
 

 

תומר בוזמן : ערך ועיבד

 

 השוואה באמצעות טבלת השוואה

בטבלת . לעיבוד מידענועד אשר , ומשורות( טורים)הבנוי מעמודים הטבלה היא אמצעי גרפי 

.  אשר יש ביניהם בסיס משותף כלשהו להשוואה, השוואה לפחות שני פריטים מושווים

 

: עקרונות לעריכת טבלה

מקורות , אברי הגוף, הפתרון, הבעיה :לדוגמה, בצורה כללית (קריטריונים)ניסוח תבחינים  .1

 .המחיה וכדומה

 . עיקר המידעתוך הבאת , בתמציתיות להיעשותואה בטבלה צריך ניסוח ההשו .2

.  משפטים שלמים מתוך הטקסט יק באופן גורףאין להעת

בניסוח כל עוד זה לא פוגע , על פני פעלים רגילים להעדיף שמות פעולהרצוי במידת האפשר 

. תקין של הדברים ובהבנתם

. להעתיק מילות קישור מן הטקסט לטבלהאין  .3

 

" מהפכת הטלפון הסלולרי"פי המאמר ־הדגמת טבלת השוואה על

 

( הפריטים המושווים) המדינות

 התבחינים
 הברית־ארצות אוסטריה אנגליה

קרון , "מקלט רעש" הפתרון המוצע לבעיה

מצופה בציפוי החוסם 

 תקשורת סלולרית

תקנה עירונית האוסרת 

הפעלת טלפונים 

 סלולריים בעת הנסיעה

סדרה של חוקים "פרסום 

לשימוש בטלפונים 

בתחבורה " ניידים

 ציבורית

ניסיון לעגן את אמצעי  האכיפה של הפתרון

 החסימה בחוק

אין אכיפה של סדרת  אין אכיפה של התקנה

 החוקים

 



 

 השוואה תפסקהשוואה באמצעות 

כפסקה כלומר הנכתב ברצף , רציףהפסקה הנָנה טקסט , ףבלתי רצי ה טקסטד שהטבלה הנָנ בעו

. ונעשה בו שימוש במילות קישור מתאימות, כלומר שיש קשר ברור והגיוני בין חלקים, לכידו אחת

. בשונה מ, כך גם... בדומה ל, בעוד ש, לעומת, ילווא: הנפוצות להשוואהמילות הקישור 

 

:  חשוב

 .יש לנסח משפט פתיחה מתאים ,כיוון שמדובר בפסקה .1

. אין לכתוב טבלת השוואה בנקודות .2

 

" מהפכת הטלפון הסלולרי"פי המאמר ־על פסקת השוואההדגמת 

 

בעיית השימוש בטלפון הסלולרי מנסים להתמודד עם באוסטריה ובארצות הברית , באנגליה

המוצע הוא  פתרוןה אנגליהב .בכל מדינה פתרון הבעיה והאכיפה שונים. במקומות ציבוריים

שבו לא תהיה קליטה של  בכל רכבת יופעל קרון. מפני הטלפונים הסלולריים" מקלט רעש"

חברת הרכבות משקיעה מאמצעים . של הפתרון עדיין לא יצאה לפועל אכיפהה. תקשורת סלולרית

כדי שאמצעי חסימה זה יעוגן בחוק מתאים ותופעל מערכת ענישה כלפי מי שינסה לחבל בו ולהפר 

.  את החוק

ה כל הנוסעים חייבים לכבות יהמוצע לבעיה הוא תקנה עירונית שלפ פתרוןהאוסטריה ב עומתהל

 עם זאת. ולהימנע מהפעלתם בעת הנסיעה, "השתק"את הטלפונים הניידים או להעבירם למצב 

. ראש העיר הודיע שהמשטרה לא תרדוף אחרי מי שיפר את התקנה. לפתרון זה אכיפהאין 

הם  ךא, "סדרת חוקים לשימוש בטלפונים הניידים"המוצע לבעיה הוא  פתרוןה ארצות הבריתב

. נאכפולא 

 


