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ללמוד לחיות עם שינויים
לפני מאה שנה ,בתחילת המאה ה ,20-העולם היה שונה מאוד מהעולם
של היום .את ההבדלים רואים בתחומי חיים שונים ,למשל :בתחום
התחבורה ,בתחום התקשורת ובתחום המדע והטכנולוגיה .תארו
לעצמכם ,כמה שינויים עבר אדם שנולד לפני כמאה שנה.
בתחילת המאה ה 20-אנשים השתמשו בסוסים ועגלות .הם עצרו
בדרך כדי שהסוסים יאכלו וינוחו ,ולכן נסיעות נמשכו זמן רב .מי
שרצה לנסוע למקום רחוק היה יכול לנסוע ברכבת .הבעיה הייתה
שהרכבות נסעו רק בין ערים גדולות .מאז התחבורה התפתחה מאוד:
היום אפשר להגיע לכל מקום .יש כלי תחבורה מהירים :מכוניות,
רכבות ומטוסים .האדם טס לחלל ואפילו הגיע ונחת על הירח.
גם בתחום התקשורת היו שינויים גדולים .בעבר התקשורת הייתה רק
בעזרת דואר ועיתונים .אז לא היו מכשירים כמו טלפון ,רדיו ,טלוויזיה
ומחשב .הם נכנסו לשימוש האדם במשך המאה ה .20-היום מכשירים
אלה נמצאים כמעט בכל בית.
הטכנולוגיה הביאה למהפכה גדולה גם בחיי היום יום בבית .החיים
הפכו הרבה יותר קלים בזכות מכשירים כמו :המקרר ,התנור
החשמלי ,מכונת הכביסה ,מדיח הכלים .עכשיו כמעט לא צריך לכבס
ולרחוץ כלים ביד  ,ואפשר לשמור אוכל זמן רב במקרר בלי שיתקלקל.
במשך מאה השנים האחרונות קרו שינויים גדולים ומהירים בתחומים
שונים .אדם שנולד בתחילת המאה ה 20-צריך היה ללמוד להסתדר עם
כל השינויים האלה .הוא היה צריך ללמוד להשתמש בכלים
ובמכשירים חדשים שלא היו קודם .רוב האנשים המבוגרים למדו
להסתדר .הם הבינו שהחיים קשים למי שלא יכול להתאים את עצמו.
השינויים המהירים קורים כל הזמן ולכן גם אנחנו צריכים ללמוד
לחיות איתם.
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מד ִלְחיוֹת ִעם ִשׁנּוּ ִיים
ִלְל ֹ
ִלְפֵני ֵמָאה ָשָׁנהִ ,בְּתִח ַלּת ַה ֵמָּאה הָ ,20-העוָֹלם ָהָיה שׁוֶֹנה ְמאוֹד ֵמָהעוָֹלם
ֶשׁל ַהיּוֹםֶ .את ַהֶהְבֵדִּלים רוִֹאים ִבְּתחוֵּמי ַח ִיּים שׁוֹ ִניםְ ,לָמ ָשׁלִ :בְּתחוּם
שֶׁרת וִּבְתחוּם ַה ַמָּדּע ְוַה ֶטְּכנוֹלוֹ ְגָיהֵ .תֲּארוּ
ַה ַתְּחבּוָּרהִ ,בְּתחוּם ַה ִתּ ְק ֹ
ְלַעְצְמֶכםַ ,כּ ָמּה ִשׁנּוּ ִיים ָעַבר ָאָדם ֶשׁנּוַֹלד ִלְפֵני ְכֵּמָאה ָשָׁנה.
ִבְּתִח ַלּת ַה ֵמָּאה הֲ 20-אָנ ִשׁים ִה ְשׁ ַתּ ְמּשׁוּ ְבּסוִּסים ַוֲעָגלוֹתֵ .הם ָעְצרוּ ַבֶּדֶּרְך
ְכֵּדי ֶשַׁהסּוִּסים ֹיאְכלוּ ְוָינוּחוְּ ,וָלֵכן ְנִסיעוֹת ִנְמ ְשׁכוּ ְזַמן ָרבִ .מי ֶשָׁרָצה
ִל ְנסַֹע ְלָמקוֹם ָרחוֹק ָהָיה ָיֹכל ִל ְנסַֹע ָבַּר ֶכֶּבתַ .ה ְבָּעָיה ָה ְיָתה ֶשָׁהַר ָכּבוֹת ָנְסעוּ
ַרק ֵבּין ָעִרים ְגּדוֹלוֹתֵ .מָאז ַה ַתְּחבּוָּרה ִהְת ַפּ ְתָּחה ְמאוֹדַ :היּוֹם ֶאְפ ָשׁר
ְלַה ִגּיַע ְלָכל ָמקוֹםֵ .ישׁ ְכֵּלי ַתְּחבּוָּרה ְמִהיִריםְ :מכוֹ ִניּוֹתַ ,ר ָכּבוֹת וְּמטוִֹסים.
ָהָאָדם ָטס ַלֲחַלל ַוֲאִפלּוּ ִה ִגּיַע ְוָנַחת ַעל ַהָיֵּרַח.
שֶׁרת ָה ְיָתה ַרק
שֶׁרת ָהיוּ ִשׁנּוּ ִיים ְגּדוִֹליםֶ .בָּעָבר ַה ִתּ ְק ֹ
ַגּם ִבְּתחוּם ַה ִתּ ְק ֹ
ְבֶּעְזַרת דַֹּאר ְוִעתּוֹ ִניםָ .אז לֹא ָהיוּ ַמְכ ִשׁיִרים ְכּמוֹ ֶטֶלפוֹןַ ,רְדיוֶֹ ,טֶלִויְזָיה
וַּמְח ֵשׁבֵ .הם ִנְכ ְנסוּ ְל ִשׁמּוּשׁ ָהָאָדם ְבֶּמ ֶשְׁך ַה ֵמָּאה הַ .20-היּוֹם ַמְכ ִשׁיִרים
ֵא ֶלּה ִנְמָצִאים ִכְּמַעט ְבָּכל ַבּ ִית.
ַה ֶטְּכנוֹלוֹ ְגָיה ֵהִביָאה ְלַמְה ֵפָּכה ְגּדוָֹלה ַגּם ְבַּחֵיּי ַהיּוֹם יוֹם ַבּ ַבּ ִיתַ .הַח ִיּים
ָהְפכוּ ַהְר ֵבּה יוֵֹתר ַק ִלּים ִבְּזכוּת ַמְכ ִשׁיִרים ְכּמוַֹ :ה ְמָּקֵררַ ,ה ַתּנּוּר
ַהַח ְשַׁמ ִלּיְ ,מכוַֹנת ַה ְכִּביָסהַ ,מִדּיַח ַה ֵכִּליםַ .עְכ ָשׁו ִכְּמַעט לֹא ָצִריְך ְלַכ ֵבּס
מר אֶֹכל ְזַמן ָרב ַבּ ְמָּקֵרר ְבִּלי ֶשׁ ִיְּתַקְלֵקל.
חץ ֵכִּלים ַבָּיּד ְ ,וֶאְפ ָשׁר ִל ְשׁ ֹ
ְוִלְר ֹ
ְבֶּמ ֶשְׁך ֵמָאה ַה ָשּׁ ִנים ָהַאֲחרוֹנוֹת ָקרוּ ִשׁנּוּ ִיים ְגּדוִֹלים וְּמִהיִרים ִבְּתחוִּמים
מד ְלִהְס ַתֵּדּר ִעם
שׁוֹ ִניםָ .אָדם ֶשׁנּוַֹלד ִבְּתִח ַלּת ַה ֵמָּאה הָ 20-צִריְך ָהָיה ִלְל ֹ
מד ְלִה ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ ְבֵּכִלים וְּבַמְכ ִשׁיִרים
ָכּל ַה ִשּׁנּוּ ִיים ָהֵא ֶלּה .הוּא ָהָיה ָצִריְך ִלְל ֹ
קֶדםֹ .רב ָהֲאָנ ִשׁים ַה ְמֻּבָגִּרים ָלְמדוּ ְלִהְס ַתֵּדּרֵ .הם
ֲחָד ִשׁים ֶשׁלֹּא ָהיוּ ֹ
ֵהִבינוּ ֶשַׁהַח ִיּים ַק ִשּׁים ְלִמי ֶשׁלֹּא ָיֹכל ְלַהְתִאים ֶאת ָעְצמוַֹ .ה ִשּׁנּוּ ִיים
מד ִלְחיוֹת ִא ָתּם.
ַה ְמִּהיִרים קוִֹרים ָכּל ַה ְזַּמן ְוָלֵכן ַגּם ֲאַנְחנוּ ְצִריִכים ִלְל ֹ
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הפעלים
שם הפועל
לתאר
להשתמש
להימשך
להתפתח
להגיע
לנחות
להביא
להפוך
לכבס
לרחוץ
להתקלקל
להסתדר
להתאים

בניין
פיעל
התפעל
נפעל
התפעל
הפעיל
פעל
הפעיל
פעל
פיעל
פעל
התפעל
התפעל
הפעיל

הוא  -עבר
תיאר
השתמש
נמשך
התפתח
הגיע
נחת
הביא
הפך
כיבס
רחץ
התקלקל
הסתדר
התאים

הוא  -הווה
מתאר
משתמש
נמשך
מתפתח
מגיע
נוחת
מביא
הופך
מכבס
רוחץ
מתקלקל
מסתדר
מתאים

Traduction
imaginer
utiliser
durer
se déveloper

arriver
atterir
amener
devenir
laver le linge
laver vaiselle
s'abîmer
se débrouiller
adapter

Vocabulaire
שונה
הבדל ,הבדלים
תחום ,תחומים
תחבורה
מדע וטכנולוגיה
סוס ,סוסים
עגלה ,עגלות
רכבת
מטוס
מהיר
חלל
ירח
תקשורת
דואר

différent
)différence(s
)domaine(s
transport
science et technologie
cheval
attelage
train
avion
rapide
espace
lune
communication
poste

שימוש
מכשיר ,מכשירים
מחשב ,מחשבים
כמעט
מקרר
תנור חשמלי
מכונת כביסה
מדיח כלים
שינוי ,שינויים
כלי ,כלים
קודם
רוב
מבוגר ,מבוגרים
להתאים את עצמנו

usage, utilisation
)appareil(s
)ordinateur(s
presque
réfrigérateur
four electrique
machine à laver
lave-vaisselle
)changement(s
)outil(s
auparavant
majorité
agé(s) adj
nous adapter
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שאלות
 .1איך חיים היום האנשים לאחר השינויים שהיו במאה ה20-
? תנו דוגמה משלושה תחומים.
 .2בקטע  3כתוב" :היום מכשירים אלה נמצאים".....
על אלו מכשירים מדובר?
 .3במאה שלנו יש שינויים רבים.
א .למי יכול להיות קשה בגלל השינויים?
ב .מה צריך לעשות?
 .4סמנו :נכון  /לא נכון
א .בתחילת המאה ה 20-היה אפשר להגיע לכל מקום ברכבת.
נכון  /לא נכון
ב .שינויים רבים קרו בתחילת המאה העשרים וקורים גם
היום.
נכון  /לא נכון
ג .השינויים בעבודות הבית קרו בזכות התפתחות הטכנולוגיה.
נכון  /לא נכון
ד .רק אנשים צעירים מאוד יכולים להסתדר עם שינויים
גדולים.
נכון  /לא נכון

