מחשב לכל מורה

בחמש שנות פעילותה תרמה
קרן אתנה מחשבים וציוד למורים
בהיקף של  40מיליון שקל
קרן אתנה להעצמת המורים מציינת חמש שנים לתחילת פרויקט "מחשב נייד לכל מורה".
מאז הושקה התוכנית )באוגוסט  ,2007בירושלים ,בחסות משרד ראש הממשלה( ועד עצם
היום הזה ,חילקה קרן אתנה יותר מ 6,700-מחשבים ניידים ב 173-יישובים וב 245-בתי ספר
בכל רחבי המדינה .לכך יש להוסיף גם את  120שעות ההכשרה-הדרכה המקצועית שלה
זוכה כל מורה  היעד הבא :מחשב נייד לכל גננת
יהודה קונפורטס
קרן אתנה להעצמת המורים בישראל ,יזמית תוכנית "מחשב נייד לכל
מורה" בישראל חוגגת חמש שנים לתחילת פעילותה .מאז הושקה
התוכנית )באוגוסט  ,2007בירושלים ,בחסות משרד ראש הממשלה( ועד
עצם היום הזה ,חילקה קרן אתנה יותר מ 6,700-מחשבים ניידים ב173-
יישובים וב 245-בתי ספר בכל רחבי המדינה .לכך יש להוסיף גם את 120
שעות ההכשרה-הדרכה המקצועית שלה זוכה כל מורה .מדובר בתרומה
למורים בשווי שוק המוערך בכ 40,000,000-שקלים!
הקרן הוקמה על ידי אורי בן-ארי ,כיום נשיא הקרן ומנהלה ,איש
עסקים ששם לו כמטרה להעצים את המורים בישראל באמצעות הענקת
מחשב נייד לכל מורה ללא תמורה ,בתוספת תוכנית הדרכה מקצועית,
שתקנה לו את הכלים להעצמתו כמורה מתקדם ,מתוקשב ובעל כלים
מקצועיים להתמודד עם מהפכת המידע ועם השינויים בתפקידו של
המורה מ"מקור ידע" ל"מנטור".
את בעיית נושא התיקשוב במערכת החינוך זיהה אורי בן-ארי עוד
בתקופות שבהן כיהן כמנכ"ל אינטרנט זהב אינטרנשיונל ולאחר מכן
כסגן נשיא בכיר בנס טכנולוגיות" .מערכת החינוך בישראל קופאת על
שמריה ואינה מצליחה להגיב לתמורות הטכנולוגיות שחלות כל העת
סביבה" ,הסביר .אל קרן אתנה חברו שותפים אסטרטגיים  -משרד
החינוך ,הקרן לקידום מקצועי בהסתדרות ובנק מסד.
בנוסף ,השתלבו בפרויקט תורמים רבים ושותפים עסקיים ,כמו חברת
פוג'יטסו-סימנס ,טלדור ,סימנטק ,אינטל ,מיקרוסופט ,טק דטה ,רדיקס,
חברת טושיבה  -באמצעות רשת באג וחברת מפעיל  -התומכות ומסייעות
לשדרוג התוכנית .וכמובן תורמים רבים מהמגזר השלישי ,כמו הקרן
המשפחתית על שם טד אריסון ,ומהמגזר העסקי ,כמו ביטוח ישיר ,חברת
שפיר ועוד רבים וטובים .בשנת  2012אימץ משרד החינוך את התוכנית
ויצא לדרך עם תוכנית התיקשוב הלאומית למאה ה 21-עם תקציב של
 - 400,000,000כאשר המורים עומדים במרכז התוכנית ,והם מקבלים מחשב
נייד עם הדרכה מקצועית ,כפי שהרעיון בוצע בתוכנית של קרן אתנה.
"אימוץ רעיון תוכנית 'מחשב נייד לכל מורה' במשרד החינוך מהווה
הישג רב חשיבות לקרן אתנה" ,אומר אורי בן-ארי" ,אנו מקווים שעד סוף
שנת  2012כבר יהיו מחשבים ניידים לכ 30,000-מורים" .עם זאת ,מדגיש
בן-ארי ,כי "היעד העיקרי של הקרן טרם הושגה ,שכן כיום עדיין יש
 90,000מורים שלא צוידו במחשב נייד אישי ורובם טרם קיבלו הכשרה
מתאימה לשימוש במחשב".
סקר שנערך כל ידי ד"ר עוזי מלמד ,יו"ר הוועד המנהל של מכון מופ"ת,
בקרב כ 300-מורים מבתי ספר בדרום הארץ שהשתתפו בתוכנית ,גילה כי
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התוכנית היא הצלחה מדהימה ,והשינוי שחל בביה"ס הוא חסר-תקדים.
 75%מהמורים טענו כי יכולת ההוראה שלהם השתפרה וכי רמת
העניין של תלמידיהם בשיעור גברה בעקבות השימוש במחשב הנייד
בשיעורים 35% .מן המורים טענו ,בנוסף ,כי חלה ירידה משמעותית
בבעיות המשמעת של תלמידי הכיתה ,בעקבות שילוב המחשב הנייד
בשיעורים .תלמידת כתה ט' מאריאל סיפרה" :בשיעור מתמטיקה המורה
החלה להשתמש בתוכנות גרפיות ,וזה עזר לנו מאוד לדעת איך לענות,
קיצר את מהלך השיעור .יכולנו לבזבז את הזמן על תרגול החומר".
בן-ארי אומר ,כי מהפכת
החדש
והעולם
האינטרנט
הדיגיטלי פתחו צוהר לעולם הידע
העולמי לכל אחד ,בכל מקום ובכל
זמן ,והיא מחייבת הן את המורה והן
את התלמיד ללמוד שפה חדשה.
"ילדים שמוריהם אינם מתוקשבים
כיום יגדלו עם 'פיגור ומוגבלות'
ברמת השימוש במחשבים ובגישה
לעולם הידע .מורים 'מפגרים
בעולם הידע החדש' יגדלו ילדים
אורי בן-ארי
'מפגרים' בעולם זה".
בתאריך  16.5.12הוזמנו מנהלי הקרן להציג בפני ועדת החינוך התרבות
והספורט של הכנסת את קרן אתנה ואת תוכנית 'מחשב נייד לכל מורה'.
בעקבות הדיון שיגר יו"ר ועדת החינוך התרבות והספורט ,ח"כ אלכס
מילר ,מכתב לשר החינוך ,גדעון סער ,בבקשה להכין תוכנית רב שנתית
ליישום התוכנית בכל הארץ ,תוך שימת דגש על עדכון הציוד ותוכניות
ההכשרה בהתאם להתקדמות הטכנולוגית.
כעת עובדים על צירוף כל הגננות לפרויקט .במסגרת התוכנית תקבל
כל גננת שתצטרף לתוכנית מחשב נייד בשילוב הדרכה מקצועית של
 90שעות לכל גננת ,אשר יקנו לה כלים להעצמתה כגננת מתקדמת,
מתוקשבת ובעלת כלים להתמודד עם מהפכת המידע.
העיר הראשונה שהצטרפה לתוכנית היא אריאל ,ובחודש מאי 2012
הצטרפו הגננות בעיר לתוכנית "מחשב נייד לכל גננת" .בכך תהיה
אריאל העיר הראשונה שבה כל עובדי ההוראה ,החל מהגן ועד כתה י"ב,
מצוידים במחשב נייד אישי עם הדרכה מקצועית צמודה .בקרוב תצטרף
אליה ירוחם ,שכל מוריה כבר צוידו במחשבים ניידים ,ובקרוב יצוידו גם
כל הגננות בעיר במחשב נייד אישי.
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