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 הגימנסיה הריאלית – 'מקיף א
 "דורות"חטיבת הביניים 

 
 
 

 

 )עולים לט'( ח' לתלמידילדוגמה מבחן בעברית 
 שם:______________
 כיתה:_____________

 
 .קראו היטב את הטקסט שלפניכם וענו על השאלות שאחריו

 

 

 אם אינך יכול לנצח אותם, הצטרף אליהם:
 פני?האם משחקי מחשב פעילים הם מאמץ גו

  רז, ד"ר נעמה קונסטנטיני-ד"ר גל דובנוב

 , מדיקל מדיה9772, דצמבר 07מתוך כתב העת הישראלי לרפואת ילדים, מס' 

 

המחשב הביתי. התפתחות הטכנולוגיה  –בית נוסף בקרב משפחות רבות -זה כמעט שלושה עשורים קיים בן 1פס' 
ב, והולידה משחקי מחשב מרשימים, מפתים אפשרה גרפיקה מהוללת, מהירות תגובה מרשימה, תחכום ר

וממכרים. הישיבה מול המחשב והטלוויזיה נחשבת אחד הגורמים המרכזיים לשכיחות הגוברת של השמנת 
הילדים בעידן הנוכחי. ניסיונות רבים של הורים לנתק את ילדיהם מהמסך לטובת רכיבה על אופניים, 

עולים בתוהו. בשנים האחרונות אנו עדים  –רב משפחתית משחקי כדור, הליכה עם הכלב או אפילו ארוחת ע
 המשחקים הפעילים, שהם שילוב של משחק מחשב עם פעילות גופנית. –לסוג חדש של משחקים 

כבר לפני כעשרים שנה נבדקה הוצאת האנרגיה של ילדים בעת משחק מחשב מסוג "פק מן", וסוכם כי זאת  2פס' 
מה בינונית. בהמשך, הופיעו משחקים שבהם יש פעילות של ממש. שטיחי פעילות הדומה למאמץ גופני בעוצ

 הריקוד היו ההצלחה הממשית הראשונה. 
 

  שטיחי ריקוד 3פס' 
פי -פי קצב המוזיקה ועל-שטיחי הריקוד הם מעין מזרנים המונחים על הרצפה, ומחוברים למשחק מחשב. על

על האזור המיועד על השטיח. בקצב הפעיל ביותר, סימנים על המסך, השחקנים צריכים ללחוץ ברגליהם 
מדובר בפעילות של ממש, שעוצמתה מעל לדרישות המינימאליות של פעילות גופנית אירובית בילדים, והיא 
מקבילה להליכה במהירות בינונית. נמצא גם כי פעילות על שטיח ריקוד מסוג זה, כאשר היא מבוצעת על פני 

משקל, ירידה בלחץ הדם הממוצע ושיפור בכושר הגופני. מכאן עולה כי אכן שבועות, מאפשרת ירידה ב 19
ניתן להתייחס אל משחק באמצעות שטיח ריקוד כאל פעילות גופנית, שיכולה לשמש פתרון טוב במיוחד 

לנערים ולנערות שמעוניינים לבצע פעילות גופנית או אוהבים ריקוד, אך מסיבות שונות אינם מגיעים לכמות 
 המומלצת. היומית

 
  קונסולת משחק 4פס' 

בדור הבא של המשחקים הפעילים השחקנים מבצעים את משימותיהם באמצעות תנועות גוף מלאות יותר, 
ולעתים תנועות שממש מדמות תנועות מענפי ספורט שונים. משחקים אלה, כגון: קונסולות המשחק 

 מאפשרים לילדים לשחק במחשב תוך הפעלת הגוף. ",9( או "סוני פלייסטיישן Nintendo Wii"נינטנדו ווי" )
 

ההצלחה המסחררת של מכשיר המשחק נבעה מכך שהיו בו מגוון רחב ביותר של משחקים פעילים, חיישנים  5פס' 
עדינים ביותר בשלטים המוחזקים בידיים, ומשטח קשיח, שמאפשר ביצוע תרגילי שיווי משקל, כוח, 

י, סנובורד ועוד. נוסף על ההנאה, גם כאן החלו להתפרסם מחקרים אירוביקה ומשחקי סקטבורד, סק
 המצביעים על כך כי מדובר בפעילות גופנית לכל דבר.
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במחקרים אלה נעשה שימוש במשחק הבסיסי המגיע עם המכשיר )משחק הִאגרוף שהוא נייח יחסית(.  6פס' 
ה או של צפייה בטלוויזיה. היא דומה לזו האנרגיה הנשרפת במשחק מעין זה היא כפולה לעומת מצב של מנוח

 שיש בהליכה או בפעילויות גופניות מתונות דומות, אך נמוכה לעומת ביצוע ענף הספורט האמיתי.
 

בטניס, למשל, הוצאת האנרגיה במשחק המחשב הייתה מחצית מזאת של משחק טניס אמיתי, ובִאגרוף היה  7פס' 
. כלומר, משחקי מחשב אלה מאפשרים הוצאת אנרגיה, שהיא מדובר בשליש בלבד לעומת ִאגרוף מעשי

גבוהה באופן משמעותי ממנוחה, ממשחק במחשב נייח או מצפייה בטלוויזיה, אך איננה בהכרח משתווה 
 לדבר האמיתי.

יתרון נוסף במשחקים אלה הוא השימוש האפשרי בתכניות שיקום ופיזיותרפיה, כגון: אימוני שיווי משקל  8פס' 
אים שונים בצורה מהנה. עם זאת, כדאי להכיר גם את הצד השני של המטבע. כמו בכל פעילות גופנית, בגיל

 גם כאן יש סיכון לפציעֹות.
 

לסיכום, משחקי המחשב הפעילים נמצאים אצלנו בסלון, ואינם מתכוונים להיעלם. היתרונות: מדובר  9פס' 
מחשב נייח או צפייה בטלוויזיה. ברור כי הוצאת במשחק מהנה, שעדיף מבחינה אנרגטית על פני משחק 

האנרגיה תלויה בילדים עצמם. אם יישבו ויטלטלו את ידם האוחזת בשלט, לא יפיקו את אותה כמות 
הפעילות לעומת אם יעמדו וכל גופם ישתתף בפעילות במשחק. ההנאה וההתקדמות בשלבים במהלך 

ה יכולה להגביר את הסיכוי כי הילדים יבצעו פעילות, המשחקים יכולה להגביר את ההתמדה. הזמינות הַרב  
 שכן אין צורך בהסעה מיוחדת לחוג. הפרטיּות יכולה להתאים לכאלה, שאינם מעוניינים להתאמן בקבוצה.

 
החסרונות הברורים של משחקים אלה הם: ראשית, הרחקה נוספת של הילדים ממגרש המשחקים  11פס' 

ת פעילות מול מסכים. נוסף על כך, פעילות ללא השגחה או הדרכה עלולה ומהפעילויות האמיתיות לטוב
 לעתים להיות מזיקה.

 11פס' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(. כלומר, אם If you can’t beat them – join themלדעתנו, אם אינך יכול לנצח אותם, הצטרף אליהם )
פעילות גופנית "אמיתית" מחוץ לבית, בחוג רשמי בשום אופן לא הצליחו ההורים לשכנע את ילדיהם לבצע 

     או עם חברים, הרי שמשחקי המחשב הפעילים עדיפים על פני רביצה מול מסך אחר.
                 
 שאלות

   
                                                                                        מהי הטענה המוצגת במאמר?.1

__________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 
                                                                             . מהי ההמלצה של  מחברי המאמר?9 

______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 
                                                                      ?מה משותף למשחקי המחשב הפעילים .3 
 פשר לשחק בהם בזמן צפייה בטלוויזיה.   א. א 
 הם מאפשרים משחק תוך כדי הפעלת הגוף.  ב.  
 הם מאפשרים לבצע תרגילי שיווי משקל.  ג.  
 הם מאפשרים הוצאת אנרגיה זהה למנוחה.  ד.  
 
 
 
                               המאמר מספר על מחקרים שנערכו. מה היו התוצאות שלהם?  .4 

                                                                                                                .נכון / לא נכון - סמנו
 תוצאות המחקרים הראו ש...: 

 לא נכון     /נכון                 ילדים שמשחקים במשחקי מחשב פעילים, עושים מאמץ גופני בעוצמה בינונית.  א. 
 לא נכון     /נכון                            המשחקים הפעילים מוציאים יותר אנרגיה בהשוואה לצפייה בטלוויזיה.  ב. 
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 לא נכון     /נכון                                                               ם מבוססים על טכנולוגיה מתקדמת. המשחקיג. 
 לעומת נרגיה במשחקים הפעילים גבוהה משמעותית הוצאת האד.

 לא נכון     /נכון                                                                                                        הוצאת אנרגיה בזמן מנוחה.
 לא נכון     /נכון          תית.  הוצאת האנרגיה במשחקים הפעילים נמוכה בהשוואה לפעילות הספורט האמיה. 
 
                              לפי הטקסט. שלושה יתרונות של משחקי המחשב הפעילים בוכת. 5

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 
מה הם משחקי מחשב פעילים, ומה הם  בסיכומכם הגדירושורות:  17סכמו את הטקסט בהיקף של  .6

 .)שלושה יתרונות לפחות( יתרונותיהם
  

 טיוטה

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 
 
 פיוסח סונ

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 "משחקי מחשב פעילים מאפשרים הוצאת אנרגיה, שהיא גבוהה באופן משמעותי ממנוחה, .0
 (0)פסקה  .בטלוויזיה, אך איננה בהכרח משתווה לדבר האמיתי" ממשחק במחשב נייח או מצפייה 

                                                                               במשפט זה?  'נייח'מהי משמעות המילה           
 לא נייד, קבוע   א.           
 לא אמיתי  ב.           
 פעיל  ג.            
 פעיל  ד. לא           
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 ניסיונות רבים של הורים לנתק את ילדיהם מהמסך לטובת רכיבה על אופניים, משחקי כדור, הליכה . 8    

                                     (1עולים בתוהו. )פסקה  –ו ארוחת ערב משפחתית עם הכלב או אפיל         
 ? עולים בתוהו מה פירוש הניב         

 טועים   א.          
 עולים  ב.         

 נכשלים  ג.          
 מצליחים  ד.         
ק ממילון אבן ש.2                       ח   ושן. לפניכם הערך ִמשְׂ

 ראו את הערך וענו על השאלות.ִק              
 

 
 . 9773מעודכן לשנות האלפיים, מחודש ו -שושן -שושן, מילון אבן-אברהם אבן                                         
 כל הזכויות שמורות ליורשי המחבר©                                          
                                          

ק בצירוף "                 ח       "?משחקי מחשב פעיליםמהי ההגדרה המתאימה ביותר למילה ִמשְׂ
    1דרה הג א.                  
   9הגדרה ב.                   
   3הגדרה ג.                   
   4הגדרה ד.                   

                  
 משפט מן המאמר: "האנרגיה הנשרפת במשחק מעין זה היא כפולה לעומת מצב  לפניכם .17              

                                                   ( 6זיה". )פסקה של מנוחה או של צפייה בטלווי                  
                                                                                                                                  ? מהי צורת העתיד של הפועל נשרפת                   
רוף   א.                        תשְׂ
רף   ב.                        תיש 
רופנה   ג.                        תשְׂ
רפנה   ד.                       תיש 
 

 יתרון נוסף במשחקים אלה הוא השימוש האפשרי בתכניות שיקום" :8 קהכתוב במאמר בפס .11              
 , כדאי להכיר עם זאתפיה, כגון: אימוני שיווי משקל בגילאים שונים בצורה מהנה. ופיזיותר                  
 ".גם את הצד השני של המטבע. כמו בכל פעילות גופנית, גם כאן יש סיכון לפציעֹות                  

                        
           בה המתאימה:? הקיפו את התשו'עם זאת'מהי משמעות מילת הקישור                   

 
 א. ניגוד                         ב. הוספה                ג. ויתור               ד. הסתייגות                  
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 תשובות

   

 משחקי המחשב הפעילים עדיפים על פני רביצה מול מסך אחרהיא ש . הטענה המוצגת במאמר1

 

אם בשום אופן לא הצליחו ההורים לשכנע את ילדיהם היא ש . ההמלצה של  מחברי המאמר2 

ת, בחוג רשמי או עם חברים, הרי שמשחקי המחשב לבצע פעילות גופנית "אמיתית" מחוץ לבי

 .הפעילים עדיפים על פני רביצה מול מסך אחר

 

 הם מאפשרים לבצע תרגילי שיווי משקל.  ג.   .3 

  

 לא נכון-נכון, ה-לא נכון, ד-נכון, ג-נכון, ב-א .4 

יתרונות אפשריים. 5  

 1.המשחקים מהנים

או בצפייה בטלוויזיההשחקנים מוציאים יותר אנרגיה מאשר במנוחה  . 2.  

 3.ההנאה וההתקדמות במשחק יכולות להגביר את ההתמדה

   יתרונות נוספים: הם זמינים, אפשר לבצע אותם בפרטיות

 סיכום.6

במאמר  "אם אינך יכול לנצח אותם, הצטרף אליהם: האם משחקי מחשב פעילים הם מאמץ 

יני במאמץ הגופני שמושקע בזמן משחק רז וד"ר נעמה קונסטנט-גופני?", עוסקים ד"ר גל דובנוב

  .מחשב פעיל

לפי המאמר, משחקי מחשב פעילים דורשים הוצאת אנרגיה של הילדים. במשחקים אלה הילדים 

מבצעים את המשימות באמצעות תנועות גוף מלאות, בדומה לתנועות האופייניות לענפי ספורט 

  .שונים

את אנרגיה שהיא גבוהה משמעותית מהוצאת יתרונם הבולט של משחקים אלה: הם מאפשרים הוצ

אנרגיה בזמן מנוחה, במשחק מחשב נייח או בצפייה בטלוויזיה, אך איננה בהכרח משתווה 

  .לפעילות גופנית אמיתית

 ,יתרונות נוספים של משחקים אלה: הם מסייעים לקידום בתכניות שיקום ופיזיותרפיה, הם מהנים

כולה להגביר את ההתמדה. הימצאות המשחק בבית וההתקדמות בשלבים במהלך המשחקים י

יכולה להגביר את הסיכוי שהילדים יבצעו פעילות, שכן אין צורך בהסעה מיוחדת לחוג. אפשר 

 .לשחק בהם בפרטיות, בבית, ולכן הם מתאימים לילדים שאינם מעוניינים להתאמן בקבוצה

  

 לא נייד, קבוע   א.           'נייח'משמעות המילה . 7 

           

 נכשלים  ג.           : עולים בתוהו פירוש הניב.    8    

            

   2הגדרה ב.                ההגדרה המתאימה ביותר  . 9

                  

רף:   ב.   צורת העתיד של הפועל נשרפת     . 11                                         תישָּׂ

                    

 : ג. ויתור          משמעות מילת הקישור 'עם זאת'   . 11 


