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גיאוגרפיה של ישראל והמזרח התיכון ,קיץ תשע"ד ,2014/מספר השאלון.573, 057203 :
פרק ראשון — גיאוגרפיה של ארץ־ישראל.
.1גבולות ישראל
א .עקרונות גיאוגרפיים שעל פיהם התבססו בתוכנית החלוקה:
●

חלוקה על בסיס דמוגרפי -אזורים שבהם ההתיישבות העיקרית של ערבים  -הוקצו למדינה הערבית ,ואזורים שבהם ההתיישבות
העיקרית של יהודים  -הוקצו למדינה היהודית.

●

בעלות על הקרקע -אזורים שבהם קרקעות בבעלות יהודית  -הוקצו למדינה היהודית.

●

עתודות קרקע  -בגבולות המדינה היהודית נכללו עתודות קרקע לעלייה יהודית עתידית.

●

עצמאות ימית -בגבולות המדינה היהודית נכלל מוצא לים סוף.

ב .התוואים הפיזיים שעובר בהם הגבול בין שראל לירדן
התוואי הפיזי :מרכזו של נהר הירדן
חסרונות:
●

שנויים טבעיים בתוואי זרימת המים בנהר הירדן משנים את מיקומו של קו הגבול.

●

מאבק על חלוקת המים.

התוואי הפיזי :מרכז ים המלח כקו גבול.
חיסרון :שינויים במפלס המים של ים המלח ו/או התייבשות של חלקים מהימה ,עשויים לשנות את מיקומו של קו הגבול.
התוואי הפיזי  :עמק הערבה בחלק הדרומי של הגבול
החיסרון :מניפות סחף האופייניות לבלייה במדבר עשויות לשנות את קו הגבול אשר עובר לאורך נחל הערבה.

ג .גבול מוסכם הוא גבול שהתוואי שלו מוסכם על המדינות השוכנות משני צדי הגבול .ההבכמה נעשית או בתהליך של חתימה על הסכמי
שלום ו/או בתהליך של בוררות בינ"ל.
גבולות מוסכמים לישראל :עם מצרים וירדן.

 .1רכבת
א .יחידות הנוף שעובר בהן התוואי המתוכנן של קו הרכבת לאילת:
●

בקעת באר שבע

●

הר הנגב.

●

הערבה.

ב .דרכים שבהן קו הרכבת המתוכנן לאילת עשוי לשמש זרז לפיתוח הנגב והערבה:
●

צמצום הפערים בין אזורי גלעין לאזורי שוליים

●

נגישות גבוהה של האוכלוסייה למקורות תעסוקה הנמצאים בנגב.

●

יזמים ישקיעו בנגב במגוון תחומים

●

פיתוח של תיירות פנים ותיירות חוץ.

●

פיתוח של ישובים ושל העיר אילת בתחומי המסחר ,התעשייה ,התיירות ,החינוך והבריאות.

●

חיבור נמלי הים התיכון )חיפה ואשדוד( עם נמל אילת מעבר של סחורות ומטענים מדרום מזרח אסיה למדינות הים התיכון
ואירופה.

ג .נימוקים מתחום איכות הסביבה או מתחום הכלכלה נגד הנחת מסילת הברזל לאילת:
●

פגיעה נופית -מסילת הברזל תפגע בשמורות טבע ובמערכות אקולוגיות

●

פגיעה בשוניות האלמוגים עם הרחבת הפעילות של נמל אילת.

●

עלות הנחת מסילת הברזל תעלה מיליארדי שקלים למדינה.

●

התחרות תתקיים בין אמצעי התחבורה היבשתיים כגון רכבת ואוטובוס -לא בטוח שהם יהוו תחליף תחרותי לנסיעה בכלי הרכב.

●

הנחת מסילת הברזל לאילת לא תביא תועלת לפיתוח הכלכלי של האזור מצפון לאילת לאור העובדה שרכבות לא יעצרו כמעט
בערבה.

 3מכתשים
א .השמות של שלושת המכתשים שמצויים בישראל ושם יחידת הנוף שבה שלושתם נמצאים
שמות המכתשים:
●

מכתש רמון.

●

המכתש הגדול.

●

המכתש הקטן.

יחידת הנוף :הר הנגב.
ב .על התלמיד לתאר כל אחד מן השלבים העיקריים בהתפתחות מכתש המוצגים בתרשים
שלב :1
קמר שעליו התפתחה מערכת של נחלים שזרמו על קו פרשת המים לשני כיוונים.
שלב :2
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תהליכי בליה וסחיפה בסביבה יבשתית ותהליכי גידוד ימיים גורמים להסרת ראשי הקמרים

שלב :3
התפתחות השבר הסור אפריקאי לאורך הערבה והטיית הנגב מזרחה שינו את מערכת הניקוז האזורית ,ולכן נחלי מזרח הנגב ומרכזו החלו
להתנקז אל הערבה.
בסיס סחיפה נמוך ושיפוע גדול בין מישור הגידוע בשיאי הקמרים לעמקי הקערים הסמוכים מדרום-מזרח אפשרו סחיפה של אבני החול
מתוך ליבת הקמרים דרך המפערים .בליה וסחיפה של שכבת החול מליבת הקמר הותירו מצוקי סלע מסביב לעמק החולי ,ובכך יצרו את
המכתש.

ג  .דרכים שבאמצעותן מנצל האדם את המכתשים.
●

תיירות  -הנוף הטבעי והייחודי משמש גורם משיכה לתיירות פנים וחוץ ובכך תורמים רבות לפיתוחו של ענף התיירות בהר הנגב
כבסיס עיקרי של תושבי האזור ,למשל פארק מכתש רמון.

●

הפקת מחצבים  -במכתשים מתבצעת כרייה של מחצבים :חול חרסית ,תעשייה כימית המייצרת חומרי הדברה ,דשנים מוצרי
קוסמטיקה ותרופות.

 .4איכות הסביבה  -חופי ישראל
א  .תחרות בין שני שימושי קרקע המוזכרים בקטע:
●

חופי רחצה ובתי מלון לעומת תחנות כוח.

●

חופי רחצה לעומת תחבורה ואחסנה )נמלי ים(.

●

בתי מגורים לעומת תחבורה ואחסנה.

●

בתי מגורים לעומת תחנות כוח.

●

אתרים היסטוריי לעומת תעשייה ,תחנות כוח ותחבורה.

●

אתרי נוף לעומת תחבורה ,מסחר ותעשייה

ב .מקורות יבשתיים לזיהום הים והחוף:
שפכים-
●

מפעלים המזרימים שפכי תעשייה אל הים או אל נחלים הזורמים אל הים.

●

תקלה במערכת הביוב העירונית מאלצת לעיתים את הרשות המקומות להזרים מי ביוב ,שלא עברו טיהור,אל הים,
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השלכת אשפה
●

מקור יבשתי :אשפה המושלכת על חוף הים על ידי מטיילים ונופשים מצטברת על שפת הים.

●

מקור ימי :אשפה המושלכת על ידי נוסעים בכלי שיט השטים בים מובלת על ידי הגלים ומגיעה לחופים.

חקלאות
●

חומרי דישון והדברה המשמשים לצרכים חקלאיים ,נשטפים עם מי ההשקיה והגשמים אל אפיקי הנחלים הזורמים אל הים.

ייצור אנרגיה
●

תחנות כות ליצור חשמל פולטות אפר פחם המגיע לעיתים אל הים באמצעות הרוח.

תחבורה
●

מקור ימי :שמנים וסוגי דלק שונים הנפלטים מכלי שיט ,מגיעים עם גלי הים אל החוף.

●

מקור יבשתי וימי  :מתקני תחבורה הפזורים לחופי הים ]נמלים ,מרינות ,מזחים ,שוברי גלים[.

תעשייה
●

אבק פוספטים שוקע לתוך מי מפרץ אילת ומזהם אותו ,הטענת חומרי גלם אבקתיים לספינות בחופי הים התיכון שוקעים גם הם
לתוך הים.

ג  .נימוקים לטענה כי יש להמשיך ולפתח את חופי ישראל:
●

פיתוח ענפים כלכליים לחופי הים משמש זרז לפיתוח כלכלי לפעולות פנאי ונופש.

●

פיתוח החופים הוא מקור תעסוקה לאוכלוסייה רבה המתגוררת באזור מישור החוף.

●

שימושי קרקע חיוניים לאוכלוסייה שחייבים להיות על קו החוף )תחנות כוח ,מתקני התפלה ,מתקני תחבורה,

●

בתי מלון(.

●

מדינת ישראל פועלת בעשורים האחרונים לשימור מי הים התיכון )אמנת ברצלונה( ולכן הנזקים הנגרמים לים פוחתים.

●

מפקחים ותקנות עירוניות נחקקותלטובת מניעת זיהום הים בעיקרון של "המזהם ישלם"

נימוקים לטענה כי יש לשמר את חופי ישראל:
●

פרוייקטים תיירותיים כמו דירות נופש ובתי מלון מפקיעים את החוף מידי הציבור.

●

פיתוח החופים גורם לפגיעה בנוף.

●

באזור החוף יש מערכות אקולוגיות אשר עלולות להיפגע מתהליך הפיתוח.

●

הפיתוח המואץ חושף את חוף הים לזיהום רב.

5

●

הפיתוח המואץ גורם להפחתה בחול המגיע לחופי ישראל,להתמוטטות המצוק החופי ולפגיעה בחי ובצומח בים ובחוף ולצמצום
רצועת החוף.

 .5חקלאות בספר המדבר  -אטלס ישראל החדש
קשיים בפיתוח החקלאות באזור רמת הנגב והערבה התיכונה
●

אקלים צחיח שאינו מאפשר מגוון של גידולים חקלאיים.

●

ממוצע טמפרטורות גבוה בחודשי הקיץ ומשרע טמפרטורות שנתי גדול,

●

אירועי גשם שטפוניים הגורמים לסחף קרקעי

●

משטר רוחות המעיפותאת תוצרי הבליה הדקים ומסיעים אותם

●

קרקעות בעלות פוריות נמוכה וחלקן מלוחות ,מרקמם גס וכמות רבה של אבנים

●

אזור דליל באוכלוסייה  -המביא למחסור בכוח אדם מיומן ובלתי מיומן.

ב .סוגי גידולים עיקריים ברמת הנגב ובערבה התיכונה:
גידולים:
ירקות ,גידולי שדה ,מטעים.
בעלי חיים -בקר לחלב

ג .אמצעים טכנולוגיים או שיטות גידול מתקדמות שמשתמשים בהם באזורים האלה המסייעים להתמודד עם הקשיים:
חממות :
●

מאפשרות שליטה ובקרה באמצעות מחשב על תנאי הגידול :הטמפ' ,הלחות ,ההשקייה והדישון ועוד

●

מאפשרות לגדל מגוון של גידולים על שטח מצומצם.

טפטפות
●

מאפשרות השקיה יעילה בתנאי אקלים מדברי.

●

מאפשרות דישון של הקרקע באזורים דלים בחומרים אורגניים.

פיתוחים ביוטכנולוגיים
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זנים עברו שינוי גנטי ונוצרו מוצרים עמידים בפני מחלות ונותנים יבול רב )אבטיח ללא גאעינים ,פלפלים(..
התפתחויות בתחום החקלאות האורגנית בה מגדלים ללא שימוש בחומרי הדברה כימיים.
גידול דגים בבריכות חממה
●

מאפשר ניצול של מים מליחים וחמים הנשאבים מאקוויפר המים הפוסילים שבאזור הנכב והערבה.

●

גידול הדגים בבריכות מקורות ,מכוסות בכיסוי פלסטיק ,מצמצם את אידוי המים וחוסך מים רבים.

●

עודפי המים המעטים שיוצאים מהברכות עוברים סינון וחלקם מוחזרים לשימוש וחלקם להשקיית גידולי שדה.

מתקנים מיםשנועדו להכשיר יותר מים לחקלאות
●

שימוש במי קולחין מטוהרים

●

מים מותפלים

●

שימוש במים מליחים

 .6ירושלים  -מדרש תמונה
א .האתרים המסומנים בתצלום שבנספח מבטאים את היותה של ירושלים עיר בירה ומרכז בין-לאומי חשוב:
העיר העתיקה  -הר הבית ,הכותל המערבי ,כנסיית הקבר ומוסדות דתיים נוספים הנמצאים בעיר העתיקה הם
מרכזים דתיים והיסטוריים חשובים ליהדות ,לאסלאם ולנצרות.
כנסת ישראל  -הכנסת היא בית הנבחרים הישראלי ,ומכהנים בה  120חברי הכנסת .הכנסת היא הרשות המחוקקת ,בעלת הסמכות
הבלעדית במדינה לחוקק חוקים.
בית המשפט העליון  -ביטוי לקיומם של מוסדות ציבוריים ולאומיים .במוסד מבטא את היותה של ישראל דמוקרטית.
בנייני האומה מקום המגיעים אליו אנשי עסקים ,מדענים ואנשי רוח מכל העולם לכינוסים בין-לאומייםולתערוכות וירידים בתהומים מדעיים,
חברתיים ופוליטיים.
הר הרצל  -משמש כבית הקברות הלאומי של מדינת ישראל .בהר נמצא בית הקברות הצבאי הראשי של המדינה וכן חלקת גדולי האומה
בה קבורים מנהיגי המדינה והציונות .במקום נמצא מוזיאון "יד ושם" המנציח את שואת העם היהודי .כמו כן נערכים במקום אירועים וטקסים
ממלכתיים רבים ,כגון טקסי יום הזיכרון וום העצמאות.

ב .קשיי תחבורה בירושלים והתמודדות עם הקשיים על פי התמונה:
כביש מס  - 1פקקים של יוממים המגיעים מדי יום לעיר.
●

שטח מצומצם של מוקדי תעסוקה והפרדה בין אזורי המגורים המפוזרים על שטח גדול לאזורי התעסוקה  -מגדיל מאוד את
הצפיפות בכבישים ,מייקר את הקמ התשתיות של הכבישים
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●

רחובות עתיקים וצרים שלא מאפשרים הרחבת הכבישים בגלל צפיפות הבנייה ובגלל הערך ההיסטורי שלהם

●

אירועים ממלכתיים הגורמים לעומסי תנועה ,לסגירת כבישים.

התמודדות עם הקושי:
הפעלת רכבת קלה המשולבת במערך אוטובוסים מובילה נוסעים מכלרחבי העיר

ג .נימוקים בעד בנייה רוויה במרכז העיר
●

הוזלה של עלויות פיתוח תשתיות )תחבורה ,חשמל ,ביוב(.

●

שמירה על שטחים פתוחים במרחב שמסביב לירושלים.

●

בנייה רוויה תאפשר עירוב של שימושי הקרקע באזור ,תפחית את הנסיעות ותצמצם זיהום אוויר

נימוקים נגד בנייה רוויה במרכז העיר:
●

פגיעה במרקם העירוני הקיים ,של מגורים בצפיפות נמוכה ובינונית.

●

גידול בעומסי התנועה במרכז העיר.

●

עלייה ברמת זיהום האוויר במרכז העיר בשל ריכוז בניינים ומשרדים.

●

פגיעה בקו הרקיע

●

התגברות הרוח

●

האזורים הנמוכים לא יהיו חשופים לקרינת שמש
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פרק שני  -גאוגרפיה של המזרח התיכון
 .8חשיבותו הבין-לאומית של המזרח התיכון
א .גורמים כלכליים או גאופוליטיים להתעניינות עולמיית של המעצמות במזרת התיכון:
גורמים כלכליים:
●

המזרח התיכון הוא אזור עשיר בנפט וגז ויש בו כשני שלישים מעתודות הנפט בעולם -מקור תעסוקה רבה והכנסות מייצוא הנפט
ותזקיקיו

●

המזרח התיכון כגשר אווירי ימי ויבשתי  -ספינות ומטוסים עוברים דרך האזור -אלה מהווים זרז לפיתוח התשתיות ולצמיחה
כלכלית.

גורמים גאופוליטיים:
●

המזרח התיכון משמש גשר יבשת בין אפריקה ,אסיה ואירופה -שימש למעבר של צבאות או אורחות גמלים )שיירות סוחרים(
לאורך השנים.

●

המזרח התיכון כמרכז דתי לשלוש הדתות העיקריות שנוצרו באזור :יהדות ,נצרות ואסלאם.

●

מאגרי נפט רבים באזור המגבירים את אי השקט באזור ואת הרצון להתערב בכלכלת המדינות.

●

הסכסוך הערבי-הישראלי הגורם לאי שקט ולמלחמות במזרח התיכון.

●

הצטיידות של חלק ממדינות המזרח התיכון בנשק גרעיני.

ב .השפעות חיוביות של שליטת המעצמות במזרח התיכון :
●

התפתחות תשתית התחבורה -נתיבי ים ,נסללו כבישים ,הונחו מסילות ברזל ,נחפרו מנהרות והתחבורה הממונעת התפשטה
ברחבי הקולוניות.

●

התפתחות בתחום החקלאות:החדרת גידולי חקלאות לייצוא.
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●

התפתחות מוקדים עירוניים -המדינות הקולוניאליסטיות פתחו את הערים או הכפרים ששכנו לחופי הים והפכו אותן לערי נמל
חשובות.

●

יצירת מדינות לאום -הקולוניאליזם תרם להפצת רעיון מדינת הלאום

●

השפעות בתחום החינוך וההשכלה -הרחבת מערכת החינוך שהובילה לשינוי חברתי עמוק ,כולל הכשר כוח אדם לפי צרכיה של
המדינה הכובשת.

●

שינויים דמוגרפיים -רוב המדינות עברו לשלב  2ו 3-במודל התמורה הדמוגרפי וגדלו מאוד עד כדי היווצרות בעיות עירוניות רבות
בשל הצפיפות הגדלה.

השפעות שליליות:
●

קביעת הגבולות בין מדינות האזור שנעשתה ללא התייחסות להרכב האתני והדתי של האוכלוסייה הובילה לסכסוכים ומלחמות.

●

יצירת פערים מרחביים בין אזורים שזכו לפיתוח ,בעיקר ערי נמל  ,אזורים בהם היו משאבי טבע לבין שאר המדינה שלא זכתה
לאותו קידום.

●

ניצול כלכלי של משאבים חקלאיים ,חומרי גלם ,מקורות אנרגיה  -הרווחים זרמו למדינה הכובשת.

●

חדירה של תרבות מערבית שגרמה לתהליכי חילון.

 .9אקלים
א .הגורם העיקרי המשפיע על כמות המשקעים בתחנות .
זונגלודק
הגורם :קירבה לים -הקרבה לים השחור גורמת לחדירת אוויר לח מן הים ולכמות משקעים גבוהה.
הגורם :מיקום בקו רוחב -מיקומה על קווי הרוחב הבינוניים שהמשקעים יורדים בהם ברוב חודשי השנה.

ארזורום
הגורם :טופוגרפיה -מיקומה על הרי הטאורוס שגובהם כ 2,000-מטר גורם לעליית אוויר ,התעבות ולרידת משקעים גבוהה.
ג'דה
הגורם :מיקום בקו רוחב -מיקומה ברצועת המדבריות העולמית מונע את עליית האוויר ,התעבות עננים וירידת משקעים.

סדום:
הגורם :צל גשם  -מיקום בבקעת הירדן ,ממזרח להרי יהודה ,הגורמים לתופעת "צל גשם" בשל שקיעת האוויר ועליית הטמפ' שלו.
ב .השפעות האקלים המדברי על הכלכלה:
●

חקלאות שלחין אפשרית רק בעמקי נהרות ונאות מדבר

●

התפתחות מרעה נוודי ואוכלוסייה נוודית

●

הוצאות על התפלת מים ,טיהור מי שפכים ,חיפוש אחר מקורות מים ויבוא מזון

●

יתרון להפקת אנרגיה סולארית
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●

פיתוח של תיירות מדברית

השפעות על האוכלוסיית:
●

התיישבות צפופה ליד נהרות או נאות מדבר

●

קיומה של אוכלוסייה נוודית המתגוררת באוהלים.

 .10דמוגרפיה
א.פרמידות גילים  -קביעת ההתאמה
פירמידה  - 1ירדן.
●

ירדן מדינה המתפתחת בה הריבוי טבעי גבוה בשל ילודה גבוהה ותמותה נמוכה ,לכן קבוצת האוכלוסייה התלויה הצעירה גדולה
מאוד.

●

קבוצת תומכים קטנה

●

תוחלת חיים בינונית

פירמידה  - 2קטר.
●

קטר מדינה עשירה בנפט עם אוכלוסייה קטנה.

●

יש בה מהגרי עבודה רבים במדינה ,ולכן שיעור הגברים בקרב קבוצת האוכלוסייה המפרנסת גבוה מאוד.

●

קטר מדינה צעירה ולכן שיעור המבוגרים קטן מאוד

●

הילודה גבוהה יחסית לאוכלוסייה המקורית אבל בגלל ההגירה המואצת היא קטנה בחלקה היחסי.

פירמידה  - 3לבנון.
הנימוק:
●

המדינה ברמת פיתוח גבוהה ]לעומת מדינות אחרות במזרח התיכון[ ויש בה שיעור גבוה של אוכלוסייה נוצרית ,ולכן
קבוצת האוכלוסייה התלויה הצעירה קטנה וקבוצת האוכלוסייה התלויה המבוגרת גדולה ]ביחס למדינות אחרות
במזרח התיכון[.

●

קבוצת התומכים היא הקבוצה הגדולה והמשמעותית במדינה הנושאת את נטל הפרנסה מה שהופך את לבנון למדינה מפותחת
יחסית במזרח התיכון.

ב .הטענה כי מבנה הגילים המתואר בפירמידה  1מטיל מעמסה כבדה במיוחד על המדינה שהוא מאפיין:
יחס התלות במדינה גבוה מאוד ,ולכן ההוצאות גבוהות יותר מך ההכנסות ,והמדינה מתקשה לעמוד בהצלחה במימון
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מערכת חינוך ובריאות ותשתיות אחרות.

 .11ירדן
א .הסבר ההיגד" :ירדן היא עמאן ועמאן היא ירדן":
על פי הטבלה כ 40%-מאוכלוסיית ירדן מתגוררת בעיר הבירה עמאן ,ולכן רוב הפעילות הכלכלית ,הפוליטית ,החברתית והתרבותית
מרוכזת בעיר זה.
הגורמים המשפיעים על גודל האוכלוסייה:
●

ברוב שטחה של ירדן שורר אקלים מדברי.

●

עמאן שוכנת על גבול המדבר בתנאי אקלים המאפשרים פיתוח.

●

עמאן שוכנת על אפיק נחל זרקא סמוך למעיינות הנחל המשמשים מקור מים.

●

עמאן שוכנת על צומת דרכים מרכזי.

●

לעמאן עורף חקלאי.

●

לעמאן עורף גדול של תעשיות כבדות )נפט ופוספטים( ושל תעשיות קלות )טקסטיל ומזון(.

●

עמאן היא עיר הבירה של ירדן ולכן משמשת מרכז שלטוני ,מנהלי וכלכלי.

●

בעיר מתרחש תהליך של "זחילה עירונית" הגורם לגידולה ולהתפשטותה למרחב סביבה.

●

בעקבות מלחמת ששת הימים התרחשה הגירה גדולה של אוכלוסייה מהגדה המערבית אל עמאן.

●

סיום מלחמת המפרץ גרם להגירה של מאות אלפי אנשים ממדינות המפרץ לעמאין.

עקרונות של תכנון המרחב העירוני במטרופולין עמאן שהודות להם הפכה עמאן למטרופולין:
●

הסדרה של אספקת המים לאוכלוסייה ,ובניית מתקני ביוב.

●

הקמה של אזורי תעשייה חדשים.

●

סלילה של כבישים טבעתיים מסביב לעיר.

●

בנייה של מרכזים עירוניים חדשים ובהם בתי חולים ,בתי מלון ,מרכזי מסחר ומסעדות.
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