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העתיד הוא
טכנולוגי
המשבר הכלכלי ,מצוקות ביטחוניות ומערכת פולי־
טית סוערת תופסים את מרכז השיח הציבורי ונתפ־
סים כמאיימים על קיומה של המדינה .לא אחת נדחק
הצידה הדיון בעתיד מערכת החינוך בישראל :ההישגים הנ־
מוכים של תלמידים ,השיפור הנדרש בכישורי מורים ,הפע־
רים בין תלמידים ,גודל כיתות ,אי יציבות שלטונית המשפי־
עה על היכולת לבנות תוכנית ארוכת טווח — ובהבנה כי אלה
הם האיומים הגדולים ביותר על שגשוגה של ישראל.
ישראל היא בין המדינות המובילות בעולם בכמות המחש־
בים בבתים ובחיבור לאינטרנט ,ולמרות זאת לא השכילה מע־
רכת החינוך בישראל לשנות את סביבת ההוראה והלמידה.
שילוב הטכנולוגיה בסביבת הלימוד הכרחי ליצירת רצף בחייו
של התלמיד מביתו למוסד הלימודי שבו הוא לומד ,ליצירת
סביבה לימודית מאתגרת ,ממחישה ,רלוונטית ועדכנית.
מערכות חינוך במדינות המובילות בהישגי תלמידיהן,
דוגמת סינגפור ,בריטניה ואוסטרליה ,שמו לעצמן למטרה
להתאים את יכולות תלמידיהן למציאות הגלובלית ולחיים
במאה ה־ .21מדינות אלו בנו תוכניות לאומיות ארוכות טווח,
המציעות סביבת למידה חדשנית ועדכנית .כך ,למשל ,בתו־
כנית הלאומית של בריטניה ,שעליה הכריז לפני מספר שנים
ראש הממשלה לשעבר טוני בלייר ,ואשר נמשכת עד היום,
צוידו כל הכיתות ,בכל בתי־הספר במחשבים ,בלוחות אינט־
ראקטיביים ובחיבור אלחוטי לאינטרנט .כיום יכולים המורים
הבריטים להציע לתלמידיהם חוויית למידה איכותית ,שמא־
פשרת ”כניסה” של העולם לתוך הכיתה והופכת לחלק אינט־
גרלי משגרת ההוראה בכיתות.

במדינות המתקדמות ניתן למצוא
יחס של מחשב לכל חמישה
תלמידים ואף לכל תלמיד .בישראל
היחס הוא מחשב לכל  15תלמידים,
עד מחשב לכל  30תלמידים
במדינות אלה ניתן למצוא יחס של מחשב לכל חמי־
שה תלמידים ,ואף לכל תלמיד .לשם השוואה ,בישראל עו־
מד היחס האמור על מחשב לכל  15תלמידים ,עד מחשב לכל
 30תלמידים.
הקמת תשתיות טכנולוגיות בבתי הספר תשפר לאין ערוך
את מצב ההוראה .תשתיות טכנולוגיות לא רק שיאפשרו למידה
עדכנית ,אלא יספקו פלטפורמה יעילה לניהול ההוראה והל־
מידה למורים ,כדי שיוכלו לעקוב אחר התקדמות התלמידים,
לאבחן את מצבו של כל תלמיד ולהקצות לכל תלמיד את הפ־
עילויות והמשימות שלהן הוא זקוק כדי להמשיך ולהתקדם .רק
בדרך זו נוכל לסייע למתקשים ולקדם את המצטיינים.
שילוב תשתיות טכנולוגיות יסייע גם בשיפור ובשמי־
רה על יכולות הלימוד של המורים .כבר היום יכולים מורים
להשתתף בקורסים וירטואליים ,המועברים באמצעות טכנו־
לוגיות חדשניות המאפשרות למידה מהבית בזמן הנוח להם,
לשמוע הרצאות מפי מיטב המומחים בארץ בכל מקצועות
הלימוד ,להשתתף בדיונים בקהילות המורים המקצועיות המ־
תנהלות ברשת ולצרוך מידע מעודכן ורלבנטי ממאגרי מידע
איכותיים .כך ,המידע הפדגוגי הופך נגיש ופתוח למורים בפ־
ריפריה ולמורים במרכז כאחד.
נוסף על כך ,אפשרויות אלו של ”גישה מרחוק” יאפשרו
למורים לשמור על קשר רציף עם הורי התלמידים.
כל אלו ועוד ,אם יחברו יחדיו ,ישמשו מקפצה משמעו־
תית לשיפור איכות ההוראה וקידום הישגי התלמידים ביש־
ראל .בבסיס מקפצה זו — הפתרון הטכנולוגי אשר עלינו לת־
עלו בהקדם ולשלבו כחלק אינטגרלי במערכת החינוך .הפת־
רון קיים ,העתיד כבר כאן√ .
הכותבת היא מנכ”ל המרכז לטכנולוגיה חינוכית )מט”ח(
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למה הוא שותק?
”אמרתי לכם” היא אמירה לא צנו־
עה ,אבל קשה לגנות אדם התובע אש־
ראי על חיזוי מדויק ומלקה בפיו את מי
ששגו ולא שעו לו .ה”אמרתי לכם” מבטא תכו־
נה אנושית.
פוליטיקאים ,בהכללה גסה ,הם בריות
דמויות אדם .גם התנהגותו של הקיביצער
ראויה להבנה .קשה לאדם לעמוד מן הצד ולה־
תבונן בקרב בלי שיתפתה ליצרו וישיא עצות,
למרות שלא עימו יתחשבנו על מהלכים גרו־
עים .אוהדי קבוצות הספורט הם קיביצערים,
הטוקבקיסטים הם קיביצערים וגם כותבי מא־
מרים כמוני אינם אלא קיביצערים.
כולנו מסוגלים לבלום את הלשון ,ותכופות
מוטב שכך נעשה ,אבל איננו נושאים בעונש
על הבעת דעות שגויות ואיננו זוכים לפרס על
חיווי דעות צודקות .למי אסור לשתוק? למ־
נהיגי האופוזיציה .הימנעותם מהבעת דעה בע־
נייני השעה היא מעילה בתפקידם.
ביבי מועל בתפקידו .הוא מועל בתפ־
קידו מפני שהוא נמנע מהבעת דעה בשעות
שבהן דעתו נדרשת .איננו יודעים מה חושב

ראש האופוזיציה — האיש הטוען למשרת ראש
הממשלה וכנראה יזכה בה — על הדרך הנאותה
לסיים את מלחמת עזה.
האם דעתו כדעת חיים רמון ,המשוכנע כי
אין לעצור וכי יש לדוּש את חמאס עד אשר
נמוטט את שלטונו? האם דעתו כדעת ציפי לב־
ני ,הסבורה כי יש להסתפק בשיעור שנתנו לא־
רגון הטרור ולסגת בלי לכבול את עצמנו לה־
סכמות כלשהן? האם הוא תומך ,כאביגדור לי־
ברמן ,בהשתלטות על ציר פילדלפי ובהחזקתו
עד קץ הימים ,בין אם יסכים לכך העולם ובין
אם לא יימצא בעולם אפילו קול אחד המסכים
לכך? ואולי שבתה את לבו דעתו המלומדת של
אלי ישי ,הקורא להכות עד אשר ...השד יודע
מה? ושמא הוא סבור ,כאהוד ברק ,כי תפקידו
של הלחץ הצבאי הוא להשיג הסכמות מתקב־
לות על הדעת עם מצרים וידידותינו במערב?
ומי יודע ,אולי ,כן ,כן ,אימץ ביבי את השקפתה
של מרצ ,שתמכה במלחמה ועכשיו קוראת לה־
פסקתה ללא תנאי?
ביבי שותק .זו דומיית נוחות .היא נובעת
משיקול אלקטורלי ,האומר כי יהיו תוצאות

מוטי רביד • תושבי עזה

החיים בזבל
את הפסוק מספר משלי )פרק כ”ד( —
”בנפול אויבך אל תשמח ,ובכשלו אל
יגל לבך” — אני מבקש לפרש בקונ־
טקסט רחב יותר .בראשית המילניום השלי־
שי ,כאשר אמצעי התקשורת האלקטרוניים
מביאים את העולם כולו בזמן אמת ובגודל
טבעי לתוך הסלון שלנו ,לא ראוי ואולי אפי־
לו לא הוגן שלא לראות את המתרחש ממש
מתחת לחלון שלנו.
ברור מאוד לכל בר־דעת שתושבי רצועת
עזה הביאו את רוב הצרות שלהם על עצמם במו
ידיהם ,כאשר בחרו באנשי החמאס לנציגיהם
ואיפשרו ,בין על ידי עזרה פעילה ובין על ידי
שיתוף פעולה פסיבי ,את הקמת מערך הלוח־
מה של החמאס בין ובתוך בתיהם ,בחצרותיהם,
בבתי הספר ,במסגדים ואף בבתי החולים.
ברור גם כי לפי החוק הבינלאומי ,כא־
שר כוח צבאי מותקף באש מבניין כלשהו הוא
רשאי להשיב אש יעילה אל מקורות הירי,
ואם תוך כדי לחימה נפגעים אזרחים ,או כפי

שהם מכונים בעגה המשפטית ”בלתי מעור־
בים” ,זו הבעיה שלהם ,כי איש לא ביקש מהם
להיות שם .קל וחומר שאם נורה מבית ספר או
מחצר מגורים טיל לעבר יישוב אזרחי ,רשאי
הצד הנפגע לנסות לשתק את מקור התקיפה.
קל לומר זאת ,אך הרי כולנו יודעים שב־
רוב המקרים אין לאזרחים הללו כל ברירה,
כי אין להם לאן לברוח ואנשי החמאס אינם
מאפשרים להם להסתלק .הם משמשים מגן
אנושי ,הם מהווים גורם מרתיע מפני הפגזה
והפצצה על ידי צה”ל )אמנם לאחרונה הר־
תעה זו חדלה להיות משמעותית( ,והם מצ־
טלמים טוב מאוד לאמצעי התקשורת הבינ־
לאומיים ועוזרים ליצור לישראל תדמית של
הבריון השכונתי ,שלא לומר הפושע ההורג
נשים וילדים.
ולמרות כל אלה ראוי לנו לזכור ,שרוב
אוכלוסיית הרצועה הם אנשים אומללים
החיים בזבל )פשוטו כמשמעו ,כיוון שכל מע־
רכות הסניטציה קרסו( ,בסירחון האיום של

המלחמה אשר יהיו ,הן לא יספקו את רצונו של
רוב הציבור.
רוב הציבור ציפה לכך שנניח את כף רג־
לנו על ראשם של מנהיגי חמאס ,כפי שמלכי
אשור רמסו את ראשי המלכים שנוצחו על ידם.
רוב הציבור ייחל לכך שאיסמעיל הנייה וחא־
לד משעל ,קצוצי בהונות ידיים ורגליים ,ילק־
טו עצמות גרומות מתחת לשולחננו .רוב הצי־
בור רצה בניצחון ”אחת ולתמיד” .זה לא יקרה.
אין סיכוי לעקור את יסודות הטרור בטווח הז־
מן הנראה לעין ,ולכן צריך להסתגל למחשבה
שגם אם תסתיים המערכה בניצחון צבאי נאה
ובהישגים מדיניים סבירים ,לא תסתיים המלח־
מה .עוד נחטוף ונחטיף.
אז ביבי שותק .אם יגלה את דעתו ,הוא עשוי
לעורר מחלוקת בקרב האזרחים הרואים בו חלו־
פה פוליטית טובה או חלופה עדיפה מבין הגרו־
עות .ואם ייבחר לראש ממשלה ,תיזקף לחוב־
תו כל דעה שיביע כעת ,שהרי אין כל דרך לנ־
קז את המורסה ששמה עזה ואין בנמצא כל הס־
דר שיבטיח אותנו לחלוטין מפני טילים.
”שתוק .למה לך לדבר” ,אומרים לו יועציו
הפוליטיים .הסכנה היחידה הצפויה לביבי מש־
תיקתו טמונה באפשרות כי הציבור הערני ית־
מה עליה .בצדק ישאל הציבור הזה כיצד אפשר
לסמוך על שיקוליו המדיניים של אדם ,המב־
קש את אמונו בימי מבחן לאומי חמור אבל פו־
חד להעמיד את השקפותיו למבחן√ .

ביוב זורם ברחובות ,ללא חימום פרט לאש
פתוחה ,ללא מים זורמים ברוב הבתים וללא
מי שתייה נקיים ,בתת־תזונה כרונית וכמעט
ללא שירותי רפואה.
הרצועה היא האזור המאוכלס בצפיפות
הגבוהה ביותר בעולם .על שטח של  365קמ”ר
מצטופפים  1.4מיליון בני־אדם 4,000 ,לכל
קמ”ר ,פי שישה יותר מאשר בישראל ,שגם
היא אחת המדינות הצפופות בעולם .יש מעט
מאוד ריאות ירוקות ,ופרט לים אין לאן לב־
רוח .יש חקלאות בסיסית ,מלאכה ותעשייה
זעירה המספקות רמת חיים נמוכה ביותר ,עם
תוצר לאומי של  650דולר לנפש לשנה — רבע
מאשר בירדן והחלק ה־ 36מאשר בישראל.
התזונה וצרכים בסיסיים אחרים ניתנים ל־
 80%מהתושבים על ידי אונר”א וארגוני סיוע
אחרים ,וגם כך ,לפי נתוני ארגון הבריאות
העולמי 70% ,מהילדים נמצאים בתת־תזונה,
רוב הנשים סובלות מאנמיה ,תמותת התינו־
קות ושיעור החיסונים מזכירים את ארצות
אפריקה ותוחלת החיים מוערכת כנמוכה מ־
 65שנים —  15שנים פחות מאשר בישראל.
האומללים האלה הם אויבינו .לצד ההגנה
על זכות הקיום שלנו ראוי לנו ,כעם שהנחיל
לאנושות חלק גדול מערכיה הבסיסיים ,לתת
את הדעת גם על זכות הקיום שלהם√ .

יום שני ,ט"ז בטבת תשס"ט 12.1.2009 -

במהלך מבצע צה”ל בעזה מוציא פיקוד העורף דפי
מידע לארגונים אזרחיים .עדכון מס׳  1מדווח על דיון
שהתקיים בראשות סגן שר הביטחון מתן וילנאי .דו־
בר בו בין השאר על ציוד שחייבים להשלים .חסרות ,למשל,
ערכות הפעלה לילדים .חסרות טלוויזיות בחלק מהמקלטים.
חסרות ערכות לשעת חירום .חסרים מזרנים ומיחמים להרת־
חת תה .וחסרים  200דגלי ישראל.
אין ספק :זוהי עונת הדגל .בהפגנה של הימין בעד המבצע,
שהתקיימה מול כיכר רבין בתל אביב בתום השבוע הראשון,
עמדו המפגינים כשהם עטופים בדגלי הלאום .ההפגנה נוע־
דה להתריס נגד המצעד של השמאל ,שעבר באותה שעה בר־
חוב אבן גבירול .הפגנת השמאל הקפידה על גיוון בדגליה :היו
שם דגלי פלסטין ודגלים אדומים והדגל עתיר הצבעים של
הקהילה ההומולסבית ושני דגלי ישראל .השמאלן שבחר לה־
תעטף בדגל הכחול־לבן התריס פעמיים :פעם אחת הוא אמר
למפגיני הימין ,הדגל הוא לא רק שלכם ,הוא גם שלנו ,ופעם
שנייה הוא אמר למפגיני השמאל ,אין סתירה בין פטריוטיזם
להתנגדות למבצע.
למרבה המזל ,היו שם מאות שוטרים .אחרת היו פורצות
מכות קשות בין ישראלים שעטופים באותו דגל.
במרפסות רבות באזור הדרום תלו בשבועות האחרונים את
דגלי המדינה .הדגלים נועדו לסמל חוסן לאומי ,אחדות גורל,
תמיכה במבצע .הם אפשרו למשפחות לחוצות להרגיש שהן
חלק מיחד גדול ,חזק ,מנצח.
עד כמה האישי והלאומי משולבים יחד למדתי יום אחד,
ערב המבצע ,במסעדה האהובה עלי בשדרות ,כשבעל הבית
אמר לי בדמעות :אני עומד מול אשתי וילדי .הם שואלים אותי
מה יהיה ,עד מתי ,ואין לי תשובה .אני מרגיש חסר אונים,
כאילו איבדתי את הכבוד שלי כאבי משפחה ,כאילו איבדתי
את הכבוד שלי כגבר.
אין שום דבר רע בגל הפטריוטי שעובר על המדינה .אפ־
שר לראות בו תגובה טבעית ,בריאה ,להשפלה ארוכת השנים
שעברו הישראלים מידי החמאס ,ואפשר לראות בו צמא לקו־

נצנזוס ,לרגיעה פנימית ,לאחר שנים של ריב ומדון.
ההתרוננות הלאומית הזאת כמוה כתרופת הרגעה :אסור
לקחת אותה במינון גבוה מדי .אפשר להבין מדוע אנשים
שיושבים ערב־ערב מול השידורים האינסופיים בטלוויזיה
מעדיפים לשמוע רק בשורות טובות .לרבים מהם יש קרובי
משפחה או חברים ביחידות שנכנסו לעזה ,או ביישובים שנכ־
נסו לטווח הרקטות .הם חרדים .ספקות רק מחמירים את חר־
דותיהם.
אבל מה שמותר להם לא מותר למערכת הפוליטית ולת־
קשורת .כמי שתמך במבצע מראשיתו אני עוקב אחר מהל־
כיו בדאגה .אני חושש מהסתבכות שתתקע את ישראל לחוד־
שים ושנים בעזה .בהתחלה יונפו דגלי הניצחון .אחר כך יקומו
ארבע האמהות ,ארבעים האמהות ,ארבע מאות אלף האמהות.
אנשים רוצים ניצחון ,אבל לא מוכנים לשלם את מחירו .אם
לאהוד ברק יש אשליות בעניין הזה ,כדאי שישאל את החברה
שלו להנהגת מפלגת העבודה ,שלי יחימוביץ׳ ,ששיווקה את
ארבע אמהות הנסיגה בהצלחה אדירה לציבור הישראלי.
אני חושש מהפגיעה באזרחים בעזה .מלחמת לבנון הש־
נייה התנהלה ברובה בשטח שהתפנה מאזרחים .נותרו בו רק
אנשי חיזבאללה .לעזתים אין לאן לברוח .קשה מאוד להפריד
בעת לחימה בין אזרחים בלתי־מעורבים לאנשי חמאס .הנתו־
נים שמפרסם צה”ל בנושא הזה מותירים אחריהם סימני שא־
לה .כמה מתוך  800או  900הפלסטינים שנהרגו עד אתמול הם
לוחמי חמאס? האם פקיד בדואר של ממשלת החמאס נחשב גם
הוא לבן־מוות? האם שוטר תנועה?
כתבת ”הארץ” עמירה הס כתבה שטוב שהוריה מתו ולא
נאלצו לראות את פשעי ישראל במבצע בעזה .בניגוד אליה,
אני מצטער שהורי נפטרו ,אבל לא זאת הנקודה היחידה שבה
אני חולק עליה .בעיני צה”ל איננו צבא של פושעי מלחמה .אף
על פי כן ,התמונות מעזה מדאיגות.
אין שום דבר מרנין ,שום דבר פטריוטי ,בילד שנהרג מפגז
או במשפחה שנקברה תחת בית .לחמאס אולי לא איכפת מהם:
לנו צריך להיות איכפת√ .

שלוש שאלות
של מבוכה
 .1בכל מלחמות ישראל שמרו רוב חיילי ישראל
על טוהר הנשק ועל מוסריותם ,ובכל זאת היו ”מע־
שים חריגים” .האם יכול להיות שחיילי צה”ל של
חורף 9־ 2008הם אנשים מאיכות גבוהה עוד יותר? היית־
כן שהחברה הישראלית רוויה באלימות במועדונים ,ברחוב
ובכביש ,אבל צעירי ישראל הלובשים מדים הם כולם ”אח־
רים”? האם יכול להיות שהלחץ ,הפחד ,רגשות הנקמה וצינת
הלילה לא הביאו כמה מהם לסטות מפקודות הצבא? היית־
כן שחברה שאינה מצטיינת בכיבוד הזולת ,הצמיחה בכל זאת
דור חיילים המקפידים כולם בכבודם וברכושם של פלסטינים
שעה שהם מוצאים מעט מנוחה בחדרי השינה שלהם?
אם הדברים מתנהלים בשטח כפי שעולה מהיעדר הדיווח
על מקרים חריגים מתוך רצועת עזה ,הרי מדובר בהשת־
בחות החברה הישראלית ומקור גאווה לכולנו .אלא שבג־
לל היעילות הרבה בה מיישם צה”ל את לקחי מלחמת לבנון
השנייה ,נמנע מאיתנו מלוודא שמדובר לא רק בפנטזיה .אז
אולי כדאי ,שכדי שכולנו ניווכח בגדולתנו המוסרית ,יוחז־
רו הטלפונים הסלולאריים לחיילי צה”ל בעזה ולכוחות יתל־
וו עיתונאים שידווחו משם באמינות בלי שצנזורה תמנע מהם
העברת ידיעות ”חריגות”?
 .2קברניטי המערכה מדברים )או שותקים( כאילו הם שמים
בצד שיקולים מפלגתיים ואישיים .לכאורה מדובר בשיפור
מדהים גם באיכות מנהיגי ישראל .בעבר דווקא לא נרתעו
פוליטיקאים ישראלים )שלא לדבר על מנהיגים זרים ,וב־
מיוחד מנהיגי האויב( מלערב בחירות במלחמות .בעולם כו־
לו ,פוליטיקאים הם בני אדם עם אגו מפותח ,המתקשים יותר
מבני אדם אחרים מלדכא את יצריהם.

במקום לדבר על דחיית
הבחירות ,מדוע שלא ניזום את
הקדמתן? למה שלא נערוך את
הבחירות ביום שלישי הבא?
קשה להעלות על הדעת שאדם סביר במקומם של ברק או
לבני היה מתעלם מטראומת הבחירות של  1996ויוזם הפס־
קת אש ,שכנראה תופר במטח קסאמים יומיים לפני הבחירות
ושלושה ימים לפני שנתניהו יחגוג את ניצחונו המפואר.
אז למרות שאין לי שום סיבה )נוספת( לפקפק בכך
שאולמרט ,ברק ולבני הם שלושה מנהיגים מסוג אחר ,כדאי
אולי שכולנו נוודא שבא לציון גואל .במקום לדבר על דחיית
הבחירות ,מדוע שלא ניזום את הקדמתן? כולם מכירים את
המועמדים ,תעמולת הבחירות משעממת ועונה נוספת של
הישרדות כבר החלה .אם יש קשיים טכניים לערוך בחירות
תחת אש ,אפשר לקיימן במשך יומיים .בקיצור ,למה שלא
לערוך את הבחירות ביום שלישי הבא?
 .3גם בחירות  2009מוגדרות כגורליות .לכשעצמי ,אני מת־
קשה להבחין במהות ההכרעה ההיסטורית .שלושת המפלגות
הגדולות דומות הפעם להפליא .מנהיגיהן מסכימים שיש לג־
בות מחיר דמים אינסופי על האויב ולהכביד עליו את יתרת
חייו האומללים ,וכל זאת כדי להחזיר לצה”ל את כוח ההר־
תעה שאבד .כולם רוצים שישראל תשכנע את העולם שבעל
הבית במזרח התיכון יודע להשתגע .שלושתם רק מתכוונים
לקדם את המשא ומתן עם הפלסטינים ואין להם העוז לפנות
התנחלויות .כל המפלגות תצהרנה על הרצון לשלום עם סו־
ריה בלי לוותר על כל רמת הגולן.
אין גם שום הבדל מהותי בעמדות המפלגות בענייני חב־
רה ,כלכלה ודת .וכמעט שכחתי ,כולן בעד שינוי סדר העדי־
פויות הלאומי והעלאת החינוך לראש שמחתנו.
השאלה הכי חשובה שאני מוצא בבחירות  2009היא ,האם
אפרים סנה יקבל יותר קולות ממה שקיבל בבחירות הקוד־
מות עוזי דיין.
אז הנה עוד סיבה להקדים את הבחירות .בטוח שבחירות
 2011תהיינה הרבה יותר גורליות√ .
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