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הטכנולוגיהרתימת-וירטואלייםכנסים
העולםמלומדיביומקוונתלשיתופיות

יליוודדשםעללחינוךהמכללהולדמוי,ניצה

כנסיםשלואבולוציהמאפייניםמהות,

וירטואליים-מקוונים

מורייהמציאהקודמתהמאהשל-70השנותבראשיתכבר

 EMו SARו-הראשונההמערכתאת ) (Murray Turoffטורוף

במתכונתם .רבות-משתתפיםמתוקשבותועידותלניהול-

מפגשיםהתנהלוהראשונית ולדמונ'צה

ידיעלאסינכרוניבאופןאלו

דרךטקסטואלימידעהצגת

באתריםאודיווררשימות

 buוו etin (קבציםלהצגת

boa rd systems (. 2קינג 

התחוםפריחתאתמתאר

המארגנותחברותשל

בהביאומקווניםכנסים

שארגנהמקווןכנסכדוגמה

מסחריתחברה 2008בשנת

עולם,חובקישעסקיה

 3,000מביןכשלישובו

השתתפובכנסהמשתתפים

נוספתדוגמהמרחוק.

כנסיםלארגוןחברההיא

 2002השניםביןשארגנה

כנסים-400מיותר-2008ל

אקדמייםלקהליםמקוונים

ואחרים.

המקוונותבפלטפורמותהמשתמשיםמספרהיאבתחום

על 4פריידיווחלאחרונהבכך.המתמחותהחברותומספר

 ,) unconference (אי-כנס""מקוונים:כנסיםשלחדשדגם

מסודרארגוןללאעצמםהמשתתפיםידיעלהמתארגן

המונחעורךדאתשמכנהכפיאומסורתיים,בכנסיםהמוכר

 There " : 5האנגליתבוויקיפדיה

the ... וi s no agenda u nti 

attendees make one up ". 

וד lJנואקדמיים,כנסיםיקר lJובכנסים,

ממצאילחשיפתדכני, lJ lJמידברת lJלה

משנוצרומיתים. lJביןולמפגשמחקר
שבתקופתנולומראיפהניתן

התקשרותצורותנוצרות

הואלהןשהמשותףמגוונות

בעולםהן-המקצועיהצורך

העסקיבעולםוהןהאקדמי

דעותלחלוק ,להתעדכן-

נטייהישכיום .בדילמותולדון

שללארגוןוגוברתהולכת

שיתופיותשלברוחכנסים

נגבהלאאלובכנסים ;לשמה

ואףההשתתפותעבורמחיר

ללאמשתתפיםהעוגןמרצי

ביןהגבולותלמעשה . 5שכר

מיטשטשיםלריאליוירטואלי

המתנהליםבכנסיםכשגם

ניתנתפניםאלפנים

אומחשביםלבעליהאפשרות

אלקטרונייםקלט-פלטאבידרי

אומהכיתהמהמשרהיצאולאכאילולהתנהלניידים

רשתדרךלתקשורתהאפשרויות

ות lJמקצולי lJובנים lJמדהאינטרנט,

חובקותמסחריותחברותגםכמואחרים,

lJ ,מקוונותישיבותמקיימיםהחלוולם

זמןשלממגבלותלמים lJשמתומפגשים

ביטוילידיהבאיםיתרונות,לצדומקום.

לכנסיםישוממון,זמןמשאבישלבחיסכון

יות lJמבים lJהנובחסרונות,גםמקוונים

דןזהמאמרגלובליים.זמניםהפרשישל

וביניהםהיבטיםממגווןמקווניםבכנסים

ל lJודגמאותומובאותלהוראה,יתרונות

שלהם.ההתנהלותדרכי
מתקיימיםכאלהכנסים

סביבתבמיוחדבולטתומהןשונות,מקוונותבסביבות

רשתשפרסמהבכתבה .) Second Life (השני""העולם

עלאלו,כנסיםעלנכתב 32009בפברואר CNBCהטלווידיה

שחלההרבהלהתפתחותעדות .יתרונותיהםועלמאפייניהם

נות lJומ'דתקשוב Dבתחומרצה ,ולדמונ'צהד"ר . 1

במודרוחברה'ל'ודודש" lJלח'נוךבמכללהבח'נוך

מופ"תבמכוומקוונותולמ'דההוראהלסב'בות
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סביבותאתהעוטףאינטרנטי""ענןבעדרתדאתמהמעבדה.

ניידיםמחשביםשלאלחוטיאוטומטיחיבורהמאפשרהכנס,

האינטרנט.לרשתסלולרייםטלפוניםאו

האפשרויותכולל ,מקווניםכנסיםשלמאפייניםלהלן

ולמשתתפילמארגניםעדכניותטכנולוגיותשמעמידות

 : 7הכנס

האינטרנט.בסביבתמתקיימים •

דרךאוחברתיותרשתותדרךמועברהכנסיםעלהמידע •

דיוור.רשימות



עםאווהמשתתפיםהמציגיםשלפיזיתנוכחותללאמתנהלים •

והמשתתפים.מהמציגיםחלקשלנוכחות

 .מוגבלאינובהםהמשתתפיםמטפר •

כוללוהואהכנט,עלהמידעמרוכזשבואינטרנטבאתרמלווים •

החומריםועלהכנטתכניתעל ,המרציםעלפרטיםכללבדרך

להשתתפותאפשרויותעםהכנטלאירועיקישוריםשלו,

במקוםמקווניםטיורים(כמוותיירותייםחברתייםבאירועים

פורמלייםבלתימפגשיםהכנט),משודרשממנוהריאלי

 .וכדומה

כוללבמיצגים,מאוחרתאטינכרוניתצפייהמאפשרים •

 .הקהלהערותעםהטינכרונייםהאירועיםהקלטות

טינכרוניותהרצאותכמושוניםמטוגיםמיצגיםמאפשרים •

באתריבשיטוט ,בטרטוניםמלוותאלוהרצאות .מצולמותאו

 .(פנל)קבוצהאויחידידיעלהמועברותבמצגותאואינטרנט

טינכרוניותהצגותבעתלהגיבהמשתתפיםלציבורמאפשרים •

התייחטויותהשמעתידיעלאוטקטטיםמשלוחידיעל

 .בכנטשימושנעשהשבהןהתוכנותבאמצעותקוליות

מקווןלכנסדונמה

המכון- 8מופ"תבמכוןמקוונותולמידההוראהלטביבותהמדור

כנטהשלישיתהפעםזומארגן-מוריםבהכשרתופיתוחלמחקר

הכנטהגלובליזציה".בעידןמוריםוהכשרת"חינוךבנושאמקוון

אתלקייםההחלטה .תשע"אהלימודיםשנתבמהלךלהיערךצפוי

שםבעליעוגןמרצילשתףמהרצוןנובעתמקוונתבמתכונתהכנט

מרציםשלהזמניםלוח .מוריםוהכשרתחינוךבתחומיבין-לאומי

עליהםמקלהמקוונתהרצאהוהעברתכלל,בדרךעמוטאלו

שארעלגםכמובןמקלהמקווןהכנט .נטיעותזמןלהםוחוטכת

חוטכיםאשר-ובעולםבאר'}ממכללותמורים-המשתתפים

כלעל .עבודתםממקוםלהיעדרצריכיםואינםכטפיותבהוצאות

הכנט.למארגניהכטפיהחיטכוןאתגםלהוטיףישאלו

מקווןכנסארנון

לארגוןרביםבהיבטיםדומותהמקווןהכנטלקראתההכנות

ממניםהכנטלפני .פניםאלפניםהמתקייםמטורתיכנטשל

יעטוקשבהםונושאיםרציונללהגדירשתפקידההיגויועדת

העולם,ברחביאקדמייםבערוציםקורא"קול"לפרטםהכנט,

הרשמהומנגנוניכרזותולארגןמאמריםלהערכתועדהלהקים

ותשלום.

הכרוךבכלמטורתיכנטשלמארגוןשונהמקווןכנטשלהארגון

המידעירוכזשבואינטרנטאתרבניית :המקווניםלהיבטים

בכנטשיועברוהמיצגיםטוגיופירוטהכנט)יתנהלשבהן(בשפות

לפרטםשישתוכנהבעזרתהמועברתטינכרוניתהרצאהלדוגמה(

מועדבעודהמרציםאתולהכיןבההשימושאודותהדרכה

פאנל ,המרצהבניהולהרצאהבעקבותלדיוןפורוםבה,להשתמש

 .)מיצגיםשלאחריםוטוגיםטינכרוני

הכנטמועדלפניהרצאותיהםאתלהקליטהמעדיפיםמרצים

 .הכנטבאתרהמוצגיםומצגותוידאוטרטימראששולחים

וירטואלייםבעולמותהרצאותיהםאתלקייםהמבקשיםמרצים

המשתתפיםקהלאתלכךלהכיןחייבים ) Second Lifeב-לדוגמה(

אירועים.לאותםלכניטהוקישוריםטיטמאותמשלוחידיעל

הכנט.באתרמתפרטמיםזהמטוגמרכיבים

המקווניםהכנסיםיתרונות

למרציםלמארגנים,בולטיםיתרונותישהמקווניםלכנטים

כאחת:ולמשתתפים

שהתקייםהראשוןהמקווןבכנטכברהוצאות:עלהכנסותעודף

 . 9מרובהבמידהמהתשומותגבוהותהיוהתשואות 1992בשנת

מתאפשרתזוומשתתפים:מרציםשלת 1ר ,V:הלשעותהתאמה

הראשוניםכשהמיצגיםהשמש;בכיווןההרצאותארגוןידיעל

ולבטוףמאירופההמיצגיםמשודריםלאחריהםמאטיה,משודרים

אמריקה.ממדינותהמיצגיםמשודרים

 2קינגהכנס:שלהרשמיהמועדסיוםלאחרגםמתמשכתתועלת

 . 2008בשנתהכנטאתשארגנההחברהנשיאטגןאתמצטט

ומטפרהאורות"שכבולאחרגםלחיותהמשיך"הכנטלדבריו

האחרים.ובמיצגיםבהרצאותמצפייהנהנומשתתפיםשלכפול

הרבשהמידעטועניםךועמיתיוטימנטשונים:מסוגיםמידעאגירת

הטכנולוגייםהכליםבעזרתונשמרנאגרהמקווניםבכנטיםשנמטר

הנזרקותולהערותלהתייחטויותבניגודזאת .שימושנעשהשבהם

כמעטו"מתאיידות"מטורתיותהרצאותבעתהאולמותלחללי

 .מיידיבאופן

חברות,שלעדויותפיעלמדווח, 2קינגיחסית:נמוכהעלות

כנטשלמאלוכחמישיתהןמקווןכנטארגוןשלשעלויות

מטורתי.

 :עבודתםאתלעזוביכוליםשאינםלאנשיםהשתתפותאפשרות

לעזוביכוליםואינםבתחומםלהתעדכןשמבקשיםמקצועאנשי

פעילחלקלקחתיכוליםשונותמטיבותעבודתםמקוםאת

טיומםלאחרבהםלצפותאוהמקווניםהכנטיםשלגדולבחלק

 .הפורמלי
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 7למארגניםיתרונות

שלביטולן)אף(ולעתיםהוצאותשלצמצום :בהוצאותחיטכון

 .ממוןזוללימרכיביםושארכיבודבאולמות,שימוש

ולאבלבדדיגיטלייםבאמצעיםשימושבזכותבטביבה:התחשבות

 .המשתתפיםלכלרלוונטיזהיתרון .בנייר

למרציםיתרונות

עומדתהמקווניםוהאירועיםהכנסיםבמרביתטכנולוגיים:היבטים

ניתןלכךובנוסףומצגות,סרטוניםלהצגתבמההמרציםלרשות

סינכרוניתהרצאהבמהלך .הרצאתםבמהלךהמרציםאתלצלם

ובעזרתאלו,עםאלולתקשרוהמשתתפיםהמרציםיכולים

והןלמשתתפיםהמרצהשלהןשאלותלהציגההרצאהתוכנת

למרצה.המשתתפיםשל

התייחסויותכוללההרצאות,כללהוראה:ותרומהאקדמייםהיבטים

כךעת.בכלולצפייהלהשמעהוניתנותמוקלטותהמשתתפים,

 .מלמדיםשהםבקורסיםגםהכנסחומריאתלשלביכוליםמרצים

אקדמייםסגליםשלמקווניםמפגשיםמתקיימיםלדוגמה,בקנדה,

להאזנהומוקלטיםשגרתיבאופןהמתנהלים ,דעתתחומיפיעל

 .!סמאוחרת

למשתתפיםיתרונות

עםלהתמודדהצורךאתחוסךמקווןכנס :ארגונייםהיבטים

תקציבלהשיגגדושים,אולמותביןלהתרוצ') ,עמוסזמניםלוח

מלוןלחפש ,עבודהממקומותהיעדרותאישורילהגישנסיעות,

 .!מסורתי!בכנסבהשתפותהכרוכותמגבלותבאלוכיוצאועוד

סביבתעםהקשראתלהמשיךיכוליםבכנסוהמרציםהמשתתפים

יכוליםהםלהרצאה.מקשיביםשהםבזמןגםשלהםהעבודה

אוקפהלשתותבטלפון,לדבראלקטרוני,בדוארתכתובתלנהל

תרגיליביצועבעזרתהמחשבמולהממושכתמהישיבהלהתנער

המתנהלבפורוםההרצאהעלמידעלקרואיכוליםהםהתעמלות.

דואליתסביבהנוצרתכך .בפורוםמידעלהציגאוהרצאהבעקבות

בכנס."נוכח"וגםעבודתובמקוםלתפקדממשיךהמשתתף-

מעורביםלהיותיכוליםמקווןכנסמשתתפידידקטיים:היבטים

משתתפיםמאשריותרעמיתיםעםמקצועייםקשריםביצירת

כליםשללמגווןהודותזאת .פניםאלפניםהמתנהלבכנס

 :האינטרנטרשתדרךלרשותםהעומדיםדיגיטלייםשיתופיים

העברתדוא"ל,תכתובותניהולבפורומים,תגובותהצגת

נושאשהעמידממרצהמיידימענהוקבלתדיגיטלייםמסרונים

המשתתפיםמרביתזאת,לעומתהמסורתיים,בכנסים .! 2לדיון

רושמיםאומקשיביםכללבדרךאשרפסיבייםמשתתפיםהם

 .! 2,7ותקציריםתזכורותלעצמם

מדומהמציאותשלבמותעלטינכרונימקווןכנטלקייםניתן

) virtual reality (, ב-למשלSecond Life . בסביבה

_י~,ג.ניםד 1הידעל-ידיהמיוצגיםהנוכחים,אצלנוצרתהזאת

) avatar interactive (, בעזרתהמועצמתממשיתנוכחותתחושת

אווטאריםלהלן.כמוסבר 7וקולייםחזותייםבאמצעיםשימוש

אופציונאלימודעותלוח

מידעלהצגת

ומעלהמשתתפים

הדמותשםאחדכל

) Avatar ( 

פעולותכפתורי

המשתמששמבצע

המפגשבזמו

 Second Lifeבסב'בתבכנסהנמצאמשתמשמסך: 1 'מסר Iא'
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) avatars ( בכלאותומייצגותוהןבונה,משתתףשכלדמויותהן

היכוליםאחריםובחושיםבשיחהבתנועה,במראה, ,בשםניין:ע

משתמשמסךמוצג 1מס'וראיב .וירטואליופןאבביטוילידילבוא

צילוםנראהבאיור . Second Lifeבסביבתבכנסמשתתףשל

במקומותיהםםיהיושבםיהמשתתפנראיםובוהכנס,אולםשל

 )הריאלי(והמרצה ,שלהםהווירטואליותבדמויות ,כאווטארים

גםשבהםמצביםיש .הכנסבמקוםוידאובמצלמתהמצולם

 .! 3מדומהדמותאהוהמרצה

משתתפיאתחקרה ! 2שונפלדההוראה:עלמתמשכתהשפעה

בהכשרתשערים"פותחיםהראשוןהבין-לאומיהמקווןהכנס

הכנסקבותעשבמדווחתאיה . 2001בשנתשהתקיים , s "םימור

מרבית .מתוקשביםבכליםהשימושאתמשתתפיושדרגו

במחלקותואמוריםלהכשרתבמוסדותמרציםהיוהמשתתפים

לבנותמהםכמחציתהחלוהכנסלאחרבאוניברסיטאות.לחינוך
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