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 תקציר

בעשורים האחרונים מתחדדת ההכרה במערכת החינוך בישראל, בדומה למערכות חינוך אחרות 

-רכי המאה הואסטרטגיות ההוראה לצאת ברחבי העולם, בצורך להתאים את תוכניות הלימודים ו

ואוריינות טכנולוגית בקרב  , עבודה קבוצתיתחדשנות פדגוגיתבדגש על למידה משמעותית,  21

השפעות הסביבה הדיגיטלית על בתי לומדים ומורים. הספרות המקצועית עוסקת רבות בסוגיית 

מעבר מקריאת עם ההחשיבה הלינארית  , בדגש על התערערות מבנהאופן הלמידהעל ספר ו

וטקסטים  ונה של קישור בין פרטי מידע)תכ מקוונים טקסטים-היפרקריאת למודפסים טקסטים 

למידה מעבר מאסטרטגיות ועל הגבולות בין מבני דעת מקובלים הטשטוש על (, שונים

 פעילה על בסיס פרויקטים ושיתופיות.למידה לת וציונלינקונב

לומדים פרדיגמות פדגוגיות שונות התואמות לדור הוחוויות חדשניות התקשוב מציעה  תמהפכ

ירות בית קל מעבר המרחב המקוון הפתוח,גבולות בוחנים את  לימוד רבים מריחו .21-במאה ה

למשל חומרי הלימוד  ,כך(. זו בסקירה נעסוק לא בהןשסביבות למידה חדשות ) יםויוצר ,הספר

לעידן הדיגיטלי,  כנסימענה על קשיי בתי הספר להציע את כל הדרוש כדי לה מספקים החדשים

ומרחיבים את מרחב מבית הספר אוגרפית ילתלמידים המרוחקים ג מסייעים להנגיש את הלמידה

  הלמידה עבור תלמידים.אפשרויות 

: שוני בתצורת הטקסט, השונים חומרי הלימוד ביןמהספרות המקצועית עולה כי ישנם הבדלים 

שוני מסורתי, המודפס הטקסט הלעומת על גבי העמוד הדיגיטלי  בפריסת המידעשוני 

ודפס מ ספר היבטים אסטטיים כגון תחושת המגע שלשוני בוהתוכן הלימוד  באינטראקציות עם

כחוויות אף הן מצטיירות הואפשרויות הבחירה שמציעה כל אחת מן המדיות לעומת ספר דיגיטלי 

ניתנים לאחסון בפורמט פוס ושינוע, הם ספרים דיגיטליים חסכוניים מבחינת הוצאות ד. שונות

הבדלים נוספים נובעים  1חכמים קלים ונישאים לכל מקום ובכל זמן.אלקטרוני על גבי מכשירים 

במכשירים מקוון  טקסטהקריאה בבכל אחת מן המדיות: והלמידה בשל אופי פעילות הקריאה 

 , מובילה("קינדל")אם כי לא בקוראי ספרים דיגיטליים כמו  ה רב יותרימצריכה מאמץ ראי 2קורנים

טקסטים, והיא דורשת -האפשרויות הטמונות בהיפרבשל ע ובשל ריבוי המיד לתחושת הסחת דעת

מיומנויות כגון ניווט, כישורי הערכה טובים, כישורי ארגון ומרחב כדי לבנות ייצוג מנטלי של 

ים מבוגרים : תלמידבהםהמשתמשים  הטקסט המקוון. הבדלים נוספים נוגעים לסוגי לומדים

וכישוריהם הטכנולוגיים הנחוצים לשימוש שונים מבחינת מיומנויותיהם  תלמידים צעיריםו

לעומת תלמידים ללא  מוגבלויות שונותאו עם לקויות  עםתלמידים בחומרי לימוד חדשים, וכך גם 

יה י, תלמידים הלומדים שפה שנגיאוגרפיים בפריפריה לעומת העיר , תלמידים מאזוריםלקויות אלו

 . ועוד

לתלמידים מאוכלוסיות כלכליות. -הבדלים הנובעים מהשפעות חברתיות , ישנםכןכמו 

בשימוש בהם. מועט יותר ניסיון ויש להם  מוחלשות יש גישה מוגבלת למכשירים טכנולוגיים

                                                      
 אם כי מכשירים אלו דורשים השקעה מתמשכת בתחזוקתם ובחידושם. 1

טלפונים סלולריים, מחשבים אישיים ומכשירים בעלי רשת מכשירים חשמליים הפולטים קרינה שאינה מייננת:  2

 גלישה אלחוטית.
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כדי להשיג באתרים שונים ולגלוש  במרשתתנוטים לקרוא  כלכלי מבוסס-חברתיתלמידים ממעמד 

 .שותמידע יותר מתלמידים מאוכלוסיות מוחל

)ספרים פתוחים, חומרי לימוד מקוונים של חומרי לימוד דיגיטליים סוגיית החסרונות מורכבות 

 כמו מצגות וידאו ומשחקי מחשב, הרצאות מקוונות, מצגות מולטימדיה וכיוצא באלה(

ממצאים המעורבים בכל הקשור להעדפה של מדיה אחת על פני אחרת. משתקפת ב יהםיתרונותו

בקרב לומדים צעירים, שיקולי עלויות וקידום סגל  יםן השפעת התיווך של מבוגרכגוהיבטים  אולם

מידת ההצלחה ל נמצאו קשוריםסוג הלומדים או  ביצירת חומרי לימוד חדשים והטמעתם ההוראה

 חומרי לימוד חדשים. בהטמעת 

מחויבות ב תלוייםמסקירה זו עולה כי תהליכי הטמעת חומרי לימוד חדשים במערכת החינוך 

אפשר היכן מורים  בהנחייתהמודעות לקיומם,  בהגברת, ם אלולשימוש בחומרי החינוך מוסדות

באמצעות מדיניות מוסדרת  בתוכנית הלימודים באימוצםכיצד לאמוד את איכותם וולמצוא אותם 

ברמה  רבה להובלת התהליכים האלה יש חשיבותזאת ועוד, . מנגנוני תקינה טכנולוגיתבאמצעות ו

המודעות ליתרונות הכלכליים  את ריהגביש לכמו כן, על ידי מוסדות ממשלתיים.  רציתא

לסייע בתמיכה ו עבור תלמידים, מורים ומוסדותהטמונים בשימוש בחומרים אלה והפדגוגיים 

קת עבור זמן מספ סגרתמבנוסף יש לדאוג ל (.כולל בנושא זכויות יוצרים ופרטיות מידע)ובהכשרה 

שיעורים ובקורסים שהם בחדשים ליצור, לאמץ ולהתאים חומרי לימוד שיוכלו כדי  מורים ומרצים

חדשים ותהליך השפעת אימוץ חומרי הלימוד ה אחר ים עתידייםמחקר. חשוב לעקוב במלמדים

, קידום מיומנויות , שיעורי הישארותתלמידים הישגי מועל תוצאות הלמידה כ הדיגיטליזציה

 אה. ואפקטיביות ההור 21-המאה ה

פדגוגיה מתוקשבת, ספרים דיגיטליים, למידה מקוונת, הוראה ולמידה  :מילות מפתח

 ,digital learning, digital education, digital materialsדיגיטליות, כלים ושירותים טכנולוגיים 

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 lower-

class 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. 

 

  



10 
 

 מבוא. 1

פרי לימוד דיגיטליים, מקורות לימוד ס :מסוגים שונים עוסקת בחומרי לימוד חדשיםסקירה זו 

ובהשוואתם לחומרי לימוד מודפסים  פתוחים, חומרי לימוד דיגיטליים שאינם ספרי לימוד

בנושא  נליזה ודוחות מחקר שוניםא-, מחקרי מטהםאמפירייבמחקרים מסורתיים, ומתמקדת 

 נות, אפיוניהןבמחקרים העוסקים בקבוצות שו ;טקסטים מודפסים ודיגיטלייםמלמידה וקריאה 

במחקרים העוסקים בהבדלים באיכות  ;ליים של הלומדים השוניםהכלכ-והחתכים החברתיים

אשר ללמידה ולהוראה סים ובהעדפות של תלמידים ומורים הלמידה בין ספרים דיגיטליים ומודפ

  .בספרי לימוד דיגיטליים לעומת ספרי לימוד מודפסים

. שאלות אלה יעמדו במוקד בחמש שאלות מרכזיות מתמקדתכדי לבחון סוגיות אלו הסקירה 

 :סקירהה פרקי

 למידה מטקסט מודפס לעומת טקסט דיגיטלי?באילו הבדלים קיימים בקריאה ו .1

 מהם היתרונות והחסרונות של ספרי לימוד דיגיטליים לעומת ספרי לימוד מודפסים? .2

 מהם היתרונות והחסרונות של חומרי לימוד פתוחים? .3

חסרונות של החלפת ספרי לימוד מודפסים בצורות ארגון חדשות וחומרי מהם היתרונות וה .4

 לימוד דיגיטליים שאינם ספרים מקוונים?

מה תפקיד המוסדות הממשלתיים בעידוד ובפיתוח חומרי לימוד דיגיטליים ומודפסים  .5

 באופן שיאפשר לכלל ציבור הלומדים ללמוד ביעילות?

 מערכות חינוךכפי שקורה בהחינוך בישראל, מערכת במתחדדת ההכרה בעשורים האחרונים 

רכי וסטרטגיות ההוראה לצאאת בצורך להתאים את תוכניות הלימודים ו אחרות ברחבי העולם,

ות טכנולוגית בקרב לומדים בדגש על למידה משמעותית, חדשנות פדגוגית ואוריינ 21-המאה ה

ה תמטר, ו2010של משרד החינוך בישראל בשנת  תוכנית התקשוב החלה לפעול . לפיכךומורים

, 21-ליישם הוראה ולמידה דיגיטלית בכלל בתי הספר בישראל תוך הקניית מיומנויות המאה ה

אוריינות דיגיטלית וביסוס למידה משמעותית בשילוב טכנולוגיות מידע ותקשורת להעצמת מורים 

בתי  1,584-תשע"ח פעלה התוכנית ב יםותלמידים בסביבת הוראה ולמידה דיגיטלית. בשנת הלימוד

משרד החינוך  (.2018בתי ספר תיכוניים )משרד החינוך,  15-חטיבות ביניים וב 200-ספר יסודיים, ב

אף פועל להטמעת למידה משמעותית והערכה באמצעות השימוש בחומרי לימוד דיגיטליים ואחרים 

יסודי -הגן, כך למשל בחינוך הקדם גילמ 21-המקדמים את התלמידים ברכישת מיומנויות המאה ה

שימוש בחומרי למידה מסוגים שונים כגון סרטונים ומצגות לצד חומרי כוללת תוכנית הלימודים 

דיגיטלית המובילה  ברמת בית הספר היסודי כוללת תוכנית הלימודים פדגוגיה. מסורתיים לימוד

או אתר, מצגות וסרטונים )משרד  (בלוגיומן רשת )למגוון תוצרי חינוך דיגיטליים כגון יצירת 

 (.2014החינוך, 

אופן על השפעות הסביבה הדיגיטלית על בתי ספר והספרות המקצועית עוסקת רבות בסוגיית 

 מודפסיםמעבר מקריאת טקסטים ה עם החשיבה הלינארית מבנה התערערות על בדגש, הלמידה

(, טשטוש שוניםוטקסטים  )תכונה של קישור בין פרטי מידע מקוונים טקסטים-היפר קריאתל
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פעילה על למידה לת וציונלינלמידה קונבמעבר מאסטרטגיות והמקובלים  גבולות בין מבני דעתה

 Burin, et al., 2015 ;2017 טל, שיינפלד ורן,-מישר; 2018)יניב,  בסיס פרויקטים ושיתופיות

Jamaludin & Hung, 2016; Hahnel, et al., 2017). מחקרים שונים (Akbarov, Gönen, & 

Aydoğan, 2018; Bluestein & Taehyun, 2017; Chou, Block, & Jesness, 2012; Pérez-

Marín, Hijó-Neira, & Santacruz, 2016 )מכשירים  , שבה"מדווחים כי גישת ה"כיתה ללא נייר

לשיפור מסייעת  ,חכמים וכלים טכנולוגיים מחליפים חומרי לימוד מודפסים כמו ספרים ומחברות

למידה לפיתוח מיומנויות דיגיטליות, ללמידה פעילה ואינטראקטיבית, לחוויית הלמידה, 

הלמידה מבחינת התלמידים לשוק העבודה.  ת התלמידיםהכנולמשמעותית של כל התלמידים 

סביבת ל מציינים את המעברהמורים ו, כמותאמת אישית, אפקטיבית ומהנהנתפסת הדיגיטלית 

: אתגריםכמה  מציבה עם זאת, סביבת הלימודים החדשה ינטראקטיבית.חוקרת וא לימודים

 המידע בניהול וקשיים עומסקיים  ;דעת גורמת להסחת החכמים והמכשירים המחשבים נוכחות

 טקסטים ארוכים קריאתמיומנות  ;תיתעלייה בחרדה חברוכישורים חברתיים ב נסיגהיש  ;הרב

  .וכיוצא באלהקושי בקריאה לאורך זמן מהמסך יש  ;נפגעת

דגוגיות פרדיגמות פוחוויות חדשניות , המהפכה התקשובית מציעה הסקירה מפרקיכפי שעולה 

המרחב המקוון גבולות נים את בוח לימוד רבים חומרי .21-לומדים במאה השונות התואמות לדור ה

נושא , ("כיתה הפוכה" למשל) סביבות למידה חדשות יםויוצר ,קירות בית הספרל מעבר הפתוח,

מענה על קשיי בתי  מספקים חומרי הלימוד החדשיםלצד אלה, נראה ש. זו בסקירה נעסוק לא בוש

לתלמידים  מסייעים להנגיש את הלמידהלעידן הדיגיטלי,  כנסיהספר להציע את כל הדרוש כדי לה

 הלמידה עבור תלמידיםאפשרויות את ומרחב המרחיבים את ו מבית הספר אוגרפיתיהמרוחקים ג

(Choi, 2017; Jang, Yi, & Shin, 2016; O'Bannon, Skolits, & Lubke, 2017) . ,אף על פי כן

של למידה  היאתשתית טכנולוגית מתאימה  כבר קיימת םבהשבתי הספר  במרבית המציאות

 מסורתיים לימוד חומריבאמצעות  מתבצעת הוראהבה הש (blended learning) מעורבת

(traditional print resources), דיגיטליים לקבצים סרוקים לימוד חומרי (digitized resources 

 לקידום למידה והוראה חדשנית ביותר הפחותה במידה יעילים הוכח שקבצים אלה מחקרית

Chen, 2017; Choppin, et al., 2014) אינטראקטיביים דיגיטליים לימוד וחומרי (digital 

resources).  

 ימשרד מטעם תמריצים דורשת 21-הטמעת השינויים הרצויים בחומרי הלימוד במאה ה

זמות וי , כפי שנדגיש בפרק האחרון העוסק במדיניות ממשלתית בנושא למידה דיגיטלית.הממשל

בנושא הטמעת הטכנולוגיה ושימוש בחומרי לימוד  העצמת ההתפתחות המקצועית של מורים כמו

בחומרי לימוד דיגיטליים  המשתמשותפרקטיקות הוראה ולמידה יישום תמיכה בתהליך ; פתוחים

תוך  כנית ארצית,ולת הצבת מטרות ברורות ברמה ארצית ליישום חומרי למידה בהתאםובכיתה 

, חומרי לימוד חדשים לפיתוחרום , יכולות לתשוניםותלמידים גמישות והתאמה לסוגי מורים 

 .(2017,שמיר-וענבל נגר-מגן) 21-במערכת החינוך של המאה ה םהטמעתלו לקידומם

חומרי לימוד חדשים ל שהמעבר כך על מצביעים רבים מחקרים, זו סקירהב שנסקורכפי 

תלמידים על  שלאוטונומיה מחשבתית, לתחושת בעלות  מופיתוח מיומנויות כל סייעמ דיגיטליים

 בחקר מעורבותלו גמישותל, עצמית מסוגלותל, הפנימית המוטיבציה הגברתלתהליך הלמידה, 
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 .(Jang, Yi, & Shin, 2016; Choi, 2017; O'Bannon, Skolits, & Lubke, 2017) ובלמידה

חברת  :בתהליך זה מעורבים מוסדות חינוך, חוקרים, הוצאות לאור וחברות מסחריות. למשל

Discovery Education  טכנולוגייםספרים  2012החלה להפיץ בשנת (techbooksמבוססי ענן ) 

 ;יסודיים כדי לקדם למידה מבוססת מחקר-ללימודי מדעים מדויקים ולמדעי החברה בבתי ספר על

להוריד ללא עלות הרצאות מצולמות, ליצור  ITunes מאפשרת באמצעות שירות "אפל"חברת 

 ;להשתמש בחומרי לימוד מקוונים מאוניברסיטאות מובילות בעולםו למרשתתהרצאות ולהעלותן 

( מציעה פלטפורמה חינוכית Learning Hub) "סמסונג" חברתסביבת למידה אלקטרונית מטעם 

 ישירות להוריד שאפשרלכל קבוצות הגיל,  המיועדיםתרגילים  6,000-כלהעברת ידע באמצעות 

מציעה ללא עלות מגוון תרגילים  CK-12 Foundation רתחב ;התלמידים של החכמים למכשירים

בתי ספר  הברית בארצותו, Flexbooksאינטראקטיביים, טקסטים וחומרי לימוד באמצעות תוכנת 

( Udemy) "אודימי"( וEdX) "אדקס"(, Coursiva) "קורסיבה"חברות כמו  ;רבים משתמשים בה

 דיגיטליים, כפי שנפרט בעמודים הבאים.מציעות אף הן שיעורים מקוונים וחומרי לימוד 

בבחינת היתרונות והחסרונות של חומרי לימוד דיגיטליים מסוגים הסקירה תעסוק בעת  וב

 ספרי לימוד דיגיטליים, מקורות לימוד פתוחים, חומרי לימוד דיגיטליים שאינם ספרי לימוד :שונים

חינוך בים החל ילי לומדים שונלחומרי לימוד מודפסים מסורתיים, וכן בחתך של ג תםהשוואו

בגיל . משמעית-חד נהאי התמונהש . בהיבט זה נראהמערכת ההשכלה הגבוההב היסודי וכל-הקדם

הן בלימוד מתוך חומרי לימוד מסורתיים  ,מבוגר בתהליך הלמידה יש חשיבות לתיווך ,למשל ,הרך

ומדים מבוגרים במערכת לבקרב ו, (Segal-Drori, et al., 2010) והן בסיוע בחומרי לימוד דיגיטליים

יה, יש העדפה לחומרי לימוד מסורתיים דווקא על פני יההשכלה הגבוהה, בעיקר בלימודי שפה שנ

את ננתח את היתרונות ו, נסקור מחקרים אלו בפרוטרוט הסקירה חומרי לימוד חדשים. בפרקי

קשיים בו כלכלי-ברתיבהבדלים הנובעים מרקע חנתמקד החסרונות בכל אחת מקבוצות הגיל הללו ו

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 

מחקרים ת הסקירה תייחד מקום לבחינחומרי הלימוד הדיגיטליים, הערכת איכותם והטמעתם. 

. כמו כלפיהםעמדות המורים והתלמידים השוואתיים בנושא ספרי לימוד פתוחים, השימוש בהם ו

חומרי לימוד מקוונים אחרים )מאגרי את יתרונותיהם ואת חסרונותיהם של כן, הסקירה תבחן 

מרוץ תלאת המדיניות לעידוד וותנתח  וארגונוהלימוד המשמשים להנגשת חומר  למשל( ,מידע

כני לימוד מקוונים ומודפסים בישראל ובעולם, בדגש על בקרת איכות ממוסדת )אם וח תפיתו

לבסוף, נדגיש לכלל ציבור הלומדים.  םנגישותמנגנונים המערכתיים המבטיחים את קיימת( ועל ה

בסקירה את מקומה של מדיניות ממשלתית ומוסדית מוסדרת להטמעת השימוש בחומרי לימוד 

 בטיח מענה לכל סוגי הלומדים במגוון מסגרות לימוד וסביבות למידה. דיגיטליים על מנת לה
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14 
 

 מתודולוגיה. 2

 דרישותבהתאם ל ,במקצועות השונים החדשיםסוגיית התאמת חומרי הלימוד עוסקת בסקירה זו 

יים לשיפור מונה בחומרי לימוד דיגיטלההזדמנות הט ובוחנת את, 21-מאה הב מערכת החינוך

וכן הטמעת  ,בדגש על שילוב חומרי לימוד מודפסים וחומרי לימוד דיגיטלייםתהליך הלמידה, 

חומרי לימוד מקוונים אחרים שאינם ספרים כגון סרטוני הדרכה בווידאו, תרגילי בית מקוונים, 

באופן  מתמקדתהסקירה  קוונות., מאגרי תכנים וספריות מפעילויות, מטלות ומשימות מקוונות

 ואומדתבו סוגים שונים של חומרי לימוד דיגיטליים ומודפסים מונגשים לכלל ציבור הלומדים ש

החסרונות הגלומים בכל אחד מתצורות חומרי הלימוד הללו בתנאים המשתנים את את היתרונות ו

על ו שראל ומהעולם, זאת על בסיס מחקרים אמפיריים ונתונים השוואתיים מי21-של המאה ה

 .21-סוגית החינוך המתוקשב במאה הניירות עמדה ומסמכים הנוגעים ל בסיס

אנזליזה -מטה ומחקרי אמפיריים מחקרים, מחקרים השוואתיים מנתחתלשם כך, סקירה זו 

שונות,  לומדיםקבוצות בקרב  למידה בטקסטים מודפסים ודיגיטלייםובנושא קריאה  העוסקים

 עוסקת הסקירה. כמו כן, כליים של הלומדים השוניםהכל-החברתייםוהחתכים  אפיוניהן

העדפות וב מודפסים ספריםהבדלים באיכות הלמידה בין ספרים דיגיטליים וה אודות עלמחקרים ב

; אשר ללמידה והוראה בספרי לימוד דיגיטליים לעומת ספרי לימוד מודפסיםשל תלמידים ומורים 

מדות המורים והתלמידים מוד פתוחים, השימוש בהם ועמחקרים השוואתיים בנושא ספרי ליב

חומרי לימוד מקוונים אחרים )מאגרי מידע למשל( ויתרונותיהם,  בחינת תוך זאת, כלפיהם

תמרוץ פיתוח למדיניות לעידוד וה, וניתוח בארץ ובעולם םוארגונ למידה יהמשמשים להנגשת חומר

)אם קיימת( ועל  בקרת איכות ממוסדת בישראל ובעולם, בדגש על כני לימוד מקוונים ומודפסיםות

  המנגנונים המערכתיים המבטיחים את הנגישות לכלל ציבור הלומדים.

על חיפוש במאגרי מידע אקדמיים, באינדקסים שונים ובאתרים רשמיים של  מתבססתסקירה ה

מתוקשבת, ספרים פדגוגיה  :האלהנטיים לנושא הסקירה תחת מילות המפתח ווגופים הרל

 digitalדיגיטליים, למידה מקוונת, הוראה ולמידה דיגיטליות, כלים ושירותים טכנולוגיים 

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 

חיפוש אחר ספרות מקצועית, ניירות עמדה ודוחות ממשלתיים  נעשהבהם שמאגרי המידע 

ידע של מכון מופ"ת, אתרים רשמיים , מאגרי המ ERIC, EBSCO ,ProQuest :לצורך סקירה זו הם

, וכן באתרים (OECD) כלכלי ולפיתוח פעולה לשיתוףארגון השל משרדי חינוך בעולם ובישראל ו

תהליך איסוף המידע כלל איתור מקורות מידע  .21-שעוסקים בחינוך טכנולוגי וחינוך למאה ה

, ליזהאנ-מטה מחקרי, אמפיריים מחקרים, אורטייםבהתאם למילות המפתח בדגש על מחקרים ת

. כמו כן, בוצעו סבבי חיפוש משלים (2018–2011עדכניים )שנים  מדיניות ומסמכי מחקר דוחות

. בכל אחד מסבבי חיפוש מקורות המידע נמצאו רלוונטיים וממאמרים ממחקרים הפניות בעקבות

ירת פרסומים קפדני כגון בח סינוןומקורות מידע רבים )אלפי פריטים(, אשר דרשו תהליך מיון 

, ילךאו 2011 משנת החל עדכניים פרסומים, עמיתים הערכת הכוללים שפיטים עת בכתבי שפורסמו
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וכיוצא באלה.  ובאנגלית עברית בשפות פרסומים, בתחום מובילים חוקרים בידי שנכתבו מחקרים

הראשוני, קריאת המאמרים וסיכום הנקודות הרלוונטיות לסקירה זו,  הסינוןו המיוןלאחר סיום 

נעשה ניתוח כולל של הספרות המקצועית שאותרה, בהתאם לשאלות המחקר שנבחרו, מתוכה 

 נבחרים ברשימת המקורות בסיום סקירה זו.  פריטים 93מופיעים 
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 למידה מטקסט מודפס ומטקסט דיגיטליבהבדלים בקריאה ו. 3

לה, יצירת משפט יענוח מיפ :את טקסטריקפעולת , בראש ובראשונה, טקסט דיגיטלי היאאת ריק

אה היא מיומנות הכוללת שני תהליכים מרכזיים: תהליך מודע של יקרהבניית מצבים. ושלם 

בעיקר  יםמתמקד יםהקורא מהלכובמידע טקסטואלי ותהליך בלתי מודע ב יםהתמקדות הקורא

 כקטגוריות יםהמסודרים מבחינה מנטלית במוח הלומד ,עברה ובניסיון הםבידע המוקדם של

(, 2015et al.Akbar, .) היפרבלרוב  מאופייניםים דיגיטליים טקסלעומת טקסט מודפס, ט-

קישוריות. ב ומאופיינים מההתחלה לסוףהם אינם נקראים באופן לינארי  3:טואליותטקס

. בעצמם באמצעות שיטוט או ניווט במרשתת למצוא את חומרי הקריאה השונים כיםצרי יםהקורא

 מדיותבשני סוגי ה :טקסט מודפסמו דיגיטליטקסט בקריאה ולמידה מכישורים מסוימים זהים 

אלמנטים שונים  איחודניואנסים בשפה,  ניתוחפיסות מידע, תהליך הקריאה מורכב מאיתור 

 ניתוחוים ומילוליים יידע קודם לגבי מבנים טקסטואלמ הסקת מסקנות הנובעותבטקסט, 

 ה. מיומנויות הערכאו הידע שלהם ן הקוראיםאו סגנון הטקסט בהתאם לניסיובטקסט הטיעונים 

טקסטים ה בתהליך הקריאה והן חלק מהלמידה המופקת מןחשובות  בכל הקשור להבנת הנקרא

  .(Singer & Alexander, 2017) השונים

חוויה פיזית ומנטלית שונה מקריאה מספר מודפס:  היא ת הקריאה מטקסטים דיגיטלייםיחווי

 לינארימודפס מציג תוכן הספר האו להקליק על עמוד.  לגלגל כיםצרי יםבמקום לדפדף הקורא

ומופיע בפורמט פרוס לרוחב הצג  הטקסט הדיגיטליואילו , והוא מוחשי די הדףימשני צ הפרוס

ו קטעי וידאשל סרטונים, של תמונות סטטיות, של ף של טקסט, , הוא עשוי להיות צירואלקטרוני

נוכחות קישוריות היוצרות מבנה של עמוד לא של ומקטעים אינטראקטיביים של  ,כולל סאונד

 הדיגיטלי הטקסט ןהדיגיטלי עצמו ובי לדעת לנווט בטקסט צריכים הקוראים ןלכ לינארי.

  (.;Naumann, 2015 OECD, 2015) המתפצלים ממנו טקסטים אחריםל

עסקו מודפס ומטקסט מטקסט דיגיטלי ולמידה קריאה הבדלים בין מחקרים שעסקו במרבית ה

זיהוי "כפעולה של  את הקריאה מטקסט דיגיטלי הגדירו מחקרים בודדים .הבנת הנקראבסוגיית 

(. Singer & Alexander, 2017, p. 1017" )רכת המידע, עיבוד מידע ודיווחהע בעיה, מציאת מידע,

מאפיינים אלו מצביעים על כך שקריאה מקוונת היא פעולה רחבה יותר מאשר הבנת הנקרא. על 

ברמת עיבוד גבוהה יותר של החומר מעבר ליצירת מפת ייצוג מנטלי של  יםלהיות מעורב יםהקורא

 הטקסט. 

 

 לומדיםכישורי הנובעים מהבדלים  3.1

אחד אך מודפסת, בקריאה בקריאה מקוונת ו מתרחשים באופן זההחשובים  תהליכים קוגניטיביים

הדיגיטלי ( בטקסט navigation) הניווטקריאה דיגיטלית הוא ל הכישורים המרכזיים הנדרשים

מידע לאתר הקוראים צריכים דפדוף. ושימוש בכלים כגון קישוריות, כפתורי ניווט  באמצעות

                                                      
על אף האמור לעיל, ספרי לימוד דיגיטליים רבים מסודרים באופן לינארי לרווחת הקוראים, כפי שנפרט בפרקים  3

 הבאים. פרק זה עוסק בטקסטים דיגיטליים שאינם בהכרח ספרים מסוג זה.
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לראות את  , זאת מבלימודפסים טקסטיםיותר מאשר ברחב  מופשטולאחזר משימות במרחב 

תוכן הטקסט המודפס כולל : תמדיואחד מסוגי החיפוש שונים בכל הכלי גם הטקסט במלואו. 

 .מקווניםמנועי חיפוש ותפריטים  בנוסף הטקסט הדיגיטלי מציע ואילו בלבד, עניינים ואינדקסים

לדעת  דורשות מקוראיםה משימות של המידע, אינטגרציההניתוח והמשימות הבדל נוסף נובע מ

מערבות לרוב טקסטים  המשימות אל מטקסט דיגיטליות שונים. בקריאה רלהשוות מידע ממקו

הטקסטים אינם נראים בו בעת, הקוראים צריכים שרבים ופורמטים מגוונים של טקסטים. מאחר 

 כרון לטווח קצר שלהם כדי לבצע משימות אלו. יעל הזשען ילה

 

  ם הנובעים מכישורי לומדים במבחנים מקוונים לעומת מבחנים מודפסיםהבדלי 3.1.1

 ;Daniel & Woody, 2013; Jeong, 2012 2017 יהודה ואחרים,-בןאנליזה שונים )-מחקרי מטה

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 

היתרון שייתכן אך לא מצאו הבדלים מבחינת מהירות הקריאה בשני המדיומים. , להבנת הנקרא

המשפיע על  ,בקריאה מטקסט מודפס נובע מהניסיון הרחב של קוראים בשימוש במדיום המודפס

העדפותיהם לקריאה מטקסט מודפס ומחזק את יכולות הקריאה שלהם באסטרטגיות קריאה 

, עומס (Ackerman & Lauterman, 2012אקרמן ולוטרמן ) שציינוכפי  עם זאת,מטקסט מודפס. 

בי בקריאה מקוונת )בשל חוסר היכרות עם מכשירי קריאה או עם אסטרטגיות קריאה קוגניטי

אנליזה -מחקר המטהממצאי מקוונות( עשוי לפגום בהבנת הנקרא של קוראים בקריאה מקוונת. 

על הנמכה קלה אך מובהקת של הבנת הנקרא בלמידה  הצביעו 4(2017יהודה ואחרים )-של בן

מוגבלת )לעומת חופשית( הייתה גדל כאשר מסגרת הזמן ללמידה פער זה  .מטקסטים דיגיטליים

 78שנערך בקרב אמפירי מחקר . כפי שעלה מסיפורי(טקסט מידעי )לעומת  היהוכאשר הטקסט 

לטכנולוגיות מידע  נחשפו מגיל צעיר )כיתה א'(ש ,(Jeong, 2014תלמידי כיתה ו' בדרום קוריאה )

בוהים יותר במבחנים המקוונים לעומת המבחנים תלמידים לא השיגו ציונים גה, מתקדמות

צביע על כך שהיכרות עם טכנולוגיית המידע שונה מיכולת ההתאמה של ההמודפסים. המחקר 

על הציונים הנמוכים  הפיעששה עיקריתצביע על סיבה התלמידים למבחנים מקוונים. המחקר 

, לא המבחן המקוון עצמו(. האמצעי להנגשת השאלות על גבי המסך )כלומר במבחנים המקוונים:

כך למשל, התלמידים לא יכלו לעלעל בחזרה בחוברת המבחן כדי לקרוא את ההוראות בזמנם 

 ן לעומת המבחן המודפס.מורכבות יותר במבחן המקווהחופשי. בנוסף ההנחיות היו 

צביע על הבדלים בקריאה ובלמידה ( הOECD, 2015דוח הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי )

 32-כך למשל, ב .יסודיים-על בתי ספרב 15 ניבם מטקסט דיגיטלי ומטקסט מודפס בקרב תלמידי

נבחנו יכולות הקריאה של תלמידים במבחנים  2012ה בשנת 'השתתפו במבחני פיזשמדינות ה

 כמו מובילות בביצועי קריאה דיגיטליתהמדינות מקוונים לעומת מבחנים מודפסים מסורתיים. ב

מטקסטים מקוונים בקריאה יותר נקודות  20-תלמידים ציון גבוה בהשיגו הקוריאה ו סינגפור

                                                      
לקראת פרסום. ממצאים אלו המצויים כאן מתבססים על מצגת החוקרים בכנס מחקר זה נמצא בשלבי הערכה  4

 צ'ייס האחרון וכן על תכתובת אישית עם פרופ' רקפת אקרמן מצוות החוקרים.
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זאת ועוד,  .מטקסטים מודפסים באותה רמהקריאה ב להישגיהםהשוואה ב במבחנים דיגיטליים

ארצות הברית הפיקו ביצועים בסלובקיה וביפן, בקנדה, באוסטריה, בתלמידים באוסטרליה, 

שדרשו שימוש במחשבים לפתרון בעיות בהשוואה להצלחתם  טובים יותר במטלות במתמטיקה

המשימות המקוונות יש לציין כי  .במתמטיקה במבחנים מודפסים על גבי נייר במשימות מסורתיות

אותה מסגרת כמו המבחנים קריאה ובמתמטיקה פותחו במבחני ההערכה הדיגיטליים בב

בהם ניתן למדוד שון המצבים נמצא שהמבחנים המקוונים מרחיבים את מגו אךהמודפסים, 

 . (OECD, 2015) הישגים בקריאה ובמתמטיקה

שגי תלמידים יבנוגע להבדלים בין ההארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי כפי שעולה מדוח 

שונה בין המדיות  אופן ניהול המבחנים מבחנים מודפסים, גםהישגיהם בבמבחנים מקוונים לעומת 

נעשה באמצעות עפרונות ודפים במבחן שארך שעתיים,  ים מודפסים. בעוד שמענה על מבחנהשונות

מסך, מ קוראים םמקלדת ועכבר בעודבאמצעות מקוונים המבחנים התלמידים השיבו על ה

רב יותר  יהחנים המודפסים הבמביש לציין כי מספר הפריטים  .בלבד דקות 40-המבחנים ארכו כו

במדידת מסוימת חוסר ודאות האמור לעיל, קיימת לאור במבחנים המקוונים. מספר הפריטים מ

הביצועים במבחנים המקוונים, בעיקר בקצוות הגבוהים והנמוכים ביותר של תוצאות מבחני 

מבחנים מקוונים באותה מידה ב להצליח צפוייםתלמידים חזקים כי קבע הדוח  האוריינות.

 ומעלה( 5ה הגבוהה ביותר )הגיעו לרמ OECD-ה במדינות בממוצעמהתלמידים  8%-כומודפסים. 

 ביצועים ברמה דומה גם במבחני קריאה מודפסים. לרמת גיעו( ה4%בקריאה מקוונת. מחציתם )

שה תלמידים השיגו אותן תוצאות במבחן וסינגפור שניים מתוך שלבאסטוניה ובבאוסטרליה, 

מהתלמידים הטובים תלמיד אחד מתוך שלושה רק , בפולין לעומת זאתהמודפס.  במבחןהמקוון ו

מסקנה אפשרית להישגים הגבוהים ביותר במבחן המקוון.  אה המודפס הגיעירביותר במבחן הק

תלמידים בעלי הישגים טובים בקריאה מטקסט מודפס  בפוליןייתכן שממצא זה היא כי משנובעת 

בו  .רמהבאותה  שיכשירו אותם להיות קוראים מקווניםכישורים  ,חסרי כישורי הערכה וניווטהם 

אמירויות הערביות אחד מעשרה תלמידים בספרד וברוסיה, בישראל, בהונגריה, בבקולומביה, בעת, 

אה מקוונת אך לא בקריאה מודפסת. תלמידים במדינות אלו הוא בעל ביצועים נמוכים בקרי

הם אינם מכירים באופן ו ,הנדרשים לקריאה מטקסט דיגיטלי טכנולוגייםהכישורים עם ה מתקשים

הם  כתוצאה מכך המקוון. מוסכמות הדרושות לאינטראקציה בפלטפורמת המבחןוט את הרה

למרות כישורי הקריאה הטובים  ,מטקסט דיגיטליאה ירם ביצועים נמוכים יותר במבחני הקמשיגי

  .(OECD, 2015) יחסית שלהם

הגבוה  במקוםארצות הברית דורגו באירלנד ובקנדה, באוסטרליה, בתלמידים בסינגפור, בנוסף, 

ידעו לבחור קישורים בקפידה  התלמידיםמוצעת של כישורי ניווט במרשתת. ביותר מבחינת איכות מ

 .במבחן המקוון להשתמש בהם במידת הצורך כדי להשיב על השאלהכן ידעו לפני שהקליקו עליהם ו

הקריאה ת יכולקשר חזק בין צביע על ה( OECD, 2015)הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי דוח 

  :כוללת . יכולת זובטקסט הדיגיטליתלמידים ובין איכות הניווט ההדיגיטלית של 

 סס על רמזים כגון הערכת מהימנות המקורות והתוכן הצפוי לעלות במסכים הבאים בהתב

כשהעכבר  השמופיע URL-האו כתובת ך לקישור, הטקסט המקיף אותו שם מסוים המשוי

 ;מצביע על הקישור
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  טחון בין יר כדי לנוע בבתארגון ומרחב כמו היכולת לבנות ייצוג מנטלי של מבנה האכישורי

 עמודים שונים. 

 יםמסייע שהם מציעיםעם הנייר תחושת המגע הפיזי טקסטים מודפסים ו המסורתי שלהמבנה 

בכל הקשור להערכת מיומנויות בקריאה  לאומיים-מבחני ההערכה הביןלקוראים לענות על דרישות 

. בקריאה בטקסט מקוון ניתן לאמוד כישורים אלו לעומת הטקסט המודפס על ידי מעקב מודפסת

משך פרקי זמן הניווט קשור למספר התנועות בין  , שכןאחר מספר הקלקות ודפדוף של קוראים

 זמני הדפדוףככל ש ה,. באופן זכל הקלקה או דפדוף תבה מתבצעשוהתדירות  עמודים שונים

התנהגות ניווט אפקטיבית יכולה לנבא זאת ועוד, ארוכים יותר הם מנבאים הצלחה רבה יותר. 

במה לקרוא,  :הצלחה במבחני קריאה דיגיטלית. ניווט מוצלח מאופיין בבחירה ממוקדת משימה

 יגיטליטקסט הדראים מגיעים למידע הרלוונטי בבחינה האם קוה באמצעותוניתן למדוד אותה 

לא נקלטו פעילויות אך  ,שנבחנו במבחנים מקוונים תלמידים ים.ירלוונטהבעמודים  "נוחתים"ו

ש במחשב או גלישה גלישה בעמודים שלהם, חסרו ככל הנראה כישורי מחשב בסיסיים כמו שימו

 )עם מספר קטגוריה זול שייכים OECD-מהתלמידים במדינות ה 3%-ההערכה היא שכבמרשתת. 

ומביה קולב ;7%-ה כנגריהוב ;מהתלמידים חסרי כישורי מחשב בסיסיים 9%-כ בישראלחריגות: 

 (.OECD, 2015( )8%-כ ברזילב ;15%-כ

 

 כלכליות-חברתיות השפעותמ הנובעים הבדלים 3.2

צביע על כך ה (2015)הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי של תוצאות דוח ניתוח סטטיסטי 

 הקריאה כישורימודפסים יכול לחזות במידה רבה את  טקסטיםבשכישורי קריאה של תלמידים 

 עשויים לתרום טקסטים מודפסיםשלהם בסביבה דיגיטלית. מכאן שפיתוח כישורי קריאה ב

יש השפעה  כלכלי-למצב החברתיחשוב לציין כי  .בטקסטים דיגיטליים לכישורי גלישה טובים יותר

גבלת למכשירים לתלמידים מאוכלוסיות מוחלשות יש גישה מו .רבה על ביצועי תלמידים

 לכלי מבוססכ-חברתיבשימוש בהם. תלמידים ממעמד מועט יותר ניסיון  ויש להם טכנולוגיים

, באופן זהמתלמידים מאוכלוסיות מוחלשות.  ולגלוש כדי להשיג מידע יותר מרשתתבנוטים לקרוא 

מטקסט  אהירכלכלי השפעה רבה על ביצועים בק-ברתיחהלמעמד היה  פוליןבבלגיה ובבקולומביה, 

 , אך השפעה זו נחלשה במבחנים שנערכו בשנת2009בשנת לאומיים -הביןבמבחני ההערכה  דיגיטלי

 לאור זאת אפשר להסיקלטכנולוגיה. התלמיד גישה בבית ה גם בשיפור התבטאשיפור זה . 2012

ההשפעה המסוימת של המעמד  צמצום עותבאמצהושג מטקסט דיגיטלי ויון רב יותר בקריאה ושש

כלכלי על -בר להשפעה הכללית של המצב החברתיכלכלי על כישורים דיגיטליים, מע-החברתי

בקרב תלמידי כיתה ה' בדרום מזרח ארצות הברית שנערך מחקר  (.OECD, 2015) אהירכישורי ק

 & ,Wilson, Zygouris-Coe) דיגיטלי מאשש מסקנה זונרטיבי  טטקסהנקרא מבדק את הבנת ו

Cardullo, 2014) .אך מבחינתמעורביםהיו הבנת הנקרא מנם ממצאי המחקר בנוגע לוא , 

 יםטדע ולקרוא טקסכיצד לגשת למישלמדו תלמידים  , ציינו החוקרים כימוטיבציה לקרואה

 סביבתיות נסיבות מגוון בשל דיגיטליים גילו יכולות גבוהות יותר מתלמידים שלא זכו להנחיה שכזו

 .כלכלי-חברתי רקע כגון
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המפריד בין  (digital divide)קיים חוצץ דיגיטלי שהסברה  הייתה חשוב להדגיש כי אם בעבר

הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי גישה למחשבים לאלו שלא, ממצאי דוח  שיש להםתלמידים 

כיום ניתן להגדיר כי החוצץ הדיגיטלי נשבר, הפער בין תלמידים מעוטי יכולת לתלמידים ש הדגימו

. אך עם זאת עדיין ישנו פער מובנה בין הישגי 2012–2009ד בין השנים ובעלי יכולת צומצם מא

 & OECD, 2015; Wang) מהמיומנויות האקדמיות הבסיסיות ,הנראה ככל ,התלמידים הנובע

Xing, 2018.) על השימוש ועל לכליים משפיעים על הנגישות, כ-פערים הנובעים מהבדלים חברתיים

 5,990מחקר בקרב (. Ercikan, Asil, & Grover, 2018) הניסיון בייחוד בשימוש במבחנים מקוונים

מצא חוצץ דיגיטלי בין הבדלים בין  במדינת פלורידה שבארצות הבריתתלמידים בחטיבות הביניים 

הבדלי כן ו בניםל-וה, בין תלמידים לבנים ללאכלכלי נמוך וגב-חברתיתלמידים המגיעים מרקע 

 .(Ercikan, Asil, & Grover, 2018; Ritzhaupt, et al., 2013) מגדר

 ן ההתנהגות המקוונות והשימושלכלי של הורים וביכ-נמצא קשר חיובי בין המצב החברתי

  וכלים לשימוש נאות בטכנולוגיות מידע דיגיטליות. מידע בקרב נוער, נגישות מקוונות בטכנולוגיות

 

 יכולת הוויסות העצמימ הבדלים הנובעים 3.3

 ולמידה קריאהשל ( Ning & Downing, 2012) על קושי בוויסות עצמי וצביעהמחקרים שונים 

 האלההיבטים סביבה דיגיטלית קשורה לש ענווט מודפסים טקסטיםטקסטים דיגיטליים לעומת מ

 (:Ackerman & Luterman, 2012; Lan, Lo., & Hsu, 2014 ;2017יהודה, -)ברן ובן

 הרגלי למידה יעילים פחות 

 עה נמוכה יותר של מאמץ קוגניטיביהשק 

 קריאה שטחית ומרפרפת 

 יכולת ניטור עצמי מופחתת 

 הערכת יתר של הידע הנרכש 

 ניהול זמן למידה יעיל פחות 

בהם ניתנה הכוונה ששבתנאים מצא  סטודנטים לתואר ראשוןבקרב שנערך בישראל חקר מ

קא את הבנת הנקרא לעומת ודו דיגיטליטקסט קריאה משיפרה זמן הקריאה ללמידה והוגבל 

ממצאי  (.2017יהודה, -ובןעם הפרעות קשב )ברן סטודנטים , בדגש על טקסט מודפסקריאה מ

הפרעת  עם סטודנטיםהנקרא מטקסט דיגיטלי של  בין הבנתגדולים על הבדלים  הצביעוהמחקר 

החוקרים בחנו את הבדלי . הפרעת קשב ללא סטודנטיםהבנת הנקרא של בין ו ADHD קשב מסוג

 ציוניש ומצאו הסטודנטיםהבנת הקריאה מטקסט דיגיטלי ומטקסט מודפס בקרב שתי אוכלוסיות 

למרות השערת המחקר  ,בקריאה מטקסט דיגיטלינמוכים יותר קשב היו הפרעות  עם טודנטיםסה

עם  טודנטיםסה יתר של קבוצתהטחון יצביע על בהזה  ממצאהבדל בין הקבוצות.  לא יימצאש

נקרא שהבנת ה נראהוהטקסט היה ארוך, במחקר זמן הקריאה לא הוגבל שמאחר  הפרעות הקשב.

הבנת הנקרא המשתתפים עם הפרעת קשב יותר מדיגיטלי הושפעה לרעה אצל טקסט השל ה

 עלם.ייים לההבדלים אלו עשומוקדמת שעם הכוונה  ת החוקרים הייתהטקסט מודפס. השערמ
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)היכולת להתמודד עם שינויים קוגניטיבית טקסט מודפס נמצא קשר חזק בין הגמישות הקריאה מב

ייתכן שבפורמט זה גמישות קוגניטיבית טובה ו, הנקרא להבנתחוויות אישיות( עם סביבתיים ו

ות מסייעת להתגבר על קשיים ביכולת ההקשבה. בפורמט הדיגיטלי לא נמצא קשר בין הגמיש

היכולת לעבור בין בניית מודל מנטלי ש הייתה החוקרים ומסקנת, ובין הבנת הנקרא  הקוגניטיבית

בהבנת הנקרא י, והפער הדיגיטל הטקסט נאיבת ההטקסט לבין אסטרטגיות למידה נפגעשל תוכן 

 (.2017יהודה, -)ברן ובן גדל הדיגיטלית יבהבבס השונים סטודנטיםבין סוגי ה

למידה ה בין תהליכי עם הפרעות קשב ערך השוואה 12–7בקרב תלמידים בגילים נוסף מחקר 

וחומרי  בסיסייםמחומרי לימוד מודפסים בהשוואה לחומרי לימוד דיגיטליים משני סוגים שונים: 

בקבוצת  כי ציינוהחוקרים  (.Shaw & Lewis, 2005) הכוללים מולטימדיהלימוד אינטראקטיביים 

שימוש בחומרי ביצעו פחות טעויות ב , התלמידיםמשתתפים ללא הפרעות קשבשכללה  ,הביקורת

כצפוי מרב הטעויות בפורמט הממוחשב הבסיסי. לעומת זאת,  וביצעו את למידה מודפסים

בפורמט  המועט ביותר טעויותה את מספרהפרעת קשב ביצעו  עם השערות המחקר, תלמידיםב

ביצעו את התלמידים בקבוצת המחקר , השערות החוקריםבניגוד ל זאת ועוד, .הממוחשב הבסיסי

דיווחו  תלמידים. השהכיל קטעי מולטימדיההאינטראקטיבי מרב הטעויות בפורמט הממוחשב 

הסיחה את דעתם מהמידע שניתן. הם נדרשו להאזין למידע המוצג על ידי  הדיגיטלית שהפעילות

להמשיך במשימה  רצונםתסכול בשל מה שהוביל ל ,הדמות המצוירת לפני שיכלו לענות לשאלות

 בקצב שלהם או לעבור ישירות לשאלות. 

בהשפעת המדיה על תהליכי ויסות  רבות עוסקת המקצועית הספרות, לכן קודם שנאמר כפי

בחן את ( 2013מחקרם של לוטרמן ואקרמן )והממצאים העולים בקשר לנושא זה מעורבים.  ,מידהל

ההבדלים  נוכחל נשים היו םהנבחני מהטכניון, מחצית סטודנטים ניוההישגים במבח ויסות הלמידה

היו  מודפס טקסטשציוני מבחנים לאחר למידה מ ומצא החוקרים .בין מבחנים מודפסים ומקוונים

 מדויקים היו מודפסים במבחנים נבחניםנמצא ש עוד .מקוון טקסטיותר מאשר למידה מ גבוהים

 Ackerman) הדיגיטליים מבחניםהיתר של נבחני ה במבחן לעומת ביטחון תםבהערכת הצלח יותר

& Goldsmith, 2011) .מהמשתתפים העדיפו להדפיס את  60%-ש על כך הצביעוהמחקר  ממצאי

 -ו טקסט מודפס, שהם מבינים טוב יותר מקריאת ציינו 56%גבי הצג, על  ועל פני קריאת הטקסט

מן  5.5% הן מטקסט מודפס והן מטקסט דיגיטלי. רקחשבו שהם מבינים באותה מידה  38.5%

 שאפשר ציינו גם החוקרים בקריאה מטקסט דיגיטלי.שהם מבינים טוב יותר הסטודנטים השיבו 

אך זה תלוי בהעדפות  ,אה ממסךיואת דיוק הניטור בקרלשפר את רמת הביצועים של הקוראים 

קריאה  וגם העדיפו משתתפים שקראו מטקסט דיגיטליהלומד לגבי המדיה של הצגת הטקסטים. 

שיפרו את ציוניהם ואת דיוק ההערכות שלהם לגבי  טקסט דיגיטלי על פני קריאה מטקסט מודפסמ

המשתתפים שקראו מול  ראשוניהפער ה ההצלחה במבחן בעקבות ההתנסות עם המשימה. כך בוטל

טקסט העדיפו קריאה מ אך ,משתתפים שקראו מטקסט דיגיטלי. לעומת זאת, מטקסט מודפס

 עוד. לגבי מידת ההצלחה במבחן הםיתו, לא הצליחו לשפר את הישגיהם ולא את דיוק הערכמודפס

ביטחון  אתידי רישום מילות מפתח( מאפשר למתן  עלשל טקסט ) מעמיק ניתוחממחקר זה ש העול

זה מתבטל  באופןהבחנה בין מה שידוע וידוע פחות. ה את ולשפריתר בנוגע לתוצאות המבחן ה

 ללא תלות במדיה המועדפת מודפס מטקסט למידההחיסרון בלמידה מטקסט דיגיטלי לעומת 

 .(2013)לוטרמן ואקרמן, 
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 רים לפריסת טקסטהקשוהבדלים הבדלים מוחשיים ו 3.4

 חנו כיצד משפיעה תצוגת הטקסט הנקרא )בדפוס אוב( Eshet-Alkalai & Geri, 2009עשת וגרי )

במדיום דיגיטלי( על טיב קריאה ביקורתית וציינו כי כאשר הטקסט נקרא בעיצוב המקורי שלו 

. (congruent display) אה היא הרמוניתירהק )כלומר טקסט דיגיטלי ממסך וטקסט מודפס מנייר(

טקסט מודפס נסרק ונקרא ממסך  –אולם כאשר טקסט שעוצב דיגיטלית נקרא על גבי נייר ולהפך 

 המדיום את תואם אינו הטקסט עיצוב שכן, (incongruent display) הרמונית-דיס קריאה זוהי –

השוואה בתנאי קריאה הרמונית של שתי אוכלוסיות קוראים:  נעשתהמחקרם ב. בו הוא נקראש

. כל קבוצה חולקה לשניים: קבוצה שקראה טקסט דיגיטלי 26וסטודנטים בני  16תלמידים בני 

ממסך וקבוצה שקראה טקסט מודפס מנייר. המחקר מצא הבדלים מובהקים בסוגי הקריאה. 

 מודפס טקסט שקראו שהסטודנטים אנמצ גיל קבוצת אותה בתוך הביקורתית הקריאה בבדיקת

 ביצועיהם התיכון תלמידי בקרב. הדיגיטלי הטקסט את שקראו מהסטודנטים יותר רבה הבנה גילו

שבחן נוסף מחקר  .המודפס הטקסט קוראי של אלה על עלו דיגיטלי טקסט שקראו התלמידים של

 בלטאטמכשיר בשנקרא ספר דיגיטלי דפס ומספר מומתלמידי כיתה ד' את העדפות הקריאה של 

כדי למצוא  במכשיר הקושי בדפדוף הייתהדיגיטליים הספרים העל העיקרית ביקורת מצא כי הנ

השונים צוינה  הפונטיםגם סוגיית . (Mcvicker, 2018) עמוד מסוים במטלות קריאה קבוצתיות

טילה עמוד המדובר במטלה שהההתלמידים להסכים על נאלצו  במטלות קבוצתיות, כאשר כקושי

שליש מהתלמידים העדיפו את הספר המודפס יותר מ כך שיוכלו לקרוא אותו בקבוצה. ,המורה

אה בספר י. הקרממשית תחושה עניקיש תי בידיבעיקר מסיבות אסטטיות: להחזיק ספר אמ

חוויה מסוג אחר. התלונות על הקריאה בספר מקוון נגעו לתחושת הסחת דעת כ צוינהדיגיטלי 

 תוכנית הלימודיםלנוספו דיגיטליים ה הלימוד ספריש הדבר נובע מכךשייתכן  .דיגיטליתאה יבקר

 .אחרתמדיה לצד חומרי לימוד רגילים, מה שהקשה על מעבר התלמידים ממדיה אחת ל

 

  הבדלים הקשורים לאוריינות שפתית 3.5

 לעומת דיגיטלי מטקסט קריאהב להבדלים בנוגע מעורביםה ממצאיםה את מציינת המחקר ספרות

. כך צעירים תלמידים בקרב בעיקר שפתית אוריינות לפיתוח הקשור בכל מודפס מטקסט הקריאה

על כך שבקריאה  (Mol, Bus, & de Jong, 2009) 'ונגג-החוקרים מול, באס ודה הצביעולמשל, 

ם שאינם קשורים אינטראקטיביות יכולה להסיח את הדעת מהסיפור עצמו לכיוונידיגיטלי  מספר

 לים בשתי המדיותיולוגית, הבנת העלילה וקריאת מונפההתפתחות מבחינת הת לסיפור. ישירו

 מחקרים המודפס בהתפתחות הבנת העלילה. הטקסט שליתרון הלה במחקרם ע השונות

 יאהלהתפתחות האוריינית עם החשיפה לספר קר יתרון מצאו צעירים תלמידים בקרב השוואתיים

לים ובהבנת יאוצר המ ניצניולוגית, בונהמידע המודפס, במודעות הפידע על ל הקשור כלב דיגיטלי

 טקסט לעומת מולטימדיה הכולל דיגיטלי לטקסט יתרון על הצביעו הממצאים, כן כמוהעלילה. 

 ,Shamir, Korat) בכל הקשור להתפתחות אוריינות שפתית בקרב תלמידים צעירים סטטי דיגיטלי

& Barbi, 2008; Wood, 2005.) 
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בקרב סטודנטיות  הבדלי הקריאה והלמידה בין טקסט דיגיטלי וטקסט מודפסשעסק ב מחקר

 המספרים דיגיטליים משפיע: כיצד קריאה אלהבש התמקד היכשפה שני הלומדות בקורס אנגלית

(. et al., 2015 ,Akbar) ?על גישות הסטודנטים כלפי קריאהורהיטות הקריאה על , אהיעל קצב הקר

ת ביותר פשוטה היא הדרך האפקטיבי קריאהיה, יבתחום הלמידה של שפה שנ, החוקריםלדעת 

התחילו לקרוא בקצב איטי יותר שסטודנטיות ש העלו זה מחקר ממצאילים. ילרכוש אוצר מ

בהשוואה  האנגלית בשפה שוטפתהתקדמו במהירות רבה יותר לקריאה  בתחילה מהספר הדיגיטלי

נחשפו לקריאה דיגיטלית ש ,סטודנטיותה כי הייתה המחקר השערתמודפס. ה הספר ןלקריאה מ

 שלהןיותר בקצב הקריאה  רבה ותמהירב דםלהתק יוכלו, סהמודפ מהטקסטלפני הקריאה 

מבחינת ש העלו המחקר ממצאיבאופן בלתי צפוי,  ,רים מודפסים. אולםפבהשוואה לקריאה מס

רצף הקריאה )ההבנה(, מרבית הסטודנטיות רכשו רמות נמוכות יותר של הבנה בקריאה מטקסט 

ללא קשר להעדפותיהן מבחינת קריאה מקוונת או  ,מודפסהטקסט מה הקריאהלעומת  דיגיטלי

ספר מ קריאהלקריאה מספר מודפס לעומת  הכן, הצביע המחקר על העדפה ברור כמומודפסת. 

 נמצאזאת, ניהול הזמן  לעומת. שלושיםמעל גיל  סטודנטיותבעיקר בקרב  ,האנגלית בשפה דיגיטלי

החכם  שהמכשיר העובדה בשל, דיגיטליספר מ קריאהיותר בקריאת ספר מודפס לעומת כבעייתי 

צביע המחקר על כך שסוגיה המבחינת הקושי להתמקד,  מקום.ו זמןכל ב הסטודנטיות לרשותעמד 

 בין. באנגלית בקרב סטודנטיות שאינן רגילות לקרוא דיגיטליזו חמורה יותר בקריאה מספר 

חוסר  ;בקריאה מטקסט דיגיטלי במסך המסורבלשימוש ה היו: אלו להבדלים שצוינו הנימוקים

בהשוואה דיגיטלי  מטקסטבקצב הקריאה של קוראים  האצה ;מכשירים חכמיםב שימושניסיון ב

 לקריאה מטקסט מודפס. 
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 . יתרונות וחסרונות של ספרי לימוד דיגיטליים לעומת ספרי לימוד מודפסים4

הדפוס  הם אחד מיסודות התרבות האנושית, אשר למרות העדכונים בתהליכי הדפוס, חומרי םספרי

מאז העת העתיקה. אולם החל משנות  ותעשיית ההוצאות לאור, כמעט לא השתנו בתצורתם

לצמוח לצד המדיה המודפסת גם מדיה חדשה לגמרי: הספר  ההשבעים של המאה הקודמת החל

הספר הדיגיטלי הוא (. book-electronic book or eהדיגיטלי )המכונה גם הספר האלקטרוני: 

 (.OECD, 2012) מכשיר חכם אחרבפורמט מקוון של ספר, הניתן להצגה על גבי צג מחשב או 

החסרונות של ספרי לימוד דיגיטליים לעומת ספרי לימוד את לנתח את היתרונות ו בבואנו

לימוד בפרט השתנתה בעידן הדיגיטלי. היש לזכור כי גם מהותו של הספר בכלל ושל ספר  מודפסים

להופיע יות מודפס, הוא יכול הוד העצם המוחשי, הוא אינו חייב לספר אינו ע, קופכפי שקבע ביל 

 ,Copeתקשורת ) ואמצעי ץ שמע. ספר הוא הצורה הטקסטואליתמקוון או כקוב בפורמט ויזואלי

2001, p. 455 in Sargeant, 2015 .) נלסון (Nelson, 2008 in Min, 2017) גדיר את הספר ה

או  דיגיטליאת ספר ירתוכנת ק באמצעות, על גבי צג מחשבאותו אפשר לקרוא שהדיגיטלי כספר 

לי המונגש בפורמט דיגיט והוראה ללמידהספר לימוד דיגיטלי הוא ספר  מכשיר נייד.ב

(Moorefield-Lang, 2013 in Al-Ali & Ahmed, 2015) במקור אלו היו קבצי .PDF  פשוטים של

גם פעילויות אלקטרוניות נוספות  וכלל מקצתם(. digitized booksספרים מודפסים )המכונים כיום 

ספרי  ליצורהוצאות לאור רבות  החלו בלטיםאכדי להפוך אותם למושכים יותר. עם חדירת הט

לימוד דיגיטליים המעוצבים באופן ייחודי כדי לנצל את מלוא הפוטנציאל הגלום בחוויה 

בפריסת התוכן. ספרי לימוד דיגיטליים אם אם באמצעות שיטת ההנגשה של הידע או  ,הדיגיטלית

. התוכן נושאיםכן, ללא מספרי עמודים או חלוקה קבועה של ורבים מציעים מבנה זורם של ת

. בנוסף ביותר כדי להתאים לגודלו של מסך המכשיר ות רבהמכשיר ומוצג באופטימלי מותאם לכל

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.) 

 מודפסים:  מספר יתרונות על פני ספרי לימודספרי לימוד דיגיטליים ל

ם בקירוב. לעומתו מיקילוגר חמישה סל ספרי לימוד מודפסים ממוצע כיום שוקל –משקל  .1

 -כ הואטאבלט, ה שנות לימוד, כולל משקל שש לאורךמשקל כל ספרי הלימוד הדיגיטליים 

שגודלו קטן  reader-eניתן לאחסן אלפי ספרים דיגיטליים במכשיר חכם כמו  גרם. 650

 .ומשקלו קל מזה של ספר ממוצע בכריכה קשה

 ,חדשים, נקיים ומעודכנים להוצאה האחרונהיהיו ספרי לימוד שעל אף הרצון  – עדכניות .2

במקרה של ספרי לימוד מודפסים )משיקולי עלות רווח השימוש  אין זה המצב תמידית

. ספר ה מלומדים קודמים(יבשירותי השאלת ספרים משומשים וקנייה של ספרים מיד שני

תלמידים קודמים  של מכיל "עקבות"ואינו  מעודכן, יתלימוד דיגיטלי הוא חדש תמיד

 דיגיטלייםלימוד רי ספרי ומחב נוסף הוא שמוציאים לאור חשוביתרון  בספר. שהשתמשו

 . הלימודי בקלות רבה ובעלות נמוכה החומראת כני הספר וויכולים לעדכן את ת
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בצי קול, קישורים, וניתן להוסיף סרטי וידאו, קלספר לימוד דיגיטלי  –אינטראקטיביות  .3

ה טובה יותר של הידע ולהמחשת שלל הנושאים מים להבניתמונות ועוד. כל אלה תור

מאפשרים  . כמו כן כלים אלוטקסטוהבאמצעות אינטראקציות בין הלומד  נלמדיםה

  שימוש בנושאים אקטואליים להגברת העניין והמעורבות בלמידה.

דפי הספר הדיגיטלי וגם  להוסיף הערות על גביניתן  – דגשיםו , סימניותהוספת הערות .4

להוסיף סימניות, לסמן ולהדגיש את הטקסטים בשלל  כמו כן, ניתן לערוך ולשתף אותם.

 בספר המודפס. (ובצדק) , מה שאסורצבעונייםדגשים 

ספר לימוד דיגיטלי הוא  לשהגדולים  יומיתרונותאחד  – חיפוש בתוך הספר הדיגיטלי .5

היכולת לחפש מילים, משפטים, שכבות מידע הערות ופתקים ובכך לייעל את תהליך 

 .ולשפרו הלמידה

בקלות וכן אפשר כל מילה, משפט או תוכן ניתן לחיפוש  – מתוך הספר מרשתתחיפוש ב .6

 .מרשתתסופי של ה-עולם המידע האיןאל מתוך ספר הלימוד הדיגיטלי להרחיב 

תה ללמוד יולכ ים, לתלמידיםים מאפשרים למורספרי הלימוד הדיגיטלי – שיתופיות .7

ומפתח אותן , דבר המקדם את היכולות ללמידה שיתופית בקלות וביעילותולשתף תכנים 

  בבית הספר ובין תלמידים.

הלימוד ספר לתרגם בקלות משפטים ומילים מתוך היכולת  –תרגום והקראה של טקסטים  .8

 .מהווים יתרון נוסף על פני הספר המודפס ובנוסף גם להשתמש במנגנון ההקראההדיגיטלי 

שניתן לקרוא , כך את צורתוצבעו ואת לפי הצורך,  גופןהניתן להתאים את גודל  – נוחות .9

 .ובתנאי קריאה שאינם מיטביים גם בחושךאת הספר הדיגיטלי 

להקרין או להציג את הספר על מסך גדול  ניתן –מהמסך הקטן למסך בכיתה  מעבר .10

 מפה או כל תוכן אחר. תולאפשר דיון כיתתי בטקסט, תמונ

זמינים בכל עת ובכל מקום במגוון מכשירים ספרי הלימודי הדיגיטליים  – זמינות גבוהה .11

 . הסלולריבטאבלט, במחשב האישי ובטלפון חכמים: 

 במשאבים אחרים להפקת הספרו בנייר ניחסכוספר הלימוד הדיגיטלי  –ידידותי לסביבה  .12

 נויות.הובלה והפצה לחשינוע, לצורך  , הדרושיםדלקבמשאבים כמו  כמו דיו, וכן חסכוני

לאחסון לעומת ספרי לימוד רב ספרים מודפסים דורשים מקום  –חיסכון במקום  .13

 כרונות דיגיטליים המכילים מידע רב בנפח מזערי.ידיגיטליים המאוחסנים על גבי ז

ניתן לרוב לגבות ספרים  ספר לימוד דיגיטלי קל לשמירה ולגיבוי. –שרידות גבוהה  .14

 .מחוסנים בפני אובדן, גניבה או נזק אחר דיגיטליים במחשב או בענן כדי שיהיו

עבור תלמידים )בעיקר במוסדות להשכלה גבוהה( ספרי הלימוד הדיגיטליים  מחיר – עלות .15

  בהשוואה לעלות ספרים מודפסים. יותרים יהופך אותם לאטרקטיב

קישור  באמצעותידי יבאופן מ ספר דיגיטלילרכוש, להוריד או לקרוא  ניתן –נגישות  .16

ספרים שהפצתם אינה מוגבלת משיקולי זכויות ; מהבית לצאת מבליאלחוטי למרשתת 

text-הקראת הטקסט בקול ) אפשרותזאת ועוד, קיימת ; יוצרים ניתנים להורדה ללא עלות

speach-to)  ה שימושי מאפיין זדיסלקציה.  עםעבור כבדי ראייה, קשישים או קוראים

כישורי  בפיתוחבמיוחד למטרות למידת שפה, שכן ניתן להאזין לתוכן הכתוב כדי לסייע 

 .דיבור וקריאה



26 
 

, נתוניםאחר ניתן לבצע מדידה של תהליך הקריאה באמצעות מעקב  – והערכה מדידה .17

 .בחינתם וניתוחם

 :בלטיםאאו ט "קינדל"מכשירים חכמים קוראי ספרים כמו חודים לייתרונות י

 צורה של עמוד בספר בכריכה רכה ממוצעלגודל ובדומה ל – הטקסט הדיגיטלי נראות 

 כתב שחור על גבי מסך לבן – מסך המדמה ספר 

 קטן וניידהמכשיר הוא  – גודל 

 

 על פני הספר המודפס:חסרונות  כמהיש ספר הדיגיטלי למנגד, 

  המכילים איורים גדולים או דיאגרמות  דיגיטלייםספרים  –תצוגת איורים או דיאגרמות

 ;אינם קלים לצפייה על גבי צג

 אינה מאפשרת ללומדים פריסת התוכן ים בבספרי לימוד דיגיטליים ר – פריסת התוכן

נת בלעקוב אחר הטקסט באמצעות סימנים כגון כותרים או איורים, באופן שמשפיע על ה

 ;הטקסט

  המשמשים לקריאת ספרים דיגיטליים המכשירים החכמים  –עלות המכשיר החכם

 ;יקרים, על אף שעלות רכישתם יורדת עם השנים

  סוגיות הקשורות לבעיות ראייה בעקבות השימוש  –קושי בראייה בקריאה לאורך טווח

. אין זה לקוראים קשה לקרוא לאורך זמן על גבי הצג , שכןבספרי לימוד דיגיטליים צוינו

 לדוגמה. "קינדל"המצב לגבי השימוש במכשירים קוראי ספרים שאינם קורנים כמו 

רם נכנסו במלואם לתוכניות הלימודים ט םיהדיגיטלי הספרים הרבים יתרונותיהם למרות

 התלמידיםו ורחבה מודרנית התשתית ןבהש וסינגפור קוריאה כגון במדינות גם לראיהו, השונות

 , כפי שנדגישספר בבתיבספרים דיגיטליים  רווח שימוש אין ,גבוהה טכנולוגית יתאוריינ יכולת בעלי

בפרק האחרון בסקירה זו העוסק במדיניות ורגולציה של נושא הטמעת חומרי לימוד חדשים 

  (.OECD, 2015) במערכת החינוך

 95%-ש מצא יהיגיטליים להוראת אנגלית כשפה שנעסק בשימוש בספרי לימוד דישמחקר 

סברו שהספרים  98% ;נהנו מהשימוש בספרים הדיגיטליים ללימוד אנגלית סטודנטיםמה

מהם סברו שכישורי  89% ;הדיגיטליים סייעו להם לשפר את כישורי הקריאה וההאזנה שלהם

סברו שספרי לימוד  60% בנוסף לכך, הקריאה והדיבור השתפרו באמצעות הספרים הדיגיטליים.

סברו ששימוש בספרי  88%-, וד מודפסים ותרמו ללמידהמספרי לימו ריות דיגיטליים היו מועילים

האמינו שיכלו ללמוד  63%לימוד דיגיטליים בשיעורי שפה תרמו ללמידת השפה הזרה. עם זאת, 

על גבי ידניות הקושי העיקרי שצוין הוא חוסר היכולת לרשום הערות  .טוב יותר מספרים מודפסים

 .מחשבה בשל השימוש בצג מאמצי ראייההטקסט הדיגיטלי, וכן דווח על 

 סטודנטיםמגוון מאפיינים המאפשרים למידה עצמאית ומעודדים ספרי לימוד דיגיטליים ל

דית לקטעי האזנה, יימ נגישותאה, ירטעי קשל קשמע סאות רי הקצב האישי שלהם: גלהתקדם לפ

הם מאפיינים  דייימשוב בסיסי אך מ תראקטיביות וקבלהיכולת לבדוק תשובות בשאלות אינט

 & Al-Ali) תורמים ללמידה שלהם אלה םמאפיינישהמאמינים  תלמידים מוערכים על ידי
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Ahmed, 2015.)  הוכיחו  ללמידה הדיגיטליים הלימוד ספריאת תרומת  חנובשמחקרים רבים

לעומת חומרי  דיגיטליים יותר בתהליכי למידה באמצעות ספרי לימודשתלמידים היו מעורבים 

 מוטיבציה גבוהה יותר לקרוא בפיתוח סייעו דיגיטלייםהלימוד הספרי  שכן, לימוד מסורתיים

(Goodwyn, 2014; Segal-Drori, et al., 2010).  של  מנקודת המבטזו  שהתמקדו בסוגיהמחקרים

 ,Goodwynכך למשל, גודויין )השכלה גבוהה. לבעיקר במוסדות עסקו הם ומורים היו מועטים, 

החשיבו את עצמם  במחקר זה. המשתתפים המוריםשל  המבטבחן את הסוגיה מנקודת ( 2014

( ומהנה 90%(, מרגיעה )99%קריאה נתפסה עבורם כפעילות חשובה )פעילות הו ,כקוראים מתמידים

להשתמש במכשירים חכמים ציינו שהיו רוצים  םחציתומ ,שאפו לקראו יותרמרביתם (. 74%)

קלות השימוש בהם בכתיבת  ,בשל נגישות הטקסטים יהםבכיתות לקריאת טקסטים דיגיטליים

  .למילוניםדית יהמיהערות והגישה 

ספרי לימוד דיגיטליים וספרי לימוד  יתרונות ובחסרונות שלממצאי המחקרים שעסקו ב

לקריאה עצמאית  דיגיטלייםמחקרים שהשוו בין תרומת ספרים מודפסים היו מעורבים. כך למשל, 

הדגישו את  יםמספר מודפס לילד יםלעומת הקראה של מבוגר השפתית אוריינותלשל ילדים ו

 ,De Jong & Bus) יםעל פני ספרי הלימוד המסורתיים המודפס הדיגיטלייםספרים ה יתרונות

 , 2010et al.Drori, -Segal ;2002). קורט ושמיר  זאת, לעומת(Korat, 2007&  Shamir )כי  טענו

להתפתחות מיומנויות קריאה ואוריינות שפתית בקרב  דומה התרומלשני סוגי המדיות יש 

ייתכן  (.rori, et al., 2010D-Segal)אך יש חשיבות לתיווך מבוגר בתהליך  ,הרךבגיל תלמידים 

הנמצאים בשימוש בבתי  המסחריים דיגיטלייםאה הילאיכות ספרי הקר רהקשו תוצאה זו הייתהש

החסרונות של את בחנו את היתרונות ו (et al., 2010 ,Drori-Segal)דרורי ואחרים -סגל .ספר

 תמקד. מחקרם הקריאה מספר לימוד דיגיטלי בקרב תלמידים צעירים ופיתוח אוריינות שפתית

גית, ומודעות פונול כדי לבחון המקדמים אוריינות בסיסית חינוכייםדיגיטליים בספרי קריאה 

ת לאור תוצאות זא ,נמוכה תיכלכל-חברתיתמשכבה  תלמידים בקרבמודעות לדפוס ולים יקריאת מ

ריינות בסיסית מה נמוכה יותר של אוכלכלית ובין ר-חברתיתבין רמה ששונים על הקשר מחקרים 

מאוד ברמת האוריינות בקריאה בין ילדים משכבות  גדוליםפערים קיימים בישראל  .בקריאה

לימוד יאה מספר בין קר קיימים, ומחקר זה בחן את ההבדלים הנמוכות וגבוהותכלכליות -חברתיות

אה מספר לימוד ירוק יםמוד דיגיטלי ללא הנחיית מבוגראה מספר לייר, קיםמודפס בהנחיית מבוגר

 (. 6–5בקרב ילדי גן חובה )גיל  יםבהנחיית מבוגר דיגיטלי

 יםדיגיטלי בהנחיית מבוגר לימודצביעו על כך שבקבוצת הלמידה מספר התוצאות המחקר 

הממצאים הבנת הדפוס בהשוואה לשאר הקבוצות. בלים ויקריאת מבתה התקדמות רבה יותר יהי

התקדמות רבה יותר במודעות פונולוגית מאשר בשתי הקבוצות האחרות. תוצאות  גם על הצביעו

יוצאות דופן, שכן שום מחקר קודם לא בדק את היעילות של קריאה מספר דיגיטלי עם או אלו הן 

על תוצאות אלה מרמזות  בקרב ילדים צעירים הרוכשים מיומנויות קריאה. יםללא הנחיית מבוגר

להתקדם כדי  מספקתר דיגיטלי, שמיועד לילדים צעירים, אולי אינה ריאה עצמאית בספשקכך 

מיומנות הקריאה. ילדים צעירים זקוקים לתמיכה של הנחיית מבוגרים כדי פיתוח ב במידה רבה

 ,הנחיית מבוגריםלצד  אה בסיסיים.יראפקטיביות יותר בהקניית כישורי קלהגיע לתוצאות 

ם ובין קריאה מספר דיגיטלי ירשילוב בין הנחיית מבוגלמידים, הבהצלחת ת חשובנמצאה כגורם ש

מודפס. ילדים בקבוצה לימוד ספר וקריאה מ ת מבוגריםהנחייבין שילוב התה יעילה יותר מאשר יהי
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 מיליםלים וביכולות זיהוי ימקריאת ב התקדמו פחות ן השתפרו במודעות הפונולוגית, אךזו אכ

בין הנחיית מבוגרים ומאפייני המולטימדיה בספר  י השילובכאפשר להסיק  מכאן. מטקסט מודפס

 הדיגיטלי קידמו את כל שלושת סוגי הכישורים.

עסק מוך בישראל נ כלכלי-חברתיטרום חובה וגני חובה ממעמד  תלמידים בגנימחקר נוסף בקרב 

לים בקריאה על ידי שימוש במילון בספר ילפיתוח אוצר מ דיגיטלייםשימוש בספרי לימוד ב

שטרם למדו  ,האם ילדים צעיריםהתמקד בשאלה המחקר  (.Korat & Shamir, 2012) הדיגיטלי

לים על ידי פעילות עם מילון ממוחשב ייכולים ללמוד משמעות וקריאה של מ ,קרוא וכתוב בבית ספר

יכולים ללמוד זאת  תלמידים צעיריםיתה שיההשערת המחקר המשולב בספר קריאה דיגיטלי. 

הבנת הסיפור. תהליך מצגת מולטימדיה של המילה )ויזואלית, בקול ובדפוס( כחלק מ עםבשילוב 

בספרים דיגיטליים  שהשתמשוילדים ה של רבה יותרהתקדמות  הצביעו על מחקר זה ממצאי

 . ההתקדמות ניכרהשלא השתמשו בספר דיגיטלי הביקורתילדים בקבוצת להתקדמות ה בהשוואה

לספרים דיגיטליים יש פוטנציאל מכאן שהבנת משמעות המילה.  מבחינתקריאה והן מבחינת ההן 

מילון ממוחשב בשני תנאים: המילה הופיעה  בשילוב לים בקרב ילדיםיטוב לתמיכה בהבנת מ

אלו הן נות יממוחשב. תוצאות מעניהוהמילה הופיעה בטקסט ללא המילון  ,במילון הממוחשב

ילדים צעירים, לפני שלב הלמידה הפורמלי בבית הוכחה ראשונה לכך שמילון ממוחשב יכול ללמד 

, אך יש חשיבות לשילוב בין חומר אלא גם כיצד לקרוא אותה ,ספר, לא רק את משמעות המילה

 .הלימוד הדיגיטלי לחומר הלימוד המודפס

עזר לילדים צעירים עם  ככלידיגיטליים הלימוד הספרי את יתרונות  הדגישומחקר זה  מסקנות

 מוכ להתגבר על המכשולים בהתפתחות קריאה כדינמוך  כלכלי-חברתימרקע  אובעיות למידה 

להיות ו הפנימיתמוטיבציה ה רמת את לעלות וכדימצומצם ומודעות פונולוגית מועטה,  ליםיאוצר מ

הזדמנויות המעודדות  מציעהספר הדיגיטלי ת ממוחשב הפלטפורמכמעורבים בפעילויות קריאה. 

שונות מההזדמנויות המוצעות ולמאפיינים החינוכיים שלהם בדרכים ילדים להתקשר לסיפורים 

השונים מבחינת  ,חושפים ילדים להסבריםדיגיטליים  חומרי לימודמודפסים.  לימוד בספרי

ילוב שב ים כמושונ יםמסונכרנ באופניםהמופיעים ומודפסים,  ספרי לימודהקיים במאיכותם 

נו קודם כפי שצייכישורים קוגניטיביים שונים הקשורים לאוריינות קריאה.  המחזקותפונקציות 

ליווי אדרבה,  .קריאת מבוגרים לילדים צעירים אינה נחוצה עודשאלו  משמעות יתרונותאין לכן, 

ים החוויה המרכזית באמצעותה ילדים רוכשאת עדיין  שכן הוא מספק ,בקריאה הוא חיוני יםמבוגר

כלי סטנדרטי בשל היותו ת, ובאפקטיבי םמשלי יםליווי מבוגראולם  .נותשפה וכישורי אוריי

 המאפשר למורזאת ועוד, ספר הלימוד הדיגיטלי . , את הקריאה מספר לימוד דיגיטלילהוראה

 בכיתה הטרוגנית להתפנות לסייע לתלמידים בסביבות למידה שאינן דורשות תשומת לב תמידית

 וכן להתפנות למשימות פדגוגיות נוספות.

ברמה ג' של את השפעות הלמידה מספר לימוד דיגיטלי למתמטיקה  ( חקרו2016וייס וביתן )

לילדי כיתות ו' בצפון ישראל, המכיל תוכן דיגיטלי מודולרי ואינטראקטיבי  5"עת הדעת"כנית ות

                                                      
כתוכנית חלוצה בנושא הוראה דיגיטלית וטכנולוגיות למידה, והיא משרתת  2005נוסדה בשנת  "עת הדעת"תוכנית  5

יסודיים וחטיבות ביניים באמצעות מערכת דיגיטלית לקידום הישגים במקצועות הליבה: בתי ספר  1,200-מ יותר

 ./https://www.timetoknow.co.il/about-us: ומתמטיקה, אנגלית, מדעים, שפה וכן תוכנית לקידום הישגים. רא

 

https://www.timetoknow.co.il/about-us/
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כני המקצוע ולקישוריות לסרטונים ולפעילויות. ווכן תמיכה ממערכת ניהול למידה, בנוסף לת

במחקר ציינו את רמת הריכוז הגבוהה בזמן שימוש בספר הלימוד הדיגיטלי  שהשתתפוהתלמידים 

די אישי. רבים מהם ציינו את תחושת ההנאה יבאופן עצמאי וכן את האפשרות לקבל משוב מי

וש בספר הדיגיטלי, שהובילה שסייעה בהנעת הלמידה בשל החוויה הלימודית הנובעת מהשימ

בתורה ללמידה משמעותית. ממצאים אלו דומים לממצאי מחקרים נוספים שנסקרים בפרק זה 

כך למשל,  המציינים תהליכים אלו בלמידת תלמידים כיתרונות השימוש בספרי לימוד דיגיטליים.

 של הלמידה תוצאות כי ציינו( Hill, 2012-Rosen & Beckהיל )-ובק ורוזן( Rosen, 2011) רוזן

ספר הלימוד הדיגיטלי של בבעקבות השימוש כיתה ד' בעיר טקסט שבארצות הברית  תלמידי

מתמטיקה )וכן בקריאה ובכתיבה( במקצוע ה במידה רבהשם היו גבוהות  "עת הדעת"תוכנית 

  .בספר הדיגיטלי השתמשהשלא  בהשוואה לקבוצת הביקורת

לים יעל שימוש בחומרי לימוד דיגיטליים לרכישת אוצר מ שנערך בארצות הברית מחקרגם 

מריקני הלומדים א-לכלי נמוך וממוצא היספני או אפרוכ-ממעמד חברתיבקרב תלמידי כיתות ב' 

לים יכיצד טכנולוגיות חדשות ואסטרטגיות להטמעה של אוצר המ עסק בשאלה בבתי ספר ציבוריים

המחקר גם התמקד  לים של תלמידים.יוח אוצר המתומכות בפית אמצעות חומרי לימוד דיגיטלייםב

, זאת לים שלהםיכיתות ב' בפיתוח אוצר המאפקטיביות האסטרטגיות הללו בסיוע לתלמידי ב

אחר על כך של הצביעוממצאי מחקר זה  (.Huang, 2015) מסורתייםבהשוואה לחומרי לימוד 

עלו  ליםילרכישת אוצר ממקוונות פעילויות  חומרי לימוד דיגיטליים כמושל חשיפה ל סמסטר אחד

בחומרים  השתמשובה לא ש הביקורתקבוצת ל במידה רבה בהשוואההציונים בכיתת ההתנסות 

 תלים בעליראה לרכישת אוצר מפקו הוי. מבחינת האפקטיביות נמצא שהפעילויות המקוונות סאלו

מטרה בסביבת הלמידה. אסטרטגיות הוראה מסוימות וגישת הנחייה ישירה ת וממוקדמעות מש

יצרו הזדמנויות רבות יותר לאינטראקציות חברתיות בין תלמידים ולשיתופי פעולה. התלמידים 

בקבוצת הניסוי היו נכונים יותר לבלות זמן בתוכניות ההתערבות מאשר התלמידים בקבוצת 

יע על בלים בתחומי תוכן שונים. המחקר גם הציל למידת מ. הם גם דנו באסטרטגיות שהביקורת

והשפיעו רבות על תוצאות הלמידה של התלמידים. המורה בקבוצת  כך שפרקטיקות ההוראה תרמו

הניסוי יישם מגוון אסטרטגיות הטמעה טכנולוגיות ותמך בתלמידים בתחומי לימוד שונים, הוא 

לים שלהם כדי להגביר את יכולתם יוצר המסייע לקוראים מתקשים שהיו זקוקים לפתח את א

 ,דיגיטליים טקסטיםממחקר זה עולה ש .הדיגיטליים לקרוא באופן שוטף ולהבין את הטקסטים

דמנויות רבות זה מקדמים את התפתחות הקריאה ומעניקים לתלמידים ,מולטימדיההמלווים ב

העניק ספר הלימוד הדיגיטלי הממצאים מראים כי יותר לאימון עצמי בקריאה אילמת ובעל פה. 

ת המחקר גם הוכיח שהטמע .רבות ומגוונותלים בדרכים יהזדמנויות לשמוע, לראות ולהשתמש במ

לים בתחומי עניין וגישה לטקסטים דיגיטליים מעניינים תרמו למוטיבציה של יהוראה של אוצר מ

 ורבותם בלימודים.ומע התלמידים ביצועינותם בנושא, מה שהשפיע בתורו על התלמידים ולסקר

לים, שיחקו עם הדמויות המאוירות ויצרו יהתלמידים היו סקרנים בנוגע לתוכנה ללמידת אוצר מ

לים ימחקרים קודמים על הקשר בין משחק מ ותמאששתוצאות אלו לים. יאינטראקציה עם המ

in Huang, et al., 2005 ,Beck ,2015 ;) לים בקרב ילדים ילקידום אוריינות קריאה ואוצר מ

Huang, 2015 in ,Penno, Wilkinson, & Moore, 2002). 

ייעה לתלמידים להשתמש סההוראה לפרקטיקות הנחייה ישירה  שינוי בגישת ,מבחינת המורה

ותהליך  בטכנולוגיות החדשות כדי לקדם את כישורי הקריאה שלהם ולחבר בין פרקטיקות הקריאה
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. המורה של קבוצת הניסוי הנחתה ם מתקשיםתלמידיבקרב גם  ,התפתחות מיומנויות כתיבה

לים. האסטרטגיות שלה היו ימה כדי לרכוש אוצר מיתלמידים כיצד לשחק בתוכנה ולעבוד ע

לים חדש. תלמידים גם השתוקקו יותר יעודדו תלמידים גם לרכוש אוצר מהן אפקטיביות כי 

לא חל שינוי בפרקטיקות  הביקורתלעומת זאת, בקבוצת  להשתתף בפעילויות הקבוצתיות.

והיו מעורבים  לים רב יותריההוראה. התוצאות הראו שהתלמידים בקבוצת הניסוי רכשו אוצר מ

כפי שצוין בפרקים הקודמים, מחקרים בישראל בקרב  יותר בלמידה לאחר סמסטר של ניסיון זה.

 ,Korat & Shamir) כלכליות נמוכות העלו ממצאים דומים-תלמידים צעירים משכבות חברתיות

2012; Segal-Drori, et al., 2010; Shamir & Korat, 2015.) 

כלים המאפשרים להוסיף הערות ספר לימוד דיגיטלי מתאפיינת בשימוש בבת הקריאה יחווי

לים חשובות, משפטים או פסקאות, כך ילים בלתי מוכרות במילון ולהדגיש מיאישיות, לחפש מ

להוכיח את ובכיתה ובבית  אלה כליםב להשתמש יכולים תלמידים. מתפתחתשהבנת הנקרא 

כחלק מתפיסת הלמידה "בכל שלהם לאורך זמן,  ההבנהאת מיומנויות הקריאה שלהם ו התפתחות

לא  הנקרא ת(. הקשר בין ספרים דיגיטליים והבנUnion, Walker, & Green, 2015) זמן ומקום"

 & ,Pearman, 2008, in Schugar, Smith, & Schugar, 2013; Zucker, Moodyזוהה בוודאות )

McKenna, 2009, in Schugar, et al., 2013מאפיינים של בלמידה פוגםכדבר תומך או דבר ( כ .

לים מוטמע מסייעים, אך העושר המוצע יצר מאו רים אוסרטים מצוי הוספתעיצוב כגון 

ת דעת. ייתכן שמאפייני המולטימדיה הסחל ולהובילתלמידים הכרון יבמולטימדיה יכול לפגום בז

והם צריכים לאפשר את  ,סיונות תלמידים ליצור חיבורים כדי להגיע להבנהיצריכים לתמוך בנ

 רכישת כישורי הקריאה של התלמידים ויישומים של כישורי קריאה ואסטרטגיות. 

הצורך  ומדגישה אתספרים דיגיטליים  באמצעותפרות המחקר עוסקת גם בנושא ההוראה ס

ים את הטכנולוגיה בהוראה בכיתה ובלמידה. מור ותבתמיכה במורים כדי שיטמיעו באפקטיבי

 קיים (.2013)כלימי, כהן ונחמיאס,  להוראה מספר לימוד דיגיטלים על חוסר מוכנות רבים מדווחי

באמצעות ספר הלימוד הטמעת הטכנולוגיה בכיתה  חשיבותבנוגע לפער בין אמונות המורים 

 הממשלתית המדיניות בחשיבות העוסק בפרק שננתח כפי .פרקטיקה עצמהה ביןלהדיגיטלי 

 לימוד חומרי בנושא מקצועי פיתוח באמצעות במורים תמיכה, חדשים לימוד חומרי בהטמעת

 המפתח היא ולשתפם זה מסוג לימוד חומרי בעצמם לפתח מורים ועידוד והטמעתם דיגיטליים

  .הדיגיטלי בעידן ההוראה פרקטיקות לשינוי הנוגע בכל אפקטיבי לשינוי

חשוב להדגיש כי לא נמצאו מחקרים העוסקים בספרי לימוד דיגיטליים בשפה הערבית, אם כי 

, בהוצאת מט"ח ללימוד השפה לומדים ערבית, ספר א'ספרי לימוד אינטראקטיביים כדוגמת 

. ספרים דיגיטליים ידים ומורים המעוניינים להשתמש בםללא עלות עבור תלמ יםפתוחהם הערבית 

רבית עבור המגזר היהודי מופיעים אף הם ברשימת ספרי הלימוד בקטלוג החינוכי נוספים בשפה הע

 הלימוד ספרי הטמעת נושא את שיבחנו במחקרים צורך יש(. 2018המקוון מטעם משרד החינוך )

 שיעסקו השוואתיים במחקרים וכן ערבית דוברי תלמידים בקרב חדשים לימוד וחומרי הדיגיטליים

 יםמרקע תלמידים אוכלוסיות בקרב דיגיטליים לימוד בספרי השימוש ובחסרונות ביתרונות

 .שונים יםדתי או יםאתני, יםתרבותי
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 לימוד פתוחים  חומרי. יתרונות וחסרונות של 5

מחקר חומרי לימוד, הוראה ו הם(  OER – esourcesRducational EOpen) חומרי לימוד פתוחים

ים כקניין אינטלקטואלי שנחשב מסמכיםבמרחב הציבורי או ללא עלות שימוש  המפורסמים

וידאו, קורסים, חומרי לימוד, ספרי לימוד,  גוןכ חוזר בו על ידי אחריםחופשי ו שמוהמאפשר שי

חומרי לימוד פתוחים  או טכניקה המסייעת להנגשת ידע. מבחנים, תוכנות וכל חומר לימודי

 ימודחומרי ל. השימוש בחוזרתיצו בהפצה הפלו להשתמש בו שוב ושוב, מידע לאחזר מאפשרים

 תעל יוזמ MITההכרזה של אוניברסיטת  בעקבות 2001בשנת פתוחים גבר בארצות הברית 

OpenCourseWare המפורסמים באתר  יםבכל חומרי הקורסחופשי שיון לשימוש יניתן ר שבה

בפורום על השפעת חומרי לימוד  ,ארגון אונסק"ו. מבלי לפגוע בזכויות יוצריםהאוניברסיטה 

 2002בשנת  המושג "חומרי לימוד פתוחים" אימץ את ,פתוחים בהשכלה גבוהה במדינות מתפתחות

מידע וטכנולוגיות עבור ייעוץ, שימוש  באמצעותכדי לתאר אספקה פתוחה של מקורות לימוד 

Bodily, Nyland, & Wiley, 2017 ;) והטמעה על ידי קהילת משתמשים למטרות שאינן מסחריות

 2016 et al.,Wiley, 2014;  et al.,Hilton,  .) 

מרכזיות הרשאה מאפשרים למשתמשים לבצע בהם חמש פעולות  פתוחים חומרי לימוד

  (:5R-)המכונות בספרות המקצועית כ

 חוזר שימוש (reused) 

 אחרים לימוד חומרי עם שילוב (remixed) 

 עריכה (revised) 

 חוזרת הפצה (redistributed) 

 מחדש שמירה (retained) 

בחומרי לימוד פתוחים טומנת  מרת חומרי הלימוד המסורתייםה הוראה וחינוךאנשי מבחינת 

תהליך ן לומדים והמידע שהם רוכשים בבחובה את ההזדמנות ליצור מערכת יחסים חדשה בי

ידע קנה אותו לתלמידים בתהליך למידה לינארי, יהיה בבעלות המורה, המ ידעה. במקום שהלמידה

לגבולות  מחוץהתלמידים גם  מעורבים . בתהליך זהב מחדש כל העתנוצר ומעוצוהוא  ,תהליךהופך ל

 עמדה הברית בארצות דיגיטלי לצילום מבואדוגמה, בקורס ל (.Derosa & Robison, 2017) הכיתה

 למרשתת צילמות תמונות שאבתמורה להעללקבל נקודות זיכוי נוספות אפשרות הסטודנטים ה בפני

. תמונות אלו Creative Commons License של ההרשאה תחת פתוחים לימוד כחומרי ושמירתם

ני גם לעלות סרטו לוסטודנטים יכה. דיגיטליים לימוד כחומרילשמש בקורסים  עברו הערכה ונבחרו

 (.Wiley, et al.,  2017)תוכנית הקורס ב ללוה מסוימת. חלק מסרטונים אלו נכלמטל הדרכה

כני ומרבית חומרי הלימוד הפתוחים במערכת ההשכלה הגבוהה כוללים ספרי לימוד פתוחים ות

ד הפתוחים לרמות בתי הספר השונות, חומרי הלימוואילו לימוד הקשורים לקורסים הנלמדים, 

שערכו  מחקרהקיימים במרשתת ומופצים במאגרי מידע שונים, כוללים מגוון רחב יותר של תכנים. 

( משתמשים במגוון 96%מורים במערכת החינוך )המצא שרוב  ( בישראל2013כלימי, כהן ונחמיאס )

החינוך )פורטל התוכן החינוכי, משרד  שלמאגרי מידע ב הנאספים פתוחים לימוד חומרירחב של 
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אתר "לומדים עם מאגרים של ספקי תוכן )כותר ספרי לימוד ובמרכז מורים למתמטיקה, ראמ"ה(, 

משתתפי המחקר התבקשו לענות על . (1תרשים  ו)רא מקווניםספריים -ביתמאגרים ב( ו"פופנבריי

 :האלההשאלות חמש 

  ?לו מאגרי מידע משתמשים המורים? ובאיזו מידהיבא .1

 ?מהי מידת השימוש במאגרים מקומיים בבתי הספר השונים .2

 ?מהו אופן השימוש של המורים במאגרי המידע הלימודיים .3

 ?אילו סוגי חומרים המורים תורמים למאגרי המידע .4

 ?המורים לרמת השימוש במאגרי מידעקיבלו ההדרכה שו מהי תרומת ההשתלמות .5

משאבים כ: יישומיםגוון הפתוחים שימשו למחומרי הלימוד ממוצע תשובות המורים עולה כי מ

יקה, זבצי מוו, במהלך השיעור לצורך הצגת מצגות, סרטונים וקבכיתה לעבודת רקע בהכנה להוראה

יצירת מערכי שיעור מותאמים, תוך השמטת מידע לשומונים יאו משאבים אינטראקטיביים כמו י

הלימוד הפתוחים תרמו בעצמם מהמשתמשים בחומרי  60%-החוקרים גם ציינו שלא רלוונטי. 

 שלא תרמו כלל. ציינו 40%-וחומרי לימוד למאגר 

 

ונחמיאס,  כלימי, כהן) משתמשים מורים בהםש: מאגרי מידע פתוחים בישראל 5תרשים 

 (94' מ, ע2013
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דפי עבודה, מבחנים, מערכי שיעור  :חומרי הלימוד הפתוחים שנמצאו במאגרים אלו כללו

גם כללו וכנית הלימודים הכללית, אך מרבית חומרי הלימוד היו נגזרות של תסרוקים ומקוונים. 

ספר כמו יומני חקר, סרטונים, מטלות צפייה, תיעוד תהליך בתמונות,  יפריטים ייחודיים לבת

בה יוחסה למאגרים אלו בשל מצגות, קישורים וטפסים ונהלים המשמרים ידע ארגוני. חשיבות ר

חלק בלתי נפרד ממערכת ההוראה והלמידה הבית ספרית. כתרומתם לייעול זמן ולניהול ידע 

המורה, שימוש לא  עבורהו רמות שונות של שימוש חוזר בחומרי הלמידה: חומרי רקע יזהחוקרות 

ת, שימוש מקוון מבחנים ודפי עבודה(, שימוש במצגו הדפסתכמו ) בחומרי לימוד פתוחים מקוון

ימוש מקוון ואינטראקטיבי )הפעלת יקה(, שזבצי מוו)הצגת סרטונים וקבתכנים דיגיטליים 

 .(2013)כלימי, כהן ונחמיאס,  יצירת מערך הוראה מותאםוישומונים, המחשות והדמיות י

כדרך נוספת להטמעת  משימות ויקיפדיהבמוסדות לימוד שונים בארצות הברית רווח השימוש ב

 Wiki Education ארגוןזמת ומשימות אלו נוצרו ביחומרי לימוד פתוחים בלמידה ובהוראה. 

Foundation כדי לסייע למחנכים לערב כחומרי לימוד פתוחים  מקורות מידע דיגיטלייםמספק ה

ויקיפדיה והכישורי האוריינות הדיגיטלית שלהם. משימות  תוך שיפור ,ידע בהנגשתאת תלמידיהם 

 ערךהיא לכתוב או לערוך  יםת התלמידמטל, כשמחליפות מטלות מסורתיות יותר כמו עבודות גמר

 תלמידיםלשם הציון ועבור המורה בלבד, ה הגיש מטלה כתובהבמקום לבאופן זה, של ויקיפדיה. 

בקורס על יצירות מתורגמות בספרות  ,. למשלאותם ועורכים ציבורה מקורות מידע עבור כותבים

להרחיב את נדרשו הסטודנטים  שבקנדה הבריטית אוניברסיטת קולומביהבאמריקה הלטינית 

לביקורת ויקיפדיה  ערכים הגשת באמצעותאמריקה הלטינית המאמרים העוסקים בספרות  מאגר

קורסים  1,000-בכ למדוסטודנטים ש 22,000-מ יותר, 2017ההערכה היא שעד שנת . על הנושא

ארגונים אקדמיים מקצועיים  גם. ערכים 7,0003-השתתפו במטלות ויקיפדיה ועמלו על כ אקדמיים

נו פ American Sociological Association-ו Association for Psychological Science-כמו ה

 .(Derosa & Robison, 2017) זהלחבריהם כדי שישתתפו במאמץ 

 

 פתוחיםספרי לימוד  5.1

בדגש על מערכת ההשכלה  ,אחד מסוגי חומרי הלימוד הפתוחים החודרים בהתמדה למערכת החינוך

חשוב הגישה אליהם היא פתוחה וללא עלות עבור הלומדים. ש פתוחים לימוד ספריהוא  ,הגבוהה

מאופיינת בספרי לימוד מסחריים, אם כי בארצות הברית מערכת ההשכלה הגבוהה  להדגיש כי

מרצים הש מכפישסטודנטים קוראים פחות את ספרי הלימוד  על כך הצביעושונים מחקרים 

 העיקרייםהיא מהגורמים  בארבעת העשורים האחרוניםסבורים. עליית מחירי ספרי הלימוד 

שספרי לימוד  יאהממשל האמריקני הת . הערכבארצות הבריתהגבוהה  עלייה במחירי ההשכלהל

עליית מחירי ספרי הלימוד פוגעת (. Hilton, et al., 2014) לשנה 900$-בממוצע כ יםלים לסטודנטעו

-מגיעים משכבות חברתיותמהם שכן רבים , במכללות הקהילתיותהלומדים בסטודנטים  בעיקר

מתחילים את לימודיהם מאוחר יותר ואתגרים כלכליים רבים  עם מתמודדיםכלכליות נמוכות, והם 

בהוצאות  רכיב גדולבמקרים מסוימים ספרי הלימוד הם  6.את לימודיהם קושי לממןהבשל 

                                                      
 %83-( מגיעים מהשכבות הנמוכות ביותר בהשוואה ל55%מחצית מהסטודנטים במכללות הקהילתיות )יותר מ 6

 במוסדות ציבוריים אחרים.מהסטודנטים 
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עשויים לוותר על רכישת ספרי הלימוד בשל  המתקשים מבחינה כלכליתסטודנטים , וסטודנטיםה

ש בספרי לימוד השימו ,לדעת החוקרים העול הכלכלי ובשל העובדה שרכישתם אינה בגדר חובה.

  .עשוי להקל על סטודנטים מבחינה כלכלית פתוחים

לימוד פתוחים עבור  ספריתרון הכלכלי והאקדמי הטמון באת הי ציינוספרות המקצועית ב

עלות הפחתת ה ההשכלה הגבוהה במערכת (.2017et al.Wiley,  ;2016 .,et al, Wiley ,) תלמידים

כלכלי -חברתי עבעיקר בקרב סטודנטים המגיעים מרקעבור הסטודנטים,  לימוד פתוחים של ספרי

בהן שכר הלימוד מופחת בהשוואה לאוניברסיטאות שנמוך והלומדים במכללות קהילתיות 

 האקדמי הכנסה רבה יותר למוסדבולקורסים אחוזי הרשמה גבוהים יותר ב מתבטאתציבוריות, 

והיא  ,על סטודנטיםמעמסה כלכלית עלות ספרי הלימוד המסורתיים מהווה כאמור,  .כתוצאה מכך

גורם מכריע בהחלטה באיזה מוסד לימודי לבחור והאם לפרוש מתוכנית הלימודים. גם היבטים 

ך הלמידה צוינו בתהלי אינטראקטיביותאת חומרי הלימוד הפתוחים, וה נתמאפיי, הניידותכגון 

  הלימוד הפתוחים על פני ספרי לימוד מסורתיים. יתרונות של ספריכ

 אחרות הקשורות למוסד האקדמי ולסגל ההוראהויות על יש לציין כי על אף האמור לעיל, יש

 : סרון בשימוש בחומרים אלויבכל הנוגע לשימוש בספרי לימוד פתוחים, והן מהוות ח

  ארד חומרי יקיימים למעלה מחצי מיל)כיום  מתאימים איתור חומרי לימוד פתוחיםעלות

 ;(לימוד פתוחים במרשתת

  לאחר איתור החומרים שעשויים להיות רלוונטיים  –סקירת חומרי הלימוד הפתוחים עלות

 ; נגישותםאת ודיוקם את ון את איכותם, צריך לבח

 ש יהלימוד הפתוחים  חומרילכל  – יםהמשתמשם והדרישות מבחינת מידת ההתאמה שלה

  ttribution LicenseA–Creative Commons רישיון השימוש של סייגים לשימוש. למשל

 ;מי בעל זכויות היוצרים על המקור דורש ממשתמשים לציין

 ש י –לימוד פתוחים בפרקטיקות הלמידה וההוראה  ספרימיטבית של ההטמעה עלות ה

שימוש הפדגוגיות הטמונות בהבין את ההזדמנויות לאנשי הסגל האקדמי כדי  להכשיר את

 ;באופן אפקטיבי רי לימוד פתוחיםבספ

 מערכות ניהול בלימוד פתוחים בטכנולוגיות המוסדיות כגון  ספרישל  הטמעהעלות ה

  .( LMS –Learning Management Systemsלמידה )

 פתוחים במערכת ההשכלה הגבוהה התקיים י לימודהמוצלחים להטמעת ספר אחד הניסיונות

 במכללה (degree-Zללא שימוש בספרי לימוד מסורתיים )תוכנית ניסיונית להענקת תואר במסגרת 

כל חומרי הלימוד . 2013נפתחה בשנת ש שבמדינת וירג'יניה בארצות הברית Tidewaterקהילתית ה

. וחומרי לימוד פתוחים נוספים רי לימוד פתוחיםהניסיונית נשענו על ספ תוכניתב שנכללובקורסים 

י הלימוד ספרהלמידה בכל קורס והתאימו את  את מטרות המכללה סגלאנשי  בחנו בתחילה

ר מספרי הלימוד היו באיכות זהה או טובה יות הלימוד הנבחרים יספר .למטרות אלוהפתוחים 

הקורסים תוכננו חשוב להדגיש כי . במכללה שבהם השתמשו אחריםומחומרי לימוד  מסורתייםה

 זכויות היוצריםכמו כן, כל סוגיות האקדמי מבחינה אקדמית והוראתית.  בהתאם לדרישות המוסד

 .(et al, Wiley. ,2016) רי הלימוד הפתוחיםבעת הבחירה בספ בקפדנותבחנו נ
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שיש מרצים  ומקצתםעמיתי הוראה  מקצתםלימדו אנשי הסגל ) הראשונה ת הניסיוןשנמהלך ב

 "בלאקבורד"ניהול הלמידה התכנים הועלו למערכת  .( קורסים שונים מהתוכניתבמכללה תקן להם

(Blackboard),  הרצאות פרונטליות ופורמטים היברידיים.לצד  ןמקוו באופןוהקורסים הועברו 

ירידה  היהקורסים המבוססים עליהם ב פתוחיםהלימוד הי ספר ה מוצלחת שלמעהטהאומדן ל

( 2014לאור הצלחת הניסיון בשנה הראשונה, בשנה העוקבת ). סטודנטיםהנשירת אחוזי בעקבית 

אחראי למדיניות זו ה. נושא זהרי לימוד פתוחים כדי לקדם ספהמכללה מדיניות לשימוש באימצה 

י הלימוד ספרהגדירה בבהירות מהם המכללה מדיניות לעניינים אקדמיים. היה סגן נשיא המכללה 

תואר ללא יחסה לנושא אישורי השימוש בהם כדי לכלול אותם בקורסים בתוכנית היהפתוחים והת

המעוניינים ללמד קורס על  ,כל חברי הסגל המוסדית עודדה את. המדיניות חומרי לימוד מסורתיים

להטמיע  לעבור הכשרה בטרם יתחילו חייבה אותםלעשות זאת ו ,בסיס חומרי לימוד פתוחים

. הקורסים פרקטיקות ההוראה הקשורות בכךאת בקורסים שלהם את חומרי הלימוד הפתוחים ו

 הגם חייבהמוסדית . המדיניות במכללההמודלים הקיימים ו לפי הסטנדרטים האקדמיים עוצבו

 ל הקורסים שלהם כדי לשפרם בעתיד.שלמידה הלספק לאנשי הסגל נתונים מניתוח כללה את המ

לסטודנטים  רבסכון יעל ח הצביעושליווה את התוכנית הניסיונית במכללה קר תוצאות המח

 ציינוהחוקרים  עם זאת,(. Wiley, et al., 2016) ועל יתרונות אקדמיים עבור סטודנטיםולמוסד 

להעניק תמיכה  מחייב Tidewaterאקדמיים כמו מכללת מוסדות בי לימוד פתוחים ספראימוץ ש

את  צמצםי לימוד פתוחים ספראימוץ  Tidewaterבמכללת . המטמיעים את הנושא לאנשי הסגל

של הצלחתם האקדמית בשיפור  ת סטודנטים בקורסים הניסיוניים, כך ניכרשיעורי נשיר

 נוסף הודות לרישום סטודנטיםנוצר מקור הכנסה ואילו מבחינת המוסד האקדמי  ,הסטודנטים

משכר לימוד מית לשנה אקדבהכנסה  100,000$-ב רשמה עלייה Tidewaterת מכלל .אלה קורסיםל

י לימוד פתוחים בקורסי אלגברה דיווחה תואר. מכללה נוספת שבה אומצו ספרת הניסיון של הבשנ

המסיימים בהצלחה את הקורסים הללו ואת החיסכון הכספי בעלות  בשיעוראף היא על עלייה 

 (.et al., 2013, in Wiley, et al., 2016 ,Pawlyshynטודנטים )חומרי הלימוד עבור ס

הציבה בפניה את המטרה לפרוץ  KOCI( Kaleidoscope Open Course Initiative( תיוזמגם 

את מחסום עלות ספרי הלימוד העומד בפני הצלחת תלמידים, זאת באמצעות שיפור איכות מבנה 

תהליך  שליצירת קהילה שיתופית  ובאמצעות הקורסים האקדמיים כדי לשפר ביצועי תלמידים

בארצות . בשלב הראשון השתתפו שמונה מכללות קהילתיות וארציות במיזםהלמידה וההשקעה 

בתוכנית ביל ומלינדה גייטס וקרן האיולט( קרן הברית )ביניהן מכללת מרסי במסצ'וסטס, בתמיכת 

בלבד. חברי הסגל רי לימוד פתוחים ספהניסיונית כדי לעצב קורסים חדשים המבוססים על 

ביותר רי לימוד פתוחים לקורסים נפוצים במוסדות שלהם )כיום תרו, התאימו ויצרו ספיא האקדמי

-ים בקורסי הסטודנטהחיסכון הכספי לאת  מלווה לתוכנית ניסיונית זו בחן מכללות(. מחקר 20-מ

KOCI מול עלות ספרי סכון זה י, החוקרים השוו חכמו כן רי לימוד פתוחים.שימוש בספה בעקבות

הסכום ש הראוממצאי המחקר  לא השתתפו בתוכנית הניסיונית.סטודנטים בקורסים ש הלימוד של

הסיקו שעלות החיסכון כתוצאה החוקרים , ו90.61$הוא לימוד בקורסים אלו  ילספרהממוצע 

 ון דולר בשנה אקדמית אחתילימעומדת על כ KOCI-משימוש בחומרי לימוד פתוחים בקורסי ה

(lton, et al., 2014Hi.) 
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רס על ספרות אמריקנית בעת בקו נמצאהלשימוש בספרי לימוד פתוחים  דוגמה מעניינת נוספת

שעלותו  ,ספר הלימוד המסורתיבשגילה כי יוזמה אישית של מרצה הקורס . הייתה זו החדשה

כדי  בתלמידיונעזר טקסטים שנמצאו בשימוש חופשי במרחב במקוון. המרצה  , היו100$-כ הייתה

, PressBooksחדש ללא עלות לסטודנטים. הספר נבנה על גבי פלטפורמת פתוח ליצור ספר לימוד 

שהיא פלטפורמה ידידותית ללא עלות ליצירת ספרים ופרסומם במרשתת. הסטודנטים ערכו את 

הטקסט, הוסיפו הערות, שאלות מנחות וקטעי וידאו אינטראקטיביים. מעורבותם בהכנת הספר 

, והערך לסטודנטים היה כפול: הן בבחינת השימוש במחולל ספרי בקורס הייתה גבוהה ביותרו

בפלטפורמה ליצירת הספר רויקטים פ-לימוד ליצירת ספר לימוד פתוח לפי עקרונות למידה מבוססת

באמצעות תהליכי חקר, הערכה  והן מבחינת הפקת ספר הלימוד הפתוח על ידי הסטודנטים ועבורם

 (. Wiley, et al., 2016) ומיון של הטקסטים המקוונים

, אם כי מרבית אחריםקיים גם במוסדות חינוך והשימוש בהם  פתוחיםלימוד  ריספשל הפיתוח 

קיומם של  .בשלב החינוך של ההשכלה הגבוהההמחקרים שנסקרו במסגרת זו מתמקדים בעיקר 

לומדים ללא עלות עבור מורים, תלמידים ודיגיטליים  ספרי לימודציעים המ במרשתת מאגרי מידע

פור איכות הלמידה מחקר מתוך שיתופיות ולמען שיההוראה והלמידה, ה לתהליך תורםעצמאיים 

גמישה רבות למידה תבהנגשת ההשכלה וביצירת  מתבטאת רי לימוד אלותם של ספתרומ וההוראה.

בבוסטון שבארצות  2007שנוסדה בשנת ,  Flat World Knowledgeחברת ,לדוגמה. ושיתופית

 Create Commons-מ אישור זכויות יוצריםספרי לימוד פתוחים )באמצעות  מציעה ,הברית

Lisence.מומחים הזוכים  הספרים נכתבים על ידי קבוצת ( עבור מורים, תלמידים ומוסדות חינוך

 Create Commonsתחת  ללא עלותבמרשתת  יםנגשולשירותי עריכה ועיצוב מהחברה. הספרים מ

Attribution, Noncommercial, Share Alike Lisenceספרים מוקלטים, , . גרסאות מודפסות

 (.Hilton & Wiley, 2011באתר החברה בתעריפים מוזלים ) מוצעים למכירה נוספים חומרי עזרו

לימוד פתוחים הם תואמים  שספרי יםסבור מרצים עולה כי מרביתםעם ראיונות עם מורים ומ

לימוד  מצו ספרייימוד מסורתיים. עם זאת, מורים ומרצים שארי ללספאו טובים יותר באיכותם 

בדוח מטעם מחוז . השתמשו בהםממרצים שלא  יותר במידה רבהפתוחים מדרגים את איכותם 

 י לימוד פתוחיםשימוש בספרשעניינם  האלה אתגריםה צוינוקולומביה הבריטית בקנדה 

(2016 et al., Jhangiani,:) 

  (58.2%מתאימים בנושא הנלמד )לימוד פתוחים  ספרימציאת 

  (56.1%באיכות גבוהה מתאימה )לימוד  ספרימציאת 

 (53.3%) לימוד פתוחים ספריכדי למצוא  מאגרי מידע ואתרים מקווניםכרות עם יה 

 (47.8%מתאימים )לימוד  ספריעדר זמן לחפש אחר יה 

בארצות הברית בנוגע לשימוש שהתמקד בתפיסות , Boston Consultancy דוח מטעם קבוצת 

חשף ש"יעילות מוכחת" ו"איכות מובטחת" היו שני המאפיינים החשובים  ,לימוד פתוחים ספריב

בשלבי החינוך  ובחומרי לימוד פתוחיםי לימוד פתוחים ספרר עבור משתמשים פוטנציאליים בביות

-ו 8%רק  מקורות הללום ביסודיים. אולם יש לציין כי בקרב המשתמשי-בתי ספר יסודיים ועל של

 60%-כ. הםמשיך ולהשתמש בדיווחו על "איכות" ו"יעילות" בהתאמה כגורם המניע אותם לה %4
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מוש ביותר שהשפיעו על השי כה" כגורמים החשוביםומבניות" ו"עלות נמו דיווחו על "גמישות

בר משתמשים לימוד פתוחים. נראה שנושא איכות החומרים חשוב פחות עבור מחנכים שכ ספריב

, בהשפעות של חומרים אלו על בהם ת השימושומתמצאים בפרקטיקספרי לימוד פתוחים ב

 ריספמציאת גם בדוח זה עולים אתגרים כמו הקושי ב התלמידים ובפוטנציאל הגלום לשימוש חוזר.

עדר זמן לאיתור מקורות מידע יה ;בהתאמה( 49%-ו 59%איכותיים ורלוונטיים ) לימוד פתוחים

 ים ומהי רלוונטיהם  האםכדי להחליט  עם חומרי הלימודלהתנסות עדר זמן יהאו  ;(39%פתוחים )

 .(28%איכותם )

 

 (Jhangiani, et al., 2016, p. 19) פתוחים לימוד בחומרי בשימוש מחסומים: 6תרשים 

 המסייעיםמאפיינים חשובים ביותר  העשר, נמצאו Boston Consultancyת לפי דוח קבוצ

 י לימוד פתוחים:ספרבאימוץ 

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

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

  (55%של המקור )קלות ההורדה 

 (54%) הכנסת שינוייםאפשרות אישור לשימוש במידע ו 

 טעםאישור שימוש במידע מ Creative Commons (%54) 

 ( 51%פירוט מטרות הלמידה או התוצאות) 

 (41%) עדכניות המקורות 

 (41%) קיומן של המלצות אישיות על מקורות המידע 

 (40%) קיומן של אפשרויות אינטראקטיביות במקור המידע 

 (32%) ב חיובי ומוצלח על השימוש במקור המידעומש 
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)רלוונטיות,  קשורים למקור המידע עצמושצוינו כיתרונות חלק מהמאפיינים לראות שאפשר 

 אישיים )המלצה אישית, ניסיון מוצלח(.-ביןגורמים  הם תאריך העלאה למרשתת( וחלק

 

 (Jhangiani, 2016, p. 22) פתוחים לימוד בחומרי לשימוש המובילים הגורמים: 7תרשים 

רי לימוד פתוחים סייע לתלמידים שלהם, שיפר את ספדיווחו שהשימוש ב וריםמרבית המ

ית הלמידה. יוואת שביעות הרצון מח העלהחומר הנלמד וציוניהם, הגביר את המעורבות שלהם ב

 יםרכי לומדים שונים. שני שלישוה לצגם לתת מענ וסייערי הלימוד הפתוחים ספכי המורים ציינו גם 

 ,רי לימוד פתוחיםספשימוש בה בגלל עלויות האמינו שהתלמידים שלהם חסכו מהמשיבים בדוח

לימוד  ספריתועלת כלכלית מהשימוש ב האמינו שמוסדות הלימוד שלהם הניבומהם  33%אך רק 

 עבור הלימוד עלות ספריסכון בימודעות של המורים כיצד חחוסר פתוחים. ייתכן שפער זה קשור ל

הבוגרים שארות ושיעורי ייפור שיעורי המוסד כגון שעבור התלמידים מוביל ליתרונות נוספים 

דיווחו שלמוסדות החינוך שלהם אין מדיניות  מהמורים יםשני שלישזאת ועוד,  תוכנית הלימודים.ב

יש חשיבות רבה למדיניות מוסדרת  רי לימוד פתוחים.ספש ברה או הליכים הקשורים לשימוברו

, עידוד השימוש בהם והנגשתם. לפי החוקרים, 12-רכי המאה הובסוגיית התאמת חומרי הלימוד לצ

תלויה בסוג המוסד החינוכי:  פתוחיםובספרים לימוד  מידת העידוד להשתמש בחומרי

( לעומת 14%) ימוד פתוחיםי להטמעת ספרסיטאות מחקר נוטות פחות לעודד אוניבר

 (30%ילתיות או מוסדות קהילתיים )(, מכללות קה39%אוניברסיטאות המתמקדות בהוראה )

(Jhangiani, et al., 2016.)  

מוסדות חינוך מסתמן שבנוגע לסוגיית הפרטיות בשימוש בחומרים פתוחים  לחשש מלבד

 מריםאמענקי מחקר או פרסום מכתיבת כמו ת )ועל פעילויות אחר הכרה אקדמיתמעניקים 

מרבית  לפיכך. והפצתם י לימוד פתוחיםולא על תרומה ליצירת ספר (במערכת ההשכלה הגבוהה

באופן יצירת חומרי לימוד פתוחים מעורבים בתהליך  אינםאנשי הסגל ומעצבי תוכניות הלימודים 

  (.Bodily, et al., 2017) הנושא ובקידום , מה שפוגם בעקרון השיתופיותעקבי
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יתרון  ( צויןFerguson, et al., 2017) מאנגליה דוח בנושא חדשנות בחינוך וספרי לימוד פתוחיםב

מיזמים כגון פתיחת הוביל לדבר ששימוש בספרי לימוד פתוחים,  באמצעותצמצום עלויות ההשכלה 

OpenStax  ו-BCcampus .הדוחספרי לימוד פתוחים.  ליצורלכותבים  מאפשרים אלה מיזמים 

רי הלימוד ספרי הלימוד הפתוחים לעומת ספבחן את אפקטיביות שמחקר ראשוני תמקד בה

 שביצועי הסטודנטים היו טובים באותה מידה אם לא טובים יותר כך על הצביע הדוח .המסורתיים

שאין קשר בין עלות ספר  הקביעה את איששו אלו ממצאים. פתוחים לימוד רישימוש בספשל הב

ביצועי התלמידים. נתונים משולבים על לבין הלימוד )החינמית במקרה של ספרי לימוד פתוחים( 

מספקים למדידת הצלחתם של אומדנים  פקויסכון עלויות לתלמידים סיחעל ביצועי תלמידים ו

היו בשימוש  הפתוחיםרי הלימוד ספמרבית כי בתחילה  ציינו החוקריםרי הלימוד הפתוחים. ספ

התפתחות חומרי לימוד פתוחים  עם אולם .ימוד מסורתיים ללא שינוי פדגוגירי לספזהה לזה של 

טחון י, השפעה על בלימודיםשארות בית על שיפור שיעורי הכיום יש הוכחו ,ואינטראקטיביים

שכל  מניחים רי לימוד פתוחיםבספ המשתמשיםרבים מרצים  .יכולתם ללמוד עלסטודנטים ו

זאת  בתחילת הקורס ומלמדים בהתאם לכך. יםהלימוד הפתוח יהסטודנטים משתמשים בספר

מערכת של פרקטיקות פדגוגיה פתוחה, כדי ליצור  מרצים רבים עוברים לפרקטיקות של ועוד,

( הקשורים לשימוש בחומרי לימוד 5R)האפשריות רק בהקשר של חמשת ההיתרים  ,הוראה ולמידה

מאתגרים את ספרי הלימוד הפתוחים פרקטיקות הלמידה משתנות בהתאם, שכן פתוחים. גם 

את סטודנטים יכולים לערוך , והיםידע דינמי ותמקורהם  הם ניתנים לשינוי והתאמה, :התלמידים

 תהליך הלמידה שלהם.הטקסטים שלהם ולהיות שותפים יותר ב
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ת ארגון חדשות יתרונות וחסרונות של החלפת ספרי לימוד מודפסים בצורו .6

 וחומרי לימוד דיגיטליים שאינם ספרים מקוונים

 למידה מבוססי וידאוחומרי שימוש בווידאו וב 6.1

בחומרי למידה מבוססי וידאו נפוץ בהקשרים שונים במערכת החינוך שימוש במצלמת וידאו וה

דחק  7(Khan Academy) אןהאן מאקדמיית קהסלמן ק 2011בשנת כבר חשובים.  יוויתרונות

הארגון, שנתמך על ידי קרן ביל  דאו כדי להמציא מחדש את החינוך.יבוו להשתמשבמחנכים 

 10 שאורכםסרטונים  3,000-כ שלו המרשתתמציע באתר  ,"גוגל"ומלינדה גייטס ועל ידי חברת 

עוסקים במגוון נושאי לימוד: מתמטיקה, היסטוריה, פיזיקה, כימיה, והם דקות בממוצע כל אחד, 

פרויקט ביולוגיה ותחומי עניין רבים נוספים. הסרטונים מונגשים ללא עלות למשתמשים במרשתת. 

NOBA תחרות שנתית  תקיימתמ שבודוגמה נוספת לשימוש בחומרי למידה מבוססי וידאו  הוא

 . קטעי הווידאו,וגעים בנושאים שונים בפסיכולוגיהקצרים הנבה תלמידים שולחים קטעי וידאו ש

פתוחים לצפייה  קטעי הווידאו. בסיס אמורים לסייע לצופים להבין מושגישאורכם כשלוש דקות, 

התלמידים באופן זה . Creative Commons אישור השימוש בזכויות יוצרים מטעםללא עלות תחת 

פסיכולוגיה החוג לשל תלמידי  חלק מתהליך הלמידה נעשהה מועצמים כדי לפתח ידע ותוכן, ותוכן ז

(2017 Derosa & Robison,.) 

גם  יםמועיל ונמצאית סיוע לעיבוד מידע חזותי יבטכנולוגהשימוש במצלמת וידאו טכנולוגית ו

הרצף לשיפור התקשורת עם תלמידים על בקרב קבוצות תלמידים בגילי בית הספר, למשל ככלי 

 ידאוויתרונות על פני הו מספרידאו דיגיטלי וול(. 2018 גמליאלי,-קרייבר וזינגשין) האוטיסטי

להשתמש כדי  מיומנות מיוחדתאין צורך בנמוכה, של המצלמות כספית העלות הזמינות וההאנלוגי: 

ל ובכאת קטעי הווידאו המצולמים  , ניתן לערוךמלבד זאתטיבי. קארמאפשר שימוש אינט בו, והוא

חס למצלמת וידאו כסוג של משחק יילדים נוטים להתיכי  ,בהקשר החינוכי, ראוי לציין .רגע נתון

מעודד ילדים להשתמש מסוג זה מגלמים דמות בנוכחות המצלמה. השימוש במצלמת וידאו בו הם ש

 כמו בתופעת, כמתווכת נתפסתליצור קשר עם המצלמה, הים מילוליים ובלתי מילוליים כדי באמצע

מול המצלמה  :ת בשני כיווניםורחשת( שבה התנהגות ותצפית מfluid Wall"הקיר הנזיל" )

 שיפור כישורי שיחעל באמצעות חקר מקרה צביעו ה( 2018גמליאלי )-קרייבר וזינגשין. ריהוחומא

עם קציה אראינטליצור ף פעולה ושתכדי לבמצלמה שהשתמשו  של תלמידים על הרצף האוטיסטי

כיבוי  , למשללות השיחוגבזאת ועוד, השימוש במצלמת הווידאו סייע בהבנת  חבריהם לכיתה.

קשר עין עם המצלמה נמצא כמפחית , נוסף על כךהמצלמה סימן את סיום השיחה באופן נורמטיבי. 

מצלמת י. למילוהמידע לעומת עיבוד החזותי המידע העיבוד ותרם לאת החשש מתקשורת עם האחר 

 האפשרישירה עם הסובבים, אך בו בעת מנע מאינטראקציה יהתלמידים לל האפשרגם וידאו הו

 שליטה עצמית.תוך הפגנת  ותליזום ולשתף בספונטני

                                                      
במטרה לספק לכל אדם אפשרות למידה באמצעות  2006ללא מטרות רווח שנוסד בשנת אקדמיית קהאן היא ארגון  7

 https://he.khanacademy.org/: וזמן ובכל מקום. ראצפייה בשיעורים מוקלטים במגוון תחומים בכל 

 

https://he.khanacademy.org/
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 כוללים אפשרותהם שיחוד כיהוראה, בביתרון בלמידה ויש למידה מבוססי וידאו  לחומרי

 תאפשרמה, מתאפיינים בגמישותלמידה מסוג וידאו אינטראקטיבי חומרי משתמשים.  תגובותל

צעות תוכנות באמ פייה אישית המבוססת על בחירותיו.ת ציחווי לומדייצר לי לכד גונית-רביצירה 

כדי ליצור חומרי באוריינות טכנית גבוהה  אין צורך inTree@ctive כנתוכמו ת תוכן ותמחולל

בתנאי  יםמאפשר חומרי לימוד מסוג זה בסביבת הלמידה .פעילויות וידאו אינטראקטיבילימוד ו

מעבדה להיחשף לסיטואציה, כשההתקדמות מקטע לקטע תלויה בהחלטות הלומד. עם קבלת קוד 

סרטון ראשון שבסיומו מופיעה שאלה. בהתאם  יםמקבל יםהתלמידמשתמש מיוצר הפעילות, 

 יםהלומד יום המטלהלנקודת הסיום. בס יםמגיע םשהלסרטון הבא עד  יםמועבר יםהלומדלמענה 

. בסביבת העורך ומשוב המציג את התרחיש האופטימלי לעומת התרחיש שביצעלצפות ב יםיכול

  (.2017)גל וכהן,  טבלה המרכזת את רשימת הפעילויות ניהול הפעילויות נעשה באמצעות

 

  (gamificationשחוק )ִמ חומרי לימוד מבוססי  6.2

( 2018, בתוך פלס, 2011שחוק" )ענבר, "ִמ ה( או 2018, בתוך פלס, 2011תופעת התמשחקות )ירון, 

(gamification )–  יישום המאפיינים ההופכים משחק לפעילות מהנה בפעילויות שאינן נחשבות

שילוב של רעיונות  גם למערכת החינוך עם חודרת בשנים האחרונות – לכאלה והפיכתן למהנות

לת מובילים, ומנגנוני משחק )שיטות שתוכננו לעודד אינטראקציה בין השחקנים למשחק כגון טב

 ,Marters ;2018 )פלס, הוראהלמידה והמשחק בתורות, חוקי שימוש וכיוצא באלה( בתחום ה

2014.) 

ם עולמשחקים בלמידה: שימוש בזהה לזו של ההנחה הרווחת בבסיס תופעת המשחוק היא 

. באמצעותו ללמוד ולהכיר את העולם אך הוא מאפשר, מופרד מן העולם המציאותימנם ואהמשחק 

אחת הדרכים לעודד מוטיבציה  .נתפסים כפעילות מהנה םלימודים במערכת החינוך אינ לרוב

את ההנאה מן המשחק כדי להוביל למעורבות  פיםהממנ ק,תהליכי משחבלמידה היא שילוב 

גר, השליטה תהמשחק נוצרת מחוויית הא תהליךההנאה מ בלמידה ולשפר את הביצועים.

וך כדי משחק. ההנאה במשחק היא תוצאה של איזון בין רמת תבוהמסוגלות העצמית שמתעוררת 

יהודה, -ברן ובן בתוך ,Sweetser & Wyeth, 2005) הקושי של המשחק ובין היכולות של השחקנים

: ריכוז, אתגר, שונים ממדיםפי שמונה ל את מידת ההנאה מן המשחק ניתן לאמוד .(2017

רמת ההנאה נקבעת  היטמעות ואינטראקציה חברתית.מיומנויות, שליטה, מטרות ברורות, משוב, 

  לפי התחרותיות ולפי האינטראקציה החברתית החיובית שמובילה להגברת המוטיבציה לשחק.

תוך  בסביבת הלמידה מאפשר לשמור על מצב "זרימה"ק ות משחיתכנון אופטימלי של חווי

כל ידע חדש או מיומנות מוש בנעשה שישתלמידים ווידוי ה-רמת המיומנות של השחקנים בחינה של

 .נרכשת בתהליך המשחק
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 (178, עמ' 2018)פלס,  : תכנון החוויה האופטימלית בתהליך המשחוק8תרשים 

מרביתם , 2013ביצועי למידה פורסמו לראשונה בשנת לתוצאות ממחקרים הקשורים למשחוק ו 

של הטמעת  השפעות ישירות או עקיפותאך לא עסקו בשאלה האם אלו  ,על קשר חיובי הצביעו

של תהליכי  בכיתהמים שונים יישו כך למשל, אפשר לציין כי(. Ortiz-Rojas, et al., 2017) המשחוק

, תורמים למוטיבציה של תלמידים מתן גביעים על הישגיםאו הוספת ניקוד  יכולים לכלולה ,משחוק

מבוסס על החסרת שכן הוא ) שפוגם בהנאת התלמידים ,. לעומת מנגנון הציוניםיםשל תלמיד

בשיטת הניקוד כל תלמיד יכול לצבור נקודות לאורך כל השיעור  נקודות בהתאם לביצועים שגויים(,

מספר הגביעים על  וא מבחןשלמת העל ביצוע שיעורי בית, על על נוכחות בכיתה, )השנה במהלך ו

יש לציין כי שינוי פרדיגמות ההוראה לפרדיגמות  כתמריץ חיובי. תנתפס זו(. שיטה שנאספו

הפעילויות חשש שאם , עולה המלבד זאת. יםרבה מצד המורמבוססות משחוק דורש השקעה 

השוואה חברתית בין שחקנים שונים עלולים להיות גם מפסידים.  ותהמשחוק כוללמבוססות 

ם עשויים להוביל לתסכול מצד שחקנים בתחתית הטבלה טבלת מוביליניהול  ם שונים כמומנגנוני

(Kohn, 1999,  ,2018בתוך פלס .) 

נושא אחת הדוגמאות המעניינות לתופעת המשחוק במערכת החינוך בישראל היא פעילות ב

 . נושא זהחובה בתוכנית הלימודים של תלמידי כיתה ד'כנושא לימודים  המוגדר ,שוב שלי"יהי"

המשחק "חולון עירי"  .למידהתהליך השנועד לתמוך ב משחק סלולריכחולון  בבתי הספר בעיר נלמד

ופעל על ידי פלטפורמה ה . המשחק"חפש את המטמון" המשחק בסגנון מיקום-מבוססכ עוצב

Treasure-HIT  15לל כ משחק. הזה בזה ברמה מוסדית שהתחרו בתי ספר יסודיים 23בו והשתתפו 

אלו ייצגו מקומות  כרזות .ברחבי בית הספר כרזות גבימידע חזותי על  בהן הוצגששונות תחנות 

 כרזהאוגרפיה של העיר, היסטוריה וסמלים. כל יחסו להיבטי היכרות כגון גישונים בעיר והתי

  לזיהוי התחנה על ידי מנגנון המערכת. QRקוד  ההכיל
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קיבל רמז המכוון לתחנה מסוימת. , כל צוות תים של שלושה תלמידיםצוו בכל בית ספר התחרו

על ידי זיהוי . עם איתור התחנה יישומון ייחודינעשתה באמצעות למשחק ההרשמה של הצוותים 

הגיעו הצוותים השחקנים לסרוק את הקוד כדי לאשר הגעה. אם  נדרשו, הכרזההמידע החזותי של 

קיבלו אינדיקציית שגיאה  קיבלו מספר פעילויות הקשורות אליה. אם לאו, הםהם לתחנה הנכונה, 

שדרשה מהם להמשיך בחיפושם אחר התחנה הנכונה. הרמז המוביל לתחנה הבאה הוצג רק לאחר 

 הנדרשזמן החישוב על ידי המערכת קבעה את דירוג הקבוצות  השלמת הפעילויות בתחנה בהצלחה.

שאר ומכשיר חכם אחד עמד לרשות כל צוות,  .עשושנמות ומספר הטעויות ישלהשלמת המ

מצא כי רוב מחקר מלווה להטמעת הפעילות  מידע במידת הצורך. סייעו באיתורהטלפונים 

נטייה לשיתופיות ששלטו במכשיר הנייד החכם ושהפגינו שחק. תלמידים מהתלמידים נהנו מן ה

מערכת  מסקנות המחקר היו כי עלמהמשחק.  נהנו יותררב יותר, הצליחו לשחק בשיתוף פעולה ו

להכין תלמידים לשיתופיות כן ו ,צמצום פערים בין תלמידים גם במישור המחשובב סייעינוך להח

 המשחק לא נתפסבקושי החוקרים שרמת ה ציינוהנחוצה להצלחה במטלות מבוססות משחוק. עוד 

ייתכן  לא השפיעו על הנאת התלמידים מהמשחק. חוויית הלחץ ומידת ההצלחהוגם משפיע גורם כ

 תלמידים המשתתפים וביןהנאה והיכולות הקוגניטיביות של ההלאיזון בין  הקשור תוצאה זוש

כדי להתמודד עם  יםידע הדרושהאת מיומנויות ורוכשים את ה התלמידיםכל עוד  ת האתגר.יחווי

  .(2017ל ורונן, ט-)מישר תפסים כאתגר שאינו מעכב את ההנאההקושי והלחץ נגורמי המשחק, 

ות למידה מבוססות משחוק היא סביבת הלמידה הממושחקת "כוח דוגמה נוספת לשילוב פעילוי

המתבססת על מודל הוראה הדדית לצורך פיתוח יכולת הבנת הנקרא ותחושת מסוגלות. " הקסם

בדק את הבנת ישראל ו' בחינוך מיוחד בצפון –כיתות ה'בלקויות למידה  עם םמחקר בקרב תלמידי

עולם  " הציג לתלמידיםקסם"כוח  סביבה זו.הנקרא ותחושת המסוגלות העצמית באמצעות 

יה )הבהרה(, קוסמים המייצגים ארבע אסטרטגיות קריאה: ניב )ניבוי(, שאול )שאילת שאלות(, ברור

טירת הקסמים  לבנות את קוסמיםתה לסייע ליהי התלמידים במשחק וסימה )סיכום(. מטרת

בוצות שהתחרו ביניהן. בכל שנהרסה על ידי המכשפה סנקילומבוס. התלמידים חולקו לשתי ק

נקודות ולשאול שאלות מנהיג שתפקידו היה להקריא את הטקסט, לרשום  נבחר תלמידקבוצה 

חלקי את , את הדמויות והממושחקת צבו חלקים שונים בסביבהיע תלמידים גםה רפלקטיביות.

לווה ליישום המחקר המ. דמותובנו עמוד פרופיל לכל  עולם הקוסמיםל (לוגוסמליל )משחק, יצרו ה

. ראיונות עם התלמידיםכן מבחני הבנת הנקרא וסביבה לימודית ממשוחקת זו כלל ניתוח של 

והשתמשו  הבנת הנקרא שלהם יכולותשיפרו את  התלמידים כי מרבית הדגישוממצאי המחקר 

בשל עלייה בתחושת ש מסקנת המחקר הייתהבאסטרטגיות קריאה כדי להתמודד עם קשייהם. 

מאמצים רבים יותר בלמידת הנושא תלמידים ה השקיעו ,צמית בנוגע להבנת הנקראהמסוגלות הע

 משחוק תהליכילשילוב ש לסכם ניתן, זאת לאור. בהתאם ם עלוההישגי .ובהתמודדות עם קשים

 הובילהבלמידה עשוי להיות תפקיד בפיתוח מיומנויות קוגניטיביות, שכן ההנאה מהמשחק 

 באמצעות בלמידה משחוק תהליכי, שילוב כך לע נוסףתלמידים להתעמק בתהליכי למידה. 

 םתר ,לדון ולהבין טקסטים שנחשבו בעיניהם למורכבים תלמידיםהצליחו ה לכההמ, שבההתנסות

  (.2017ושגיא,  )פני תחושת המסוגלות העצמית פיתוחל

 ספריות ומאגרי מידע מקוונים 6.3

ובמאגרי מידע דיגיטליים המציעים ת ומקוונ ותספריבשנים האחרונות גובר השימוש בשירותי 

 "אדקס"(, Coursera) "קורסרה"חברות שונות כמו צורות ארגון חדשות של חומרי לימוד ומידע. 
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(EdX )יודמי"ו" (Udemy)  מציעות שירותי למידה מקוונת באמצעות קורסים דיגיטליים ללא

תשלום וכן קורסים לקבלת תעודה או ציון גמר בתשלום סמלי. שירותים נוספים של תכנים 

, שידורים מקוונים של רדיו או טלוויזיה הניתנים (פודקאסט)הסכת לימודיים דיגיטליים באמצעות 

בו חומרי לימוד דיגיטליים מאורגנים ומגיעים שת האופן משנים אף הם א להאזנה בכל זמן ומקום,

 לידי הלומד.

ספריות אקדמיות ומסחריות שונות מציעות חומרי לימוד דיגיטליים שונים שאינם טקסטים או 

מציעה  ,2008, שנוסדה בשנת JOVEכך למשל, חברת ספרים עבור מורים, תלמידים וחוקרים. 

עבור  לים במעבדהורוטוקטעי וידאו מצולמים של ניסויים ופחינוך מדעי הכוללת קנושא בספרייה 

מהסטודנטים דיווחו שחשו בטוחים  89% החברה עולה כי נתונימ 8.תלמידים, סטודנטים וחוקרים

 92%. זאת ועוד, ידאוווהדגמת ביצוע הניסוי או הפרוטוקול ביותר במהלך המעבדה לאחר צפייה ב

ניסוי או ב לאחר הצפייה בפרוטוקול בדה באופן טוב יותרחשו שהבינו כיצד עליהם לפעול במעמהם 

ייחודה  המושגים המדעיים המרכזיים.להם להבין את ידאו סייע והיו סבורים שהו 96%-ו ,המצולם

 ndexed IPubMed) מכיל קטעי וידאוושפיט המקוון כתב עת המרכזי של החברה היא בהנגשת 

 ournalJethods Mideo V ם ניסויים בפורמט ויזואלי לצד פרוטוקולים מיפרסתמ(. בכתב העת

להנגשת  זה כמו כן, מסייע פורמט ייחודי היצרנות המדעית.את מפורטים כדי להגביר את התפוקה ו

 והוא תורםבאימון מדענים חדשים במעבדות מקצועיות,  ,בצמצום הוצאת מעבדהמידע מדעי 

 באמצעות התקדמות במחקר של חוקרים.לושל סטודנטים בלימודים גבוהים יותר  שיעורי הצלחהל

ם במקום לקרוא ימחנכים לצפות בפרטי ניסויים חדשנילמדענים ולמתן אפשרות לסטודנטים, 

. סכון בזמן ובכסףיתוך חמחקר ללמידת תלמידים ו לשיפור מתתור JOVEעליהם במאמרי טקסט, 

העולם משתמשות חבי אוניברסיטאות, מכללות, בתי חולים וחברות ביוטק בר 000,1-מעל ל

וידאו בקורסים של תואר ומשתמשים באוסף קטעי ההמרצים ותלמידים  , לצדבשירותי החברה

חברת . קטעי וידאו חדשים 100-מועלים לאתר החברה ככל חודש ב. STEMראשון במגוון נושאי 

JOVE .מחזיקה בזכויות היוצרים על קטעי הווידאו ואחראית על הנגשתם לציבור הלומדים 

מספקת למורים ולתלמידים גישה לספרייה  9Discovery Education: Streaming Plusגם מערכת 

החומרים כוללים  .נותנים מענה לסוגי למידה שוניםשמקורות דיגיטליים  112,000המכילה מקוונת 

. , תמונות, דוגמאות כתיבה ומאמרי אנציקלופדיהשמעבצי ווידאו, משחקים, קוסרטוני הנחיה ב

 10Funnixשל חברת  Beginning Reading & Mathנוספת המציעה ספרייה מקוונת היא  מערכת

, מערכי שיעור וחומרים מודפסים עבור ילדי טרום ידי.וי.דלצד תקליטוני ורות מקוונים המציעה מק

 סיוע המערכת כוללת תוכניות. ברמה בית ספרית ןוחובה וחובה במתמטיקה שאינם יודעים חשב

 כיתה ג'.של להגיע לרמת חשבון והיא מאפשרת להם לילדים שאינם יודעים קרוא וכתוב עדיין, 

סביבת אוריינות אישית לתלמידים בקריאה בכל מציעה  11Myon Reader (Capstone)מערכת 

לתלמידים  ספרים דיגיטליים. המערכת ממליצה 2,000-יותר מבאמצעות ספרייה הכוללת הרמות 

                                                      
 https://www.jove.com/: ורא  8

 media-digital-plus-offer/streaming-we-http://www.discoveryeducation.com/what/: ורא 9

 http://www.funnix.com/: ורא 10

 https://www.myon.com/index.html: ורא 11

https://www.jove.com/
http://www.discoveryeducation.com/what-we-offer/streaming-plus-digital-media/
http://www.funnix.com/
https://www.myon.com/index.html
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בהתבסס על כלי מדידה במערכת על  , זאתלתחומי עניין אישיים ורמת הקריאה בהתאםמה לקרוא 

  12Flexbookפלטפורמת סמך זמן הקריאה, מספר הספרים שקראו והתפתחות רמת הקריאה.

(CK-12)  יכולים  מורים. הבמערכת אחת את הספרים הדיגיטליים שלהם רכזמאפשרת למורים ל

, תמונות בצי שמעוקטקסטים, וידאו,  הכוללת גם ,שען על הספרייה שמציעה הפלטפורמהילה

של  Dreambox Learning13 גם פלטפורמת  ומבחנים. התוכן מיועד לרמות שונות של לומדים.

כיתות תלמידי במתמטיקה ללימודים מקוונת  תוכניתמציעה  .DreamBox Learning, Incחברת 

ל כלי ניווט ואלמנטים דמויי כול . המערכתתלמידיםרכי הוצבהתאם לאישי לעיצוב  נתניתש ה'

דית את השיעור ייתח את תשובות התלמידים ולהתאים מטכנולוגיית למידה שיכולה לנ , וכןמשחק

 (. Williams, 2013) ל כל תלמידלכך, לפי הקצב האישי ש

 

 משחקי מחשבשימוש ב 6.4

על פי הכללים  עליו לבצע פעולהכש ,מול צגהניצב שחקן  הואמשחקי מחשב של  העיקריהמאפיין 

הישג אישי, ל כדי להגיעהתמודדות מבוססים על משחקי מחשב תונים ולהגיע למטרה מסוימת. הנ

 ים,ממערכת כללים מוסכ תשמירעל טגיה, תכנון ואסטרעל מקריות, על שיתוף פעולה קבוצתי, על 

ב הדמיה משחקי מחשכך למשל, מציעים מגוון חיקוי ושינוי. על בחירה חופשית של המהלכים,  על

(simulation):  סביבת מאפשרת לשלוט במשתנים של אותה מציאותהמציאות -מדמתסביבה .

second life  יצגן -היא סביבה וירטואלית במרשתת שבה המתנסה בונה לעצמו דמותלדוגמה

(avatarשהוא "מלביש" ומשחק בדמותה. ס )במספר  יבה זו יכולה לתרום לשיפור תהליכי למידהב

 אופנים:

 וח חשיבה כגון חשיבה מסדר גבוה לפתרון בעיות מורכבותפית 

 חשיבה סימבולית  פיתוח 

  חשיבה ביקורתיתפיתוח 

 קוגניציה-מטה 

 מוטיבציה פנימית תרומה ל 

  נדרשים במשחק הוכן רכיבי תקשורת  כללי המשחקהצורך להבין  –אוריינות בתחום השפה

 את אוריינות השפה של השחקנים חזקיםמ

  וג של מידע המגיע באמצעות החושיםסיולענוח ויפל ,לקליטה תרומה –אוריינות מדעית  

 יםלשחק במשחקי מחשב, מפתח יםהמרב תלמידים(, 2017, בתוך ולדמן, 2011לפי עשת )

חוויות החזותי של המידע, העיבוד ה יכולתמיומנויות בתחומי התנהגות, רגש וקוגניציה בהתאם. 

והצורך להגיב על  הפעלתןוירטואליות ווטואליות, עיצוב הדמויות החברתיות בסביבות וירה

ממשי  מרחבל הווירטואלי המחשב משחקי מרחבהופכים את  ,משתנים רבים בעת ובעונה אחת

                                                      
 org/student12https://www.ck./ראו:  12

 http://www.dreambox.com/: ורא 13

https://www.ck12.org/student/
http://www.dreambox.com/
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מגוון אופנים: גילוי מונחה אמצעות מצליחים התלמידים ללמוד ב במרחב זה עבור השחקנים.

(guided discovery( למידה מבארת ,)expository learning( למידת חקר ,)discovery learning) ,

למידה , (learning by doingלמידה באמצעות עשייה ) ,(experimental learningלמידה התנסותית )

  (.2017, בתוך ולדמן, 2006)עשת והמר,  (experiencing learning) תחווייתי

ם, מתוקשבי מחוללים שילובא בהו אתגריםה אחדעל אף האמור כאן, חשוב לציין כי 

תהליך ב מתקדמים מחשב משחקיגם בו הטמעת חומרי לימוד מבוססי וידאוהרלוונטיים גם ב

 המשחקים שפת את ללמוד המורים מצד וקושי בתכנות ידע חוסר בשל ,וההוראה למידהה

(, מרבית המורים הם "מהגרים 2015, בתוך משרד החינוך, 2001) . כפי שציין פרסקיהדיגיטליים

, הכשרה עדר תמיכה מערכתיתייה. לכן בהמכירים את השפה הדיגיטלית על בורדיגיטליים" שאינם 

  צם.באימולהוביל לכישלון  זהסוג מבחומרי למידה ההטמעה עלול השימוש  ליווי בתהליךו מתאימה

 

 יומן רשת 6.5

יומן רשת  . סוגים שונים של יומני רשת כמוהוא אתר במרשתת המשמש כלי ביטוי (blogיומן רשת )

מצויים במרחב המקוון ומשמשים פלטפורמה להוראה וללמידה  קהילתי הפתוח לכולארגוני ואישי, 

לטיפוח יצירתיות של תלמידים תוך כדי  נוח כלייומן רשת הוא . המחליפה חומרי לימוד מודפסים

פיתוח ל מכשיר . כמו כן, הואמתוקשבת ומשותפת לתלמידים נוספיםבה כתיבה אישית בסבי

שליטת ב מרחב אישי מתוקשב הוא. יומן רשת אישי של תלמיד (2017)סלנט,  מיומנויות כתיבה

אף רגשות ו תיאור על אירועים, מאפשר דיווחבכתיבה יצירתית, את עצמו  המבטא בו התלמיד

הוא ו ,המן רשת כיתתי הוא מרחב משותף לכל תלמידי הכיתיו .תמונות ואיורים הוספת תכנים כמו

דומה ליומן רשת ארגוני או קהילתי. ככל במנוהל על ידי קבוצת תלמידים עם המורה או בלעדיו, 

והם יעודדו את חבריהם  ,שהמורה יעודד עצמאות וחופש רבים יותר, כך תגדל אחריות התלמידים

נוך פיתח פעילות המתקיימת באמצעות יומני רשת כך למשל, מחוז דרום של משרד החי לתרום.

עים" ולפרסם אותו ביומן הרשת וצריך לכתוב סיפור שכותרתו "בגן השעש כל תלמידאישיים. 

. התלמידים רשאים לחפש בכיתה למאפייני התבנית הסיפורית שלמדוהאישי שלו תוך תשומת לב 

עם סיום . מצד המורה בתהליך הכתיבה ותלא התערבללצרף תמונות לטקסט ו מנועי חיפושמידע ב

דוגמה אחרת  משוב אישי לתלמידים. לשלוחאת כל הסיפורים ו הכתיבה, המורה אחראית לקרוא

להסתובב ברחבי בית הספר ולבחור עץ או צמח. לאחר התבקשו  תלמידים לשימוש ביומן רשת:

שם הצמח,  :האלהם הכולל את הפרטי קצר לכתוב ביומן הרשת הכיתתי מאמרהוטל עליהם מכן, 

אזכורו בתנ"ך, מקום גידולו והתנאים להם הוא זקוק, תרומתו לאדם, סיפורים ואגדות על אודותיו 

י רמאמרים פבהם נעזרו. תהליך הכתיבה השתפר ככל שיומן הרשת התמלא בשורשימת מקורות 

ונים תוך שימוש במקורות ידע שההבניית הידע ותהליך . ניתן היה לראות את עטם של התלמידים

  .(2017)סלנט,  במרשתתמידע יצירת הרגלי איסוף 
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פיתוח חומרי לימוד דיגיטליים ב ותפקידםהמוסדות הממשלתיים מדיניות . 7

 ועידוד השימוש בהם ומודפסים ללמידה אפקטיבית לכלל הלומדים

ראוי להדגיש בהקדמה לפרק זה כי יש מקום להרחיב את הדיון בסוגיית המדיניות בנושא פיתוח 

חשיבות הנושא והצורך  בשלבמסגרת נפרדת, ועידוד השימוש בהם חומרי לימוד דיגיטליים 

ובשל ( e-learningבמערכות חינוך רבות ברחבי העולם לנסח סטנדרטים להטמעת למידה מקוונת )

פיתוח תוכניות וחומרי לימוד דיגיטליים במסגרת מיומנויות למחקר ולמשאבים  להקצותההכרח 

 הנדרשות כיום מלומדים.  21-המאה ה

המצב העולה מן הפרקים הקודמים היא שיש חשיבות מרובה למדיניות מוסדרת ברמת  תמונת

 והמדינה בכל הקשור להטמעת חומרי לימוד דיגיטליים ומודפסים ללמידה הלימודים מוסד

קוראת למדינות חברות  201214הצהרת אונסק"ו משנת כך למשל, . אפקטיבית עבור כלל הלומדים

לקדם הערכת עמיתים ובקרת איכות של חומרי לימוד פתוחים ולעודד פיתוח מכניזם להערכת 

חדשות ת מסגרות ופית המליצה על יצירהמועצה האירו וצאות למידה מחומרי לימוד פתוחים,ת

 ,.Ossiannilsson, et al)תוחים ולמיפוי תוכניות הלימודים חומרי לימוד פשל איכות להערכת 

2015). 

, מדינתית פדרלית ות:רמכמה המדיניות מתחלקת למדיניות בלמשל,  ,בארצות הברית

 The Academic, Social and Emotional Learning Actהחוק הפדרלי מטרת מקומית. -ומחוזית

 הייתה להעניק ,מיוזמת מנהל הנשיא אובמה ,(No Child Left Behind)תיקון לחוק  2011משנת 

 The Academic, Social and Emotionalחוק  המיישמות את( למדינות waiversפטורים )

Learning Act כולל למידה מקוונת והטמעת חומרי לימוד  ,תוכניות המקדמות חדשנות כדי לקדם

סמכות למזכיר  החוק מעניק ש רק לסוגיה זו(.דיגיטליים )אם כי החוק אינו מתייחס במפור

למידה חדשנית בהטמעת תקציבים פדרליים לתמיכה הקצות להאמריקני הממונה על משרד החינוך 

חומרי לימוד דיגיטליים ומודפסים לקידום למידה אפקטיבית למחוזות ולמדינות כולל שימוש ב

(Gayl, 2017).  לתוכניות המיועדות לשיפור הזדמנויות למידהבחוק מכיר בהוצאות מימון  4סעיף 

  כולל בנושא הטמעת חומרי לימוד מקוונים., (2020–2017)

נגזר מתקציב כללי  . מימון זהלמדינות בהתאם לרמת התוכנית מימוןהחוק אף מעניק 

–2017)לשנים מיליארד דולר להוצאות חינוך  62.5כך למשל, מוגדר תקציב בסך  .להוצאות חינוך

שיפור פעילויות למסעיף החוק הזה לתמיכה בית ספרית ו 7%נה נדרשת להקציב י. כל מד(2020

על בסיס  ןניתזה  תקציבבאותה שנה. ביותר הנמוכים  שהישגיהם היושהמדינה מזהה  ,בבתי ספר

שימוש בחומרי לימוד חדשים תחרותי כדי להטמיע פרקטיקות לשיפור הישגי תלמידים, כולל 

 .(Grant, et al., 2017)ללמידה אפקטיבית 

בכל  וריםה וגיוס מר( לתמיכה בהכנה, הכש2020–2017ארד דולר )ימיל 11.1מקציב אף החוק 

בחוק לתמיכה במגוון תוכניות  המוקצארד דולר יילמ 7.3תקציב נוסף בסך רמות בית הספר. 

                                                      
 http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002180/218003e.pdfראו:  14
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 30,000-יותר מלתקציב של  זכאיםמחוזות זאת ועוד, המקדמות הזדמנויות למידה לתלמידים. 

 דולר כדי לבצע מחקרי הערכה על תוכניות המקדמות בריאות של תלמידים וסביבת לימודים בטוחה

(Grant, et al., 2017). 

, 2017בשנת  האמריקניהקונגרס  בפני מחדש הוצגהש ,The Affordable Textbook Act יוזמת

שואפת להגביר את כמות חומרי הלימוד הפתוחים ברישיון ברחבי המדינה. מדינות שונות כמו יוטה 

הנוגעת לקניין רוחני  2009כולל יוזמה משנת  ,ללמידה מקדמות באופן עצמאי גישות "פתוחות" יותר

. מוסדות בהםושימוש  חומרי לימוד פתוחיםת לתמיכה מדינית ביציר 1220ויוזמה נוספת משנת 

להשכלה גבוהה בארצות הברית מגיבים גם הם לנושא העלות הגבוהה של ספרי לימוד עם יוזמות 

בהם הסטודנטים אינם שחלוצות כגון שימוש בחומרי לימוד פתוחים ודיגיטליים בלבד או תארים 

 Jhangiani, et( )בסקירה זו 5.1)ראו לעיל סעיף  נזקקים לרכוש ספרי לימוד עבור הקורסים שלהם

al., 2016.) 

סייעה רבות לקידום הטמעת חומרי לימוד דיגיטליים בארצות הברית המדיניות הפדרלית 

באמצעות ניסוח חוקים  ,מחוזיתברמה ו ברמה מדינתית ,משנות התשעים של המאה הקודמת

אינם שכן מוסדות הלימוד  היא ברמה בית ספרית,בנושא . כיום מרבית הפעילות טנדרטים בנושאוס

ומרבית  ,לשינוי במדיניות ארצית או מחוזית כדי ליצור קשר עם ספקי חומרים דיגיטליים זקוקים

מעניקה  No Child Left Behindהחוק  דיניותמכאמור, מגיע ממימון בית ספרי קיים. לכך התקציב 

פטורים למדינות המקדמות חוקים ויוזמות חדשניות כמו הטמעת חומרי לימוד דיגיטליים. מדיניות 

פדרלי מאפשר למדינות החוק . האך לא ממוקדת בה באופן בלעדי ,פיעה על למידה דיגיטליתזו מש

 Common Coreתבאמצעו להטמעת מדיניות לקידום למידה דיגיטלית למדוד בתי ספר בהתאם

State Standarts ולמידה באמצעות  מצו סטנדרטים המקדמים פיתוחימדינות א 42, ועד כה

אף , פלורידה, מישיגן ווירג'יניה ואלבמה, ארקנס :מדינותזאת ועוד, ה. למשל קורסים מקוונים

 .(Dobrovolny, et al., 2015ם )הדורשות מתלמידים להשלים קורס מקוון כדי לסיים את לימודי

ממשלתי עם חברות פרטיות הוביל לניסוח מסמך עמדות מפורט בכל הקשור שיתוף פעולה 

תה המדינה יפלורידה הימדינת דיגיטליים. חומרי לימוד לתכנון המעבר מחומרי לימוד מודפסים ל

אימוץ של חומרי למידה מקוונים או בפורמט  2015משנת  בארצות הברית שחייבההראשונה 

יה יהשנ יתה המדינה. אלבמה הייסודיים-היסודיים והעל דיגיטלי באופן כולל בכל בתי הספר

 .יסודיים-תלמידי בתי ספר עלשהנהיגה שימוש בספרי לימוד דיגיטליים ובמכשירים חכמים בקרב 

בות הביניים בבתי ספר תלמידי חטיברמת  "לכל ילד מחשב נייד"יוזמת את מצה ימדינת מיין א

ספר. הבתי בכל בניית תשתית מקוונת אלחוטית  באמצעות ,בתי ספר תיכונייםבציבוריים ו

תוכניות  םיישהחלו לון, מערב וירג'יניה, טקסט וקליפורניה טאינדיאנה, יוטה, וושינג :מדינותה

בקש משכדי לאפשר שימוש בפלטפורמות דיגיטליות )מכשירים, ספרי לימוד( לכל בית ספר שונות 

  .(U.S. Department of Education, 2010 ,7201) זאת

ספק סביבות ספרי לימוד דיגיטליים לכל תלמידי כדי לפרויקט לאומי הוקם בדרום קוריאה 

יסודיים )כולל רשת אלחוטית( ושימוש במגוון -בתי הספר היסודיים, חטיבות הביניים והעל

בשנים  אך. בספרי לימוד דיגיטליים בדרום קוריאהמשתמשים  2006משנת  .מכשירים חכמים

נית בנוגע להשפעת הדיגיטליזציה על האחרונות עלה חשש מטעם הממשלה הדרום קוריא
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 & ,Kim, Cho) בספרי לימוד מודפסים בכיתות הנמוכות ולהשתמש לחזור נטייה ישהתלמידים ו

Lee, 2013).  יש להמשיך ולבחון גם במדינות נוספות מהם הצעדים הננקטים ברמה המוסדית

ודד עם השפעת הטכנולוגיה, בעיקר על תלמידים צעירים, לאור הצורך להכשיר והארצית כדי להתמ

 Future Schools מיזםבו בעת, בסינגפור  .21-לומדים בכל הגילים לדרישות מערכת החינוך במאה ה

רכי תלמידים ומספק מגוון פתרונות לימוד וחומרים דיגיטליים ומודפסים כדי לספק מענה על צ

 (.IDA & MOE, 2011) מודלים שונים לאינטגרציה טכנולוגיתשונים ולהציב 

שפיע על התקדמות לה ממשיך לפני כעשור קהילה האירופיתשפקד את ההמשבר הכלכלי 

ברחבי  יוזמות בבתי ספרברמה המקומית אפשר לציין  .דרת חומרי לימוד דיגיטליים ביבשתהח

מוסדות להשכלה . פתוחיםשימוש במקורות  באמצעותמקדמות שיתופיות של מקורות ה אנגליה

את  לפרסםמרצים  מעודדות גוגבוהה כגון אוניברסיטת לידס או אוניברסיטת קלנדוניאן בגלז

דוח מטעם ב .Creative Commons Lisenceבאופן פתוח המוגן על ידי מקורות המידע שלהם 

 2020י ספר עד שנת משרד החינוך הבריטי העוסק ביישום תוכנית אסטרטגיה דיגיטלית בבת

(Department of Education, 2015) ,את תמיכת  ציינו, לקידום הלמידה, ההוראה וההערכה

המשרד הממשלתי בהנחיה, בתכנון משאבים ובסיוע להטמעה של אסטרטגיה זו באופן אפקטיבי, 

משרד החינוך הבריטי בתשתיות טכנולוגיות ברמה לאומית בשנים האחרונות השקיע בטוח ואתי. 

 Department ofיסודיים במדינה בסיוע משרד התשתיות והתקשורת )-העלבכל בתי הספר 

Communication, Energy and Natural Resources.)  

שימוש בטכנולוגיה כדי להעצים את ה 2008באוסטרליה בוצעה רפורמה בחינוך דיגיטלי בשנת 

סכום הממשל האוסטרלי  השקיע במסגרת זו. למידה והוראה חדשנית, מאתגרת ומעניינתעת הטמל

חכמים  סלולרייםבמכשירים השימוש  נפוץשונות. כך למשל,  ליוזמות דיגיטליות דמיליאר 2.1$של 

 טנםאיעל מלחמת וי ותלמידים למדבאחד מבתי הספר הבשיעור היסטוריה  . לדוגמה,ככלי למידה

והן כמכשיר הקלטה הן  ושמיש ים החכמיםבאמצעות ראיונות וידאו עם לוחמים לשעבר. המכשיר

תמונות סטילס, מקורות  הכוללת אחת למצגת וידאונערכו ש קליפים-כמכשיר עריכה ליצירת וידאו

המורה שיחת ועידה מקוונת עם  ארגן ראשוניים וקטעי וידאו. בנוסף, כדי לשתף בתהליך הלמידה

(. המורה הקליט את Australian War Memorialכרון למלחמה האוסטרלי )ייון מאתר הזהיסטור

במסגרת הרפורמה מהבית.  לצפייהבכיתה באותו יום  ולתלמידים שלא נכח הונגשהוהיא  ,השיחה

 The National Digial Learning)הטכנולוגית בחינוך באוסטרליה הוקמה רשת חינוכית מקוונת 

Resource Network)15 בכל מדינה ומחוז,  ות המקומיותלבתמיכת הממשלה האוסטרלית והממש

בצי וחומרי למידה מקוונים כולל מאגרי מידע, מידע חזותי מסוגים שונים, ק 16,000-מעל ל ההמכיל

 יםומונגש תהאוסטרלי לתוכנית הלימודיםבצי הערכה וכיוצא באלה. המקורות מקושרים ו, קשמע

שליש מהמורים  אתרי משרדי חינוך מקומיים.בלמידה מקוונות או סביבות ב, Scootleפורטל ב

מערכי שיעור  220,000צרו ושיתפו יוהם המועסקים באוסטרליה הם משתמשים רשומים בפורטל, 

עצמו מורים אחרים. בפורטל  משתמשיםבהם שפעילויות קבוצתיות  7,000-ו ואסטרטגיות למידה

                                                      
 http://www.ndlrn.edu.au/about/about_landing_page.html: ורא 15
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המימון הממשלתי מאפשר להרחיב את מעגל  .2012–2001בשנים משתמשים  220,000-כ ביקרו

 Digital Education Advisory) התאם לתוכנית הלימודים האוסטרליתהנושאים והעדיפויות ב

Group, 2012.)  

 מתרחשת בקנדה, יוזמת המדיניות החשובה ביותר בנושא השימוש בחומרי לימוד פתוחים

שיתוף  כוללה הבריטית. ההסכם בין המחוזות אלברטה, ססקצ'ואן וקולומבי :במחוזות 2012משנת 

Anderson, & lMcGrea ,) לה ביצירת חומרי לימוד פתוחים ושיתופיות בהפצת חומרים אלוופע

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 

יישום טכנולוגיות למידה התומכות בחומרי לימוד חדשים, וכן במימון ובקידום, בבתמיכה, 

למידה והוראה המקדמות למידה חדשנית ומשמעותית עם שימוש בחומרי לימוד פדגוגיות ב

( מדגישים את מעורבות המשרד ואת 2015, 2014חדשים. דוחות שונים מטעם משרד החינוך )

חלק  היאספרים דיגיטליים שימוש בהטמעת ה הקדימות שהנושא מקבל בשנים האחרונות.

התאמת תהליכי ההוראה לשונות בין  ,תות ומגוונוחדשנית למידה וסביבממדיניות בנושא יצירת 

)משרד החינוך,  ולמגוון תחומי העניין התאימים להם לסגנונות הלמידהות שלהם ו, ליכולתלמידים

תהליך  הנמצאים בתחילתבתי ספר  המתוקשבת מטעם משרד החינוך, כניתובמסגרת הת(. 2018

המחליף  ,ספר לימוד דיגיטלי אחד לפחות יםמשלב ת הספרים הדיגיטליים בלמידה ובהוראההטמע

ברמת כיתות ד' ומעלה. המחשבה העומדת מאחורי צעד זה, מעבר למטרות המוצהרות  ספר מודפס

והקלה עבור התלמידים בכל הקשור  םהוריעבור העלות רכישת הספרים  כאן, היא גם הוזלת

שכבר החלו בתהליך ההטמעה בתי ספר  .להביא לבית הספראותם הם צריכים שלמשקל הספרים 

ספרים  במקוםספרי לימוד דיגיטליים לפחות ארבעה  משלבים בשלבי יישום מתקדמיםומצויים 

 הלימודים תקשוב בשנתהכנית ובת השתתפובתי ספר  1,800-(, כ2018לפי משרד החינוך ) מודפסים.

משרד  ועוד, זקקות. זאתשפחות נמבבתלמידים ולתמיכה תקציב ייעודי  עמד םלרשותותשע"ח 

 תקן ברמה בסיסיתם הכוללת שתי רמות: יידיגיטללימוד  יספרהחינוך הטמיע תקינה טכנולוגית ל

אבטחת המידע, סוגיות של (. התקינה נוגעת בב2016, א2016 רמה מתקדמת )משרד החינוך,בותקן 

 תנאי שימוש ופרטיות, נגישות, שיתופיות וכיוצא באלה.בהתקנים הפיזיים, 

הספרות המקצועית בכל הנוגע למנגנוני האסדרה של מדינות שונות כדי להבטיח בקרת איכות 

סטנדרטים ברמה על קריטריונים או מצומצמת ולא נמצאו נתונים על  היאשל חומרי לימוד חדשים 

לימוד, הסוגי חומרי פדרלית, ארצית או מחוזית להטמעת חומרי לימוד דיגיטליים בחלוקה לפי 

 SETDAדוח בראוי לציין כי  ימוד ושכבות גיל. יש מקום למחקר עתידי בסוגיה חשובה זו.מקצועות ל

ניהול המעבר מחומרי לימוד מודפסים בנושא למדינות ולמחוזות בארצות הברית יעצו   2012משנת 

בקרת האיכות של חומרי  ההבדלים באסדרתצוינו מסמך מטעם הארגון בלחומרי לימוד דיגיטליים. 

לעומת חומרי לימוד דיגיטליים. באופן זה גישות מסורתיות להערכת  לימוד מודפסים מסורתיים

איכות ספרי לימוד מודפסים וחומרי לימוד אחרים כללו קביעת סטנדרטים ואומדני הערכה כולל 

 : האלההערכת עמיתים ומומחים לפי השלבים 

 ד המנהל של משרד החינוך במדינה או גוף מוסמך אחר עו: הומיסוד שלב אימוץ החומרים

 שנים(. כמהמיסדו מחזור תקופתי להערכת איכות חומרי הלימוד )בדרך כלל לאחר 
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  עד המנהל או גוף מוסמך אחר פרסם בקשה והו :לחומרי לימוד חדשים "קול קורא"פרסום

)עם דרישות מסוימות  רטים בנושא או ברמת לימוד מסוימתלחומרי לימוד מבוססי סטנד

 כמו נגישות(.

 ניהול סבב של שאלות ותשובות עם מגישי ההצעות והגוף  :שיחה עם מגישי ההצעות

 ולמיקוד שלו. "קול קורא"המוסמך בנוגע לדרישות ה

 תחו חומרי לימוד י: הוצאות לאור פפיתוח ראשוני של חומרי לימוד והגשתם להערכה

 והגישו אותם לגוף המוסמך להערכת איכות. "קול קורא"בהתאם לדרישות ה

 :הגוף המוסמך מינה ועדה של אנשי מקצוע מומחים בתחום  הערכה של ועדת מומחים

להעריך את חומרי הלימוד בהתאם לסטנדרטים של המדינה וכן לאיתור טעויות  כדימסוים 

הם האם  ,וקשיים בחומר. לאחר מכן צוות המומחים הגיש את החלטתו בנוגע לתכנים

 את דרישות המכרז.הולמים הולמים או לא 

  :האם לקבל את חומרי הלימוד או לדחות אותם תגובות המוציאים לאור והמלצות הוועדה

 לסבב תיקונים נוסף.

 חומרי לימוד שקיבלו את ועד המנהל בחינוך מטעם המדינה: ותגובות הציבור והחלטות ה

הציבור ומאושרים סופית על ידי הוועד אישור הוועדה מועברים לסבב הערכה מטעם נציגי 

 המנהל בנושא חינוך במדינה.

חומרי לימוד מודפסים, ניתן שלא כמנגנון אסדרה זה תקף ברוב המדינות בארצות הברית. אולם 

לערוך בקלות חומרי לימוד דיגיטליים כדי לענות על צרכים מקומיים ולהבטיח את הרלוונטיות 

אלו מורידים את עלויות תהליך  יםמאפיינ .דפוסתחשב בשיקולי והדיוק שלהם לאורך זמן מבלי לה

 להתייחס לקשיים ולטעויות בחומרי הלימוד המוגשים לאישורמשום שניתן  הערכת האיכות,

ת איכות מערכות הערכ כך. מזו של הערכת איכות חומרי לימוד מודפסים במהירות ובעלות נמוכה

כדי לשקף את טיב ההתפתחות  מישות ונזילותלהיות גשל חומרי לימוד דיגיטליים יכולות 

כפי שהודגש בתחילת פרק זה, יש צורך במחקרים נוספים  16של חומרי הלימוד עצמם.המתמשכת 

בנושא המדיניות להטמעת חומרי לימוד דיגיטליים ותפקיד המוסדות הממשלתיים באסדרת 

 הערכת האיכות של החומרים המוטמעים.

 

  

                                                      
ראו למשל נספח בנוגע לאסדרת איכות חומרי לימוד דיגיטליים במדינת פלורידה:  16

http://www.fldoe.org/core/fileparse.php/5574/urlt/digitalworkgroupfinalreport.pdf 

 

http://www.fldoe.org/core/fileparse.php/5574/urlt/digitalworkgroupfinalreport.pdf
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 ומסקנות דיון. 8

סקירה זו התמקדה במגוון חומרי לימוד חדשים ובהטמעתם במערכת החינוך לקידום למידה 

בה עסקה שבקרב כלל הלומדים. השאלה הראשונה  21-משמעותית ופיתוח מיומנויות המאה ה

 ם לחומרי לימוד מודפסים מסורתיים.הסקירה הייתה מהם ההבדלים בין חומרי לימוד דיגיטליי

ה כי ישנם הבדלים הנובעים מסוג המדיה: שוני בפריסת הטקסט מהספרות המקצועית עול

מודפס  ספר הדיגיטלי לעומת טקסט מודפס מסורתי, וכן היבטים אסטטיים כגון תחושת המגע של

לעומת ספר דיגיטלי. פריסת העמוד שונה בשני סוגי המדיות, גודל האותיות ואפשרויות הבחירה 

עם זאת, ספרים דיגיטליים חסכוניים . וויות שונותשמציעה כל אחת מן המדיות מצטיירות כח

מבחינת הוצאות דפוס ושינוע, הם אינם שוקלים כלל וניתנים לאחסון בפורמט אלקטרוני על גבי 

 מכשירים חכמים קלים ונישאים לכל מקום ובכל זמן.

 טקסטהקריאה בהבדלים נוספים נובעים בשל אופי פעילות הקריאה בכל אחת מן המדיות: 

בשל  לתחושת הסחת דעת מובילהבעיקר במכשירים קורנים, ה רב יותר, ימצריכה מאמץ ראין מקוו

דורשת מיומנויות כגון ניווט, כישורי  טקסטים, והיא-ריבוי המידע והאפשרויות הטמונות בהיפר

הערכה טובים, כישורי ארגון ומרחב כדי לבנות ייצוג מנטלי של הטקסט המקוון. בנוסף, יכולת 

דים העצמי שונה בקריאה מטקסט דיגיטלי ומטקסט מודפס. הבדלים הנוגעים לסוגי לומהוויסות 

עם לקויות ו עםתלמידים מבוגרים לעומת תלמידים צעירים, תלמידים משפיעים אף הם: 

, תלמידים מאזורים גיאוגרפיים לעומת תלמידים מאוכלוסיות נורמטיביות מוגבלויות שונות

לתלמידים לכליות. כ-דלים הנובעים מהשפעות חברתיותבפריפריה לעומת העיר, וכן הב

בשימוש מועט יותר ניסיון ויש להם  מאוכלוסיות מוחלשות יש גישה מוגבלת למכשירים טכנולוגיים

באתרים שונים ולגלוש  רשתתבמלקרוא יותר נוטים  כלכלי מבוסס-חברתיבהם. תלמידים ממעמד 

 .מוחלשות תלמידים מאוכלוסיותל בהשוואהכדי להשיג מידע 

נגעה בחסרונות וביתרונות של ספרי לימוד  בה התמקדנו במסגרת זושהשאלה השנייה 

הספר הדיגיטלי הוא פורמט מקוון של ספר, דיגיטליים על פני ספרי לימוד מודפסים מסורתיים. 

מספר יתרונות על פני הספר המודפס:  ויש לומכשיר חכם אחר, בהניתן להצגה על גבי צג מחשב או 

הוא אינו תופס נפח וניתן  ;ידי מבלי לצאת מהביתילהוריד או לקרוא אותו באופן מן לרכוש, נית

שגודלו קטן ומשקלו קל מזה של ספר  reader-eלאחסן אלפי ספרים דיגיטליים במכשיר חכם כמו 

ספרים שהפצתם אינה מוגבלת משיקולי זכויות יוצרים ניתנים להורדה ללא ; ממוצע בכריכה קשה

לגבות ספרים דיגיטליים במחשב או בענן כדי שיהיו מחוסנים בפני אובדן, גניבה ניתן לרוב  ;עלות

או להשתמש באופציית הקראת הטקסט  הגופניםניתן לשנות את גודל הטקסט, צורת ; או נזק אחר

יתרונות נוספים דיסלקציה.  עם( עבור כבדי ראייה, קשישים או קוראים speach-to-textבקול )

הסוג הרווח כיום שיקולי עלות, נגישות, נוחות ועדכניות של ספרי הלימוד הדיגיטליים. קשורים ל

סביבת תוכן דיגיטלית, אינטראקטיבית  לימוד דיגיטלי אינטראקטיבי המציע בעולם הוא ספר

ספר הלימוד הדיגיטלי על פני ספר  יו שלחסרונותעם זאת,  .מדיה-באמצעות מולטי ושיתופית

עדר כריכה, נייר או תצורה יאינה מושכת קוראים בשל השצורתו הפיזית נוגעים ב הלימוד המודפס

אינם קלים לצפייה על  תרשימיםהמכילים איורים גדולים או  דיגיטלייםספרים ; של חומר מודפס

המכשירים החכמים המשמשים לקריאת ספרים דיגיטליים יקרים, על אף שעלות בנוסף,  ;גבי צג

חשוב להדגיש כי היתרונות והחסרונות של כל אחת מן המדיות  .האחרונות שניםב רכישתם יורדת
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אסטרטגיות  יישוםעל תוצאות הלמידה של התלמידים. ובהשפעתן פרקטיקות ההוראה תלויים גם ב

הן צעירים בהצלחת תלמידים  חשוביםם מיכגור ונמצא יםוליווי על ידי מבוגרהטמעה טכנולוגיות 

ם והן בשימוש בספרי לימוד מודפסים. עוד עולה מהספרות המקצועית בשימוש בספרי לימוד מקווני

 תרמו למוטיבציה של התלמידים ולסקרנותם בנושא מולטימדיההמלווים ב דיגיטליים טקסטיםש

  מעורבותם בלימודים.על , מה שהשפיע בתורו על הביצועים והנלמד

פתוחים,  וספרים לימודחומרי השאלה השלישית בסקירה זו עסקה ביתרונות ובחסרונות של 

המאפשרים למשתמשים לבצע בהם חמש פעולות הרשאה  המוגדרים כחומרי לימוד דיגיטליים,

(, שילוב עם חומרי לימוד אחרים reusedשימוש חוזר ) (:5Rמרכזיות )המכונות בספרות המקצועית 

(remixed( עריכה ,)revised( הפצה חוזרת ,)redistributed( שמירה מחדש ,)inedreta כפי שצוין .)

ההשכלה  וקשורה לעלייה במחירימעמסה כלכלית  היאעלות ספרי הלימוד המסורתיים במסגרת זו, 

ברחבי העולם. חומרי לימוד פתוחים כמו ספרי לימוד, מאמרים, מצגות וסרטוני וידאו מאפשרים 

, ניידותכך, יתרונות כגון יתרה מלתלמידים, מורים וחוקרים להשתמש במקורות מידע ללא עלות. 

בתהליך הלמידה צוינו במחקרים  אינטראקטיביותאת חומרי הלימוד הפתוחים וה נתמאפייה

, לצד אלה כגורמים שהשפיעו על בחירה בחומרי הלימוד הפתוחים על פני חומרי לימוד מסורתיים.

פרי לימוד אחרות הקשורות למוסד האקדמי ולסגל ההוראה בכל הנוגע לשימוש בסעלויות  יש

ארד חומרי יקיימים למעלה מחצי מיל)כיום  מתאימים איתור חומרי לימוד פתוחיםפתוחים: עלות 

לאחר איתור החומרים  –סקירת חומרי הלימוד הפתוחים עלות  ;(לימוד פתוחים במרשתת

בחינת מידת ההתאמה  ;שעשויים להיות רלוונטיים, צריך לבחון את איכותם, דיוקם, נגישותם

רישיון  הלימוד הפתוחים יש סייגים לשימוש. למשל חומרילכל  – יםהדרישות מן המשתמששלהם ו

דורש ממשתמשים לציין מי בעל זכויות   ution LicenseAttrib–Creative Commons השימוש של

לימוד פתוחים בפרקטיקות הלמידה  ספרימיטבית של ההטמעה עלות ה; היוצרים על המקור

גיות הטמונות הבין את ההזדמנויות הפדגולאנשי הסגל האקדמי כדי  אתיש להכשיר  –וההוראה 

לימוד פתוחים  ספרישל  הטמעהעלות ה ;באופן אפקטיבי שימוש בספרי לימוד פתוחיםב

  .(LMS –ystems Sanagement Mearning Lמערכות ניהול למידה )בבטכנולוגיות המוסדיות כגון 

רי ספאין מדיניות ברורה או הליכים הקשורים לשימוש ב רביםשלמוסדות חינוך ראוי להדגיש 

 חשיבות ישכן, מרבית ספרי הלימוד הפתוחים אינם בשפה העברית. לאור זאת,  כמו לימוד פתוחים.

 בהם השימוש עידוד, 21-ה המאה רכיולצ הלימוד חומרי התאמת בסוגיית מוסדרת למדיניות רבה

 ,בנוגע לסוגיית הפרטיות בשימוש בחומרים פתוחים לחשש מלבד. העברית בשפה כולל, והנגשתם

ולא על תרומה ליצירת ספרי לימוד ת ועל פעילויות אחר הכרה אקדמיתמוסדות חינוך מעניקים 

בעקביות מרבית אנשי הסגל ומעצבי תוכניות הלימודים לא מעורבים  פתוחים והפצתם. באופן זה

 רון השיתופיות ובקידום הנושא. , מה שפוגם בעקיצירת חומרי לימוד פתוחיםבתהליך 

בה התמקדנו בסקירה היא ביתרונות ובחסרונות של חומרי לימוד דיגיטליים ששאלה נוספת 

ומרי למידה מבוססי וידאו, חומרי לימוד מבוססי משחוק, שאינם ספרי לימוד כמו סרטוני וידאו וח

רים העוסקים בתחום ספריות ומאגרי מידע מקוונים, שימוש במשחקי מחשב ויומן רשת. המחק

מציינים את תחושת ההנאה והמוטיבציה הפנימית הנובעות משימוש בחומרים מסוג זה והמובילות 

עדר הכשרה טכנולוגית מספקת למורים ולאנשי סגל, שברובם הם "מהגרים יה אךלשיפור הישגים. 
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דום הטמעת בפני קי יםכמכשול מעטה עם הכלים הטכנולוגיים צוינוטכנולוגיים", וכן היכרות 

 חומרי לימוד דיגיטליים מסוג זה במערכת החינוך.

לבסוף נשאלת השאלה מהי חשיבות מדיניות ממשלתית בקידום הטמעת חומרי לימוד חדשים. 

על מקומה המרכזי של מדיניות מוסדרת הן ברמת המוסד האקדמי והן  הצביעוהמחקרים השונים 

ברמה ארצית בכל הקשור להטמעת חומרי לימוד דיגיטליים ומודפסים ללמידה אפקטיבית עבור 

כלל הלומדים. יוזמות חינוכיות ורפורמות טכנולוגיות בארצות הברית, בקנדה, באוסטרליה, 

תמיכה )כולל תמיכה כלכלית( הליווי והתהליכי  ישות אתמדגבאנגליה, בדרום קוריאה וגם בישראל 

המחקרים שעוסקים בנושא הטמעת חומרי לימוד חדשים במערכת החינוך בקידום תהליך זה. 

בישראל מדגישים את חשיבות המעורבות המוסדית ברמה מקומית ומעורבות משרד החינוך ברמה 

 למידה התומכות בחומרי לימוד חדשיםיישום טכנולוגיות במימון ובקידום, בהארצית בתמיכה, 

פדגוגיות למידה והוראה המקדמות למידה חדשנית ומשמעותית עם שימוש בחומרי לימוד בו

לבסוף, כפי שאנו למדים מסקירה זו, יש חשיבות רבה לקביעה של כללי תקינה טכנולוגית חדשים. 

אבטחת מידע, פרטיות,  המיועדים להטמעת השימוש בחומרי לימוד חדשים והנוגעים בסוגיות של

 כללי שימוש וכיוצא באלה.

לסכם את הנקודות הבאות כהמלצה העומדת , ניתן וניתוחם לאור הנתונים המוצגים בסקירה זו

 : בפני מקבלי החלטות בכל הקשור לקידום חומרי לימוד חדשים במערכת החינוך

  את  ריהגבל, דיגיטלייםלשימוש בחומרי לימוד  החינוך מוסדותמחויבות רצוי לעודד את

למצוא אותם, כיצד לאמוד את איכותם ולאמץ אפשר היכן להנחות המודעות לקיומם, 

 אותם בתוכנית הלימודים. 

 המודעות ליתרונות הכלכליים והפדגוגיים עבור תלמידים, מורים ומוסדות את ריהגביש ל 

 .ל לומדיםחדשים המיועדים לאוכלוסיות שונות שהטמונים בשימוש בחומרי לימוד 

 ספריות  חדשים במערכת החינוך,של חומרי לימוד  כדי להבטיח את הטמעתם המוצלחת

בנושא זה, כולל  ת הצוות המוסדיתמיכה ובהכשרברכזי הוראה ולמידה יכולים לסייע ומ

 ואישורי השימוש בחומרים אלו. , פרטיותן מידע בנוגע לזכויות יוצריםתמ

 ליצור, לאמץ ולהתאים שיוכלו כדי  מורים ומרציםקת עבור זמן מספ סגרתמיש לדאוג ל

 . אותם הם מלמדיםשחדשים בשיעורים ובקורסים חומרי לימוד 

  יצירת חומרי  באמצעותאנשי חינוך התורמים למערכת של יש לחשוב על תגמול ותמרוץ

אלה ר ביצירה ובהתאמה של חומרי לימוד יהכלימוד חדשים, פרסומם והפצתם. יש ל

אנשי שירות למקצוע ההוראה בעיקר בכל מה שקשור לקידום של כולרית וכחדשנות קוריק

 (.Jhangiani, et al., 2016) ומינוי מחדש קידום ,, מתן קביעותהוראה

 כדי לתמוך בפיתוח או פיתוח מחדש והממשלתי  מוסדיהמימון ה יש להגדיל את אפשרויות

התואמים את יעדי הלמידה במאה  חדשיםהכוללים חומרי לימוד ושיעורים של קורסים 

 .21-ה

 והפצתם חדשיםמדיניות מוסדית בנוגע לשימוש בחומרי לימוד  יש לעודד מוסדות לגבש. 

 להתנסות , בתחומי ההתמחות שלהםחומרי לימוד חדשים לבחון  אנשי הוראהד דועיש ל

 בהם.לעצב מטלות הכוללות שימוש ו שלהם אלה בשיעוריםבשימוש בחומרי לימוד 
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 חדשים ותהליך השפעת אימוץ חומרי הלימוד ה אחר ים עתידייםמחקרחשוב לעקוב ב

, קידום , שיעורי הישארותתלמידים ביצועי מואות הלמידה כעל תוצ הדיגיטליזציה

 .יות ההוראהואפקטיב 21-מיומנויות המאה ה
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-האחד הכנס ספר(, כיםעורורוד, )-זילבר' וו קלמן' י ,גרי' נ, כספי' א ,בלאו' י אלקלעי,-עשת

 )עמ' הטכנולוגי בעידן הלומד האדם'ייס: צ"ש ע למידה וטכנולוגיות חדשנות לחקרעשר 

 .הפתוחה האוניברסיטה: רעננה. (272–270

 'אמלמד ו 'ע :קר ספרות. בתוךס –(. למידה באמצעות הדמיה ומשחקי מחשב 2017) 'ולדמן, נ

אביב: הוצאת -תל  .(283–273 )עמ' הוראה ולמידה בעידן הדיגיטלי(, עורכים) גולדשטיין

  מכון מופ"ת.

פדגוגיה ודמני )עורכת(,  'ר :(. מה העולם הדיגיטלי עושה לילדינו ולנו?. בתוך2018) 'יניב, ח

 אביב: הוצאת מכון מופ"ת.-. תל(39–17 'מע) דיגיטלית: הלכה למעשה

רה (. בחינת השימוש במאגרי מידע דיגיטליים כמסייעים למו2013)' ונחמיאס, ר' , כהן, ע'כלימי, ש

 יאיר' יו למןק' יגרי, ' נ ,עדן' סכספי, ' אאלקלעי, -עשת' י :ככלי פדגוגי בעבודתו. בתוך

האדם הלומד בעידן הטכנולוגי: ספר הכנס השמיני לחקר חדשנות וטכנולוגיות  (,עורכים)

ת למידה, אביב: המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיו-תל .(99–91 )עמ' למידה ע"ש צ'ייס

 ושהם שילוב טכנולוגיות בהוראה מרחוק, האוניברסיטה הפתוחה.

-עשת 'י :(. התגברות על הנחיתות של למידת טקסטים ממסך. בתוך2013) 'ואקרמן, ר 'לוטרמן, ת

בעידן האדם הלומד  (,עורכים) יאיר' יו  קלמן' י גרי,' נ עדן,' סכספי, , 'אלקלעי, א

–106 )עמ' הטכנולוגי: ספר הכנס השמיני לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס



57 
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http://sites.education.gov.il/cloud/home/tikshuv/Pages/mida_clali_tikshuv.aspx
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