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מכובדי,
הנדון :פרויקט "מחשב נייד לכל מורה"
ועדת החינוך ,התרבות והספורט קיימה היום ישיבה בנושא שבנדון.
הוועדה שמעה כי פרויקט "מחשב נייד לכל מורה" הושק בשנת  ,0222בחסות משרד ראש
הממשלה .שותפים בו – קרן "אתנה" ,משרד החינוך ,הסתדרות המורים ובנק "מסד" .הוא מיושם
בבי"ס יסודיים ,והתחיל בפריפריה בערים – ירוחם ,ערד ובאר שבע .עד היום ,כבר נמסרו כ2,222-
מחשבים למורים ,ב 01/ -בי"ס ,ב 222 -ישובים .חזון התכנית – העצמת המורים ושיפור מעמדם.
במסגרת הפרויקט ,קרן "אתנה" מעניקה למורים :מחשב נייד מתקדם ותיק מנשא ,אחריות
ותמיכה ל 3-שנים ,חבילת תוכנות והדרכה מקצועית בת  202שעות.
הצפי הוא שבסוף שנה זו כ 30,222 -מורים ב 2,233 -בי"ס ,יקבלו מחשבים ניידים והדרכה.
מסקר מקצועי שנערך בקרב  322מורים בערי הפריפריה ,בהן החל הפרויקט ,נמצא ,בין היתר ,כי:
הפרויקט שיפר את מעמדם של המורים בכיתה ,השימוש במחשב גדל בזמן השיעורים ובחלק
מהכיתות פחתו בעיות המשמעת.
ממשרד החינוך שמעה הוועדה כי תקציב המשרד לנושא זה הוא כ 02,222 -ש"ח לשנה ,לכל בי"ס.
מחיר המחשב הנייד הוא כ 22% -מהעלות הגלובאלית של התכנית .המשרד מתקצב את :עלויות
המקרנים ,עלות השימוש באינטרנט ,רכז תקשוב וטכנאי בביה"ס ,ועוד.
המשרד עובד בשת"פ מלא עם קרן "אתנה" כדי לא ליצור כפילויות בחלוקת המחשבים הניידים.
למשרד ,תקציב של כ 012 -מיליון  ₪לנושא זה .חלק מהתקציב מיועד לתפעול הפרויקט ב2,222 -
בי"ס בהם הפרויקט כבר קיים וחלק אחר של התקציב נועד לצירוף בי"ס נוספים לפרויקט.
הוועדה שמעה מהסתדרות המורים ומנציגי בי"ס שונים ,כי המחשב הוא כלי עבודה הכרחי של
המורה ,שבלעדיו לא ניתן להסתדר עוד .יש בעיה בהתיישנותם של המחשבים וצריך למצוא פתרון
לעדכון המחשבים ,חידושם והתאמתם לטכנולוגיה המתחדשת.
בתום הדיון הגיעה הוועדה למסקנות הבאות:
 .2הוועדה מברכת על יישומו של פרויקט חשוב זה .הוועדה מברכת את קרן "אתנה" ,משרד
החינוך ,ויתר הגופים המשתתפים בו .מחשוב כזה יקדם את החינוך ,יעצים את המורים
והוא גם ידידותו לסביבה .יש צורך בהחלטה ותקציב ליישומו בכל הארץ ,מהר ככל
שניתן.
 .0יש צורך בתכנית רב שנתית – פריסת התכנית בכל הארץ ,התאמת מחשבים לפי תחומי
לימודים ,והחלפת המחשבים ,באופן קבוע ,מידי מספר שנים ,עם התקדמות הטכנולוגיה,
תוך המשך נתינת המעטפת – הכשרה ,הדרכה וכו'.
 .3יש למצוא התאמה בידע ובציוד המחשבים שיש למורים ולתלמידים.
 .1להרחבת הפרויקט ,מציעה הוועדה שהגופים השותפים לפרויקט ישתפו פעולה עם גופים
נוספים.
 ./נראה ,שמיזם זה מצליח היטב .הוועדה מציעה להרחיב אותו לכל הארץ ולא להתחיל
במיזם מחשוב חדש שטרם הוכחה יעילותו ,כפרויקט זה.
 .1אם יהיה צורך ,תסייע הוועדה בקידום הצ"ח בנושא.
אודה על טיפולך המתאים ועל עדכון הוועדה בנדון ,בהקדם.
ב ב ר כ ה,
ח"כ אלכס מילר
יו"ר הוועדה

