
   הבנה והבעה –פרק א 

 בפרק זה שלושה טקסטים. קרא אותם, וענה על השאלות שאחריהם.

 טקסט א

 טכנולוגיה במערכת החינוך: בואו נלמד ממסילות הברזל 
על שינוי הלמידה עם טאבלטים.  19-[. בואו נלמד ממסילת הברזל במאה ה2016רותם, א' ])מעובד על פי  

 (2016בדצמבר  28-ב avrumrotem.blogspot.co.il-אוחזר מ, יומן הרשת של ד"ר אברום רותם

 



 

 השאלות

 .טקסט אענה על השאלות על פי 

מוצגים הטענות והנימוקים של הכותב, התומכים והמתנגדים לגבי  פסקה גב .1

 ?שילוב הטכנולוגיה בחינוך. מה הם הנימוקים של הצדדים השונים

 נימוק התומכים בשילוב טכנולוגיה בחינוך: 

 נימוק המתנגדים לשילוב טכנולוגיה בחינוך: 

 נימוק הכותב בנוגע לשילוב טכנולוגיה בחינוך: 

 ו, כיצד מציע הכותב לשלב את הטכנולוגיה בחינוך?    -על פי הפסקות ג .2

 ?19-מה לדעתו של הכותב אפשר ללמוד ממסילות הברזל במאה ה .3

 .    נכונההקף את התשובה ה

 .נפוצים כיום ומשמשים כל אדםטכנולוגיה וטלפונים חכמים  -

תוך שנים לא רבות הוקמו בצפון אמריקה ואירופה רשתות של מסילות ב -

 ברזל.

 לפעמים יש לבצע שינוי גם אם מידת ה"כדאיות" שלו אינה ברורה. -

 מי שלא יערוך שינויים יישאר מאחור ויהפוך לבלתי רלוונטי. -

 

 



 (ד)פסקה " קרה  ךכלא  תושבים בצפון אמריקה ואירופהשל ה "למזלםא.  .4

 ְלמה מתייחסת המילה "כך"?    

 מי יכין? –בפסקה ו ב. למי מתכוון הכותב בפועל "יכינו" 

 ג. העתק מהטקסט דוגמה להכנה כזו.

 

 יישאר מאחור" –"מי שלא יערוך שינויים ויתאים את עצמו ל"רוח הזמן"  .5

 )פסקה ז(

 הבא מן הטקסט דוגמה להתאמת מערכת החינוך ל"רוח הזמן".

 

בכתיבת טיעון הכותב משתמש ברכיבי טיעון שונים: טענת הכותב, הנמקה,  .6

טענת נגד, הפרכה, הסתייגות. מבין הרכיבים האלה, בחר בשני רכיבים 

   המבטא אותו משפט אחד. לכל רכיב העתק בפסקה גהמצויים 

נימוקים לטענה של רותם  שמערכת החינוך צריכה לערוך שינוי  3ציין  .7

 למידה לסביבה דיגיטלית.-סביבת ההוראהולהפוך את 

 פירון טוען שהמורים הם המובילים, הם המנהיגים והם בעלי העוצמה.  .8

 קבע על פי פסקה ז מה תפקידו של המורה בעולם הטכנולוגי?

העתק את המשפט הנכון  -מסיפור מסילת הברזל    הכותב מבקש שנלמד .9

 ביותר

 מה לדעתו אפשר ללמוד ממסילות הברזל?

 השימוש בטכנולוגיה נפוץ כיום אצל כל אדם ואצל כל גוף ארגוני. .1

תוך שנים לא רבות הוקמו בצפון אמריקה ואירופה רשתות של מסילות  .2

 ברזל.

 לפעמים יש לבצע שינוי גם אם מידת ה"כדאיות" שלו אינה ברורה. .3

 מי שלא יערוך שינויים יישאר מאחור ויהפוך לבלתי רלוונטי. .4

 

  

 

 

 
 
 

 



 בטקסט 

 אמצעי או מטרה?  –טכנולוגיה בחינוך 
, ירחון ארגון המורים –קשר עין [. חידושים טכנולוגיים בין סיכון לסיכוי. 2016] 1פירון, ש')מעובד על פי  

 (16-14, עמ' 258גיליון 

 

 

                                                           
1
 הרב שי פירון הוא שר החינוך לשעבר. 



 השאלות

 .טקסט בענה על השאלות  על פי 

בשנים האחרונות מתרחבת התופעה של שילוב הטכנולוגיה בחינוך:  א. .11

לוחות חכמים ומחשבים בכיתות הלימוד, סביבות למידה דיגיטליות ואפילו 

 מחשב לכל תלמיד.

מה דעתו של שי פירון, כותב טקסט ב, על תופעה זו? כיצד הוא מנמק את 

 דעתו?    

האפשרות להירשם לבית במסגרת שילוב הטכנולוגיה בחינוך ניתנת לך ב. 

ספר וירטואלי, שבו לומדים את מקצועות הלימוד מן הבית באמצעות 

המחשב והאינטרנט, או להירשם לבית הספר שבו אתה לומד כיום בשיטות 

 הלימוד המוכרות לך.

 במה תבחר? נמק את קביעתך.    

 

הכותב מציין במאמרו עקרונות ללמידה מוצלחת ותפקידים אפשריים של  .11

לוגיה המתאימים לעקרונות אלה. השלם את הטבלה שלפניך על פי הטכנו

 הטקסט.    

 תפקיד הטכנולוגיה עקרונות ללמידה מוצלחת

  מציבה במרכז את המשמעות

להפוך את הלומד לאדם שיש לו  

 כלים ללמידה עצמית

יוצרת קשר עמוק בין המורה 

 לתלמיד

 

 

 שנילמידה? ציין יעיל בעל פי הכותב, באילו תנאים הטכנולוגיה תהיה כלי  .12

 תנאים.    

כותב טקסט ב, שי פירון, מציין במאמרו עקרונות בסיסיים למערכת חינוך  .13

מצליחה. מבין המשפטים שלפניך, הקף את המשפטים הנכונים על פי 

 העקרונות של שי פירון.

 יד התלמידים הוא להצליח בבחינה.תפקיד המורה הוא להעביר ידע ותפק -

 חשוב שהלמידה תשפיע על חיי התלמיד. -



 הקשר של התלמיד עם הקהילה הוא חלק חשוב מן הלמידה. -

 התלמידים צריכים ללמוד לבד את החומר באמצעים טכנולוגיים. -

 ידיעת העבר חשובה לא פחות מהכנת התלמידים לעתיד. -

 להיות קשוב להם.המורה צריך להעריך את תלמידיו ו -

בשני המאמרים נכתב כי הטכנולוגיה כבר הפכה להיות חלק בלתי נפרד  .14

רותם ופירון, חלוקים ביניהם באשר  –מהלמידה בביה"ס, אולם הכותבים 

לאופן שיש לשלב אותה במהלך השיעור. כתוב על הדרך בה כל אחד מציע 

 . )שאלת שילוב טקסטים(לשלב את הטכנולוגיה

מתרחבת התופעה של שילוב הטכנולוגיה בחינוך: לוחות  בשנים האחרונות .15

חכמים ומחשבים בכיתות הלימוד, סביבות למידה דיגיטליות ואפילו מחשב 

 לכל תלמיד .

מה דעתו של הרב שי פירון, שר החינוך לשעבר, על תופעה זאת? וכיצד הוא 

 ) שאלת עמ"ר( הבע את דעתך מניסיונך כתלמיד. מנמק אותה?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 גטקסט 

 ללמוד עם טכנולוגיה
סקר בקרב בני נוער בישראל על למידה  –ללמוד עם טכנולוגיה [. 2012דרור, י' וגרשון, ס' ])מעובד על פי  

 (19, 7. המכללה למנהל, בית הספר לתקשורת, עמ' והוראה בשילוב טכנולוגיה

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 מהי המסקנה העיקרית מן התרשים שלמעלה?     א. .16

אפשר לשבץ את המסקנה שכתבת? נמק את  טקסט בפסקה בבאיזו  ב.

 קביעתך.    

 

    סיכום ממזג

תרומת על סמך שלושת הטקסטים שקראת, כתוב סיכום ממזג בנושא     .17

 של הכותבים השוניםנימוקים . בסיכומך התייחס להטכנולוגיה לחינוך

  את הטכנולוגיה בחינוך. חשוב לשלבמדוע 

על דרכי מסירה מקובלות ועל אזכור מקורות המידע בתוך הסיכום הקפד 

 ובסופו )ביבליוגרפיה(. 

 .מילים 200כתוב בהיקף של 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


