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תלמידים ומחשבים
נתונים מתוך מחקר פיזה 2012
ממצאים נבחרים מתוך דוח "פיזה – תלמידים ומחשבים" ,בו מוצגת תמונת המצב לגבי אמצעי
התקשוב של תלמידים בני  15במערכת החינוך העולה ממחקר פיזה .2012
הדוחהמלאנמצאבאתרראמ"הבכתובת :
 http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchanimBenLeumiyim/PISA+2012.htm
הדוחהבינלאומישפורסםעלידיהOECD-נמצאב DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264239555-en :


מערכת החינוך הישראלית משתתפת החל מראשית שנות ה 2000-במחקר הבינלאומי פיזה ( – PISA
 )Programme for International Student Assessmentהנערך על ידי הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח
כלכלי ) .(OECDבמסגרת המחקר מוערכת האוריינות של תלמידים בני  15בשלושה תחומים :קריאה,
מתמטיקה ומדעים .המחקר מתקיים במחזוריות של אחת לשלוש שנים ובו מועברים לצד מבחני
האוריינות גם שאלוני רקע הבוחנים ,בין השאר ,את העמדות והתפיסות של התלמידים בנוגע לנושאים
העומדיםבמרכזהמחקר.בכלמחזורניתנת למדינותהמשתתפות אפשרות להשתתףגםבשאלוןהעוסק
באמצעיהתקשובשלהתלמידים.במחזורמחקר2012שאלוןזההתמקדבנושאיםהאלה :


זמינות ושימוש באמצעי תקשוב



אופן ומטרות השימוש באמצעי תקשוב



גיל התחלת השימוש במחשבים ובאינטרנט



משך השימוש היומי באינטרנט



עמדות כלפי שימוש באמצעי תקשוב למטרות לימודיות 

הדוח הנוכחי מתמקד בתיאור תמונת המצב של הזמינות ומאפייני השימוש באמצעי תקשוב בקרב
תלמידים בני  15בישראל ,כפי שזו עולה מדיווחיהם בשאלון התקשוב .תגובות התלמידים על השאלות
בשאלון נותחו בהשוואה למדינות ה ,OECD-בהשוואה לנתונים מקבילים שנאספו במחזור הקודם של
מחקר פיזה שנערך בשנת  2009ובהשוואה בין אוכלוסיות שונות בישראל .על קשרים אפשריים שבין
שימוש באמצעי תקשוב לבין תהליכי למידה ואוריינות בתחומים שונים אפשר ללמוד מהממצאים
המוצגיםבדוחהבינלאומי .
חשובלהדגיששהשאלוןפותחעל-ידיהOECD-במהלךשנת2010והמחקרעצמובוצעבשנת.2012לאור
קצבההתקדמותהמהירשלטכנולוגייתהתקשוב,פערשלמספרשניםביןפיתוחהכליהמחקריוביצוע
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המחקר לבין מועד פרסום הממצאים עשוי להיות משמעותי מאוד .תמונת מצב עדכניתיותרניתן יהיה
לקבלעםפרסוםנתונימחזורפיזה 2015שבושובבחרהישראללהשתתףבשאלוןהתקשוב ושתוצאותיו
צפויותלהתפרסםבסוףשנת.2016
בנוסף , נתוני שאלון פיזה מבוססים על דיווח עצמי של תלמידיםולכן עלולים להיות מושפעים מהטיות
שונותכגוןרצייהחברתיתונוהגיםתרבותיים.הנתוניםמשקפיםאתתפיסתהתלמידיםומצייריםתמונה
כלליתומגמות,אךאינםבהכרחאומדיםבמדויקאתהמתרחשבפועל.עודישלצייןכידיווחיהתלמידים
דובריהערביתעלזמינותושימושבאמצעיתקשובבביתהספרבסקרזהגבוהיםבמידהניכרתמדיווחיהם
במחקרים אחרים .לכן ,יש להתייחס לאומדנים המוצגים בזהירות ,ובפרט כאשר מוצגות השוואות בין
מגזרים. 
בשאלון העוסק באמצעי התקשוב של התלמידים השתתפו  29מדינות חברות ב OECD-ו 13-מדינות
וישויות כלכליות שותפות .בישראל ענו על שאלון התקשוב כלל התלמידים שהשתתפו במחקר ,למעט
תלמידיםהלומדיםבחינוךהחרדי .בסה"כענועלהשאלון 4,461תלמידים(כ 90%-השבה),מתוכם3,300
תלמידיםדובריעבריתו1,161-תלמידיםדובריערבית. 
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במבט על


בין מחזור המחקר הקודם שנערך ב 2009-ומחזור המחקר הנוכחי שנערך ב 2012-היקף השימוש
שתלמידים בני  15עושים באמצעי תקשוב בבית ובבית-הספר עלה .בדומה לממוצע מדינות ה-
 ,OECDגם בישראל חלה עלייה בזמינות ובשימוש באמצעי התקשוב בבית ,כפי שאלו נמדדו
באמצעות דיווחים של תלמידים .עלייה זו התבטאה בעיקר בשיעור התלמידים שבביתם שלושה
מחשביםאויותרובשיעורתלמידיםשבביתםישחיבורלאינטרנט.



כמו כן ,גם בישראל וגם ב ,OECD-חלה עלייה קלה בשימוש באמצעי תקשוב למטרות לימודיות
בבית-הספר,למשלבגלישהבאינטרנטלצורךלימודים,בעיוןבחומריםשבאתרביתהספרובשימוש
בדוארהאלקטרונישלביתהספר.עםזאת,לגביזמינותהתקשובבביתהספרלאנרשםשינויבשיעור
התלמידים שדיווחו כי עומד לרשותם מחשב בבית-הספר ואף הייתה ירידה בשיעור התלמידים
שדיווחו כי עומד לרשותם חיבור לאינטרנט בבית-הספר  -הבדל שעשוי לשקף שינוי בתפיסות
התלמידיםלגביאמצעיתקשובולאודווקאאתהמצבבשטח.



ככלל,קיימיםהבדליםביןבית-הספרלביןהבית בכלהנוגעלשימושבאמצעיתקשוב .בישראל,כמו
במרבית מדינות ה ,OECD-שכיחות השימוש באמצעי תקשוב מחוץ לבית ספר גבוהה משכיחות
השימוש בהם בבית-הספר.מחוץלבית-הספר,תלמידיםמרביםלהשתמשבאמצעיתקשובלמטרות
פנאיופחותלמטרותלימודיות.



בהשוואה בינלאומית,נתוניישראלעלזמינותאמצעיתקשובוהשימושבהםבבית(למטרותפנאיאו
למטרות לימודים) דומים לממוצע ה ,OECD-אך כאשר השימוש נעשה בבית הספר נתוני ישראל
נמוכים מממוצע ה.OECD-



בנוגעלקשרשביןהרקע החברתי-תרבותי-כלכלי שלהתלמידיםומאפייניהשימוששלהםבאמצעי
תקשוב,עלפירוב,הפערים במאפייניהשימושבאמצעיהתקשובביןתלמידיםמרקעשונהקטנים
יותר בבית-הספר מאשר בבית .נראה כי במדינות רבות ,ובכללן ישראל ,בית הספר מאפשר
לתלמידיםמרקענמוךגישהלאמצעיתקשובבסיסייםאשרלאזמיניםלהםבבית.



התלמידים בישראל מתחילים להשתמש באמצעי תקשוב בגיל מוקדם יותר בהשוואה למדינות
אחרות .מבין המדינות שהשתתפו בשאלון התקשוב ,ישראל מדורגת שנייה בשיעור התלמידים
שהתחילולהשתמשבמחשבעד גילשש ושלישיתבשיעורהתלמידיםשהתחילולהשתמשבאינטרנט
עדגילשש.



רובהתלמידיםגולשים באינטרנט מספר שעות ביום מחוץ לבית הספר,ביןאם במהלךהשבועובין
אםבסוףהשבוע.כמחציתמהתלמידיםגולשים4-1שעותביום,ולמעלהמחמישיתמהםמעל4שעות
ביום .משך זמן הגלישה הממוצע של תלמידים בישראל אינו שונה משמעותית ממשך הגלישה
בממוצעמדינותה.OECD-
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זמינות ושימוש באמצעי תקשוב


נתוני זמינות ושימוש באמצעי תקשוב בבית של התלמידים בישראל בשנת  2012דומים לנתוני
תלמידיםבממוצעמדינותה.OECD-
 oל 96%-מהתלמידים בישראל יש לפחות מחשב אחד בבית ( 96%ב ,)OECD-ול45%-
מהתלמידיםיששלושהמחשביםאויותר(43%ב.)OECD-
 oלמעלמ-90%מהתלמידיםבישראלישגישהלרשתהאינטרנטבבית,שיעורהדומהלשיעור
ב.OECD-
 oיותר מ 90%-מהתלמידים בישראל דיווחו כי מחשב נייח ,חיבור לאינטרנט וזיכרון נייד
USB(דיסק-און-קי)זמיניםלהםבביתם.
 oרובסוגיאמצעיהתקשובהיוזמיניםבביתםשללפחות 64%מהתלמידים(בשימושאולא
בשימוש) והיו בשימוש של לפחות  44%מהתלמידים .יוצאים מן הכלל הם מחשב לוח
וקוראספריםאלקטרוניאשרעמדולרשותםשלכרבעמהתלמידים.
 oרובםהגדולשלהתלמידיםעושהשימושבאמצעיהתקשובאשרעומדיםלרשותםבביתם.

זמינות ושימוש באמצעי תקשוב בבית בישראל לפי סוגים 

מחשב נייח

84%
15%

63%

מחשב נייד

22%

25%

מחשב לוח

67%

חיבור לאינטרנט

93%
44%

20%
15%

55%
67%
69%

36%
30%

נגן מוסיקה

13% 13%

מדפסת

12%

זיכרון נייד USB

12% 13%

זמין ובשימוש

טלפון סלולרי (עם חיבור לאינטרנט)

13% 18%

82%

80% 100%

טלפון סלולרי (ללא חיבור לאינטרנט)

23% 11%

74%

60%

קונסלות משחקים

40%

20%

0%

קורא ספרים אלקטרוני

75%
20%

זמין ולא בשימוש

40%

60%

100% 80%

לא זמין

הערה:ערכיםהקטניםמ10%-אינםמוצגיםנומריתאלארקבאופןגרפי
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נתוני זמינות ושימוש באמצעי תקשוב בבית-הספר של התלמידים בישראל בשנת  2012נמוכים
מנתוניהתלמידיםבממוצעמדינותה.OECD-
 oל86%-מהתלמידיםבישראלישגישהלמחשבבבית-הספר(92%ב.)OECD-
 oל78%-מהתלמידיםבישראלישגישהלרשתהאינטרנטבבית-הספר(90%ב.)OECD-
 oמעל ל 75%-מהתלמידים דיווחו שעומדים לרשותם בבית-הספר מחשב נייח ,חיבור
לאינטרנטומדפסת,אולםרקכמחציתדיווחושהםעושיםשימושבאמצעיםאלו.
 oלגבי שאר אמצעי התקשוב עליהם התלמידים נשאלו ,כשני שלישים ויותר מהתלמידים
דיווחוכיאמצעיםאלואינםעומדיםלרשותם.
 oשיעור גבוה של התלמידים אינם עושים שימוש באמצעי התקשוב בבית הספר ,גם כאשר
אלהעומדיםלרשותם.

זמינות ושימוש באמצעי תקשוב בבית-הספר בישראל לפי סוגים 

32%

51%

מחשב נייח

17%

10% 15%

מחשב נייד

75%

מחשב לוח

87%
26%

52%

35%

45%
24%

21%

חיבור לאינטרנט

20%

מדפסת

16%

זיכרון נייד USB

60%

קורא ספרים אלקטרוני

84%
100%

80%

60%

זמין ובשימוש

40%

20%

0%

זמין ולא בשימוש

40%

20%

60%

80%

100%

לא זמין

הערה:ערכיםהקטניםמ10%-אינםמוצגיםנומריתאלארקבאופןגרפי
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אופן ומטרות השימוש באמצעי תקשוב


הרכב השימושיםלמטרות פנאי מחוץ לבית-הספר אותםמבצעיםהתלמידיםבישראללפחותפעם
בשבועדומהלזהשלממוצעמדינותה.OECD-
 88% oמהתלמידיםבישראלדיווחוכיהםגולשיםבאינטרנטלשםהנאה לפחותפעםבשבוע
( 88%ב,)OECD-ו 82%-מהתלמידיםדיווחוכיהםמשתתפיםברשתותחברתיותלפחות
פעםבשבוע(83%ב.)OECD-
 oכמחצית מהתלמידים בישראל השתתפו בצ'ט אינטרנטי לפחות פעם בשבוע ( 69%ב-
.)OECD
 oבהשוואה ל ,2009-הן בישראל והן בממוצע ה OECD-חלה עלייה בשיעור התלמידים
הגולשיםבאינטרנטלפחותפעםבשבוע.ברובהשימושיםהאחריםחלהירידה.



הרכב השימושים למטרות לימודיות מחוץ לבית-הספר אותם מבצעים התלמידים בישראל לפחות
פעםבשבועשונהבמקצתמזהשלממוצעמדינותה.OECD-
 oכמחציתהתלמידיםבישראלגולשיםבאינטרנטלצורךלימודיםלפחותפעםבשבוע(55%
ב,)OECD-ו37%-מכיניםשיעוריביתבמחשב(48%ב.)OECD-
 oכ 40%-מהתלמידים בישראל דיווחו כי הם בודקים הודעות ומעיינים בחומרים שבאתר
בית-הספרלפחותפעםבשבוע(30%ב.)OECD-
 oבהשוואה ל ,2009-הן בישראל והן בממוצע ה OECD-חלה עלייה בשיעור התלמידים
שדיווחוכיהםעוסקיםבכלאחדמהשימושיםלפחותפעםבשבוע,פרטלהכנתשיעוריבית
במחשב.



הרכב השימושים למטרות לימודיות בבית-הספר אותם מבצעים התלמידים בישראל לפחות פעם
בשבוע דומה לממוצע מדינות ה .OECD-אולם ,על פי רוב ,שיעור התלמידים בישראל שדיווחו על
שימושלמטרותהשונותנמוךיותרבישראלבהשוואהלממוצעה.OECD-
 oכ 30%-מהתלמידים בישראל גולשים באינטרנט לצורך לימודים בביה"ס לפחות פעם
בשבוע(42%ב.)OECD-
 oכ15%-מהתלמידיםבישראלהשתמשובמחשבביה"סלעבודהקבוצתית(23%ב.)OECD-
 oבהשוואה ל ,2009-הן בישראל והן בממוצע מדינות ה OECD-חלה עלייה בשיעור
התלמידים העוסקים ברוב סוגי השימוש באמצעי תקשוב למטרות לימודים בבית-הספר
לפחותפעםבשבוע.
6
בית אבגד ,ז'בוטינסקי  ,5רמת גן  5252006 ,טל' ,03-5205555 :פקס03-5205509 :
דוא"ל  rama@education.gov.il :אתרhttp://rama.education.gov.il :

משרד החינוך

ראמ"ה

הרשות הארצית למדידה
והערכה בחינוך

Ministry of Education
وزارة التربية والتعليم

שיעורי התלמידים העוסקים בשימושים באמצעי תקשוב לפחות פעם בשבוע
בישראל ובממוצע מדינות הOECD-
100

שימושי פנאי באמצעי תקשוב

80
60
40
20
71% 66%

33% 31%

34% 36%

42% 40%

49% 69%

63% 64%

70% 63%

העלאת
תכנים כדי
לשתף

משחקי
מחשב
באינטרנט

משחקי
מחשב
למשתתף
יחיד

השתתפות
בצ'ט
אינטרנטי

שימוש
בדואר
אלקטרוני

קריאת חיפוש מידע
שימושי
חדשות
באינטרנט באינטרנט

82% 83%

74% 70%

88% 88%

0

ממוצע OECD

הורדת
תכנים
(מוסיקה
וכדומה)

השתתפות גלישה לשם
הנאה
ברשתות
חברתיות
100

ישראל

שימושים באמצעי תקשוב למטרות לימודיות מחוץ לביה"ס

80
60
40
20

27% 21%

36% 39%

37% 48%

37% 33%

40% 30%

41% 30%

49% 55%

עיון בחומרים
שבאתר ביה"ס

בדיקת הודעות
באתר ביה"ס

גלישה באינטרנט
לצורך לימודים

0
שיתוף תלמידים הכנת שיעורי בית
דוא"ל עם
דוא"ל עם מורות
במחשב
כדי להגיש שיעורי תלמידים בנושאים בחומר הקשור
בביה"ס
לימודיים
בית

ממוצע OECD

ישראל

100

שימושים באמצעי תקשוב למטרות לימודיות בביה"ס

80
60
40

13% 19%

15% 23%

השתתפות
בצ'ט של
ביה"ס

שימוש
במחשב
ביה"ס
לעבודה
קבוצתית

16% 22%

16% 21%

18% 18%

20% 19%

31% 42%

20
0

העלאת
השתתפות
בסימולציות עבודה לאתר
ביה"ס
לימודיות

גלישה
הכנת שיעורי שימוש בדוא"ל אימון ותרגול עיון בחומרים
באינטרנט
שבאתר
של נושאים
בית במחשב של ביה"ס
לצורך לימודים
ביה"ס
שונים
ביה"ס

ממוצע OECD

ישראל

הערה:ערכיםהקטניםמ15%-בישראלובממוצעOECDאינםמוצגיםנומריתאלארקבאופןגרפי .
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משרד החינוך

ראמ"ה

הרשות הארצית למדידה
והערכה בחינוך

Ministry of Education
وزارة التربية والتعليم

גיל התחלת השימוש במחשב ובאינטרנט


גיל התחלת השימוש במחשב ובאינטרנטבישראלצעירמהגילבממוצעמדינותה.OECD-
 oבישראל 56%מהתלמידיםדיווחושהשתמשולראשונהבמחשבעדגילשש,והיאמדורגת
שנייהביןמדינותה.OECD-
 oבישראל28%מהתלמידיםדיווחושהשתמשולראשונהבאינטרנטעדגילשש,והיאמדורגת
שלישיתביןמדינותה.OECD-רובהתלמידיםבישראלהשתמשולראשונהבאינטרנטעד
גילתשע,שיעורגבוהמהממוצעב.OECD-

גיל התחלת השימוש במחשב ובאינטרנט בישראל

8%
6%

33%

56%

21%
80%

100%
מעולם לא

מחשב

45%
60%
בני  13או יותר

אינטרנט

28%
40%

בני 12-10

20%
בני 9-7

0%
בני  6או פחות

הערה:ערכיםהקטניםמ5%-אינםמוצגיםנומריתאלארקבאופןגרפי .
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משרד החינוך

ראמ"ה

הרשות הארצית למדידה
והערכה בחינוך

Ministry of Education
وزارة التربية والتعليم

משך השימוש היומיומי באינטרנט


רובהתלמידיםבישראלדיווחוכיהםגולשיםבאינטרנטבמשךחצישעהאופחותביוםאושאינם
גולשיםכללבבית-הספר.
46% oמהתלמידיםבישראלדיווחוכיאינםגולשיםכללבבית-הספר(36%ב.)OECD-
 30% oמהתלמידים דיווחו כי הם גולשים פחות מ 30-דקות ביום בבית-הספר ( 32%ב-
.)OECD



תלמידיםמבליםזמןרבבגלישהבאינטרנטמחוץ לבית הספר,הןבמהלךהשבועוהןבסופו.
 oכמחציתמהתלמידיםבישראלובממוצעה OECD-דיווחוכיהםגולשיםביןשעהלארבע
שעותביוםלימודיםרגילמחוץלבית-הספר.
 oכ 30%-מהתלמידים בישראל ובממוצע ה OECD-דיווחו כי הם גולשים ארבע שעות או
יותרביוםבסוףהשבוע.

משך השימוש היומיומי באינטרנט בישראל

7%
9%
15%
100%

10%

11%

30%
24%

15%
80%

 2-1שעות ביום

46%
26%

23%
60%
 60-31דקות ביום
יותר מ 6-שעות ביום

ביום לימודים
בבי"ס

14%
21%

11%

40%
 30-1דקות ביום
 6-4שעות ביום

11%
10%

7%

ביום לימודים
מחוץ לבי"ס

6%

בסוף השבוע
מחוץ לבי"ס

0%

20%

בכלל לא
 4-2שעות ביום

הערה:ערכיםהקטניםמ5%-אינםמוצגיםנומריתאלארקבאופןגרפי
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משרד החינוך

ראמ"ה

הרשות הארצית למדידה
והערכה בחינוך

Ministry of Education
وزارة التربية والتعليم

עמדות כלפי שימוש באמצעי תקשוב למטרות לימודים


התלמידיםבישראלהביעועמדותחיוביותכלפיהשימושבאמצעיתקשובבלימודים.
 oכ 80%-מהתלמידים הסכימו (או מאוד הסכימו) עם עמדות המבטאות את היתרונות
שבשימושבאמצעיתקשובלמטרותלימודים.
 oכ70%-מהתלמידיםלא הסכימו(אומאודלאהסכימו)עםעמדותהמבטאותאתהמגבלות
שבשימושבאמצעיתקשובלמטרותלימודים.
בפרט,
 84% oמהתלמידים סבורים כי המחשב הוא כלי מועיל בלמידה ,ורק כרבע מהם חשים
שהשימושבמחשבללימודיםמעצבן.
 93% oמהתלמידיםרואיםבאינטרנטכמקורנהדרלהשגתמידע .לצדזאת ,נראהכיחלקם
מודעיםלמגבלותיו.

עמדות התלמידים בישראל כלפי יתרונות ומגבלות השימוש באמצעי תקשוב למטרות לימודים

יתרונות השימוש באמצעי תקשוב בלימודים
43%

41%
31%

13%

42%

57%

המחשב הוא כלי מועיל ללימודים שלי
הכנה של שיעורי בית בעזרת מחשב היא מהנה יותר

20%

האינטרנט הוא מקור נהדר להשגת מידע,
שבו אני יכול להשתמש ללימודים

36%

מגבלות השימוש באמצעי תקשוב בלימודים
15% 9%

43%

24% 11%

47%

19% 9%
80% 100%

60%

מאוד מסכים

40%
מסכים

20%

33%

0%

18%

48%
20%

לא מסכים

24%
40%

60%

שימוש במחשב ללימודים זה מעצבן
כל אחד יכול להעלות מידע לאינטרנט
ולכן ,ככלל ,הוא אינו מתאים לצרכים לימודיים
מידע מהאינטרנט הוא ככלל לא מספיק אמין
כדי להשתמש בו למטלות של בית-הספר
100% 80%

מאוד לא מסכים
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