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תלמידים בחטיבות הביניים במרכז הארץ  022סקר שנערך בקרב 

מהתלמידים באזור הזה משתמשים במחשב מדי יום  59%העלה כי 

. מחצית מהנסקרים אמרו שהם נוהגים להשתמש במחשב בין שלוש לחמש שעות ביום. ביומו

נוספים אמרו שהם  02%, וםהעידו שהם משתמשים בו פחות משלוש שעות בי 02%

ואחד מכל עשרה נשאלים הרחיק לכת ומסר שהוא , משתמשים בו בין שש לתשע שעות

 .משתמש במחשב לא פחות מעשר שעות ביום

שנערך על ידי הלשכה המחוזית של משרד הבריאות בתל אביב ושממצאיו פורסמו , מהסקר

. ופיינית לבנים יותר מלבנותכי ישיבה ממושכת מול המחשב א, עולה עוד אחד העיתוניםב

על השמנה , על בעיות עיניים, רבים מהמשתמשים הכבדים דיווחו על כאבים בגב ובצוואר

 .ואף על התמכרות לאינטרנט ועל בעיות חברתיות כמו בדידות וניתוק חברתי

, ר חנוך ירושלמי"הסביר ד, "של פעם' תולעי הספרים'המכורים למחשב של היום הם " 

ילד חברותי שמחפש קשרים . "במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית בכיר מרצה 

ימצא בקלות , אבל ילד מעט מופנם. לא יתפתה לשבת שעות מול המחשב, חברתיים עם ילדים

המחשב מרתק כי יש בו אינסוף אפשרויות והוא . את הפתרון שלו מול מסך המחשב

 .אינטראקטיבי

הכניסה לפעילות . הוא מאפשר סיפוקים מיידים, ותהתמכרויההתמכרות אליו דומה לכל ה

יש בזה סוג של הסחה והסטה מבעיות עמוקות ועם הזמן גם . הממכרת מרגיעה באופן זמני

 . נרשמת עלייה בשימוש
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 והבעה הבנת הנקראב -חזרה למבדקשאלות 

 -משימות חובה

 ____________________________ ?רת המופיע בראש הטקסטתמהי סוג הכו .1

 __________________________________________?  בכותרת זו מהי מטרת הכותב .0

  נ"ב אמ"כתבני תעודת זהות לטקסט לפי הרמז  .3

 כ_____________- _________________________________________________ 

 ת_____________- _________________________________________________ 

 ב_____________- _________________________________________________ 

 א_____________- _________________________________________________ 

 מ_____________- _________________________________________________ 

 נ_____________- _________________________________________________ 

 

 .צטטי מהטקסט? כיצד ידעת? מהו סוג הטקסט .4

 .וי את דעתך ונמקי אותהוח. הוריה של דבורה מתלבטים האם לקנות מחשב או לא  .9

 .אך השתדלי להוסיף עליהם עזר בטעונים המופיעים בטקסטיתוכלי לה

 .יכוםסוגמא וד, ימוקנ, ענהט, תיחהפ= ט"פטנדהשתמשי במבנה 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 (בעתידעלולה להתקיים  ,שלפי דעת האומר אישיתהשערה זו דעה ).השערה ודעה, משפטי עובדה .6

 .דעה או השערה, ציינו ליד כל משפט אם הוא עובדה

 ___________.כל הכיתה תצא לטיול ,לדעתי .א

 ____________.המבחן בהבעה היה קל מאוד .ב



 ____________.ל"י כוחות צה"בלים עאתמול נהרגו ששה מח .ג

 ___________ .אולי אהיה מיליונר .ד

 _________.שהמורה תלמד מחצית כיתה, ייתכן .ה

 ___________.אסור לעשן במקומות ציבוריים .ו

 ____________.העוגה החלבית טעימה, לדעתי .ז

 ___________.מחר תתקיים המסיבה אם לא ירד גשם .ח

 __________.ב"רהראש הממשלה נסע לביקור עבודה בא .ט

 ____________.חגית היא רכזת טיולים בבית הספר .י

  

 .משפטים לכל אחד מהסוגים 0הוסיפי 

 עובדה

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 דעה

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

                                                 השערה                                                                                     

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 !!בהצלחה

 



 !!מומלץ -רשות לחידוד המחשבה והבנת הנקרא משימות

 :ת ממצאי הסקר בצורת טבלהא יבתכ .7

 שעות השימוש במחשב' מס אחוז התלמידים

  

  

  

  

  

 

. בשימוש ממושך במחשב בקרב המשתמשיםאת החסרונות  מתוך הטקסטני ציי .8

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 .הוכחה מתוך הטקסט יאיהב ".תולעי מחשב"ר חנוך ירושלמי באשר לכינוי "דעתו של ד מהי .5

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

? השימוש במחשב ממכר או לאהאם , לגבי ההתמכרות למחשב,מהי דעתו של כותב המאמר .12

. את תשובתך יריהסב

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 .הוכיחי מהטקסט? האם יש הבדל בין בנים ובנות .11

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 


