
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 נתי"ב-ניתוח תופעות יסוד במרחב, קיץ תשע"א/ 2011- בריטניה (אנגליה, ווילס

 וסקוטלנד)
 

 1.מיקום, תפרוסת אוכלוסייה וישובים
 א. מיקום בריטניה- מערב אירופה, קווי אורך- 5 מזרח- 11 מערב.

 ב. הבדלים בין שני האזורים בבריטניה:

 
 ג. גורמים להבדל בצפיפת האוכלוסייה בין האזורים:

 טופוגרפיה - סקוטלנד מדינה הררית יותר בהשוואה לחלק הדרומי●

 קיומם של מקורות מים- נחלים ונהרות המאפשרים פיתח חקלאי נרחב יותר גם בדרום.●

 חומרי גלם כגון פחם נפט וגז המאפשרים פיתוח תעשייה●

 מיקום גיאוגרפי- קירבה ליבשת אירופה המקלה על  הניידות ועל ופיתוח המסחר ביניהן●
 

  2.  אנרגיה
 א. רוב שדות הנפט מצויים בים הצפוני. קשיים הנבעים ממיקום זה:

 הובלה ארוכה ויקרה  עד ליבשה.●

  מאבקים על בעלות על השטח עם המדינות השכנות.●

  הים הצפוני קופא בחלק מחודשי השנה.●
 

 ב. שינויים בשימוש במקורות האנרגיה השונים:

 נפט- ירידה בין השנים 1990- 2010●

 פחם- ירידה משמעותית בין השנים●

 גז - עלייה משמעותית בשימוש בגז.●
 

 ג. הסברים לשינויים בשימוש במקורות השונים:
 גילוי מאגרי גז טבעי בקירבת המדינה בים הצפוני.●

 החיפוש אחר מקורות אנרגיה מזהמים פחות את הסביבה עודדו הפחתה בשימוש בפחם ובנפט המזהמים מאוד.●
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  צפיפות אוכלוסייה  מאפייני הישובים  מיקום האזור

 צפיפות גבוהה-  ישובים עירוניים גדולים  מהקו צפונה
 250- ליותר מ-1000 נפש לקמ"ר

 מעט ישובים עירוניים, רובם  מהקו דרומה
 מסדר גודל בינוני וקטן

  צפיפות נמוכה
 0-25 נפש לקמ"ר



 
 
 
 
 3. אקלים

 הבדלים במאפייני האקלים, התאמת התחנות וגורמי אקלים (סעיפים א- ב)

 
 ג. אופי  זרמי  הים משפיע על ההבדלים בין שני המקומות - חופי אנגלייה מושפעים מזרם הגולף החם ולכן הים לא קופא בעוד

 שחופי קנדה מושפעים מזרם לברדור הקר הגורם לקיפאון של הים ולגושי קרח בעונת החורף.
 

  4. העיר לונדון
 א. גורמי מיקום של העיר לונדון:

  מיקום על נהר התמזה- מים לשתייה, למסחר עלהנהר, מאפשרים פיתוח תיירות וייצור חשמל●

 פני שטח מישוריים- מקלים על הבנייה ועל הנחת התשתיות●

 אקלים יחסית נוח- ממוזג קריר●

 קירבה אירופה - לצורך מסחר ומעבר של סחורות ואנשים.●
 

  ב. תיאור המגמה בכלאחת מהתקופות , והסברים לשינוי בגודל האוכלוסייה:
  תקופה ראשונה- ( קדם עיור) עלייה מתונה באוכלוסייה, ריבוי טבעי  נמוך והוא גורם עיקרי לגידול האוכלוסייה. טרום●

 המהפיכה התעשייתית

 תקופה שנייה- (תהליך עיור מואץ)- גידול רב באוכלוסייה כתוצאה של הגירה רבה לעיר  בעקבות המהפיכה התעשייתית●
 ושל ריבוי טבעי גבוה.

 

 

 מאפיין אקלים -
  טמפרטורה

 מאפיין אקלים-
  משקעים

 התאמת
 התחנה

  גורם אקלים -
  קירבה לים

 גורם אקלים-
   מיקום בקו רוחב

 משרע טמפ' גבוה
 יותר בתחנה 1- 13

  מעלות
 

  בתחנה 2- 9 מעלות

 כמות משקעים
 גבוהה יותר
 בתחנה  2

 בהשוואה לתחנה
1  

 תחנה 1-
 אוקספורד

 
 תחנה 2-
 סטורנויי

 השפעה על
 המשקעים סטורנווי

 קובה לים ועל כן
 גשומה יותר
 מאוקספורד

 השפעה על
 המשקעים -

 סטורנווי צפונית
 לאוקספורד ולכן גם

 גשומה יות ר

  טמפ' מקסימום -
  בתחנה 1- 18 מעלות

  בתחנה 2- 14
  מעלות

 
 

 טמפ' מינימום (ינואר )
   בתחנה 1- 5 מעלות.
  בתחנה 2- 5 מעלות

 השפעה על הטמפ'-  
 הקירבה לים

 משפיעה על משרע
 טמפ' קטן יותר בשל
 השפעת הלחות על

 האוויר מעליו

 השפעה על הטמפ'-
 העיר צפונית

 לאוקספורד ועל כן
 הטמפ' בה יותר

  נמוכות



 
 תקופה שלישית-  (היפוך עיור)- התייצבות ואף ירידה קלה באוכלוסיית העיר, תהליך המאפיין את סוף תקופת  המהפיכה●

 תעשייתית ומעבר לכלכלת שירותים. רמת החיים עולה והעיר עוברת תהליכי פרוור ויציאה למרחבים הכפריים מחוץ
  לעיר.

 תקופה רביעית -  (עיור חוזר) חזרה לעיר של האוכלוסייה המבוגרת ושל אנשים המעדיפים את הססגוניות של העיר●
 והקירבה למקומות בילוי, עבודה, שירותים וכו'.תהליכי חידוש עירוני המלווים בהוצאת התעשייה המזהמת אל מחוץ לעיר,

  העברת הנמל למקום אחר ודגש על הקמת משרדים של חברות רב לאומיות מושכים צעירים ומשכילים לעיר.
 

  ג.  רמת הפיתוח של בריטניה:
  בריטניה מפותחת מאוד.

 מדינה ברמת פיתוח גבוהה מתאפיינת  בצמיחה עירונית המלווה בגידול אוכלוסייה, בהתפתחות מטרופולינים ובתהליכי●
  פרבור הקורים עם העלייה ברמת החיים.

 השלב הרביעי במודל העיור  מלמד על צמיחה מחודשת של העיר עם המעבר לכלכלת שירותים, הזדקנות האוכלוסייה●
  וחזרתה לעיר.

 
  5.מנהרת התעלה

  א. השפעות של פתיחת המנהרה על בריטניה
 חיבור בריטניה ליבשת אירופה.●

 קיצור זמן הנסיעה בין פריז ללונדון.●
  ב. נימוקים בעד ונגד  פתיחת נתיב המיועד לרכב במנהרת התעלה:

  בעד- השימוש ברכב מסיר את המגבלה של תלות בזמני הנסיעה של הרכבת, יעודד ויפתח את הקשרים בין בריטניה●
 לאירופה.

 נימוק נגד- שימוש ברכב פרטי יעלה את מימדי זיהום האוויר במתחם המנהרה, יגביר את הסיכויים לתאונות דרכים●
 ולנפגעים כתוצאה מכך.

 
 
 
 
 
 

 

 

 


