
 פ"אתשחורף רמזי תשובות נבצרים 

 טובעים בים המידע 

 .השפעת האינטרנט על יכולות החשיבה .1

פסקת השוואה קולחת ולכידה בסדר  התשובה תנוסח כפסקה ולא בטבלה!!!  -שאלת השוואה .2

   .הגיוני, שימוש במילות קישור ופיסוק הגיוני

 היום עבר  

צריכת 

 המידע 

צריכת המידע של האדם הממוצע לפני כמה  

עשורים הייתה קטנה בהרבה מן הצריכה  

 היום.

מבוגר אמריקני צורך מדי יום כמות מידע בהיקף 

  יחה של צריכת המידעשל עשרות ספרים, והצמ

 . כשישה אחוזים בשנה היא בשיעור של

אופן  

צריכת 

 המידע 

בעולם שבו הקשרים היו פנים אל פנים  

מייפים את כוחם של חברים   אנשים היו

בקבוצה לזכור פרטים. אנשים זכרו כמה  

 פרטים וסמכו על האחרים שיזכרו את השאר. 

שים החלו לראות באינטרנט מעין חבר נוסף  אנ

בקבוצת המידע, והם פורקים את הזיכרון  

 . במקום לחבר אמיתי למחשב

 

 

 פסקה דמהמחקר שנערך בבריטניה    א.  .3

בפסקה ד  .הנימוק: הביקורת של קאר נוגעת להפרעות הריכוז שיוצרת קבלת המידע בצורה מיידית

פחות ולכן זכרו    המחבר מוכיח זאת: סטודנטים שקיבלו גישה לאינטרנט בזמן הרצאה, היו מרוכזים

      .דפחות מן החומר הנלמ

 

 .זמינות המידע עשויה להיות יתרוןב. 

 

חוץ  )אין סכנה של איבוד מידע או שכחה  / יודע הכול   / מעודכן  / זמינות אפשריות: תשובות א.  .4

 . מבמוחו של כל אדם שליפה מהירה  /יקף מידע גדול יותר ה /(  למהפסקות חשמ

 

ר  הדבר שהדהים את החוקרים הוא שמשתתפים שהעתיקו מילה במילה תשובות מאתב. 

 .זכרו את המידע בזכות היכולות שלהם ולא בזכות "גוגל"   האינטרנט היו משוכנעים שהם

 

שהמשתתפים ידעו להבחין בין הזיכרון שלהם   החוקרים נדהמו משום שהם לא ציפו לכך, הם ציפו

 .ובין הזיכרון במחשב 

 

 



 ( 2015)  גולדנברג  ( 2016)  קרצר 

היקף  

השימוש 

באינטרנט  

 בישראל 

אנשים רבים בארץ ובעולם מבלים שעות  

 מידע.   רבות בצריכת

  מהישראלים גולשים יותר מחמש 30%בישראל 

 .כמעט כפול מהממוצע העולמי  —שעות ביום 

השפעת  

השימוש 

באינטרנט  

על המוח  

ועל  

 ן הזיכרו

 ות: השפעות שלילי

   הפרעות ריכוז •

  השפעה על דרך הלמידה שלנו •

   הסחות דעת •

   קריאה שטחית בלי התעמקות •

   הזיכרון נפגע •

 :השפעות חיוביות 

השימוש באינטרנט מפעיל מספר רב של   •

אזורים הקשורים לקבלת   / אזורים במוח

 .חלטות ולחשיבה מורכבתה

האינטרנט הופך להיות חלק מהמוח  • 

 ."חיצוני שלנו, "מעין זיכרון

 

 

 

 


