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אוניברסיטאות  )כולל  אוניברסיטאות   86 בקורסרה  היום  שותפות  קורסים, 
בארץ( עם 415 קורסים שבהם משתתפים סטודנטים מכל ארצות העולם. לרוב 
הסטודנטים הללו לא היתה עד לאחרונה נגישות לידע המועבר בקורסרה. הם 
היו סגורים בעולם ידע מוגבל וחלקי. קורסרה שינתה לחלוטין את יכולתם 
הפכו  הם  מסוים  במובן  עליו.  להשפיע  וגם  ומשתנה  הולך  בעולם  להשתלב 

באחת לאנשי העולם הגדול.
והנה מכתב דוגמא קצר )אחד מאלפים( ששלחה סטודנטית לפורום הקורס 
"סינפסות, תאי עצב ומוחות", שהעברתי לאחרונה בקורסרה. בקורס השתתפו 
כ־50 אלף סטודנטים מרחבי העולם, מכ־100 מדינות, כולל ממדינות ערב 
)ואולי קורסרה גם תקרב את המוחות?(: "ההרצאות עושות נפלאות על מוחנו 
שלנו. אני מרגישה שמוחי התחדש בעקבות המידע שרכשתי. אני במצב מוח 
מרומם. הקורס עודד אותי לפתוח בקריירה חדשה, בהרפתקאה חדשה ולהפוך 

לחלק מ'המאה של המוח'".
אנשי קורסרה בנו פלטפורמה דיגיטלית נוחה ואינטראקטיבית, המאפשרת 
אמנות,  היסטוריה,  )בפיזיקה,  הנפתח  בקורס  שבועית  צפייה  למשתתפים 
הנותן  אמריקאי  מבחן  )לרוב  שבועי  מבחן  צמוד  לקורס  וכדומה(.  כלכלה 
ציון אוטומטי על ידי המחשב, וקיימת גם האפשרות לסטודנטים לבדוק את 
הבחינות זה לזה(. מבחן זה עוזר לסטודנט להבין מושגי יסוד ורעיונות מרכזיים 
בתחום הנלמד. התשובות לשאלות המבחן ניתנות על ידי המערכת הממוחשבת 
ומעורב, העומד  הופך לסטודנט פעיל  ובכך המשתתף  אינטראקטיבי  באופן 
מול אתגרים של פתרון בעיות. כך גם החומר הנלמד נטמע במוחו. פורומים 
ובלוגים לדיון משותף מאפשרים לקבוצת הסטודנטים לברר, בינה לבין עצמה, 
תהיות ומחשבות שעלו במהלך הקורס. לדוגמא, בקורס שהעברתי התפתח דיון 
מרתק בשאלת המוח והמודעות - האם ניתן  להבין הכל על מוחנו מנקודת 
מבט פיזיקלית רדוקציוניסטית, והאם יש לנו רצון חופשי. דוגמא נפלאה ליש 
מאין שנוצר במסגרת קורסרה הם חמישה הסטודנטים מליסבון, פורטוגל, שלא 
הכירו זה את זה קודם לכן והחלו להיפגש בבית קפה בליסבון ולברר ביחד 

סוגיות הקשורות לקורס ולנפלאות מוח האדם.
בעולם  טלטלה  מעוררת  ראות,  מרחיקת  דרך  קפיצת  כל  כמו  קורסרה, 
באוניברסיטאות  הבוגר  שיעורי  יבוטלו  הקרוב  בעתיד  האם  האקדמאי. 
שאכן  מבררים  ואיך  המרצים?  טובי  אצל  בקורסרה  רק  ילמדו  והסטודנטים 
אינו  ואישי עם המורה  והאם החסר בקשר מיידי  אתה הוא התלמיד הנבחן? 
ישלמו  למי  משקל.  כבדי  כלכליים  שיקולים  וישנם  הלימוד?  באיכות  פוגע 
ומה חלקו של המרצה במערך הכלכלי הזה? למי  הסטודנטים עבור הקורס? 
שייך הידע שלו, המופץ באמצעות קורסרה - לו עצמו או לאוניברסיטה שאליה 
הוא שייך? אלו שאלות כבדות משקל שהזמן הקרוב יענה עליהם. מה שברור 
הוא, שראשה היצירתי, כלומר מוחה הקודח, של פרופ' דפנה קולר יצר דבר 
חדש, מרתק ומשפיע. המאה ה־21, המאה הדיגיטלית, אמנם מאפשרת לכולנו 
בכך,  החפץ  לכל  גם מאפשרת  היא  אך  ומזיק לעתים,  לידע שטחי  להיחשף 
ורבים חפצים בכך, להעמיק בידע האקדמאי שצבר ופיתח האדם. הפלטפורמה 
היצירתית שמציעה קורסרה היא המובילה בתחום זה בעולם. היא משנה עולם, 

ניתן לומר, ללא כחל ושרק.

אחת השאלות המרתקות ביותר שיש בעולם הדתי היא ההתמודדות עם 
מושגי החירות והחופש. לרבים וטובים נראים מושגים אלו כסותרים 
במהותם. שיבת ציון המחודשת מביאה עמה בשורה של התחדשות יהודית, כזו 
המחוברת עם חופש, עונג, חיבור לגוף, שירה ונגיעה קיומית בנפש האדם. הרב 
נראו  בשנים  מאות  שבמשך  עולמות  בין  לחיבור  סיכוי  בעיני  מהווה  דובי 
כסותרים. מאות תלמידיו ובוגריו מהווים סיכוי לחיבור חדש של התורה עם 

החיים, עם החיוניות, ההתמודדות עם שבר ואמונה בתיקון.
כתלמיד של תורת החסידות, ובעיקר הגותו של רבי נחמן, אמר הרב דוב 
של  ובלשונו  ללבו,  מקושר  להיות  זוכה  כשאדם  בלב.  טמון  בשיעור: הסוד 
ניתן לומר שהוא מצא את מקומו. היכן  אז  לו לב ישראלי",  מוהר"ן "כשיש 

שהוא יהיה - שם הוא. 
בעל הלב מצליח להיות כמו הקב"ה, מקומו של עולם: מעתה, אין הוא תלוי 
יותר בטיב המקום, אלא הוא מקומו. בניסיון למצוא מקום, האדם מחפש לא 
מלמד  מוהר"ן  כאן  לו.  שמחוצה  מקום  מחפש  לחיקוי.  דמות  הגדרות,  פעם 
אותנו את הידע הפשוט: "כשיש לאדם לב אין שייך אצלו מקום". או בניסוח 
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מערך הקורסים המתוקשב שיזמה ויסדה הישראלית פרופ' דפנה קולר 
לא  מהפך,  מהווה   ,Coursera סטנפורד,  באוניברסיטת  שותפיה  עם 
פחות מזה, בחינוך האקדמי. כבר ניסו זאת בעבר, כבר הקליטו והעלו לרשת 
הדיגיטלית קורסים עמוקים בתחומי ידע שונים. אך המהלך המקיף של דפנה 
ושותפיה מקדים את כל קודמיו, הפך לשם דבר, טלטל את האוניברסיטאות 

בעולם ומשך קרוב לחמישה מיליון סטודנטים. וזאת רק ההתחלה.
 Coursera הוא מעשה חברתי-חינוכי מהמעלה הראשונה. בשיתוף פעולה 
עם האוניברסיטאות הטובות בעולם ועם טובי המרצים בתחומי ידע שונים, 
ניתנים קורסים מתוקשבים בחינם לכל המעוניין. הטכנולוגיה שפיתחו אנשי 
קורסרה מאפשרת למיליונים רבים ללמוד באופן מתמשך ומעמיק. קורסרה 
פותח את עולם הידע שהצטבר במוחם של חוקרים במוסדות האקדמים ואשר 
עד לאחרונה היה זמין לבודדים בלבד, לסטודנטים באוניברסיטאות, לכל אשר 

נפשו חפצה ללמוד ולהרחיב את הבנת העולם שסביבנו ואת האדם שבתוכנו.
ואכן, בתוך כשנה מאז הקמתה באפריל 2012 עם ארבע אוניברסיטאות ו־37 

אחר: יש לו תמיד מקום. הוא הולך עם מקומו לכל מקום. ובהמשך השיעור 
שיתוף והכוונה - על הדרך לנגיעה בלב. כמה אנשי חינוך בעולם הדתי ובכלל, 

עוסקים ב"עבודת הלב" ככלי יסודי לגדילה וצמיחה?
מאפיין נוסף לרב דובי הוא ההומור. הומור עמוק, משוחרר, המשחרר את 
דובי:  של  אמירות  קלילות.  של  לסוג  העצמית,  החשיבות  את  הדתי,  הכובד 
"עבריין - היינו אחד שחי לפי עברו", כביטוי לצורך היהודי העתיד להיות 
בתנועה. או למשל: "כבר כמה פעמים הצעתי לקב"ה לקחת מהאנושות את 
הבחירה החופשית שלה, וברוך השם הוא לא הקשיב לי", משפט בעל הומור 

דק, ועומק כאחד.
חמות  טובות,  לידיים  בניו  את  מסר  שהוא  מרגיש  הורה  נדירות  לעתים 
ונאמנות. כזה הוא הרב דובי. דובי מהווה בעיני דמות חינוכית מיוחדת, שילוב 

נדיר של הפכים, איש ממש. 
יצחק  והרב  שטיינזלץ  עדין  הרב  עם  יחד  בירושלים  הקים   1984 בשנת 
מנדלבאום את הישיבה התיכונית מקור חיים. בישיבה הנהיג תפיסה חינוכית 
הבנויה על אמון ושיתוף פעולה עם התלמידים. בסמוך לישיבה הקים מערך 
להכשרת מורים בשם "לפני ולפנים" )לפל"פ(, שבו מתמחי הוראה מישיבות 

שונות עוברים הכשרה ברוחה החינוכית של הישיבה.
להנחיל  במטרה  להתחדשות  המדרש  בית  את  הקים  האחרונות  בשנים 
תפיסה חינוכית המבוססת בעיקר על תורתו של רבי נחמן מברסלב בשילוב 
ואנשי רוח  ופילוסופיה. בבית המדרש מלמדים פסיכולוגים  עם פסיכולוגיה 
מתגורר  זינגר  ועוד. הרב  הורים  הוראה,  אנשי  ישיבות,  ראשי  בו  ולומדים 

ביישוב תקוע שבגוש עציון, נשוי, אב לעשרה ילדים וסב להרבה נכדים. 
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