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תקציר 

פ כמקרה ייחודי בנוף האקדמי העולמי בכל הנוגע לשילובם של ספרי לימוד "במאמר זה תוצג האו

פ בו הלימודים אקדמאים מסתמכים כמעט "ראשית יוצג אופי הלימודים הייחודי באו. אלקטרוניים

כל סטודנט מקבל בתחילת כל , במצב ייחודי זה. ית ההוצאה לאור הפנימיתלחלוטין על כותרים מב

סמסטר את כל ספרי הלימוד ועזרי הלימוד בפורמט מודפס ומתבקש להרשם לסביבת ניהול 

בהמשך יוצגו שלוש מגמות טכנולוגיות מרכזיות . המלווה את הקורסים הנלמדים( אופוס)אלקטרונית 

, דיגיטציה ועדכון של ספרי הלימוד: פ"ופייה הייחודי של האואשר משנות כל אחת מימד אחר בא

ולאחרונה גם ההתפתחויות הטכנולוגיות ( LMS)שילוב סביבות מתקדמות של ניהול מערכות לימוד 

מטרת המאמר להציג את יוזמת ספרי הלימוד (. IPADכגון קינדל ו )בתחום הקוראים הניידים 

. פ לשלוש המגמות האלו"האו הדיגיטליים כמענה אינטגרטיבי כולל של

 

פ "תהליך הדיגיטציה באו

תהליך הדיגיטציה בעולם החל עוד בשנות השבעים בפרויקט גוטנברג 

(http://www.gutenberg.org )כיום מונה האתר . ששם לעצמו כיעד ליצור ולהפיץ ספרים דיגיטליים

התרחשה רק שלושים שנה מאוחר , נקודת ציון המשמעותית הבאה. ותריםכ 30,000כבר למעלה מ 

שפורסם בלעדית בפורמט דיגיטלי ויצר הד , "לרכב על הקליע: "בפרסום ספרו של סטפן קינג, יותר

מעבר להוצאות ספרים שטפטפו לשוק ספרים דיגיטליים באמצעות אתר , בהמשך. תקשורתי אדיר

AMAZON ,שמעותיות בתחוםלא התרחשו התפתחויות מ  .

סימל את תחילתו של תהליך דיגיטציה  2004שהוכרז בכנס פרנקפורט  GOOGLE BOOKSפרויקט 

ב לסרוק "שקיבלה אישור מהספריות הגדולות בארה, GOOGLEחברת . מואץ וחסר תקדים בהיקפו

היא  את הכותרים אותם הן מחזיקות הצליחה בתוך שנים ספרות לסיים את תהליך הדיגיטציה  כאשר

במרץ . עמודים בשעה 1000אשר מאפשרים לה לסרוק מהירות העולה על , מצוידת בסורקים רבים

כיום יש המעריכים את . מליון כותרים סרוקים: אל היעד הראשון GOOGLEהגיעה חברת  2007

מייצר מציאות לפיה רק בדיעבד נערכים , מצב זה. ביותר מעשרה מליון, היקף הכותרים שברשותה

מטרתן של תביעות אלו להסיר מאתר . לעיתים אחרי קרבות משפטיים עזים, לים"עם המוחוזים 

GOOGLE BOOKS שיוצגו , ספרים שלא קיבלו אישור רשמי או להחליפם בגרסאות מצומצמות

. באתרי גוגל השונים

איכותם הבלתי מתפשרת . ל הגדול ביותר בישראל לספרי לימוד אקדמאים מקוריים"פ היא המו"האו

פ במרוצת השנים הכרה והערכה בקרב כלל "הקנו לספרי האו, הנגשה של תכני הלימודוה

http://www.gutenberg.org/
http://www.gutenberg.org/
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בשנים האחרונות החלה עבודת תשתית רחבת היקף לקראת דיגיטציה מלאה . הסטודנטים בישראל

ר   "פעילות זו הגיעה לשיאה בפרויקט פא. של כלל ספרי הלימוד ועדכון מהיר של הספרים הוותיקים

ספרי לימוד  120אשר לראשונה בעולם פתח לציבור הרחב יותר מ, (רוחפתיחת אוצרות ה)

(.  /http://ocw.openu.ac.il)דיגיטליים

פ זכויות יוצרים ממגוון גדול מאד של מקורות על מנת לאפשר "ר רכשה האו"במסגרת פרויקט פא

לרוב זכתה מחלקת . המופיעים בספרי הלימוד באופן חוקית להציג את המגוון הרחב של פריטי המידע

נתקלה , לעיתים רחוקות, אולם, זכויות היוצרים לשיתוף פעולה נדיב מצד בעלי זכויות היוצרים הרבים

.     במקרים אלה הוסרו הפריטים מהכותרים. עבודה מאומצת זו בבקשות והסתייגויות מופרזות

 GOOGLEספרי לימוד לאתר  1,000פ לאחרונה כ "ור העלתה הא"במקביל לעבודה על פא

BOOKS . הוסרו , כמו כן. דפים ברצף 7-מתוכנם ולא כוללים יותר מ 30%ספרים אלו נפתחו רק עד

פ מאונדקסים כיום על ידי "המשמעות היא שכלל ספרי הלימוד של האו. כל התמונות מספרים אלו

במקביל הופקו . ומד ישירות לקטע הרלוונטיוחיפוש בעברית מביא את הל, מנוע החיפוש של גוגל

קורסים שמוקראים על ידי קריינים מקצוענים ומהווים גרסה מלאה  21ספרים קוליים ב  40למעלה מ 

. ICASTר ובאתר "הספרים הקוליים מפורסמים אף הם באתר פא. של ספרי הלימוד

 

פ "מערכת חדשה לניהול הלמידה באו

בעבר . עולמית של שינוי הגישה בפיתוח מערכות ניהול למידה בשנים האחרונות אנו עדים למגמה

.  הלא רחוק המטרה העיקרית של מערכות אלה היתה ניהול אפקטיבי ויעיל של הידע הנלמד בקורס

תחת גישה זו פותחו מערכות אשר אפשרו לסגל ההוראה ולעיתים גם לסטודנטים להעלות למבנה של 

כמו כן סופקו ללומדים עדכונים שוטפים . ללימוד הקורסתיקיות את כל המידע המקוטלג שנדרש 

מערכות . מערכת פורומים ומבחנים לדוגמא, קישורים רלוונטיים, פרסום של מטלות הקורס, באתר

אלו שפותחו לפני למעלה מעשור ניצלו את הפיתוחים שהעניק האינטרנט ולקחו בחשבון את 

.  הסטודנטיםבקרב מרבית , בהינתן רוחב פס צר מאד, מגבלותיו

למרבית הסטודנטים במדינות המפותחות יש מחשב , ראשית. כיום אנו עדים למספר שינויים דרמטיים

טכנולוגיות , שנית. אשר ממוקמות בקמפוס WIFIנייד אשר מאפשר חיבור במהירות גבוהה לרשתות 

אשר מאפשרות כיום מגוון רחב מאד של שימושיות  WEB, 2.0אשר פותחו תחת הפרדיגמה של 

התחלפה בפילוסופית למידה  , הגישה של ניהול ידע, לבסוף. מקדמת למידה קונדסרוקטיביסטית

שימוש בעצמי למידה מודולריים : מודולרית מוטת שוק אשר מקדמת שלושה עקרונות משלימים

(Learning Objects) , שימוש חוזר(REUSE ) ומתן אפשרות לתמיכה ברצפי לימוד

(SEQUENCING .)

בעצמי למידה מאפשר מודולריות של התוכן הלימודי וחלוקת הלימוד הליניארי ליחידות השימוש 

עיקרון השימוש . להתקבל ממקורות שונים ולהלמד בדרכים ומגוונות, אשר יכולות כל אחת, בסיסיות

החוזר מנחה פיתוח של עצמי למידה באופן שיאפשר למידה אוטונומית של כל עצם למידה ללא תלות 

מאפשר למפתחי הלמידה תכנון של , העיקרון של רצפים, לבסוף. לימוד קודמות ועוקבותביחידות 

http://ocw.openu.ac.il/
http://ocw.openu.ac.il/


 
 

 מרכז ידע טכנולוגיות למידה                             האוניברסיטה הפתוחה
 

 

התניות של התקדמות ומעקב אחר תהליכי הלימוד המרובים של הלומדים , מסלולי לימוד אפשריים

 WEB 2.0מבחינת הלימוד הקונסטרוקטיביסטי עצמי למידה שתוכננו תוך שימוש בכלי . במערכת

. רת התכנים הלימודיים גם לסטודנטיםפתחו את עולם יצי

פ יצאה למהלך נרחב של בחינת פלטפורמות אשר יוכלו להחליף את מערכת ניהול הלמידה "האו

 MOODLEנבחרה מערכת , מבין המערכות שנבחנו. שנים 7אופוס שנכתבה עצמאית לפני כ 

המתקדמות שהוצגו  פ לתמיכה מיטבית ביכולות ובגישות"כתשתית ראויה אשר תוכל להצעיד את האו

מתמקד בפיתוח תובנות , האתגר הראשון. מבין אתגרי המערכת הרבים בולטים שניים מרכזיים. לעיל

שילוב , בהקשר זה עולות שאלות כגון. לגבי שילובם של הספרים הדיגיטליים באתרי הקורס

לבות בגוף פרגמנטציה של ספרי הלימוד ודרכי לימוד והערכה חדשניות המשו, מולטימדיה בספרים

.  הטקסט

מתמקד בשילובם של עצמי הלמידה הרבים שמפותחים כיום על ידי חברי הסגל של , האתגר השני

בהקשר זה אנו עדים בשנים האחרונות . בסביבות הלימוד הדיגיטליות, ם"פ ויחידת הוידאו בשה"האו

, עדכניים, ודולרייםלגידול חסר תקדים בביקוש לשירותי וידאו ככלי רב עצמה ליצירת עצמי למידה מ

שירותים אלו מאפשרים הקלטה של מפגשי הנחיה המוצעים . מהירים וזולים יחסית לחלופות השונות

יחידות לימוד שלמות המוגשות על ידי טובי , פנים-אל-בדרך כלל כחלופה למפגשי הנחיה פנים

  .ועוד ימי עיון מוקלטים ,מיקוד למידה, סדרות של הרצאות בתחומי דעת שונים, המרצים בתחום

 

פ "שילוב קוראים ניידים באו

עת הושק הקורא של קינדל ופתח שוק  1997המגמה הטכנולוגית השלישית שתוצג החלה בשנת 

למרות שקוראים דומים שעושים שימוש אף הם  .חדש של קוראים ניידים לספרים דיגיטליים

היה זה ריבוי התוכנים ומנגנון השיווק , SONYהוצגו שנה קודם לכן על ידי  e-inkבטכנולוגיית ה 

הצגת הקוראים הניידים . שדחף את העולם מעבר למחסום הדף הכתוב AMAZONהמשוכלל של 

ה דיגיטלית אשר תוכל להמכר עודדה את ההוצאות לאור למכור לצד הגרסה המודפסת גם גרס

.  ישירות לקוראים

התפתחות זו והפרצות שנחשפו בעקבותיה העלו לדיון ציבורי את נושא הגנת זכויות יוצרים דיגיטליים 

(DRM) ,ככלל ניתן לאפיין שתי גישות מרכזיות . שכיום מהווה נדבך בלתי נפרד מכל תהליך דיגיטציה

של הטכנולוגיה להגן על הכותרים אל מול טכנולוגיות  גישה אחת מכירה באזלת ידה. בנושא זה

אל מול היתרונות הכלכליים המובהקים של , בהנתן השוליות של תופעת הגנבה. פריצה מתוחכמות

לים כיום בהגנה חברתית אשר כוללת הוספת סימנים "מסתפקים מרבית המו, מכירה דיגיטלית

. מוסווים בספר והוספת אזהרה מפורשת בגוף הטקסט

גישות אלו . עוסקת בשילוב של הצפנה של הטקסט הדיגיטלי ושל קושחת הקורא, הגישה השנייה

לרוב הם מצמצמים את האפשרות , אולם, אמנם מקטינים בצורה ניכרת את הסיכוי לגנבה של כותרים

בכך הן גם מקטינות את , של קהל הלקוחות הפוטנציאלי לבחור את הקוראים בהם יעשו שימוש

http://telem.openu.ac.il/content/vid_learning.html#rec
http://telem.openu.ac.il/content/vid_learning.html#rec
http://telem.openu.ac.il/content/vid_learning.html#rec
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שתי הגישות הללו מעידות על הצורך של גופי ההוצאה . העסקי להפצתם של כותרים אלוהפוטנציאל 

. לספקים אשר מייצרים גם קשר ישיר עם הצרכן הסופי, לאור להפוך מספקים של חנויות הספרים

שעתיד לפתוח  IPADההתפתחות האחרונה בתחום הקוראים הניידים היא כמובן הצגתו של ה 

, הצגת מולטימדיה: כגון( אלא על מחשבים ניידים)שלא היו קיימות בעבר  אפשרויות להוצאות לאור

מאתגר  IPADגודל המסך של ה . אשר מדמות דפדוף בספר וכד MULTI TUCHיכולות , קישוריות

. כיום גם את ספקי ספרי הלימוד להכנס לשוק שהיה מוכוון עד כה לספרי קריאה

ראשית פיילוט ראשון בישראל של הוראה . לותפ בהקשר זה נדרשת למספר פעילויות מקבי"האו

מתוך כוונה ללמוד את דפוסי הלמידה היחודיים  2010באמצעות קוראים ניידים יחל בסמסטר הסתיו 

תחל חשיבה על התקן בהם , במקביל. פ והדרישות הטכנולוגיות מהקוראים הניידים"של תלמידי האו

לקחו בחשבון שתי הגישות להגנה על זכויות בהקשר זה יי. תיוצר הגרסה הדיגיטלית של הקוראים

יוקם אתר חדש , לבסוף. ויוחלט על האסטרטגיה המתאימה להפצת ספרי הלימוד( DRM)היוצרים 

יחידות לימוד ואף אובייקטים , של מכירה אשר יאפשר לציבור הרחב לרכוש ישירות ספרים מלאים

שלים לקוראים אשר יבקשו למרות אתר המכירות ייתן מענה מ. קטנים מאלה בהתאם לצרכי השוק

ההתפתחויות להחזיק ברשותם גרסה מודפסת של חומרי הלימוד תוך שימוש בטכנולוגיות של 

. (POD)הדפסה לפי דרישה 

 

 פ"יוזמת ספרי הלימוד הדיגיטליים באו

 ניתן לזהות במוסדות להשכלה גבוהה התחלה של מגמה כוללת לשילוב ספרים דיגיטליים 

)Allen,2008; Cavanaugh, 2004; Laskowski, 2007; Rickman et al., 2008; Holzen et al., 

2009; Powers, 2008; Samson, 2007; Sottong, 2008) 

הסיבות . נכון להיום יוזמות אלו כאשר הן מחליפות לחלוטין את הפורמט המודפס נוחלות כשלונות

אופי ההוראה , של הכותר למדיה דיגיטליתהתאמתו , אופיו של נושא הלימוד, לכישלון כללו  הטמעה

אל מול קשיים אלו ניתן . באמצעות ספר הלימוד אלקטרוני ושביעות רצון מהרגלי הלמידה הישנים

בין גורמים . למצוא יתרונות על הנייר שטרם הבשילו להכריע את הכף למעבר גורף למדיה הדיגיטלית

, משקל, עלויות, וד וכתיבת הערות משוכללותאפשרות תיע, יכולת חיפוש מוגברת: אלו ניתן למצוא

.  ויכולת ללמידה חברתית, שימור הסביבה

ההערכה ? מהו אם כן המקור של הכישלון הכולל לשלב ספרים דיגיטליים במוסדות אקדמאיים

לים האקדמיים של הספרים "פ היא שהמקור לכישלון טמון בחוסר בסינרגיה בין המו"שהתגבשה באו

כך שלמרות ההתפתחויות . הקוראים הניידים וסביבות הלמידה הדיגיטליות עולם, הדיגיטליים

נראה שהעולם האקדמי אינו בשל ואינו ערוך כיום לגל , האדירות שהושגו בכל אחת מהחזיתות בנפרד

למה אם כן לא לחכות להבשלה של מודלים טכנולוגיים ופדגוגיים לשילוב בין התפתחויות .  הבא

?  אלה

לא איתרנו עד כה , למרות נסיונות לאתר מקבילות. ד ייחודי בנוף האקדמי הגלובליפ הינו מוס"האו

ספרי הלימוד עבור תלמידיו ומפתח עצמאית  כלמוסד אקדמי דומה שבו בית ההוצאה לאור מספק את 
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מציאות זו הכתיבה את ההצטלבות של שלושת ההתפתחויות . את מערכת הניהול של סביבות הלימוד

פ לא ניתן "בגלל התלות ההדדית בין הפיתוחים השונים באו. קודת הזמן הנוכחיתהטכנולוגיות בנ

. לפתח את אחד משלושת היישומים ללא חשיבה מוקדמת על השפעותיו על שני הנושאים האחרים

פ יצאה לדרך על מנת לעסוק בסוגיה מורכבת זו ולפתח תובנות "יוזמת ספרי הלימוד הדיגיטליים באו

ילוב בין שלושת המימדים וההשפעות ההדדיות של הפיתוחים השונים הן בדבר האפשרויות לש

. מבינה טכנולוגית והן מבחינה פדגוגית

  :היוזמה בנויה על ארבעה אשכולות אשר מייצגים את ההיבטים השונים כפי שהוזכרו במאמר זה

  אשכול טכנולוגיה ותשתיות

מעים בסביבות הלימוד השונות באשכול זה תתמקד העבודה סביב פיתוח ממשקי צפייה המוט

והטמעתם של קוראים דיגיטליים ניידים בתהליך  MOODLEשילובם של ספרים דיגיטליים בסביבת 

בנוסף תידרש קבוצה זו להכריע בנושא זכויות היוצרים וההגנה על הכותרים בפורמט . ההוראה

ירה והפצה של ספרי בחירות אלו יתבססו על הסוגים השונים של מודלים כלכליים למכ. דיגיטלי

 .פ"האו

 אשכול תוכן מקור

באשכול זה יעלו כל היבטי ההוצאה לאור של כותרים דיגיטליים לרבות תמיכה בפורמטים מרובים 

שילוב מולטימדיה , עדכון ספרים מהיר, (לתמיכה אופטימלית בעולם מרובה קוראים דיגיטליים)

י זכויות היוצרים עבור מכירה של ספרי בנוסף יפעל האשכול להסדרת נושא. בספרים אלקטרוניים

יעסוק אשכול זה בפירוק הספרים ליחידות לימוד מודולריות , לבסוף. הלימוד בפורמט דיגיטלי

התואמות את רוח הלימוד בסביבות הלמידה החדשניות והתאמתן לקוראים דיגיטליים ניידים 

.  ולמודלים של מכירה על פי דרישה

 יהאשכול מוצרים ושרותים לאקדמ

כולל ספרים )פ "באשכול זה יכללו פרויקטים אשר עוסקים בשילוב הספרים הדיגיטליים בהוראה באו

פ "פרויקט ההטמעה באו, מחקר והערכה של שילוב הספרים הדיגיטליים,  (וידאו ואנוטציות, קוליים

של יוזמת ספרי הלימוד האקדמיים וקידום של יעדים אסטרטגיים לשיפור ההיצע של שירותים 

 .אקדמיים לציבור הסטודנטים

 אשכול מוצרים ושרותים לציבור

מתוך האסטרטגיה . אשכול זה יעסוק בפיתוח ומימוש אסטרטגיה לשיווק ומכירה של ספרים דיגיטליים

ליחידת הפיתוח האקדמי ולגוף הפיתוח על מנת , העסקית ייגזרו גם דרישות לבית ההוצאה לאור

יפותח אתר מכירה והפצה ייעודי אשר יתמוך , בהמשך. הקצהלתמוך בצרכים ובדרישות של לקוחות 

נושא זה כולל . לבסוף יעסוק אשכול זה בכל הנושא של נגישות לציבור הרחב. במאמצי המכירה

נושא הנגישות . 'וכו ICAST ,ITUNES U, כותר, YOUTUBEהפצה למקורות מידע רבים כגון 

(. 2ר "לכינוי פאשזכה )ר "יימשך  גם במסגרת פרויקט ההמשך של פא
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