
מערכת שידורים לאומית



השוואה: שם השיעור
'כיתה ז, לשון: המקצוע ואוכלוסיית היעד

יעל נזר: שם המורה



?  מה נלמד היום

לזהות את נושא ההשוואה•

לזהות את מטרת ההשוואה•

לנסח תבחינים להשוואה•

להכין מארגן גרפי להשוואה•

להסיק מסקנות מתוך ההשוואה•



?השוואה לשם מה
?  מתי נתקלתם בצורך לערוך השוואה



בואו נחשוב יחד



חלון מורה

אין למקם מידע

?איזה טלפון חכם כדאי לרכוש



חלון מורה

אין למקם מידע

?איזו נעל ספורט עדיפה



חלון מורה

אין למקם מידע

?איזו רשת חברתית היא הטובה ביותר



"הסמארטפוןמבחן "
הסמארטפוןמבחן 

סרטון זה ילווה אותנו כשנלמד מהו נושא ההשוואה
ומהי מטרתה

https://www.youtube.com/watch?v=X8FM1S1oxDw


זיהוי הפריטים המושווים–נושא ההשוואה 

המושווים הם סוגים של טלפונים חכמים



מטרת ההשוואה

?לשם מה ערכו את ההשוואה

?  לבדוק איזה מכשיר כדאי לרכוש•

? להחליט מהו המכשיר המומלץ בשוק כיום•

?להחליט איזה מכשיר עונה על הצרכים שלי•



קריטריונים/ יצירת תבחינים 
?מה הם התבחינים להשוואה שהופיעו בסרטון

מחיר•

צג•

ביצועים•

סוללה•

אבטחה•



?  מה למדנו עד כה על ההשוואה

?לזהות את נושא ההשוואה•

?לזהות את מטרת ההשוואה•

?לנסח תבחינים להשוואה•

?להכין מארגן גרפי להשוואה•

?להסיק מסקנות מתוך ההשוואה•



"נסיעת מבחן"צפייה בסרטון 

https://www.youtube.com/watch?v=f_VEjCw-nsQ

?מהו נושא ההשוואה בסרטון

.צפו בסרטון וכתבו מהו נושא ההשוואה

https://www.youtube.com/watch?v=f_VEjCw-nsQ


נושא ההשוואה

נסיעה בתחבורה פרטית ובתחבורה ציבורית



מטרת ההשוואה  

להראות את יתרונות התחבורה הציבורית  



תחבורה ציבוריתתחבורה פרטית

מחירי דלק גבוהיםעלות

תחזוקה שוטפת ותיקונים

נמוכה מאד

בעיות חנייהנוחות

פקקי תנועה

בעיות התמצאות בדרכים

מריבות עם נהגים

זמן איכות עם המשפחה

אין בעיות חנייה

הנוסע פנוי להנות מהדרך

נסיעה בתחבורה פרטית ותחבורה ציבורית-נושא ההשוואה 
להראות את יתרונות התחבורה הציבורית  –מטרת ההשוואה 

הטבלה ככלי לארגון המידע

תבחינים

המושווים



תחבורה ציבוריתתחבורה פרטית

מחירי דלק גבוהיםעלות

תחזוקה שוטפת ותיקונים

נמוכה מאד

בעיות חנייהנוחות

פקקי תנועה

בעיות התמצאות בדרכים

מריבות עם נהגים

זמן איכות עם המשפחה

אין בעיות חנייה

הנוסע פנוי להנות מהדרך

המסקנה

תבחינים

המושווים

...מן ההשוואה עולה ש

...ניתן להסיק ש

...המסקנה היא



המסקנה

מן ההשוואה עולה שנסיעה בתחבורה ציבורית עדיפה על פני תחבורה  •
.פרטית

.  ניתן להסיק שעדיף לנסוע בתחבורה ציבורית ולא בתחבורה פרטית•

. המסקנה היא שכדאי לנסוע בתחבורה ציבורית•



הפסקה

,תלמידים יקרים

השוואה על משימות לימוד של יש לכם עשר דקות הפסקה ובזמן הזה התרעננו וחשבו 
.שנתקלתם



ההשוואה בתחומי הדעת
השונים



השוואה מתוך מדעים



השוואה מתוך היסטוריה



שאלה שעוסקת בהשוואה

במה נבדלים ובמה דומים משחקיהם של ילדי האיכרים ממשחקי  

?הצעירים המתחנכים לאבירות וממשחקי הילדים היום

35עמוד ', היסטוריה לכיתה ז16-5עולמות נפגשים מאות  –" מסע אל העבר"

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=94818232#36.5395.5.default


ההשוואה בתחומי הדעת

היסטוריה

ממשחקי  של ילדי האיכרים במה נבדלים ובמה דומים משחקיהם 

?הילדים היוםוממשחקי הצעירים המתחנכים לאבירות 

', היסטוריה לכיתה ז16-5עולמות נפגשים מאות  –" מסע אל העבר"

35עמוד 



35עמוד ', היסטוריה לכיתה ז16-5עולמות נפגשים מאות  –" מסע אל העבר"לקוח מתוך 



35עמוד ', היסטוריה לכיתה ז16-5עולמות נפגשים מאות  –" מסע אל העבר"לקוח מתוך 



הילדים כיוםילדי האביריםילדי האיכרים

דומה

שונה

הטבלה ככלי לארגון מידע

תבחינים

המושווים

המשחקים אז והיום–נושא ההשוואה 
ללמוד על אורח החיים של הילדים  –מטרת ההשוואה 

אז והיום



מטלת השיעור
.אתם לומדים כבר כמה ימים באמצעות למידה מרחוק❑

השוו בין למידה מרחוק לבין למידה בתוך בית הספר על פי שלושה תבחינים ❑

.  לבחירתכם

.את המידע ארגנו באמצעות טבלה❑

.כתבו לפחות מסקנה אחת העולה מן ההשוואה❑



?  מה למדנו עד כה על ההשוואה

V. לזהות את נושא ההשוואה•

V.לזהות את מטרת ההשוואה•

V. לנסח תבחינים להשוואה•

V. להכין מארגן גרפי להשוואה•

Vלהסיק מסקנות מתוך ההשוואה •


