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תקציר
בעשורים האחרונים מתחדדת ההכרה במערכת החינוך בישראל ,בדומה למערכות חינוך אחרות
ברחבי העולם ,בצורך להתאים את תוכניות הלימודים ואת אסטרטגיות ההוראה לצורכי המאה ה-
 21בדגש על למידה משמעותית ,חדשנות פדגוגית ,עבודה קבוצתית ואוריינות טכנולוגית בקרב
לומדים ומורים .הספרות המקצועית עוסקת רבות בסוגיית השפעות הסביבה הדיגיטלית על בתי
ספר ועל אופן הלמידה ,בדגש על התערערות מבנה החשיבה הלינארית עם המעבר מקריאת
טקסטים מודפסים לקריאת היפר-טקסטים מקוונים (תכונה של קישור בין פרטי מידע וטקסטים
שונים) ,על טשטוש הגבולות בין מבני דעת מקובלים ועל המעבר מאסטרטגיות למידה
קונבנציונליות ללמידה פעילה על בסיס פרויקטים ושיתופיות.
מהפכת התקשוב מציעה חוויות חדשניות ופרדיגמות פדגוגיות שונות התואמות לדור הלומדים
במאה ה .21-חומרי לימוד רבים בוחנים את גבולות המרחב המקוון הפתוח ,מעבר לקירות בית
הספר ,ויוצרים סביבות למידה חדשות (שבהן לא נעסוק בסקירה זו) .כך ,למשל חומרי הלימוד
החדשים מספקים מענה על קשיי בתי הספר להציע את כל הדרוש כדי להיכנס לעידן הדיגיטלי,
מסייעים להנגיש את הלמידה לתלמידים המרוחקים גיאוגרפית מבית הספר ומרחיבים את מרחב
אפשרויות הלמידה עבור תלמידים.
מהספרות המקצועית עולה כי ישנם הבדלים בין חומרי הלימוד השונים :שוני בתצורת הטקסט,
שוני בפריסת המידע הדיגיטלי על גבי העמוד לעומת הטקסט המודפס המסורתי ,שוני
באינטראקציות עם התוכן הלימוד ושוני בהיבטים אסטטיים כגון תחושת המגע של ספר מודפס
לעומת ספר דיגיטלי ואפשרויות הבחירה שמציעה כל אחת מן המדיות המצטיירות אף הן כחוויות
שונות .ספרים דיגיטליים חסכוניים מבחינת הוצאות דפוס ושינוע ,הם ניתנים לאחסון בפורמט
אלקטרוני על גבי מכשירים חכמים קלים ונישאים לכל מקום ובכל זמן 1.הבדלים נוספים נובעים
בשל אופי פעילות הקריאה והלמידה בכל אחת מן המדיות :הקריאה בטקסט מקוון במכשירים
קורנים 2מצריכה מאמץ ראייה רב יותר (אם כי לא בקוראי ספרים דיגיטליים כמו "קינדל") ,מובילה
לתחושת הסחת דעת בשל ריבוי המידע ובשל האפשרויות הטמונות בהיפר-טקסטים ,והיא דורשת
מיומנויות כגון ניווט ,כישורי הערכה טובים ,כישורי ארגון ומרחב כדי לבנות ייצוג מנטלי של
הטקסט המקוון .הבדלים נוספים נוגעים לסוגי לומדים המשתמשים בהם :תלמידים מבוגרים
ותלמידים צעירים שונים מבחינת מיומנויותיהם וכישוריהם הטכנולוגיים הנחוצים לשימוש
בחומרי לימוד חדשים ,וכך גם תלמידים עם לקויות או עם מוגבלויות שונות לעומת תלמידים ללא
לקויות אלו ,תלמידים מאזורים גיאוגרפיים בפריפריה לעומת העיר ,תלמידים הלומדים שפה שנייה
ועוד.
כמו כן ,ישנם הבדלים הנובעים מהשפעות חברתיות-כלכליות .לתלמידים מאוכלוסיות
מוחלשות יש גישה מוגבלת למכשירים טכנולוגיים ויש להם ניסיון מועט יותר בשימוש בהם.

 1אם כי מכשירים אלו דורשים השקעה מתמשכת בתחזוקתם ובחידושם.
 2מכשירים חשמליים הפולטים קרינה שאינה מייננת :טלפונים סלולריים ,מחשבים אישיים ומכשירים בעלי רשת
גלישה אלחוטית.
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תלמידים ממעמד חברתי-כלכלי מבוסס נוטים לקרוא במרשתת ולגלוש באתרים שונים כדי להשיג
מידע יותר מתלמידים מאוכלוסיות מוחלשות.
מורכבות סוגיית החסרונות של חומרי לימוד דיגיטליים (ספרים פתוחים ,חומרי לימוד מקוונים
כמו מצגות וידאו ומשחקי מחשב ,הרצאות מקוונות ,מצגות מולטימדיה וכיוצא באלה)
ויתרונותיהם משתקפת ב ממצאים המעורבים בכל הקשור להעדפה של מדיה אחת על פני אחרת.
אולם היבטים כגון השפעת התיווך של מבוגרים בקרב לומדים צעירים ,שיקולי עלויות וקידום סגל
ההוראה ביצירת חומרי לימוד חדשים והטמעתם או סוג הלומדים נמצאו קשורים למידת ההצלחה
בהטמעת חומרי לימוד חדשים.
מסקירה זו עולה כי תהליכי הטמעת חומרי לימוד חדשים במערכת החינוך תלויים במחויבות
מוסדות החינוך לשימוש בחומרים אלו ,בהגברת המודעות לקיומם ,בהנחיית מורים היכן אפשר
למצוא אותם וכיצד לאמוד את איכותם ובאימוצם בתוכנית הלימודים באמצעות מדיניות מוסדרת
ובאמצעות מנגנוני תקינה טכנולוגית .זאת ועוד ,יש חשיבות רבה להובלת התהליכים האלה ברמה
ארצית על ידי מוסדות ממשלתיים .כמו כן ,יש להגביר את המודעות ליתרונות הכלכליים
והפדגוגיים הטמונים בשימוש בחומרים אלה עבור תלמידים ,מורים ומוסדות ולסייע בתמיכה
ובהכשרה (כולל בנושא זכויות יוצרים ופרטיות מידע) .בנוסף יש לדאוג למסגרת זמן מספקת עבור
מורים ומרצים כדי שיוכלו ליצור ,לאמץ ולהתאים חומרי לימוד חדשים בשיעורים ובקורסים שהם
מלמדים .חשוב לעקוב במחקרים עתידיים אחר השפעת אימוץ חומרי הלימוד החדשים ותהליך
הדיגיטליזציה על תוצאות הלמידה כמו הישגי תלמידים ,שיעורי הישארות ,קידום מיומנויות
המאה ה 21-ואפקטיביות ההוראה.
מילות מפתח :פדגוגיה מתוקשבת ,ספרים דיגיטליים ,למידה מקוונת ,הוראה ולמידה
דיגיטליות ,כלים ושירותים טכנולוגיים digital learning, digital education, digital materials,
digital readers, digital reading, digital core curriculum, electronic books, electronic publishing,
online reading, e-reading, digital literacy, digital books, digital textbooks, open textbooks, open
educational resources, educational video.
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Abstract
In recent decades, Israeli education system, similarly to other education systems around the
world, recognized the need to adjust the curricula and pedagogical strategies to the demands of
the 21th century, particularly by promoting significant learning, pedagogical innovation,
interactive collaboration, and technological literary amongst students and teachers. Research
on the impact of digital environments on schools and learning processes highlights the rupture
in linear epistemological structures by shifting from reading print texts to reading digital
hypertexts (while linking different pieces of information and different texts); the blurring of
clear boundaries between traditional disciplinary spheres, and the shift from conventional
learning strategies to active project-based learning and collaboration.
The digital revolution offers innovative experiences and different pedagogical paradigms
suitable for learners in the 21th century. New learning resources explore the limits of the open
digital space beyond the classroom’s walls and create new learning environments (such as the
“flipped classroom” which we will not analyze in this literature review). In this way, new
learning resources respond to schools’ difficulties to provide what is required in order to enter
into the digital era. These learning resources assist in facilitating education for geographically
distant learners, and in expanding learning opportunities for students. Research stresses the fact
that the shift to new digital learning materials contributed to developing skills such as
autonomy, ownership over the learning process, motivation, self-efficacy, flexibility and
interest in research and learning.
Scholarship on digital learning materials focus on the differences related to textual form, to the
distribution of digital content on the virtual page unlike traditional print text, to interactions
with educational content, as well as to esthetical aspects such as tangible effect of print book
unlike digital book, and to choices offered by each medium. Digital books are economical due
to print-related and distribution cost savings; they may be saved electronically on portable and
light smart devices. Other differences relate to various types of reading and learning activities
offered by each one of these media: reading a digital text on screens is linked to eye stress
(although not reported in book-readers like the Kindel), it leads to distraction due to multiple
information and data and to the possibilities embedded in hypertexts, and it requires skills such
as navigation, estimation, organizational skills and space orientation in order to create the
mental map of the digital text. Additional differences concern the types of learners who use
these materials: students in higher education versus preschoolers; disabled students and
students with learning disorders versus learners without disabilities; students from the periphery
versus urban students; and second-language learners. Furthermore, some differences derive
from socio-economic status. Students from lower classes have limited access to technological
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devices and fewer opportunities in using them. Students from middle and upper classes tend to
read on the Internet and navigate in order to receive more information in comparison to lowerclass students.
Mixed results concerning the benefits (and deficiencies) of one medium over the other reflect
the complex issue of employing digital learning materials (open books, digital learning
materials such as video presentations and computer games, online lectures, multimedia
presentations, etc.) in the education system. Nonetheless, factors such as adult intervention in
facilitating learning among young learners, cost considerations, faculty promotion based upon
contributing to the dissemination of new learning materials, as well as the type of learners, were
found as related to the level of success in implementing new learning materials.
This literature review highlights the fact that in order effectively implement new digital learning
resources in the education system, there is a need to promote several steps: from encouraging
institutions to commit to the use of new digital learning materials to increasing the awareness
toward new learning materials; to providing guidance for teachers where to find these materials,
how to estimate their quality, how to incorporate them in the curriculum; and to fostering a
planned policy and technological standards for their use. These processes should be carried on
a national level by governmental agencies. Moreover, institutions and ministries of education
should be aware of the economical and pedagogical benefits of new digital learning materials
for students, teachers and schools. Policies should also provide support and training for staff
and faculty, including on copyright issues and privacy concerns. Lastly, a sufficient time
framework for teachers and faculty should be provided in order to create, adapt and foster new
learning materials in their classes and courses. Future research should study the impact of
adopting new digital learning materials and of the digitalization process on learning outcomes;
such as students’ achievements, retention rates, developing skills required by the 21th century
market, and teaching effectiveness.

Keywords: digital learning, digital education, digital materials, digital readers, digital reading,
digital core curriculum, electronic books, electronic publishing, online reading, e-reading,
digital literacy, digital books, digital textbooks, open textbooks, open educational resources,
educational video.
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 .1מבוא
סקירה זו עוסקת בחומרי לימוד חדשים מסוגים שונים :ספרי לימוד דיגיטליים ,מקורות לימוד
פתוחים ,חומרי לימוד דיגיטליים שאינם ספרי לימוד ובהשוואתם לחומרי לימוד מודפסים
מסורתיים ,ומתמקדת במחקרים אמפיריים ,מחקרי מטה-אנליזה ודוחות מחקר שונים בנושא
קריאה ולמידה מטקסטים מודפסים ודיגיטליים; במחקרים העוסקים בקבוצות שונות ,אפיוניהן
והחתכים החברתיים-הכלכליים של הלומדים השונים; במחקרים העוסקים בהבדלים באיכות
הלמידה בין ספרים דיגיטליים ומודפסים ובהעדפות של תלמידים ומורים אשר ללמידה ולהוראה
בספרי לימוד דיגיטליים לעומת ספרי לימוד מודפסים.
כדי לבחון סוגיות אלו הסקירה מתמקדת בחמש שאלות מרכזיות .שאלות אלה יעמדו במוקד
פרקי הסקירה:
 .1אילו הבדלים קיימים בקריאה ובלמידה מטקסט מודפס לעומת טקסט דיגיטלי?
 .2מהם היתרונות והחסרונות של ספרי לימוד דיגיטליים לעומת ספרי לימוד מודפסים?
 .3מהם היתרונות והחסרונות של חומרי לימוד פתוחים?
 .4מהם היתרונות והחסרונות של החלפת ספרי לימוד מודפסים בצורות ארגון חדשות וחומרי
לימוד דיגיטליים שאינם ספרים מקוונים?
 .5מה תפקיד המוסדות הממשלתיים בעידוד ובפיתוח חומרי לימוד דיגיטליים ומודפסים
באופן שיאפשר לכלל ציבור הלומדים ללמוד ביעילות?
בעשורים האחרונים מתחדדת ההכרה במערכת החינוך בישראל ,כפי שקורה במערכות חינוך
אחרות ברחבי העולם ,בצורך להתאים את תוכניות הלימודים ואת אסטרטגיות ההוראה לצורכי
המאה ה 21-בדגש על למידה משמעותית ,חדשנות פדגוגית ואוריינות טכנולוגית בקרב לומדים
ומורים .לפיכך החלה לפעול תוכנית התקשוב של משרד החינוך בישראל בשנת  ,2010ומטרתה
ליישם הוראה ולמידה דיגיטלית בכלל בתי הספר בישראל תוך הקניית מיומנויות המאה ה,21-
אוריינות דיגיטלית וביסוס למידה משמעותית בשילוב טכנולוגיות מידע ותקשורת להעצמת מורים
ותלמידים בסביבת הוראה ולמידה דיגיטלית .בשנת הלימודים תשע"ח פעלה התוכנית ב 1,584-בתי
ספר יסודיים ,ב 200-חטיבות ביניים וב 15-בתי ספר תיכוניים (משרד החינוך .)2018 ,משרד החינוך
אף פועל להטמעת למידה משמעותית והערכה באמצעות השימוש בחומרי לימוד דיגיטליים ואחרים
המקדמים את התלמידים ברכישת מיומנויות המאה ה 21-מגיל הגן ,כך למשל בחינוך הקדם-יסודי
כוללת תוכנית הלימודים שימוש בחומרי למידה מסוגים שונים כגון סרטונים ומצגות לצד חומרי
לימוד מסורתיים .ברמת בית הספר היסודי כוללת תוכנית הלימודים פדגוגיה דיגיטלית המובילה
למגוון תוצרי חינוך דיגיטליים כגון יצירת יומן רשת (בלוג) או אתר ,מצגות וסרטונים (משרד
החינוך.)2014 ,
הספרות המקצועית עוסקת רבות בסוגיית השפעות הסביבה הדיגיטלית על בתי ספר ועל אופן
הלמידה ,בדגש על התערערות מבנה החשיבה הלינארית עם המעבר מקריאת טקסטים מודפסים
לקריאת היפר-טקסטים מקוונים (תכונה של קישור בין פרטי מידע וטקסטים שונים) ,טשטוש
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הגבולות בין מבני דעת מקובלים והמעבר מאסטרטגיות למידה קונבנציונליות ללמידה פעילה על
בסיס פרויקטים ושיתופיות (יניב ;2018 ,מישר-טל ,שיינפלד ורןBurin, et al., 2015 ;2017 ,
 .)Jamaludin & Hung, 2016; Hahnel, et al., 2017מחקרים שונים ( & Akbarov, Gönen,
Aydoğan, 2018; Bluestein & Taehyun, 2017; Chou, Block, & Jesness, 2012; Pérez )Marín, Hijó-Neira, & Santacruz, 2016מדווחים כי גישת ה"כיתה ללא נייר" ,שבה מכשירים
חכמים וכלים טכנולוגיים מחליפים חומרי לימוד מודפסים כמו ספרים ומחברות ,מסייעת לשיפור
חוויית הלמידה ,ללמידה פעילה ואינטראקטיבית ,לפיתוח מיומנויות דיגיטליות ,ללמידה
משמעותית של כל התלמידים ולהכנת התלמידים לשוק העבודה .מבחינת התלמידים הלמידה
הדיגיטלית נתפסת כמותאמת אישית ,אפקטיבית ומהנה ,והמורים מציינים את המעבר לסביבת
לימודים חוקרת ואינטראקטיבית .עם זאת ,סביבת הלימודים החדשה מציבה כמה אתגרים:
נוכחות המחשבים והמכשירים החכמים גורמת להסחת דעת; קיים עומס וקשיים בניהול המידע
הרב; יש נסיגה בכישורים חברתיים ועלייה בחרדה חברתית; מיומנות קריאת טקסטים ארוכים
נפגעת; יש קושי בקריאה לאורך זמן מהמסך וכיוצא באלה.
כפי שעולה מפרקי הסקירה ,המהפכה התקשובית מציעה חוויות חדשניות ופרדיגמות פדגוגיות
שונות התואמות לדור הלומדים במאה ה .21-חומרי לימוד רבים בוחנים את גבולות המרחב המקוון
הפתוח ,מעבר לקירות בית הספר ,ויוצרים סביבות למידה חדשות (למשל "כיתה הפוכה") ,נושא
שבו לא נעסוק בסקירה זו .לצד אלה ,נראה שחומרי הלימוד החדשים מספקים מענה על קשיי בתי
הספר להציע את כל הדרוש כדי להיכנס לעידן הדיגיטלי ,מסייעים להנגיש את הלמידה לתלמידים
המרוחקים גיאוגרפית מבית הספר ומרחיבים את המרחב ואת אפשרויות הלמידה עבור תלמידים
( .)Choi, 2017; Jang, Yi, & Shin, 2016; O'Bannon, Skolits, & Lubke, 2017אף על פי כן,
המציאות במרבית בתי הספר שבהם קיימת כבר תשתית טכנולוגית מתאימה היא של למידה
מעורבת ( )blended learningשבה ההוראה מתבצעת באמצעות חומרי לימוד מסורתיים
( ,)traditional print resourcesחומרי לימוד סרוקים לקבצים דיגיטליים (digitized resources
מחקרית הוכח שקבצים אלה יעילים במידה הפחותה ביותר לקידום למידה והוראה חדשנית
 )Chen, 2017; Choppin, et al., 2014וחומרי לימוד דיגיטליים אינטראקטיביים ( digital
.)resources
הטמעת השינויים הרצויים בחומרי הלימוד במאה ה 21-דורשת תמריצים מטעם משרדי
ממשלה ,כפי שנדגיש בפרק האחרון העוסק במדיניות ממשלתית בנושא למידה דיגיטלית .יוזמות
כמו העצמת ההתפתחות המקצועית של מורים בנושא הטמעת הטכנולוגיה ושימוש בחומרי לימוד
פתוחים; תמיכה בתהליך יישום פרקטיקות הוראה ולמידה המשתמשות בחומרי לימוד דיגיטליים
בכיתה והצבת מטרות ברורות ברמה ארצית ליישום חומרי למידה בהתאם לתוכנית ארצית ,תוך
גמישות והתאמה לסוגי מורים ותלמידים שונים ,יכולות לתרום לפיתוח חומרי לימוד חדשים,
לקידומם ולהטמעתם במערכת החינוך של המאה ה( 21-מגן-נגר וענבל-שמיר.)2017,
כפי שנסקור בסקירה זו ,מחקרים רבים מצביעים על כך שהמעבר לחומרי לימוד חדשים
דיגיטליים מסייע לפיתוח מיומנויות כמו אוטונומיה מחשבתית ,לתחושת בעלות של תלמידים על
תהליך הלמידה ,להגברת המוטיבציה הפנימית ,למסוגלות עצמית ,לגמישות ולמעורבות בחקר
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ובלמידה (.)Jang, Yi, & Shin, 2016; Choi, 2017; O'Bannon, Skolits, & Lubke, 2017
בתהליך זה מעורבים מוסדות חינוך ,חוקרים ,הוצאות לאור וחברות מסחריות .למשל :חברת
 Discovery Educationהחלה להפיץ בשנת  2012ספרים טכנולוגיים ( )techbooksמבוססי ענן
ללימודי מדעים מדויקים ולמדעי החברה בבתי ספר על-יסודיים כדי לקדם למידה מבוססת מחקר;
חברת "אפל" מאפשרת באמצעות שירות  ITunesלהוריד ללא עלות הרצאות מצולמות ,ליצור
הרצאות ולהעלותן למרשתת ולהשתמש בחומרי לימוד מקוונים מאוניברסיטאות מובילות בעולם;
סביבת למידה אלקטרונית מטעם חברת "סמסונג" ( )Learning Hubמציעה פלטפורמה חינוכית
להעברת ידע באמצעות כ 6,000-תרגילים המיועדים לכל קבוצות הגיל ,שאפשר להוריד ישירות
למכשירים החכמים של התלמידים; חברת  CK-12 Foundationמציעה ללא עלות מגוון תרגילים
אינטראקטיביים ,טקסטים וחומרי לימוד באמצעות תוכנת  ,Flexbooksובארצות הברית בתי ספר
רבים משתמשים בה; חברות כמו "קורסיבה" (" ,)Coursivaאדקס" ( )EdXו"אודימי" ()Udemy
מציעות אף הן שיעורים מקוונים וחומרי לימוד דיגיטליים ,כפי שנפרט בעמודים הבאים.
בו בעת הסקירה תעסוק בבחינת היתרונות והחסרונות של חומרי לימוד דיגיטליים מסוגים
שונים :ספרי לימוד דיגיטליים ,מקורות לימוד פתוחים ,חומרי לימוד דיגיטליים שאינם ספרי לימוד
והשוואתם לחומרי לימוד מודפסים מסורתיים ,וכן בחתך של גילי לומדים שונים החל בחינוך
הקדם-יסודי וכלה במערכת ההשכלה הגבוהה .בהיבט זה נראה שהתמונה אינה חד-משמעית .בגיל
הרך ,למשל ,יש חשיבות לתיווך מבוגר בתהליך הלמידה ,הן בלימוד מתוך חומרי לימוד מסורתיים
והן בסיוע בחומרי לימוד דיגיטליים ( ,)Segal-Drori, et al., 2010ובקרב לומדים מבוגרים במערכת
ההשכלה הגבוהה ,בעיקר בלימודי שפה שנייה ,יש העדפה לחומרי לימוד מסורתיים דווקא על פני
חומרי לימוד חדשים .בפרקי הסקירה נסקור מחקרים אלו בפרוטרוט ,ננתח את היתרונות ואת
החסרונות בכל אחת מקבוצות הגיל הללו ונתמקד בהבדלים הנובעים מרקע חברתי-כלכלי ובקשיים
הנובעים ממוגבלויות למידה שונות .זאת ועוד ,לשיקולי עלות יש משמעות בבחירה של חומרי לימוד
דיגיטליים ,בעיקר במוסדות ההשכלה הגבוהה ,וכן יש חשיבות לשיקולי הזמן הדרוש לבחירת
חומרי הלימוד הדיגיטליים ,הערכת איכותם והטמעתם .הסקירה תייחד מקום לבחינת מחקרים
השוואתיים בנושא ספרי לימוד פתוחים ,השימוש בהם ועמדות המורים והתלמידים כלפיהם .כמו
כן ,הסקירה תבחן את יתרונותיהם ואת חסרונותיהם של חומרי לימוד מקוונים אחרים (מאגרי
מידע ,למשל) המשמשים להנגשת חומר הלימוד וארגונו ותנתח את המדיניות לעידוד ולתמרוץ
פיתוח תוכני לימוד מקוונים ומודפסים בישראל ובעולם ,בדגש על בקרת איכות ממוסדת (אם
קיימת) ועל המנגנונים המערכתיים המבטיחים את נגישותם לכלל ציבור הלומדים .לבסוף ,נדגיש
בסקירה את מקומה של מדיניות ממשלתית ומוסדית מוסדרת להטמעת השימוש בחומרי לימוד
דיגיטליים על מנת להבטיח מענה לכל סוגי הלומדים במגוון מסגרות לימוד וסביבות למידה.
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 .2מתודולוגיה
סקירה זו עוסקת בסוגיית התאמת חומרי הלימוד החדשים במקצועות השונים ,בהתאם לדרישות
מערכת החינוך במאה ה ,21-ובוחנת את ההזדמנות הטמונה בחומרי לימוד דיגיטליים לשיפור
תהליך הלמידה ,בדגש על שילוב חומרי לימוד מודפסים וחומרי לימוד דיגיטליים ,וכן הטמעת
חומרי לימוד מקוונים אחרים שאינם ספרים כגון סרטוני הדרכה בווידאו ,תרגילי בית מקוונים,
פעילויות ,מטלות ומשימות מקוונות ,מאגרי תכנים וספריות מקוונות .הסקירה מתמקדת באופן
ש בו סוגים שונים של חומרי לימוד דיגיטליים ומודפסים מונגשים לכלל ציבור הלומדים ואומדת
את היתרונות ואת החסרונות הגלומים בכל אחד מתצורות חומרי הלימוד הללו בתנאים המשתנים
של המאה ה ,21-זאת על בסיס מחקרים אמפיריים ונתונים השוואתיים מישראל ומהעולם ועל
בסיס ניירות עמדה ומסמכים הנוגעים לסוגית החינוך המתוקשב במאה ה.21-
לשם כך ,סקירה זו מנתחת מחקרים השוואתיים ,מחקרים אמפיריים ומחקרי מטה-אנזליזה
העוסקים בנושא קריאה ולמידה בטקסטים מודפסים ודיגיטליים בקרב קבוצות לומדים שונות,
אפיוניהן והחתכים החברתיים-הכלכליים של הלומדים השונים .כמו כן ,הסקירה עוסקת
במחקרים על אודות ההבדלים באיכות הלמידה בין ספרים דיגיטליים וספרים מודפסים ובהעדפות
של תלמידים ומורים אשר ללמידה והוראה בספרי לימוד דיגיטליים לעומת ספרי לימוד מודפסים;
במחקרים השוואתיים בנושא ספרי לימוד פתוחים ,השימוש בהם ועמדות המורים והתלמידים
כלפיהם ,זאת תוך בחינת חומרי לימוד מקוונים אחרים (מאגרי מידע למשל) ויתרונותיהם,
המשמשים להנגשת חומרי למידה וארגונם בארץ ובעולם ,וניתוח המדיניות לעידוד ולתמרוץ פיתוח
תוכני לימוד מקוונים ומודפסים בישראל ובעולם ,בדגש על בקרת איכות ממוסדת (אם קיימת) ועל
המנגנונים המערכתיים המבטיחים את הנגישות לכלל ציבור הלומדים.
הסקירה מתבססת על חיפוש במאגרי מידע אקדמיים ,באינדקסים שונים ובאתרים רשמיים של
גופים הרלוונטיים לנושא הסקירה תחת מילות המפתח האלה :פדגוגיה מתוקשבת ,ספרים
דיגיטליים ,למידה מקוונת ,הוראה ולמידה דיגיטליות ,כלים ושירותים טכנולוגיים digital
learning, digital education, digital materials, digital readers, digital reading, digital core
curriculum, electronic books, electronic publishing, online reading, e-reading, digital
literacy, digital books, digital textbooks, open textbooks, open educational resources,
educational video
מאגרי המידע שבהם נעשה חיפוש אחר ספרות מקצועית ,ניירות עמדה ודוחות ממשלתיים
לצורך סקירה זו הם ,ERIC, EBSCO ,ProQuest :מאגרי המידע של מכון מופ"ת ,אתרים רשמיים
של משרדי חינוך בעולם ובישראל והארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי ( ,)OECDוכן באתרים
שעוסקים בחינוך טכנולוגי וחינוך למאה ה .21-תהליך איסוף המידע כלל איתור מקורות מידע
בהתאם למילות המפתח בדגש על מחקרים תאורטיים ,מחקרים אמפיריים ,מחקרי מטה-אנליזה,
דוחות מחקר ומסמכי מדיניות עדכניים (שנים  .)2018–2011כמו כן ,בוצעו סבבי חיפוש משלים
בעקבות הפניות ממחקרים וממאמרים רלוונטיים .בכל אחד מסבבי חיפוש מקורות המידע נמצאו
מקורות מידע רבים (אלפי פריטים) ,אשר דרשו תהליך מיון וסינון קפדני כגון בחירת פרסומים
שפורסמו בכתבי עת שפיטים הכוללים הערכת עמיתים ,פרסומים עדכניים החל משנת  2011ואילך,
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מחקרים שנכתבו בידי חוקרים מובילים בתחום ,פרסומים בשפות עברית ובאנגלית וכיוצא באלה.
לאחר סיום המיון והסינון הראשוני ,קריאת המאמרים וסיכום הנקודות הרלוונטיות לסקירה זו,
נעשה ניתוח כולל של הספרות המקצועית שאותרה ,בהתאם לשאלות המחקר שנבחרו ,מתוכה
מופיעים  93פריטים נבחרים ברשימת המקורות בסיום סקירה זו.
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 .3הבדלים בקריאה ובלמידה מטקסט מודפס ומטקסט דיגיטלי
קריאת טקסט דיגיטלי היא ,בראש ובראשונה ,פעולת קריאת טקסט :פיענוח מילה ,יצירת משפט
שלם והבניית מצבים .קריאה היא מיומנות הכוללת שני תהליכים מרכזיים :תהליך מודע של
התמקדות הקוראים במידע טקסטואלי ותהליך בלתי מודע במהלכו הקוראים מתמקדים בעיקר
בידע המוקדם שלהם ובניסיון העבר ,המסודרים מבחינה מנטלית במוח הלומדים כקטגוריות
( .)Akbar, et al., 2015לעומת טקסט מודפס ,טקסטים דיגיטליים מאופיינים לרוב בהיפר-
טקסטואליות 3:הם אינם נקראים באופן לינארי מההתחלה לסוף ומאופיינים בקישוריות.
הקוראים צריכים למצוא את חומרי הקריאה השונים בעצמם באמצעות שיטוט או ניווט במרשתת.
כישורים מסוימים זהים בקריאה ולמידה מטקסט דיגיטלי ומטקסט מודפס :בשני סוגי המדיות
תהליך הקריאה מורכב מאיתור פיסות מידע ,ניתוח ניואנסים בשפה ,איחוד אלמנטים שונים
בטקסט ,הסקת מסקנות הנובעות מידע קודם לגבי מבנים טקסטואליים ומילוליים וניתוח
הטיעונים בטקסט או סגנון הטקסט בהתאם לניסיון הקוראים או הידע שלהם .מיומנויות הערכה
בכל הקשור להבנת הנקרא חשובות בתהליך הקריאה והן חלק מהלמידה המופקת מן הטקסטים
השונים (.)Singer & Alexander, 2017
חוויית הקריאה מטקסטים דיגיטליים היא חוויה פיזית ומנטלית שונה מקריאה מספר מודפס:
במקום לדפדף הקוראים צריכים לגלגל או להקליק על עמוד .הספר המודפס מציג תוכן לינארי
הפרוס משני צידי הדף והוא מוחשי ,ואילו הטקסט הדיגיטלי פרוס לרוחב הצג ומופיע בפורמט
אלקטרוני ,הוא עשוי להיות צירוף של טקסט ,של תמונות סטטיות ,של סרטונים ,של קטעי וידאו
כולל סאונד ,של מקטעים אינטראקטיביים ושל נוכחות קישוריות היוצרות מבנה של עמוד לא
לינארי .לכן הקוראים צריכים לדעת לנווט בטקסט הדיגיטלי עצמו ובין הטקסט הדיגיטלי
לטקסטים אחרים המתפצלים ממנו (.)OECD, 2015; Naumann, 2015
מרבית המחקרים שעסקו בהבדלים בין קריאה ולמידה מטקסט דיגיטלי ומטקסט מודפס עסקו
בסוגיית הבנת הנקרא .מחקרים בודדים הגדירו את הקריאה מטקסט דיגיטלי כפעולה של "זיהוי
בעיה ,מציאת מידע ,הערכת המידע ,עיבוד מידע ודיווח" (.)Singer & Alexander, 2017, p. 1017
מאפיינים אלו מצביעים על כך שקריאה מקוונת היא פעולה רחבה יותר מאשר הבנת הנקרא .על
הקוראים להיות מעורבים ברמת עיבוד גבוהה יותר של החומר מעבר ליצירת מפת ייצוג מנטלי של
הטקסט.

 3.1הבדלים הנובעים מכישורי לומדים
תהליכים קוגניטיביים חשובים מתרחשים באופן זהה בקריאה מקוונת ובקריאה מודפסת ,אך אחד
הכישורים המרכזיים הנדרשים לקריאה דיגיטלית הוא הניווט ( )navigationבטקסט הדיגיטלי
באמצעות שימוש בכלים כגון קישוריות ,כפתורי ניווט ודפדוף .הקוראים צריכים לאתר מידע
 3על אף האמור לעיל ,ספרי לימוד דיגיטליים רבים מסודרים באופן לינארי לרווחת הקוראים ,כפי שנפרט בפרקים
הבאים .פרק זה עוסק בטקסטים דיגיטליים שאינם בהכרח ספרים מסוג זה.
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ולאחזר משימות במרחב מופשט רחב יותר מאשר בטקסטים מודפסים ,זאת מבלי לראות את
הטקסט במלואו .גם כלי החיפוש שונים בכל אחד מסוגי המדיות :הטקסט המודפס כולל תוכן
עניינים ואינדקסים בלבד ,ואילו הטקסט הדיגיטלי מציע בנוסף מנועי חיפוש ותפריטים מקוונים.
הבדל נוסף נובע ממשימות הניתוח והאינטגרציה של המידע ,משימות הדורשות מקוראים לדעת
להשוות מידע ממקורות שונים .בקריאה מטקסט דיגיטלי משימות אלה מערבות לרוב טקסטים
רבים ופורמטים מגוונים של טקסטים .מאחר שהטקסטים אינם נראים בו בעת ,הקוראים צריכים
להישען על הזיכרון לטווח קצר שלהם כדי לבצע משימות אלו.

 3.1.1הבדלים הנובעים מכישורי לומדים במבחנים מקוונים לעומת מבחנים מודפסים
מחקרי מטה-אנליזה שונים (בן-יהודה ואחריםDaniel & Woody, 2013; Jeong, 2012; 2017 ,
)Koepper, Mayr, & Buchner, 2016; Kong, Sik Seo, & Zhai, 2018; Sidi, et al., 2017
שהתמקדו בהבדלים הנובעים מכישורי לומדים בין קריאה מקוונת וקריאה מטקסט מודפס
והתמקדו בהבנת הנקרא ובמהירות הקריאה ,הצביעו על יתרון לקריאה מטקסט מודפס בכל הנוגע
להבנת הנקרא ,אך לא מצאו הבדלים מבחינת מהירות הקריאה בשני המדיומים .ייתכן שהיתרון
בקריאה מטקסט מודפס נובע מהניסיון הרחב של קוראים בשימוש במדיום המודפס ,המשפיע על
העדפותיהם לקריאה מטקסט מודפס ומחזק את יכולות הקריאה שלהם באסטרטגיות קריאה
מטקסט מודפס .עם זאת ,כפי שציינו אקרמן ולוטרמן ( ,)Ackerman & Lauterman, 2012עומס
קוגניטי בי בקריאה מקוונת (בשל חוסר היכרות עם מכשירי קריאה או עם אסטרטגיות קריאה
מקוונות) עשוי לפגום בהבנת הנקרא של קוראים בקריאה מקוונת .ממצאי מחקר המטה-אנליזה
של בן-יהודה ואחרים ( 4)2017הצביעו על הנמכה קלה אך מובהקת של הבנת הנקרא בלמידה
מטקסטים דיגיטליים .פער זה גדל כאשר מסגרת הזמן ללמידה הייתה מוגבלת (לעומת חופשית)
וכאשר הטקסט היה מידעי (לעומת טקסט סיפורי) .כפי שעלה ממחקר אמפירי שנערך בקרב 78
תלמידי כיתה ו' בדרום קוריאה ( ,)Jeong, 2014שמגיל צעיר (כיתה א') נחשפו לטכנולוגיות מידע
מתקדמות ,התלמידים לא השיגו ציונים גבוהים יותר במבחנים המקוונים לעומת המבחנים
המודפסים .המחקר ה צביע על כך שהיכרות עם טכנולוגיית המידע שונה מיכולת ההתאמה של
תלמידים למבחנים מקוונים .המחקר הצביע על סיבה עיקרית שהשפיעה על הציונים הנמוכים
במבחנים המקוונים :האמצעי להנגשת השאלות על גבי המסך (כלומר ,לא המבחן המקוון עצמו).
כך למשל ,התלמידים לא יכלו לעלעל בחזרה בחוברת המבחן כדי לקרוא את ההוראות בזמנם
החופשי .בנוסף ההנחיות היו מורכבות יותר במבחן המקוון לעומת המבחן המודפס.
דוח הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי ( )OECD, 2015הצביע על הבדלים בקריאה ובלמידה
מטקסט דיגיטלי ומטקסט מודפס בקרב תלמידים בני  15בבתי ספר על-יסודיים .כך למשל ,ב32-
המדינות שהשתתפו במבחני פיז'ה בשנת  2012נבחנו יכולות הקריאה של תלמידים במבחנים
מקוונים לעומת מבחנים מודפסים מסורתיים .במדינות המובילות בביצועי קריאה דיגיטלית כמו
סינגפור וקוריאה השיגו התלמידים ציון גבוה ב 20-נקודות יותר בקריאה מטקסטים מקוונים
 4מחקר זה נמצא בשלבי הערכה לקראת פרסום .ממצאים אלו המצויים כאן מתבססים על מצגת החוקרים בכנס
צ'ייס האחרון וכן על תכתובת אישית עם פרופ' רקפת אקרמן מצוות החוקרים.
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במבחנים דיגיטליים בהשוואה להישגיהם בקריאה באותה רמה מטקסטים מודפסים .זאת ועוד,
תלמידים באוסטרליה ,באוסטריה ,בקנדה ,ביפן ,בסלובקיה ובארצות הברית הפיקו ביצועים
טובים יותר במטלות במתמטיקה שדרשו שימוש במחשבים לפתרון בעיות בהשוואה להצלחתם
במשימות מסורתיות במתמטיקה במבחנים מודפסים על גבי נייר .יש לציין כי המשימות המקוונות
במבחני ההערכה הדיגיטליים בקריאה ובמתמטיקה פותחו באותה מסגרת כמו המבחנים
המודפסים ,אך נמצא שהמבחנים המקוונים מרחיבים את מגוון המצבים שבהם ניתן למדוד
הישגים בקריאה ובמתמטיקה (.)OECD, 2015
כפי שעולה מדוח הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי בנוגע להבדלים בין הישגי תלמידים
במבחנים מקוונים לעומת הישגיהם במבחנים מודפסים ,גם אופן ניהול המבחנים שונה בין המדיות
השונות .בעוד שמענה על מבחנים מודפסים נעשה באמצעות עפרונות ודפים במבחן שארך שעתיים,
התלמידים השיבו על המבחנים המקוונים באמצעות מקלדת ועכבר בעודם קוראים ממסך,
והמבחנים ארכו כ 40-דקות בלבד .יש לציין כי מספר הפריטים במבחנים המודפסים היה רב יותר
ממספר הפריטים במבחנים המקוונים .לאור האמור לעיל ,קיימת חוסר ודאות מסוימת במדידת
הביצועים במבחנים המקוונים ,בעיקר בקצוות הגבוהים והנמוכים ביותר של תוצאות מבחני
האוריינות .הדוח קבע כי תלמידים חזקים צפויים להצליח באותה מידה במבחנים מקוונים
ומודפסים .כ 8%-מהתלמידים בממוצע במדינות ה OECD-הגיעו לרמה הגבוהה ביותר ( 5ומעלה)
בקריאה מקוונת .מחציתם ( )4%הגיעו לרמת ביצועים ברמה דומה גם במבחני קריאה מודפסים.
באוסטרליה ,באסטוניה ובסינגפור שניים מתוך שלושה תלמידים השיגו אותן תוצאות במבחן
המקוון ובמבחן המודפס .לעומת זאת ,בפולין רק תלמיד אחד מתוך שלושה מהתלמידים הטובים
ביותר במבחן הקריאה המודפס הגיע להישגים הגבוהים ביותר במבחן המקוון .מסקנה אפשרית
שנובעת מממצא זה היא כי ייתכן שבפולין תלמידים בעלי הישגים טובים בקריאה מטקסט מודפס
הם חסרי כישורי הערכה וניווט ,כישורים שיכשירו אותם להיות קוראים מקוונים באותה רמה .בו
בעת ,בקולומביה ,בהונגריה ,בישראל ,ברוסיה ,בספרד ובאמירויות הערביות אחד מעשרה תלמידים
הוא בעל ביצועים נמוכים בקריאה מקוונת אך לא בקריאה מודפסת .תלמידים במדינות אלו
מתקשים עם הכישורים הטכנולוגיים הנדרשים לקריאה מטקסט דיגיטלי ,והם אינם מכירים באופן
רהוט את המוסכמות הדרושות לאינטראקציה בפלטפורמת המבחן המקוון .כתוצאה מכך הם
משיגים ביצועים נמוכים יותר במבחני הקריאה מטקסט דיגיטלי ,למרות כישורי הקריאה הטובים
יחסית שלהם (.)OECD, 2015
בנוסף ,תלמידים בסינגפור ,באוסטרליה ,בקנדה ,באירלנד ובארצות הברית דורגו במקום הגבוה
ביותר מבחינת איכות ממוצעת של כישורי ניווט במרשתת .התלמידים ידעו לבחור קישורים בקפידה
לפני שהקליקו עליהם וכן ידעו להשתמש בהם במידת הצורך כדי להשיב על השאלה במבחן המקוון.
דוח הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי ( )OECD, 2015הצביע על קשר חזק בין יכולת הקריאה
הדיגיטלית של התלמידים ובין איכות הניווט בטקסט הדיגיטלי .יכולת זו כוללת:


הערכת מהימנות המקורות והתוכן הצפוי לעלות במסכים הבאים בהתבסס על רמזים כגון
שם מסוים המשויך לקישור ,הטקסט המקיף אותו או כתובת ה URL-שמופיעה כשהעכבר
מצביע על הקישור;
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כישורי ארגון ומרחב כמו היכולת לבנות ייצוג מנטלי של מבנה האתר כדי לנוע בביטחון בין
עמודים שונים.

המבנה המסורתי של טקסטים מודפסים ותחושת המגע הפיזי עם הנייר שהם מציעים מסייעים
לקוראים לענות על דרישות מבחני ההערכה הבין-לאומיים בכל הקשור להערכת מיומנויות בקריאה
מודפסת .בקריאה בטקסט מקוון ניתן לאמוד כישורים אלו לעומת הטקסט המודפס על ידי מעקב
אחר מספר הקלקות ודפדוף של קוראים ,שכן משך פרקי זמן הניווט קשור למספר התנועות בין
עמודים שונים והתדירות שבה מתבצעת כל הקלקה או דפדוף .באופן זה ,ככל שזמני הדפדוף
ארוכים יותר הם מנבאים הצלחה רבה יותר .זאת ועוד ,התנהגות ניווט אפקטיבית יכולה לנבא
הצלחה במבחני קריאה דיגיטלית .ניווט מוצלח מאופיין בבחירה ממוקדת משימה :במה לקרוא,
וניתן למדוד אותה באמצעות הבחינה האם קוראים מגיעים למידע הרלוונטי בטקסט הדיגיטלי
ו"נוחתים" בעמודים הרלוונטיים .תלמידים שנבחנו במבחנים מקוונים ,אך לא נקלטו פעילויות
גלישה בעמודים שלהם ,חסרו ככל הנראה כישורי מחשב בסיסיים כמו שימוש במחשב או גלישה
במרשתת .ההערכה היא שכ 3%-מהתלמידים במדינות ה OECD-שייכים לקטגוריה זו (עם מספר
חריגות :בישראל כ 9%-מהתלמידים חסרי כישורי מחשב בסיסיים; בהונגריה כ ;7%-בקולומביה
כ ;15%-בברזיל כ.)OECD, 2015( )8%-

 3.2הבדלים הנובעים מהשפעות חברתיות-כלכליות
ניתוח סטטיסטי של תוצאות דוח הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי ( )2015הצביע על כך
שכישורי קריאה של תלמידים בטקסטים מודפסים יכול לחזות במידה רבה את כישורי הקריאה
שלהם בסביבה דיגיטלית .מכאן שפיתוח כישורי קריאה בטקסטים מודפסים עשויים לתרום
לכישורי גלישה טובים יותר בטקסטים דיגיטליים .חשוב לציין כי למצב החברתי-כלכלי יש השפעה
רבה על ביצועי תלמידים .לתלמידים מאוכלוסיות מוחלשות יש גישה מוגבלת למכשירים
טכנולוגיים ויש להם ניסיון מועט יותר בשימוש בהם .תלמידים ממעמד חברתי-כלכלי מבוסס
נוטים לקרוא במרשתת ולגלוש כדי להשיג מידע יותר מתלמידים מאוכלוסיות מוחלשות .באופן זה,
בקולומביה ,בבלגיה ובפולין היה למעמד החברתי-כלכלי השפעה רבה על ביצועים בקריאה מטקסט
דיגיטלי במבחני ההערכה הבין-לאומיים בשנת  ,2009אך השפעה זו נחלשה במבחנים שנערכו בשנת
 .2012שיפור זה התבטא גם בשיפור הגישה בבית התלמיד לטכנולוגיה .לאור זאת אפשר להסיק
ששוויון רב יותר בקריאה מטקסט דיגיטלי הושג באמצעות צמצום ההשפעה המסוימת של המעמד
החברתי-כלכלי על כישורים דיגיטליים ,מעבר להשפעה הכללית של המצב החברתי-כלכלי על
כישורי קריאה ( .)OECD, 2015מחקר שנערך בקרב תלמידי כיתה ה' בדרום מזרח ארצות הברית
ובדק את הבנת הנקרא מטקסט נרטיבי דיגיטלי מאשש מסקנה זו ( & Wilson, Zygouris-Coe,
 .)Cardullo, 2014אומנם ממצאי המחקר בנוגע להבנת הנקרא היו מעורבים ,אך מבחינת
המוטיבציה לקרוא ,ציינו החוקרים כי תלמידים שלמדו כיצד לגשת למידע ולקרוא טקסטים
דיגיטליים גילו יכולות גבוהות יותר מתלמידים שלא זכו להנחיה שכזו בשל מגוון נסיבות סביבתיות
כגון רקע חברתי-כלכלי.
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חשוב להדגיש כי אם בעבר הייתה הסברה שקיים חוצץ דיגיטלי ( )digital divideהמפריד בין
תלמידים שיש להם גישה למחשבים לאלו שלא ,ממצאי דוח הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי
הדגימו שכיום ניתן להגדיר כי החוצץ הדיגיטלי נשבר ,הפער בין תלמידים מעוטי יכולת לתלמידים
בעלי יכולת צומצם מאוד בין השנים  .2012–2009אך עם זאת עדיין ישנו פער מובנה בין הישגי
התלמידים הנובע ,ככל הנראה ,מהמיומנויות האקדמיות הבסיסיות ( & OECD, 2015; Wang
 .)Xing, 2018פערים הנובעים מהבדלים חברתיים-כלכליים משפיעים על הנגישות ,על השימוש ועל
הניסיון בייחוד בשימוש במבחנים מקוונים ( .)Ercikan, Asil, & Grover, 2018מחקר בקרב 5,990
תלמידים בחטיבות הביניים במדינת פלורידה שבארצות הברית מצא חוצץ דיגיטלי בין הבדלים בין
תלמידים המגיעים מרקע חברתי-כלכלי נמוך וגבוה ,בין תלמידים לבנים ללא-לבנים וכן הבדלי
מגדר (.)Ercikan, Asil, & Grover, 2018; Ritzhaupt, et al., 2013
נמצא קשר חיובי בין המצב החברתי-כלכלי של הורים ובין ההתנהגות המקוונות והשימוש
בטכנולוגיות מידע בקרב נוער ,נגישות מקוונות וכלים לשימוש נאות בטכנולוגיות מידע דיגיטליות.

 3.3הבדלים הנובעים מיכולת הוויסות העצמי
מחקרים שונים הצביעו על קושי בוויסות עצמי ( )Ning & Downing, 2012של קריאה ולמידה
מטקסטים דיגיטליים לעומת טקסטים מודפסים וטענו שסביבה דיגיטלית קשורה להיבטים האלה
(ברן ובן-יהודה:)Ackerman & Luterman, 2012; Lan, Lo., & Hsu, 2014 ;2017 ,


הרגלי למידה יעילים פחות



השקעה נמוכה יותר של מאמץ קוגניטיבי



קריאה שטחית ומרפרפת



יכולת ניטור עצמי מופחתת



הערכת יתר של הידע הנרכש



ניהול זמן למידה יעיל פחות

מחקר שנערך בישראל בקרב סטודנטים לתואר ראשון מצא שבתנאים שבהם ניתנה הכוונה
ללמידה והוגבל זמן הקריאה שיפרה קריאה מטקסט דיגיטלי דווקא את הבנת הנקרא לעומת
קריאה מטקסט מודפס ,בדגש על סטודנטים עם הפרעות קשב (ברן ובן-יהודה .)2017 ,ממצאי
המחקר הצביעו על הבדלים גדולים בין הבנת הנקרא מטקסט דיגיטלי של סטודנטים עם הפרעת
קשב מסוג  ADHDובין הבנת הנקרא של סטודנטים ללא הפרעת קשב .החוקרים בחנו את הבדלי
הבנת הקריאה מטקסט דיגיטלי ומטקסט מודפס בקרב שתי אוכלוסיות הסטודנטים ומצאו שציוני
הסטודנטים עם הפרעות קשב היו נמוכים יותר בקריאה מטקסט דיגיטלי ,למרות השערת המחקר
שלא יימצא הבדל בין הקבוצות .ממצא זה הצביע על ביטחון היתר של קבוצת הסטודנטים עם
הפרעות הקשב .מאחר שזמן הקריאה לא הוגבל במחקר והטקסט היה ארוך ,נראה שהבנת הנקרא
של הטקסט הדיגיטלי הושפעה לרעה אצל המשתתפים עם הפרעת קשב יותר מהבנת הנקרא
מטקסט מודפס .השערת החוקרים הייתה שעם הכוונה מוקדמת הבדלים אלו עשויים להיעלם.
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בקריאה מטקסט מודפס נמצא קשר חזק בין הגמישות הקוגניטיבית (היכולת להתמודד עם שינויים
סביבתיים ועם חוויות אישיות) להבנת הנקרא ,וייתכן שבפורמט זה גמישות קוגניטיבית טובה
מסייעת להתגבר על קשיים ביכולת ההקשבה .בפורמט הדיגיטלי לא נמצא קשר בין הגמישות
הקוגניטיבית ובין הבנת הנקרא ,ומסקנת החוקרים הייתה שהיכולת לעבור בין בניית מודל מנטלי
של תוכן הטקסט לבין אסטרטגיות למידה נפגעה בתנאי הטקסט הדיגיטלי ,והפער בהבנת הנקרא
בין סוגי הסטודנטים השונים בסביבה הדיגיטלית גדל (ברן ובן-יהודה.)2017 ,
מחקר נוסף בקרב תלמידים בגילים  12–7עם הפרעות קשב ערך השוואה בין תהליכי הלמידה
מחומרי לימוד מודפסים בהשוואה לחומרי לימוד דיגיטליים משני סוגים שונים :בסיסיים וחומרי
לימוד אינטראקטיביים הכוללים מולטימדיה ( .)Shaw & Lewis, 2005החוקרים ציינו כי בקבוצת
הביקורת ,שכללה משתתפים ללא הפרעות קשב ,התלמידים ביצעו פחות טעויות בשימוש בחומרי
למידה מודפסים וביצעו את מרב הטעויות בפורמט הממוחשב הבסיסי .לעומת זאת ,כצפוי
בהשערות המחקר ,תלמידים עם הפרעת קשב ביצעו את מספר הטעויות המועט ביותר בפורמט
הממוחשב הבסיסי .זאת ועוד ,בניגוד להשערות החוקרים ,התלמידים בקבוצת המחקר ביצעו את
מרב הטעויות בפורמט הממוחשב האינטראקטיבי שהכיל קטעי מולטימדיה .התלמידים דיווחו
שהפעילות הדיגיטלית הסיחה את דעתם מהמידע שניתן .הם נדרשו להאזין למידע המוצג על ידי
הדמות המצוירת לפני שיכלו לענות לשאלות ,מה שהוביל לתסכול בשל רצונם להמשיך במשימה
בקצב שלהם או לעבור ישירות לשאלות.
כפי שנאמר קודם לכן ,הספרות המקצועית עוסקת רבות בהשפעת המדיה על תהליכי ויסות
למידה ,והממצאים העולים בקשר לנושא זה מעורבים .מחקרם של לוטרמן ואקרמן ( )2013בחן את
ויסות הלמידה וההישגים במבחני סטודנטים מהטכניון ,מחצית הנבחנים היו נשים לנוכח ההבדלים
בין מבחנים מודפסים ומקוונים .החוקרים מצאו שציוני מבחנים לאחר למידה מטקסט מודפס היו
גבוהים יותר מאשר למידה מטקסט מקוון .עוד נמצא שנבחנים במבחנים מודפסים היו מדויקים
יותר בהערכת הצלחתם במבחן לעומת ביטחון היתר של נבחני המבחנים הדיגיטליים ( Ackerman
 .)& Goldsmith, 2011ממצאי המחקר הצביעו על כך ש 60%-מהמשתתפים העדיפו להדפיס את
הטקסט על פני קריאתו על גבי הצג 56% ,ציינו שהם מבינים טוב יותר מקריאת טקסט מודפס ,ו-
 38.5%חשבו שהם מבינים באותה מידה הן מטקסט מודפס והן מטקסט דיגיטלי .רק  5.5%מן
הסטודנטים השיבו שהם מבינים טוב יותר בקריאה מטקסט דיגיטלי .החוקרים גם ציינו שאפשר
לשפר את רמת הביצועים של הקוראים ואת דיוק הניטור בקריאה ממסך ,אך זה תלוי בהעדפות
הלומד לגבי המדיה של הצגת הטקסטים .משתתפים שקראו מטקסט דיגיטלי וגם העדיפו קריאה
מטקסט דיגיטלי על פני קריאה מטקסט מודפס שיפרו את ציוניהם ואת דיוק ההערכות שלהם לגבי
ההצלחה במבחן בעקבות ההתנסות עם המשימה .כך בוטל הפער הראשוני מול המשתתפים שקראו
מטקסט מודפס .לעומת זאת ,משתתפים שקראו מטקסט דיגיטלי ,אך העדיפו קריאה מטקסט
מודפס ,לא הצליחו לשפר את הישגיהם ולא את דיוק הערכותיהם לגבי מידת ההצלחה במבחן .עוד
עולה ממחקר זה שניתוח מעמיק של טקסט (על ידי רישום מילות מפתח) מאפשר למתן את ביטחון
היתר בנוגע לתוצאות המבחן ולשפר את ההבחנה בין מה שידוע וידוע פחות .באופן זה מתבטל
החיסרון בלמידה מטקסט דיגיטלי לעומת למידה מטקסט מודפס ללא תלות במדיה המועדפת
(לוטרמן ואקרמן.)2013 ,
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 3.4הבדלים מוחשיים והבדלים הקשורים לפריסת טקסט
עשת וגרי ( )Eshet-Alkalai & Geri, 2009בחנו כיצד משפיעה תצוגת הטקסט הנקרא (בדפוס או
במדיום דיגיטלי) על טיב קריאה ביקורתית וציינו כי כאשר הטקסט נקרא בעיצוב המקורי שלו
(כלומר טקסט דיגיטלי ממסך וטקסט מודפס מנייר) הקריאה היא הרמונית (.)congruent display
אולם כאשר טקסט שעוצב דיגיטלית נקרא על גבי נייר ולהפך – טקסט מודפס נסרק ונקרא ממסך
– זוהי קריאה דיס-הרמונית ( ,)incongruent displayשכן עיצוב הטקסט אינו תואם את המדיום
שבו הוא נקרא .במחקרם נעשתה השוואה בתנאי קריאה הרמונית של שתי אוכלוסיות קוראים:
תלמידים בני  16וסטודנטים בני  .26כל קבוצה חולקה לשניים :קבוצה שקראה טקסט דיגיטלי
ממסך וקבוצה שקראה טקסט מודפס מנייר .המחקר מצא הבדלים מובהקים בסוגי הקריאה.
בבדיקת הקריאה הביקורתית בתוך אותה קבוצת גיל נמצא שהסטודנטים שקראו טקסט מודפס
גילו הבנה רבה יותר מהסטודנטים שקראו את הטקסט הדיגיטלי .בקרב תלמידי התיכון ביצועיהם
של התלמידים שקראו טקסט דיגיטלי עלו על אלה של קוראי הטקסט המודפס .מחקר נוסף שבחן
את העדפות הקריאה של תלמידי כיתה ד' מספר מודפס ומספר דיגיטלי שנקרא במכשיר טאבלט
נמצא כי הביקורת העיקרית על הספרים הדיגיטליים הייתה הקושי בדפדוף במכשיר כדי למצוא
עמוד מסוים במטלות קריאה קבוצתיות ( .)Mcvicker, 2018גם סוגיית הפונטים השונים צוינה
כקושי במטלות קבוצתיות ,כאשר נאלצו התלמידים להסכים על העמוד המדובר במטלה שהטילה
המורה ,כך שיוכלו לקרוא אותו בקבוצה .יותר משליש מהתלמידים העדיפו את הספר המודפס
בעיקר מסיבות אסטטיות :להחזיק ספר אמיתי ביד שיעניק תחושה ממשית .הקריאה בספר
דיגיטלי צוינה כחוויה מסוג אחר .התלונות על הקריאה בספר מקוון נגעו לתחושת הסחת דעת
בקריאה דיגיטלית .ייתכן שהדבר נובע מכך שספרי הלימוד הדיגיטליים נוספו לתוכנית הלימודים
לצד חומרי לימוד רגילים ,מה שהקשה על מעבר התלמידים ממדיה אחת למדיה אחרת.

 3.5הבדלים הקשורים לאוריינות שפתית
ספרות המחקר מציינת את הממצאים המעורבים בנוגע להבדלים בקריאה מטקסט דיגיטלי לעומת
הקריאה מטקסט מודפס בכל הקשור לפיתוח אוריינות שפתית בעיקר בקרב תלמידים צעירים .כך
למשל ,הצביעו החוקרים מול ,באס ודה-ג'ונג ( )Mol, Bus, & de Jong, 2009על כך שבקריאה
מספר דיגיטלי אינטראקטיביות יכולה להסיח את הדעת מהסיפור עצמו לכיוונים שאינם קשורים
ישירות לסיפור .מבחינת ההתפתחות הפונולוגית ,הבנת העלילה וקריאת מילים בשתי המדיות
השונות עלה במחקרם היתרון של הטקסט המודפס בהתפתחות הבנת העלילה .מחקרים
השוואתיים בקרב תלמידים צעירים מצאו יתרון להתפתחות האוריינית עם החשיפה לספר קריאה
דיגיטלי בכל הקשור לידע על המידע המודפס ,במודעות הפונולוגית ,בניצני אוצר המילים ובהבנת
העלילה .כמו כן ,הממצאים הצביעו על יתרון לטקסט דיגיטלי הכולל מולטימדיה לעומת טקסט
דיגיטלי סטטי בכל הקשור להתפתחות אוריינות שפתית בקרב תלמידים צעירים ( Shamir, Korat,
.)& Barbi, 2008; Wood, 2005
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מחקר שעסק בהבדלי הקריאה והלמידה בין טקסט דיגיטלי וטקסט מודפס בקרב סטודנטיות
הלומדות בקורס אנגלית כשפה שנייה התמקד בשאלה :כיצד קריאה מספרים דיגיטליים משפיעה
על קצב הקריאה ,על רהיטות הקריאה ועל גישות הסטודנטים כלפי קריאה? (.)Akbar, et al., 2015
לדעת החוקרים ,בתחום הלמידה של שפה שנייה ,קריאה פשוטה היא הדרך האפקטיבית ביותר
לרכוש אוצר מילים .ממצאי מחקר זה העלו שסטודנטיות שהתחילו לקרוא בקצב איטי יותר
בתחילה מהספר הדיגיטלי התקדמו במהירות רבה יותר לקריאה שוטפת בשפה האנגלית בהשוואה
לקריאה מן הספר המודפס .השערת המחקר הייתה כי הסטודנטיות ,שנחשפו לקריאה דיגיטלית
לפני הקריאה מהטקסט המודפס ,יוכלו להתקדם במהירות רבה יותר בקצב הקריאה שלהן
בהשוואה לקריאה מספרים מודפסים .אולם ,באופן בלתי צפוי ,ממצאי המחקר העלו שמבחינת
רצף הקריאה (ההבנה) ,מרבית הסטודנטיות רכשו רמות נמוכות יותר של הבנה בקריאה מטקסט
דיגיטלי לעומת הקריאה מהטקסט המודפס ,ללא קשר להעדפותיהן מבחינת קריאה מקוונת או
מודפסת .כמו כן ,הצביע המחקר על העדפה ברורה לקריאה מספר מודפס לעומת קריאה מספר
דיגיטלי בשפה האנגלית ,בעיקר בקרב סטודנטיות מעל גיל שלושים .לעומת זאת ,ניהול הזמן נמצא
כבעייתי יותר בקריאת ספר מודפס לעומת קריאה מספר דיגיטלי ,בשל העובדה שהמכשיר החכם
עמד לרשות הסטודנטיות בכל זמן ומקום .מבחינת הקושי להתמקד ,הצביע המחקר על כך שסוגיה
זו חמורה יותר בקריאה מספר דיגיטלי בקרב סטודנטיות שאינן רגילות לקרוא באנגלית .בין
הנימוקים שצוינו להבדלים אלו היו :השימוש המסורבל במסך בקריאה מטקסט דיגיטלי; חוסר
ניסיון בשימוש במכשירים חכמים; האצה בקצב הקריאה של קוראים מטקסט דיגיטלי בהשוואה
לקריאה מטקסט מודפס.
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 .4יתרונות וחסרונות של ספרי לימוד דיגיטליים לעומת ספרי לימוד מודפסים
ספרים הם אחד מיסודות התרבות האנושית ,אשר למרות העדכונים בתהליכי הדפוס ,חומרי הדפוס
ותעשיית ההוצאות לאור ,כמעט לא השתנו בתצורתם מאז העת העתיקה .אולם החל משנות
השבעים של המאה הקודמת החלה לצמוח לצד המדיה המודפסת גם מדיה חדשה לגמרי :הספר
הדיגיטלי (המכונה גם הספר האלקטרוני .)electronic book or e-book :הספר הדיגיטלי הוא
פורמט מקוון של ספר ,הניתן להצגה על גבי צג מחשב או במכשיר חכם אחר (.)OECD, 2012
בבואנו לנתח את היתרונות ואת החסרונות של ספרי לימוד דיגיטליים לעומת ספרי לימוד
מודפסים יש לזכור כי גם מהותו של הספר בכלל ושל ספר הלימוד בפרט השתנתה בעידן הדיגיטלי.
כפי שקבע ביל קופ ,ספר אינו עוד העצם המוחשי ,הוא אינו חייב להיות מודפס ,הוא יכול להופיע
בפורמט ויזואלי מקוון או כקובץ שמע .ספר הוא הצורה הטקסטואלית ואמצעי תקשורת ( Cope,
 .)2001, p. 455 in Sargeant, 2015נלסון ( )Nelson, 2008 in Min, 2017הגדיר את הספר
הדיגיטלי כספר שאותו אפשר לקרוא על גבי צג מחשב ,באמצעות תוכנת קריאת ספר דיגיטלי או
במכשיר נייד .ספר לימוד דיגיטלי הוא ספר ללמידה והוראה המונגש בפורמט דיגיטלי
( .)Moorefield-Lang, 2013 in Al-Ali & Ahmed, 2015במקור אלו היו קבצי  PDFפשוטים של
ספרים מודפסים (המכונים כיום  .)digitized booksמקצתם כללו גם פעילויות אלקטרוניות נוספות
כדי להפוך אותם למושכים יותר .עם חדירת הטאבלטים החלו הוצאות לאור רבות ליצור ספרי
לימוד דיגיטליים המעוצבים באופן ייחודי כדי לנצל את מלוא הפוטנציאל הגלום בחוויה
הדיגיטלית ,אם באמצעות שיטת ההנגשה של הידע או אם בפריסת התוכן .ספרי לימוד דיגיטליים
רבים מציעים מבנה זורם של תוכן ,ללא מספרי עמודים או חלוקה קבועה של נושאים .התוכן
מותאם לכל מכשיר ומוצג באופטימליות רבה ביותר כדי להתאים לגודלו של מסך המכשיר .בנוסף
לכך ,בשנים האחרונות יש מעבר מספרי לימוד דיגיטליים פשוטים (סרוקים) לספרי לימוד
דיגיטליים ואינטראקטיביים המציעים חוויה לימודית שיתופית ,אינטראקטיבית ומקוונת
(.)Goodwyn, 2014; Al-Ali & Ahmed, 2015
לספרי לימוד דיגיטליים מספר יתרונות על פני ספרי לימוד מודפסים:
 .1משקל – סל ספרי לימוד מודפסים ממוצע כיום שוקל חמישה קילוגרמים בקירוב .לעומתו
משקל כל ספרי הלימוד הדיגיטליים לאורך שש שנות לימוד ,כולל משקל הטאבלט ,הוא כ-
 650גרם .ניתן לאחסן אלפי ספרים דיגיטליים במכשיר חכם כמו  e-readerשגודלו קטן
ומשקלו קל מזה של ספר ממוצע בכריכה קשה.
 .2עדכניות – על אף הרצון שספרי לימוד יהיו חדשים ,נקיים ומעודכנים להוצאה האחרונה,
אין זה המצב תמידית במקרה של ספרי לימוד מודפסים (משיקולי עלות רווח השימוש
בשירותי השאלת ספרים משומשים וקנייה של ספרים מיד שנייה מלומדים קודמים) .ספר
לימוד דיגיטלי הוא חדש תמידית ,מעודכן ואינו מכיל "עקבות" של תלמידים קודמים
שהשתמשו בספר .יתרון חשוב נוסף הוא שמוציאים לאור ומחברי ספרי לימוד דיגיטליים
יכולים לעדכן את תוכני הספר ואת החומר הלימודי בקלות רבה ובעלות נמוכה.
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 .3אינטראקטיביות – לספר לימוד דיגיטלי ניתן להוסיף סרטי וידאו ,קובצי קול ,קישורים,
תמונות ועוד .כל אלה תורמים להבניה טובה יותר של הידע ולהמחשת שלל הנושאים
הנלמדים באמצעות אינטראקציות בין הלומד והטקסט .כמו כן כלים אלו מאפשרים
שימוש בנושאים אקטואליים להגברת העניין והמעורבות בלמידה.
 .4הוספת הערות ,סימניות ודגשים – ניתן להוסיף הערות על גבי דפי הספר הדיגיטלי וגם
לערוך ולשתף אותם .כמו כן ,ניתן להוסיף סימניות ,לסמן ולהדגיש את הטקסטים בשלל
דגשים צבעוניים ,מה שאסור (ובצדק) בספר המודפס.
 .5חיפוש בתוך הספר הדיגיטלי – אחד מיתרונותיו הגדולים של ספר לימוד דיגיטלי הוא
היכולת לחפש מילים ,משפטים ,שכבות מידע הערות ופתקים ובכך לייעל את תהליך
הלמידה ולשפרו.
 .6חיפוש במרשתת מתוך הספר – כל מילה ,משפט או תוכן ניתן לחיפוש בקלות וכן אפשר
להרחיב מתוך ספר הלימוד הדיגיטלי אל עולם המידע האין-סופי של המרשתת.
 .7שיתופיות – ספרי הלימוד הדיגיטליים מאפשרים למורים ,לתלמידים ולכיתה ללמוד
ולשתף תכנים בקלות וביעילות ,דבר המקדם את היכולות ללמידה שיתופית ומפתח אותן
בבית הספר ובין תלמידים.
 .8תרגום והקראה של טקסטים – היכולת לתרגם בקלות משפטים ומילים מתוך ספר הלימוד
הדיגיטלי ובנוסף גם להשתמש במנגנון ההקראה מהווים יתרון נוסף על פני הספר המודפס.
 .9נוחות – ניתן להתאים את גודל הגופן לפי הצורך ,את צבעו ואת צורתו ,כך שניתן לקרוא
את הספר הדיגיטלי גם בחושך ובתנאי קריאה שאינם מיטביים.
 .10מעבר מהמסך הקטן למסך בכיתה – ניתן להקרין או להציג את הספר על מסך גדול
ולאפשר דיון כיתתי בטקסט ,תמונת מפה או כל תוכן אחר.
 .11זמינות גבוהה – ספרי הלימודי הדיגיטליים זמינים בכל עת ובכל מקום במגוון מכשירים
חכמים :בטאבלט ,במחשב האישי ובטלפון הסלולרי.
 .12ידידותי לסביבה – ספר הלימוד הדיגיטלי חסכוני בנייר ובמשאבים אחרים להפקת הספר
כמו דיו ,וכן חסכוני במשאבים כמו דלק ,הדרושים לצורך שינוע ,הובלה והפצה לחנויות.
 .13חיסכון במקום – ספרים מודפסים דורשים מקום רב לאחסון לעומת ספרי לימוד
דיגיטליים המאוחסנים על גבי זיכרונות דיגיטליים המכילים מידע רב בנפח מזערי.
 .14שרידות גבוהה – ספר לימוד דיגיטלי קל לשמירה ולגיבוי .ניתן לרוב לגבות ספרים
דיגיטליים במחשב או בענן כדי שיהיו מחוסנים בפני אובדן ,גניבה או נזק אחר.
 .15עלות – מחיר ספרי הלימוד הדיגיטליים עבור תלמידים (בעיקר במוסדות להשכלה גבוהה)
הופך אותם לאטרקטיביים יותר בהשוואה לעלות ספרים מודפסים.
 .16נגישות – ניתן לרכוש ,להוריד או לקרוא ספר דיגיטלי באופן מיידי באמצעות קישור
אלחוטי למרשתת מבלי לצאת מהבית; ספרים שהפצתם אינה מוגבלת משיקולי זכויות
יוצרים ניתנים להורדה ללא עלות; זאת ועוד ,קיימת אפשרות הקראת הטקסט בקול (text-
 )to-speachעבור כבדי ראייה ,קשישים או קוראים עם דיסלקציה .מאפיין זה שימושי
במיוחד למטרות למידת שפה ,שכן ניתן להאזין לתוכן הכתוב כדי לסייע בפיתוח כישורי
דיבור וקריאה.
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 .17מדידה והערכה – ניתן לבצע מדידה של תהליך הקריאה באמצעות מעקב אחר נתונים,
בחינתם וניתוחם.
יתרונות ייחודים למכשירים חכמים קוראי ספרים כמו "קינדל" או טאבלטים:


נראות הטקסט הדיגיטלי – בדומה לגודל ולצורה של עמוד בספר בכריכה רכה ממוצע



מסך המדמה ספר – כתב שחור על גבי מסך לבן



גודל – המכשיר הוא קטן ונייד

מנגד ,לספר הדיגיטלי יש כמה חסרונות על פני הספר המודפס:


תצוגת איורים או דיאגרמות – ספרים דיגיטליים המכילים איורים גדולים או דיאגרמות
אינם קלים לצפייה על גבי צג;



פריסת התוכן – בספרי לימוד דיגיטליים רבים פריסת התוכן אינה מאפשרת ללומדים
לעקוב אחר הטקסט באמצעות סימנים כגון כותרים או איורים ,באופן שמשפיע על הבנת
הטקסט;



עלות המכשיר החכם – המכשירים החכמים המשמשים לקריאת ספרים דיגיטליים
יקרים ,על אף שעלות רכישתם יורדת עם השנים;



קושי בראייה בקריאה לאורך טווח – סוגיות הקשורות לבעיות ראייה בעקבות השימוש
בספרי לימוד דיגיטליים צוינו ,שכן לקוראים קשה לקרוא לאורך זמן על גבי הצג .אין זה
המצב לגבי השימוש במכשירים קוראי ספרים שאינם קורנים כמו "קינדל" לדוגמה.

למרות יתרונותיהם הרבים הספרים הדיגיטליים טרם נכנסו במלואם לתוכניות הלימודים
השונות ,ולראיה גם במדינות כגון קוריאה וסינגפור שבהן התשתית מודרנית ורחבה והתלמידים
בעלי יכולת אוריינית טכנולוגית גבוהה ,אין שימוש רווח בספרים דיגיטליים בבתי ספר ,כפי שנדגיש
בפרק האחרון בסקירה זו העוסק במדיניות ורגולציה של נושא הטמעת חומרי לימוד חדשים
במערכת החינוך (.)OECD, 2015
מחקר שעסק בשימוש בספרי לימוד דיגיטליים להוראת אנגלית כשפה שנייה מצא ש95%-
מהסטודנטים נהנו מהשימוש בספרים הדיגיטליים ללימוד אנגלית;  98%סברו שהספרים
הדיגיטליים סייעו להם לשפר את כישורי הקריאה וההאזנה שלהם;  89%מהם סברו שכישורי
הקריאה והדיבור השתפרו באמצעות הספרים הדיגיטליים .בנוסף לכך 60% ,סברו שספרי לימוד
דיגיטליים היו מועילים יותר מספרי לימוד מודפסים ותרמו ללמידה ,ו 88%-סברו ששימוש בספרי
לימוד דיגיטליים בשיעורי שפה תרמו ללמידת השפה הזרה .עם זאת 63% ,האמינו שיכלו ללמוד
טוב יותר מספרים מודפסים .הקושי העיקרי שצוין הוא חוסר היכולת לרשום הערות ידניות על גבי
הטקסט הדיגיטלי ,וכן דווח על מאמצי ראייה בשל השימוש בצג המחשב.
לספרי לימוד דיגיטליים מגוון מאפיינים המאפשרים למידה עצמאית ומעודדים סטודנטים
להתקדם לפי הקצב האישי שלהם :גרסאות שמע של קטעי קריאה ,נגישות מיידית לקטעי האזנה,
היכולת לבדוק תשובות בשאלות אינטראקטיביות וקבלת משוב בסיסי אך מיידי הם מאפיינים
מוערכים על ידי תלמידים המאמינים שמאפיינים אלה תורמים ללמידה שלהם ( & Al-Ali
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 .)Ahmed, 2015מחקרים רבים שבחנו את תרומת ספרי הלימוד הדיגיטליים ללמידה הוכיחו
שתלמידים היו מעורבים יותר בתהליכי למידה באמצעות ספרי לימוד דיגיטליים לעומת חומרי
לימוד מסורתיים ,שכן ספרי הלימוד הדיגיטליים סייעו בפיתוח מוטיבציה גבוהה יותר לקרוא
( .)Goodwyn, 2014; Segal-Drori, et al., 2010מחקרים שהתמקדו בסוגיה זו מנקודת המבט של
מורים היו מועטים ,והם עסקו בעיקר במוסדות להשכלה גבוהה .כך למשל ,גודויין ( Goodwyn,
 )2014בחן את הסוגיה מנקודת המבט של המורים .המשתתפים במחקר זה החשיבו את עצמם
כקוראים מתמידים ,ופעילות הקריאה נתפסה עבורם כפעילות חשובה ( ,)99%מרגיעה ( )90%ומהנה
( .)74%מרביתם שאפו לקראו יותר ,ומחציתם ציינו שהיו רוצים להשתמש במכשירים חכמים
לקריאת טקסטים דיגיטליים בכיתותיהם בשל נגישות הטקסטים ,קלות השימוש בהם בכתיבת
הערות והגישה המיידית למילונים.
ממצאי המחקרים שעסקו ביתרונות ובחסרונות של ספרי לימוד דיגיטליים וספרי לימוד
מודפסים היו מעורבים .כך למשל ,מחקרים שהשוו בין תרומת ספרים דיגיטליים לקריאה עצמאית
של ילדים ולאוריינות השפתית לעומת הקראה של מבוגרים מספר מודפס לילדים הדגישו את
יתרונות הספרים הדיגיטליים על פני ספרי הלימוד המסורתיים המודפסים ( De Jong & Bus,
 .)2002; Segal-Drori, et al., 2010לעומת זאת ,קורט ושמיר ( )Shamir & Korat, 2007טענו כי
לשני סוגי המדיות יש תרומה דומה להתפתחות מיומנויות קריאה ואוריינות שפתית בקרב
תלמידים בגיל הרך ,אך יש חשיבות לתיווך מבוגר בתהליך ( .)Segal-Drori, et al., 2010ייתכן
שתוצאה זו הייתה קשורה לאיכות ספרי הקריאה הדיגיטליים המסחריים הנמצאים בשימוש בבתי
ספר .סגל-דרורי ואחרים ( )Segal-Drori, et al., 2010בחנו את היתרונות ואת החסרונות של
קריאה מספר לימוד דיגיטלי בקרב תלמידים צעירים ופיתוח אוריינות שפתית .מחקרם התמקד
בספרי קריאה דיגיטליים חינוכיים המקדמים אוריינות בסיסית כדי לבחון מודעות פונולוגית,
קריאת מילים ומודעות לדפוס בקרב תלמידים משכבה חברתית-כלכלית נמוכה ,זאת לאור תוצאות
מחקרים שונים על הקשר שבין רמה חברתית-כלכלית ובין רמה נמוכה יותר של אוריינות בסיסית
בקריאה .בישראל קיימים פערים גדולים מאוד ברמת האוריינות בקריאה בין ילדים משכבות
חברתיות-כלכליות נמוכות וגבוהות ,ומחקר זה בחן את ההבדלים הקיימים בין קריאה מספר לימוד
מודפס בהנחיית מבוגרים ,קריאה מספר לימוד דיגיטלי ללא הנחיית מבוגרים וקריאה מספר לימוד
דיגיטלי בהנחיית מבוגרים בקרב ילדי גן חובה (גיל .)6–5
תוצאות המחקר הצביעו על כך שבקבוצת הלמידה מספר לימוד דיגיטלי בהנחיית מבוגרים
הייתה התקדמות רבה יותר בקריאת מילים ובהבנת הדפוס בהשוואה לשאר הקבוצות .הממצאים
הצביעו גם על התקדמות רבה יותר במודעות פונולוגית מאשר בשתי הקבוצות האחרות .תוצאות
אלו הן יוצאות דופן ,שכן שום מחקר קודם לא בדק את היעילות של קריאה מספר דיגיטלי עם או
ללא הנחיית מבוגרים בקרב ילדים צעירים הרוכשים מיומנויות קריאה .תוצאות אלה מרמזות על
כך שקריאה עצמאית בספר דיגיטלי ,שמיועד לילדים צעירים ,אולי אינה מספקת כדי להתקדם
במידה רבה בפיתוח מיומנות הקריאה .ילדים צעירים זקוקים לתמיכה של הנחיית מבוגרים כדי
להגיע לתוצאות אפקטיביות יותר בהקניית כישורי קריאה בסיסיים .לצד הנחיית מבוגרים,
שנמצאה כגורם חשוב בהצלחת תלמידים ,השילוב בין הנחיית מבוגרים ובין קריאה מספר דיגיטלי
הייתה יעילה יותר מאשר השילוב בין הנחיית מבוגרים וקריאה מספר לימוד מודפס .ילדים בקבוצה
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זו אכן השתפרו במודעות הפונולוגית ,אך התקדמו פחות בקריאת מילים וביכולות זיהוי מילים
מטקסט מודפס .מכאן אפשר להסיק כי השילוב בין הנחיית מבוגרים ומאפייני המולטימדיה בספר
הדיגיטלי קידמו את כל שלושת סוגי הכישורים.
מחקר נוסף בקרב תלמידים בגני טרום חובה וגני חובה ממעמד חברתי-כלכלי נמוך בישראל עסק
בשימוש בספרי לימוד דיגיטליים לפיתוח אוצר מילים בקריאה על ידי שימוש במילון בספר
הדיגיטלי ( .)Korat & Shamir, 2012המחקר התמקד בשאלה האם ילדים צעירים ,שטרם למדו
קרוא וכתוב בבית ספר ,יכולים ללמוד משמעות וקריאה של מילים על ידי פעילות עם מילון ממוחשב
המשולב בספר קריאה דיגיטלי .השערת המחקר הייתה שתלמידים צעירים יכולים ללמוד זאת
בשילוב עם מצגת מולטימדיה של המילה (ויזואלית ,בקול ובדפוס) כחלק מתהליך הבנת הסיפור.
ממצאי מחקר זה הצביעו על התקדמות רבה יותר של הילדים שהשתמשו בספרים דיגיטליים
בהשוואה להתקדמות הילדים בקבוצת הביקורת שלא השתמשו בספר דיגיטלי .ההתקדמות ניכרה
הן מבחינת הקריאה והן מבחינת הבנת משמעות המילה .מכאן שלספרים דיגיטליים יש פוטנציאל
טוב לתמיכה בהבנת מילים בקרב ילדים בשילוב מילון ממוחשב בשני תנאים :המילה הופיעה
במילון הממוחשב ,והמילה הופיעה בטקסט ללא המילון הממוחשב .תוצאות מעניינות אלו הן
הוכחה ראשונה לכך שמילון ממוחשב יכול ללמד ילדים צעירים ,לפני שלב הלמידה הפורמלי בבית
ספר ,לא רק את משמעות המילה ,אלא גם כיצד לקרוא אותה ,אך יש חשיבות לשילוב בין חומר
הלימוד הדיגיטלי לחומר הלימוד המודפס.
מסקנות מחקר זה הדגישו את יתרונות ספרי הלימוד הדיגיטליים ככלי עזר לילדים צעירים עם
בעיות למידה או מרקע חברתי-כלכלי נמוך כדי להתגבר על המכשולים בהתפתחות קריאה כמו
אוצר מילים מצומצם ומודעות פונולוגית מועטה ,וכדי לעלות את רמת המוטיבציה הפנימית ולהיות
מעורבים בפעילויות קריאה .כפלטפורמה ממוחשבת הספר הדיגיטלי מציע הזדמנויות המעודדות
ילדים להתקשר לסיפורים ולמאפיינים החינוכיים שלהם בדרכים שונות מההזדמנויות המוצעות
בספרי לימוד מודפסים .חומרי לימוד דיגיטליים חושפים ילדים להסברים ,השונים מבחינת
איכותם מהקיים בספרי לימוד מודפסים ,והמופיעים באופנים מסונכרנים שונים כמו בשילוב
פונקציות המחזקות כישורים קוגניטיביים שונים הקשורים לאוריינות קריאה .כפי שציינו קודם
לכן ,אין משמעות יתרונות אלו שקריאת מבוגרים לילדים צעירים אינה נחוצה עוד .אדרבה ,ליווי
מבוגרים בקריאה הוא חיוני ,שכן הוא מספק עדיין את החוויה המרכזית באמצעותה ילדים רוכשים
שפה וכישורי אוריינות .אולם ליווי מבוגרים משלים באפקטיביות ,בשל היותו כלי סטנדרטי
להוראה ,את הקריאה מספר לימוד דיגיטלי .זאת ועוד ,ספר הלימוד הדיגיטלי מאפשר למורה
בכיתה הטרוגנית להתפנות לסייע לתלמידים בסביבות למידה שאינן דורשות תשומת לב תמידית
וכן להתפנות למשימות פדגוגיות נוספות.
וייס וביתן ( )2016חקרו את השפעות הלמידה מספר לימוד דיגיטלי למתמטיקה ברמה ג' של
תוכנית "עת הדעת" 5לילדי כיתות ו' בצפון ישראל ,המכיל תוכן דיגיטלי מודולרי ואינטראקטיבי
 5תוכנית "עת הדעת" נוסדה בשנת  2005כתוכנית חלוצה בנושא הוראה דיגיטלית וטכנולוגיות למידה ,והיא משרתת
יותר מ 1,200-בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים באמצעות מערכת דיגיטלית לקידום הישגים במקצועות הליבה:
מתמטיקה ,אנגלית ,מדעים ,שפה וכן תוכנית לקידום הישגים .ראו.https://www.timetoknow.co.il/about-us/ :
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וכן תמיכה ממערכת ניהול למידה ,בנוסף לתוכני המקצוע ולקישוריות לסרטונים ולפעילויות.
התלמידים שהשתתפו במחקר ציינו את רמת הריכוז הגבוהה בזמן שימוש בספר הלימוד הדיגיטלי
באופן עצמאי וכן את האפשרות לקבל משוב מיידי אישי .רבים מהם ציינו את תחושת ההנאה
שסייעה בהנעת הלמידה בשל החוויה הלימודית הנובעת מהשימוש בספר הדיגיטלי ,שהובילה
בתורה ללמידה משמעותית .ממצאים אלו דומים לממצאי מחקרים נוספים שנסקרים בפרק זה
המציינים תהליכים אלו בלמידת תלמידים כיתרונות השימוש בספרי לימוד דיגיטליים .כך למשל,
רוזן ( )Rosen, 2011ורוזן ובק-היל ( )Rosen & Beck-Hill, 2012ציינו כי תוצאות הלמידה של
תלמידי כיתה ד' בעיר טקסט שבארצות הברית בעקבות השימוש בספר הלימוד הדיגיטלי של
תוכנית "עת הדעת" שם היו גבוהות במידה רבה במקצוע המתמטיקה (וכן בקריאה ובכתיבה)
בהשוואה לקבוצת הביקורת שלא השתמשה בספר הדיגיטלי.
גם מחקר שנערך בארצות הברית על שימוש בחומרי לימוד דיגיטליים לרכישת אוצר מילים
בקרב תלמידי כיתות ב' ממעמד חברתי-כלכלי נמוך וממוצא היספני או אפרו-אמריקני הלומדים
בבתי ספר ציבוריים עסק בשאלה כיצד טכנולוגיות חדשות ואסטרטגיות להטמעה של אוצר המילים
באמצעות חומרי לימוד דיגיטליים תומכות בפיתוח אוצר המילים של תלמידים .המחקר גם התמקד
באפקטיביות האסטרטגיות הללו בסיוע לתלמידי כיתות ב' בפיתוח אוצר המילים שלהם ,זאת
בהשוואה לחומרי לימוד מסורתיים ( .)Huang, 2015ממצאי מחקר זה הצביעו על כך שלאחר
סמסטר אחד של חשיפה לחומרי לימוד דיגיטליים כמו פעילויות מקוונות לרכישת אוצר מילים עלו
הציונים בכיתת ההתנסות במידה רבה בהשוואה לקבוצת הביקורת שבה לא השתמשו בחומרים
אלו .מבחינת האפקטיביות נמצא שהפעילויות המקוונות סיפקו הוראה לרכישת אוצר מילים בעלת
משמעות וממוקדת מטרה בסביבת הלמידה .אסטרטגיות הוראה מסוימות וגישת הנחייה ישירה
יצרו הזדמנויות רבות יותר לאינטראקציות חברתיות בין תלמידים ולשיתופי פעולה .התלמידים
בקבוצת הניסוי היו נכונים יותר לבלות זמן בתוכניות ההתערבות מאשר התלמידים בקבוצת
הביקורת .הם גם דנו באסטרטגיות של למידת מילים בתחומי תוכן שונים .המחקר גם הצביע על
כך שפרקטיקות ההוראה תרמו והשפיעו רבות על תוצאות הלמידה של התלמידים .המורה בקבוצת
הניסוי יישם מגוון אסטרטגיות הטמעה טכנולוגיות ותמך בתלמידים בתחומי לימוד שונים ,הוא
סייע לקוראים מתקשים שהיו זקוקים לפתח את אוצר המילים שלהם כדי להגביר את יכולתם
לקרוא באופן שוטף ולהבין את הטקסטים הדיגיטליים .ממחקר זה עולה שטקסטים דיגיטליים,
המלווים במולטימדיה ,מקדמים את התפתחות הקריאה ומעניקים לתלמידים הזדמנויות רבות
יותר לאימון עצמי בקריאה אילמת ובעל פה .הממצאים מראים כי ספר הלימוד הדיגיטלי העניק
הזדמנויות לשמוע ,לראות ולהשתמש במילים בדרכים רבות ומגוונות .המחקר גם הוכיח שהטמעת
הוראה של אוצר מילים בתחומי עניין וגישה לטקסטים דיגיטליים מעניינים תרמו למוטיבציה של
התלמידים ולסקרנותם בנושא ,מה שהשפיע בתורו על ביצועי התלמידים ומעורבותם בלימודים.
התלמידים היו סקרנים בנוגע לתוכנה ללמידת אוצר מילים ,שיחקו עם הדמויות המאוירות ויצרו
אינטראקציה עם המילים .תוצאות אלו מאששות מחקרים קודמים על הקשר בין משחק מילים
לקידום אוריינות קריאה ואוצר מילים בקרב ילדים ( ;Beck, et al., 2005, in Huang, 2015
.)Penno, Wilkinson, & Moore, 2002, in Huang, 2015
מבחינת המורה ,שינוי בגישת ההוראה לפרקטיקות הנחייה ישירה סייעה לתלמידים להשתמש
בטכנולוגיות החדשות כדי לקדם את כישורי הקריאה שלהם ולחבר בין פרקטיקות הקריאה ותהליך
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התפתחות מיומנויות כתיבה ,גם בקרב תלמידים מתקשים .המורה של קבוצת הניסוי הנחתה
תלמידים כיצד לשחק בתוכנה ולעבוד עימה כדי לרכוש אוצר מילים .האסטרטגיות שלה היו
אפקטיביות כי הן עודדו תלמידים גם לרכוש אוצר מילים חדש .תלמידים גם השתוקקו יותר
להשתתף בפעילויות הקבוצתיות .לעומת זאת ,בקבוצת הביקורת לא חל שינוי בפרקטיקות
ההוראה .התוצאות הראו שהתלמידים בקבוצת הניסוי רכשו אוצר מילים רב יותר והיו מעורבים
יותר בלמידה לאחר סמסטר של ניסיון זה .כפי שצוין בפרקים הקודמים ,מחקרים בישראל בקרב
תלמידים צעירים משכבות חברתיות-כלכליות נמוכות העלו ממצאים דומים ( Korat & Shamir,
.)2012; Segal-Drori, et al., 2010; Shamir & Korat, 2015
חוויית הקריאה בספר לימוד דיגיטלי מתאפיינת בשימוש בכלים המאפשרים להוסיף הערות
אישיות ,לחפש מילים בלתי מוכרות במילון ולהדגיש מילים חשובות ,משפטים או פסקאות ,כך
שהבנת הנקרא מתפתחת .תלמידים יכולים להשתמש בכלים אלה בכיתה ובבית ולהוכיח את
התפתחות מיומנויות הקריאה שלהם ואת ההבנה שלהם לאורך זמן ,כחלק מתפיסת הלמידה "בכל
זמן ומקום" ( .)Union, Walker, & Green, 2015הקשר בין ספרים דיגיטליים והבנת הנקרא לא
זוהה בוודאות ( & Pearman, 2008, in Schugar, Smith, & Schugar, 2013; Zucker, Moody,
 )McKenna, 2009, in Schugar, et al., 2013כדבר תומך או כדבר פוגם בלמידה .מאפיינים של
עיצוב כגון הוספת סרטים מצוירים או אוצר מילים מוטמע מסייעים ,אך העושר המוצע
במולטימדיה יכול לפגום בזיכרון התלמידים ולהוביל להסחת דעת .ייתכן שמאפייני המולטימדיה
צריכים לתמוך בניסיונות תלמידים ליצור חיבורים כדי להגיע להבנה ,והם צריכים לאפשר את
רכישת כישורי הקריאה של התלמידים ויישומים של כישורי קריאה ואסטרטגיות.
ספרות המחקר עוסקת גם בנושא ההוראה באמצעות ספרים דיגיטליים ומדגישה את הצורך
בתמיכה במורים כדי שיטמיעו באפקטיביות את הטכנולוגיה בהוראה בכיתה ובלמידה .מורים
רבים מדווחים על חוסר מוכנות להוראה מספר לימוד דיגיטלי (כלימי ,כהן ונחמיאס .)2013 ,קיים
פער בין אמונות המורים בנוגע לחשיבות הטמעת הטכנולוגיה בכיתה באמצעות ספר הלימוד
הדיגיטלי לבין הפרקטיקה עצמה .כפי שננתח בפרק העוסק בחשיבות המדיניות הממשלתית
בהטמעת חומרי לימוד חדשים ,תמיכה במורים באמצעות פיתוח מקצועי בנושא חומרי לימוד
דיגיטליים והטמעתם ועידוד מורים לפתח בעצמם חומרי לימוד מסוג זה ולשתפם היא המפתח
לשינוי אפקטיבי בכל הנוגע לשינוי פרקטיקות ההוראה בעידן הדיגיטלי.
חשוב להדגיש כי לא נמצאו מחקרים העוסקים בספרי לימוד דיגיטליים בשפה הערבית ,אם כי
ספרי לימוד אינטראקטיביים כדוגמת לומדים ערבית ,ספר א' ,בהוצאת מט"ח ללימוד השפה
הערבית הם פתוחים ללא עלות עבור תלמידים ומורים המעוניינים להשתמש בם .ספרים דיגיטליים
נוספים בשפה הערבית עבור המגזר היהודי מופיעים אף הם ברשימת ספרי הלימוד בקטלוג החינוכי
המקוון מטעם משרד החינוך ( .)2018יש צורך במחקרים שיבחנו את נושא הטמעת ספרי הלימוד
הדיגיטליים וחומרי לימוד חדשים בקרב תלמידים דוברי ערבית וכן במחקרים השוואתיים שיעסקו
ביתרונות ובחסרונות השימוש בספרי לימוד דיגיטליים בקרב אוכלוסיות תלמידים מרקעים
תרבותיים ,אתניים או דתיים שונים.
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 .5יתרונות וחסרונות של חומרי לימוד פתוחים
חומרי לימוד פתוחים ( )Open Educational Resources – OERהם חומרי לימוד ,הוראה ומחקר
המפורסמים ללא עלות שימוש במרחב הציבורי או מסמכים שנחשבים כקניין אינטלקטואלי
המאפשר שימוש חופשי וחוזר בו על ידי אחרים כגון קורסים ,חומרי לימוד ,ספרי לימוד ,וידאו,
מבחנים ,תוכנות וכל חומר לימודי או טכניקה המסייעת להנגשת ידע .חומרי לימוד פתוחים
מאפשרים לאחזר מידע ,להשתמש בו שוב ושוב ולהפיצו בהפצה חוזרת .השימוש בחומרי לימוד
פתוחים גבר בארצות הברית בשנת  2001בעקבות ההכרזה של אוניברסיטת  MITעל יוזמת
 OpenCourseWareשבה ניתן רישיון לשימוש חופשי בכל חומרי הקורסים המפורסמים באתר
האוניברסיטה מבלי לפגוע בזכויות יוצרים .ארגון אונסק"ו ,בפורום על השפעת חומרי לימוד
פתוחים בהשכלה גבוהה במדינות מתפתחות ,אימץ את המושג "חומרי לימוד פתוחים" בשנת 2002
כדי לתאר אספקה פתוחה של מקורות לימוד באמצעות מידע וטכנולוגיות עבור ייעוץ ,שימוש
והטמעה על ידי קהילת משתמשים למטרות שאינן מסחריות ( ;Bodily, Nyland, & Wiley, 2017
.)Hilton, et al., 2014; Wiley, et al., 2016
חומרי לימוד פתוחים מאפשרים למשתמשים לבצע בהם חמש פעולות הרשאה מרכזיות
(המכונות בספרות המקצועית כ:)5R-


שימוש חוזר ()reused



שילוב עם חומרי לימוד אחרים ()remixed



עריכה ()revised



הפצה חוזרת ()redistributed



שמירה מחדש ()retained

מבחינת אנשי הוראה וחינוך המרת חומרי הלימוד המסורתיים בחומרי לימוד פתוחים טומנת
בחובה את ההזדמנות ליצור מערכת יחסים חדשה בין לומדים והמידע שהם רוכשים בתהליך
הלמידה .במקום שהידע יהיה בבעלות המורה ,המקנה אותו לתלמידים בתהליך למידה לינארי ,ידע
הופך לתהליך ,והוא נוצר ומעוצב מחדש כל העת .בתהליך זה מעורבים התלמידים גם מחוץ לגבולות
הכיתה ( .)Derosa & Robison, 2017לדוגמה ,בקורס מבוא לצילום דיגיטלי בארצות הברית עמדה
בפני הסטודנטים האפשרות לקבל נקודות זיכוי נוספות בתמורה להעלאת תמונות שצילמו למרשתת
ושמירתם כחומרי לימוד פתוחים תחת ההרשאה של  .Creative Commons Licenseתמונות אלו
עברו הערכה ונבחרו לשמש בקורסים כחומרי לימוד דיגיטליים .הסטודנטים יכלו גם לעלות סרטוני
הדרכה למטלה מסוימת .חלק מסרטונים אלו נכללו בתוכנית הקורס (.)Wiley, et al., 2017
מרבית חומרי הלימוד הפתוחים במערכת ההשכלה הגבוהה כוללים ספרי לימוד פתוחים ותוכני
לימוד הקשורים לקורסים הנלמדים ,ואילו חומרי הלימוד הפתוחים לרמות בתי הספר השונות,
הקיימים במרשתת ומופצים במאגרי מידע שונים ,כוללים מגוון רחב יותר של תכנים .מחקר שערכו
כלימי ,כהן ונחמיאס ( )2013בישראל מצא שרוב המורים במערכת החינוך ( )96%משתמשים במגוון
רחב של חומרי לימוד פתוחים הנאספים במאגרי מידע של משרד החינוך (פורטל התוכן החינוכי,
31

מרכז מורים למתמטיקה ,ראמ"ה) ,במאגרים של ספקי תוכן (כותר ספרי לימוד ואתר "לומדים עם
בריינפופ") ובמאגרים בית-ספריים מקוונים (ראו תרשים  .)1משתתפי המחקר התבקשו לענות על
חמש השאלות האלה:
 .1באילו מאגרי מידע משתמשים המורים? ובאיזו מידה?
 .2מהי מידת השימוש במאגרים מקומיים בבתי הספר השונים?
 .3מהו אופן השימוש של המורים במאגרי המידע הלימודיים?
 .4אילו סוגי חומרים המורים תורמים למאגרי המידע?
 .5מהי תרומת ההשתלמות וההדרכה שקיבלו המורים לרמת השימוש במאגרי מידע?

מממוצע תשובות המורים עולה כי חומרי הלימוד הפתוחים שימשו למגוון יישומים :כמשאבים
לעבודת רקע בהכנה להוראה בכיתה ,במהלך השיעור לצורך הצגת מצגות ,סרטונים וקובצי מוזיקה,
או משאבים אינטראקטיביים כמו יישומונים ליצירת מערכי שיעור מותאמים ,תוך השמטת מידע
לא רלוונטי .החוקרים גם ציינו ש 60%-מהמשתמשים בחומרי הלימוד הפתוחים תרמו בעצמם
חומרי לימוד למאגר ו 40%-ציינו שלא תרמו כלל.
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תרשים  :5מאגרי מידע פתוחים בישראל שבהם מורים משתמשים (כלימי ,כהן ונחמיאס,
 ,2013עמ' )94
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ממוצע תשובות

2.51

חומרי הלימוד הפתוחים שנמצאו במאגרים אלו כללו :דפי עבודה ,מבחנים ,מערכי שיעור
סרוקים ומקוונים .מרבית חומרי הלימוד היו נגזרות של תוכנית הלימודים הכללית ,אך כללו גם
פריטים ייחודיים לבתי ספר כמו יומני חקר ,סרטונים ,מטלות צפייה ,תיעוד תהליך בתמונות,
מצגות ,קישורים וטפסים ונהלים המשמרים ידע ארגוני .חשיבות רבה יוחסה למאגרים אלו בשל
תרומתם לייעול זמן ולניהול ידע כחלק בלתי נפרד ממערכת ההוראה והלמידה הבית ספרית.
החוקרות זיהו רמות שונות של שימוש חוזר בחומרי הלמידה :חומרי רקע עבור המורה ,שימוש לא
מקוון בחומרי לימוד פתוחים (כמו הדפסת מבחנים ודפי עבודה) ,שימוש במצגות ,שימוש מקוון
בתכנים דיגיטליים (הצגת סרטונים וקובצי מוזיקה) ,שימוש מקוון ואינטראקטיבי (הפעלת
יישומונים ,המחשות והדמיות ויצירת מערך הוראה מותאם (כלימי ,כהן ונחמיאס.)2013 ,
במוסדות לימוד שונים בארצות הברית רווח השימוש במשימות ויקיפדיה כדרך נוספת להטמעת
חומרי לימוד פתוחים בלמידה ובהוראה .משימות אלו נוצרו ביוזמת ארגון Wiki Education
 Foundationהמספק מקורות מידע דיגיטליים כחומרי לימוד פתוחים כדי לסייע למחנכים לערב
את תלמידיהם בהנגשת ידע ,תוך שיפור כישורי האוריינות הדיגיטלית שלהם .משימות הוויקיפדיה
מחליפות מטלות מסורתיות יותר כמו עבודות גמר ,כשמטלת התלמידים היא לכתוב או לערוך ערך
של ויקיפדיה .באופן זה ,במקום להגיש מטלה כתובה לשם הציון ועבור המורה בלבד ,התלמידים
כותבים מקורות מידע עבור הציבור ועורכים אותם .למשל ,בקורס על יצירות מתורגמות בספרות
אמריקה הלטינית באוניברסיטת קולומביה הבריטית שבקנדה נדרשו הסטודנטים להרחיב את
מאגר המאמרים העוסקים בספרות אמריקה הלטינית באמצעות הגשת ערכים לביקורת ויקיפדיה
על הנושא .ההערכה היא שעד שנת  ,2017יותר מ 22,000-סטודנטים שלמדו בכ 000,1-קורסים
אקדמיים השתתפו במטלות ויקיפדיה ועמלו על כ 37,000-ערכים .גם ארגונים אקדמיים מקצועיים
כמו ה Association for Psychological Science-ו American Sociological Association-פנו
לחבריהם כדי שישתתפו במאמץ זה (.)Derosa & Robison, 2017

 5.1ספרי לימוד פתוחים
אחד מסוגי חומרי הלימוד הפתוחים החודרים בהתמדה למערכת החינוך ,בדגש על מערכת ההשכלה
הגבוהה ,הוא ספרי לימוד פתוחים שהגישה אליהם היא פתוחה וללא עלות עבור הלומדים .חשוב
להדגיש כי מערכת ההשכלה הגבוהה בארצות הברית מאופיינת בספרי לימוד מסחריים ,אם כי
מחקרים שונים הצביעו על כך שסטודנטים קוראים פחות את ספרי הלימוד מכפי שהמרצים
סבורים .עליית מחירי ספרי הלימוד בארבעת העשורים האחרונים היא מהגורמים העיקריים
לעלייה במחירי ההשכלה הגבוהה בארצות הברית .הערכת הממשל האמריקני היא שספרי לימוד
עולים לסטודנטים בממוצע כ 900$-לשנה ( .)Hilton, et al., 2014עליית מחירי ספרי הלימוד פוגעת
בעיקר בסטודנטים הלומדים במכללות הקהילתיות ,שכן רבים מהם מגיעים משכבות חברתיות-
כלכליות נמוכות ,והם מתמודדים עם אתגרים כלכליים רבים ומתחילים את לימודיהם מאוחר יותר
בשל הקושי לממן את לימודיהם 6.במקרים מסוימים ספרי הלימוד הם רכיב גדול בהוצאות
 6יותר ממחצית מהסטודנטים במכללות הקהילתיות ( )55%מגיעים מהשכבות הנמוכות ביותר בהשוואה ל38%-
מהסטודנטים במוסדות ציבוריים אחרים.
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הסטודנטים ,וסטודנטים המתקשים מבחינה כלכלית עשויים לוותר על רכישת ספרי הלימוד בשל
העול הכלכלי ובשל העובדה שרכישתם אינה בגדר חובה .לדעת החוקרים ,השימוש בספרי לימוד
פתוחים עשוי להקל על סטודנטים מבחינה כלכלית.
בספרות המקצועית ציינו את היתרון הכלכלי והאקדמי הטמון בספרי לימוד פתוחים עבור
תלמידים ( .)Wiley, et al., 2016; Wiley, et al., 2017במערכת ההשכלה הגבוהה הפחתת העלות
של ספרי לימוד פתוחים עבור הסטודנטים ,בעיקר בקרב סטודנטים המגיעים מרקע חברתי-כלכלי
נמוך והלומדים במכללות קהילתיות שבהן שכר הלימוד מופחת בהשוואה לאוניברסיטאות
ציבוריות ,מתבטאת באחוזי הרשמה גבוהים יותר לקורסים ובהכנסה רבה יותר למוסד האקדמי
כתוצאה מכך .כאמור ,עלות ספרי הלימוד המסורתיים מהווה מעמסה כלכלית על סטודנטים ,והיא
גורם מכריע בהחלטה באיזה מוסד לימודי לבחור והאם לפרוש מתוכנית הלימודים .גם היבטים
כגון ניידות ,המאפיינת את חומרי הלימוד הפתוחים ,והאינטראקטיביות בתהליך הלמידה צוינו
כיתרונות של ספרי הלימוד הפתוחים על פני ספרי לימוד מסורתיים.
יש לציין כי על אף האמור לעיל ,יש עלויות אחרות הקשורות למוסד האקדמי ולסגל ההוראה
בכל הנוגע לשימוש בספרי לימוד פתוחים ,והן מהוות חיסרון בשימוש בחומרים אלו:


עלות איתור חומרי לימוד פתוחים מתאימים (כיום קיימים למעלה מחצי מיליארד חומרי
לימוד פתוחים במרשתת);



עלות סקירת חומרי הלימוד הפתוחים – לאחר איתור החומרים שעשויים להיות רלוונטיים
צריך לבחון את איכותם ,את דיוקם ואת נגישותם;



בחינת מידת ההתאמה שלהם והדרישות מהמשתמשים – לכל חומרי הלימוד הפתוחים יש
סייגים לשימוש .למשל רישיון השימוש של Creative Commons –Attribution License
דורש ממשתמשים לציין מי בעל זכויות היוצרים על המקור;



עלות ההטמעה המיטבית של ספרי לימוד פתוחים בפרקטיקות הלמידה וההוראה – יש
להכשיר את אנשי הסגל האקדמי כדי להבין את ההזדמנויות הפדגוגיות הטמונות בשימוש
בספרי לימוד פתוחים באופן אפקטיבי;



עלות ההטמעה של ספרי לימוד פתוחים בטכנולוגיות המוסדיות כגון במערכות ניהול
למידה (.)Learning Management Systems – LMS

אחד הניסיונות המוצלחים להטמעת ספרי לימוד פתוחים במערכת ההשכלה הגבוהה התקיים
במסגרת תוכנית ניסיונית להענקת תואר ללא שימוש בספרי לימוד מסורתיים ( )Z-degreeבמכללה
הקהילתית  Tidewaterשבמדינת וירג'יניה בארצות הברית שנפתחה בשנת  .2013כל חומרי הלימוד
בקורסים שנכללו בתוכנית הניסיונית נשענו על ספרי לימוד פתוחים וחומרי לימוד פתוחים נוספים.
בתחילה בחנו אנשי סגל המכללה את מטרות הלמידה בכל קורס והתאימו את ספרי הלימוד
הפתוחים למטרות אלו .ספרי הלימוד הנבחרים היו באיכות זהה או טובה יותר מספרי הלימוד
המסורתיים ומחומרי לימוד אחרים שבהם השתמשו במכללה .חשוב להדגיש כי הקורסים תוכננו
בהתאם לדרישות המוסד האקדמי מבחינה אקדמית והוראתית .כמו כן ,כל סוגיות זכויות היוצרים
נבחנו בקפדנות בעת הבחירה בספרי הלימוד הפתוחים (.)Wiley, et al., 2016
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במהלך שנת הניסיון הראשונה לימדו אנשי הסגל (מקצתם עמיתי הוראה ומקצתם מרצים שיש
להם תקן במכללה) קורסים שונים מהתוכנית .התכנים הועלו למערכת ניהול הלמידה "בלאקבורד"
( ,)Blackboardוהקורסים הועברו באופן מקוון לצד הרצאות פרונטליות ופורמטים היברידיים.
האומדן להטמעה מוצלחת של ספרי הלימוד הפתוחים בקורסים המבוססים עליהם היה ירידה
עקבית באחוזי נשירת הסטודנטים .לאור הצלחת הניסיון בשנה הראשונה ,בשנה העוקבת ()2014
אימצה המכללה מדיניות לשימוש בספרי לימוד פתוחים כדי לקדם נושא זה .האחראי למדיניות זו
היה סגן נשיא המכללה לעניינים אקדמיים .מדיניות המכללה הגדירה בבהירות מהם ספרי הלימוד
הפתוחים והתייחסה לנושא אישורי השימוש בהם כדי לכלול אותם בקורסים בתוכנית התואר ללא
חומרי לימוד מסורתיים .המדיניות המוסדית עודדה את כל חברי הסגל ,המעוניינים ללמד קורס על
בסיס חומרי לימוד פתוחים ,לעשות זאת וחייבה אותם לעבור הכשרה בטרם יתחילו להטמיע
בקורסים שלהם את חומרי הלימוד הפתוחים ואת פרקטיקות ההוראה הקשורות בכך .הקורסים
עוצבו לפי הסטנדרטים האקדמיים והמודלים הקיימים במכללה .המדיניות המוסדית גם חייבה
את המכללה לספק לאנשי הסגל נתונים מניתוח הלמידה של הקורסים שלהם כדי לשפרם בעתיד.
תוצאות המחקר שליווה את התוכנית הניסיונית במכללה הצביעו על חיסכון רב לסטודנטים
ולמוסד ועל יתרונות אקדמיים עבור סטודנטים ( .)Wiley, et al., 2016עם זאת ,החוקרים ציינו
שאימוץ ספרי לימוד פתוחים במוסדות אקדמיים כמו מכללת  Tidewaterמחייב להעניק תמיכה
לאנשי הסגל המטמיעים את הנושא .במכללת  Tidewaterאימוץ ספרי לימוד פתוחים צמצם את
שיעורי נשירת סטודנטים בקורסים הניסיוניים ,כך ניכר שיפור בהצלחתם האקדמית של
הסטודנטים ,ואילו מבחינת המוסד האקדמי נוצר מקור הכנסה נוסף הודות לרישום סטודנטים
לקורסים אלה .מכללת  Tidewaterרשמה עלייה ב 100,000$-בהכנסה לשנה אקדמית משכר לימוד
בשנת הניסיון של התואר .מכללה נוספת שבה אומצו ספרי לימוד פתוחים בקורסי אלגברה דיווחה
אף היא על עלייה בשיעור המסיימים בהצלחה את הקורסים הללו ואת החיסכון הכספי בעלות
חומרי הלימוד עבור סטודנטים (.)Pawlyshyn, et al., 2013, in Wiley, et al., 2016
גם יוזמת ) Kaleidoscope Open Course Initiative (KOCIהציבה בפניה את המטרה לפרוץ
את מחסום עלות ספרי הלימוד העומד בפני הצלחת תלמידים ,זאת באמצעות שיפור איכות מבנה
הקורסים האקדמיים כדי לשפר ביצועי תלמידים ובאמצעות יצירת קהילה שיתופית של תהליך
הלמידה וההשקעה במיזם .בשלב הראשון השתתפו שמונה מכללות קהילתיות וארציות בארצות
הברית (ביניהן מכללת מרסי במסצ'וסטס ,בתמיכת קרן ביל ומלינדה גייטס וקרן האיולט) בתוכנית
הניסיונית כדי לעצב קורסים חדשים המבוססים על ספרי לימוד פתוחים בלבד .חברי הסגל
האקדמי איתרו ,התאימו ויצרו ספרי לימוד פתוחים לקורסים נפוצים במוסדות שלהם (כיום ביותר
מ 20-מכללות) .מחקר מלווה לתוכנית ניסיונית זו בחן את החיסכון הכספי לסטודנטים בקורסי ה-
 KOCIבעקבות השימוש בספרי לימוד פתוחים .כמו כן ,החוקרים השוו חיסכון זה מול עלות ספרי
הלימוד של סטודנטים בקורסים שלא השתתפו בתוכנית הניסיונית .ממצאי המחקר הראו שהסכום
הממוצע לספרי לימוד בקורסים אלו הוא  ,90.61$והחוקרים הסיקו שעלות החיסכון כתוצאה
משימוש בחומרי לימוד פתוחים בקורסי ה KOCI-עומדת על כמיליון דולר בשנה אקדמית אחת
(.)Hilton, et al., 2014
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דוגמה מעניינת נוספת לשימוש בספרי לימוד פתוחים נמצאה בקורס על ספרות אמריקנית בעת
החדשה .הייתה זו יוזמה אישית של מרצה הקורס שגילה כי בספר הלימוד המסורתי ,שעלותו
הייתה כ ,100$-היו טקסטים שנמצאו בשימוש חופשי במרחב במקוון .המרצה נעזר בתלמידיו כדי
ליצור ספר לימוד פתוח חדש ללא עלות לסטודנטים .הספר נבנה על גבי פלטפורמת ,PressBooks
שהיא פלטפורמה ידידותית ללא עלות ליצירת ספרים ופרסומם במרשתת .הסטודנטים ערכו את
הטקסט ,הוסיפו הערות ,שאלות מנחות וקטעי וידאו אינטראקטיביים .מעורבותם בהכנת הספר
ובקורס הייתה גבוהה ביותר ,והערך לסטודנטים היה כפול :הן בבחינת השימוש במחולל ספרי
לימוד ליצירת ספר לימוד פתוח לפי עקרונות למידה מבוססת-פרויקטים בפלטפורמה ליצירת הספר
והן מבחינת הפקת ספר הלימוד הפתוח על ידי הסטודנטים ועבורם באמצעות תהליכי חקר ,הערכה
ומיון של הטקסטים המקוונים (.)Wiley, et al., 2016
הפיתוח של ספרי לימוד פתוחים והשימוש בהם קיים גם במוסדות חינוך אחרים ,אם כי מרבית
המחקרים שנסקרו במסגרת זו מתמקדים בעיקר בשלב החינוך של ההשכלה הגבוהה .קיומם של
מאגרי מידע במרשתת המציעים ספרי לימוד דיגיטליים ללא עלות עבור מורים ,תלמידים ולומדים
עצמאיים תורם לתהליך הלמידה ,ההוראה והמחקר מתוך שיתופיות ולמען שיפור איכות הלמידה
וההוראה .תרומתם של ספרי לימוד אלו מתבטאת בהנגשת ההשכלה וביצירת תרבות למידה גמישה
ושיתופית .לדוגמה ,חברת  ,Flat World Knowledgeשנוסדה בשנת  2007בבוסטון שבארצות
הברית ,מציעה ספרי לימוד פתוחים (באמצעות אישור זכויות יוצרים מCreate Commons -
 )Lisenceעבור מורים ,תלמידים ומוסדות חינוך .הספרים נכתבים על ידי קבוצת מומחים הזוכים
לשירותי עריכה ועיצוב מהחברה .הספרים מונגשים במרשתת ללא עלות תחת Create Commons
 .Attribution, Noncommercial, Share Alike Lisenceגרסאות מודפסות ,ספרים מוקלטים,
וחומרי עזר נוספים מוצעים למכירה באתר החברה בתעריפים מוזלים (.)Hilton & Wiley, 2011
מראיונות עם מורים ועם מרצים עולה כי מרביתם סבורים שספרי לימוד פתוחים הם תואמים
או טובים יותר באיכותם לספרי לימוד מסורתיים .עם זאת ,מורים ומרצים שאימצו ספרי לימוד
פתוחים מדרגים את איכותם במידה רבה יותר ממרצים שלא השתמשו בהם .בדוח מטעם מחוז
קולומביה הבריטית בקנדה צוינו האתגרים האלה שעניינם שימוש בספרי לימוד פתוחים
(:)Jhangiani, et al., 2016


מציאת ספרי לימוד פתוחים מתאימים בנושא הנלמד ()58.2%



מציאת ספרי לימוד באיכות גבוהה מתאימה ()56.1%



היכרות עם מאגרי מידע ואתרים מקוונים כדי למצוא ספרי לימוד פתוחים ()53.3%



היעדר זמן לחפש אחר ספרי לימוד מתאימים ()47.8%

דוח מטעם קבוצת  ,Boston Consultancyשהתמקד בתפיסות בארצות הברית בנוגע לשימוש
בספרי לימוד פתוחים ,חשף ש"יעילות מוכחת" ו"איכות מובטחת" היו שני המאפיינים החשובים
ביותר עבור משתמשים פוטנציאליים בספרי לימוד פתוחים ובחומרי לימוד פתוחים בשלבי החינוך
של בתי ספר יסודיים ועל-יסודיים .אולם יש לציין כי בקרב המשתמשים במקורות הללו רק  8%ו-
 4%דיווחו על "איכות" ו"יעילות" בהתאמה כגורם המניע אותם להמשיך ולהשתמש בהם .כ60%-
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דיווחו על "גמישות ומבניות" ו"עלות נמוכה" כגורמים החשובים ביותר שהשפיעו על השימוש
בספרי לימוד פתוחים .נראה שנושא איכות החומרים חשוב פחות עבור מחנכים שכבר משתמשים
בספרי לימוד פתוחים ומתמצאים בפרקטיקת השימוש בהם ,בהשפעות של חומרים אלו על
התלמידים ובפוטנציאל הגלום לשימוש חוזר .גם בדוח זה עולים אתגרים כמו הקושי במציאת ספרי
לימוד פתוחים איכותיים ורלוונטיים ( 59%ו 49%-בהתאמה); היעדר זמן לאיתור מקורות מידע
פתוחים ( ;)39%או היעדר זמן להתנסות עם חומרי הלימוד כדי להחליט האם הם רלוונטיים ומהי
איכותם (.)28%
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תרשים  :6מחסומים בשימוש בחומרי לימוד פתוחים ()Jhangiani, et al., 2016, p. 19
לפי דוח קבוצת  ,Boston Consultancyנמצאו עשרה מאפיינים חשובים ביותר המסייעים
באימוץ ספרי לימוד פתוחים:


מציאת מקורות רלוונטיים בהתאם לתחומי העניין או הצרכים ()58%



חומר הלימוד נוצר או הועלה למרשתת על ידי מוסד או אדם מכובד ()56%



קלות ההורדה של המקור ()55%



אישור לשימוש במידע ואפשרות הכנסת שינויים ()54%



אישור שימוש במידע מטעם )54%( Creative Commons



פירוט מטרות הלמידה או התוצאות ()51%



עדכניות המקורות ()41%



קיומן של המלצות אישיות על מקורות המידע ()41%



קיומן של אפשרויות אינטראקטיביות במקור המידע ()40%



משוב חיובי ומוצלח על השימוש במקור המידע ()32%
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אפשר לראות שחלק מהמאפיינים שצוינו כיתרונות קשורים למקור המידע עצמו (רלוונטיות,
תאריך העלאה למרשתת) וחלק הם גורמים בין-אישיים (המלצה אישית ,ניסיון מוצלח).
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תרשים  :7הגורמים המובילים לשימוש בחומרי לימוד פתוחים ()Jhangiani, 2016, p. 22
מרבית המורים דיווחו שהשימוש בספרי לימוד פתוחים סייע לתלמידים שלהם ,שיפר את
ציוניהם ,הגביר את המעורבות שלהם בחומר הנלמד והעלה את שביעות הרצון מחוויית הלמידה.
המורים ציינו גם כי ספרי הלימוד הפתוחים סייעו גם לתת מענה לצורכי לומדים שונים .שני שלישים
מהמשיבים בדוח האמינו שהתלמידים שלהם חסכו עלויות בגלל השימוש בספרי לימוד פתוחים,
אך רק  33%מהם האמינו שמוסדות הלימוד שלהם הניבו תועלת כלכלית מהשימוש בספרי לימוד
פתוחים .ייתכן שפער זה קשור לחוסר מודעות של המורים כיצד חיסכון בעלות ספרי הלימוד עבור
תלמידים מוביל ליתרונות נוספים עבור המוסד כגון שיפור שיעורי הישארות ושיעורי הבוגרים
בתוכנית הלימודים .זאת ועוד ,שני שלישים מהמורים דיווחו שלמוסדות החינוך שלהם אין מדיניות
ברורה או הליכים הקשורים לשימוש בספרי לימוד פתוחים .יש חשיבות רבה למדיניות מוסדרת
בסוגיית התאמת חומרי הלימוד לצורכי המאה ה ,21-עידוד השימוש בהם והנגשתם .לפי החוקרים,
מידת העידוד להשתמש בחומרי לימוד ובספרים פתוחים תלויה בסוג המוסד החינוכי:
אוניברסיטאות מחקר נוטות פחות לעודד הטמעת ספרי לימוד פתוחים ( )14%לעומת
אוניברסיטאות המתמקדות בהוראה ( ,)39%מכללות קהילתיות או מוסדות קהילתיים ()30%
(.)Jhangiani, et al., 2016
מלבד לחשש בנוגע לסוגיית הפרטיות בשימוש בחומרים פתוחים מסתמן שמוסדות חינוך
מעניקים הכרה אקדמית על פעילויות אחרות (כמו כתיבת מענקי מחקר או פרסום מאמרים
במערכת ההשכלה הגבוהה) ולא על תרומה ליצירת ספרי לימוד פתוחים והפצתם .לפיכך מרבית
אנשי הסגל ומעצבי תוכניות הלימודים אינם מעורבים בתהליך יצירת חומרי לימוד פתוחים באופן
עקבי ,מה שפוגם בעקרון השיתופיות ובקידום הנושא (.)Bodily, et al., 2017
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בדוח בנושא חדשנות בחינוך וספרי לימוד פתוחים מאנגליה ( )Ferguson, et al., 2017צוין יתרון
צמצום עלויות ההשכלה באמצעות שימוש בספרי לימוד פתוחים ,דבר שהוביל לפתיחת מיזמים כגון
 OpenStaxו .BCcampus-מיזמים אלה מאפשרים לכותבים ליצור ספרי לימוד פתוחים .הדוח
התמקד במחקר ראשוני שבחן את אפקטיביות ספרי הלימוד הפתוחים לעומת ספרי הלימוד
המסורתיים .הדוח הצביע על כך שביצועי הסטודנטים היו טובים באותה מידה אם לא טובים יותר
בשל השימוש בספרי לימוד פתוחים .ממצאים אלו איששו את הקביעה שאין קשר בין עלות ספר
הלימוד (החינמית במקרה של ספרי לימוד פתוחים) לבין ביצועי התלמידים .נתונים משולבים על
ביצועי תלמידים ועל חיסכון עלויות לתלמידים סיפקו אומדנים מספקים למדידת הצלחתם של
ספרי הלימוד הפתוחים .החוקרים ציינו כי בתחילה מרבית ספרי הלימוד הפתוחים היו בשימוש
זהה לזה של ספרי לימוד מסורתיים ללא שינוי פדגוגי .אולם עם התפתחות חומרי לימוד פתוחים
ואינטראקטיביים ,כיום יש הוכחות על שיפור שיעורי הישארות בלימודים ,השפעה על ביטחון
סטודנטים ועל יכולתם ללמוד .מרצים רבים המשתמשים בספרי לימוד פתוחים מניחים שכל
הסטודנטים משתמשים בספרי הלימוד הפתוחים בתחילת הקורס ומלמדים בהתאם לכך .זאת
ועוד ,מרצים רבים עוברים לפרקטיקות של פדגוגיה פתוחה ,כדי ליצור מערכת של פרקטיקות
הוראה ולמידה ,האפשריות רק בהקשר של חמשת ההיתרים ( )5Rהקשורים לשימוש בחומרי לימוד
פתוחים .גם פרקטיקות הלמידה משתנות בהתאם ,שכן ספרי הלימוד הפתוחים מאתגרים את
התלמידים :הם ניתנים לשינוי והתאמה ,הם מקורות ידע דינמיים ,והסטודנטים יכולים לערוך את
הטקסטים שלהם ולהיות שותפים יותר בתהליך הלמידה שלהם.
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 .6יתרונות וחסרונות של החלפת ספרי לימוד מודפסים בצורות ארגון חדשות
וחומרי לימוד דיגיטליים שאינם ספרים מקוונים
 6.1שימוש בווידאו ובחומרי למידה מבוססי וידאו
השימוש במצלמת וידאו ו בחומרי למידה מבוססי וידאו נפוץ בהקשרים שונים במערכת החינוך
ויתרונותיו חשובים .כבר בשנת  2011סלמן קהאן מאקדמיית קהאן ( 7)Khan Academyדחק
במחנכים להשתמש בווידאו כדי להמציא מחדש את החינוך .הארגון ,שנתמך על ידי קרן ביל
ומלינדה גייטס ועל ידי חברת "גוגל" ,מציע באתר המרשתת שלו כ 3,000-סרטונים שאורכם 10
דקות בממוצע כל אחד ,והם עוסקים במגוון נושאי לימוד :מתמטיקה ,היסטוריה ,פיזיקה ,כימיה,
ביולוגיה ותחומי עניין רבים נוספים .הסרטונים מונגשים ללא עלות למשתמשים במרשתת .פרויקט
 NOBAהוא דוגמה נוספת לשימוש בחומרי למידה מבוססי וידאו שבו מתקיימת תחרות שנתית
שבה תלמידים שולחים קטעי וידאו קצרים הנוגעים בנושאים שונים בפסיכולוגיה .קטעי הווידאו,
שאורכם כשלוש דקות ,אמורים לסייע לצופים להבין מושגי בסיס .קטעי הווידאו פתוחים לצפייה
ללא עלות תחת אישור השימוש בזכויות יוצרים מטעם  .Creative Commonsבאופן זה התלמידים
מועצמים כדי לפתח ידע ותוכן ,ותוכן זה נעשה חלק מתהליך הלמידה של תלמידי החוג לפסיכולוגיה
(.)Derosa & Robison, 2017
השימוש במצלמת וידאו טכנולוגית ובטכנולוגיית סיוע לעיבוד מידע חזותי נמצאו מועילים גם
בקרב קבוצות תלמידים בגילי בית הספר ,למשל ככלי לשיפור התקשורת עם תלמידים על הרצף
האוטיסטי (קרייבר וזינגשין-גמליאלי .)2018 ,לווידאו דיגיטלי מספר יתרונות על פני הווידאו
האנלוגי :הזמינות והעלות הכספית של המצלמות נמוכה ,אין צורך במיומנות מיוחדת כדי להשתמש
בו ,והוא מאפשר שימוש אינטראקטיבי .מלבד זאת ,ניתן לערוך את קטעי הווידאו המצולמים בכול
רגע נתון .בהקשר החינוכי ,ראוי לציין ,כי ילדים נוטים להתייחס למצלמת וידאו כסוג של משחק
שבו הם מגלמים דמות בנוכחות המצלמה .השימוש במצלמת וידאו מסוג זה מעודד ילדים להשתמש
באמצעים מילוליים ובלתי מילוליים כדי ליצור קשר עם המצלמה ,הנתפסת כמתווכת ,כמו בתופעת
"הקיר הנזיל" ( )fluid Wallשבה התנהגות ותצפית מתרחשות בשני כיוונים :מול המצלמה
ומאחוריה .קרייבר וזינגשין-גמליאלי ( )2018הצביעו באמצעות חקר מקרה על שיפור כישורי שיח
של תלמידים על הרצף האוטיסטי שהשתמשו במצלמה כדי לשתף פעולה וליצור אינטראקציה עם
חבריהם לכיתה .זאת ועוד ,השימוש במצלמת הווידאו סייע בהבנת גבולות השיח ,למשל כיבוי
המצלמה סימן את סיום השיחה באופן נורמטיבי .נוסף על כך ,קשר עין עם המצלמה נמצא כמפחית
את החשש מתקשורת עם האחר ותרם לעיבוד המידע החזותי לעומת עיבוד המידע המילולי .מצלמת
הווידאו גם אפשרה לתלמידים להימנע מאינטראקציה ישירה עם הסובבים ,אך בו בעת אפשרה
ליזום ולשתף בספונטניות תוך הפגנת שליטה עצמית.

 7אקדמיית קהאן היא ארגון ללא מטרות רווח שנוסד בשנת  2006במטרה לספק לכל אדם אפשרות למידה באמצעות
צפייה בשיעורים מוקלטים במגוון תחומים בכל זמן ובכל מקום .ראוhttps://he.khanacademy.org/ :
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לחומרי למידה מבוססי וידאו יש יתרון בלמידה ובהוראה ,בייחוד כשהם כוללים אפשרות
לתגובות משתמשים .חומרי למידה מסוג וידאו אינטראקטיבי מתאפיינים בגמישות ,המאפשרת
יצירה רב-גונית כדי לייצר ללומד חוויית צפייה אישית המבוססת על בחירותיו .באמצעות תוכנות
מחוללות תוכן כמו תוכנת  inTree@ctiveאין צורך באוריינות טכנית גבוהה כדי ליצור חומרי
לימוד ופעילויות וידאו אינטראקטיבי .חומרי לימוד מסוג זה בסביבת הלמידה מאפשרים בתנאי
מעבדה להיחשף לסיטואציה ,כשההתקדמות מקטע לקטע תלויה בהחלטות הלומד .עם קבלת קוד
משתמש מיוצר הפעילות ,התלמידים מקבלים סרטון ראשון שבסיומו מופיעה שאלה .בהתאם
למענה הלומדים מועברים לסרטון הבא עד שהם מגיעים לנקודת הסיום .בסיום המטלה הלומדים
יכולים לצפות במשוב המציג את התרחיש האופטימלי לעומת התרחיש שביצעו .בסביבת העורך
ניהול הפעילויות נעשה באמצעות טבלה המרכזת את רשימת הפעילויות (גל וכהן.)2017 ,

 6.2חומרי לימוד מבוססי ִמשחוק ()gamification
"משחוק" (ענבר ,2011 ,בתוך פלס)2018 ,
תופעת התמשחקות (ירון ,2011 ,בתוך פלס )2018 ,או ה ִ
( – )gamificationיישום המאפיינים ההופכים משחק לפעילות מהנה בפעילויות שאינן נחשבות
לכאלה והפיכתן למהנות – בשנים האחרונות חודרת גם למערכת החינוך עם שילוב של רעיונות
ומנגנוני משחק (שיטות שתוכננו לעודד אינטראקציה בין השחקנים למשחק כגון טבלת מובילים,
משחק בתורות ,חוקי שימוש וכיוצא באלה) בתחום הלמידה וההוראה (פלסMarters, ;2018 ,
.)2014
ההנחה הרווחת בבסיס תופעת המשחוק היא זהה לזו של שימוש במשחקים בלמידה :עולם
המשחק אומנם מופרד מן העולם המציאותי ,אך הוא מאפשר ללמוד ולהכיר את העולם באמצעותו.
לרוב לימודים במערכת החינוך אינם נתפסים כפעילות מהנה .אחת הדרכים לעודד מוטיבציה
בלמידה היא שילוב תהליכי משחק ,הממנפים את ההנאה מן המשחק כדי להוביל למעורבות
בלמידה ולשפר את הביצועים .ההנאה מתהליך המשחק נוצרת מחוויית האתגר ,השליטה
והמסוגלות העצמית שמתעוררת בתוך כדי משחק .ההנאה במשחק היא תוצאה של איזון בין רמת
הקושי של המשחק ובין היכולות של השחקנים ( ,Sweetser & Wyeth, 2005בתוך ברן ובן-יהודה,
 .)2017את מידת ההנאה מן המשחק ניתן לאמוד לפי שמונה ממדים שונים :ריכוז ,אתגר,
מיומנויות ,שליטה ,מטרות ברורות ,משוב ,היטמעות ואינטראקציה חברתית .רמת ההנאה נקבעת
לפי התחרותיות ולפי האינטראקציה החברתית החיובית שמובילה להגברת המוטיבציה לשחק.
תכנון אופטימלי של חוויית משחוק בסביבת הלמידה מאפשר לשמור על מצב "זרימה" תוך
בחינה של רמת המיומנות של השחקנים-התלמידים ווידוי שנעשה שימוש בכל ידע חדש או מיומנות
נרכשת בתהליך המשחק.
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הפסיכולוגיה של חוויה אופטימלית

תרשים  :8תכנון החוויה האופטימלית בתהליך המשחוק (פלס ,2018 ,עמ' )178
תוצאות ממחקרים הקשורים למשחוק ולביצועי למידה פורסמו לראשונה בשנת  ,2013מרביתם
הצביעו על קשר חיובי ,אך לא עסקו בשאלה האם אלו השפעות ישירות או עקיפות של הטמעת
המשחוק ( .)Ortiz-Rojas, et al., 2017כך למשל ,אפשר לציין כי יישומים שונים בכיתה של תהליכי
משחוק ,היכולים לכלול הוספת ניקוד או מתן גביעים על הישגים של תלמידים ,תורמים למוטיבציה
של תלמידים .לעומת מנגנון הציונים ,שפוגם בהנאת התלמידים (שכן הוא מבוסס על החסרת
נקודות בהתאם לביצועים שגויים) ,בשיטת הניקוד כל תלמיד יכול לצבור נקודות לאורך כל השיעור
ובמהלך השנה (על נוכחות בכיתה ,על ביצוע שיעורי בית ,על השלמת מבחן או על מספר הגביעים
שנאספו) .שיטה זו נתפסת כתמריץ חיובי .יש לציין כי שינוי פרדיגמות ההוראה לפרדיגמות
מבוססות משחוק דורש השקעה רבה מצד המורים .מלבד זאת ,עולה החשש שאם הפעילויות
מבוססות המשחוק כוללות השוואה חברתית בין שחקנים שונים עלולים להיות גם מפסידים.
מנגנונים שונים כמו ניהול טבלת מובילים עשויים להוביל לתסכול מצד שחקנים בתחתית הטבלה
( ,Kohn, 1999בתוך פלס.)2018 ,
אחת הדוגמאות המעניינות לתופעת המשחוק במערכת החינוך בישראל היא פעילות בנושא
"היישוב שלי" ,המוגדר כנושא לימודים חובה בתוכנית הלימודים של תלמידי כיתה ד' .נושא זה
נלמד בבתי הספר בעיר חולון כמשחק סלולרי שנועד לתמוך בתהליך הלמידה .המשחק "חולון עירי"
עוצב כמבוסס-מיקום בסגנון המשחק "חפש את המטמון" .המשחק הופעל על ידי פלטפורמה
 Treasure-HITוהשתתפו בו  23בתי ספר יסודיים שהתחרו זה בזה ברמה מוסדית .המשחק כלל 15
תחנות שונות שבהן הוצג מידע חזותי על גבי כרזות ברחבי בית הספר .כרזות אלו ייצגו מקומות
שונים בעיר והתייחסו להיבטי היכרות כגון גיאוגרפיה של העיר ,היסטוריה וסמלים .כל כרזה
הכילה קוד  QRלזיהוי התחנה על ידי מנגנון המערכת.
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בכל בית ספר התחרו צוותים של שלושה תלמידים ,כל צוות קיבל רמז המכוון לתחנה מסוימת.
ההרשמה של הצוותים למשחק נעשתה באמצעות יישומון ייחודי .עם איתור התחנה על ידי זיהוי
המידע החזותי של הכרזה ,נדרשו השחקנים לסרוק את הקוד כדי לאשר הגעה .אם הצוותים הגיעו
לתחנה הנכונה ,הם קיבלו מספר פעילויות הקשורות אליה .אם לאו ,הם קיבלו אינדיקציית שגיאה
שדרשה מהם להמשיך בחיפושם אחר התחנה הנכונה .הרמז המוביל לתחנה הבאה הוצג רק לאחר
השלמת הפעילויות בתחנה בהצלחה .המערכת קבעה את דירוג הקבוצות על ידי חישוב הזמן הנדרש
להשלמת המשימות ומספר הטעויות שנעשו .מכשיר חכם אחד עמד לרשות כל צוות ,ושאר
הטלפונים סייעו באיתור מידע במידת הצורך .מחקר מלווה להטמעת הפעילות מצא כי רוב
התלמידים נהנו מן המשחק .תלמידים ששלטו במכשיר הנייד החכם ושהפגינו נטייה לשיתופיות
והצליחו לשחק בשיתוף פעולה רב יותר ,נהנו יותר מהמשחק .מסקנות המחקר היו כי על מערכת
החינוך לסייע בצמצום פערים בין תלמידים גם במישור המחשוב ,וכן להכין תלמידים לשיתופיות
הנחוצה להצלחה במטלות מבוססות משחוק .עוד ציינו החוקרים שרמת הקושי במשחק לא נתפסה
כגורם משפיע וגם חוויית הלחץ ומידת ההצלחה לא השפיעו על הנאת התלמידים מהמשחק .ייתכן
שתוצאה זו קשורה לאיזון בין ההנאה והיכולות הקוגניטיביות של התלמידים המשתתפים ובין
חוויית האתגר .כל עוד התלמידים רוכשים את המיומנויות ואת הידע הדרושים כדי להתמודד עם
המשחק ,גורמי הקושי והלחץ נתפסים כאתגר שאינו מעכב את ההנאה (מישר-טל ורונן.)2017 ,
דוגמה נוספת לשילוב פעילויות למידה מבוססות משחוק היא סביבת הלמידה הממושחקת "כוח
הקסם" המתבססת על מודל הוראה הדדית לצורך פיתוח יכולת הבנת הנקרא ותחושת מסוגלות.
מחקר בקרב תלמידים עם לקויות למידה בכיתות ה'–ו' בחינוך מיוחד בצפון ישראל בדק את הבנת
הנקרא ותחושת המסוגלות העצמית באמצעות סביבה זו" .כוח קסם" הציג לתלמידים עולם
קוסמים המייצגים ארבע אסטרטגיות קריאה :ניב (ניבוי) ,שאול (שאילת שאלות) ,ברוריה (הבהרה),
וסימה (סיכום) .מטרת התלמידים במשחק הייתה לסייע לקוסמים לבנות את טירת הקסמים
שנהרסה על ידי המכשפה סנקילומבוס .התלמידים חולקו לשתי קבוצות שהתחרו ביניהן .בכל
קבוצה נבחר תלמיד מנהיג שתפקידו היה להקריא את הטקסט ,לרשום נקודות ולשאול שאלות
רפלקטיביות .התלמידים גם עיצבו חלקים שונים בסביבה הממושחקת ,את הדמויות ואת חלקי
המשחק ,יצרו סמליל (לוגו) לעולם הקוסמים ובנו עמוד פרופיל לכל דמות .המחקר המלווה ליישום
סביבה לימודית ממשוחקת זו כלל ניתוח של מבחני הבנת הנקרא וכן ראיונות עם התלמידים.
ממצאי המחקר הדגישו כי מרבית התלמידים שיפרו את יכולות הבנת הנקרא שלהם והשתמשו
באסטרטגיות קריאה כדי להתמודד עם קשייהם .מסקנת המחקר הייתה שבשל עלייה בתחושת
המסוגלות העצמית בנוגע להבנת הנקרא ,השקיעו התלמידים מאמצים רבים יותר בלמידת הנושא
ובהתמודדות עם קשים .הישגיהם עלו בהתאם .לאור זאת ,ניתן לסכם שלשילוב תהליכי משחוק
בלמידה עשוי להיות תפקיד בפיתוח מיומנויות קוגניטיביות ,שכן ההנאה מהמשחק הובילה
תלמידים להתעמק בתהליכי למידה .נוסף על כך ,שילוב תהליכי משחוק בלמידה באמצעות
ההתנסות ,שבמהלכה הצליחו התלמידים לדון ולהבין טקסטים שנחשבו בעיניהם למורכבים ,תרם
לפיתוח תחושת המסוגלות העצמית (פני ושגיא.)2017 ,

 6.3ספריות ומאגרי מידע מקוונים
בשנים האחרונות גובר השימוש בשירותי ספריות מקוונות ובמאגרי מידע דיגיטליים המציעים
צורות ארגון חדשות של חומרי לימוד ומידע .חברות שונות כמו "קורסרה" (" ,)Courseraאדקס"
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( )EdXו"יודמי" ( )Udemyמציעות שירותי למידה מקוונת באמצעות קורסים דיגיטליים ללא
תשלום וכן קורסים לקבלת תעודה או ציון גמר בתשלום סמלי .שירותים נוספים של תכנים
לימודיים דיגיטליים באמצעות הסכת (פודקאסט) ,שידורים מקוונים של רדיו או טלוויזיה הניתנים
להאזנה בכל זמן ומקום ,משנים אף הם את האופן שבו חומרי לימוד דיגיטליים מאורגנים ומגיעים
לידי הלומד.
ספריות אקדמיות ומסחריות שונות מציעות חומרי לימוד דיגיטליים שונים שאינם טקסטים או
ספרים עבור מורים ,תלמידים וחוקרים .כך למשל ,חברת  ,JOVEשנוסדה בשנת  ,2008מציעה
ספרייה בנושא חינוך מדעי הכוללת קטעי וידאו מצולמים של ניסויים ופרוטוקולים במעבדה עבור
תלמידים ,סטודנטים וחוקרים 8.מנתוני החברה עולה כי  89%מהסטודנטים דיווחו שחשו בטוחים
יותר במהלך המעבדה לאחר צפייה בהדגמת ביצוע הניסוי או הפרוטוקול בווידאו .זאת ועוד92% ,
מהם חשו שהבינו כיצד עליהם לפעול במעבדה באופן טוב יותר לאחר הצפייה בפרוטוקול או בניסוי
המצולם ,ו 96%-היו סבורים שהווידאו סייע להם להבין את המושגים המדעיים המרכזיים .ייחודה
המרכזי של החברה היא בהנגשת כתב עת מקוון ושפיט המכיל קטעי וידאו ( PubMed Indexed

 .)Video Methods Journalבכתב העת מתפרסמים ניסויים בפורמט ויזואלי לצד פרוטוקולים
מפורטים כדי להגביר את התפוקה ואת היצרנות המדעית .כמו כן ,מסייע פורמט ייחודי זה להנגשת
מידע מדעי בצמצום הוצאת מעבדה ,באימון מדענים חדשים במעבדות מקצועיות ,והוא תורם
לשיעורי הצלחה גבוהים יותר של סטודנטים בלימודים ולהתקדמות במחקר של חוקרים .באמצעות
מתן אפשרות לסטודנטים ,למדענים ולמחנכים לצפות בפרטי ניסויים חדשניים במקום לקרוא
עליהם במאמרי טקסט JOVE ,תורמת לשיפור למידת תלמידים ולמחקר תוך חיסכון בזמן ובכסף.
מעל ל 1,000-אוניברסיטאות ,מכללות ,בתי חולים וחברות ביוטק ברחבי העולם משתמשות
בשירותי החברה ,לצד מרצים ותלמידים המשתמשים באוסף קטעי הווידאו בקורסים של תואר
ראשון במגוון נושאי  .STEMבכל חודש מועלים לאתר החברה כ 100-קטעי וידאו חדשים .חברת
 JOVEמחזיקה בזכויות היוצרים על קטעי הווידאו ואחראית על הנגשתם לציבור הלומדים.
גם מערכת  Streaming Plus: Discovery Education9מספקת למורים ולתלמידים גישה לספרייה
מקוונת המכילה  112,000מקורות דיגיטליים שנותנים מענה לסוגי למידה שונים .החומרים כוללים
סרטוני הנחיה בווידאו ,משחקים ,קובצי שמע ,תמונות ,דוגמאות כתיבה ומאמרי אנציקלופדיה.
מערכת נוספת המציעה ספרייה מקוונת היא  Beginning Reading & Mathשל חברת Funnix10
המציעה מקורות מקוונים לצד תקליטוני די.וי.די ,מערכי שיעור וחומרים מודפסים עבור ילדי טרום
חובה וחובה במתמטיקה שאינם יודעים חשבון ברמה בית ספרית .המערכת כוללת תוכניות סיוע
לילדים שאינם יודעים קרוא וכתוב עדיין ,והיא מאפשרת להם להגיע לרמת חשבון של כיתה ג'.
מערכת  Myon Reader (Capstone)11מציעה סביבת אוריינות אישית לתלמידים בקריאה בכל
הרמות באמצעות ספרייה הכוללת יותר מ 2,000-ספרים דיגיטליים .המערכת ממליצה לתלמידים
8

ראוhttps://www.jove.com/ :

 9ראוhttp://www.discoveryeducation.com/what -we-offer/streaming-plus-digital-media/ :
 10ראוhttp://www.funnix.com/ :
 11ראוhttps://www.myon.com/index.html :
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מה לקרוא בהתאם לתחומי עניין אישיים ורמת הקריאה ,זאת בהתבסס על כלי מדידה במערכת על
סמך זמן הקריאה ,מספר הספרים שקראו והתפתחות רמת הקריאה .פלטפורמתFlexbook 12
) (CK-12מאפשרת למורים לרכז את הספרים הדיגיטליים שלהם במערכת אחת .המורים יכולים
להישען על הספרייה שמציעה הפלטפורמה ,הכוללת גם טקסטים ,וידאו ,קובצי שמע ,תמונות
ומבחנים .התוכן מיועד לרמות שונות של לומדים .גם פלטפורמת  13Dreambox Learningשל
חברת  DreamBox Learning, Inc.מציעה תוכנית לימודים מקוונת במתמטיקה לתלמידי כיתות
ה' שניתנת לעיצוב אישי בהתאם לצורכי התלמידים .המערכת כולל כלי ניווט ואלמנטים דמויי
משחק ,וכן טכנולוגיית למידה שיכולה לנתח את תשובות התלמידים ולהתאים מיידית את השיעור
לכך ,לפי הקצב האישי של כל תלמיד (.)Williams, 2013

 6.4שימוש במשחקי מחשב
המאפיין העיקרי של משחקי מחשב הוא שחקן הניצב מול צג ,כשעליו לבצע פעולה על פי הכללים
הנתונים ולהגיע למטרה מסוימת .משחקי מחשב מבוססים על התמודדות כדי להגיע להישג אישי,
על שיתוף פעולה קבוצתי ,על מקריות ,על תכנון ואסטרטגיה ,על שמירת מערכת כללים מוסכמים,
על בחירה חופשית של המהלכים ,על חיקוי ושינוי .כך למשל ,מציעים מגוון משחקי מחשב הדמיה
( :)simulationסביבה מדמת-מציאות המאפשרת לשלוט במשתנים של אותה מציאות .סביבת
 second lifeלדוגמה היא סביבה וירטואלית במרשתת שבה המתנסה בונה לעצמו דמות-יצגן
( )avatarשהוא "מלביש" ומשחק בדמותה .סביבה זו יכולה לתרום לשיפור תהליכי למידה במספר
אופנים:


פיתוח חשיבה כגון חשיבה מסדר גבוה לפתרון בעיות מורכבות



פיתוח חשיבה סימבולית



פיתוח חשיבה ביקורתית



מטה-קוגניציה



תרומה למוטיבציה פנימית



אוריינות בתחום השפה – הצורך להבין כללי המשחק וכן רכיבי תקשורת הנדרשים במשחק
מחזקים את אוריינות השפה של השחקנים



אוריינות מדעית – תרומה לקליטה ,לפיענוח ולסיווג של מידע המגיע באמצעות החושים

לפי עשת ( ,2011בתוך ולדמן ,)2017 ,תלמידים המרבים לשחק במשחקי מחשב ,מפתחים
מיומנויות בתחומי התנהגות ,רגש וקוגניציה בהתאם .יכולת העיבוד החזותי של המידע ,החוויות
החברתיות בסביבות וירטואליות ,עיצוב הדמויות הווירטואליות והפעלתן והצורך להגיב על
משתנים רבים בעת ובעונה אחת ,הופכים את מרחב משחקי המחשב הווירטואלי למרחב ממשי

 12ראוhttps://www.ck12.org/student/ :
 13ראוhttp://www.dreambox.com/ :
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עבור השחקנים .במרחב זה מצליחים התלמידים ללמוד באמצעות מגוון אופנים :גילוי מונחה
( ,)guided discoveryלמידה מבארת ( ,)expository learningלמידת חקר (,)discovery learning
למידה התנסותית ( ,)experimental learningלמידה באמצעות עשייה ( ,)learning by doingלמידה
חווייתית (( )experiencing learningעשת והמר ,2006 ,בתוך ולדמן.)2017 ,
על אף האמור כאן ,חשוב לציין כי אחד האתגרים הוא בשילוב מחוללים מתוקשבים,
הרלוונטיים גם בהטמעת חומרי לימוד מבוססי וידאו וגם במשחקי מחשב מתקדמים בתהליך
הלמידה וההוראה ,בשל חוסר ידע בתכנות וקושי מצד המורים ללמוד את שפת המשחקים
הדיגיטליים .כפי שציין פרסקי ( ,2001בתוך משרד החינוך ,)2015 ,מרבית המורים הם "מהגרים
דיגיטליים" שאינם מכירים את השפה הדיגיטלית על בוריה .לכן בהיעדר תמיכה מערכתית ,הכשרה
מתאימה וליווי בתהליך ההטמעה עלול השימוש בחומרי למידה מסוג זה להוביל לכישלון באימוצם.

 6.5יומן רשת
יומן רשת ( )blogהוא אתר במרשתת המשמש כלי ביטוי .סוגים שונים של יומני רשת כמו יומן רשת
אישי ,ארגוני וקהילתי הפתוח לכול מצויים במרחב המקוון ומשמשים פלטפורמה להוראה וללמידה
המחליפה חומרי לימוד מודפסים .יומן רשת הוא כלי נוח לטיפוח יצירתיות של תלמידים תוך כדי
כתיבה אישית בסביבה מתוקשבת ומשותפת לתלמידים נוספים .כמו כן ,הוא מכשיר לפיתוח
מיומנויות כתיבה (סלנט .)2017 ,יומן רשת אישי של תלמיד הוא מרחב אישי מתוקשב בשליטת
התלמיד המבטא בו את עצמו בכתיבה יצירתית ,מאפשר דיווח על אירועים ,תיאור רגשות ואף
הוספת תכנים כמו תמונות ואיורים .יומן רשת כיתתי הוא מרחב משותף לכל תלמידי הכיתה ,והוא
מנוהל על ידי קבוצת תלמידים עם המורה או בלעדיו ,בדומה ליומן רשת ארגוני או קהילתי .ככל
שהמורה יעודד עצמאות וחופש רבים יותר ,כך תגדל אחריות התלמידים ,והם יעודדו את חבריהם
לתרום .כך למשל ,מחוז דרום של משרד החינוך פיתח פעילות המתקיימת באמצעות יומני רשת
אישיים .כל תלמיד צריך לכתוב סיפור שכותרתו "בגן השעשועים" ולפרסם אותו ביומן הרשת
האישי שלו תוך תשומת לב למאפייני התבנית הסיפורית שלמדו בכיתה .התלמידים רשאים לחפש
מידע במנועי חיפוש ולצרף תמונות לטקסט ללא התערבות בתהליך הכתיבה מצד המורה .עם סיום
הכתיבה ,המורה אחראית לקרוא את כל הסיפורים ולשלוח משוב אישי לתלמידים .דוגמה אחרת
לשימוש ביומן רשת :תלמידים התבקשו להסתובב ברחבי בית הספר ולבחור עץ או צמח .לאחר
מכן ,הוטל עליהם לכתוב ביומן הרשת הכיתתי מאמר קצר הכולל את הפרטים האלה :שם הצמח,
אזכורו בתנ"ך ,מקום גידולו והתנאים להם הוא זקוק ,תרומתו לאדם ,סיפורים ואגדות על אודותיו
ורשימת מקורות שבהם נעזרו .תהליך הכתיבה השתפר ככל שיומן הרשת התמלא במאמרים פרי
עטם של התלמידים .ניתן היה לראות את תהליך הבניית הידע והשימוש במקורות ידע שונים תוך
יצירת הרגלי איסוף מידע במרשתת (סלנט.)2017 ,
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 .7מדיניות המוסדות הממשלתיים ותפקידם בפיתוח חומרי לימוד דיגיטליים
ומודפסים ללמידה אפקטיבית לכלל הלומדים ועידוד השימוש בהם
ראוי להדגיש בהקדמה לפרק זה כי יש מקום להרחיב את הדיון בסוגיית המדיניות בנושא פיתוח
חומרי לימוד דיגיטליים ועידוד השימוש בהם במסגרת נפרדת ,בשל חשיבות הנושא והצורך
במערכות חינוך רבות ברחבי העולם לנסח סטנדרטים להטמעת למידה מקוונת ( )e-learningובשל
ההכרח להקצות משאבים למחקר ולפיתוח תוכניות וחומרי לימוד דיגיטליים במסגרת מיומנויות
המאה ה 21-הנדרשות כיום מלומדים.
תמונת המצב העולה מן הפרקים הקודמים היא שיש חשיבות מרובה למדיניות מוסדרת ברמת
מוסד הלימודים והמדינה בכל הקשור להטמעת חומרי לימוד דיגיטליים ומודפסים ללמידה
אפקטיבית עבור כלל הלומדים .כך למשל ,הצהרת אונסק"ו משנת  142012קוראת למדינות חברות
לקדם הערכת עמיתים ובקרת איכות של חומרי לימוד פתוחים ולעודד פיתוח מכניזם להערכת
תוצאות למידה מחומרי לימוד פתוחים ,והמועצה האירופית המליצה על יצירת מסגרות חדשות
להערכת איכות של חומרי לימוד פתוחים ולמיפוי תוכניות הלימודים ( Ossiannilsson, et al.,
.)2015
בארצות הברית ,למשל ,המדיניות מתחלקת למדיניות בכמה רמות :פדרלית ,מדינתית
ומחוזית-מקומית .מטרת החוק הפדרלי The Academic, Social and Emotional Learning Act
משנת ( 2011תיקון לחוק  ,)No Child Left Behindמיוזמת מנהל הנשיא אובמה ,הייתה להעניק
פטורים ( )waiversלמדינות המיישמות את חוק The Academic, Social and Emotional
 Learning Actכדי לקדם תוכניות המקדמות חדשנות ,כולל למידה מקוונת והטמעת חומרי לימוד
דיגיטליים (אם כי החוק אינו מתייחס במפורש רק לסוגיה זו) .החוק מעניק סמכות למזכיר
האמריקני הממונה על משרד החינוך להקצות תקציבים פדרליים לתמיכה בהטמעת למידה חדשנית
כולל שימוש בחומרי לימוד דיגיטליים ומודפסים לקידום למידה אפקטיבית למחוזות ולמדינות
( .)Gayl, 2017סעיף  4בחוק מכיר בהוצאות מימון לתוכניות המיועדות לשיפור הזדמנויות למידה
( ,)2020–2017כולל בנושא הטמעת חומרי לימוד מקוונים.
החוק אף מעניק מימון למדינות בהתאם לרמת התוכנית .מימון זה נגזר מתקציב כללי
להוצאות חינוך .כך למשל ,מוגדר תקציב בסך  62.5מיליארד דולר להוצאות חינוך (לשנים –2017
 .)2020כל מדינה נדרשת להקציב  7%מסעיף החוק הזה לתמיכה בית ספרית ולשיפור פעילויות
בבתי ספר ,שהמדינה מזהה שהישגיהם היו הנמוכים ביותר באותה שנה .תקציב זה ניתן על בסיס
תחרותי כדי להטמיע פרקטיקות לשיפור הישגי תלמידים ,כולל שימוש בחומרי לימוד חדשים
ללמידה אפקטיבית (.)Grant, et al., 2017
החוק אף מקציב  11.1מיליארד דולר ( )2020–2017לתמיכה בהכנה ,הכשרה וגיוס מורים בכל
רמות בית הספר .תקציב נוסף בסך  7.3מיליארד דולר מוקצה בחוק לתמיכה במגוון תוכניות

 14ראוhttp://unesdoc.unesco.org/images/0021/002180/218003e.pdf :

47

המקדמות הזדמנויות למידה לתלמידים .זאת ועוד ,מחוזות זכאים לתקציב של יותר מ30,000-
דולר כדי לבצע מחקרי הערכה על תוכניות המקדמות בריאות של תלמידים וסביבת לימודים בטוחה
(.)Grant, et al., 2017
יוזמת  ,The Affordable Textbook Actשהוצגה מחדש בפני הקונגרס האמריקני בשנת ,2017
שואפת להגביר את כמות חומרי הלימוד הפתוחים ברישיון ברחבי המדינה .מדינות שונות כמו יוטה
מקדמות באופן עצמאי גישות "פתוחות" יותר ללמידה ,כולל יוזמה משנת  2009הנוגעת לקניין רוחני
ויוזמה נוספת משנת  2012לתמיכה מדינית ביצירת חומרי לימוד פתוחים ושימוש בהם .מוסדות
להשכלה גבוהה בארצות הברית מגיבים גם הם לנושא העלות הגבוהה של ספרי לימוד עם יוזמות
חלוצות כגון שימוש בחומרי לימוד פתוחים ודיגיטליים בלבד או תארים שבהם הסטודנטים אינם
נזקקים לרכוש ספרי לימוד עבור הקורסים שלהם (ראו לעיל סעיף  5.1בסקירה זו) ( Jhangiani, et
.)al., 2016
המדיניות הפדרלית בארצות הברית סייעה רבות לקידום הטמעת חומרי לימוד דיגיטליים
משנות התשעים של המאה הקודמת ,ברמה מדינתית וברמה מחוזית ,באמצעות ניסוח חוקים
וסטנדרטים בנושא .כיום מרבית הפעילות בנושא היא ברמה בית ספרית ,שכן מוסדות הלימוד אינם
זקוקים לשינוי במדיניות ארצית או מחוזית כדי ליצור קשר עם ספקי חומרים דיגיטליים ,ומרבית
התקציב לכך מגיע ממימון בית ספרי קיים .כאמור ,מדיניות החוק  No Child Left Behindמעניקה
פטורים למדינות המקדמות חוקים ויוזמות חדשניות כמו הטמעת חומרי לימוד דיגיטליים .מדיניות
זו משפיעה על למידה דיגיטלית ,אך לא ממוקדת בה באופן בלעדי .החוק הפדרלי מאפשר למדינות
למדוד בתי ספר בהתאם להטמעת מדיניות לקידום למידה דיגיטלית באמצעות Common Core
 ,State Standartsועד כה  42מדינות אימצו סטנדרטים המקדמים פיתוח ולמידה באמצעות
קורסים מקוונים למשל .זאת ועוד ,המדינות :אלבמה ,ארקנסו ,פלורידה ,מישיגן ווירג'יניה אף
דורשות מתלמידים להשלים קורס מקוון כדי לסיים את לימודיהם (.)Dobrovolny, et al., 2015
שיתוף פעולה ממשלתי עם חברות פרטיות הוביל לניסוח מסמך עמדות מפורט בכל הקשור
לתכנון המעבר מחומרי לימוד מודפסים לחומרי לימוד דיגיטליים .מדינת פלורידה הייתה המדינה
הראשונה בארצות הברית שחייבה משנת  2015אימוץ של חומרי למידה מקוונים או בפורמט
דיגיטלי באופן כולל בכל בתי הספר היסודיים והעל-יסודיים .אלבמה הייתה המדינה השנייה
שהנהיגה שימוש בספרי לימוד דיגיטליים ובמכשירים חכמים בקרב תלמידי בתי ספר על-יסודיים.
מדינת מיין אימצה את יוזמת "מחשב נייד לכל ילד" ברמת תלמידי חטיבות הביניים בבתי ספר
ציבוריים ובבתי ספר תיכוניים ,באמצעות בניית תשתית מקוונת אלחוטית בכל בתי הספר.
המדינות :אינדיאנה ,יוטה ,וושינגטון ,מערב וירג'יניה ,טקסט וקליפורניה החלו ליישם תוכניות
שונות כדי לאפשר שימוש בפלטפורמות דיגיטליות (מכשירים ,ספרי לימוד) לכל בית ספר שמבקש
זאת (.)U.S. Department of Education, 2010, 2017
בדרום קוריאה הוקם פרויקט לאומי כדי לספק סביבות ספרי לימוד דיגיטליים לכל תלמידי
בתי הספר היסודיים ,חטיבות הביניים והעל-יסודיים (כולל רשת אלחוטית) ושימוש במגוון
מכשירים חכמים .משנת  2006משתמשים בדרום קוריאה בספרי לימוד דיגיטליים .אך בשנים
האחרונות עלה חשש מטעם הממשלה הדרום קוריאנית בנוגע להשפעת הדיגיטליזציה על
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התלמידים ויש נטייה לחזור ולהשתמש בספרי לימוד מודפסים בכיתות הנמוכות ( & Kim, Cho,

 .)Lee, 2013יש להמשיך ולבחון גם במדינות נוספות מהם הצעדים הננקטים ברמה המוסדית
והארצית כדי להתמודד עם השפעת הטכנולוגיה ,בעיקר על תלמידים צעירים ,לאור הצורך להכשיר
לומדים בכל הגילים לדרישות מערכת החינוך במאה ה .21-בו בעת ,בסינגפור מיזם Future Schools
מספק מגוון פתרונות לימוד וחומרים דיגיטליים ומודפסים כדי לספק מענה על צורכי תלמידים
שונים ולהציב מודלים שונים לאינטגרציה טכנולוגית (.)IDA & MOE, 2011
המשבר הכלכלי שפקד את הקהילה האירופית לפני כעשור ממשיך להשפיע על התקדמות
החדרת חומרי לימוד דיגיטליים ביבשת .ברמה המקומית אפשר לציין יוזמות בבתי ספר ברחבי
אנגליה המקדמות שיתופיות של מקורות באמצעות שימוש במקורות פתוחים .מוסדות להשכלה
גבוהה כגון אוניברסיטת לידס או אוניברסיטת קלנדוניאן בגלזגו מעודדות מרצים לפרסם את
מקורות המידע שלהם באופן פתוח המוגן על ידי  .Creative Commons Lisenceבדוח מטעם
משרד החינוך הבריטי העוסק ביישום תוכנית אסטרטגיה דיגיטלית בבתי ספר עד שנת 2020
( ,)Department of Education, 2015לקידום הלמידה ,ההוראה וההערכה ,ציינו את תמיכת
המשרד הממשלתי בהנחיה ,בתכנון משאבים ובסיוע להטמעה של אסטרטגיה זו באופן אפקטיבי,
בטוח ואתי .בשנים האחרונות השקיע משרד החינוך הבריטי בתשתיות טכנולוגיות ברמה לאומית
בכל בתי הספר העל-יסודיים במדינה בסיוע משרד התשתיות והתקשורת ( Department of
.)Communication, Energy and Natural Resources
באוסטרליה בוצעה רפורמה בחינוך דיגיטלי בשנת  2008כדי להעצים את השימוש בטכנולוגיה
להטמעת למידה והוראה חדשנית ,מאתגרת ומעניינת .במסגרת זו השקיע הממשל האוסטרלי סכום
של  2.1$מיליארד ליוזמות דיגיטליות שונות .כך למשל ,נפוץ השימוש במכשירים סלולריים חכמים
ככלי למידה .לדוגמה ,בשיעור היסטוריה באחד מבתי הספר התלמידים למדו על מלחמת וייאטנם
באמצעות ראיונות וידאו עם לוחמים לשעבר .המכשירים החכמים שימשו הן כמכשיר הקלטה והן
כמכשיר עריכה ליצירת וידאו-קליפים שנערכו למצגת וידאו אחת הכוללת תמונות סטילס ,מקורות
ראשוניים וקטעי וידאו .בנוסף ,כדי לשתף בתהליך הלמידה ארגן המורה שיחת ועידה מקוונת עם
היסטוריון מאתר הזיכרון למלחמה האוסטרלי ( .)Australian War Memorialהמורה הקליט את
השיחה ,והיא הונגשה לתלמידים שלא נכחו בכיתה באותו יום לצפייה מהבית .במסגרת הרפורמה
הטכנולוגית בחינוך באוסטרליה הוקמה רשת חינוכית מקוונת ( The National Digial Learning
 15)Network Resourceבתמיכת הממשלה האוסטרלית והממשלות המקומיות בכל מדינה ומחוז,
המכילה מעל ל 16,000-חומרי למידה מקוונים כולל מאגרי מידע ,מידע חזותי מסוגים שונים ,קובצי
שמע ,קובצי הערכה וכיוצא באלה .המקורות מקושרים לתוכנית הלימודים האוסטרלית ומונגשים
בפורטל  ,Scootleבסביבות למידה מקוונות או באתרי משרדי חינוך מקומיים .שליש מהמורים
המועסקים באוסטרליה הם משתמשים רשומים בפורטל ,והם יצרו ושיתפו  220,000מערכי שיעור
ואסטרטגיות למידה ו 7,000-פעילויות קבוצתיות שבהם משתמשים מורים אחרים .בפורטל עצמו

 15ראוhttp://www.ndlrn.edu.au/about/about_landing_page.html :
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ביקרו כ 220,000-משתמשים בשנים  .2012–2001המימון הממשלתי מאפשר להרחיב את מעגל
הנושאים והעדיפויות בהתאם לתוכנית הלימודים האוסטרלית ( Digital Education Advisory
.)Group, 2012
בקנדה ,יוזמת המדיניות החשובה ביותר בנושא השימוש בחומרי לימוד פתוחים מתרחשת
משנת  2012במחוזות :אלברטה ,ססקצ'ואן וקולומביה הבריטית .ההסכם בין המחוזות כולל שיתוף
פעולה ביצירת חומרי לימוד פתוחים ושיתופיות בהפצת חומרים אלו ( & McGreal, Anderson,
.)Conard, 2015
גם המחקרים שעוסקים בנושא הטמעת חומרי לימוד חדשים במערכת החינוך בישראל
מדגישים את חשיבות המעורבות המוסדית ברמה מקומית ומעורבות משרד החינוך ברמה הארצית
בתמיכה ,בקידום ,במימון וביישום טכנולוגיות למידה התומכות בחומרי לימוד חדשים ,וכן
בפדגוגיות למידה והוראה המקדמות למידה חדשנית ומשמעותית עם שימוש בחומרי לימוד
חדשים .דוחות שונים מטעם משרד החינוך ( )2015 ,2014מדגישים את מעורבות המשרד ואת
הקדימות שהנושא מקבל בשנים האחרונות .הטמעת השימוש בספרים דיגיטליים היא חלק
ממדיניות בנושא יצירת סביבות למידה חדשניות ומגוונות ,התאמת תהליכי ההוראה לשונות בין
תלמידים ,ליכולות שלהם ולסגנונות הלמידה התאימים להם ולמגוון תחומי העניין (משרד החינוך,
 .)2018במסגרת התוכנית המתוקשבת מטעם משרד החינוך ,בתי ספר הנמצאים בתחילת תהליך
הטמעת הספרים הדיגיטליים בלמידה ובהוראה משלבים ספר לימוד דיגיטלי אחד לפחות ,המחליף
ספר מודפס ברמת כיתות ד' ומעלה .המחשבה העומדת מאחורי צעד זה ,מעבר למטרות המוצהרות
כאן ,היא גם הוזלת עלות רכישת הספרים עבור ההורים והקלה עבור התלמידים בכל הקשור
למשקל הספרים שאותם הם צריכים להביא לבית הספר .בתי ספר שכבר החלו בתהליך ההטמעה
ומצויים בשלבי יישום מתקדמים משלבים ארבעה ספרי לימוד דיגיטליים לפחות במקום ספרים
מודפסים .לפי משרד החינוך ( ,)2018כ 1,800-בתי ספר השתתפו בתוכנית התקשוב בשנת הלימודים
תשע"ח ולרשותם עמד תקציב ייעודי לתמיכה בתלמידים ובמשפחות נזקקות .זאת ועוד ,משרד
החינוך הטמיע תקינה טכנולוגית לספרי לימוד דיגיטליים הכוללת שתי רמות :תקן ברמה בסיסית
ותקן ברמה מתקדמת (משרד החינוך2016 ,א2016 ,ב) .התקינה נוגעת בסוגיות של אבטחת המידע,
בהתקנים הפיזיים ,תנאי שימוש ופרטיות ,נגישות ,שיתופיות וכיוצא באלה.
הספרות המקצועית בכל הנוגע למנגנוני האסדרה של מדינות שונות כדי להבטיח בקרת איכות
של חומרי לימוד חדשים היא מצומצמת ולא נמצאו נתונים על קריטריונים או על סטנדרטים ברמה
פדרלית ,ארצית או מחוזית להטמעת חומרי לימוד דיגיטליים בחלוקה לפי סוגי חומרי הלימוד,
מקצועות לימוד ושכבות גיל .יש מקום למחקר עתידי בסוגיה חשובה זו .ראוי לציין כי בדוח SETDA
משנת  2012יעצו למדינות ולמחוזות בארצות הברית בנושא ניהול המעבר מחומרי לימוד מודפסים
לחומרי לימוד דיגיטליים .במסמך מטעם הארגון צוינו ההבדלים באסדרת בקרת האיכות של חומרי
לימוד מודפסים מסורתיים לעומת חומרי לימוד דיגיטליים .באופן זה גישות מסורתיות להערכת
איכות ספרי לימוד מודפסים וחומרי לימוד אחרים כללו קביעת סטנדרטים ואומדני הערכה כולל
הערכת עמיתים ומומחים לפי השלבים האלה:


מיסוד שלב אימוץ החומרים :הוועד המנהל של משרד החינוך במדינה או גוף מוסמך אחר
מיסדו מחזור תקופתי להערכת איכות חומרי הלימוד (בדרך כלל לאחר כמה שנים).
50



פרסום "קול קורא" לחומרי לימוד חדשים :הוועד המנהל או גוף מוסמך אחר פרסם בקשה
לחומרי לימוד מבוססי סטנדרטים בנושא או ברמת לימוד מסוימת (עם דרישות מסוימות
כמו נגישות).



שיחה עם מגישי ההצעות :ניהול סבב של שאלות ותשובות עם מגישי ההצעות והגוף
המוסמך בנוגע לדרישות ה"קול קורא" ולמיקוד שלו.



פיתוח ראשוני של חומרי לימוד והגשתם להערכה :הוצאות לאור פיתחו חומרי לימוד
בהתאם לדרישות ה"קול קורא" והגישו אותם לגוף המוסמך להערכת איכות.



הערכה של ועדת מומחים :הגוף המוסמך מינה ועדה של אנשי מקצוע מומחים בתחום
מסוים כדי להעריך את חומרי הלימוד בהתאם לסטנדרטים של המדינה וכן לאיתור טעויות
וקשיים בחומר .לאחר מכן צוות המומחים הגיש את החלטתו בנוגע לתכנים ,האם הם
הולמים או לא הולמים את דרישות המכרז.



תגובות המוציאים לאור והמלצות הוועדה :האם לקבל את חומרי הלימוד או לדחות אותם
לסבב תיקונים נוסף.



תגובות הציבור והחלטות הוועד המנהל בחינוך מטעם המדינה :חומרי לימוד שקיבלו את
אישור הוועדה מועברים לסבב הערכה מטעם נציגי הציבור ומאושרים סופית על ידי הוועד
המנהל בנושא חינוך במדינה.

מנגנון אסדרה זה תקף ברוב המדינות בארצות הברית .אולם שלא כחומרי לימוד מודפסים ,ניתן
לערוך בקלות חומרי לימוד דיגיטליים כדי לענות על צרכים מקומיים ולהבטיח את הרלוונטיות
והדיוק שלהם לאורך זמן מבלי להתחשב בשיקולי דפוס .מאפיינים אלו מורידים את עלויות תהליך
הערכת האיכות ,משום שניתן להתייחס לקשיים ולטעויות בחומרי הלימוד המוגשים לאישור
במהירות ובעלות נמוכה מזו של הערכת איכות חומרי לימוד מודפסים .כך מערכות הערכת איכות
של חומרי לימוד דיגיטליים יכולות להיות גמישות ונזילות כדי לשקף את טיב ההתפתחות
המתמשכת של חומרי הלימוד עצמם 16.כפי שהודגש בתחילת פרק זה ,יש צורך במחקרים נוספים
בנושא המדיניות להטמעת חומרי לימוד דיגיטליים ותפקיד המוסדות הממשלתיים באסדרת
הערכת האיכות של החומרים המוטמעים.

 16ראו למשל נספח בנוגע לאסדרת איכות חומרי לימוד דיגיטליים במדינת פלורידה:
http://www.fldoe.org/core/fileparse.php/5574/urlt/digitalworkgroupfinalreport.pdf
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 .8דיון ומסקנות
סקירה זו התמקדה במגוון חומרי לימוד חדשים ובהטמעתם במערכת החינוך לקידום למידה
משמעותית ופיתוח מיומנויות המאה ה 21-בקרב כלל הלומדים .השאלה הראשונה שבה עסקה
הסקירה הייתה מהם ההבדלים בין חומרי לימוד דיגיטליים לחומרי לימוד מודפסים מסורתיים.
מהספרות המקצועית עולה כי ישנם הבדלים הנובעים מסוג המדיה :שוני בפריסת הטקסט
הדיגיטלי לעומת טקסט מודפס מסורתי ,וכן היבטים אסטטיים כגון תחושת המגע של ספר מודפס
לעומת ספר דיגיטלי .פריסת העמוד שונה בשני סוגי המדיות ,גודל האותיות ואפשרויות הבחירה
שמציעה כל אחת מן המדיות מצטיירות כחוויות שונות .עם זאת ,ספרים דיגיטליים חסכוניים
מבחינת הוצאות דפוס ושינוע ,הם אינם שוקלים כלל וניתנים לאחסון בפורמט אלקטרוני על גבי
מכשירים חכמים קלים ונישאים לכל מקום ובכל זמן.
הבדלים נוספים נובעים בשל אופי פעילות הקריאה בכל אחת מן המדיות :הקריאה בטקסט
מקוון מצריכה מאמץ ראייה רב יותר ,בעיקר במכשירים קורנים ,מובילה לתחושת הסחת דעת בשל
ריבוי המידע והאפשרויות הטמונות בהיפר-טקסטים ,והיא דורשת מיומנויות כגון ניווט ,כישורי
הערכה טובים ,כישורי ארגון ומרחב כדי לבנות ייצוג מנטלי של הטקסט המקוון .בנוסף ,יכולת
הוויסות העצמי שונה בקריאה מטקסט דיגיטלי ומטקסט מודפס .הבדלים הנוגעים לסוגי לומדים
משפיעים אף הם :תלמידים מבוגרים לעומת תלמידים צעירים ,תלמידים עם לקויות ועם
מוגבלויות שונות לעומת תלמידים מאוכלוסיות נורמטיביות ,תלמידים מאזורים גיאוגרפיים
בפריפריה לעומת העיר ,וכן הבדלים הנובעים מהשפעות חברתיות-כלכליות .לתלמידים
מאוכלוסיות מוחלשות יש גישה מוגבלת למכשירים טכנולוגיים ויש להם ניסיון מועט יותר בשימוש
בהם .תלמידים ממעמד חברתי-כלכלי מבוסס נוטים יותר לקרוא במרשתת ולגלוש באתרים שונים
כדי להשיג מידע בהשוואה לתלמידים מאוכלוסיות מוחלשות.
השאלה השנייה שבה התמקדנו במסגרת זו נגעה בחסרונות וביתרונות של ספרי לימוד
דיגיטליים על פני ספרי לימוד מודפסים מסורתיים .הספר הדיגיטלי הוא פורמט מקוון של ספר,
הניתן להצגה על גבי צג מחשב או במכשיר חכם אחר ,ויש לו מספר יתרונות על פני הספר המודפס:
ניתן לרכוש ,להוריד או לקרוא אותו באופן מיידי מבלי לצאת מהבית; הוא אינו תופס נפח וניתן
לאחסן אלפי ספרים דיגיטליים במכשיר חכם כמו  e-readerשגודלו קטן ומשקלו קל מזה של ספר
ממוצע בכריכה קשה; ספרים שהפצתם אינה מוגבלת משיקולי זכויות יוצרים ניתנים להורדה ללא
עלות; לרוב ניתן לגבות ספרים דיגיטליים במחשב או בענן כדי שיהיו מחוסנים בפני אובדן ,גניבה
או נזק אחר; ניתן לשנות את גודל הטקסט ,צורת הגופנים או להשתמש באופציית הקראת הטקסט
בקול ( )text-to-speachעבור כבדי ראייה ,קשישים או קוראים עם דיסלקציה .יתרונות נוספים
קשורים לשיקולי עלות ,נגישות ,נוחות ועדכניות של ספרי הלימוד הדיגיטליים .הסוג הרווח כיום
בעולם הוא ספר לימוד דיגיטלי אינטראקטיבי המציע סביבת תוכן דיגיטלית ,אינטראקטיבית
ושיתופית באמצעות מולטי-מדיה .עם זאת ,חסרונותיו של ספר הלימוד הדיגיטלי על פני ספר
הלימוד המודפס נוגעים בצורתו הפיזית שאינה מושכת קוראים בשל היעדר כריכה ,נייר או תצורה
של חומר מודפס; ספרים דיגיטליים המכילים איורים גדולים או תרשימים אינם קלים לצפייה על
גבי צג; בנוסף ,המכשירים החכמים המשמשים לקריאת ספרים דיגיטליים יקרים ,על אף שעלות
רכישתם יורדת בשנים האחרונות .חשוב להדגיש כי היתרונות והחסרונות של כל אחת מן המדיות
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תלויים גם בפרקטיקות ההוראה ובהשפעתן על תוצאות הלמידה של התלמידים .יישום אסטרטגיות
הטמעה טכנולוגיות וליווי על ידי מבוגרים נמצאו כגורמים חשובים בהצלחת תלמידים צעירים הן
בשימוש בספרי לימוד מקוונים והן בשימוש בספרי לימוד מודפסים .עוד עולה מהספרות המקצועית
שטקסטים דיגיטליים המלווים במולטימדיה תרמו למוטיבציה של התלמידים ולסקרנותם בנושא
הנלמד ,מה שהשפיע בתורו על הביצועים ועל מעורבותם בלימודים.
השאלה השלישית בסקירה זו עסקה ביתרונות ובחסרונות של חומרי לימוד וספרים פתוחים,
המוגדרים כחומרי לימוד דיגיטליים ,המאפשרים למשתמשים לבצע בהם חמש פעולות הרשאה
מרכזיות (המכונות בספרות המקצועית  :)5Rשימוש חוזר ( ,)reusedשילוב עם חומרי לימוד אחרים
( ,)remixedעריכה ( ,)revisedהפצה חוזרת ( ,)redistributedשמירה מחדש ( .)retainedכפי שצוין
במסגרת זו ,עלות ספרי הלימוד המסורתיים היא מעמסה כלכלית וקשורה לעלייה במחירי ההשכלה
ברחבי העולם .חומרי לימוד פתוחים כמו ספרי לימוד ,מאמרים ,מצגות וסרטוני וידאו מאפשרים
לתלמידים ,מורים וחוקרים להשתמש במקורות מידע ללא עלות .יתרה מכך ,יתרונות כגון ניידות,
המאפיינת את חומרי הלימוד הפתוחים והאינטראקטיביות בתהליך הלמידה צוינו במחקרים
כגורמים שהשפיעו על בחירה בחומרי הלימוד הפתוחים על פני חומרי לימוד מסורתיים .לצד אלה,
יש עלויות אחרות הקשורות למוסד האקדמי ולסגל ההוראה בכל הנוגע לשימוש בספרי לימוד
פתוחים :עלות איתור חומרי לימוד פתוחים מתאימים (כיום קיימים למעלה מחצי מיליארד חומרי
לימוד פתוחים במרשתת); עלות סקירת חומרי הלימוד הפתוחים – לאחר איתור החומרים
שעשויים להיות רלוונטיים ,צריך לבחון את איכותם ,דיוקם ,נגישותם; בחינת מידת ההתאמה
שלהם והדרישות מן המשתמשים – לכל חומרי הלימוד הפתוחים יש סייגים לשימוש .למשל רישיון
השימוש של  Creative Commons –Attribution Licenseדורש ממשתמשים לציין מי בעל זכויות
היוצרים על המקור; עלות ההטמעה המיטבית של ספרי לימוד פתוחים בפרקטיקות הלמידה
וההוראה – יש להכשיר את אנשי הסגל האקדמי כדי להבין את ההזדמנויות הפדגוגיות הטמונות
בשימוש בספרי לימוד פתוחים באופן אפקטיבי; עלות ההטמעה של ספרי לימוד פתוחים
בטכנולוגיות המוסדיות כגון במערכות ניהול למידה (.)Learning Management Systems – LMS
ראוי להדגיש שלמוסדות חינוך רבים אין מדיניות ברורה או הליכים הקשורים לשימוש בספרי
לימוד פתוחים .כמו כן ,מרבית ספרי הלימוד הפתוחים אינם בשפה העברית .לאור זאת ,יש חשיבות
רבה למדיניות מוסדרת בסוגיית התאמת חומרי הלימוד לצורכי המאה ה ,21-עידוד השימוש בהם
והנגשתם ,כולל בשפה העברית .מלבד לחשש בנוגע לסוגיית הפרטיות בשימוש בחומרים פתוחים,
מוסדות חינוך מעניקים הכרה אקדמית על פעילויות אחרות ולא על תרומה ליצירת ספרי לימוד
פתוחים והפצתם .באופן זה מרבית אנשי הסגל ומעצבי תוכניות הלימודים לא מעורבים בעקביות
בתהליך יצירת חומרי לימוד פתוחים ,מה שפוגם בעקרון השיתופיות ובקידום הנושא.
שאלה נוספת שבה התמקדנו בסקירה היא ביתרונות ובחסרונות של חומרי לימוד דיגיטליים
שאינם ספרי לימוד כמו סרטוני וידאו וחומרי למידה מבוססי וידאו ,חומרי לימוד מבוססי משחוק,
ספריות ומאגרי מידע מקוונים ,שימוש במשחקי מחשב ויומן רשת .המחקרים העוסקים בתחום
מציינים את תחושת ההנאה והמוטיבציה הפנימית הנובעות משימוש בחומרים מסוג זה והמובילות
לשיפור הישגים .אך היעדר הכשרה טכנולוגית מספקת למורים ולאנשי סגל ,שברובם הם "מהגרים
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טכנולוגיים" ,וכן היכרות מעטה עם הכלים הטכנולוגיים צוינו כמכשולים בפני קידום הטמעת
חומרי לימוד דיגיטליים מסוג זה במערכת החינוך.
לבסוף נשאלת השאלה מהי חשיבות מדיניות ממשלתית בקידום הטמעת חומרי לימוד חדשים.
המחקרים השונים הצביעו על מקומה המרכזי של מדיניות מוסדרת הן ברמת המוסד האקדמי והן
ברמה ארצית בכל הקשור להטמעת חומרי לימוד דיגיטליים ומודפסים ללמידה אפקטיבית עבור
כלל הלומדים .יוזמות חינוכיות ורפורמות טכנולוגיות בארצות הברית ,בקנדה ,באוסטרליה,
באנגליה ,בדרום קוריאה וגם בישראל מדגישות את תהליכי הליווי והתמיכה (כולל תמיכה כלכלית)
בקידום תהליך זה .המחקרים שעוסקים בנושא הטמעת חומרי לימוד חדשים במערכת החינוך
בישראל מדגישים את חשיבות המעורבות המוסדית ברמה מקומית ומעורבות משרד החינוך ברמה
הארצית בתמיכה ,בקידום ,במימון וביישום טכנולוגיות למידה התומכות בחומרי לימוד חדשים
ובפדגוגיות למידה והוראה המקדמות למידה חדשנית ומשמעותית עם שימוש בחומרי לימוד
חדשים .לבסוף ,כפי שאנו למדים מסקירה זו ,יש חשיבות רבה לקביעה של כללי תקינה טכנולוגית
המיועדים להטמעת השימוש בחומרי לימוד חדשים והנוגעים בסוגיות של אבטחת מידע ,פרטיות,
כללי שימוש וכיוצא באלה.
לאור הנתונים המוצגים בסקירה זו וניתוחם ,ניתן לסכם את הנקודות הבאות כהמלצה העומדת
בפני מקבלי החלטות בכל הקשור לקידום חומרי לימוד חדשים במערכת החינוך:


רצוי לעודד את מחויבות מוסדות החינוך לשימוש בחומרי לימוד דיגיטליים ,להגביר את
המודעות לקיומם ,להנחות היכן אפשר למצוא אותם ,כיצד לאמוד את איכותם ולאמץ
אותם בתוכנית הלימודים.



יש להגביר את המודעות ליתרונות הכלכליים והפדגוגיים עבור תלמידים ,מורים ומוסדות
הטמונים בשימוש בחומרי לימוד חדשים המיועדים לאוכלוסיות שונות של לומדים.



כדי להבטיח את הטמעתם המוצלחת של חומרי לימוד חדשים במערכת החינוך ,ספריות
ומרכזי הוראה ולמידה יכולים לסייע בתמיכה ובהכשרת הצוות המוסדי בנושא זה ,כולל
מתן מידע בנוגע לזכויות יוצרים ,פרטיות ואישורי השימוש בחומרים אלו.



יש לדאוג למסגרת זמן מספקת עבור מורים ומרצים כדי שיוכלו ליצור ,לאמץ ולהתאים
חומרי לימוד חדשים בשיעורים ובקורסים שאותם הם מלמדים.



יש לחשוב על תגמול ותמרוץ של אנשי חינוך התורמים למערכת באמצעות יצירת חומרי
לימוד חדשים ,פרסומם והפצתם .יש להכיר ביצירה ובהתאמה של חומרי לימוד אלה
כחדשנות קוריקולרית וכשירות למקצוע ההוראה בעיקר בכל מה שקשור לקידום של אנשי
הוראה ,מתן קביעות ,קידום ומינוי מחדש (.)Jhangiani, et al., 2016



יש להגדיל את אפשרויות המימון המוסדי והממשלתי כדי לתמוך בפיתוח או פיתוח מחדש
של קורסים ושיעורים הכוללים חומרי לימוד חדשים התואמים את יעדי הלמידה במאה
ה.21-



יש לעודד מוסדות לגבש מדיניות מוסדית בנוגע לשימוש בחומרי לימוד חדשים והפצתם.



יש לעודד אנשי הוראה לבחון חומרי לימוד חדשים בתחומי ההתמחות שלהם ,להתנסות
בשימוש בחומרי לימוד אלה בשיעורים שלהם ולעצב מטלות הכוללות שימוש בהם.

54



חשוב לעקוב במחקרים עתידיים אחר השפעת אימוץ חומרי הלימוד החדשים ותהליך
הדיגיטליזציה על תוצאות הלמידה כמו ביצועי תלמידים ,שיעורי הישארות ,קידום
מיומנויות המאה ה 21-ואפקטיביות ההוראה.
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