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בנושא מחסור במחשבים לצורך למידה  28.7.2020תאריך בבכנסת לקראת הדיון בוועדה לזכויות הילד 

  מרחוק
  

  חברה הערביתבמחשבים בעל המחסור מידע תמצית 
  
  

על  ,ערבים תושבים 907287שחיים בהם ישובים  50 -מ 2020לאפריל  7-8נתונים שאספנו בתאריך לפי  -
טבלה פירוט ב(ראו  מחשבים 72872חסרים כי בישובים אלה עולה  ,סמך מיפוי רחב שנערך בבתי ספר

 ביות שאספו נתונים מבתי ספר.המיפוי נערך דרך אגפי ומחלקות חינוך ברשויות ער 1.)המצורפת
  

כפרים לא מוכרים  37 -שחיים בביסודי ובחטיבות ביניים תלמדים   25000-מחשבים לכבקיים מחסור  -
. בישובים אלה אין שטרם הושלמו בהם הליכי התכנון ריםכפרים מוכ 11-מ 25,000-בנגב, ועוד כ

אקונומי -, ובהתחשב במצב הסוציובתנאים אלהלרשת החשמל. ם אינם מחוברים ות אינטרנט וגתשתי
ניתן  של המשפחות ובהשוואה לנתונים אחרים של ישובים אחרים בנגב המפורטים בטבלה המצורפת, 

 תלמידים אלה מחשבים.אין ברשות להניח ש
 

רך חלוקת מחשבים לתלמידים שאין לצו ₪מיליון  50להקצות ממשלה ב, הוחלט 16.4.2020בתאריך  -
אך   . משרד החינוך התחיל לגבש תכניתמחשבים) 30000( "בדגש על ערבים וחרדים"במדינה  להם

"מחשב לכל ילד". לפי המידע שקיבלנו  יקטהממשלה לפרו בסוף התקציב הועבר למשרד ראש
חשוב . ועוד לא פורסמה תכנית לחלוקה לא חולקו מחשבים מתקציב זהעוד יות, מהרשויות המקומ

 . ידועיםיונים לחלוקה לא וכן הקריטר ה אינו מספיק לפתרון הבעיההתקציב שהוקצלציין, ש
 

קט פרוימחשבים במסגרת , בחלק מהישובים יוני-בחודש מאיחולקו : 2019מחשב לכל ילד  -
מיליון שהוסכם  50 -(לא מהתקציב ה 2019"מחשב לכל ילד" במסגרת קול קורא מתחילת 

מספר המחשבים שחולק לא משנה בצורה משמעותית את ). 2020עליהן בממשלה באפריל 
. להלן דוגמאות למספר המחשבים שחולקו שנערך בתחילת אפריל המספרים שבמיפוי

(חסרים  51קלנסוה, , ) 4900(חסרים  90אום אלפחם : שמוצג בטבלה - בהשוואה למה שחסר
, 27, בסמ"ה 80 ינהר ,80  תל שבע, 64, כפר מנדא 90טמרה , 95שפרעם  , 19 וכבא, כ) 1961

, 58, טורעאן 35, ראמה 61ה , עראב81מכר -גדידה , 40, באקה אלגרביה 40, כפר קרע  30מזרעה 
, 35, גת 60יפיע , 160, כסיפה 40 בטוף אמ., 60כפר כנא , 60עילבון, , 60, גסר אלזרקא, 31משהד 

. בהרבה ישובים כמו כאבוך, מגד אלכרום לא , לילדים) (עוד לא הכל חולק 240נווה מדבר , 
 חולקו מחשבים במסגרת פרוייקט זה. 

  

קיימים חסמים ותנאים  :"מחשב לכל ילד" במסגרתת בקשות חסמים המקשים על הגש -
קט "מחשב לכל ילד" כמו למשל הנות מפרוילירשויות במצב סוציו אקונומי קשה שמקשים על 

 . עוניברשויות ולמשפחות הבקשה להשתתפות עצמית שמהווה בעיה קשה ל
  

                                                 
 בישובים ערבים שבאחריות החינוך הערבי ,נתונים אלה מדויקים וזהים לנתונים של משרד החינוך. כך למשל 1

  מחשבים) 41000 -מחסור של כ(זהים שבאחריות מר עבדאללה חטיב הנתונים במשרד החינוך 
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  2020אפריל  7-8נתונים מהמיפוי ברשויות ערביות שנערך בתאריך 
 

  מספר תלמידים   מספר תושבים  שם היישוב  מס' 
 שאין להם מחשב

  1,500 15,000  טורעאן  1
  400  15,620  מג'ד אלכרום  2
  599  10,500  מועצה אזורית בסמ"ה  3
  181  3,800  כוכב אבו אלהיג'א  4
  484  12,950  דיר אלאסד  5
  410  8,200  ביענה  6
  1,045  42,500  שפרעם  7
  240  7,000  שעב  8
  800  20,920  מכר –ג'דידה   9

  818  13,450  עבלין  10
  6,444  17,000  לקייה  11
  1,000  26,000  עראבה  12
  381  8,422  עילוט  13
  1,438  24,000  כפר כנא  14
  860  8,500  משהד  15
  1,000  34,000  טמרה  16
  450  19,000  כפר קרע  17
  159  5,775  עילבון  18
  1,854  21,000  כפר מנדא  19
  250  10,500  דבורייה  20
  72  6,000  תרשיחא  21
  222  8,570  ראמה  22
  12,000  70,000  רהט  23
  250  10,000יישובים ערבים במו"א משגב  24
  2,000  30,000  לוד  25
  220  4,000  מזרעה  26
  4,900  56,000  אום אלפחם  27
  660  9,000  מו"א בטוף  28
  626  35,000  סכנין  29
  471  14,000  כאבול  30
  607  28,000  טירה  31
  30  3,300  פסוטה  32
  220  8,000  אבו גוש  33
  603  7,800  בסמה טבעון  34
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  2,230  30,000  באקה אלגרבייה  35
  798  11,000  כפר יאסיף  36
  113  4,000  כפר ברא  37
  1,051  27,000  כפר קאסם  38
  3,400  19,000  ערערה נגב  39
  1,818  24,000  ערערה-עארה  40
  6,576  21,000  כסייפה  41
  884  13,000  פורידיס  42
  200  11,700  ג'ת משולש  43
  290  10,280  תנג'ידא-בועיינה  44
  915  15,000  איכסאל  45
  1,750  14,000  עין מאהל  46
  596  20000  יפיע  47
  2096  15000  גסר אלזרקא  48
  5000  21000  תל שבע  49
  1961  23500  והוקלנס  50
  72872 907287  סה"כ  

  
  :מישובים מעורבים נתונים חלקיים

  
מס' תלמידים שאין   מידע נוסף  שם היישוב 

  להם מחשבים
שכונות ערביות ללא   עכו

  קדם יסודי
1,050  

  327  בתי ספר ערבים 3  יפו תל אביב
 

-  


