בס"ד
קרא את קטע א שלפניך ,וענה על השאלות  1-5שאחריו.

לכודים ברשת
מעובד על פי "לכודים ברשת" ,מערכת וואלה!  , TECHאוחזר ב־2015/2/13

רשת האינטרנט מתפתחת כל הזמן ומשנה את העולם שאנו חיים בו במהירות
רבה ,וזאת בניגוד לטכנולוגיות אחרות שמשתנות לאט ,כמו טכנולוגיות לייצור
חשמל.
חוקר אינטרנט העוקב ברציפות אחרי מהפכת המידע אומר" :אנו עדים יום־
יום להשפעה הגדולה של העולם הווירטואלי על חיינו .המעבר לעידן
האינטרנט מביא ִאתו שינויים מרחיקי לכת התורמים לחיי היום־יום שלנו ,אך
שינויים אלה מעוררים בנו גם חששות וחוסר ודאות בנוגע להשפעות שלהם
עלינו בעתיד".
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השינוי העיקרי המאפיין את רשת האינטרנט בשנים האחרונות הוא המעבר
של האינטרנט מן המחשב הנייח לטלפון הנייד .האינטרנט שנמצא בטלפון
הנייד שברשותנו מאפשר לנו להיות מחוברים לרשת בכל רגע .כבר כיום
משּווקים חפצים הצמודים אלינו ,כמו צמידים ושעונים ,המספקים לנו מידע
על עצמנו ,על המקום שבו אנו נמצאים ,על הפעילות שלנו ,על ההתנהגות שלנו,
ואפילו על מצבנו הרפואי .לדברי החוקר ,בעתיד נוכל גם לגלוש באמצעותם
ברשת.
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המעבר מן הנייח לנייד גורר אתו תופעה מהפכנית נוספת ,ושמה "האינטרנט
של הדברים" .משמעותה היא שמכשירים "רגילים" -מכוניות ,מערכות הָ ְשקָ יה
ואפילו מקרר -משתלבים ברשת ונהפכים למכשירים "חכמים" שאנו יכולים
לשלוט בהם גם מרחוק .למשל הפעלה מרחוק של דּוּּד המים בבית כדי שיהיו
לנו מים חמים כשנגיע.
להשפעות של ההתפתחות הטכנולוגית יש צדדים חיוביים וצדדים שליליים.
מצד אחד ההתפתחות הטכנולוגית האדירה והחדירה של הרשת לכל תחומי
החיים תורמות לחברה האנושית כולה .לדוגמה ,באמצעות פייסבוק ,טוויטר
ורשתות חברתיות אחרות יש היום לכל פְ ָרט אפשרות לפנות למיליוני בני אדם
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בעולם ולהשפיע עליהם ביתר קלות וביתר עוצמה .כמו כן הן שוברות את
הבדידות של הפרט בחברה סגורה :באמצעות האינטרנט נשים בחברה
מסורתית יכולות בפעם הראשונה בחייהן להרחיב אופקים ,ללמוד ולפתוח
חשבון בנק משל עצמן.
מצד אחר הרשת היא כלי מסוכן מאוד כאשר משתמשים בה אנשים שיש להם
מטרות שליליות :ממשלות יכולות לנהל מעקב סָ מּוי וצמוד אחרי כל אזרח,
אקרים מתוחכמים יכולים להשתמש במידע שברשת ולחשוף סודות אישיים
והָ ֵ
של הפרט וסודות של המדינה.
החוקר מסכם את התופעה וקובע" :האינטרנט נעשה חלק מן החיים
האמתיים ,הוא מלווה אותנו לכל מקום .המיזוג הזה בין העולם הווירטואלי
ובין החיים האמתיים הוא אחד האתגרים הגדולים העומדים לפני האנושות
כולה".
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ענה על כל השאלות
שים לב :העתקה מן הקטע של משפטים מיותרים תגרום להפחתת נקודות.

.1

א .על פי שורות , 1-3מהי הטענה של כותב הקטע?

ב .קרא שורות  8-17בקטע.
 )1מהו השינוי העיקרי המוזכר בשורות אלה?

 )2על פי שורות אלה ,מה הן שתי התוצאות של השינוי שציינת שמשפיעות
על חיי היום־יום שלנו?
תוצאה : 1
____________________________________
תוצאה : 2
____________________________________

 )3הבא משורות  10-17דוגמה אחת לכל תוצאה שציינת בסעיף 2
דוגמה לתוצאה :1
____________________________________

דוגמה לתוצאה :2
____________________________________
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 .2לדברי כותב הקטע ,החדירה של רשת האינטרנט לכל תחומי החיים
משפיעה על תחומי החברה והתרבות — לטוב ולרע.
א .לפניך ארבעה משפטים ,ובכל אחד מהם דוגמה אחת להשפעה על
חיינו בעקבות חדירת הרשת לכל תחומי החיים.
ליד כל משפט כתוב אם הוא ממחיש השפעה חיובית או השפעה
שלילית ,על פי הקטע.
 לכל אזרח יש אפשרות להביע דעה על כל נושא בכל מקום.
_____________
 ממשלות יכולות לפקח על האזרחים שלהן ביתר קלות.
_____________
 נשים בחברה המסורתית יכולות לפתח חיים עצמאיים.
_____________
אקרים יכולים לחשוף מידע אישי המצוי ברשת.
 הָ ֵ
_____________

ב .בחר באחת מארבע הדוגמאות בסעיף א ,והסבר מה חיובי או שלילי
בהשפעה שהיא ממחישה.
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.3

חוקר האינטרנט ,המוזכר שלוש פעמים בקטע ,מציג את עמדתו

בנוגע לשינויים ולהשפעותיהם על חיינו.
א) 1 .מהי עמדתו של החוקר כלפי השינויים ,לפי דבריו בקטע?

) 2העתק מדבריו שני ביטויים התומכים בתשובתך.

ב .לדעתך ,האם כותרת המאמר מתאימה לעמדת החוקר שציינת
בסעיף א? נמק את דבריך.
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.4

א .לפניך משפט .קרא אותו ,וענה על השאלה שאחריו.

מכשירים כמו מכוניות ,מערכות השקיה ואפילו מקרר משתלבים ברשת.
מה תפקידה של המילית "כמו" במשפט זה?

ב .בשורות  1-3כותב הקטע עורך השוואה בין שני דברים.
) 1בין אילו דברים הוא משווה?

) 2מדוע הכותב משתמש במבנה של השוואה בשורות אלה?
הקף את התשובה הנכונה.
 oלהדגיש את הטענה המנוגדת
 oלסכם את טענתו
 oלסתור את הטענה המנוגדת
 oלחזק את טענתו
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.5

א .בשורה  9מוזכרים שני מונחים" :נייח" ו"נייד".

השלם את המשפט:
ההבדל בין "נייח" ל"נייד" הוא:

ב .בשורה  7כתוב ]..[" :בנוגע להשפעות שלהם עלינו בעתיד".
לְמָ ה מכוונת המילה "שלהם" במשפט זה?

ג .בשורות  23-24כתוב" :באמצעות האינטרנט נשים בחברה מסורתית יכולות
בפעם הראשונה בחייהן להרחיב אופקים".
מה פירוש צירוף המילים "להרחיב אופקים" בקטע? הקף את התשובה
הנכונה:
 oלרכוש השכלה וידע
 oלפתוח חשבון בנק
 oלצאת למסע ארוך
 oלהגדיל את ההכנסות
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פרק ב :הבעה
לפניך קטע נוסף העוסק באותו הנושא שעסק בו קטע א.
קרא את הקטע ,וכתוב סיכום ממזג ,לפי ההנחיות שאחרי הקטע.
אנשים המתקשים ביצירת קשר פנים אל פנים בוחרים לעתים להתחמק
מהתמודדות עם הקשיים שלהם באמצעות ההימלטות אל העולם
הווירטואלי ויצירת קשרים וירטואליים ברשת .הם נסחפים לפעילות זו עד
שהם מאבדים שליטה .בכך הם מגבירים את הניתוק החברתי שלהם מן
הסביבה הקרובה להם.
אחת הדרכים לחבר אנשים כאלה לסביבתם היא טיפוח של קשרים
חבר תיים :יצירת קשרים חברתיים חדשים ,יציאה לטיולים ולקולנוע,
פעילויות למען הקהילה וכדומה .האינטרנט עצמו מציע לאנשים כאלה
קבוצות דיון ותמיכה וכן מידע על התופעה ועל הדרכים להתמודד אתה.

מעובד על פי ורדה גיל ושות' "לכודים ברשת" ,על סדר היום ,גיליון , 18תשס"ג

כתיבת סיכום ממזג:
כתוב סיכום ממזג של שני הקטעים א-ב.
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..
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