נתי"ב — ניתוח תופעות יסוד במרחב ,קיץ תש"ע -2010 /מקסיקו
 .1חלוקה ליחידות ,מיקום ,מאפייני אקלים
א .הקריטריון שעל פיו נעשתה החלוקה היא:
●

חלוקה ליחידות נוף /צורות נוף על פי ה טופוגרפיה.
צורת הנוף

מספר
היחידה
1

יחידה הררית צרה גבוהה בצפונה יותר מאשר בדרומה

2

חוף האוקינוס השקט ,יחידה נמוכה וצרה ,למעט החלק הצפון מערבי-
רחב יותר

3

אזור הררי גבוה -הרי סיירה מדירה

4

רמה נמוכה חלק מרמת מקסיקו

5

חוף מפרץ מקסיקו ,רצועה נמוכה ורחבה ברובה.

ב .תיאור האקלים של שתי העריםְ :ס ָ
רידה בגבולה הדרומי:
ומ ָ
יּודד ְחוֶַרס בגבול הצפוני של מקסיקו ִֶ
סיודד חורס
●

משקעים -בין  0-200מ"מ גשם

●

טמפ' -בקיץ בין  25-30מעלות ובחורף 5-10 -מעלות

●

משרע טמפ' גבוה 20 -מעלות .

מרידה:
●

משקעים 1000 -מ"מ

●

טמפ' -לאורך כל השנה הטמפ' נעה בין  20-25מעלות

●

משרע טמפ' קטן  5 -מעלות.

ג .המיקום בקווי הרוחב של כל אחת מן הערים — סיודד חורס ומרידה ,והסבר כיצד משפיע מיקום זה על האקלים בכל אחת מהן:
שם העיר

השפעה על האקלים

מיקום בקו
רוחב

סיודד חורס

 31צפון

מיקום ברצועת המדבריות העולמית ולכן האקלים בה צחיח

מרידה

 22צפון

מיקום בקירבה לקו המשווה בו האקלים טרופי -חם כל השנה וגשום.

 .2אסונות טבע
א .האזור במקסיקו בו עלול להתרחש כל אחד מאסונות טבע אלה:
●

רעידות אדמה -מערב המדינה ,דרום ,דרום מערב /בחוף המערבי

●

הוריקן  -מזרח המדינה /חופי מקסיקו ,מרכז המדינה.

●

בצורת-צפון ומרכז המדינה.

ב .הסברים להיתכנות של כל אחד מאסונות הטבע:
הסבר

האסון
רעידות אדמה

החוף המערבי נמצא באזור מפגש בין הלוח הפסיפי המזרחי עם הלוח הקריבי והלוח האמריקאי
אזור טבעת האש

הוריקן

סערות טרופיות הנוצרות מעל מי האוקינוס האטלנטי והופכות להוריקן כאשר מגיעות למקסיקו.

בצורת

החלק הצפוני של מקסיקו מצוי באזור מדברי ולכן רגיש לבצורות

ג .דרכים להתמודדות עם האסון:
דרך התמודדות

האסון
רעידות אדמה

●
●
●
●

חיזוי כמה שיותר מדוייק ופינוי הוכלוסייה
בנייה עמידה לרעידות אדמה
הקמתשירותי פינוי והגשת עזרה
תרגול

הוריקן

●
●
●
●

חיזוי והצראות בזמן ופינוי האוכלוסייה
בנייה במרחק מהים
בניית סכרים
הקמת שירותי חירום

בצורת

●
●
●
●

אגירת מי שטפונות
אגירת מזון לשנים שחונות
חקלאות המותאמת למדבר -גידולי חורף ,בריכות דיג ועוד.
העברת מים מאזורים גשומים לאזורים היבשים

 .3כלכלה — תיירות
א .גורמי מיקום של יוקטן ומרכז המדינה שהופכים אותם לאזורי תיירות:
מרכז המדינה:
●

נופים הרריים המאפשרים תיירות נופש

●

תיירות עירונית בעריה הגדולות של מקסיקו ,כולל עיר הבירה

●

תיירות ארכיאולוגית באתריה העתיקות של המדינה

חצי האי יוקטן
●

אקלים טרופי חם כל השנה

●

חופים יפים

●

נגישות לספינות תיירים
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●

ערים קולוניאליות

ב .ההבדל בין תרומת התיירות לכלכלת מקסיקו ובין תרומתה לכלכלה של שאר מדינות אמריקה הלטינית:
●

תרומת התיירות לכלכלת מקסיקו גדולה פי שניים מהתרומה לכלכלת אמרקיה הלטינית.

הסברים להבדל:
●

קירבה גיאוגרפית לארצות הברית

●

רמת פיתוח גבוהה יותר ולכן גם רמת התשתיות

●

חופים ארוכים ומטופחים

●

מגוון של נופים

●

ממשלה משקיעה יותר בתיירות

השפעות שליליות של התיירות על מקסיקו:
●

פגיעה סביבתית באזורי התיירות -זיהום אוויר ואשפה

●

פגיעה בשטחים פתוחים בשל מאמצי הבניייה והפיתוח של אזורי תיירות

●

פגיעה בחברות מסורתיות

●

היווצרות פערים בין אזורי תיירות בהם משקיעים לבין שאר אזורי המדינה

●

פגיעה כלכלית אנושה בזמן משבר כאשר קיימת השענות על תיירות כמקור כלכלי חשוב.

●

השקעות של חברות רב לאומיות במקסיקו לא מותירה רווחים רבים במדינה עצמה

●

עיסוק בתיירות לא מעודד רכישת השכלה ולכן לא יחול פיתוח משמעותי במדינה.

 .4עיור
א .השינוי שחל בכל אחת מהתקופות:
התקופה/
ההסברים

1950-1990

השינוי

גידול מהיר באוכלוסיייה עירונית
 -שלב שני במודל העיור

התמתנות תהליך העיור -שלב שלישי במודל העיור

-ריבוי טבעי גבוה

ירידה בשיעורי הריבוי עקב מודרניזציה.השקעות של המדינה במגזר הכפרי שצמצמו את מימדיההגירה.
-ערים הפכו להיות צפופות וסובלות מהתפוצצות עירונית.

ההסברים

-הגירה מואצת מהכפר לעיר

 1990ואילך

ב .השפעות גידול האוכלוסייה על הערים הגדולות במקסיקו:
השפעות שליליות
● היווצרות שכונות מהגרים בדגם עיר -כפר ,שכונות עוני ,פבלות.
●

התפתחות מגזר תעסוקה בלתי פורמאלי -כלכלת בזאר.

●

התגברות הפשיעה.

●

מחסור בדיור והתפתחות תופעת דרי רחוב.

●

קריסה של מערכות תשתית כגון מים ,ביוב וחשמל.
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●

קושי באספקת שירותים בסיסיים כגון חינוך ובריאות.

●

היווצרות איי חום עירוניים ,זיהום אוויר קשה,רעש ופסולת.

●

היווצרות מדרג עיר ראשה בשל הגירה מואצת לעיר הגדולה בעיקר

השפעות חיוביות:
● מגוון כוח אדם לפיתוח הכלכלה העירונית
● צמצום האבטלה בכפרים .

 .5הגירה:
חלוקת הגבול הצפוני לשני סוגי גבולות:
●

ממפרץ מקסיקו ועד סיודד חורס

●

מסיודד חווארס עד חוף האוקיאנוס השקט

הסברים:
●

החלק המזרחי הוא גבול טבעי -נהר

●

החלק המערבי מלאכותי /פוליטי

קשיים בחציית הגבול:
●

אקלים ונוף -האזור מדברי.

●

טופוגרפיה -הגבול עובר באזורים הרריים תלולים

●

יש צורך לחצות נהר

●

יש צורך לעבור דרך ישובים עירוניים וכפריים וקל לתפוס את המהגרים.

ב.מקסיקנים רבים מנסים להגיע לארצות הברית .הסברים
●

מבנה התמ"ג והתעסוקה מלמד שארצות הברית מדינה מאוד מפותחת :אחוז גבוה של מעסקים ותרומה גבוהה של המעסקים
בשירותים לתמ"ג -מלמד על קיומו של מגזרים רביעוני וחמישוני -מגזרים פרטיים עתירי ידע והון.

●

כלכלת מקסיקו נשענת עדיין על התעשייה בעוד שכלכלת ארצות הברית מתבססת על כלכלת שירותים

ג .השפעות חיוביות ושליליות של ההגירה על מקסיקו:
השפעות חיוביות
●

מהגרי העבודה שולחים כסף למשפחותיהם ותומכים בהן כלכלית

●

הכנסת מטבע זר למדינת האם

●

צמצום מימדי האבטלה בעיקר של עובדים בלתי מיומנים

●

ההגירה עשוייה לאזן את קצב גידול האוכלוסייה

●

מהגרים מסייעים בחיזור הקשרים בין מדינת המוצא למדינת היעד

●

מהגרים החורים למדינתם מביאים אתם ידע ויכולים לקדם את כלכלת המדינה.
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●

שיפור במעמד האישה שנשארת לנהל את משק הבית

השפעות שליליות
●

בריחת מוחות

●

יצירת פערים בין משפחות מהן היגרו לכאלה שלא.

●

מרחבים כפריים שלמים נותרים עם נשים שינהלו את המשק עם הגירה הגבר.

●

בעיות פוליטיות בין מדינת היעד לבין מדינת המוצא.

●

ארגוני פשע משתלטים על הברחת אנשים מעבר לגבול.
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