
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  גיאוגרפיה של ישראל והמזרח התיכון ונתיב,  קיץ תש"ף/2020.

 שאלונים במתכונת ההיבחנות החדשה, 57381.
 

   פרק ראשון - גאוגרפיה של ארץ-ישראל

 ערי פיתוח (ערים חדשות).1.

 א. מטרות שהיו להקמת ערי הפיתוח בישראל:

 יצירת מדרג עירוני מאוזן על ידי הקמת ערי ם בסדר גודל בינוני●

  ליישב את אזורי השוליים במדינה, שהיו ריקים מיישובים, באמצעות פיזור האוכלוסייה היהודית שהגיעה בעליות של שנות ה-50●

 לאזורים אלה.

 לקלוט את המוני העולים החדשים שהגיעו למדינת ישראל לאחר הקמתה, ולספק להם דיור ותעסוקה.●

 להקים מרכזי שירות כמו חינוך, בריאות ומסחר שישמשו גם את היישובים החקלאיים בסביבה.●

 לספק תעסוקה לתושבים בתעשייה המבוססת על עיבוד של התוצרת החקלאית (שמגדלים ביישובים)●

 ניצול משאבים כדי לפתח תעשיות (מפעלי ים המלח)●

 

 ב. 1) קצב גידול האוכלוסייה בכל אחת מן הערים בשנים 2018-1972

 קריית גת - מהיר●

 קריית שמונה -איטי●

 2) גורמים המשפיעים על קצב גידול האוכלוסייה בכל אחת מן הערים בשנים 2018-1972

 קריית גת

 העיר משמשת מרכז עירוני, כלכלי, חברתי ותרבותי ליישובי חבל לכיש.●

 הקמה של מפעלים לעיבוד התוצרת החקלאית. של חבל לכיש בראשית הקמתה של העיר, ומפעלי תעשייה מגוונים בהמשך●

 התפתחותה.

 מיקומה על צומת דרכים - כביש האורך ורוחב המקשרים אותה עם אזורים שונים בארץ.●

 נגישות נוחה למוקדי הכלכלה במרכז הארץ בגלל כביש חוצה ישראל.●

 הקמת מפעל גדול של חברת אינטל בעיר שינתה את התדמית של העיר והרחיבה את היצע התעסוקה בה.●

 קריית שמונה

 מרחק ממוקדי הכלכלה והתרבות במרכז הארץ●

 העיר קרובה לגבול עם לבנון, ובמשך שנים רבות סבלה מבעיות ביטחון.●

 היעדר מקורות תעסוקה מגוונים.●

 היישובים הכפריים בסביבה  מבוססים ואינם זקוקים למרכזי השירות שבעיר (בעיקר שירותי חינוך).●

 

 

 



 
 

 

 ג. המיקום של קריית ההדרכה של צה"ל בתחום השיפוט של ירוחם עשוי להשפיע על הפיתוח של ירוחם :

 עיר הבהד"ים –מושכת אוכלוסייה צעירה וחזקה לנגב.●

 קידום העיר ירוחם כמרכז שירותים  (חינוך ובריאות) לאוכלוסיית עיר הבהדים.●

  משפחות אנשי הקבע יעברו לעיר ויחזקו אותה מבחינה סוציו -אקונומית .●

 מקומות עבודה רבים לתושבי האזור בבנייה ובתפעול המקום.●

 צמצום הפערים בין אזורי גלעין לאזורי שוליים בישראל.●

  התשתיות שיפותחו לטובת הקמת הבסיס תשרת גם את תושבי האזור.●

 הנגישות אל העיר בעקבות פיתוח תשתיות תחבורה אל קריית ההדרכה.●

 

  נמלי ים2.

  א. מגמת השינוי בכמות המטענים שעברו בכל נמלי הים של ישראל בשנים המוצגות בגרף:  עלייה

  גורמים למגמה:

 הגלובליוציה והעברת מפעלים למדינות פחות מפותחות הביאה להוזלה במחירים של מוצרי הצריכה ולגידול בביקוש של מוצרים●

 אלה.

 הסכמי סחר שמדינת ישראל חתמה עם האיחוד האירופי ועם נפט"א, ופתיחת שווקים חדשים למוצרי התעשייה הישראלית●

 במדינות אירופה וצפון אמריקה.

 הורדה הדרגתית בגובה המכס על יבוא של מוצרי צריכה ובעקבות זאת גידול ביבוא של מוצרים אלה.●

 עלייה ברמת החיים של האוכלוסייה בישראל ובעקבות זאת עלייה ביבוא של מוצרי צריכה ומותרות.●

 מעבר להובלת מטענים באוניות ענק שהביא להפחתה בעלויות ההובלה.●

 גידול ברכישות האינטרנטיות.●

 ב. (1) הנמל הגדול בישראל  בישראל הוא נמל חיפה

 יתרונות המיקום של נמל חיפה:

 מפרץ טבעי המגן מפני גלים גבוהים וזרמי ים.●

 מים עמוקים המאפשרים עגינה של אוניות גדולות בקרבת החוף.●

 שטח מישורי נרחב בקרבת הנמל המאפשר הקמת מזחים, מחסנים ודרכי תחבורה מקומיות.●

 עורף כלכלי (הינטרלנד) גדול, הכולל את צפון הארץ ומרכזה ואת צפון ממלכת ירדן.●

 חזית נמל (פורלנד) גדולה הכוללת את מדינות אירופה ואמריקה.●

 

 



 
 2) החשיבות של נמל אילת למדינת ישראל:

 הנמל מקשר בין ישראל לבין מדינות מזרח אפריקה, אסיה והמזרח הרחוק, בלי שיהיה צורך לעבור בתעלת סואץ.●

 הנמל עשוי לשמש את מדינת ישראל במקרה של פעולות איבה שעלולות להשבית את נמלי חיפה ואשדוד.●

 מאפשר יצוא של מחצבי ים המלח והנגב הדרומי (אשלג, ברום, מגנזיום ופוספטים) למדינות במזרח אסיה.●

 פיתוח תיירות נופש בהתבססות על הנופים  באזור ומזג האוויר החם השורר בו במשך רוב חודשי השנה.●

 תיירות נופש המבוססת על אוניות שהן "מלונות צפים".●

 הקרבה של הנמל לממלכת ירדן מאפשרת לקדם פיתוח של מיזמים משותפים לירדן ולישראל בתחומי המסחר והתיירות.●

 ג. נימוקים   בעד ונגד  ההקמה של "נמל המפרץ" :

 תשתיות לנמל

 בעד - באזור המפרץ יש שני נמלים (נמל חיפה ומספנות ישראל), ולכן אפשר להיעזר בתשתיות של נמלים אלה

 להקמה של נמל נוסף.

 

 סחר חוץ

 בעד-הקמה של נמל נוסף תביא  לעלייה ביצוא וביבוא של מדינת ישראל.

 בעד - העלייה המתמשכת בכמות המטענים העוברת בנמלי ישראל מחייבת הקמה של נמל נוסף.

 בעד - הקמה של נמל נוסף עשויה לגרום לתחרות בין הנמלים ולהוזלה של מחירי המוצרים שמדינת ישראל  מייבאת.

 

 תעסוקה

 בעד- נמל נוסף יגדיל את מספר מקומות התעסוקה במתקני הנמל עבור תושבי מטרופולין חיפה.

 נגד- תחרות של נמל המפרץ עם נמל חיפה ומספנות ישראל עלולה לגרום לפיטורי עובדים בנמלים הוותיקים.

 נגד- התערבות הסינית שבבעלותם הנמל החדש תצמצם את חופש הפעולה של ישראל.

 

 איכות הסביבה במפרץ חיפה

 נגד - נמל נוסף יגדיל את התעבורה לנמל וממנו ויגרום לעלייה בזיהום האוויר המים והקרקע.

 נגד - הקמתו של נמל נוסף עלולה לפגוע במערכות האקולוגיות בים ובסביבתו.

  נגד- צמצום בשטחים הפתוחים

 בעד- הקמה של נמל מודרני יכולה להיעשות בשיטות מודרניות עם פגיעה מינימלית בסביבה הטבעית.

 

 

 
 

 



 
  3.  אקלים

 א. התאמת מאפייני האקלים לאזורים בארץ:

 מישור החוף -2

 הגליל העליון - 3

 הערבה - 1

  ב. גורמים להבדל בין האזורים בכמות המשקעים השנתית:

 הגורם: הצפנה/ מיקום בקו רוחב - ככל שהאזור צפוני יותר, כך כמות המשקעים גדולה יותר.

 השפעת הגורם על כמות המשקעים בכל אחד מן האזורים:

 הגליל העליון הוא האזור הצפוני ביותר מבין האזורים, ולכן כמות המשקעים בו היא הגדולה ביותר.●

 הערבה היא האזור הדרומי ביותר מבין האזורים, ולכן כמות המשקעים בו היא הנמוכה ביותר.●

 מישור החוף נמצא בין  צפון הארץ לדרומה, ולכן כמות המשקעים בו ממוצעת.●

 

 הגורם: גובה טופוגרפי- ככל שהאזור גבוה יותר כך כמות המשקעים בו תהיה גבוהה יותר.

  הסבר:

 השפעת הגורם על כמות המשקעים בכל אחד מן האזורים:

 הגליל העליון הוא אזור הררי, ולכן כמות המשקעים בו היא הגבוהה ביותר מבין האזורים.●

 הערבה היא אזור נמוך (עמק), ולכן כמות המשקעים בו היא הנמוכה ביותר מבין האזורים.●

  מישור החוף נמצא בגובה פני הים, ולכן כמות המשקעים בו ממוצעת.●

 הגורם :קרבה לים-  ככל שהאזור קרוב יותר לים, כך כמות המשקעים גדולה יותר.

 השפעת הגורם על כמות המשקעים בכל אחד מן האזורים:

 הגליל העליון  המערבי קרוב לים, ולכן כמות המשקעים בו גבוהה.●

 הערבה רחוקה מן הי, ולכן כמות המשקעים בה נמוכה.●

 מישור החוף קרוב לים, ולכן כמות המשקעים בו ממוצעת.●

 

 ג. אירוע גשם והשפעתו על הסביבה:

 הקביעה:

 לאירוע שבו נמדדה כמות גשם גדולה בעמיעד עשויה להיות השפעה חיובית על הסביבה.

  הסבר:

 עמיעד נמצא מצפון לימת הכינרתולכן כמות גשם גדולה היורדת באזור זה עשויה להעלות את מפלס המים בימה.

 

 



 
 

 הקביעה:

 לאירוע שבו נמדדה כמות גשם גדולה באילת עלולה להיות השפעה שלילית על הסביבה.

 הסבר:  אילת היא יישוב עירוני השוכן על מורדות ההרים, באזור נעדר כיסוי עבה של קרקע, ולכן כמות גשם גדולה היורדת בה עלולה לגרום

 לשיטפונות ולהצפה של העיר.

 

 4.  איכות הסביבה ופיתוח בר קיימה.

  א. מושגים

 מחזור -שימוש מחדש בפסולת לייצור מוצרים חדשים כגון מחזור בקבוקי  פלסטיק.●

 אתרי הטמנה - אתרים מוסדרים לסילוק פסולת באמצעות הטמנתה בבורות גדולים, שקרקעיתם מכוסה בשכבה אטימה,  וכיסוי●
 הפסולת לאחר מכן, כדי לצמצם את הנזקים לסביבה.

 פסולת אורגנית - פסולת המורכבת משאריות מזון לטובת דישון טבעי.●

 היטל הטמנה - תשלום שמשלמות הרשויות המקומיות בעד הטמנת האשפה על כל טון אשפה שמגיע מהן אל אתרי ההטמנה.●
 

 העיקרון "פיתוח בר קיימה":

  פיתוח בר-קיימא - פיתוח סביבתי המבוסס על גישה המשלבת בין צורכי הפיתוח והחברה לצורכי הסביבה, בדור●
 הזה ובדורות הבאים.

  פיתוח בר–קיימא  יכלל הקטין את טביעת הרגל האקולוגית: פיתוח בר קיימא  עשוי לצמצם את טביעת הרגל האקולוגית משום שאז

 השימוש יהיה מושכל יותר ומתחשב בסביבה.

 ב. יישום העיקרון בדרכים הבאות:

  הדרך : מחזור

 הסבר: הפחתה בייצור של מוצרי אריזה חדשים.

 

 הדרך: שימוש בפסולת להפקת אנרגייה

 הסבר: שימוש בפסולת להפעלת טורבינות לייצור חשמל תצמצם את השימוש במקורות אנרגייה מתכלים.

 

  הדרך:  הפרדה של פסולת במקור

 הסבר: הקטנת כמות הפסולת לפני הגעתה לאתרי ההטמנה תצמצם את כמות האשפה במדינה.

 

 הדרך: הפרדה של הפסולת האורגנית מן הפסולת הביתית.

  הסבר: ייעשה שימוש בפסולת האורגנית לייצור קומפוסט לחקלאות.

 
 

 



 
 הדרך: איסוף אריזות המוצרים בידיהתעשיינים והעברתם למתקני מחזור.

 הסבר:  הפחתה בייצור של מוצרי אריזה חדשים.

 

 הדרך: העלאה ניכרת בהיטל ההטמנה.

 הסבר: הדרך עשויה למנוע את בעיית המחסור באתרי הטמנה, שהולכת וגוברת בשנים האחרונות, ככל שכמות האשפה מצטברת וגדלה.

 הדרך תביא לצמצום מטרדים בתחום הסביבה הנלווים לאתרי הטמנה.

 

  5. מעיינות - אטלס ישראל החדש

  א. הבדלים בין עמק החולה ובין עמק הירדן במאפייני המעיינות:

 הבדלים בשפיעת המעיינות:

 בעמק החולה יש שפיעה גדולה של מים במעיינות.●

 בעמק הירדן יש שפיעה קטנה של מים במעיינות.●

 הבדל באיכות מי המעיינות:

  בעמק החולה המים שפירים באיכות גבוהה [כמות נמוכה של כלורידים].●

 בעמק הירדן רוב המים מליחים ובאיכות נמוכה [כמות גבוהה של כלורידים].●

 

  ב (1) הגורמים  לכמות המים הנובעת מן המעיינות בעמק החולה:

 כמות משקעים גבוהה באגן הניקוז של העמק גורמת לספיקה גבוהה של מים במעיינות.●

 המבה הגאולוגי בעמק החולה גורם להיווצרות של מעיינות רבים באזור .●

 

 (2) | יתרונות  כלכליים שיש לשימוש במי המעיינות בעמק הירדן:

 השקיה של גידולים חקלאיים שאינם רגישים לרמת מליחות גבוהה של מים [תמרים, רימונים].●

 השקיה של זנים חקלאיים חדשים שגורמת לעלייה ברמת המתיקות של הפרי (עגבניות שרי, ענבים).●

 גידול של דגי נוי ודגי מאכל בבריכות.●

  שימוש במים למטרות  תיירות מרפא ונופש●

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 6. מאמר- "התפלת מי ים - חוסן, אתגרים וסיכונים"

 א.  הקמה של מתקנים להתפלת מי ים יצרה חוסן לאומי בתחום אספקת המים בתחומים הבאים:

  הקמת מתקנים להתפלת מי ים הגדילה בשיעור ניכר את כמות המים העומדת לרשות המדינה,●

  ההקמה הפחיתה את האי-ודאות בכל הנוגע לאספקת מים לשתייה ולחקלאות●

 ההקמה מאפשרת למדינה  להיות ערוכה כראוי לבצורות שעלולות להתרחש בעתיד ולשינויי אקלים.●

  ב (1) ייצור רוב המים במתקנים להתפלת מי ים עלול לערער את החוסן - הלאומי של המדינה בתחום אספקת המים:

 הטענה: אין גיוון במקורות מים לא טבעיים, לאספקת מים ולכן במקרה של השבתת מתקני ההתפלה עלול להיות מחסור

 חמור במים לשתייה, לחקלאות ולתעשייה.

 2)  נימוקים מן המאמר לביסוס טענה זו :

  מתקני ההתפלה עלולים להיות מושבתים מן הסיבות האלה:

 זיהום ים חמור בסביבה הימית הקרובה למתקני ההתפלה.●

 פעילות טרור עוינת עלולה לפגוע במישרין במתקני ההתפלה.●

 מערכות ההתפלה ממוחשבות ולכן מתקפת סייבר עלולה לגרום להשבתתן.●

 תקלות תפעול של אחת מן המערכות במתקי ההתפלה עלולה לגרום להשבתתן.●

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 פרק  שני - גאוגרפיה של המזרח התיכון

 7.  גבולות

  א.  תוואי גבול פיזיים  בין עיראק לשכנותיה:

 שמות המדינות: איראן, טורקיה

 התוואי הפיזי בו עובר הגבול: הפסגות הגבוהות של הרי כורדיסטאן+ הרי הזגרוס.

  יתרונות:

 צורת הנוף היא מכשול פיזי  למעבר בין המדינות.●

  לאיראן יש יתרון אסטרטגי  בהגנה על גבולותיה בגלל הגובה הטופוגרפי.●

 יש מיעוט של אוכלוסייה בגלל המבנה הטופוגרפי ולכן יש פוטנציאל קטן לסכסוך בין המדינות באזור זה.●

  חסרונות:

  הטופוגרפיה מקשה על שיתוף פעולה בין המדינות.●

 קושי לנהל את הגבול.●

 קשיי נגישות ומעבר בין המדינות.●

 קו הגבול עובר בתוך ריכוזי אוכלוסייה כורדית ומפצל את האוכלוסייה בין המדינות עיראק ואיראן.●

 סכסוך אפשרי בשל עצירת יובלי הפרת והחידקל  בידי איראן.●

 

 שם המדינה: איראן

 שם התוואי הפיזי עליו עובר הגבול: השאט אל ערב

  יתרונות:

 אפשרות לשיתוף פעולה בין איראן לעירק בתחומים הנוגעים לניצול  הנהר לחקלאות ולמסחר.●

 צורת הנוף היא מכשול פיזי בין המדינות.●

  חסרונות:

 שינויים בתוואי הנהר עלולים לגרום לשינוי בתוואי הגבול בין אירן לעירק.●

 8. תיירות

 א. סוגי תיירות למזרח התיכון :

 

 



 
 תיירות דתית - למקומות הקדושים לדתות השונות באזור.

 יעדים: יהודים המבקרים בארץ, עולי רגל מוסלמים למכה, צליינים נוצרים לירושלים, לבית לחם ולכינרת.

 תיירות מרפא - למקומות שיש להם סגולות מרפא למחלות שונות.

 יעד: תיירים הבאים לים המלח בגלל המים והבוץ המיוחדים שבו.

 תיירות נופים - לאזורים שיש בהם ערכי נוף וטבע ייחודיים.

 יעדים: צוללנים בשוניות האלמוגים בים סוף, תיירים הבאים למדבר.

(S  -3 ה ) תיירות נופש - ים, חול, שמש 

 יעדים: אילת, עקבה, חופי הים התיכון.

 תיירות היסטורית - לאתרים היסטוריים חשובים.

 יעדים: הפירמידות, ירושלים…

 

 ב. סיבות שבגללן הגידול בתרומת התיירות לתמ''ג ולתעסוקה במזרח התיכון איטי:

 בעיות ביטחוניות - המזרח התיכון הוא מוקד של סכסוכים, מלחמות ופעולות טרור המרתיעים  תיירים מלבוא אליו.●

 מרחק - אירופאים יכולים לנפוש בארצות הים התיכון של אירופה עצמה (ספרד, צרפת, איטליה, יוון) ולהגיע אליהן ברכבם הפרטי●

 ובעלות קטנה יותר.

 רמת שירותים נמוכה ברבות ממדינות המזרח התיכון, שמרתיעה רבים מן התיירים.●

 תשתיות לא מפותחות (מים) שאינן מתאימות לכל התיירים.●

 

 9. נפט במפרץ הפרסי

 א. סיבות שבזכותן המפרץ הפרסי הוא האזור העיקרי בעולם להפקה וליצוא של נפט :

 עתודות נפט גדולות: באזור זה יש שני שלישים מעתודות הנפט בעולם.●

 שילוב של גורמים להייוצרות נפט באזור: ים רדוד, קיומם של סלעי מאגר וסלעי חיפוי, ומלכודות נפט.●

 נגישות: אזור זה נגיש ונוח להובלת הנפט למדינות אירופה והמזרח הרחוק.●

 תפוקה: באזור זה התפוקה של בארות הנפט גבוהה.●

 השקעות: באזור זה נדרשת השקעה נמוכה במציאת נפט.●

 צריכה: מדינות המפרץ  הפרסי צורכות מעט נפט ולכן רוב הנפט מיועד ליצוא.●

 

 ב. הקושי שהעלה שר ההגנה של ערב הסעודית ודרכים שבאמצעותן ערב  הסעודית מנסה להתמודד עם קושי זה:

 הקושי:

 

 



 
 רוב הכלכלה של ערב הסעודית מבוססת על יצוא נפט ולכן היא תלויה במשאב זה.

 

 

 דרכי ההתמודדות:

 פיתוח חקלאות באזורי המדבר תוך שימוש בטכנולוגיות הכימ חדישות הקיימות בשק.●

  הקמת מפעלי תעשייה (פלדה, אלומיניום, ציוד אלקטרוני, מפעלים פטרוכימיים) במטרה להגדיל את מגוון התעסוקות.●

 פיתוח תיירות- דתית, מדברית, נופש ופנאי....●

 השקעות כספים בענפי כלכלה באירופה ובארצות הברית.●

 פיתוח ועידוד הקמת ענפי היי טק●

 פיתוח ושימוש באנרגיות חלופיות כגון אנרגיית השמש.●

 

 10. אוכלוסייה

 א.1)  סיבות להאטה שחלה בקצב הכפלת האוכלוסייה במזרח התיכון בשנים 2013-1981

 עידוד האוכלוסייה לרכישת השכלה.●

 הקמת מרכזים לתכנון משפחה שבהם מלמדים את הנשים על אמצעים לצמצום הילודה.●

 מתן תמריצים כספיים למשפחות מועטות ילדים.●

 פרסום והסברים באמצעי התקשורת בנוגע להגבלת הילודה.●

 עידוד  יציאת נשים לעבודה.●

 עלייה ברמת החיים בקרב חלקים באוכלוסיייה באחדות ממדינות המזרח התיכון.●

  תהליכי חילון ומודרניזציה●

 מעמד הילדים במשפחה משתנה והם הופכים מיצרנים לצרכנים.●

 

 2) "המומנטום הדמוגרפי" והשפעתו  על גידול האוכלוסייה במזרח התיכון:

 הסבר המושג מומנטום דמוגרפי: תופעה דמוגרפית המציינת גידול עכשווי באוכלוסייה, הנשען על שיעור הילודה הגבוהים בדורות

 הקודמים, למרות ששיעורי הילודה בהווה נמוכים יחסית.

 השפעה על גידול האוכלוסייה במזרח התיכון:

 קצב גידול האוכלוסייה לא יקטן לפחות בעשורים הקרובים.●

 קצב גידול האוכלוסייה לא יקטן כי יש הרבה צעירים בגיל הפיריון.●
 

 



 
 התוצאות ייראו רק בעוד כ- 20 שנה.●

 

 ב . קשיים חברתייים-כלכליים במרחב הכפרי הנגרמים מגידול האוכלוסייה:

 צמצום השטח החקלאי לכל חקלאי בכפר.●

 מחסור במזון לכל משפחה בכפר בגלל צמצום השטח החקלאיי.●

 מעגל עוני של האוכלוסייה הכפרית הגורמים לקשיים בהכנסת מודרניזציה לחקלאות.●

 הגירה של אוכלוסייה, בעיקר צעירה, מן הכפר אל העיר.●

 שינוי במבנה הדמוגרפי של האוכלוסייה בכפר - מעט צעירים שהיגרו לערים, הרבה מבוגרים ונשים.●

  קשיים חברתייים-כלכליים במרחב העירוני הנגרמים מגידול האוכלוסייה

 הגירה גדולה של האוכלוסייה מן המרחב הכפרי.●

 קריסת מערכות התשתית:  מים, ביוב, חשמל.●

  מחסור תמידי בדיור והתפתחות שכונות עוני, מגורים בבתי קברות, בשכונות פלישה●

 קושי לספק שירותי חינוך ובריאות ברמה סבירה.●

 התפתחות כלכלת הבזאר ועלייה בשיעור המועסקים במגזר הלא-פורמלי.●

 התחזקות התנועות המוסלמיות  וחזרה לדת.●

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 



 
  

 

  פרק שלישי : נתי"ב — ניתוח תופעות יסוד במרחב: גינאה ומלי.
 מאפיינים פיזיים ומאפיינים אנושיים1.

 חסרונות של המיקום של מלי באפריקה בהשוואה למיקום של גאנה:

 בצפון מלי שורר אקלים מדבריקשה להתיישבות●

 למלי אין גישה לים ולכן איננה יכולה לקיים קשרי מסחר עצמאיים עם מדינות העולם והיא תלוייה בנמלים המצויים במדינות אחרות.●
 ב. יתרונות המיקום של קונקרי:

 קירבה לחופי האוקינוס  האטלנט מאפשרת הקמת נמל ימי גדול ופיתוח המסחר עם מדינות רבות גם בהינטרלנד שלה●
 (עורף כלכלי) וגם בפורלנד (חזית הנמל)

 פיתוח תעשיות המתבססות על חומרי גלם מיובאים.●

 יתרונות המיקום של במקו:●

 קרבה לנהר ניז'ר: מים לשתייה, לחקלאות, דיג, הובלה נהרית והגברת הנגישות, ייצור חשמל הידרואלקטרי.●
 

 ג. גורמים פיזיים להבדל בכושר ייצור החשמל ממקורות הידרואלקטרים בין מלי וגינאה:
 אקלים- בגינאה אקלים טרופי עם משקעים רבים, במלי- שורר אקלים מדברי בחלק גדול של המדינה●

 טופוגרפיה- גינאה ממוקמת באזור הררי המקל על ייצור חשמל הידרואלקרטי.●

 מלי מדינה מישורית.●

  רשת הניקוז- במלי זורם נהר הניז'ר וגינאה ממוקמת על קו פרשת המים המאפשר לה לנצל כמה נהרות●
 

  ד. שימושי קרקע והגורם המשפיע על כל אחד מהם:
 

 

 

 שימוש
 הקרקע

 מלי גינאה הגורמים

טופוגרפי חקלאות
 ה
 
 
 

  אקלים

  מבנה הררי המקשה על קיום החקלאות
 

 משקעים רבים בהרים גורמים לסחף
  קרקעות

  סחף רב בשל מבנה מישורי מקל על החקלאות

טופוגרפי מרעה
 ה
 

 אקלים

 קושי לקיים חלארות במדרונות ההרים
 

 משקעים רבים גורמים לשפע של עשב
  הצומח במדרונות

 
 

 אקלים מדברי מאפשר מרעה בזכות העשב בצומח
 ומאפשר מרעה



 

 
 אקלים ומדבור2.

 א. 1- התאמת המספר לסוג האקלים
                   1   - מדברי, צחיח

                   2- ערבתי, צחיח למחצה
                    3 - סוואנה

 
 2. הגורם להיווצרות מדבר במלי:

 מיקום בקו רוחב של רצועת האקלים המדברית (15-30 צפון) :
 השפעה על המשקעים:  באזור זה קיים לחץ אוויר גבוה רוב השנה מה שגורם לירידה מועטה של משקעים.●

 השפעה על הטמפרטורות:  הטמפרטורות גבוהות בגלל קרינה יחסית חזקה באזור.●
 

 ב. 1. אזור מספר 2 עובר תהליכי מדבור
 הנימוק:

  מדבור הוא תהליך הקורה באזורים בשולי המדבר (אקלים ערבתי) הפחתה במשקעים בגלל תהליכי התחממות, ריבוי●
 שנות בצורת, כריתת יערות וחקלאות גרומים לקרקע לאבד פוריותה וזה תהליך המדבור.

 
  2- מיזם החומה הירוקה עשוי לצמצם תהליכי מדבור כך:

 נטיעת עצים מונעת סחיפת קרקע שהרוח הוהמים גורמים כאשר היא חשופה.●

 יערות משנים את המיקרו אקלים ובאזור של יערות (יער יתיר בבאר שבע) ישנה עלייה בכמות המשקעים.●
 

 כלכלה ורמת פיתוח3.
 א. רמת הפיתוח המשותפת למדינות החבל- מדינות נחשלות, תת- מפותחות

 נימוקים מהדיאגרמה:
 שיעור גבוה של מעסקים בחלקאות מלמד על שימוש מועט במיכון חקלאי רמת השכלה נמוכה.●

 שיעור נמוך של מעסקים בתעשייה מלמד על מדינה ללא הון פיזי או אנושי לפיתוח כלכלת המדינה.●
 נימוקים מהטבלה:

 אחוז נמוך של יודעי קרוא וכתוב שהוא הבסיס לפיתוחה של מדינה●

 אחוז נמוך של אוכלוסייה עירונית מלמד שהמדינה לא מספקת בסיס כלכלי לכלל האוכלוסייה ורובה לכן חקלאית●

 אחוז  נמוך של נגישות למים נקיים מלמד על רמת תשתיות ירודה במדינה, ריבוי מחלות.●

 אחוז נמוך של מעסקים בשירותים מלמד שהשירותים הם בעיקר ציבוריים ולא פרטיים.●
 
 

 

 

טופוגרפי  יערות
  ה
 
 

 אקלים

 צמחייה טבעית שהתפתחה במדרונות
 ההרים

 
 

  משקעים רבים גורמים לשפע של צומח טבעי

 
 
 

 אקלים צחיח אינו מאפשר התפתחות היערות באזורים
  אלה



 
 ב. המאפיינים  של רוב הסחורות שמייבאות מדינות החבל :

  מוצרים מוגמרים.●

  מוצרים עתירי עבודה.●

  מוצרי צריכה בסיסייים.●
 

 מוצרי ייצוא

 מחצבים ותוצרת חקלאית.●
 

 הסבר הקשר :
 מחסור בהון וטכנולוגיה לפתח תעשייה שתייצר מחומרי הגלם מוצרים●

  מחסור בכוח אדם מיומן ומשכיל מעכב את התפתחות הכלכלה במדינה●

 ערך התוצרת שהמדינות מייצאות נמוך ולכן התל"ג שלהן נמוך ולא מאפשר להן להתפתח כלכלית.●
 

 4. אוכלוסייה.
 מאפיינים של האוכלוסייה במלי

 אוכלוסייה תלוייה צעירה (0-14) גדולה מאוד●

 אוכלוסייה תלוייה מבוגרת (65+) קטנה מאוד●

  אוכלוסייה יצרנית (15-64) קטנה יחסית●

 תוחלת חיים נמוכה.●
 

 ב. גורמים למספר המהגרים ממלי בשנת 2017
 גורמי משיכה הקיימים במדינות היעד:

 גורמים כלכליים:אפשרויות קידום כלכלית, שכר עבודה גבוה, אפשרויות עבודה רבות ומגוונות●

 גורמים חברתיים: רצון לקבל שירותים ברמה גבוהה (בעיקר חינוך ובריאות), קירבה למשפחה ולחברים●

 גורמים פוליטיים: סובלנות חברתית, פוליטית ודתית, משטר יציב השומר על זכויות אדם.●
 

 גורמי דחיפה הקשורים למדינת המוצא:
 תנאי טבע קשים: אקלים מדברי והתגברות תהליכי המדבור מותירים חקלאיים רבים ללא פרנסה, עוני רב ורעב.●

 גורמים כלכליים: אבטלה, שכר עבודה נמוך, מחסור בדיור, תחבורה לא מפותחת.●

 גורמים חברתיים- מחסור בשירותי בריאות, חינוך ותרבות.●

 גורמים פוליטיים- במדינות כאלה קיים חוסר שקט פוליטי וסכסוכים בין שבטים וקבוצות שונות.●

 

 


