בס"ד
כתבו סקירה ספרותית שתופיע בעיתון בית הספר על פי המאמר "לכודים ברשת" והקטע הנלווה.
בסקירה הציגו את ההשפעות החיוביות ואת ההשפעות השליליות של האינטרנט על בני האדם.

מערכת וואלה ()2015

ורדה גיל ()2003

מאחד -שני המאמרים הציגו גם
השפעות חיוביות וגם השפעות
שליליות

השפעות



חיוביות של
האינטרנט



השפעות



יש אפשרות לפרט לפנות להמון אנשים בעולם ולהשפיע

האינטרנט נציע לאנשים בעלי קשיים

מאחד -שני המאמרים התייחסו

עליהם בקלות ובעוצמה

חברתיים קבוצות דיון ותמיכה וכן מידע

לאוכלוסיות מיוחדות (נשים מסורתיות

שבירת הבדידות של הפרט בחברה סגורה לדוגמה נשים

על התופעה ודרכים להתמודד אתה.

ואנשים בעלי קשיים חברתיים)

בחברה המסורתית יכולות לפתח חיים עצמאיים
שליליות
של האינטרנט



אקרים יכולים לחשוף מידע אישי של הפרט ושל המדינה

מאפשר לאנשים להתחמק מהתמודדות

מאחד -שתי ההשפעות השליליות של

המצוי ברשת.

עם קשיים חברתיים באמצעות הימלטות

מערכת וואלה מתייחסות לפגיעה

ממשלות יכולות לנהל מעקב סמוי וצמוד אחרי כל אזרח

אל העולם הווירטואלי ויצירת קשרים

בפרטיות של האדם

וירטואליים ברשת

המחשבות שלי תוך כדי כתיבה.....

דוגמה לסיכום
רשת האינטרנט מתפתחת כל הזמן ומשנה את העולם שאנו חיים בו במהירות רבה.

פתיחה :הפתיחה מציגה את הנושא :העתקתי לפתיחה משפט ניטראלי מתוך אחד

להתפתחות זו השפעות רבות על האנושות וכמו כל שינוי משמעותי לחיי האדם

המאמרים.

ההתחדשות מהווה עבורנו אתגר.

סיימתי את הפתיחה בשאלה שאענה עליה במאמר.

מה הן ההשפעות של האינטרנט על חיי האדם? האם האינטרנט שאינינו יכולים
בלעדיו עשה לאנושות רק טוב?

הפתיחה מחזקת את העובדה שהנושא "השפעות האינטרנט" הוא לב המאמר שאני
כותבת ולא הכותבים או המאמרים שעליהם אני מסתמכת.
הפתיחה יוצרת טקסט עצמאי ולא מהוקשר.
מודעות לנמענים :המאמר נכתב בסגנון שיתאים לעיתון בית הספר כפי שנדרש במטלה.

מערכת וואלה ( )2015וורדה גיל ( )2003הציגו במאמרים את ההשפעות החיוביות
ואת ההשפעות השליליות של האינטרנט על בני האדם.
ההשפעות החיוביות ,לפי מערכת וואלה ( ,)2015הן קודם כל שיש אפשרות לפרט
לפנות להמון אנשים בעולם ולהשפיע עליהם בקלות ובעוצמה.
בנוסף גם אוכלוסיות מיוחדות יכולות להתקדם ולקבל מענה בזכות האינטרנט:
אוכלוסייה סגורה כמו נשים בחברה המסורתית יכולות לפתח חיים עצמאיים
(מערכת וואלה )2015,וכן אוכלוסייה בעלת קשיים חברתיים יכולה למצוא דרך
האינטרנט קבוצות דיון ותמיכה וכן מידע על התופעה ודרכים להתמודד אתה (ורדה
גיל)2003 ,

מאידך לא נוכל להתעלם מכך שלאינטרנט גם השפעות שליליות ,ורדה גיל ()2003

מבנה :בחרתי להציג במבנה קודם את ההשפעות החיוביות של האינטרנט על בני האדם
ורק אח"כ את ההשפעות השליליות .מילת קישור של השוואה  /ניגוד
פתחתי בהכללה ששני המאמרים הביאו גם את הטוב וגם את הרע.
פתחתי בכללה את המאחד לאוכלוסיות המיוחדות.
הכתיבה לכידה ומקושרת שימוש במילת קישור להוספה (בנוסף ,וכן) ולניגוד (מאידך).
הצגתי מקורות המידע בגוף הטקסט -המידע מיוחס לכותבים.
נעשה שימוש בדרכי מסירה ופעלי אמירה( על פי חיים בר-לב ,חיים בר-לב מציג ,ציטוט) 


פתחתי בכללה את הצגת הפגיעה בזכות לפרטיות.

מציגה במאמרה שאותה אוכלוסייה בעלת קשיים חברתיים יכולה גם להתחמק
מהתמודדות עם הקשיים החברתיים שלה באמצעות הימלטות אל העולם הווירטואלי
ויצירת קשרים וירטואליים ברשת .מערכת וואלה ( )2015מוסיפה שבגלל האינטרנט
הזכות לפרטיות עלולה להיפגע .אקרים יכולים לחשוף מידע אישי של הפרט ושל
המדינה המצוי ברשת וכן ממשלות יכולות לנהל מעקב סמוי וצמוד אחרי כל אזרח.
בביליוגרפיה :מערכת וואלה ,לכודים ברשת ,וואלה20015 ,
ורדה גיל ,לכודים ברשת ,על סדר היום2003 ,

בביליוגרפיה מתוך מראה המקום בסוף המאמר

