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חיפהאוניברסיטת , 2סלזמזזגבריאל

עללאייםעלולותמרחוקלמידהשלהאפשרויות

מפנשיםעלהמבוססמסורתיאוניברסיטאילימוד

מרחוקשלמידההיא.התזה(פא"פ)פניםאלפנים

ידעשלוההנחלה,הייצורהשימורמבחינתיותרזולה

שהוראההיאהאנטי-תזהיותר.דמוקרטיתנםולכן

ובין-,בין-דוריבין-תרבותימנעמאפשרתפא"פ

מידעלהפיכתהדרושיםהתנאיםאתומספקתמעמדי

הוראהוהנחיה.פא"פמנעלומדים,קהילתלידע:

הראשונים,התנאיםבשנילעמודיכולהאינהמרחוק

מיומנויותידע-על,בטיפוחלתמוךיכולהשאינהכשם

המוצעתהסינתזהנבוהה.ברמהאקדמיותונטיות

בהוראהחדשותטכנולוניותשלאינטנרציההיא

מרחוק.בהוראההמרתהבמקוםהמסורתית

 Iמלוםוגבר'אל

30 

שלהאדזרהמבבהעלזהצבזעהמלזואתפתמהזא

האבומזמזתצרזמזה,שבזעלבזטרדמכבסזזת

בזמדהזזצרזמשלהעצזמת-המזדזתזהכזפהשלה,

הדזמההכזכבזמזרזעזהשמזזמכבגדשמזרהצללזת

הרהרהארכזדקאו .העזרבמרכז Yהבעזעבקלספזבקס

תזךזאזבדממה,דקזתכמהלמשךזזעבקזתבמזזת

שהזההפתזמהספרלעברהזמבזתבזדזהצבזעאבמה

בזטרדמ,לעברהשמאלזתזבזדזהשזלמועלמזבמ

'זהז',הכבסזזה.אלהספרמוהעצזבמבטזזהעבזר

בזטרדמהזגז,(זזקטזרזה'אתזהרזס'זה ,אמרהזא

 .) 197עמ' , 1967 , 1482פרזס,דה

האתגראתלנוהמזכירדומהאתגרבפניעומדימאנוהיומ

לנו,אומרימגבוהה,השכלהבפניו.עמדהוגושויקטור

מגדליהחומות,מוקפימבצריהחדש.עידןבפניעומדת

בעידןהיומ,גוטנברג.לעידןהשייךמיושןענייןהמהשן,

השן.מגדליעלהכלחשאבדנראההמידע,

ההשכלהאתיהרטווהאינטרנטהמודמהמחשב,האמ

והפתוחבידהנישאהגמיש,שהטפרכשמהגבוהה,

חדשות"יוזמותבנושאהראשוןהבין'לאומיבננטשניתנההרצאה . 1

בראודה,אורטבמנללת ,"הגבוההבהשנלההלמידהלקידום

 . 2005במאי

ראש ,)תשט"א(החינוךלחקרישראלפרטחתן ,טלומוןגבריאלפרופ' . 2

חיפה.באוניברטיטתלשלוםהחינוךלחקרהמרנז

שלהברורהיציבהמבנהאתלהרוטהיהאמורלפירושימ,

נוטרדמ?כנטייתעל-ידיהמבוטאתמעורערתהבלתיהחכמה

כמקומותשנה 2500זהקיימימגבוההלהשכלההמוטדות

לרכושכדילרגלאליהמשעולימהרימלידע;קודששהמ

אלהמוטדותשבעצמהיאמעניינתעובדהולחקור.השכלה

הגדולההטפרייהימימאזההיטטוריה,במהלךהשתנולא

לתופעהתרמוגורמימשניביבנה.והישיבותבאלכטנדריה

מעטיממקורותיו.ונדירותהידעשלנדירותוהואהאחדזו:

צריךלכןהחכמימ.היויותרעודומעטימהטפרימ,היו

הייתמאליכמ;הגיעלאהידעתורה.למקומלגלותהיה

שתקדישוודרשזמןדרש,וזהאותולחפשללכתצריכימ

להוציאהיהשאפשרמשהוהיהלאזהלעניין.עצמכמאת

הגורמשולית.אוצדדיתכפעילותהפועלאלהכוחמן

החיימ,מהבלילידעהשאיפהאתלבודדהרצוןהיההשני

ערך.פחותיעניינימומשארמפוליטיקההיומיומ,מטרדות

רצינית.להתייחטותזכאימנדיריממקורות

ייס Jטךו pהאכהכוחותתזה:

כלללמודאדמיכולפתאומהיומ.משתנימאלהדברימ

שהואמידעלהשיגיכולאדמזמן.ובכלמקוממכלדבר

הביתמןהיציאהמינימלי.ובמאמץזמןבאפטלונזקק

נעלמהלמיותרות;הפכולרגלוהעלייהמידעהשגתלשמ

לביןלהשכלההשאיפהביןההפרדהועימההידע,נדירות

יכולימהגבוההההשכלהמשימותאתהיומיומ.הבלי

לפחותכךאובקלות,להחליףאלקטרוניימאמצעימ

העולמומנביאיהאלקטרוניקהממתלהביכמהטוענימ

מעמידשאניאותקפות,טענותיהמהאמוהאמיץ.החדש

שהאיומחוששניקיימ?שאינואיומשלקשדחלילכאן

כברלראותשניתןכפירציניימ,והטיעונימאמיתי,הוא

בארצותביותרהמכובדותהאוניברטיטאותמןבכמההיומ

כברבעקבותיהמורבימאלהמוטדותובאירופה.הברית

וירטואליות,לימודתכניותנמרץבאופןלהפיץהחלו

עטקימבמנהלמתקדמתוארלרכושהיומניתןוכבר

בכלכלהמתקדמתואריורק,בניוטירקיוזבאוניברטיטת

לצאתמבליאריזונה,מאוניברטיטתודוקטורטקונגמהונג

הבית.את

הגבוהה,ההשכלהשלהתווךעמודיהמשלושהאכן,

שישתנוצפוילאוגמשנימ,מאותבמשךהשתנושלא

האופןהואלהשתנותשאמורמההקרוב.בעידןבמהותמ

ההשכלהשלהראשונהבפונקציהנפתחיבוטאו.המשבו

נתונימכמהמציע 3נועמאליהידע.שימורהגבוהה:

הראשוןהמיליוןלאיטוףלדבריו,זה.בענייןמשכילימ

 . 1937עד-1907משנה, 30נדרשובכימיהתקצירימשל

בשנתיימבלבד.חודש 18נדרשוהאחרוןהמיליוןלאיטוף

השנימבכלמאשרבכימיהעבודותיותרפורטמוהאחרונות

בכימיה,הראשוןהתקצירימכרךשלמחירולכן.קודמ



האוטףדולר. 12עלה ,-1937בתקציריםמיליוושכללזה

בארצותטטודנטה"תיכשאנידולר. 17,500עולההאחרוו

כתביבכללע"ותי 11האמורשנה,-30כלפניהברית

כאלה.חמישההיו .חינוכיתבפטיכולוגיההחשוביםהעת

עםלהתמודדיכולהלאה 11טפרשום . 25לפחותישהיום

גביעללשטחים .עלותועםלאוגםידעשלהזההשיטפוו

עודושטחיםמדפיםלהוטיףואי-אפשרמחיר,ישמדפים

האנציקלופדיהשלהכרכים 37שהחלפתהפלאמה .ועוד

באמצעותחינם,בנגישותדולר 1,700שעלותםבריטניקה,

ביותר?אטרקטיביתהיאהאינטרנט

הגבוהה:ההשכלהשלהשניהתווךלעמודמכאונפנה

הידעכמויותלהראות,שניטיתיכפיחדש.ידעשלצור 11ה

שציטטתיכימיהשלהדוגמה .ענקבקפיצותכיוםגדלות

להיווצרותםמובילבידעזהגידול .מרבותאחתהיא

,אימונולוגיההחללמדעיכגווחדשים,דעתתחומישל

שלבילודהזוה 11עלעםיחד .ם 11הקוגניטיבוהמדעים

האורתופד :והולכתגדלההתמקצעותגםישדעתתחומי

והמומחה ,ם 11הכתפשלהאורתופדאינום 11הברכשל

חדשותקהילותלמידה. 11בליקוהמומחהאינושכליבפיגור

חבריהוביוהמקשרוהמרחב ,כפטריותצצותמומחיותשל

המרחבאלאישוביםהםשלאורכוהפרוזדוראינוכבר

באינטרנטצצותהחדשותהמדעיותהקהילותהקיברנטי.

והוגיםשחוקריםהכרחאיוכברבאמצעותו.ומתפקדות

 .ארץבאותהאובנ"ובאותוישבומשותףענ"ובעלי

ידעהעברת-מכוליותראותנוהמענ"ו,הדברואחרוו

מגדלישלההמרהלטובתהטיעווכאו .הוראהמשמע-

פניםהוראהביותר.החזקהואממוחשבתבתקשורתהשו

בפנינעשיתכשהיאבעיקריעילה,תמידאינהפניםאל

היאפניםאלפניםהוראהמשועמם.גםולרובגדולקהל

מרחוקהוראהזאת,לעומת .טרדותועתירתמאודיקרה

בכלהיוםמת 11קכברשהיאכפים, 11אלקטרונבאמצעים

דמוקרטיתיותר,אינטראקטיביתלהיותעשויההעולם,

לתפורניתו .יותרזולה-וכמובויותר,שוויוניתיותר,

יכולפרטכלפרט;כלשלולכישוריםלנטיותכזוהוראה

לו,המתאימיםהשיטותואתהתכניםאתלעצמולבחור

יהיהאשרתבלפניעלפיזורםיהיה-וצוותקבוצהוכל

חשובאוליעצמם.שלהםהידעמבנהאתליצוריכולים-

אלוהמרצההמורהמועוברתללמידה,האחריותמכול

טלפוו,וקומודםמחשב,הואשצריךמהכלהתלמידים.

 .אדמותעליעדוגוכביכול

הואמרחוקכזולמידהשלוהכלכליהשימושיהפיתוי

רוציםהיושלאגבוההלהשכלהמוטדותאפילו .עצום

הלמידהעגלתעלועוליםבפיתויעומדיםאינםלהיעלם,

מעשהאלאעבורםאינהרבותשמבחינותלמרחוק,

ם 11הטכנולוגהחידושיםאתלקבלכמובואפשרהתאבדות.

מרחוק,למידהשלזולעגלהולהירתםהאחרונים

לכולהגבוההההשכלהפתיחתאתבאמתשתאפשר

אצלנוללמודיוכלוטובצעירכלושוויוני.דמוקרטיבאופו

השאלהאךהבית,מולצאתמבלימרצינומיטבאתולקבל

(משמע,טובהלמידהאכוהיאמרחוקהלמידהאםהיא

היאאכוואם ,) ...אי-למידהאינו E-LEARNINGה-האם

והטמויותהגלויותהפונקציותאתכיאותלמלאיכולה

אני .גבוההלהשכלהבמוטדפניםאלפניםלימודשל

עלביקורתאיובהמשך,מציגשאנישבדבריםלומרח"ב

להגיעיכולאינושבאמתלמיגבוהההשכלהלטפקהיכולת

אני .ללמודהיחידההזדמנותוזומרחוקושלימודלקמפוט,

ללימודהכרחילאכתחל,ףמרחוקלימודעללדברעומד

 .פניםאלפנים
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מרחוקהלימודשחטידיכפיפשוטים,אינםהדבריםאכו,

הטכנולוגיהתה 11האמורהרחוקהלאבעברשנאמיו.רוצים

לאורחינוכיותמטרותלהשגתאמצעיבבחינתלהיות

אמורהתה 11הלאהטכנולוגיה .אחראושכזהחינוכירציונל

הטכנולוגיהלא .החינוךשל raison d'etreה-להיות

 .החינוךאתננהלוכיצדאיךמה,להכתיבתה 11האמורה

לשלוטמתחילההטכנוצנטריתה 11הראעכשיואולם

 .הגבוההחינוךמהותאתלקבועמתחילהזוגישה :בכיפה

להמירהטכנולוגיתהאפשרותמת 11קשאםהואהטיעוו

שהיא,מרחוקבלמידההשולמגדלילרגלה 11העלאת

ישאזייותר,ושוויוניתיעילהזולה,להיותאמורה ,כאמור

בלשונוטרטוומור 11טזאתשהציגכפיאולם, .זאתלעשות

הןאשיהיה,ככלנפלאשאפשרי,מהכללא :הקולעת

רצןי!גםבהכרח

עלהבאהמרחוקהלמידהרצויהכמהעדנשאלעכשיו

לחברה,לנו,רצויכמהעדפנים?אלפניםהלמידהחשבוו

קירותאתלקעקעכפרט,וללומדהגבוההלהשכלה

עללענותכדיאךמרחוק?בלמידהולהמירםהקמפוטים

מידהקני-כלשהםמידהלקניזקוקיםאנוכאלהשאלות

ם. 11ופטיכולוגם 11חברתם, 11כלכל

מרחוק,למידהשלם 11הכלכלבהיבטיםכאואעטוקלא

מוטהשאניאודהאולם .עיטוקיבתחוםאינםאלהבאשר

במה,בעיקרחינוךשלששאלותרוצהתי 11הלא :זהבענ"ו

המוריםעתודתשללעתידהשלם,דורשללעתידושנוגע

החורשלגודלועל-פי"קבעוהמדע,ולעתידבישראל

אךמקום,וישחשיבותישכלכל"םלשיקוליםשבגרוש.

עללהחליטלגזברשניתומכדיחשוביםוהשכלהחינוך

 31 .ם 11אופועלגורלם
החברתיההיבט

ידעשלמטותדחיטתשלענ"ורקאיננהגבוהההשכלה

היאאיווגםהשכלה,שואפיצעיריםשלראשיהםתוךאל

הכותבהגג,ת 11בעלהמתבודדלחוקר-הנזירמקוםרק

גבוהההשכלההעמוקות.מטותיואתהעששיתלאורשם

 .וביו-מעמדי,ביו-תרבותיביו-דורימפגשמקוםהיא

הגבוההההשכלהמוטדותאצלנו,הצבאילשירותפרט

עםעשיריםנפגשיםשבהםהיחידיםהמקומותמוהם

 .מאתיופיהעוליםעם"צפונים"וערבים,יהודיםם, 11ענ

נפגשיםשבוהיחידהמקוםכמעטזהוההשכלה,מבחינת

התלמידהמקצוע,בעלעםהשוליההמומחה,עםהמתלמד

כענ"ובצוותאהידעאתבוניםכאוורקכאו .והפרופטור

הב Jבמיהמכבבההאקדמיהמסבוב 5הגובהעב



למגעיששבההמטגרתזוהי ,חברתיתהליךשל

רבהמשמעותהבין-תרבותילמגעובעיקרהבין-אישי

משמעותהזההחברתילמגעיש ,חברתיתרשתבהיווצרות

 ,חברתיניכורשלתהליכימלבלימתהנוגעבכלמיוחדת
בבדידותהטפוןהתלמידשלמרחוקשהלמידההתהליכימ

להגביר,עלולהביתו

הפסיכולוגיההיבט

32 

שללהיבטמשמעהפטיכולוגי,להיבטנפנההבהעתה

הדברימאחדהיאהכול,ככלותהוראה,הוראה-למידה,

לכאורההגבוהה,ההשכלהקיומאתהמצדיקימהעיקריימ

להורותבאמתשניתןמהבפועלאךידע,בהקנייתמדובר

ידע-לדעתישזאתכי ,ידעלאמידע,כלקודמהוא

מעידהאינהמידעביןתרןשליטהמידע,איננן

,בנוימבודלהינומידעא.בידע:שליטהעלזהכהןא

ברשתמאורגןגוףהואידעמזה,זהנפרדיממפריטימ

כךיש"בטימבוקטומטוגהבודדהפריטמשמעויות,של
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