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כלכליים ומגזריים במידת המוכנות להוראה -פערים חברתיים
 החינוךמרחוק במערכת 

 

 עיקרים 

במיקוד זה בחנו את מידת המוכנות של משקי הבית בישראל ליישום הוראה מרחוק על רקע 

התפרצות נגיף הקורונה. הניתוח מספק תמונת מצב אודות הכלים הקיימים במשקי הבית 

קיום ההוראה בצורה סדירה ומיטבית בעתיד. אתגר מרכזי של מערכת לצורך טרום המשבר 

ללא תלות  החינוך ביישום הוראה מרחוק הינו בהנגשת השירות לכלל התלמידים במערכת

בין  הפעריםשאתגר זה חשוב במיוחד לאור זאת  .מגיעיםהם  ממנוכלכלי -ברקע החברתי

 התפרצות נגיף הקורונה. עוד מלפני  משמעותיים היוהתלמידים במערכת החינוך 

  עולה כי לחלק לא מבוטל מהתלמידים אין את הכלים המתאימים ללמידה מהניתוח

אין בבית  27%-מהתלמידים בישראל מתגוררים במשקי בית ללא מחשב ול 20%-כ :מרחוק

 לרבעלכל תלמיד מהעשירון העליון יש בממוצע שני מחשבים; רק בעוד שחיבור לאינטרנט. 

בין  10מהתלמידים בעשירון התחתון יש מחשב אחד במשק הבית. כלומר, קיים פער של פי 

 העשירון העליון לתחתון בכמות המחשבים לתלמיד. 

 חרדים -הממצאים מלמדים על פערים ניכרים במוכנות ללמידה מרחוק בין יהודים לא

ות ההוראה דבר המעמיד בשאלה את יעיל ;מגיעים לעשרות אחוזיםהלערבים וחרדים 

 .בקרב קהלים אלה ובמתכונת ז

 ,מתגוררים במשקי בית ללא מחשב ומנוי  היהודים הלא חרדיםמהתלמידים  8%-ו 6% כך

 72%-ו 42%-בקרב תלמידים ערבים ו 38%-ו 26%-. זאת בהשוואה ללאינטרנט בהתאמה

 בקרב תלמידים חרדים )בהתאמה, בשני המקרים(.

  הישגי התלמידים המגיעים מהאוכלוסיות הערבית היות וישנה חשיבות רבה לשיפור

, מעבר להוראה מרחוק במצב 1והחרדית לכלכלה ולחברה הישראלית בטווח הקצר והארוך

הקיים עלול להגדיל עוד יותר את הפערים הקיימים בהישגים במערכת החינוך, בייחוד 

 בהתייחס לאוכלוסיות הערבית והחרדית. 

                                                 
" על ההשלכות הכלכליות של השתלבות  2019להרחבה ר' את סקירת אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר מנובמבר  1

 חרדים וערבים בשוק העבודה בעשורים הקרובים"

 

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/weekly_economic_review_19112019/he/weekly_economic_review_weekly_economic_review_19112019.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/weekly_economic_review_19112019/he/weekly_economic_review_weekly_economic_review_19112019.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/weekly_economic_review_19112019/he/weekly_economic_review_weekly_economic_review_19112019.pdf
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 הקדמה

 יםצעדדיגיטליים הינו אחד ה באמצעות כליםמרחוק  להוראהבר מעהסגירת מערכת החינוך ו

ובעולם. התלמידים התמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה בישראל שננקטו לצורך  יםמשמעותיה

שהו בבתיהם למעלה מחודש והלימודים התנהלו בצורה לא רציפה בהוראה מרחוק. ההוראה 

ורציפה לכלל התלמידים שנבצר מהם להגיע  מרחוק אפשרה באופן מסוים שמירה על למידה סדירה

למבני מוסדות החינוך שנסגרו. עם זאת, על מנת שהלימודים מרחוק יתאפשרו באופן גורף נדרשת 

( 2הלימה בין כמות התלמידים והכלים הטכנולוגיים )בעיקר מחשבים וגישה לרשת האינטרנט

ים, הקיימים בלאו הכי, בין הקיימים בבתיהם. אחרת, הלמידה מרחוק עלולה להעמיק את הפער

כלכלי שונה; זאת כשתלמידים המגיעים מרקע -קבוצות האוכלוסייה ובין תלמידים מרקע חברתי

 .3חלש עשויים למצוא את עצמם מחוץ למערך הדיגיטלי

בעבודה זו בחנו את מידת המוכנות של המשק הישראלי ליישום שיטת ההוראה מרחוק, בדגש על 

ערבים, חרדים ויהודים שאינם חרדים. העבודה מבוססת על נתוני סקר  – שלוש קבוצות אוכלוסייה

הוצאות והכנסות משקי הבית שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הנתונים כוללים את 

התפלגות משקי הבית לפי עשירון הכנסה, כמות המחשבים במשק הבית ונתונים אודות מנוי 

סקר נתונים על השתייכות משקי הבית לקבוצות האוכלוסייה האינטרנט הביתי. נוסף לכך, ישנם ב

יסודי,  –ועל גילאי הילדים בהם, כך שניתן לפלח את השתייכותם לשלבי החינוך השונים  השונות;

 חטיבת ביניים וחטיבה עליונה/תיכון.

  

                                                 
 מנוי וקיום בבית המחשביםק משתקפת במספר מרחו ללמידה הבית משקי של המוכנות בחינת, המסמך כל לאורך 2

מהווים תחליף למחשב במקרה זה.  אינםווהטלפונים הניידים לא התבצעה מאחר  הטאבלטים מספר בחינת. אינטרנט
לא יכולים לתת  טאבלט /זאת בין היתר בשל הצורך בשימוש ביישומי המחשב ) לרבות יישומי אופיס( אשר טלפון נייד

  מענה לצורך זה.
" על הפערים בין תלמידים ערבים  2019אפריל להרחבה ר' את סקירת אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר מ 3

 ליהודים בהישגים בבגרות"
 

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/weekly_economic_review_29042019/he/weekly_economic_review_weekly_economic_review_29042019.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/weekly_economic_review_29042019/he/weekly_economic_review_weekly_economic_review_29042019.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/weekly_economic_review_29042019/he/weekly_economic_review_weekly_economic_review_29042019.pdf
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, היסודית החינוך במערכת נמצאים בישראל החינוך במערכת התלמידים מרבית

 כר הם ילדים להורים חסרי מיומנויות טכנולוגיות  ני חלק כאשר

 1.8-במערכת החינוך הישראלית בכיתות א' עד י"ב הסתכם בכ 4, מספר התלמידים2018על פי נתוני 

-מסך משקי הבית בישראל(. מרביתם, כ 34%אלף משקי בית ) 887-מיליון תלמידים, המגיעים מ

מראה  1כלכלי חלש. תרשים ש-ם מרקע חברתי, ומגיעי5, נמצאים במערכת החינוך היסודית%54

לצד השתייכותם  –יסודי, חטיבת ביניים ותיכון  –את מספר התלמידים בשלבי החינוך השונים 

מהתלמידים במערכת החינוך היסודית  44%לקבוצות האוכלוסייה השונות. מהתרשים עולה כי 

 מגיעים ממשקי בית מהחברות הערבית והחרדית. 

 ות התלמידים לפי שלב חינוך וקבוצת אוכלוסייה הכנסת משק בית: התפלג1תרשים ש

 
 של הלמ"ס 2018הוצאות הכנסות וסקר עיבודי אגף הכלכלן הראשי למקור: 

 100%-מסתכם ל שלבי החינוך* סה"כ תלמידים בכל 

                                                 
 . 17-6ם הינה על סמך מספר הילדים בני לאורך כל הניתוח, ההגדרה של התלמידי 4
 
 של הילדים בסקר.  היא על סמך הגילאיםותיכון ביניים ת חלוקת מערכת החינוך לשלושת השלבים של יסודי, חטיב 5

  6-11ילדים בני  –תלמידים ביסודי  -

  12-14ילדים בני  –תלמידים בחטיבת הביניים  -

  15-17ילדים בני  –תלמידים בחטיבה העליונה/תיכון  -
רלוונטית פחות ההוראה מרחוק לא התייחסנו לנגישות של ילדים בגילאים צעירים יותר לאמצעים טכנולוגיים משום ש

 .אלוגילאים ב
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בכל קבוצות האוכלוסייה קיים רוב לתלמידים במערכת החינוך היסודית להם נדרש סיוע מצד 

)בעיקר לגילאים הצעירים(. קרי, הורים לתלמידים במערכת החינוך היסודית נדרשים ההורים 

להיות בעלי מיומנויות טכנולוגיות מסוימות על מנת לסייע לילדיהם ללמוד באמצעות המחשב. זאת 

כיוון שתלמידים בגילאים הצעירים אינם יכולים ברוב המקרים להתנהל באופן עצמאי; עובדה זו 

את מיומנויות ההורים לפרמטר מכריע באפקטיביות ויעילות הלמידה מרחוק בקרב עשויה להפוך 

, נמצא כי הממוצע 2015( האחרון משנת PIAACהתלמידים. על פי נתוני סקר מיומנויות בוגרים )

 29בפתרון בעיות בסביבה מתוקשבת בישראל הינו נמוך ביחס למדינות מפותחות אחרות. מבין 

; חמש מדינות בלבד נמצאו עם ממוצע 24-ישראל מדורגת במקום ה המדינות שהשתתפו בסקר,

נמוך יותר. כמו כן, נמצא כי בעלי המיומנויות הנמוכות הם אלה שרמת השכר שלהם נמוכה ביחס 

 –ערבים, חרדים ויהודים שאינם חרדים  –. בנוסף, ניתוח לפי קבוצות האוכלוסייה בישראל 6לשאר

שאינם חרדים הם חסרי מיומנויות תקשוב )חסרי ניסיון  מהנבחנים היהודים 8.5%-מעלה שכ

בקרב הנבחנים  17.9%-ו 33.9%-במחשב או שנכשלו בהערכת הבסיס בתקשוב(. זאת בהשוואה לכ

. לפיכך, עיקר הפגיעה כתוצאה ממיומנות בסיסית של הורים היא 7הערבים והחרדים בהתאמה

 .8(2ראל )תרשים שבתלמידים המגיעים מהאוכלוסיות הערבית והחרדית ביש

  

                                                 
 .2015לשנת  PIAACבדוח  41 לוח 6
 16-65 בני 7
 
כלכלי חלש. זאת עקב שיעורי -מרבית משקי הבית המגיעים מהאוכלוסיות הערבית והחרדית מגיעים מרקע חברתי 8

תעסוקה נמוכים בקרב הגברים החרדים והנשים הערביות. כמו כן, אוכלוסיות אלה מאופיינות ברמות הכנסה נמוכות. 
חסמים להשתלבות האוכלוסייה הערבית במערכת ( "2019נג'יב עמרייה ) ,זאב קריל להרחבה אודות החברה הערבית ר'

  .אוצר", סדרת ניירות עבודה, אגף הכלכלן הראשי, משרד הההשכלה הגבוהה
 

 חשיבות התמריצים הכספיים לשיעור תעסוקת הגברים החרדים( " 2019כפיר בץ ) ,עבור החברה החרדית ר' זאב קריל
 .גף הכלכלן הראשי, משרד האוצר", סדרת ניירות עבודה, א

 

https://meyda.education.gov.il/files/Rama/PIAAC_Report.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/article_23092019/he/economy_and_research_Articles_Article_23092019.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/article_23092019/he/economy_and_research_Articles_Article_23092019.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/article_23092019/he/economy_and_research_Articles_Article_23092019.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/article_10122019/he/economy_and_research_Articles_Article_10122019.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/article_10122019/he/economy_and_research_Articles_Article_10122019.pdf
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 PIAAC, 9: שיעור חסרי מיומנויות תקשוב לפי קבוצת אוכלוסייה2ש תרשים

 
 , ראמ"הPIAAC 2015עיבודי אגף הכלכלן הראשי לנתוני מקור: 

 

מהתלמידים אין את  ניכר, לחלק במהלך תקופת הסגר על אף יישום נוהל חירום במערכת החינוך

מנוי ליותר מרבע אין ו ביתי אין מחשבבאופן מיטבי. לחמישית מהתלמידים  ללמוד מרחוקהיכולת 

מסך כלל  15%-יתרה מכך, שיעור התלמידים ללא מחשב וללא אינטרנט עומד על כלאינטרנט. 

 .10(3התלמידים במערכת )תרשים ש

  

                                                 
כפי שמופיע בדוח של ראמ"ה, בוגרים בקטגוריה זו דיווחו כי אין להם כל ניסיון קודם במחשבים.  בסקר ההגדרה פי על 9

לפיכך הם לא נותבו למסלול הממוחשב אלא נבחנו במסלול המודפס, שלא כלל את התחום פתרון בעיות בסביבה 
 .מתוקשבת

הפך. על כן, חלקם של התלמידים שאין להם לו בבית מחשב ללא נמצאים בהכרח אינם אינטרנט להם שאין תלמידים 10
 אינטרנט ואין להם מחשב הוא קטן יותר מאשר שני האחרים בתרשים.
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 2018:  שיעור התלמידים ללא מחשב ואינטרנט מסך כל התלמידים, 3תרשים ש

 (1,772,319-מסתכם ב 2018התלמידים לפי סקר הוצאות )סך כל 

 
 של הלמ"ס 2018הוצאות הכנסות וסקר עיבודי אגף הכלכלן הראשי למקור: 

 

בחינת כמות המחשבים לפי עשירון הכנסה ממחישה את הפערים בנגישות הטכנולוגית המאפשרת 

בממוצע בעוד שבמשק בית מחשבים  3.1את הלמידה מרחוק. במשק בית בעשירון העליון קיימים 

(. בהינתן מספר התלמידים הממוצע במשק בית, 0.64בעשירון התחתון יש פחות ממחשב אחד )

מציג את כמות המחשבים לתלמיד לפי עשירון,  4הפערים בין העשירונים גדולים אף יותר. תרשים ש

יבט זה. בזמן וממנו עולה כי ישנם פערים ניכרים בין העשירונים העליונים לתחתונים גם בה

בלבד. משמע,  0.24שבעשירון העליון ישנם בממוצע שני מחשבים לתלמיד, בעשירון התחתון ישנם 

על כל מחשב בעשירון התחתון יש ארבעה תלמידים בממוצע. ממצא זה ממחיש את קושי יישום 

ון הלמידה מרחוק של תלמידים המגיעים מהעשירונים הנמוכים ובמיוחד של אלו המגיעים מהעשיר

הנמוך ביותר אשר מהווים יותר מחמישית מסך התלמידים במערכת החינוך. למעשה, לרוב משקי 

הבית בעשירון התחתון אין מחשב או חיבור לאינטרנט והם חסרים את התשתית הנדרשת להוראה 

 (.5)תרשים ש 11מרחוק

                                                 
אלף  62-אלף וכ 68-כרק ל (17-6תלמידים )ילדים בגילאים יש  בעשירון התחתון בהם אלף משקי בית 139-כ ךמתו 11

 ואינטרנט בהתאמה.יש מחשב ביתי 
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 12: מספר מחשבים לתלמיד לפי עשירון הכנסת משק בית4תרשים ש

 
 של הלמ"ס 2018הוצאות הכנסות וסקר ף הכלכלן הראשי לעיבודי אגמקור: 

 

מציג את שיעור משקי הבית להם יש מנוי לאינטרנט לפי עשירון הכנסה. מהתרשים  5תרשים ש

(, יש מנוי לאינטרנט, 45%עולה כי בניגוד לעשירון התחתון בו לפחות ממחצית ממשקי הבית )

 (. 97%בעשירון העליון לרוב המוחלט של משקי הבית יש מנוי )

 13כנסהלפי עשירון ה מנוי לאינטרנט: משקי בית עם 5ש תרשים

 
 מקור: 

 של הלמ"ס 2018הוצאות הכנסות וסקר עיבודי אגף הכלכלן הראשי ל
 * האחוזים נגזרים מכל עשירון בנפרד. הבסיס בכל עשירון הינו משקי הבית עם תלמידים

                                                 
התרשים מתייחס לכלל האוכלוסייה. ניתן לטעון כי התמונה המוצגת נובעת במידה רבה מהאוכלוסייה החרדית,  12

 המחשבים מספרהחרדים,  אשר מתאפיינת הן ברמות הכנסה נמוכות והן בשיעור מחשבים נמוך, אך גם בניכוי
 . 2.06-ל 0.37 בין ונע דומה נראה לתלמיד

 והשני הראשון בעשירונים 63%-ו 56%-לכ עולה אינטרנט עם הבית משקי שיעורכי  נמצאמהמדגם,  החרדים בהוצאת 13
 .דומים יםשיעור נראים יותר גבוהים בעשירונים. בהתאמה
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כלכליים ומגזריים במידת המוכנות להוראה -פערים חברתיים
 החינוךמרחוק במערכת 

 מנויאין  והחברה החרדית ממשקי הבית בחברה הערבית לשיעור ניכר 

 לאינטרנט

על פערים ניכרים בין שלושת האוכלוסיות מבחינת נגישות למחשב  מלמדים 6הנתונים בתרשים ש

ביתי ומנוי לאינטרנט. כך, שיעור התלמידים הערבים שאין ברשותם מחשב ומנוי לאינטרנט מסתכם 

; שעה שהשיעורים המקבילים בקרב התלמידים היהודים שאינם חרדים 14בהתאמה 38%-ו 26%-ב

מהתלמידים הערבים חיים ללא מחשב וללא אינטרנט  23%-בלבד. בנוסף, כ 8%-ו 6%-עומדים על כ

תמונה קשה יותר מתקבלת  בלבד בקרב התלמידים היהודים שאינם חרדים. 2%-בבית, בהשוואה ל

מהתלמידים המגיעים מהחברה החרדית מתגוררים  72%-ו 42%מבחינת נתוני התלמידים החרדים. 

שיעור אלה המתגוררים במשקי בית שאין במשקי בית ללא מחשב ומנוי לאינטרנט בהתאמה; עת ש

. בהתייחס לאוכלוסייה החרדית, 41%-ברשותם מחשב ואינם מחוברים למנוי אינטרנט עומד על כ

נראה כי הסיבה המרכזית למיעוט מחשבים וחיבור לאינטרנט היא תרבותית כפי שהדבר משתקף 

ט בעשירון התחתון עומד בכך ששיעור משקי הבית היהודים הלא חרדים ללא מחשב וללא אינטרנ

עם זאת, גם רמת ההכנסה משחקת  .בעשירון התחתון בחברה החרדית 67%-, בהשוואה ל19%על 

תפקיד כאשר שיעור משקי הבית עם מחשב ואינטרנט בקרב החברה החרדית עולה עם רמת 

 15ההכנסה.

  

                                                 
תלמידים שיש  אין מנוי לאינטרנט. קיימים %38-ל מהתלמידים הערבים בסקר אין ברשותם מחשב. בנוסף, %26 14

בדומה לכך, בבחינת הנתונים לפי שלב חינוך וקבוצת אוכלוסייה, נראו  הפך.לך ללא מחשב ולהם אינטרנט בבית א
 (.נספחתוצאות דומות )להרחבה ר' 

 
 ר' נספח 15
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כלכליים ומגזריים במידת המוכנות להוראה -פערים חברתיים
 החינוךמרחוק במערכת 

 2018מחשב ואינטרנט מסך כל התלמידים, :  שיעור התלמידים ללא 6ש תרשים
 (יהודים לא חרדים 968,098-ערבים ו 462,960תלמידים חרדים,  303,094)

 
 מקור: 

 של הלמ"ס 2018הוצאות הכנסות וסקר עיבודי אגף הכלכלן הראשי ל
 

זאת ועוד, שיעור משקי הבית הערבים בעשירונים הנמוכים דומה לשיעורם של משקי הבית החרדים 

וגבוה משמעותית מזה של משקי הבית היהודים שאינם חרדים. בעוד הרוב המוחלט של התלמידים 

בשלושת העשירונים הראשונים(, התפלגות  80%הערבים והחרדים מגיע ממדד סוציו נמוך )

מגיעים משלושת העשירונים הנמוכים  23%דים שאינם חרדים אחידה יותר ורק התלמידים היהו

 (. 7)תרשים ש
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כלכליים ומגזריים במידת המוכנות להוראה -פערים חברתיים
 החינוךמרחוק במערכת 

 16כלכלי, ערבים ויהודים-: התפלגות התלמידים לפי מדד חברתי7תרשים ש

 
 של הלמ"ס 2018הוצאות הכנסות וסקר עיבודי אגף הכלכלן הראשי למקור: 

 

 סיכום

באופן נרחב וממושך עשוי להעמיק את הפערים בין  יישום הוראה מרחוק במערכת החינוך בישראל

עוד לפני  OECD-כלכלי שונה, אשר היו גבוהים מאוד ביחס למדינות ה-התלמידים מרקע חברתי

משבר הקורונה. פערים אלה משמעותיים בעיקר בהשוואה בין ביצועיהם של התלמידים הערבים 

ישגים באוריינות המתמטית במבחן ממחיש זאת באמצעות מדד לפיזור הה 8והיהודים. תרשים ש

. המדד מחושב כפער בין הציון באחוזון OECD-בישראל ומדינות ה 2018פיז"ה האחרון משנת 

מהתלמידים משיגים ציון מעליו בכל מדינה( לבין הציון  95% -החמישי )התלמידים המתקשים 

בכל מדינה(.  מהתלמידים משיגים ציון מעליו 5% –)התלמידים המצטיינים  95-באחוזון ה

 356מהתרשים עולה כי הפער בין התלמידים המצטיינים לתלמידים המתקשים בישראל עומד על 

. במילים אחרות, הפערים בהישגים בין התלמידים OECD-נקודות והוא הגדול ביותר במדינות ה

במערכת החינוך הישראלית הינם גדולים משמעותית מאלו הנראים במערכות החינוך במדינות 

מזה הנראה  20%-, הפער בישראל גדול בכOECD-ותחות אחרות. כך, בהשוואה לממוצע המפ

                                                 
 .10-8 –וגבוה  7-4 –, בינוני 3-1עשירונים  –נמוך  סוציו 16
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כלכליים ומגזריים במידת המוכנות להוראה -פערים חברתיים
 החינוךמרחוק במערכת 

(. מעבר לכך, OECD-בממוצע ה 297נקודות בישראל לעומת  356בממוצע המדינות המפותחות )

מזה הנראה בקרב  30%-ממוצע הישגי התלמידים היהודים במערכת החינוך הישראלית גבוה בכ

נקודות  30. זאת כשנהוג לפרש פער של 17נקודות בממוצע 111-בכומסתכם  –התלמידים הערבים

בפיז"ה כשווה ערך לשנת לימודים אחת. קרי, על פי נתון זה, הפער בין התלמידים הערבים ליהודים 

. מכאן, במידה ויש רצון או אילוץ לעבור למודל של הוראה 18שנות לימוד 4-בישראל שווה ערך לכ

תמיכה סדור אשר נותן מענה לצרכי הלמידה מרחוק בעת  מרחוק יש מקום להקמה של מערך

חירום. עד להקמת מערך זה, יש לשקול להפעיל את המערכת באמצעות למידה מרחוק במתכונת 

חירום ובאופן חלקי בלבד, כך שחלק ניכר מהשעות יושלמו באופן פרונטלי בשגרה שלאחר מכן, זאת 

 במערכת החינוך. על מנת למנוע הגדלה של הפערים הגדולים גם כך

: הפער בין הישג התלמידים המצטיינים להישג התלמידים המתקשים באוריינות 8תרשים ש
 2018המתמטית, פיז"ה 

 
 OECD מקור:

  

                                                 
 היה הערבים התלמידים שממוצע בעוד, נקודות 490-בכ הסתכם בישראל היהודים התלמידים של הממוצע הציון 17

 .בלבד נקודות 379
 

 .הזו מהקבוצה הנבחניםעקב מחסור בנתוני  תהתלמידים החרדים לשאר המדגם אינה מתאפשר הישגי השוואת
 "הראמ, 2018פיז"ה  דוח 18
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כלכליים ומגזריים במידת המוכנות להוראה -פערים חברתיים
 החינוךמרחוק במערכת 

 נספח

 

 אוכלוסייה וקבוצת חינוך שלב לפי ואינטרנט מחשב ללאהתלמידים  שיעור

 עליונה חטיבה ביניים חטיבת יסודי 

 חרדים לא יהודים

 7.5% 4.1% 6.4% מחשב ללא

 7.8% 6.6% 9.2% אינטרנט ללא

 3.0% 1.3% 2.7% ואינטרנט מחשב ללא

 ערבים

 38.7% 34.0% 38.2% מחשב ללא

 34.7% 38.8% 38.4% אינטרנט ללא

 23.7% 24.5% 21.8% ואינטרנט מחשב ללא

 חרדים

 34.0% 42.0% 43.9% מחשב ללא

 73.7% 66.8% 74.0% אינטרנט ללא

 33.1% 40.7% 43.3% ואינטרנט מחשב ללא

 של הלמ"ס 2018הוצאות הכנסות וסקר עיבודי אגף הכלכלן הראשי למקור: 
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כלכליים ומגזריים במידת המוכנות להוראה -פערים חברתיים
 החינוךמרחוק במערכת 

 

 שיעור התלמידים בחברה היהודית ללא מחשב ואינטרנט, לפי עשירון ורמת דתיות

 
 יהודים לא חרדים חרדים

 

ללא 

 מחשב

ללא 

 אינטרנט

ללא מחשב 

 ואינטרנט

ללא 

 מחשב

ללא 

 אינטרנט

ללא מחשב 

 ואינטרנט

1 67.4% 92.3% 66.9% 23.3% 35.3% 18.6% 

2 33.6% 72.0% 33.6% 19.2% 23.5% 9.4% 

3 24.0% 60.1% 21.0% 12.3% 10.2% 3.7% 

4 7.8% 43.0% 7.8% 5.7% 6.3% 0.8% 

5 18.1% 46.9% 18.1% 4.6% 6.5% 0.6% 

6 19.0% 10.7% 8.7% 2.4% 5.3% 0.6% 

7 6.0% 34.8% 6.0% 1.9% 2.4% 0.2% 

8 24.1% 39.3% 24.1% 1.5% 3.7% 0.0% 

9 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 3.7% 0.0% 

10 0.0% 59.4% 0.0% 1.3% 3.1% 0.0% 

 של הלמ"ס 2018הוצאות הכנסות וסקר עיבודי אגף הכלכלן הראשי למקור: 

 

 


