
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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ִ ׁש ּנ ּוִיים ֹמד ִלְחי ֹות ִעם  ִלְל
 

ֵ ּמָאה ה-20, ָהע ֹוָלם ָהָיה  ׁש ֹוֶנה ְמא ֹוד ֵמָהע ֹוָלם  ַ ּלת ַה ִ ּבְתִח ָ ׁשָנה,  ִלְפֵני ֵמָאה 
ִ ּבְתח ּום  ָ ׁשל:  ִ ּיים  ׁש ֹוִנים, ְלָמ ִ ּבְתח ּוֵמי ַח ֶ ׁשל ַה ּי ֹום. ֶאת ַהֶהְבֵ ּדִלים ר ֹוִאים 
ֵ ּתֲאר ּו  ֶ ּטְכנ ֹול ֹוְגָיה.  ַ ּמָ ּדע ְוַה ֹ ׁשֶרת  ּוִבְתח ּום ַה ִ ּתְק ִ ּבְתח ּום ַה ַ ּתְח ּב ּוָרה,  ַה

ָ ׁשָנה. ְ ּכֵמָאה  ֶ ׁש ּנ ֹוַלד ִלְפֵני   ִ ׁש ּנ ּוִיים ָעַבר ָאָדם  ָ ּמה  ַ ּכ ְלַעְצְמֶכם, 

ַ ּבֶ ּדֶרְך  ְ ּבס ּוִסים ַוֲעָגל ֹות. ֵהם ָעְצר ּו  ְ ּמ ׁש ּו  ַ ּת ְ ׁש ִ ׁשים ִה ֵ ּמָאה  ה-20 ֲאָנ ַ ּלת ַה ִ ּבְתִח
ֶ ׁשָרָצה  ְ ׁשכ ּו ְזַמן ָרב. ִמי  ֶ ׁשַה ּס ּוִסים ֹיאְכל ּו ְוָינ ּוח ּו, ְוָלֵכן ְנִסיע ֹות ִנְמ ְ ּכֵדי 
ָ ּכב ֹות ָנְסע ּו  ֶ ׁשָהַר ְ ּבָעָיה ָהְיָתה  ֶ ּכֶבת. ַה ָ ּבַר ֹסַע  ֹכל ִלְנ ֹסַע ְלָמק ֹום ָרח ֹוק ָהָיה ָי ִלְנ
ָ ׁשר  ְ ּתָחה ְמא ֹוד: ַה ּי ֹום ֶאְפ ַ ּפ ַ ּתְח ּב ּוָרה ִהְת ְ ּגד ֹול ֹות. ֵמָאז ַה ֵ ּבין ָעִרים  ַרק 
ָ ּכב ֹות  ּוְמט ֹוִסים.  ַ ּתְח ּב ּוָרה ְמִהיִרים: ְמכ ֹוִנ ּי ֹות, ַר ְ ּכֵלי  ִ ּגיַע ְלָכל ָמק ֹום. ֵי ׁש  ְלַה

ִ ּגיַע ְוָנַחת ַעל ַהָ ּיֵרַח. ָהָאָדם ָטס ַלֲחַלל ַוֲאִפ ּל ּו ִה

ֹ ׁשֶרת ָהְיָתה ַרק  ִ ּתְק ֶ ּבָעָבר ַה ְ ּגד ֹוִלים.  ִ ׁש ּנ ּוִיים  ֹ ׁשֶרת ָהי ּו  ִ ּתְק ִ ּבְתח ּום ַה ַ ּגם 
ְ ּכמ ֹו ֶטֶלפ ֹון, ַרְדי ֹו, ֶטֶלִויְזָיה  ִ ׁשיִרים  ֹ ּדַאר ְוִע ּת ֹוִנים. ָאז לֹא ָהי ּו ַמְכ ְ ּבֶעְזַרת 
ִ ׁשיִרים  ֵ ּמָאה ה-20. ַה ּי ֹום ַמְכ ֶ ׁשְך ַה ְ ּבֶמ ִ ׁש ּמ ּו ׁש ָהָאָדם  ֵ ׁשב. ֵהם ִנְכְנס ּו ְל  ּוַמְח

ַ ּבִית. ְ ּבָכל  ִ ּכְמַעט  ֶ ּלה ִנְמָצִאים  ֵא

ִ ּיים  ַ ּבִית. ַהַח ַ ּב ְ ּבַחֵ ּיי ַה ּי ֹום י ֹום  ְ ּגד ֹוָלה ַ ּגם  ֵ ּפָכה  ֶ ּטְכנ ֹול ֹוְגָיה ֵהִביָאה ְלַמְה ַה
ַ ּת ּנ ּור  ְ ּמָקֵרר, ַה ְ ּכמ ֹו: ַה ִ ׁשיִרים  ִ ּבְזכ ּות ַמְכ ִ ּלים  ֵ ּבה י ֹוֵתר ַק ָהְפכ ּו ַהְר
ֵ ּבס  ִ ּכְמַעט לֹא ָצִריְך ְלַכ ָ ׁשו  ֵ ּכִלים. ַעְכ ִ ּדיַח ַה ְ ּכִביָסה, ַמ ִ ּלי, ְמכ ֹוַנת ַה ְ ׁשַמ ַהַח

ִ ּיְתַקְלֵקל. ֶ ׁש ְ ּבִלי  ְ ּמָקֵרר  ַ ּב ֹאֶכל ְזַמן ָרב  ֹמר  ְ ׁש ָ ׁשר ִל ַ ּבָ ּיד , ְוֶאְפ ֵ ּכִלים  ֹחץ  ְוִלְר

ִ ּבְתח ּוִמים  ְ ּגד ֹוִלים  ּוְמִהיִרים  ִ ׁש ּנ ּוִיים  ָ  ּׁשִנים ָהַאֲחר ֹונ ֹות ָקר ּו  ֶ ׁשְך ֵמָאה ַה ְ ּבֶמ
ַ ּתֵ ּדר ִעם  ֹמד ְלִהְס ֵ ּמָאה ה-20 ָצִריְך ָהָיה ִלְל ַ ּלת ַה ִ ּבְתִח ֶ ׁש ּנ ֹוַלד   ׁש ֹוִנים. ָאָדם 
ִ ׁשיִרים  ְ ּבֵכִלים  ּוְבַמְכ ֵ ּמ ׁש  ַ ּת ְ ׁש ֹמד ְלִה ֶ ּלה. ה ּוא ָהָיה ָצִריְך ִלְל ִ  ּׁש ּנ ּוִיים ָהֵא ָ ּכל ַה
ַ ּתֵ ּדר. ֵהם  ְ ּמֻבָ ּגִרים ָלְמד ּו ְלִהְס ִ ׁשים ַה ֹרב ָהֲאָנ ֹקֶדם.  ֶ ׁש ּלֹא ָהי ּו  ִ ׁשים  ֲחָד
ִ  ּׁש ּנ ּוִיים  ֹכל ְלַהְתִאים ֶאת ָעְצמ ֹו. ַה ֶ ׁש ּלֹא ָי ִ  ּׁשים ְלִמי  ִ ּיים ַק ֶ ׁשַהַח ֵהִבינ ּו 

ָ ּתם. ֹמד ִלְחי ֹות ִא ְ ּזַמן ְוָלֵכן ַ ּגם ֲאַנְחנ ּו ְצִריִכים ִלְל ָ ּכל ַה ְ ּמִהיִרים ק ֹוִרים  ַה
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הפעלים

Traductionהוא - הווההוא - עברבנייןשם הפועל

imaginerמתארתיארפיעללתאר

utiliserמשתמשהשתמשהתפעללהשתמש

durerנמשךנמשךנפעללהימשך

se déveloperמתפתחהתפתחהתפעללהתפתח

arriverמגיעהגיעהפעיללהגיע

atterirנוחתנחתפעללנחות

amenerמביאהביאהפעיללהביא

devenirהופךהפךפעללהפוך

laver le lingeמכבסכיבספיעללכבס

laver vaiselleרוחץרחץפעללרחוץ

s'abîmerמתקלקלהתקלקלהתפעללהתקלקל

se débrouillerמסתדרהסתדרהתפעללהסתדר

adapterמתאיםהתאיםהפעיללהתאים

Vocabulaire

usage, utilisation שימוש différent שונה

appareil(s) מכשיר, מכשירים différence(s) הבדל, הבדלים

ordinateur(s) מחשב, מחשבים domaine(s) תחום, תחומים

presque כמעט transport תחבורה

réfrigérateur מקרר science et technologie מדע וטכנולוגיה

four electrique תנור חשמלי cheval סוס, סוסים

machine à laver מכונת כביסה attelage עגלה, עגלות

lave-vaisselle מדיח כלים train רכבת

changement(s) שינוי, שינויים avion מטוס

outil(s) כלי, כלים rapide מהיר

auparavant קודם espace חלל

majorité רוב lune ירח

agé(s) adj מבוגר, מבוגרים communication תקשורת

nous adapter להתאים את עצמנו poste דואר
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שאלות

1. איך חיים היום האנשים   לאחר השינויים שהיו במאה ה-20 
? תנו דוגמה משלושה תחומים.   

                                                                      
2. בקטע 3 כתוב:  "היום מכשירים אלה נמצאים....."

    על אלו מכשירים מדובר?                                             

3. במאה שלנו יש שינויים רבים.
 

    א. למי יכול להיות קשה בגלל השינויים? 
    ב. מה צריך  לעשות?                                                 

   
4.  סמנו:  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
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