשר הוחלט לוותר על יישומו
לחלוטין ,והרציונל לכך נכתב ב"תכנית האופרטיבית למיחשוב מערכת החינוך" שהופצה לכל בתי
הספר במטרה להבהיר את אופן יישום תכנית "מחר :"98

בעתיד הקרוב ,כאשר כל תלמידי מערכת החינוך ילמדו בסיוע
מחשב ,המקצוע "אוריינות מחשב" יהפוך למיותר .בעתיד קרוב
זה יכירו המורים והתלמידים את המחשב ככלי הוראה,
המשתלב באופן אינטגרלי בהוראת המקצועות השונים,
ואוריינות המחשב תושג מאליה (משרד החינוך והתרבות ,תכנית
אופרטיבית למיחשוב מערכת החינוך בישראל ,1993 ,עמ' .)23
הוויתור על הוראת תחום אוריינות המחשב ,התבסס על הנחת יסוד אופטימית מאד לפיה כל
תלמיד ילמד באמצעות מחשב ובתוך כך יתנסה ויכיר היטב את דרכי העבודה עם מחשבים .שתי
ההנחות :האחת שכל תלמיד ילמד באמצעות מחשב והשנייה שלמידה דרך התנסות תספיק על מנת
לשלוט באוריינות מחשב התבררו עם הזמן כשגויות ויתירה מכך מחקרים שנעשו במדינות רבות
הבהירו ,שהמורים לומדים בקצב איטי משל התלמידים כיצד להשתמש במחשבים .נתון זה גרם
לתסכול בקרב המורים ופגע ברצון ובהנעה שלהם להשתמש במחשבים בשל אבדן תחושת הסמכות
(פורטס ,מועלם ולוי-נחום.(Palfry & Gasser, 2008; Prensky, 2001 ;2009 ,
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ניתן לשער שלו יוצגו אנשי האגף למדע ולטכנולוגיה בוועדת הררי ככל הנראה היו מערערים על
ההחלטה ,שכן עוד בתחילת שנות השמונים פיתחו ברטה וצוותו (כזכור ,אנשי האגף לחינוך
טכנולוגי-מקצועי) תכניות לימודים להכרת המחשב ,תכניות שנלמדו על פי בחירה ולא כחובה,
בחטיבות הביניים .הצורך בהוראת אוריינות מחשב והסיבות החברתיות לכך היה ברורים
לעוסקים בתחום וביניהם למקס רואו שחשש עוד בשנת  1985שככל שיגבר השימוש בטכנולוגיה,
יגדלו הפערים החברתיים עקב מידת חשיפה שונה ואופי שונה של שימוש בין אוכלוסיות חזקות
למוחלשות:

גם אם אלה הנמנים עם נוער הרווחה ואלה המוכרים כטעוני
טיפוח יצוידו באותם אמצעים טכנולוגיים ,בבתיהם או בבתי
הספר ,עדיין ייתכן שהתועלת שיפיקו מהם האחרונים תיפול מזו
של עמיתיהם .האם קיים אפוא חשש להעמקת הפער ביניהם?
האם יתפתח מצב שבו "העשירים מתעשרים והעניים
מתרוששים"? כיצד ניתן למנוע איפה התפתחות מעין זו? (רואו,
 1985עמ' .)41

הוראת אוריינות מחשב נגנזה אם כך עם תחילת יישום תכנית "מחר  ."98להחלטה לבטל את
הוראת אוריינות המחשב היו משמעויות מרחיקות לכת בהיבט של הטמעת מדיניות התקשוב
ובמיוחד נגע הדבר לנושא חדש שהחל לצוץ עם התפתחותה המהירה של הטכנולוגיה :הפער
הדיגיטלי (יוזכר ויפורט בהמשך) .רוני דיין הסביר כיצד התגלגלה קבלת ההחלטות שהביאה
לקיצוץ שעות הוראת אוריינות המחשב מתכנית הלימודים:

התכנית הרשמית שהייתה והוקצו לה שעות והוקצו לה מדריכים
והיה פיקוח על התכנית היא היתה בחטיבת הביניים נקראה
'תכנית להכרת המחשב' שפותחה באוניברסיטה העברית.
התכנית הזאת עבדה עד שנת  90בצורה מאד מסודרת אך כאשר
ישבה ועדת הררי על המדוכה ,נושא הכרת המחשב  ...כשהם
(ועדת הררי) תכננו את השעות להוראת מדע וטכנולוגיה הם
לקחו גם את השעות של מחשבים וכך פותחה למעשה תכנית
להוראת מדע וטכנולוגיה כשהנושא של מחשבים נעלם – בלי
שעות .והגיעו למצב שבגלל שהגדירו תקן של שעות למדע
וטכנולוגיה לא העבירו השתלמויות בנושא המחשבים כי זה לא
הופיע בתכנית של המדעים .מכיוון שלא לימדו את הנושא ,לא
היה צורך יותר במורים והם פוטרו :עד ראשית שנות 2000
נמחקו למעשה כל המורים שלימדו את אוריינות המחשב
הבסיסית לתלמידי ישראל (דיין.)2009 ,
כאשר נעלמו מתכנית הלימודים שעות הוראת אוריינות המחשב ,ובמקביל נוצר פער דיגיטלי ,ניסו
אנשי האגף למדע וטכנולוגיה ואנשי ועדת המדע והטכנולוגיה בכנסת למצוא פתרונות חליפיים.
לצורך כך הוקמו מרכזי להב"ה ונרתמו גופים רבים מהמגזר השלישי על מנת לנסות לצמצם את
הפער ,שמערכת החינוך תרמה מחד להיווצרותו וניסתה במקביל לתרום לצמצומו ולפעול לתיקונו
כפי שיתואר בהמשך.
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 4.2.5שינוי אסטרטגיית ההטמעה ליישום מדיניות התקשוב

בשונה מתכניות תקשוב קודמות ,שבהן נאספו היוזמות והפעולות שהתקיימו בשטח והיוו מצע
לדיון ולכתיבת תכנית המשך ,תכנית "מחר  "98התוותה מדיניות תקשוב מלמעלה למטה ,תחת
מה שהגדירה כתכנית מערכתית מוגדרת וריכוזית שכותביה דאגו להכין בעקבותיה מערך יישום
מלא .תכנית מחשוב מפורטת נשלחה לכל מוסדות החינוך ומחלקות החינוך ברשויות בארץ ,על
פיה התבקשו בתי הספר והרשויות להיערך ליישום תכנית אופרטיבית למיחשוב מערכת החינוך
בישראל (משרד החינוך והתרבות .)1993 ,בהקדמה לתכנית נאמר כך:

על מנת לאפשר לבית או לקהילה להתמודד עם אתגר המיחשוב,
הם חייבים לקבל תמיכה מרכזית .בית הספר הבודד והשלטון
המקומי מתקשים להתמודד לבד עם השינויים והעדכונים ...ללא
תכנית מערכתית מוגדרת ,המגובה על ידי הממשלה וגורמים
ציבוריים אחרים ,לא תוכל מערכת החינוך הישראלית לסגור את
הפער ,ההולך וגדל בינה לבין מערכות החינוך במדינות
מתקדמות" (משרד החינוך והתרבות 1993 ,עמ' .)2
המטרות ,הרציונל ,המבנה ,לוח הזמנים לביצוע ,נהלי העבודה :הכל הותווה מערכתית תחת בקרה
לכל שלב ושלב .המקום היחיד שבו ניתנה אפשרות שונה ליישום היו בתי הספר המדגימים ,שנבחרו
על ידי משרד החינוך מראש .גישת אימוץ היוזמות מהשדה ,פינתה מקומה לגישת ניהול המכתיבה
את תהליך השינוי ומטרותיו מלמעלה.
יישומה הרשמי של תכנית המיחשוב של דוח ועדת הררי החל בשנת  ,1994עם פרסום חוזר המנכ"ל
"חוזר מיוחד ח' "מחר  – "98מחשבים במערכת החינוך" .בדברי הפתיחה לחוזר נכתב כי "התכנית
מיועדת להכניס את מערכת החינוך לעידן המידע ולחולל תהליכי שינוי בהוראה ,בלמידה ובארגון
המערכת" (משרד החינוך והתרבות1994 ,א' ,עמ' .)3
השליטה של משרד החינוך ביישום התכנית בבית הספר היתה כרוכה בהעברה של מה שוהגדר
כ"חבילה" במימון מפעל הפיס ,משרד החינוך והרשות לבית הספר ,הכוללת חומרה ,תוכנות
ולומדות ,השתלמויות והדרכה .ה"חבילה" מומנה במשותף על ידי מפעל הפיס והרשות שהתחלקו
במימון הציוד ( 60אחוזים מפעל הפיס ו 40-אחוזים הרשות) הלומדות והתוכנות (חלוקה שווה בין
משרד החינוך לרשות) ומימון מלא של משרד החינוך להדרכה ולהשתלמויות (משרד החינוך
והתרבות1994 ,א).

 4.2.6מנגנוני הסדרה ובקרה מערכתית
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חוזר המנכ"ל המיוחד ח' ותכנית המחשוב ,מלמדים על המשך מגמת הריכוזיות והשליטה שהחלה
באמצע שנות השמונים עם הקמת תל"מ לצורך הערכת לומדות ומתן אישור לשימוש בהן במוסדות
החינוך .בתכנית "מחר  "98אף הורחב מנגנון הבקרה והפיקוח על יישום תהליכי המיחשוב בבתי
הספר לכדי מבנים כוללים ,המופעלים על פי תפיסה המוכתבת מלמעלה .למרות שברמת ההצהרה
מדובר היה בגישה "פלוראליסטית" ,ההנחיות מכילות סתירה פנימית :מחד הצהרה על גישה
פלורליסטית ומאידך הכתבת גישות פדגוגיות .הכתבת הגישה הפדגוגית לא התאימה לרוח
התקופה שבה הוצהר על כיוון ייחודי ,רב תרבותי פלורליסטי שכלל תהליך של פתיחת אזורי רישום
ובחירת ייחודיות בבתי הספר (פסטרנק ,)2003 ,לדוגמה:

פרק  :4עקרונות יישום והפעלה .בפרק זה יפורטו העקרונות
הכללים ליישום ולהפעלת התכנית ,במסגרת התפיסה הכוללת
ומטרות התכנית ...מיחשוב בתי הספר ייעשה רק באמצעות
"סלים" שלמים הכוללים חומרה ,תוכנה ,לומדה ,השתלמויות
מורים ותכנית בית ספרית לשילוב המחשב בהוראה ...ג.
פלוראליזם ...יש לאמץ גישה פלוראליסטית המאפשרת
התנסויות מגוונות בהתאם לנושא הלימוד ,גיל הלומדים,
והגישה הכוללת של המורה או בית הספר ...מאידך גיסא,
המשרד יעדיף תכניות השתלמות והדרכה מקיפות ,שיאפשרו
רכישת שיטות הוראה חדשניות נעזרות מחשב (משרד החינוך
והתרבות ,תכנית אופרטיבית למיחשוב מערכת החינוך בישראל
 ,1993עמ' .)21
כאמור ,למרות הרוח הפלורליסטית ,התכנית האופרטיבית למחשוב מערכת החינוך הכתיבה את
הפרטים במדוייק ,עד לרמת הגישות הפדגוגיות המהוות בסיס לשילוב המחשבים" :התפיסה
הפדגוגית ,העומדת ביסוד הגישות החדשניות להוראה ,מבוססת על שלושה היבטים המשתלבים
יחדיו לגישה כוללת להוראה וללמידה( " ...משרד החינוך והתרבות 1993 ,תכנית אופרטיבית
למיחשוב מערכת החינוך בישראל ,עמ' .)8
בנושא הגישה הריכוזית שהתבטאה ביישום מדיניות המחשוב טוען דוד חן שמשרד החינוך איננו
נוטה לתת אוטונומיה ואף רואה בגופים העובדים איתו בשיתוף פעולה ,גופים מתחרים" :המשרד
אוהב לשלוט בפרוייקטים שלו .זה נכון לכל הכיוונים .אז אפילו מט"ח שנתמכה בנדיבות רבה על
ידי קרן רוטשילד והלכה והתמקצעה ,המשרד ראה בה מתחרים ,במקום לשרת את האינטרס
הלאומי" (חן.)2013 ,

 4.2.7קשיים ביישום התכנית

למרות ההיערכות המוקדמת והקצאת התקציבים ,ועל אף הניסיון לרכז את השליטה בהטמעת
התכנית בידי הנהלת משרד החינוך ,נתקל יישום תכנית "מחר  "98בקשיים לא מעטים .מלמד
מתאר לדוגמה קשיים תפעוליים:
146

התחילו לרכוש מחשבים ,כמובן כל התהליך הזה לקח זמן; עד
שקנו מחשבים ,עד שהביאו לבתי הספר ,בינתיים עשו הרבה
השתלמויות למורים ,והתוצאות של הפעולות האלה היו מאוד
ניכרות בשטח למרות שהיו עליהם ביקורת לא מעטה .מה שעשו,
מ"למעלה" ,זה לרכוש את הציוד ,להעמיד אותו ,להתקין אותו,
להכשיר את המורים לשימושי מחשב (מלמד.)2009 ,
הררי מודע לקשיים היטב ,אך טוען ,שהתכנית תרמה למרות זאת להבנת החשיבות של תחום
התקשוב:

והדבר הכי חשוב שקרה ,בכל הדרגים זה שכל מנהל בית ספר
במדינת ישראל ידע שזה העדיפות של משרד החינוך .אז גם עשו
המון שטויות ואני הייתי מגיע לביקור באיזה מקום ,ועשו הצגה
שלמה לכבודי הראו לי איך שבעקבות "מחר  "98עשו אבגדה
ואבג שהיה בדיוק מה שכתוב בדוח [לדעתם]  ...וזה היה בדיוק
הפוך ממה שכתוב בדוח אבל אמרו שזה בעקבות ההמלצות של
הדוח כי כל מה שעשו בחינוך מדעי זה היה דוח "מחר  ."98אבל
לפחות המסר היה האנרגיה הייתה ההתלהבות הייתה (הררי,
.)2012
אל מול הביקורת על יישום חלקי של המלצות הוועדה ,הררי טוען ,שהסיבה נעוצה באופן ביצוע
התכנית ולא בעבודת הוועדה...." :הוועדה עשתה את המוטל עליה .היא המליצה המלצות .אבל
הביצוע לא היה מספיק" (הררי.)2012 ,

 4.2.8ביקורת ציבורית ודוח מבקרת המדינה

הביקורת הציבורית על הבעיות ביישום התכנית לא איחרה לבוא .יישום התכנית החל ב,1994-
וכבר בנובמבר  1995הופיעה במגזין "ממון" של ידיעות אחרונות כתבה כפולת עמודים תחת
הכותרת "העכבר נשאר כיתה?" הכתב ניסים דואק (דואק )1995 ,ראיין מספר מומחים שראו בחיוב
את תכנית "מחר  ,"98אולם הביעו ספק לגבי אופן היישום .הם טענו שמורים אינם יודעים להפעיל
מחשב ברמה בסיסית ושאין שיעורי חובה של הוראת מיומנויות מחשב ,על כן בשיעורים שבהם
משלבים מחשבים נאלצים המורים ללמד יישומי מחשב כאשר הם עצמם לא שולטים בידע .טענה
נוספת היתה שהמחשבים מתיישנים במהירות ואין תקציב להחלפתם .נאמר שהמערכת לא מוכנה
לשינוי שהמחשבים אמורים לעשות בה ,וכי התוכנות והמוצרים הממוחשבים לא מותאמים
לתלמידים אלא לעולם העסקי .יפה ויגודסקי ,ראש מנהל מדע וטכנולוגיה הגיבה ואמרה שמדובר
בקשיים התחלתיים ,וכי בשלב הזה טרם נכנסה יחידת הערכה לתהליך בחינת התכנית והיתה
אמורה להכנס בקרוב (דואק.)1995 ,
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טענתו של דואק בדבר חוסר השליטה של המורים ושל התלמידים ביישומי מחשב ,היתה כמובן
נכונה ,והתבססה על החלטת משרד החינוך שלא ללמד אוריינות מחשוב כיוון שהיו ציפיות
שהתלמידים ילמדו את המיומנויות הללו בכוחות עצמם.
בנוסף ,מימון התכנית בשותפות עם מפעל הפיס ,לא הספיק לצרכי ההצטיידות וההכשרה כפי
שסיפר מלמד (מלמד )2009 ,וכפי שעולה מדוח מבקר המדינה מס'  47שבחן את תכנית המחשוב:

מהבדיקה עולה ,שבשנת  1995הוציא המשרד על ביצוע תכנית
המחשוב  56.4מיליון ש"ח לעומת  29.4מיליון ש"ח שהוקצה
לכך ,דהיינו הוציא  192%במונחים ריאליים .יצוין שחלק
מההוצאות  -כגון על השתלמויות והדרכה  -היו אמורות להיות
מתוקצבות בסעיפי תקציב אחרים של המשרד .תקציב המחשוב
לשנת  1996מסתכם ב 77.75-מיליון ש"ח ,שהם כ 66-מיליון ש"ח
במחירי  225% - 1995מהסכום שתוכנן תחילה .כבר בשלב תכנון
התכנית צפה המשרד שבכל שנה יהיה צורך להגדיל במקצת את
התקציב בשל שינויים טכנולוגיים ואחרים .גם ההוצאות של
הרשויות המקומיות במסגרת תכנית המחשוב היו גדולות
בהרבה מן המתוכנן .לפי הערכת גף מחשבים ,בשנת 1995
הסתכמו הוצאות הרשויות המקומיות ב 60-מיליון ש"ח  -יותר
מ 200%-מהמתוכנן .בשנת  1996הגדיל מפעל הפיס את תקציבו
לתכנית ל 40-מיליון ש"ח ,לעומת כ 33-מיליון ש"ח שהתחייב
לתקצב על פי התכנון (מבקר המדינה ,1997 ,עמ' .)343
פורטס מועלם ולוי-נחום מתארים מגוון של סיבות לקשיים ביישום ובגיוס התקציבים :תחלופה
גדולה של שרי חינוך ,ויסות לא נכון של תקציבי התכנית לאורך זמן ,אי בהירות לגבי יעדי הלמידה
של מקצועות המדע והטכנולוגיה ,חוסר תכנון וחוסר תיאום בין גורמים רבים שהיו מעורבים
בתכנית וסיבות נוספות (פורטס ,מועלם ,ולוי-נחום.)2009 ,
בשנת  1998קוצץ תקציב התכנית והררי התפטר מתפקידו כיועץ מיוחד למשרד החינוך .בתעשיית
ההיטק ,ראו בכך מכה קשה .יזהר שי ,יזם הייטק ,כתב:

זוהר זיסאפל ,66הוציא הודעה מיוחדת שקבלה על הפגיעה
בפרויקט וקראה לממשלה לשנות את החלטתה בטרם יהיה
מאוחר מדי" .ההיסטוריה לא תסלח למי שיחמיץ הזדמנות
נדירה להעמיד את ישראל בראש האומות בתחום המדעי
והטכנולוגי ,תוך ביטול הפערים החברתיים והכלכליים בתוכה",
אמר זיסאפל .אבל הפרויקט המשיך לדעוך .ספרי הלימוד
המיוחדים שנכתבו החלו להעלות אבק על המדפים ובשנת 2002
החליטה שרת החינוך לימור לבנת לסגור את מרכזי ההכשרה
המיוחדים עבור המורים בפרויקט (שי.)2010 ,

 66זוהר זיסאפל הוא ממקימי תעשיית ההיטק הישראלית .לאורך שנות פעילותו קיבל מספר
פרסים על תרומתו ליזמות ,תעשייה הייטק וביטחון ישראל.
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מלמד טוען ,שלמרות שלא ניתן להצביע על הצלחה ,היה נכון להתחיל בתהליך כדי ללמוד ולהפיק
לקחים:

היה חשוב להתחיל את "מחר  "98למרות שלא ממש ידעו כיצד
לנצל את המחשבים כמו שצריך .הבינו שתהליך כזה לא יכול
להתרחש בבת אחת ...כשהתחילה תכנית התקשוב כולם
התלהבו וציפו וקיוו ,וכשראו שזה לא קרה אז קמה צעקה .זה
כמובן השפיע מאוד על הציבור ועל אחרים כולל על מפעל הפיס,
אבל לשמחתי הרבה השכל כאן ניצח ,משום שמי שהתבונן
בדברים האלה כהלכתם אז היה ברור לגמרי שבתהליך כזה ככה
מתחילים .ואתה לא יכול להפיל מחשבים ולצפות שבבת אחת
כולם ימצו מהם את מלוא היכולת (מלמד.)2009 ,
דבריו של מלמד ,אודות חשיבות קיומה של התכנית לצורך למידה והפקת לקחים הגיוניים ואף
מעודדים אך ככל הנראה לא נעשתה למידה כזו .פורטס ,משעלי ולוי-נחום ,טוענים במחקרם אודות
יישומה של תכנית "מחר  ,"98כי לא נלמדו הלקחים וכי באופן מסורתי משרד החינוך הוא גוף
שאיננו לומד ואיננו מפיק לקחים מניסיון העבר (פורטס ,מועלם ולוי-נחום .)2009 ,טענה דומה טוען
גם חן" :אין הפקת לקחים .זה ארגון מלמד שלא לומד" (חן.)2013 ,
בנוסף לקשיים בהם נתקלה הטמעת תכנית "מחר  ,"98נוצר צורך לטפל בפער חברתי שהחל נותן
אותותיו ככל שהתקדם משרד החינוך בהטמעת תכניות תקשוב :הפער הדיגיטלי.

 4.3פער חברתי חדש נולד :הפער הדיגיטלי

ההתפתחויות המהירות והמשמעותיות בעולם הטכנולוגיה בשנות השמונים והתשעים של המאה
העשרים ,אשר הגדילו את הנגישות גם של מי שאינם מומחים למחשוב לעבודה בעזרת מחשבים,
לתקשורת ולכריית מידע באינטרנט ,הביאו אנשי חינוך וחוקרי חינוך לחשוב ולחלום שאולי ניתן
יהיה להגשים את רעיון שילוב המחשב בחינוך .הובילה לכך נוכחותם של יותר ויותר מחשבים בבתי
אב והפיכתם נחלת משפחות ולא רק נחלתם של מוסדות אקדמיים וארגונים( 67חטיבה ומברך,
 ;1999הררי.)2012 ,
בעקבות ההתפתחויות הטכנולוגיות הגלובליות ,התעצבה תפיסה בקרב אנשי חינוך ,שיש
לאוריינות דיגיטלית תפקיד חיוני בהכנת בוגרי מערכת החינוך למאה העשרים ואחת שכבר עמדה
בפתח .מהפכת האינטרנט יצרה בארצות הברית את התפיסה ,לפיה יש לחבר כל אחד לרשת על
מנת "שלא יישאר מאחור" ) .(Warschauer, 2004בשנת  1996טבע לארי אירווינג ,מי שהיה אז
סגן שר המסחר האמריקאי ויועץ טכנולוגי לממשל קלינטון את המונח "פער דיגיטלי" .בוועידה
שנערכה בנוקסוויל טנסי באוקטובר באותה שנה ) (Erving, 1996דיבר ארווינג על כך שחוסר
 67בשנת  ,1997היו מחשבים אישיים ב  37%מכלל משקי הבית בישראל .עד שנת  ,2000כבר היו
מחשבים ב  50%ממשקי הבית( .מקור :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה)
http://www.cbs.gov.il/publications/households06/pdf/t10.pdf
149

נגישות של אוכלוסיות מסויימות למחשבים ולאינטרנט מהווה בסיס להתהוות הפער הדיגיטלי
הפוגע בחשיפה להזדמנויות ובניצולן במהלך החיים .צמצום הפער הדיגיטלי בין יחידים וחברות
שיש להם משאבים לקחת חלק בעידן המידע לעומת אלה שחסרים מחשבים ואינטרנט הוגדר
כחלק מ"הכללה חברתית"  .(Warschauer, 2004) Social Inclusionארווינג דיבר על הסכנות
שבפער ,הדרכים לצמצומו ,ומה חשוב לעשות או שכבר נעשה בארצות הברית כדי לטפל

בבעיה68

).(Erving, 1996
הצורך שהיה קיים ומוסכם במשרד החינוך להביא לשינוי החינוך ,על מנת לסייע בצמצום הפערים
החברתיים המעמיקים במדינת ישראל ואשר לווה בהתפכחות מהחלום שטכנולוגיה תוכל לסייע
בכך ,לווה במדינות רבות במערב בהבנה ,שתקשוב מערכת החינוך הוא נושא מורכב ,עלותו גבוהה
מאד והוא כרוך בהתגברות על התנגדויות הנובעות ממגוון רב של סיבות (Cuban, 2001; Dawes
) .& Selwyn; 2006; Winner, 2009בד בבד התגבשה גישה שטענה ששילוב טכנולוגיה בחינוך
אינו מהווה כלי לצמצום פערים חברתיים ואף הפוך מכך :הסתבר שרמה נמוכה של אוריינות
דיגיטלית וחוסר שליטה בטכנולוגיות מידע בד בבד עם רכישה הולכת וגוברת של אמצעים
דיגיטליים מהווים גורם מכריע בייצור פער חברתי מסוג חדש" :הפער הדיגיטלי" .השיח אודות
הפער הדיגיטלי אפיין את הרטוריקה של ממשלות שביקשו לקדם טכנולוגיה מתוך תפיסה שניתן

לפתור בעזרתה בעיות חברתיות מורכבות בדרך פשוטה ).(Wajcman, 2002; Warschauer, 2004
וורשאור טוען שהתפיסה שיש לגשר בכל מחיר על הפער הדיגיטלי ,מבוססת על הרעיון שהמציאות
שלפני הרשת האינטרנט היא מציאות מקבילה ושונה ממציאות עידן הרשת ושעל מנת להצליח בה,
יש לגשר על הפער הדיגיטלי ,המגשר על הפער בין שתי המציאויות ) .(Warschauer, 2004גישה זו
התנפצה במידה מסויימת עם התפוצצות בועת ה"דוטקום" בתחילת שנות ה ,2000-אך וורשאור
טוען ,שהיום כבר ידוע שלמרות שטכנולוגיות מידע לא יצרו מציאות מקבילה ,הן יצרו שינוי עמוק
במציאות שבה חיו אנשים בשנות האלפיים לעומת המציאות טרום עידן האינטרנט .לנייר טוען
בספרו "למי שייך העתיד"  (Lanier, 2013) Who owns the futureשבשנות התשעים ראו
האידיאליסטים בהתפתחות המחשבים והאינטרנט כלים שיאפשרו העצמה חברתית ככל שיהפכו
זמינים וזולים יותר .אותם אנשים טוענים היום שהתפתחות הטכנולוגיה הדיגיטלית הביאה למצב
שבו יש מתאם בין העמקת הפערים החברתיים לבין טכנולוגיה דיגיטלית.
טענותיהם של לנייר וורשאור ,כמו גם טענתם של שרודר ועמיתיו ,שתהליכים חברתיים-
טכנולוגיים גורמים לכך שהחזק מתחזק כיוון שיש בידיו האמצעים להשיג אמצעים נוספים ,זוהי
תופעת ” (Schroeder at el., 2005) “Winner takes allהגורמת לשיטתם למדדי הדמוקרטיה
והשיוויוניות לקטון ולא לגדול כמצופה .הכח והממון ,טוען לנייר ) ,(Lanier, 2013נמצאים אצל
בעלי המחשבים החזקים והגדולים יותר .טענה דומה ,טוען וורשאור שבדק ומצא שמדינות עשירות

 68כיום מכונה הפער הדיגיטלי אי שיוויוניות דיגיטלית  Digital Inequalitiesהמהווה גורם
מכריע באי שיוויוניות חברתית במגוון רחב של היבטים ובהם היבטים מכווני חיים כגון בריאות,
מגדר ,מגזר ,ריבוד חברתי ,פוליטיקה ,פעילות כלכלית ועוד ).(Robinson et al., 2015
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ומתועשות ,שבהן ישנה נגישות גבוהה לטכנולוגיות מידע ,הפכו למדינות שבהן הפערים החברתיים
גדלים והולכים ,והמרחק בין העשירון העליון לתחתון גדל .כלומר ,הקיטוב החברתי גדול יותר
במדינות שבהן יכולים התושבים להנות מגישה קלה לטכנולוגיות מידע ותקשורת (Warschauer,
) .2004בישראל של שנות התשעים ,החלה להתברר תמונת אי השיוויון החברתי שכעת היתה לו
השתמעות בעלת גוון ושם חדש :הפער הדיגיטלי .אותה טכנולוגיה שציפו ממנה שתצמצם פערים
חברתיים שנוצרו בעקבות מדיניות כור ההיתוך ,נמצאה עכשיו כאחד מהגורמים להעמקתם .כעת
נזעקו חברי כנסת לנסות מחדש לאחות את הפערים.

 4.3.1טיפול בפער הדיגיטלי ברמה לאומית

בשנת  1996יזמו חברי ועדת הכלכלה של הכנסת ,חברי הכנסת אלי גולדשמידט ודן תיכון ,את
הקמתה של ועדת משנה מיוחדת לצורך תכנון והיערכות לעידן המידע .כך הוקמה "ועדת משנה
לתקשוב ומידע בשיתוף הוועדה הלאומית לפיתוח תשתיות מידע ותקשוב" ,שבראשה עמד חבר
הכנסת ,השר מיכאל איתן .בדיוני הוועדה השתתפו  18חברי כנסת ממרבית סיעות הבית .בתיאום
עם ראש הממשלה ,בנימין נתניהו ,ובברכתו החליטה ועדת המשנה למקד את פעילותה בהכנת דוח
מקיף בנושא היערכות מדינת ישראל לקראת עידן המידע .
מסקנות הוועדה נגעו להיערכותם של גופים ציבוריים ,ארגונים עסקיים ומוסדות ממשלתיים
בישראל לקראת שנות האלפיים בתחום טכנולוגיות המידע .במאי  1997הוגש לראש הממשלה
הדוח המקיף ,שהוכן על ידי עשרות רבות של מומחים ואשר הכיל המלצות להטמעת השימוש
בטכנולוגיית התקשוב והמידע בכל תחומי המשק .בנוגע לתקשוב מערכת החינוך הניחה הוועדה
כהנחת יסוד כי לטכנולוגיית התקשוב והמידע תפקיד בשינוי מהותי של אופני התקשורת ,חילופי
המידע ,תרבות הפנאי ,החינוך ,הכלכלה ,התעשייה והמסחר בארץ ובעולם .הוועדה ייחסה
להיערכות בתחום טכנולוגיות מידע בחינוך יכולת לשפר את ההון האנושי ולשמור על יכולת
התחרות הכלכלית של ישראל .הוועדה המליצה להשלים את ביצועה של תכנית "מחר  ,"98כולל
התקנת תשתיות ופרישת רשת לאומית (הכנסת ,ועדת הכלכלה ,ועדת משנה לתקשוב ומידע.)1996 ,
השר מיכאל איתן ציין בהקדמה לדוח כי זהו המסמך הכולל הראשון שגובש במדינת ישראל ומוגש
לממשלה על מנת שתאמץ את ההמלצות הכלולות בו כמדיניות להערכות הלאומית של מדינת
ישראל לעידן המידע .הוא ראה בהשקעה בתשתיות תקשורת ומחשוב דרך ליצור רצף בין היתרון
שיש למדינת ישראל במחקר ,ליתרון הטכנולוגי בפיתוח ,שיגיע לחינוך בכל שכבות האוכלוסייה
תוך שימוש וניצול יעיל של הטכנולוגיות (הכנסת ,ועדת הכלכלה ,ועדת משנה לתקשוב ומידע,
.)1996
איתן לא התעלם מכך שרבות נעשה על ידי הממשל והמגזר הפרטי לקידום התקשוב ,אולם ציין
שכעת (שנת " )1996יש ליצור מארג להיערכות לאומית כוללת שתקדם את הנושא .היערכות מעין
זו מחייבת שותפות אמת בין הסקטור הציבורי והסקטור הפרטי" .ההקדמה לדוח מסתיימת
באמירה אודות התקווה כי יישום ההמלצות ייעשה אף הוא ברוח של שיתוף פעולה בין המגזרים
השונים (הכנסת ,ועדת הכלכלה ,ועדת משנה לתקשוב ומידע.)1996 ,
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במקביל לדיוני ועדת הכלכלה בנושא היערכות ישראל לעידן המידע ,החלה חשיבה במשרד החינוך
על צמצום הפער הדיגיטלי:

ההורים התחילו לרכוש מחשבים לתלמידים ,ופתאום נוצר מין
מצב שיש ילד שמקבל שעתיים בשבוע עבודה עם מחשב בבית
הספר ויש ילד שמעבר לשעתיים האלה גם עובד עוד שעתיים
שלוש גם בבית על המחשב ...הבנו שלמעשה ברמה הזו של
שעתיים בשבוע אל מול הורים עשירים שיכולים לקנות מחשבים
לתלמידים נוצר פער דיגיטלי (דיין.)2009 ,
איתן היה שותף גם לחשיבה הזו" :ההתחלה של הדיבור על צמצום פערים התחיל כבר משנת 1996
בעצם ,השנה שבה התחלנו עם מיקי איתן 69לחשוב אילו פתרונות אנחנו צריכים לתת לתלמידים
שנמצאים במקומות ששם אין מחשבים" .דיין מספר על הקמתם של עשרה מרכזי אינטרנט
קהילתיים בשנת  ,1997שהיו מיועדים ,בהלימה לתפיסה שפער דיגיטלי הוא מרכיב מתוך פער
חברתי ,לתלמידים ולהוריהם .תכנית ההדרכה לפעילות במרכזים הקהילתיים נבנתה על ידי משרד
החינוך ,שהקצה שעות הדרכה ושעות הוראה למורים .משרד המדע הקצה תקציב לבניית
התשתיות .שיתוף הפעולה הזה היווה בסיס לטיפול של מערכת החינוך בפער הדיגיטלי ,שהפך
מאוחר יותר לפרוייקט להב"ה לצמצום הפער הדיגיטלי כפי שמספר דיין:

כדי לטפל ישירות בבעיה הזאת בעיקר באותם מקומות שחשבנו
ששם האוכלוסייה חלשה ,אין מחשבים לתלמידים בבתים,
וצריך להגדיל את זמן המחשב של התלמידים עם המחשבים...
הקמנו וועדה מאד גדולה ,כל מיני גופים שהתחילה לדון בתכנית
הלאומית החדשה שבעקבותיה יצא יחס של מחשב לחמישה
תלמידים וכו' .תכנית תקשוב לאומית למערכת החינוך ,אבל היו
בה אלמנטים גם לאוכלוסייה הרחבה וכו' .התחיל ניסוי שנקרא
אינטרנט  ,2שבו שילבנו אלמנטים של אוכלוסייה בוגרת עם
אוכלוסייה של ילדים ...הטיפול בפער הדיגיטלי נעשה בכמה
גישות מרכזיות ]1[ :הכנסת מחשבים לבתי-ספר ,שנעשית ,לרוב,
על-ידי משרד החינוך [ ]2אספקת מחשבים לבתים של ילדים
ממשפחות מעוטות יכולת כלכלית ]3[ .יצירת מרכזים קהילתיים
שבהם יהיו חדרי מחשבים (דיין.)2009 ,
בדומה לניסיונות לצמצם את הפערים החברתיים בפריפריה ניתנה עדיפות גם במקרה זה לאזורי
פריפריה ובשנת  1997הוחלט על פרויקט שנקרא "מדערום" במשרד החינוך .בנוסף פעלו תכניות
נוספות כגון תכנית "מחשב לכל ילד" באחריות משרד ראש הממשלה ,שחילקה עד  1999עשרת

 69חבר הכנסת מיכאל איתן התמנה בשנת  1996לתפקיד שר המדע.
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אלפים מחשבים ותוכננה להמשיך לחלק מחשבים על פי תבחינים של יכולת כלכלית מועטה ,תכנית
של עמותת "תפוח" שהקימה חדרי מחשבים באזורי מצוקה ובהם הועברו שיעורי מחשבים.
ההחלטה של תכנית "מחר  "98שלא ללמד מיומנויות מחשב במסגרת תכנית הלימודים בבתי
הספר ,עדיין עמדה בעינה אך כעת כבר היה ברור שהמורים לא מלמדים יישומי מחשב דרך הוראת
תחומי הלימוד עצמם ולכן הוצעו תכניות חליפיות ,שלא היוו תכנית מחייבת ומומשו באופן מעשי
רק בישובים בדרום הארץ:

....מכיוון שידענו שיש בעיה עם המורים שיצטרכו דרך הוראת
המקצוע להרכיש גם את המיומנויות ,בנינו בעצם לכל בית ספר
תכנית לימודים ,קראנו לה 'לתת דחיפה' .כל בית ספר לקח אותה
לשלושה חדשים לתלמידים שלו ויצא שבשתיים עשרה שעות
ללמוד את יסודות התקשוב  ...בעיקר זה התבסס על בית הספר
עצמו ...אם הכיתות לא מנוצלות להוראת מקצוע ,אז נביא
בצורה מסודרת את התלמידים לתוך התהליך הזה ואפילו פתחנו
את המרכזים אחרי הצהריים ,תלמידים באו לפי תכנית לימודים
מסודרת מהבוקר במשך שלושה שבועות ,יום בשבוע או יומיים
בשבוע לפי תכנית לימודים שנקבעה .תכנית זו מומשה רק בדרום
הארץ (דיין.)2009 ,
ההשפעה החברתית כלכלית המשמעותית של הפער הדיגיטלי ,נדונה בשנת  2001בוועדת החינוך
של הכנסת ,כאשר על שולחנה מסמך מסכם בנושא הטיפול בפער הדיגיטלי בישראל שהכין המרכז
למחר ומידע בכנסת מפרט את העשייה בתחום הפער הדיגיטלי במהלך שנות התשעים במסגרת
מערכת החינוך .במסמך נכתב בין היתר:

ניכר כי קיים פער משמעותי בבעלות על מחשבים ומנוי
לאינטרנט ,בין בעלי הכנסות גבוהות לבין בעלי הכנסות נמוכות.
פער זה ,מעמיק את הפער הכלכלי בין הקבוצות באוכלוסיה,
כיוון שזמינות נמוכה למחשב מובילה לפיגור בתחומים שונים
כגון השכלה ותעסוקה ,ומשאירה את השכבות החלשות
מאחור ...לסיכום ,הפער הדיגיטלי הוא ביטוי נוסף של חוסר
שוויון חברתי וחוסר שוויון הזדמנויות בחברה .מצד שני ,הפער
הדיגיטלי ,עצם היותו גם תולדה של אי שוויוניות חברתית
וכלכלית ,הוא גורם להחרפת אי השוויון החברתי כלכלי במדינה
(עזריה-פרנקל ובן-ששון-פורסטנברג ,2001 ,עמ' .)4

 4.3.2הפער הדיגיטלי כבסיס להמשך פיתוח מדיניות התקשוב
על רקע המודעות ההולכת וגוברת של מערכות הממשל לצורך בטיפול בפער הדיגיטלי בשל
השלכותיו החברתיות ובעקבות דוח מבקרת המדינה שפורסם באפריל  ,1997פנתה יפה ויגודסקי,
ראשת האגף למדע ולטכנולוגיה ,לפרופסור דוד חן ,על מנת שירכז וועדת תקשוב לכתיבת תכנית
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תקשוב חדשה .70מלמד טוען ,שהדבר נעשה מאחר והיה צורך להגיש מחדש תכנית למשרד החינוך
על מנת לחדש את הזרמת התקציבים לתקשוב שאזלו בינתיים (משרד החינוך ,התרבות והספורט
המינהל למדע ולטכנולוגיה  ;1997מלמד .)2009 ,התכנית שהוגשה על ידי חן ,אושרה על-ידי
הממשלה ואכן ,בעקבות האישור חודש הסכם המימון המשותף בין מפעל הפיס ,הרשויות ומשרד
החינוך לחמש שנים נוספות (משרד החינוך ,התרבות והספורט,המנהל למדע ולטכנולוגיה;2003 ,
מלמד .)2009 ,במסמכי משרד החינוך תואר כך התהליך:

בשנת  ,1997לקראת תום תקופת ההסכם הראשונה מינתה
מנהלת המינהל למדע ולטכנולוגיה וועדה ,שתיבחן את תהליך
המיחשוב כפי שבוצע עד לאותה עת ותגיש המלצות לשיפור
התוכנית תוך הסתמכות על הניסיון שהצטבר בארץ ובעולם ותוך
התייחסות להתפתחויות הטכנולוגיות שהתרחשו בתחום
המחשבים והתקשורת הדיגיטלית .הוועדה הגישה המלצותיה
באוגוסט  .1998בעקבות המלצות אלה שופרה התוכנית ושונתה
גם חלוקת תחומי האחריות של הגופים המממנים :מפעל הפיס,
הרשויות המקומיות ומשרד החינוך ,אשר הסכימו להמשיך
ולממן את התוכנית למשך חמש שנים נוספות (משרד החינוך,
התרבות והספורט,המינהל למדע וטכנולוגיה ,2003 ,עמ' .)4

לדבריהם של חן ושל מלמד ,התכנית לא יושמה למרות שאושרה ולמרות שהתקציבים זרמו
למערכת .חן טוען שהיה לו חלק בכך שלא מומשה כיוון שהתמקדה במחקר יישומי ובראיון עימו,
הוא מצר בעיקר על כך שלא מומש החלק שעסק בהערכה ולמידה לצורך התפתחות וטוען בחוסר
נחת ש"הצד החשוב הוא שההסתכלות המקצוענית המחקרית הרציונלית הודחה הצידה" (חן,
 .)2013מלמד ,שהיה חבר בוועדה ,שותף לדעה שהתכנית לא יושמה אך מוסיף הסבר משלו לסיבה
בגינה לא יושמה התכנית .לדבריו ,לא היה בתכנית שהציע חן והוועדה שעמד בראשה כל חדש,
חסרו בה דרכי בקרה והיא הקדימה את זמנה:

תכנית התקשוב שלב ב' היתה וועדה ,שבראשה עמד דוד חן,
שהמליצה המלצות שבעיקרן ,לא היו לה המלצות משמעותיות.
ההמלצה היחידה שהיתה משמעותית שם ,שצריכים בכל בית
ספר להעמיד רכז תקשוב .בלי זה התהליך לא ילך .כל שאר
ההמלצות היו המלצות שלא היה בהן שום חדשנות או שום דבר
יוצא דופן .וגם הדוח הזה כמעט ולא קיבל הדים ולא זוכרים
אותו בכלל שהוא היה .ההמלצה הזאת ,אפילו לא היו לה שיניים
וזה גם לא קרה .והאמת שבתקופתו גם עדיין לא היתה סיבה
שזה יקרה .זה עדיין היה ראשית הדרך (מלמד.)2009 ,

 70הוועדה כללה את החברים הבאים :יפה ויגודסקי ,פרופ' דוד חן ,פרופ' דני דולב  -יו"ר הוועדה
הלאומית לפיתוח תשתיות מידע ותקשוב ,פרופ' זמירה מברך  -מדענית ראשית במשרד החינוך,
פרופ' גבי סלומון ,פרופ' עמירם יהודאי ,ד"ר רפי נחמיאס  -בית הספר לחינוך אוניברסיטת תל
אביב ,ד"ר רונית אשכנזי ,סמי קפלן המחלקה למחשבים בחינוך ,רוני דיין המחלקה למחשבים
בחינוך ,ד"ר עוזי מלמד.
154

לדברי מלמד ,העובדה שנכתבה תכנית חדשה שלא יושמה ,חשפה חילוקי דעות בתוך מערכת
החינוך לגבי עצם נחיצותה של תכנית התקשוב ועלתה מחדש סוגיית ההפרדה של תחום התקשוב
כתחום נפרד המנוהל על ידי המינהל למדע ולטכנולגיה ,ולא על ידי המנהל הפדגוגי .כזכור ,הופרד
הטיפול בתקשוב ושוייך לאגף למדע ולטכנולוגיה עם הקמתו באמצע שנות השמונים על ידי עוזי
צוק .דבריו של מלמד ,מלמדים על הויכוח שהתנהל סביב הצורך בוועדת תקשוב ,בתכניות
ובתקציבים נפרדים ,ואשר כלל את מפקחי התחומים-המפמרי"ם ,שהשתייכו למנהל הפדגוגי ולא
למנהל מדע וטכנולוגיה:

קרוב לסופו של שלב ב' התחילו לעלות אמירות ,שהיו עוד קודם
אבל לאט לאט הן התחילו להישמע ביתר שאת ,שלמעשה לא
צריך שתהיה תכנית תקשוב ולא צריך שתכנית התקשוב תהיה
במנהל למדע וטכנולוגיה ,אלא תקשוב צריך להיות בכל
המערכת .למשל ,הוא חלק מתוך המנהל הפדגוגי ,הוא לא חלק
מתוך תכנית .בכלל ,כל מפמ"ר צריך לעשות בתוך עניינו ובתוך
שלו ,בתוך המקצוע שלו לעשות תקשוב ,ולא צריך איזה ניהול
מרכזי לכל העניין הזה (מלמד.)2009 ,
כמענה לביקורת ולטענות שהושמעו מצד המפמרי"ם החליטה יפה ויגודסקי ,ראשת מנהל מדע
וטכנולוגיה ,על הכנת תכנית תקשוב חדשה .מלמד מעלה סברה שייתכן שהחלטתה של ויגודסקי
נבעה מכך שהיתה מאוכזבת במידה מסויימת מההמלצות של הדוח של שלב ב' שלדבריו "לא נתן
שום דבר" (מלמד .)2009 ,הנימוק הרשמי שהופיע בדיווח אודות התפתחות מדיניות התקשוב
בפתיח לתכנית התקשוב שנכתבה מחדש ,היה כי הסיבה לכינוסה של הוועדה להגדרת מדיניות
התקשוב סמוך כל כך לכינוסה של ועדת חן ,נעוצה בהתפתחויות הטכנולוגיות המהירות שהביאו
להחלטה על כינוס וועדה חדשה:

התפתחות מהירה מאד בתחום התקשורת הדיגיטלית יחד עם
תפיסות חדשות לגבי מקומו של התיקשוב בחינוך הניעו את
מנהלת המינהל למדע ולטכנולוגיה למנות וועדה להגדרת
מדיניות התקשוב במערכת החינוך בישראל .הוועדה כללה אנשי
מקצוע עתירי ניסיון מתחום החינוך ,מן האקדמיה ומן
התעשייה( .משרד החינוך והתרבות ,המינהל למדע וטכנולוגיה,
 ,2003עמ' .)4
שני הנימוקים – זה שמתאר מלמד וזה שנכתב בהקדמה כנימוק הרשמי ,מלמדים על אי נחת
ששררה במינהל למדע ולטכנולוגיה מהתקדמות מדיניות התקשוב ומיישומה ועל שאיפה
להתעדכנות מהירה ותואמת את התקדמות הטכנולוגיה .מלמד מתאר וועדה שייחודה התבטא
בהגדרת מדיניות ברורה ותהליכים ,מה שמחזק באור נוסף את חוסר הנחת ששררה מהתקדמות
המהלכים להטמעת מדיניות התקשוב:
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הקימו ועדה די רחבה שבוועדה הזאת היו אנשים גם מהחינוך,
גם מהתעשייה ,גם מהאקדמיה .הוועדה הזאת עשתה עבודה
מאוד אינטנסיבית והוציאה דוח ,שהדוח הזה נקרא 'מדיניות
התקשוב של מערכת החינוך בישראל' שיצא בדצמבר .2000
והדוח הזה באמת מציג מדיניות ברורה עם תהליכים (מלמד,
.)2009

 4.4הוועדה להגדרת מדיניות התקשוב במערכת החינוך בישראל

בחודש דצמבר שנת  2000פורסם כאמור ,הדוח "הוועדה להגדרת מדיניות התקשוב במערכת
החינוך בישראל" שבראשה עמד ד"ר עוזי מלמד .הדוח כלל תשעים המלצות שהכינו מספר תת-
ועדות ,שפעלו תחת ועדת היגוי שעמדה בראשן.71
הוועדה בחנה את יישום התכניות הקודמות במטרה לכוון את מערכת החינוך בישראל לקראת
העידן הדיגיטלי (מלמד ,)2009 ,והציבה רציונל שונה מעט מקודמותיה.
ועדה זו ביקשה להתייחס לטכנולוגיה ,בנוסף לתפקידה בהשגת יעדיה הלאומיים של ישראל כאל
בעלת תפקיד ומסייעת בהשגת מטרות החינוך אשר כללו הפעם התייחסות למאפייניו ולכישוריו
של בוגר מערכת החינוך בסביבת האדם החדשה ,תוך שימוש בטכנולוגיות החדשות ככלי להשגת
המטרות של מערכת החינוך אשר פורטו בתכנית:

תפיסת פני העתיד בתקופה של מהפכת המידע והתקשורת,
מתווה משמעות משלה למושג "חברת העתיד" ומוליכה אותנו
להגדיר ,בשלושה מאפיינים ,את המטרות של מערכת החינוך:
"אדם אוטונומי" נתפס ,בעקבות ג'ון סטיוארט מיל ,כאדם הער
לרצונותיו ולערכיו היסודיים ("אדם אותנטי") ,המסוגל לתכנן
תכניות פעולה תבוניות וליישמן ("אדם המכוון את עצמו").
"אדם מוסרי" הוא אדם השומר על מערכת עקרונות מתוך
חירות.והתנהגותו אינה פוגעת בזכויות היסוד של הזולת לפעול
ולהתפתח כאדם אוטונומי" .אדם בעל שיוך ומחויבות חברתית"
הוא מי שמסוגל לפעול בקרב קבוצה חברתית ,להרגיש שייך
אליה ומחויב למטרותיה (מלמד ,2000 ,עמ' .)6

 71הרכב ועדת ההיגוי שהתחלקה לתת-הוועדות :יו"ר .1 :גב' י .ויגודסקי ,מנהלת המינהל למדע
ולטכנולוגיה;  .2גב' ס .מינץ ,מנהלת המינהל לתקשוב ומערכות מידע; חברים :פרופ' מ.
אביטבול ,יו"ר המזכירות הפדגוגית; גב' נ .דובר ,מנהלת חטיבת יישומי ניהול; מר ר .דיין ,מנהל
גף יישומי מחשב בחינוך; ד"ר ש .ורנר ,אוניברסיטת תל-אביב; ד"ר ע .מלמד ,יועץ ת.מ.ח– .
תכנון מערכות חינוך; מנהל תכנית התקשוב.
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כותבי התכנית התייחסו לתקשוב מערכת החינוך כאל אחד מיעדיה הלאומיים של מדינת ישראל.
במסורת הגשמת החזון הציוני נקראה מדינת ישראל לתמוך בישום ההמלצות כיעד לאומי על מנת
לתמוך בכלכלת המדינה וביעדיה החברתיים:

מערכת החינוך צריכה להיערך במהירות ליישום ההמלצות ,אך
היא לא תוכל לפעול לבדה .מדינת ישראל חייבת לראות
בהיערכות זו יעד לאומי ,בעל חשיבות עליונה ,שהרי היא המפתח
להשגת יעדיה החברתיים והכלכליים של ישראל ,בה תלוי
שגשוגה כמדינה מתקדמת ונאורה התופסת מקום נכבד
במשפחת העמים וממלאת בה תפקיד חשוב (מלמד ,2000 ,עמ'
.)6

בנוסף לכך ובאופן ייחודי לתכנית זו בשונה מכל התכניות ,התייחסו כותביה לחזון חינוכי העוסק
בהתפתחות האישית של הלומד ובתרומתו לחברה" :במסמך הזה אנו ממליצים על מדיניות ,יעדים
ודרכים ,שלפי הבנתנו יקדמו את מערכת החינוך בצורה אחראית ושיטתית ,לקראת מימוש החזון
החינוכי  -הכשרת בוגרים מצליחים ומאושרים ,שיחיו בחברה נאורה ומשגשגת" (מלמד ,2000 ,עמ'
.)6
לצורך יישום התכנית נקבעו יעדים אופרטיביים בתחומי תשתיות הכשרה ,תקשורת ,תכנים ,הצבת
ציוד וביצוע תהליכי עבודה .התכנית התייחסה בנוסף לתפקיד הטכנולוגיה בתרומה ליצירת הפער
הדיגיטלי ולצמצומו" :טכנולוגיות המידע והתקשורת ,המזרזות את האי-שוויון ,טומנות בחובן גם
עוצמות שעשויות לצמצם פערים" הדוח כולל המלצות והתייחסות לדרכים שבהן יש לנקוט לצורך
צמצום הפער הדיגיטלי:

הדרך המומלצת לצמצום הפערים החברתיים והכלכליים כוללת
שורה של פעולות שיביאו להקטנת "הפער הדיגיטלי" .ממשלת
ישראל חייבת להבטיח שכל ילד במדינת ישראל יהיה "אוריין
מחשב" ויהיה מוכן לעולם העבודה העתידי .מטרה זו תושג
בעזרת מילוי שלוש המשימות החברתיות-חינוכיות המפורטות
להלן .הגדלת הנגישות והזמינות של טכנולוגיית המידע .הכשרה
והעמדה של גננות מורים ומדריכים מיומנים לצורך הנחלת הידע
בהפעלה ובשימוש בטכנולוגיית המידע .קידום ועידוד של תכנים
ויישומים שיעזרו לעודד את השימוש בטכנולוגיות (מלמד,2000 ,
עמ' .)36
דוח זה ,חתם את שנות התשעים בניסיון להתייחס בוגר מערכת החינוך ודרכו לטכנולוגיה בחינוך,
כאל כלי ליישום מטרות החינוך בהלימה לחזון הטכנו-מדעי הציוני בהקשרים לאומיים מחד,
ובהקשר פרטי-אישי של בוגר מערכת החינוך ותרומתו לחברה בה הוא חי.
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 4.5סיכום
שנות התשעים התאפיינו בהתפתחויות מהירות ונרחבות בעולם הטכנולוגיה .פיתוח סביבת
"חלונות" שאפשר נגישות גבוהה לעבודה במחשבים האישיים והגעתו של עידן האינטרנט הביאו
איתם שאיפה גוברת והולכת לשימוש במחשבים לצורך למידה .מערכות חינוך בעולם ובכלל זה
בישראל ,כיוונו את יעדיהן לעמידה בקצב השינויים על מנת להשאר רלוונטיות לתלמידים ולהכין
אותם לעולם המחר – המאה העשרים ואחת .מערכת החינוך בישראל ,שקידמה פלורליזם וקיבלה
גוונים חדשים ביצעה רפורמה בחינוך המקצועי שהפך לחינוך טכנולוגי ובמקביל ,התכנסה הוועדה
העליונה לחינוך מדעי וטכנולוגי והוצאה תחת ידיה את תכנית "מחר  "98שדגלה בחינוך מדעי
וטכנולוגי לכל ,כדי לקדם את מדינת ישראל לחוסן לאומי ולעצמאות כלכלית .בתכנית זו ,וויתר
משרד החינוך על הוראת תחומי אוריינות מחשב ועל הוראת טכנולוגיה לטובת הכשרה מדעית
נרחבת לכל התלמידים.
השינויים הארגוניים שהתרחשו במערכת החינוך השפיעו על אופן היישום של מדיניות התקשוב.
יותר ויותר בתי אב רכשו מחשבים אישיים שמחירם אמנם ירד אך עלויות החיבור לאינטרנט שהיו
גבוהות לא אפשרו למשפחות בעלות הכנסה נמוכה להתקין קוי אינטרנט וכך יצרה המציאות
החדשה דגש על הפערים הכלכליים-חברתיים שהחל להתבטא ביתר שאת כפער חברתי דיגיטלי.
מערכת החינוך נחלצה לטפל בפער הדיגיטלי באמצעות תגבור ההצטיידות במחשבים באזורי
פריפריה ובאמצעות גיוס עמותות והקמת מנגנוני הכשרה מחוץ לשעות הלימודים על מנת לקרב
את המשפחות ולא רק את התלמידים אל הטכנולוגיה.
לקראת סוף העשור ,החלו חוקרים ,מובילי מדיניות ומחנכים בישראל ובעולם להביע אכזבה מכך
שתקשוב בחינוך אינו משיג את מטרותיו .עם התפוצצות בועת ההייטק ,התפוצצה גם בועת
הציפיות שהיתה מלאה בתקוות מהטכנולוגיה שתשנה את החינוך .מחקרים חדשים הראו כי לא
ניכרת השפעה משמעותית של התקשוב על הישגי הלומדים או על שיפור ושינוי שיטות ההוראה
(; .)Cuban, 2001; Fabry & Higgs, 1997מכל עבר נשמעו קולות של אכזבה ,שיח על מהפכה
שציפו לה ,ואשר לא התרחשה (דיין ;2009 ,חטיבה ומברך.)Elgali & Kalman, 2010 ;1999 ,
הניסיונות להשפיע על מערכת החינוך בעזרת תקשוב לא צלחו לתפישתן של חלק מן הקבוצות
הרלוונטיות ) .(Elgali & Kalman, 2010עם זאת ,האמונה באפשרות הנשגבת ,שטרם מומשה,
למנף שינוי מערכתי בחינוך בעזרת תקשוב נמשכה מתוך ציפייה ותקווה למרות שהשפעתו של
המחשב על תהליכי הלמידה עדיין נחשבה רחוקה ממימושה .זאת ,בניגוד ובאופן שונה לחלוטין
ממערכי התקשורת ,בסיסי הנתונים ומאגרי המידע ששינו כפי שנכתב בדוח הוועדה העליונה
לחינוך מדעי וטכנולוגי (משרד החינוך והתרבות ,הוועדה העליונה לחינוך מדעי וטכנולוגי)1992 ,
את סגנון העבודה של המבוגרים ואשר מצופה מהם לשנות את תהליך הלמידה בבית הספר.
בסוף שנת  ,2000כאשר פורסמה תכנית מערכתית נוספת לתקשוב מערכת החינוך ,היה זה הפעם
ברוח שביקשה לקדם באמצעות טכנולוגיות מחשוב את כישוריו של בוגר מערכת החינוך במאה
העשרים ואחת ועדיין תוך איזכור חשיבותה של טכנווגיה לקידום חוסנה של מדינת ישראל
בהיבטים כלכליים וצבאיים.
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פרק  :5סיכום המחקר

סקירת התכניות והיוזמות לשילוב התקשוב בחינוך בישראל החל בשנות השישים ועד שנת
אלפיים ,באה לתת מענה לשאלת המחקר בעבודה זו ,שביקשה לבחון מהם הגורמים והמניעים
שהיו מעורבים בהתפתחות מדיניות התקשוב בישראל בשנים  ,1980-2000וכיצד השפיעו עליה
באופן שהביא להמשך ניסיונות ההטמעה ,למרות מה שנתפס כשרשרת של כישלונות חוזרים.
ההיסטוריה של מדיניות התקשוב ,מראה שהניסיונות ליישום השימוש בטכנולוגיה בחינוך
קשורים קשר מסורתי לחזון הציוני הטכנו-מדעי ,שראה ביישום השימוש בטכנולוגיה חזון ומטרה
נשגבת ולא פרויקט חד פעמי .מדובר בחזון של שימוש בטכנולוגיה בחינוך שמטרתו לתמוך בקידום
חינוך איכותי לצורך שמירה על ביטחונה ושגשוגה של מדינת ישראל .חזון זה ,מתבסס על שלוש
תימות מרכזיות :צמצום פערים חברתיים ,שמירה על עדכניות ורלוונטיות ושמירה על חוסן בטחוני
וכלכלי.
האידיאולוגיה שהכתיבה שימוש בטכנולוגיה על מנת לתת מענה לאתגרים לאומיים כגון אלה ,היא
אידיאולוגיה ותיקה המהווה חלק מהמסורת הישראלית ורלוונטית היום כבעבר .לאחרונה ,באביב
תשע"ו ,הושקה על ידי משרד ראש הממשלה התכנית הלאומית "ישראל דיגיטלית" ,שמטרותיה
נאמנות לחזון הטכנו-מדעי הוותיק של מדינת ישראל ומרכיבות אותו אותן תימות מרכזיות אשר
הובילו את האידיאולוגיה של תהליכי התקשוב במדינת ישראל:

במטרה לקדם צמיחה כלכלית ,להגדיל את הרווחה החברתית
ולצמצם פערים חברתיים באמצעות טכנולוגיות מידע ותקשורת,
החליטה ממשלת ישראל לפעול לגיבוש מדיניות לאומית שיעדיה
העיקריים הם :פיתוח חדשנות ואספקת שרותים ציבוריים
חדשניים ,איכותיים ויעילים המותאמים למאה העשרים ואחת
בתחומים שונים כגון חינוך ,בריאות ורווחה (המועצה להשכלה
גבוהה.72)2016 ,
בדומה לתכניות דומות בעבר בהן הוטלה האחריות לביצוע מיזמים טכנולוגיים לאומיים על גופי
ממשל האמונים על רווחה וכלכלה (פרויקט שיקום שכונות ,משרד הרווחה ,משרד העבודה וכו'),
גם הפעם הוטל יישום התכנית על משרד ממשלתי האמון על צמצום פערים חברתיים ומערכת
החינוך נבחרה שוב להוות תשתית מרכזית ליישומו .מטרות המיזם דומות למטרות מיזמים טכנו-
פדגוגיים שנהגו ויושמו בעבר ,כמו הטלוויזיה הלימודית ומאוחר יותר תכניות שונות לשילוב
המחשב בהוראה .כך ,נמשכת המסורת המבקשת לקדם יעדים לאומיים באמצעות מערכת החינוך
דרך טכנולוגיה ,היום ,כמו בעבר.

 72דברים אלה נאמרו על ידי ד"ר ורדה בן-שאול סמנכ"ל הערכת איכות והבטחתה בוועדה
לתכנון ותקצוב הות"ת ,בכנס השקת המיזם הלאומי ללמידה דיגיטלית ,מיזם משותף למשרד
לשיוויון חברתי המנהל את תכנית ישראל דיגיטלית ,לות"ת ולמועצה להשכלה גבוהה המל"ג.
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סיכום זה מאגד לפרק אחד את שלוש התימות המרכזיות שהועלו במחקר ומהוות בסיס למדיניות
התקשוב  .לכל תמה השפעה והשלכה על שתי התימות האחרות ושלושתן ,מהוות חלק מאתגר
השמירה על ביטחונה ועל שגשוגה של מדינת ישראל.

 5.1טכנולוגיה ככלי תומך בצמצום פערים חברתיים

טכנולוגיה שימשה החל משנות השישים כלי לתמיכה ברפורמות חינוכיות שנועדו לצמצם פערים
חברתיים .זוהי תמה בסיסית במדיניות התקשוב בישראל ,והיא משליכה על השימוש בתקשוב
לצורך שמירה על חוסנה הבטחוני של מדינת ישראל ועל יכולתה לשמור על רלוונטיות .צמצום
פערים חברתיים היה ונותר יעד מרכזי עליו מצהירה מערכת החינוך ועל אף שלא הצליחה בהשגתו,
נמשכים המאמצים באופן מתמיד ורציף.
משנות השישים של המאה העשרים ועד שנת  ,2000הונהגו במערכת החינוך בישראל מספר
רפורמות שכוונו לסייע בצמצום פערים חברתיים שהלכו והעמיקו ,בין הפריפריה למרכז ,בין יוצאי
העדות שונות בקרב היהודים ובין יהודים לערבים .חלק ניכר מן הפערים נולדו בעקבות תהליכי
קליטת העלייה ממגוון של מדינות עם קום המדינה ומדיניות כור ההיתוך ובשל צמיחתה המהירה
של מערכת החינוך .הרפורמות היו גם ביטוי למגמות חינוכיות-חברתיות בינלאומיות כמו
פלורליזם בחינוך שקיבל בישראל איפיונים יחודיים לתרבות ולמציאות המקומית.
במקביל לרפורמות שהונהגו במערכת החינוך לצורך צמצום פערים חברתיים ,החלה בעולם הרחב
מגמה של שימוש הולך וגובר בטכנולוגיה בחינוך – טלוויזיה ומחשבים .לנוכח הקיטוב החברתי
המעמיק בישראל ואל מול הגל הפלורליסטי העולמי בחינוך התקבלה מגמה זו בישראל באהדה
גדולה ,שהועצמה בשל התפיסה הטכנו-מדעית המסורתית שראתה בטכנולוגיה אחד הכלים
להגשמת החזון הציוני ולהצבתה של מדינת ישראל כשלוחה של מדינות המערב המתקדמות במזרח
התיכון ,כגשר בין המדינות המתפתחות למדינות המפותחות .על רקע האתגרים החברתיים
היחודיים למדינת ישראל והתגבשות המגמה העולמית לשימוש בטכנולוגיה למטרות החינוכיות,
התגבשה בישראל מדיניות לאומית לשימוש בטכנולוגיה בחינוך ככלי לטיפול בפערים חברתיים
דרך מערכת החינוך.
באופן אירוני ,היתה למשאלה לצמצם פערים בחינוך באמצעות טכנולוגיה ,השפעה דומה
להשפעתה של מדיניות כור ההיתוך :במקרים רבים ,נכשלה היוזמה והביאה להעמקת הפער
במקום לצמצומו .חלק מאותם מיזמים ותכניות בתחום התקשוב שביקשו לקדם שיוויניות
חברתית ואשר גויסו לתמוך ברפורמות חברתיות בחינוך ,נתקל בהתנגדויות והסתיים עבור חלק
מהמעורבים בהם לפחות ,במפח נפש .למרות זאת ,כיוון שהצלת החינוך במדינת ישראל באמצעות
טכנולוגיה הוא חלק מאידיאולוגיה ולא אפיזודה חולפת ,היוו התכניות הללו אבני דרך במימוש
החזון המלווה את מדינת ישראל ,לשאוף ולעשות שימוש מיטבי בטכנולוגיה .משום כך ,לא הביאו
הכישלונות הללו להפסקת היוזמות ,שהרי שמלכתחילה לא נבחנו דרך ההצלחה בצמצום הפערים
החברתיים אלא דרך עצם קיומן.
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מקרה מייצג היה תהליך ייזומה וייסודה של הטלוויזיה הלימודית הישראלית אשר הוקמה בשנת
 1964ביוזמת קרן רוטשילד ,שנרתמה כמו במקרים אחרים בהיסטוריה של ההתיישבות היהודית
בארץ ישראל ,למימוש החזון הציוני תוך שימוש בטכנולוגיה .מקס רואו ,מנהלה של קרן רוטשילד
בישראל ,תמך בשימוש בטכנולוגיה לקידום החינוך והחברה בישראל .את רעיונותיו פרס בחיבור
שפרסם בשנת  ,731984שבו כתב כי נדרשת מכל אזרח ואזרח היכרות ברמה זו או אחרת עם
אמצעים טכנולוגיים שונים ,כדי לאפשר לו מעורבות ציבורית יעילה (רואו.)1985 ,
רואו ראה בטכנולוגיות מידע ותקשורת כלי הכרחי לצמצום פערים בהישגים לימודיים ואף תיאר
בחזונו שיטה חדשה שתחליף את מערכת החינוך בישראל במערכת מתקדמת הנסמכת על
טכנולוגיה ומביאה חינוך זמין לכל אדם בכל מקום .הוא האמין בכל ליבו כי השימוש בטלוויזיה
הלימודית ומאוחר יותר במחשבים ככלי לתרגול ואבחון ,יסייעו בהעלאת רמת ההשכלה של
התלמידים בישראל ובצמצם פערים חברתיים (רואו ושפירא.)1962 ,
החזון של רואו והאידיאולוגיה שלו ,חברו לחזון הציוני הטכנו-מדעי ליישום השימוש בטכנולוגיה
כדי לעמוד באתגרים הלאומיים של מדינת ישראל ושאיפה לצמצום פערים חברתיים הובילה את
רואו להשגת תמיכה בהקמת טלוויזיה ,אשר למרות התנגדויות מכל עברי הקשת הפוליטית
להכנסת שידורי טלוויזיה לארץ ישראל ,תמכו בה שר החינוך אבא אבן ומאוחר יותר ראש
הממשלה בן גוריון.
אלה שתמכו בהקמת הטלוויזיה הלימודית קיוו והאמינו שבאמצעות הבאתם של מורים מצויינים
ליישובים מרוחקים שבהם נטען שהם חסרים ,ניתן יהיה להביא להעלאת ההישגים הלימודיים
ולצמצום הפערים החברתיים בעקבות כך .סדר היום החברתי של הטלוויזיה הלימודית ורתימתה
לניסיון להביא לשינוי ,הביא לבחירתם של יישובי פריפריה להשתתף בניסוי הראשוני שבו שודרו
שיעורים לשלושים יישובים ברחבי הארץ.
ברם ,התקוות והרצון לצמצם פערים חברתיים באמצעות טכנולוגיה ,נתקלו בראי המציאות,
והשאיפה לקדם שיוויוניות חברתית באמצעות יישום השימוש החינוכי בטלוויזיה הלימודית
נתקלה בקשיים מכמה כיוונים :ההיבט הטכני והתפעולי לעתים קרובות מידי כפי שתיארה תמר
ריינר פינק ,לא פעלו המכשירים כתיקנם ולעתים קרובות מידי נגנבו (ריינר-פינק .)2012 ,מהצד
התוכני והאנושי ,הקשה השוני המהותי בין הגישות הפדגוגיות של המורים המקומיים ושל מפקחי
משרד החינוך לבין גישותיהם של מומחי הטלוויזיה הלימודית .גישותיהם של אנשי הטלוויזיה
הלימודית הצטיירו כמרוחקות – פיזית ורעיונית .לתחושה הזו תרמה ה"הילה" שנוספה
לטכנולוגיה החדשה .בנוסף לכך ,השיעורים הועברו על ידי מורים שקיבלו ליווי מצוות של אנשי
תוכן ,במאים ,מפיקים ומעצבים והגיעו לשידור מהוקצעים ורהוטים לאחר שהתכוננו להקלטת
השיעור ולמדו את התסריט היטב כפי שהעיד לורברבוים ( .)2011
כל האמצעים הללו לא עמדו לרשות המורים בבתי הספר ברחבי הארץ ועוד פחות מכך בקרב
המורים בפריפריה ובקרב אנשי משרד החינוך ,שחשו שהם מקבלים לידיהם משהו "מהשמיים"

73עשרים שנה לאחר הקמת הטלוויזיה הלימודית ושנה לפני פטירתו .במהלך שנים אלה הקים
רואו את הטלוויזיה הלימודית ,מט"ח והאוניברסיטה הפתוחה וכן מפעלי חינוך נוספים ותכניות
להוראת מוזיקה (רואו.)1985 ,
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משהו "יוקרתי מאד" כפי שהתבטא לורברבוים .הפערים יצרו מעבר לתחושת פטרונות ,מובחנות
ושונות שגרמו לרתיעה ולהתנגדויות של המורים שהפעילו את הטלוויזיה בשיעורים .על ההתנגדות
הזו ניסו אנשי הטלוויזיה הלימודית להתגבר באמצעות תיווך של התכנים דרך חוברות הדרכה
והשתלמויות ,שאליהן הגיעו מורים רבים שלמדו והפיקו מהם תועלת .אולם החלום של מקס רואו,
לצמצם פערים חברתיים באמצעות שילוב הטלוויזיה הלימודית בשיעורים ,לא התגשם.
המקרה של הטלוויזיה הלימודית היה מקרה ראשון בשרשרת יישומים של האידיאולוגיה
הפוליטית והטכנולוגית שהובילו להקמת מיזמים טכנולוגיים לתמיכה בצמצום פערים בחינוך.
מיזם נוסף היה המרכז לטכנולוגיה חינוכית – מט"ח ,שפיתח את מערכת תוא"ם ,שנים ספורות
לאחר הקמת הטלוויזיה .רואו ראה בהקמת מיזם טכנו-פדגוגי המבוסס על הטכנולוגיה העכשווית
הזדמנות להציב את החינוך במדינת ישראל בקו אחד עם מערכות החינוך במדינות המתקדמות
בעולם ומאידך ,ראה לנגד עיניו מערכת שעשויה לתת מענה לאתגר הישראלי הייחודי של צמצום
פערים חברתיים במדינה קולטת עלייה ממגוון תרבויות .גם הפעם ,כדי לקדם את היוזמה פנה רואו
לממשלת ישראל בהצעה לממן הקמת גוף שיסייע בכך וקיבל אישור לאחר שגייס גם הפעם את
תמיכתו של שר החינוך ,במקרה זה יגאל אלון.
כיוון שתוא"ם היתה מערכת ממוחשבת לתרגול ולאבחון עצמי של תלמידים תוך מעקב צמוד של
המורה ,המטרה היתה שוב לקדם חברתית תלמידים באמצעות שיפור הישגים לימודיים .מכיוון
שהיה מדובר ביעד לאומי ,התמיכה ברכישת מערכות תוא"ם היקרות ,התבטאה לא רק במימון
אלא גם במתן לגיטימציה ועידוד על ידי ראשי מועצות וראשי ערים ,שהגיעו לאירועי ההשקה של
חדרי תוא"ם ביי שובים בפריפריה והבליטו בכך את תמיכתם בהשקעת משאבים גדולים בצמצום
פערים חברתיים .ההצלחה של מט"ח בהפצת מערכות תוא"ם היתה גדולה מאד :אוסין מספר כי
"מבית ספר אחד הגענו לשבע מאות בתי ספר .כשהגעתי למט"ח היו ארבעה אנשים ,כשעזבתי ,היו
מאה" (אוסין.)2011 ,
עד סוף שנות השבעים הובלו המאמצים לשפר את החינוך באמצעות טכנולוגיה על ידי גורמים
מחוץ למשרד החינוך כשמט"ח היה הגורם המשפיע ביותר מתוכם ואז ,הקים מנכ"ל משרד החינוך
ד"ר אליעזר שמואלי את הוועדה למחשבים במערכת החינוך שתפקידה היה לכתוב ולהוציא לפועל
תכניות לשימוש במחשבים בחינוך .במסמכים שהוציאה הוועדה החל משנת  1980כבר היתה
התייחסות לתרומתה של הטכנולוגיה לצמצום פערים חברתיים אך בד בבד ,הופיעה הסתייגות
והתפכחות מהיכולת של הטכנולוגיה להוות תרופת פלא להצלת החינוך.
התפכחות זו לא מנעה מחברי הוועדה הבינמשרדית לתקשוב שקמה בשנת  ,1984לקרוא להקמת
מערכת לאומית להוראה בעזרת מחשבים ולהשקעת מאמץ גדול בתקשוב דווקא בתחום החינוך,
כיון שראתה בהתגייסות למאמץ טכנולוגי בקנה מידה לאומי אפשרות לסייע לקידום החינוך
בישראל .בשנת  1985הושק פרוייקט מחי"ש ,שקם גם הוא על מנת לצמצם פערים חברתיים בין
הפריפריה למרכז הארץ במטרה לממש את הרעיון של ראש הממשלה שמעון פרס "למחשב את
המדינה" .במקביל ,בשנת  ,1985כתב רואו את חיבורו על מערכת הלמידה ועל ההזדמנות שיש
בהתפתחות הטכנולוגיה עבור החינוך ,תוך דאגה מכך שתלמידים בעלי הישגים נמוכים עלולים
שלא לעשות שימוש מקדם בטכנולוגיה ללא הנחייה מתאימה וקרא לתת את הדעת לכך ,על מנת
למנוע את העמקת הפערים החברתיים דווקא בשל שימוש בטכנולוגיה .ההבנה של רואו,
שטכנולוגיה עלולה להוביל להעמקת הפערים החברתיים ,נבחנה ואומתה במחקרים שנים מאוחר
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יותר .בדברים שאמר צפה בעצם את התפתחותו של "הפער הדיגיטלי" שחלק ממרכיביו ,הם כפי
שחזה כבר אז ,חוסר מעורבות בקהילה של מי שאינם חשופים לטכנולוגיות מחשוב ותקשורת
וחוסר מעורבות ציבורית ).(Mesch & Talmud, 2010
החל מאמצע שנות השמונים ,הגיעו לשוק המחשבים הביתיים והפכו נפוצים יותר ויותר בבתי האב
בשכבות המבוססות ובבתי הספר ביישובים החזקים .תלמידים שנחשפו למערכות ההפעלה
החדשות שהותקנו על מחשבים אלה ,פיתחו כישורים ומיומנויות לשימוש בהן תוך שימוש ביישומי
המחשב ככלי עזר בלמידה .תלמידים בבתי ספר ביישובי פריפריה שבהם הוצבו מערכות תוא"ם,
נחשפו פחות למחשבים החדשים וכך ,שוב הועמקו הפערים בין הפריפריה למרכז ,בין אוכלוסיות
מבוססות למוחלשות .אם לא די היה בכך ,הרי שעל התהליך הזה התווספה העובדה שההוראה
בעזרת הטכנולוגיה ,בדומה לניסיון לשלב טלוויזיה לימודית ,היתה לעיתים קרובות לטורח ולא
לעזר עבור המורים ,שהתקשו לעקוב מעקב צמוד אחר פלטי המחשב כדי להקצות משימות
מתאימות לתלמידים ,להגיע מחדר הכיתה לחדר המחשב ולהתגבר לא אחת על בעיות טכניות
שכילו את זמן השיעור היקר .על כל אלה נוסף גם מחקרה של נירה חטיבה שהראה שמערכות
תוא"ם מסייעות רק לקומץ מן התלמידים ועורר סערה ציבורית וחינוכית (חטיבה.)1987 ,
ההתפכחות הפעם מהרעיון שטכנולוגיה תסייע לקדם הישגים לימודיים ומתוך כך תביא לצמצום
פערים חברתיים ,באה לאחר שנוכחו אנשי מערכת החינוך לדעת שהיתרונות הרבים של מערכות
תוא"ם עבור הלומדים ,הפיקוח הצמוד שהן אפשרו למורים והיוקרתיות ששידרו במראה ,בחדרים
המפוארים שהוקמו עבורן בתחזוקה המתמדת שדרשו ,היו לרועץ .כל הגורמים הללו חברו יחד
וזנחו התקווה שמערכות הב"מ יוכלו לסייע בצמצום פערים לימודיים ,ומכאן גם התקווה שיוכלו
לתמוך בצמצום פערים חברתיים בדרך זו .מדובר היה לא רק במערכות תוא"ם אלא בלומדות
נוספות בעלות היגיון פדגוגי דומה.
שנים ספורות לאחר מכן בשנת  ,1992התייחסו חברי הוועדה העליונה לחינוך מדעי וטכנולוגי ולפער
הדיגיטלי וקראו ללמד מיומנויות מחשב ואוריינות תקשוב את כל תלמידי חטיבות הביניים על
מנת להבטיח שתלמידים המגיעים משכונות מצוקה ומעיירות פיתוח ירכשו את הידע הנדרש לחיים
בעידן המידע .הוועדה הטילה על בתי הספר בחינוך היסודי את האחריות ,הצורך והחובה להכין
את בוגריה לקראת חייהם בסביבה מתוקשבת ועל חטיבות הביניים את האחריות להוראת תקשוב
כדיסציפלינה ,על מנת למנוע היווצרות פערים גדולים בין ילדים שנחשפו לסביבות עתירות
מחשבים לילדים שלא נחשפו ולכן לא למדו מיומנויות מחשב בסיסיות .הוועדה ראתה בכך מפתח
למניעת הרחבתם של הפערים בין ילדים הגדלים בסביבות עתירות מחשבים לבין ילדים בעיירות
פיתוח ובשכונות מצוקה והמליצה "לאפשר לכלל ילדי ישראל לקבל בצורה מסודרת את מה שנקרא
דיסציפלינת התקשוב" (משרד החינוך והתרבות ,הוועדה העליונה לחינוך מדעי וטכנולוגי1992 ,
עמ'  .)74המלצה זו של ועדת הררי לא יושמה .רוני דיין הסביר כיצד נלקחו התקציבים להוראת
המדעים ומורי המחשבים נעלמו מבתי הספר .דיין הסביר כי בשנת  ,1996דווקא כאשר קיבל הפער
הדיגיטלי את הגדרתו ,והחלה להתברר תרומתה של הטכנולוגיה להעמקת פערים חברתיים,
הוחלט במשרד החינוך להעביר את הטיפול בנושא לגופים העוסקים בהעשרה קהילתית בקרב
אוכלוסיות מוחלשות (דיין .)2009 ,כך הוחמצה ההזדמנות ללמד מיומנויות מחשב ומידע באופן
מוסדר ומכוון ובכך לאפשר לילדים המגיעים משכבות חלשות הזדמנות ללמידה שלא מתאפשרת
להם כשגרה בביתם .מהלך זה השפיע על הרחבת הפער הדיגיטלי ועל העמקתו .כאן שוב ,נהגה
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ונשבר חלום לשפר ולתקן את החינוך בעזרת טכנולוגיה ,חלום אשר ליווה את מערכת החינוך מאז
שנות השישים וממשיך עד ימינו אלה.

 5.2טכנולוגיה בחינוך כאמצעי לשמירה על רלוונטיות ועדכניות

תמה שניה שתמכה בחוסן הלאומי של מדינת ישראל דרך תקשוב בחינוך ,היא התמה שראתה
בשילוב תקשוב בבתי הספר ,מרכיב חיוני בשמירה על עדכניותה של מערכת החינוך עבור
התלמידים החשופים לעולם מתחדש ושונה בתכלית מחוץ לבית הספר וכדי להיות מחד מערכת
חינוך הניצבת בקו אחד עם מדינות מערביות אחרות ומאידך מובילה קידמה וחדשנות.
בכל התכניות לשילוב טכנולוגיה במערכת החינוך נאמרו דברים בזכות השמירה על עדכניות
ורלוו נטיות ובחלק מהן אף צויין כי קיימת סכנה שבלא שילוב השימוש באמצעים טכנולוגיים,
תאבד מערכת החינוך את משמעותה .מחשבים בחינוך נתפשו משנות השבעים והלאה כנושא עם
ולאחרים
"משיכה" כפי שהגדיר ברטה (ברטה ,)2011 ,וזאת למרות שלא היה נהיר לחלוטין לו
כיצד מקדמים את החינוך בעזרת טכנולוגיה ,ולמעשה ,כפי שטען אנדריאס שלייכר (Schleicher,
) 2015בשנת  ,2015לא התבהרה שאלה זו די הצורך עד ימינו .לאבדן המשמעות של מערכת החינוך
עבר תלמידיה יש במדינ ת ישראל משמעות ייחודית ,שכן החינוך הוא אבן יסוד בביסוס חוסנה
הכלכלי והבטחוני של מדינת ישראל (גולן1966 ,א) .מסיבה זו ,הרצון לחדש את מערכת החינוך
ולהפוך אותה לרלוונטית לא היה ענין של התעדכנות אופנתית בהתאם למגמה שהתפתחה ברוב
מדינות המערב ) .(Cuban, 2001; Kerr, 2004בישראל ,היתה חשיבות לתקשוב החינוך שנבעה
מהצורך בשמירה על רלוו נטיות לא רק של מערכת החינוך מול תלמידיה ,אלא של מדינת ישראל
מול שאר העולם .לכך ,קל היה לגייס תקציבים ומשאבים לתקשוב ולכן ,שאפו מובילי המדיניות
במשרד החינוך להיות רלוונטיים ולתכנן את השינויים בבתי הספר לפי מגמות טכנולוגיות עדכניות
בעולם ( ברטה (,)1983 ,ראה נספח א').
המגמה להתחדש ולהתעדכן היתה מגמה מתמדת ומערכתית לצורך שמירה על רלוונטיות מול מה
שראו אנשי ועדות התקשוב בשנות השמונים כצורך דחוף על מנת לעמוד בקצב השינויים
בטכנולוגיה (ברטה )2011 ,ובשנות התשעים כדי להתגבר על הפיגור בו נמצאה מערכת החינוך
בנושא זה (משרד החינוך והתרבות ,הוועדה העליונה לחינוך מדעי וטכנולוגי ,1992 ,עמ' .)76
המאמצים לשמור על רלוונטיות והמשאבים הגדולים שהושקעו בכך לא הביאו לתוצאות המצופות
במרבית המקרים והביקורת לא איחרה לבוא ,מצד הציבור ומצד מבקרת המדינה שקראה גם היא
לזרז את תהליכי המחשוב על מנת לשמור על רלוונטיות מתוך החשיבות הלאומית (מבקר המדינה,
.)1997
בכל כמה שנים נכתבה תכנית תקשוב חדשה שקראה להתעדכנות ולשמירה על רלוונטיות ונועדה
לתקן את הכדלים של קודמתה במימוש מטרה זו אך לא הצליחה בכך .כך נעשה בתכנית שיצאה
לדרך בשנת  1986וגם בשנת  1993כאשר יצאה לדרך תכנית "מחר  ,"98שבה צויין כי תכניות
קודמות לא הצליחו להעביר את המחשב מעבר לסף הכיתה וגם תכנית זו ,למרות תכנון מדוקדק
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והשקעת כספים גדולה בהרבה מהמתוכנן בתקשוב ,לא הצליחה להביא לצמצום הפער בין בתי
הספר לסביבתם בנושא העדכניות הטכנולוגית.
הצורך בשמירה על רלוונטיות הביא במקרה מסויים לביטול תכנית ,שלא שמה דגש מספיק על
הצטיידות טכנולוגית .היתה זו התכנית שנכתבה בשנת  1997בעקבות דוח מבקרת המדינה על
תכנית "מחר  . "98תכנית זו ,נגנזה על יד מנהל מדע וטכנולוגיה ,לטענת דוד חן ,משום שהדגישה
יתר על המידה את הצורך בהקצאת משאבים למחקר ולהערכה ולא כיוונה מספיק לרכישת
מחשבים (חן .)2013 ,טענה זו של חן מקבלת חיזוק בעובדה שהצלחתה של תכנית "מחר  "98נמדדה
בעיקר על פי רמת ההצטיידות במחשבים ,כלומר רמת השמירה על ההתעדכנות הטכנולוגית ועל
פי כמות שעות ההכשרה שקיבלו המורים לצורך הפעלת המחשבים הללו (מבקר המדינה.)1997 ,
בשנת  ,2000כאשר פורסמה שוב תכנית תקשוב חדשה (מלמד ,)2000 ,צויין גם בה כי המטרות
שהוצבו בתכניות קודמות לא הושגו וכי יש להמשיך לפעול לרלוונטיות של מערכת החינוך על ידי
יישום השימוש בטכנולוגיה בחינוך .התכנית הדגישה את התפקיד שרואה לעצמה מערכת החינוך
להיות חלק ממהפיכת המידע והתקשורת ,תפקיד של צעידה עם הקדמה ואף הובלתה ,דרך שימוש
בטכנולוגיה ככלי להשתלבות בעולם עתיר ידע (מלמד.)2000 ,
תכניות התקשוב השונות הציגו לאורך השנים תפיסה לפיה השמירה על רלוונטיות של מערכת
החינוך באמצעות הצטיידות בטכנולוגיה לצורך למידה ,איננו ענין של אופנה חולפת .מדובר בחלקה
של מערכת החינוך בשמירה על חוסנה של מדינת ישראל ולכן מדובר באתגר שמדינת ישראל
מחוייבת אליו ברמה לאומית ,כדי לשמור על מעמד של מדינה מתקדמת ,מערבית ,שבוגרי מערכת
החינוך שלה אמורים להיות מוכנים לחיים בסביבה עתירת טכנולוגיה ומסוגלים להפיק תועלת
משליטה בטכנולוגיות (ברטה 30 ,באוקטובר )1983 ,כיוון ש"קיומה של המדינה תלוי בחוסננו
המדעי והטכנולוגי" (משרד החינוך והתרבות ,הוועדה העליונה לחינוך מדעי וטכנולוגי ,1992 ,עמ'
.)15
החל מימיה של הטלוויזיה הלימודית ועד שנת  ,2000הציגו מיזמי הטכנו-פדגוגיה שני אתגרים
לאומיים כמטרה :תמיכת הטכנולוגיה בצמצום פערים חברתיים ומחוייבות לשמירה על עדכניות
ורלוונטיות .שני אתגרים אלה ,תמכו בתמה השלישית ,שהיא אתגר השמירה על חוסנה הכלכלי
והבטחוני של מדינת ישראל.

 5.3תקשוב ככלי לשמירה על חוסנה הכלכלי והבטחוני של מדינת ישראל

בשנת  1966הגדיר ראש הממשלה ושר הביטחון לוי אשכול את החינוך כאמצעי למיזוג גלויות שהוא
חיוני לשמירה על עצמתה הצבאית של מדינת ישראל (גולן1966 ,א עמ'  .)20באותו ראיון ציין
אשכול כי לטכנולוגיה יש תפקיד מפתח בהעלאת רמת החינוך ובכך הציג את הקשר שראה בין
טכנולוגיה בחינוך לבין חוסנה של מדינת ישראל .לאורך שנים רבות ,הוצג שילוב התקשוב בחינוך
בתכניות תקשוב של משרד החינוך ובמיזמי תקשוב כחיוני לשמירה על חוסנה הביטחוני והכלכלי
של מדינת ישראל וכ"צורך לאומי בעל חשיבות עליונה" (ברייטברד )2003 ,כדי לשמור על "החוסן
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הלאומי והעמידה בחזית הטכנולוגיה לצורך השתייכות לחברת המדינות המפותחות" (משרד
החינוך והתרבות ,המנהל למדע ולטכנולוגיה ;2003 ,מלמד.)2000,
כדי לקיים כלכלה מצויינת וצבא חזק ,יש לדאוג למערכת חינוך שבוגריה יוכלו להוביל את
התעשייה ולנהל צבא מתקדם ואיכותי .חינוך מצויין אם כן ,הוא עדכני ורלוונטי ,הנותן הזדמנות
שווה לכולם והוא נדרש כדי לשמור על חוסנה הכלכלי והביטחוני של מדינת ישראל.
כאשר נדרשו תקציבים לא מבוטלים להצטיידות במחשבים וליישום המטרות שהציבה הוועדה
למחשבים בחינוך וועדות אחרות שבאו בעקבותיה ,הקלה הצגת התקשוב כמטרה בדרך להעצמת
חוסנה המדיני ,הביטחוני והכלכלי של מדינת ישראל על גיוסם של תקציבים אלה .במציאות
שנוצרה" ,לא היה צריך לעבוד קשה כדי שמשרד החינוך ישתכנע שצריך להקצות כספים כדי לפתח
את נושא המחשבים בחינוך" (ברטה.)2011 ,
קיבוע התפיסה ששילוב טכנולוגיה בחינוך יכול לסייע במימוש אתגרים לאומיים ,הביא להפיכת
הטכנולוגיה מאמצעי לתמיכה בתהליכים חינוכיים שונים למטרה חשובה בפני עצמה .שורשיו של
תהליך זה ,שבו הפכה הטכנולוגיה למטרה בפני עצמה ,נטועים באתוס הציוני שראה בטכנולוגיה
כלי שצריך לסייע בהצלת העם היהודי .הקשר הוותיק והמסורתי בין טכנולוגיה לבין הצלת העם
היהודי ,ממשיך לחבר בין טכנולוגיה לבין הצלת החינוך לאורך שנים רבות .תפיסה זו היא הסיבה
לכך שהתעלמות מהצורך להתעדכן בטכנולוגיות חדשות נחשבה ל"פיגור מסוכן" שעלול לפגוע
בכלכלה ,בתעשייה ובביטחון (ברטה 30 ,באוקטובר ,1983 ,עמ'  )1וזו הסיבה לכך שחברי ועדת
הררי ראו בתקשוב כלי להעצמת חוסנה הכלכלי והביטחוני של מדינת ישראל כחלק מתכנית "מחר
 ."98משום כך גם בשנת  ,2000כאשר נכתבה תכנית תקשוב חדשה ,אשר התייחסה לחינוך לשם
העצמת רוח האדם ,הודגש בה מקומה של טכנולוגיה בחינוך כמקדמת את האתגרים הלאומיים
הייחודים של מדינת ישראל איתם היא מתמודדת בשל משאביה המוגבלים (מלמד.)2000 ,
בתהליך שבו תרמה האידיאולוגיה הפוליטית והטכנולוגית בישראל הוצב התקשוב בחינוך ככלי
חיוני בשמירת חוסנה של מדינת ישראל והוקצו לשם כך משאבים עצומים .שילוב הטכנולוגיה
בחינוך הפך מאמצעי למטרה ,שכדי ליישמה הוקמה מחלקה שעסקה בנושא המחשבים בחינוך
והפכה לגף ליישומי מחשב .ועדות מומחים כתבו תכניות וניירות עמדה בנושא התקשוב,
והתקציבים הלכו וגדלו ללא קשר למידת ההצלחה ביישום תכניות התקשוב השונות.
המסר של כותבי תכניות התקשוב השונות היה שתקשוב הוא תנאי הכרחי לשמירה על איכות
החינוך ,שהיא חיוניות לקיומה של מדינת ישראל .הקשר בין תקשוב לקיומה של מדינת ישראל
עובר בשמירה על חוסנה של המדינה שקיומה תלוי בכלכלה יציבה ומשגשגת ובצבא חזק.
הכח שהניע וממשיך להוביל את מדיניות התקשוב בישראל מורכב משלוש תימות מרכזיות,
המבוססות על טכנולוגיה ככלי להצלת החינוך ולהעצמתו לצורך שמירה על קיומה ועל ביטחונה
של מדינת ישראל .תימות אלה הן:
כלי התומך בצמצום פערים חברתיים ,טכנולוגיה בחינוך כאמצעי לשמירה על רלבוונטיות
ועדכניות וטכנולוגיה בחינוך ככלי לשמירה על חוסנה הכלכלי והביטחוני של מדינת ישראל.
החיבור בין התקשוב בחינוך לבין איכות החינוך בישראל ,הנחשב בסיס לחוסנה ולקיומה ,נותן
מענה לשאלת המחקר ומסביר מדוע נמשכו ניסיונות חוזרים ונשנים להטמיע וליישם שימוש נרחב
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ומיטיב במחשבים בבתי הספר בישראל במשך למעלה מחמישים שנה ,למרות שהוגדרו שוב ושוב
כלא מוצלחים.
המחקר ,שהתחקה לצורך מציאת התשובה אחר שורשי מדיניות שילוב הטכנולוגיה בחינוך
בישראל ואחר המניעים שהביאו את מובילי התקשוב להמשיך לפעול למרות המציאות שטפחה על
פניהם מצא ,כי מדיניות התקשוב במערכת החינוך ,חברה לתפיסת עולם עמוקה במדינת ישראל
לפיה חינוך איכותי הוא בסיס לחוסנה ולשגשוגה של מדינת ישראל ואף לביטחונה" :חינוך איכותי
הוא הביטחון האמיתי" הכריזו שלטי חוצות ברחבי ישראל ערב יום העצמאות השישים ושמונה
של מדינת ישראל (ראה נספח ה').
בדומה לתפיס תו של הרצל את הטכנולוגיה ככלי שצריך לסייע בהצלת היהודים ,נתפסת
הטכנולוגיה ככלי להצלת החינוך במדינת ישראל והמאמצים נמשכים כיוון שהדגש במדיניות
התקשוב בחינוך ,הוא לעולם לא על יישום הטכנולוגיה החדשנית ביותר להצלת החינוך אלא על
עצם עשיית השימוש בטכנולוגיה להצלת החינוך ,ומכאן לשמירה על קיומה ועל חוסנה של מדינת
ישראל .היגיון זה הוא היגיון ותיק ,מסורתי ומתמשך של מדיניות החינוך בישראל אשר שורשיו
מגיעים מהיסטוריה מתמשכת של למעלה ממאה שנה.
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הכהן ,ד' (2001ב') .עלייה וקליטה .בתוך א' יער וז' שביט (עורכים) .מגמות בחברה הישראלית:
כרך א' (עמ'  .)479-365רעננה :האוניברסיטה הפתוחה.
הכנסת תצביע היום על הנהגת טלוויזיה לימודית 6( .מרץ  .)1963דבר ,עמ' .2

המועצה להשכלה גבוהה (מפיק) .)2016( .ד"ר יאיר שינדל פותח את כנס "למידה בעידן דיגיטלי"
השקת המיזם הלאומי ללמידה דיגיטלית [סרט] .תל אביב .אוחזר ב 18-אפריל ,2016
מתוך https://www.youtube.com/watch?v=RRG8cIpcloE&feature=youtu.be
הממשלה החליטה על הפעלת משמעת קואליציונית בהצבעה על הקמת טלביזיה חינוכית (,1963
 4מרץ) .חרות ,עמ'  .1אוחזר ב 29-יולי  ,2015מתוך
http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?parm=ibh
7FTaRxBMddTI7dX9Ug5aV3Qe9BpE8u18UZNmN0iIES%2B4ZFdzUlSt
m7zqgCxzrYw%3D%3D&mode=image&href=HRT%2F1963%2F03%2F0
4&page=1&rtl=true
הרץ-לזרוביץ ,ר' וצלניקר ,ת' ( .)1999למידה שיתופית בישראל .בתוך י' עירם ור' גלובמן
(עורכים) ,התפתחותה של ההוראה במוסדות החינוך בישראל (עמ'  .)195-168תל אביב:
רמות ,אוניברסיטת תל אביב.
הרצל ,ת' ( .)1896מדינת היהודים (מהדורה ( .)3מ' ברקוביץ ,מתרגם) .וורשה ,פולין :תושיה.
אוחזר ב 20-יוני  ,2015מתוך
http://rosetta.nli.org.il/delivery/DeliveryManagerServlet?change_lng=&dps
_custom_att_1=staff&dps_pid=IE16411467
הררי ,ח' ,בראון ,ש' ,חן ,ד' ,יוגב ,כ' ,לסגולד ,א' ופור ,ד' ( .)1986מערכת הלמידה :דוח ועדת
בדיקה שמונתה על ידי יד הנדיב כדי להעריך את חיבורו של מקס רואו  -ממערכת בתי
ספר למערכת למידה .ישראל :יד הנדיב.
וולנסקי ,ע' ( .)2005אקדמיה בסביבה משתנה מדיניות ההשכלה הגבוהה בישראל .2004 -1952
תל אביב :הקיבוץ המאוחד.
וורגן ,י' ,ונתן ,ג' ( 13 ,2008יולי) .החינוך המקצועי והטכנולוגי בישראל ובעולם .ירושלים:
הכנסת ,מרכז המחקר והמידע .אוחזר ב 15 -ינואר  ,2015מתוך
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02141.pdf
ויגוצקי ,ל' ( .)2003מחשבה ותרבות :אסופה .א' קוזולין וג' עילם (עורכים) .ירושלים :מכון ברנקו
וייס לטיפוח החשיבה.
ויינשטיין ,צ' ( .)1998שיקום השכונות בישראל – מס שפתיים או פרויקט חברתי מהמעלה
הראשונה .קרקע .41-23 ,45

ועדת הכלכלה ,ועדת משנה לתקשוב ומידע( .מאי .)1997 ,דין וחשבון מסכם של עבודת צוותי
משימה בנושא היערכות מדינת ישראל לקראת עידן המידע בשיתוף הוועדה הלאומית
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לפיתוח תשתיות מידע ותקשוב .הכנסת .אוחזר ב 5-בפברואר ,2016 ,מתוך
https://www.knesset.gov.il/docs/heb/infocom/final1_t.htm
זוהר זיסאפל .אוחזר  18ינואר  2015מתוך:
http://hamitham.mta.ac.il/%D7%96%D7%95%D7%94%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%A1%D7%90%D7%A4%D7%9C/
זוהר ,ע' ( .)2013ציונים זה לא הכל ,לקראת שיקומו של השיח הפדגוגי .תל אביב :ספרית
הפועלים.
זיסנויין ,ד' ( .)2003מדיניות החינוך היהודי בישראל מימי היישוב ועד ימינו .בתוך י' דרור ,ד' נבו
ור' שפירא (עורכים) .תמורות בחינוך :קווים למדיניות החינוך בישראל לשנות
האלפיים (עמ'  .)161-151תל אביב :רמות ,אוניברסיטת תל אביב.
חטיבה ,נ' ( .)1987תצפיות בתרגול ואבחון יחידני בחשבון באמצעות מחשב (מערכת תואם)
המשולב בהוראה כיתתית פרונטלית  .עיונים בחינוך.192-183 ,47-46 ,
חטיבה ,נ' ( .)1988מחשבים בחינוך בארץ  -מנין ולאן? מעשה חושב.68-59 ,
חטיבה ,נ' ומברך ,ז' ( .)1999המחשב בבית הספר הישראלי – עבר ,הווה ,עתיד .בתוך י' עירם ור'
גלובמן (עורכים) ,התפתחותה של ההוראה במוסדות החינוך בישראל (עמ' .)363-288
תל אביב :רמות ,אוניברסיטת תל אביב.
חן ,ד' ( .)1995בית הספר "כרמים" בראשון-לציון – עקרונות ותכנון של מודל חדשני בחינוך.

בתוך ד' חן (עורך) ,החינוך לקראת המאה העשרים ואחת :ספר יובל העשרים של בית-
הספר לחינוך באוניברסיטת תל-אביב (עמ'  .)118-87תל אביב :רמות ,אוניברסיטת תל
אביב.
חן ,ד' ( .)1999בית הספר העתידי "כרמים" :בין תיאוריה למעשה .תל אביב :רמות ,אוניברסיטת
תל אביב.
חן ,ד' ( .)2003החינוך המדעי לקראת המאה ה :21-ממשאלות לב למדיניות רציונלית .בתוך י'
דרור ,ד' נבו ור' שפירא (עורכים) ,תמורות בחינוך :קווים למדיניות החינוך בישראל
לשנות האלפיים (עמ'  .)252-223תל אביב :רמות ,אוניברסיטת תל אביב.

חן ,ד' ( .)2006בין חזון להיגיון :על אסטרטגיות שינוי וחדשנות בחינוך .בתוך ד' חן (עורך) ,בתי
ספר ניסויים :בית היוצר לחדשנות בחינוך (עמ'  .)36-11תל אביב :רמות ,אוניברסיטת
תל אביב.
חן ,ד' ,אפלבאום ,ח' ,גוטרמן ,א' ,בריקנר ,א' וגורי-רוזנבליט ,ש' ( .)1989הוראה יחידנית.1-2 ,
רעננה :האוניברסיטה הפתוחה.

חן ,ד' ,חכם ,א' ,בריקנר ,א' ,גרין ,ר' ולימור ,נ' ( .)1982פרויקט הוראה יחידנית  -מינהל בית-ספר
ומינהל כיתה :דוח מסכם .תל אביב :מטח ,המרכז לטכנולוגיה חינוכית.
יוגב ,א' ( .)2004פתח דבר :מחקר ,מדיניות ופוליטיקה בחינוך :משולש שווה צלעות או משולש
ברמודה? מגמות.9-3 ,)1(43 ,
יונה ,י' ,ודהאן ,י' ( .)1999מערכת החינוך בתקופת מעבר :מקולקטיביזם שלטוני
לאינדיווידואליזם אזרחי .בתוך א' פלד (עורך) ,יובל למערכת החינוך בישראל (עמ'
 .)179-163ירושלים :משרד החינוך ,התרבות והספורט.
יונה ,י' ודהאן ,י' ( .)2013מערכת החינוך של ישראל :שוויון והזדמנויות – מבניין אומה לניאו-
ליברליזם .בתוך י' יונה ,נ' מזרחי וי' פניגר (עורכים) ,פרקטיקה של הבדל בשדה החינוך
בישראל :מבט מלמטה (עמ'  .)35-17ירושלים :מכון ון ליר ,תל אביב :הקיבוץ
המאוחד.
ינאי ,נ' ( .)1987התפיסה הממלכתית של בן-גוריון .קתדרה.189-169 ,45 ,
לביא ,צ' ( .)1978אתגרים בחינוך לקראת בית ספר פתוח יותר .תל אביב :ספרית הפועלים.
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לוין ,ת' ,זליקוביץ ,ג' ועמיעד ,ר' ( .)1988קובץ שאלונים להערכת פעילויות ממוחשבות .הוראה-
תרגול ,משחק סימולציה ,תבנית פתוחה ,כלים פתוחים .ירושלים :משרד החינוך
והתרבות ,המינהל הפדגוגי ,האגף לתכניות לימודים.

ליאון ,נ' ( .)2013הסיטואציה המזרחית בחברה החרדית בישראל והתגובות לה .תרבות
דמוקרטית.191-161 ,15 ,
ליבליך ,ע' ,תובל-משיח ,ר' וזילבר ,ת' .)2010( .בין השלם לחלקיו ובין תוכן לצורה .ב -ל' קסן ,ומ'
קרומר-נבו ,ניתוח נתונים במחקר איכותני (עמ'  .)21-42אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
ליסק ,מ' ( .)1999העלייה הגדולה בשנות החמישים :כשלונו של כור ההיתוך .ירושלים :מוסד
ביאליק.
ליסק ,מ' ( .)2009עיונים בהיסטוריה חברתית של ישראל .ירושלים :מוסד ביאליק.
למפרט ,ח' ( .)2008חינוך אמפטי כביקורת הניאו-קפיטליזם .תל אביב :רסלינג.
מבקר המדינה .)1997( .דוח שנתי  47לשנת  1996ולחשבונות שנת  .1995ירושלים :דפוס
הממשלה.
מטיאש ,י' ( .)2003הוראת ההיסטוריה במערכת החינוך בישראל – בין המשכיות לתמורה .בתוך
י' דרור ,ד' נבו ור' שפירא (עורכים) ,תמורות בחינוך :קווים למדיניות החינוך בישראל
לשנות האלפיים (עמ'  .)192-163תל אביב :רמות ,אוניברסיטת תל אביב.
מיודוסר ,ד' ,נחמיאס ,ר' ,זוזובסקי ,ר' וברוך ,א' ( .)2003תקשוב מערכת החינוך בישראל .בתוך י'
דרור ,ד' נבו ור' שפירא (עורכים) ,תמורות בחינוך :קווים למדיניות החינוך בישראל
לשנות האלפיים (עמ'  .)314-289תל אביב :רמות ,אוניברסיטת תל אביב.

מיודוסר ,ד' ,נחמיאס ,ר' ,טובין ,ד' ופורקוש ,א' .)2006( .חדשנות פדגוגית משולבת טכנולוגיות
מידע ותקשורת .תל אביב :הוצאת רמות אוניברסיטת תל אביב.
מילין ,ד' וקפלן ,ס' (תשנ"א .)1991 ,מרכזי הנחייה וההדרכה לשימוש וליישום מחשבים בחינוך.
ירושלים :משרד החינוך והתרבות ,המינהל הפדגוגי האגף למדע וטכנולוגיה ,המחלקה
למחשבים בחינוך.

מלמד ,ע' ( .)1999החינוך הטכנולוגי  -התמודדות מול ריבוי של מטרות .בתוך א' פלד (עורך) ,יובל
למערכת החינוך בישראל (עמ'  .)623-609ירושלים :משרד החינוך ,התרבות והספורט.
מלמד ,ע' ( .)2000דוח הוועדה להגדרת מדיניות התקשוב במערכת החינוך .ירושלים :משרד
החינוך והתרבות.
ממשלת ישראל ,ועדת החינוך והתרבות ( 31 ,1985יולי) .מסקנות ועדת החינוך והתרבות
בנושאים "החינוך הטכנולוגי-המקצועי" ו"-מערכת החינוך הטכנולוגי" .ירושלים:
הכנסת .אוחזר ב 13 -אפריל ,2014 ,מתוך
http://knesset.gov.il/tql/knesset_new/knesset11/HTML_27_03_2012_05-5919-PM/19850731@19850731083@083.html

משרד החינוך ,התרבות והספורט ,המינהל למדע ולטכנולוגיה ( .)1997הצעה לתכנית תקשוב
מערכת החינוך  -שלב ב' .תקציר .ירושלים.
משרד החינוך והתרבות ( .)1991חוזר מנכ"ל משרד החינוך ,חוזר מיוחד ו' התשנ"א ,מחשבים
בחינוך .ירושלים :מחלקת הפרסומים.
משרד החינוך והתרבות (נובמבר .)1993 ,תכנית אופרטיבית למיחשוב מערכת החינוך בישראל.
מדינת ישראל :משרד החינוך והתרבות.

משרד החינוך והתרבות (1994א) .חוזר מנכ"ל משרד החינוך ,חוזר מיוחד ח' התשנ"ד" ,מחר "98
 -מחשבים במערכת החינוך .ירושלים :מחלקת הפרסומים.
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משרד החינוך והתרבות (1994ב) .חוזר מנכ"ל משרד החינוך ,חוזר מיוחד ג' התשנ"ה ,מחשבים
בחינוך – תכנית העבודה לשנת הלימודים התשנ"ה .ירושלים :מחלקת הפרסומים.
משרד החינוך והתרבות ( .)1980תכנית פעולה הסבת מערכת החינוך לטכנולוגיה ממוחשבת.
ישראל :משרד החינוך והתרבות.
משרד החינוך והתרבות ,הוועדה העליונה לחינוך מדעי וטכנולוגי .)1992( .מחר  .98ישראל:
משרד החינוך והתרבות.

משרד החינוך והתרבות ,המזכירות הפדגוגית הוועדה למחשבים במערכת החינוך ( .)1982תכנית
פעולה בתחום המחשבים במערכת החינוך .ישראל :משרד החינוך והתרבות.
משרד החינוך והתרבות ,המזכירות הפדגוגית הוועדה למחשבים במערכת החינוך ( .)1986תקשוב
(תקשורת ומחשבים) במערכת החינוך :קוים למדיניות והצעות לפעולה .תכנית פעולה.
ישראל :משרד החינוך והתרבות.

משרד החינוך והתרבות ,המנהל הפדגוגי האגף לחינוך יסודי ( 11 ,2010מאי) .סביבות למידה
חדשניות .פדגוגיה חדשנית בבית הספר היסודי .ישראל :משרד החינוך והתרבות.
משרד החינוך והתרבות ,המנהל למדע וטכנולוגיה ( .)2003התכנית לתקשוב מערכת החינוך
בישראל שלב ג' .תל אביב :משרד החינוך והתרבות.
משרד המדע והפיתוח ,ומשרד התקשורת ,ועדת ההיגוי לתקשוב ( .)1985הצעה לתכנית לאומית:
פיתוח מערכות הוראה נעזרות מחשבים .ירושלים :המועצה הלאומית למחקר ופיתוח.
נבו ,ד' ( .)2003הערכה כדיאלוג :הצעה לשינוי מדיניות ההערכה של בית הספר .בתוך י' דרור ,ד'
נבו ור' שפירא (עורכים) ,תמורות בחינוך :קוים למדיניות החינוך בישראל בשנות
האלפיים (עמ'  .)339-315תל אביב :רמות ,אוניברסיטת תל אביב.
נחמיאס ,ר ומיודוסר ,ד' ( .)1990המעבדה לטכנולוגיית ידע .מחשבים בחינוך.13-4 ,
ניסן ,מ' ( .)1971הוראה מתוכנתת בחשבון בכיתות טעונות-טיפוח .מגמות.88-78 ,1 ,

ניר ,ה' ( .)1992חלוצים וחלוציות במדינת ישראל :היבטים סמנטיים והסטוריים.1948-1956 ,
עיונים בתקומת ישראל.140-116 ,2 ,
נרדי ,נ' ( .)1975טכנולוגיה בחינוך .ירושלים :ראובן מס.
סבירסקי ,ש' ( .)1995זרעים של אי שיוויון .תל אביב :ברירות.
סיטון ,ש' ( .)1998אחידות מול פיצול :השפעתה של קבוצת מורים וולונטרית על החינוך בישראל.
עיונים בחינוך.174-143 ,)2(3 ,
סלומון ,ג' ( .)1997סביבות למידה קונסטרוקטיביסטיות חדשניות :סוגיות לעיון .חינוך החשיבה,
.35-27 ,11-12
סלומון  ,ג' ( .)1999טכנולוגיה ולמידה .חינוך החשיבה.16-17 ,
סלומון ,ג' ( .)2000טכנולוגיה וחינוך בעידן המידע .חיפה :אוניברסיטת חיפה ותל אביב :כנרת,
זמורה-ביתן ,דביר.
סמוחה ,ס' ( .)1993שסעים מעמדיים ,עדתיים ולאומיים ודמוקרטיה בישראל .בתוך א' רם
(עורך) ,החברה הישראלית :היבטים ביקורתיים (עמ'  .)202-172תל אביב :ברירות.
סמוחה ,ס' ( .)2007רב תרבותיות בחברה הישראלית .בתוך ש' וולקוב ,י' יובל ,י' צבן ,ד' שחם ומ'
ויינפלד (עורכים) ,זמן יהודי חדש :תרבות יהודית בעידן חילוני כרך ( 4עמ'.)227-221
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policy. A number of central themes emerged from the data which enabled a link to the
relevant research literature and led to debate and discussion on these findings. The
emerging themes exposed three aspects of integrating technology into the educational
system. These expressed the hopes of the various ICT policy makers and project
initiators that ICT integration into the educational system would be of use in solving
complex social problems. The first theme identified that integrating technology in
education was an experiment in retaining the relevancy and up-to-datedness of the
educational system. The second theme to emerge was that use of technology in
education was a tool for supporting social-educational reforms. The third identified
theme was that technology in education was an experiment in providing a solution to
the challenge of maintaining the social, security and economic resilience of the State
of Israel as part of techno-scientific education.
Through observation of the history of ICT integration into the educational system in
Israel, which spans the processes and apparatuses that led to the development and
implementation of ICT policy and through a discussion of academic literature, it
becomes apparent that the three focal themes identified in this research: the need to
retain relevance and up-to-datedness; use of technology as a tool for supporting socialeducational reforms through education and as a response to national challenges can
logically be grouped together as one central premise which is the basis for the repeated
attempts to integrate technology into education. This premise, which attempted to
salvage the educational system by use of technology, is based on deep-set cultural
beliefs and on a tradition supported by a techno-scientific ideology rooted in an
unfolding history of more than one century.

I

an investigation into the processes and apparatuses involved in the development of the
policy for ICT integration into the educational system from the 1950's, before the use
of computers in instruction and learning began, and until 2000.
Israel's policy of ICT integration developed as the educational system was being
established and as Israel was absorbing many thousands of new-immigrant students
coming from many different countries. A chapter of this dissertation will be devoted
to an historical overview of the development of Israel's educational system as the new
State faced difficulties during the 1950's – '70's. These difficulties are to be viewed as
the backdrop and justification for the varied attempts to use technology in the
educational system, as early as the 1960's, as a means of helping deal with the social
crises and with the economic, internal and national needs of the fledgling State.
The processes forming the backdrop to the development of ICT integration policy were
explored as part of the main research question: What were the causes and motives
involved in the development of the policy governing ICT integration into the Israeli
educational system between 1980 – 2000 and how did they influence this policy which
led to continued attempts to assimilate computers and technology, despite a perceived
series of repeated failures?
In order to provide answers to the research question, projects and central events in
which technology was integrated in order to assist education were examined. The
focus was on the processes which led to establishment of various ICT committees as
well as on milestone projects that represent the development of ICT in education
policy.
The research was carried out by interviewing twenty two subjects involved in various
ways in the processes of formulating and implementing ICT in education policy in
Israel. In addition, hundreds of relevant documents were analyzed, research
dissertations on ICT integration, technology and science, change process management,
education and educational policy were studied. These dealt with the years under
discussion in this dissertation as well as with the preceding years during which the
educational system was shaped and developed: 1950's – 1970's.
The research data was collected using the Grounded Theory approach. Identifying
categories from the data enabled examination of the various social and political trends
associated with the formulation of ICT policy in education and which determined this
II

ABSTRACT
Since the 1960's, the prevalent perception in the Israeli educational system, as well as
in many other countries, has been that the use of ICT (Information and
Communications Technology) as a tool for instruction, learning and management
processes in education will positively influence students and the educational system in
a wide range of aspects, for example: improve communications skills related to
learning, reorganize knowledge according to the individual needs of the learner as well
as overall system-wide aspects. Thus it was hoped that use of ICT would lead to a
much-needed, positive revolution in the educational system that has been in an
ongoing crisis.
Use of technology as a means to improve and mend complex social systems such as
the educational one is not a new hope, nor is it unique to Israel. It is an ideology shared
by educators, technological experts, politicians, governmental authorities and parents
in many countries aspiring to improve the educational systems by developing
advanced, progressive and innovative ICT-based educational tools.
This dissertation will show that the educational system's perception that technology is
a means of mending and dealing with social and political issues complemented and
matched the Zionist ethos that supported techno-science as an ideological, practical
and social principle on the road to founding a strong, independent Jewish state. This
tradition formed an intrinsic and basic component of Herzl's vision of establishing a
Jewish state and retained its central and intrinsic role once the State of Israel was
founded, based on the ideology of the Zionist movement. With the development of
ICT policy within the education system, which sought to implement the technoscientific idea in learning and instruction processes, this belief was once again of
central importance.
The dissertation explores the process in which ICT policy developed in Israel, which
led to repeated attempts throughout the years to assimilate the use of technology into
the educational system, even though these attempts were deemed to have been a series
of repeated failures. This research will investigate the source for the motivation and
willingness to continue investing financial and human resources in the development of
ICT integration in Israel, despite lack of success. The focus of this dissertation will be
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