גיאוגרפיה של ישראל והמזרח התיכון -קיץ תשע"ה ,2015/מספר השאלון574, 057102 :
פרק ראשון — גאוגרפיה של ארץ־ישראל
 .1עיור המושבות:
א .הבדלים בין הישובים:
מספר התושבים :בפתח תקווה הרבה יותר תושבים בהשוואה לזכרוןיעקב
קצב גידול האוכלוסייה :הקצב בפתח תקווה גבוה בהרבה בהשוואה לזכרון יעקב
הגורמים להבדלים:
●

פתח תקווה ממוקמת במרכז הארץ ,היא חלק ממטרופולין תל אביב ולכן חוותה גידול רב גם בשל תהליכי פרוור

●

גידול רב באוכלוסיית העיר קרה בשל גלי העלייה של שנות ה 50 -שהופנו בחלקם אליה.

●

טופוגרפיה נוחה שאפשרה גידול העיר על פנישטח נרחב.

ב .מאפיינים של המושבות בישראל שאפשרו תהליך עיור המושבות:
מאפיין :המשק פרטי בבעלות פרטית.
השפעה על תהליך העיור:
בעל הקרקע יכל להחליט מה לגדל על הקרקע אבל גם על הקביעה מה יהיה שימוש הקרקע שלה .לחצי נדל"ן הביאו להמרת שימוש הקרקע
מחקלאות למגורים ,לשטחי מסחר ולתעשייה.
מאפיין :עיסוק בחקלאות -פרדסנות
השפעה :הענף חייב מערך שירותים תומך לאור העובדה שמדובר בענף הייצוא היחיד של ישראל בשנות ה .50-התפתחות מערך השירותים
הואץ תהליך העיור.
מאפיין :אין הגבלה על קבלת חברים חדשים
התוצאה :גידול רב של האוכלוסייה
מאפיין :לא חל איסור על עבודה שכירה.
התוצאה :ככל שגדל חלקם של הפועלים היהודים שהועסקו במושבות ,ואשר לא היו להם כפרים יהודיים אחרים לשוב אליהם בקרבת מקום,
הייתה אוכלוסיית השכירים למאגר גדל והולך של תושבים חדשים במושבות.
סוחרים ,בעלי מקצועות חופשיים ושאר בעלי עיסוקים עצמאיים יכלו לפתח עסקים במושבות.

 .2תמורות בכלכלת ישראל
א .המושגים שהופיעו בקו בקטע:
●

חברת בת -חברה בת ,חברת בת או חברה נשלטת היא חברה הנמצאת בבעלות או בשליטה של חברה אחרת.

●

תעשיות עתירות ידע -תעשיות המבוססות על ידע ,טכנולוגיה וכוח אדם מיומן .תעשיות עתירות ידע מייצרות מוצרים חדשים ו/או
מחדשות מוצרים ותיקים באמצעות טכנולודיות חדשות.

●

חברה רב לאומית -תאגיד המשתרע על מני מספר מדינות בתהליך ייצור מוצר אותו הם מייצרים .המיקון נקבע בהתאם ליתרון
היחסי שיש לאותה מדינה :חומרי גלם ,איכות כוח האדם ,קירבה לשווקים בינ"ל ועוד.

●

חוק לעידוד השקעות הון  -חוק משנת  1959,הקובע הקמת מרכז להשקעות אשר ייתן מענקים ,פטורים ,הנחות והקלות למי
שיקימו מפעלים באזורים מועדפים.

ב .גורמים לצמצום בהיקף תעשיות הטקסטיל :
●

כלכלת מדינת ישראל מתבססת על ייצוא טכנולוגיה עילית ולא על ייצוא תעשיות מסורתית.

●

רוב תוצרת התעשיות המסורתיות מיועד לשוק המקומי ולא לייצוא.

●

התוצרת הישראלית אינה עומדת בתחרות במחיר מול מדינות פחות מפותחות ולכן השינוי הקטן בייצוא תוצרת מסורתית .

גורמים להתרחבות התעשיות עתירות הידע:
●

קיומו של הון נושי ותשתית מדעית מפותחת בתהליך ייצור שלענפיההיטק

●

הסרת החרם הערבי עם חתימה על הסכמי שלום /הסכמי אוסלו עם ירדן וה

●

יצירת קשרים כלכליים בינ"ל -חברות רב לאומיות הקימו סניפים בארץ ,חברות מקומיות התמזגו ויצרו שותפויות עם חברות אחרות.

●

הקלות בתחומי המיסים וחתמה על הסכמי סחר עם שני הגושים הכלכליים הגדולים בעולם :האיחוד האירופי ונפט"א

●

עלייה ברמת החיים וביקושים למוצרים מתקדמים

●

שיפורים בתחומי התחבורה והתקשורת שאפשרו פעילות בארץ ובחו"ל תוך שמירה על קשר צמוד עם הלקוחות.

●

תמיכת ממשלת ישראל בקרנות הון סיכון לחברות הזנק

●

השקעות גדולות במחקר ופיתוח ,בהקמת חממות טכנולוגיות המעניקות סיוע במימון ,בנהיול ובשיווק למפעלים בראשיתדרכם.

●

התעשיות הבטחוניות והמסגרות הצבאיות שימשו חממה למפעלי היי טק אזרחיים.

ג .גורמים למיקום מרכזי המחקר והפיתוח של התע"י בישראל:
●

קירבה לכוח אדם מיומן ומשכיל.

●

קירבה למוסדות אקדמיים לשימוש במתקניהם.

●

מיקום באזורים בשולי המטרופולין -שיקולי איכות סביבה וכוח עבודה המתגורר באזורים אלה.

●

קירבה לשדות תעופה -לצורך קיום מפגשים עיסקיים.

●

מדיניות ממשלתית של קידום אזורי שוליים המלווה המתן תמריצים להקמת מרכזי פיתוח באזורים אלה.

 .3איכות הסביבה  -שטחים פתוחים
א .חשיבות התחומים הבאים בשמירה על השטחים הפתוחים על חיי התושבים:
איכות הסביבה-
●

החדרת מים למי תהום -תאפשר אספקת מים סדירה לאזרחים

●

יצירת אזורי חיץ בין אזוריהמגורים לאזורי המסחר והתעשייה מגנים על האוכלוסייה ממטרדים כגון רעש ,ריחות רעים וזיהום

חברה ותרבות-
●

שטחים פתוחים הם שטחים טבע ונוף הכוללים שמורות טבע וגנים לאומיים ,יערות חופי ים ונחלים .שטחים אלה משמשים לפנאי
ולנופש ,שומרים על ערכים סביבתיים ,מחזקים את הקשר והזהות למקום ומאצים את הרצון לשמור עליהם.

●

השטחים הפתוחים במרחבים העירוניים מספקים את המרחב הנחוץ ליציאה לחיק הטבע ולעסוק בפעילויות ספורט.

כלכלה
●

רבים מהשטחים הפתוחים הם שטחים חקלאיים ושמירה על השטחים הללו היא תנאי להמשך קיומה של החקלאות.

●

שטחים פתוחים מהווים גורם משיכה לתיירים ולכן חשוב לשמור עליהם גם למען ענף התיירות.

●

ב .גורמים שבגללם הצטמצמו השטחים הפתוחים בישראל:.

●

גידול אוכלוסייה מהיר היוצר ביקושים לשטחי בנייה למגורים ,לתשתשיות ולאזורי תעסוקה.

●

עלייה ברמת החיים המתבטאת בבניית דירות גדולות יותר ,לעיתים צמודות קרקעתהליך הפרוור -הגדיל עוד יותר את הביקוש
לבתים צמודי קרקע

●

עלייה ברמת המינוע מחייבת הגדרה של שימושי קרקע לתחבורה.

ג .רשויות התכנון מסייעות לשמירה על השטחים הפתוחים כך:
●

תכנון שימושי קרקע בה מוגדרים שימושי הקרקע לשטחים פתוחים

●

תוכנית מתאר ארציות הן תוכניות סטטוריות המחייבות מילוי התכנון כפי שנקבע בתוכנית.

●

הגדרה של אזורים כשמורות טבע מונעת המרה של שימוש הקרקע.

 .4אזורי גלעין ושוליים -אטלס ישראל החדש
א .המחוז המשמש כגלעין הוא מחוז המרכז ותל אביב
המחוזות המשמשים אזורי שוליים הם הנגב והצפון.
נימוק -
אזור הגלעין מדד חברתי כלכלי גבוה .אזורי השוליים מדד חברתי כלכלי נמוך.

ב (1 .בגלעין יש יותר מוסדות להכשרת מורים ומוסדות אקדמיים בכלל מאשר באזורי השוליים.
 (2מוסד להשכלה גבוהה יכל לסייע בצמצום הפערים בין אזורי גלעין לשוליים:
●

הכשרת כוח אדם מימן מקומי ימנע את עזיבתו ויקדם פיתוח באזורי השוליים.

●

מוסדות להשכלה גבוהה מהווים חממה נוחה לפיתוח תעשיות היי טק

●

מוסדות להשכלה גבוהה מעלים את הביקוש לכוח אדם מיומן ועשויים לתרום להגירה לאזורים אלה.

●

מוסדות כאלה מציעים מגוון מקצועות ותחומים בהתאם יתרונות היחסיים של האזור בהם הם מצויים ובכך לקדם את האזור.

ג .מיזמים לפיתוח אזורי שוליים בתחום התחבורה:
כביש  -6עד לנייד את הרכבים ברחבי הארץ בצורה נוחה ומהירה יתרונותיו של כביש  6הם שהדרך בו היא מהירה ורחבה ונוחה לנסיעה
רכבת לאילת )עתידי( תגדיל את הנגישות גבוהה של האוכלוסייה למקורות תעסוקה הנמצאים בנגב ,תעודד יזמים להשקיע בנגב במגוון
תחומים ,ופיתוח של תיירות פנים ותיירות חוץ.
רכבת העמק -חידוש חלק ממסלות הרכבת החיג'זית שקישרה בעבר את ישראל לערב הסעודית.

 .5מים
אא .מגמת השינוי בצריכה של כל אחד מסוגי המים:
שפירים -ירידה משמעותית
קולחים -עלייה
מליחים -עלייה מתונה
שטפונות -ירידה מעטה.
ב .קולחים
יתרונות:
●

השימוש במי קולחין מטוהרים וחוסך מים שפירים לטובת צריכה ביתית

●

מי הקולחן מאפשרים השקיית הנגב

●

מי קולחין מטוהרים מצמצמים את הנזקים של מפגעי ריח וזיהום מקורות המים בישראל

●

ניתן למכור את המים למדינות שכנות ולשמר קשרים בין המדינות כולל טיפול במחסור התמידי במים במדינות אלה.

●

השימוש מאפשר פיתוח מוצרי חקלאות ייחודיים שיש להם ביקוש בשוק

●

ניתן להתשמש בקולחין לניקוי וקירור חלק מההליכים התעשייתיים.

חסרונות
●

דליפה של מי הקולחין אל מי התהום.

●

עלויות טיהור גבוהות בהשוואה לעלויות שאיבת מים שפירים.

מליחים
יתרונות:
●

מים מליחים מצויים בנגב והם מאפשרים פיתוח חקלאות הנשענת על מים מליחים :דגי מאכל ונוי ,עגבניות שרי..

●

התפלת מים מליחים זולה מהתפלה של מי ים.

חסרון
●

עלויות ההתפלה מייקרות את עלות השימוש במים

שטפונות:
יתרונות
מי השטפונות מבטאים כמות מים גדולה בזמן קצר -ניתן להקים מאגרי מים ולאגור את המים לעונה היבשה.
ניתן להחדיר חלק ממי השפונות למאגרי מי התהום
חסרון
●

מי שטפונות עשויים לגרום לאסון באזורים עירוניים בנויים.

ג .נימוקים בעד צמצום הקצאת המים השפירים לחקלאות:
●

החקלאות היא צרכן גדול של מים

●

סבסוד ממשלתי של המים המיועדים לחקלאים מביא לבזבוז.

●

העיסוק בחקלאות אינו רווחי ,ולכן ההשקעה במים לחקלאות אינה משתלמת.

●

מים וירטואלים  -ייבוא מזון יצמצם את השימוש במים בישראל.

●

שימוש במי קולחין ומים מותפלים מבטל את הצורך לצמצם בחקלאות.

●

חקלאי שישתמש במים לא שפירים יזכה לכמות מים גדולה בכ.20% -

●

מדינת ישראל היא אחת המדינות המתקדמות בעולם כולו בטיהור מים ובשימוש חוזר במי קולחין

נימוקים נגד צמצום הקצאות המים השפירים לשימוש בחקלאות :
●

התלות במים מותפלים ו/או מטוהרים בעייתית -מה יקרה אם תהיה פגיעה באחד או יותר מהמתקנים?

●

מים שפירים הם המים הזולים ביותר להפקה -הדבר יאפשר הוזלת מוצרי המזון לצרכן.

●

ההקצאה המינימלית של מים שפירים מותנית ,בין היתר ,בעמידה ביעדי ההתפלה ,שיאפשרו צמצום של השימוש במים שפירים
לצרכים חקלאיים וייתנו מענה על הצרכים באמצעות מים מותפלים -היעדים שהציבו ממשלות ישראל להתפלה בעבר היו לא
ריאליים.

●

רוב המטעים האלה הנמצאים בגליל הם מטעים אשר מושקים במים שפירים .באזורים אלו אי-אפשר להשתמש במי קולחין או אין
די מי קולחין.

●

מגדלים רבים שמשתמשים במים שפירים נאלצו לצמצם את השימוש בשטחי הגידול ואף לבטל את העבודה בשטחיהם בקיץ,
במיוחד בתחום הגד"ש בצפון הנגב.

●

הפיצוי הניתן לחקלאים בגין ויתור מרצון על חלק ממכסת המים השפירים שלהם אינו מכסה את ההפסד הנגרם מהקיצוץ במכסה.

 .6ים המלח  -מדרש תמונה
שימושי קרקע בכל אחת מהתמונות:
תמונה -1
תיירות פנאי ונופש ,תיירות מרפא
תמונה -2
תעשייה כבדה -ניצול המינרלים של ים המלח.
ב .מאפיינים פיזיים של אזור ים המלח:
המאפיין :שמש רוב ימות השנה-
●

המאפיין מאפשר אידוי של המים ושקיעת מינרלים )צמצום העלויות בשימשו בחשמל( ופיתוח של תעשיות כימיות

●

המאפיין מאפשר עיסוק בתיירות כל השנה ובעיקר בעונת החורף

המאפיין :הרכב מינרלי מיוחד של מי הים
המאפיין מאפשר פיתוח תיירות מרפא כל השנה.
המאפיין  :חום גיאותרמי רב המרוכז במעמקי האדמה
מאפשר שימוש במים החמים לתיירות מרפא
מאפשר ייצור חשמל גיאותרמי.
ג .ירידת המפלס באגן הצפוני -גורמים:
●

ריבוי שנות בצורת המזרימות פחות מים מתוקים לימה

●

מים שבעבר היו מגיעים לימה נאספים ולא מגיעים אליה

●

גשר דגניה המונע זרימת מים דרך נהר הירדן לימה

●

תעלת המים המובילה מים מהאגן הצפוני לדרומי גורעת ממכסת המים של האגן הצפוני.

●

אידוי מי הים מביא להצטמקות הימה

השפעה על ענף התיירות:
●

התרחקות קו החוף ממתקני התיירות וצורך להשלים את ההגעה לימה באמצעות תחבורה ממונעת.

●

היווצרות בולענים באגן הצפוני -סכנת חיים למי נוכח בקרבתם

●

עליית מפלס המים באגן הדרומי עקב שקיעת מינרלים והצפת הקומות התחתונות של בתי המלון

השפעה על התעשייה-
●

האגן הדרומי רדוד יותר ולכן התייבש .הובלת המים למפעלים נעית באמצעות תעלה המובילה מים עד למפעלים )ועל כן גורעת
מים מהאגן הצפוני(.

●

פגיעה בתחבורה במקומות בהם נפערים בולענים .כבישים נחסמים ויש צורך לסלול כבישים חדשים

פרק שני — גאוגרפיה של המזרח התיכון
 .8נהר הפרת
א .תוואי הזרימה של הנהר:
●

מוצא -טורקיה מהרי הפונטוס

●

עמק הנהר  -סוריה -מישורי ורמתי

●

שפך -עיראק-פני שטח מישוריים ואפילו מתחת לגובה פני הים.

ב .מוצא הנהר
יתרונות
●

שליטה על מקורות המים

●

ניצול הפרשי הגבהים לייצור חשמל

חסרונות:
●

עמק הנהר צר ומקשה על שאיבת המים

●

עמק הנהר מקשה על קיום פעילות חקלאית בגדותיו

שפך נהר
יתרונות
●

שפע של קרקע פורייה לחקלאות

●

פני שטח מישוריים נוחים לבנייה ולחקלאות

●

כמות המים הרבה ביותר מגיעה מכל מקורות ההזנה של הנהר

חסרונות
מפעלי מים שמקימות המדינות במעלה הנהר גורעות ממכסת המים המגיעה לשפך.
 .9הגירה
א .מאזן ההגירה בכל אחת מהמדינות בטבלה
המדינה

הסבר למאזן ההגירה

המאזן

קטאר

חיובי מאוד

מדינה בעלת משאבי נפטרבים
זקוקה לכוח אדם רב
מדינה עם אוכלוסייה קטנה וחלקה נעדר המומנויות להפקת הנפט ולזיקוקו

ירדן

מאזן חיובי

פליטים סרים רבים בורחים לשטחה של ירדן

טורקיה

מאזן חיובי קטן

פליטים סורים

מצרים

מאזןשלישי קטן

חוסר יציבות פוליטית במדינה גורם להגירה אל מחוץ למדינה

סוריה

מאזן שלילי

מלחמת אזרחים ובריחה של פליטים מהמדינה למדינות השכנות

משמעותי

ב .הגירה סיבובית-
זוהי הגירה הנמשכת מספר שנים ,ולאחר מכן המהגר חוזר למדינת המוצא )אזור המוצא הוא ברמת פיתוח נמוכה מאזור היעד(.
הגירה סיבובית יכולה להיות גם הגירה פנימית שבה ההגירה נעשית מהכפר לעיר ולאחר מספר שנים המהגר חוזר לכפרו.
יתרונות שיש למדינות המוצא מהגירה זו:
●

המהגרים שולחים כסף למשפחתם וכך מצמצמים את העוני

●

הכנסת מטבע זר לקופת המדינה ומעלים את התל"ג שלה

●

מהגרים חוזרים עם הון וידע אותם הם משקיעים בפיתוח המדינה

●

צמצום האבטלה.

 .10איכות הסביבה במפרץ אילת
א .מקורות לזיהום הסביבה המפרץ אילת:
●

דלק ושמנים הנפטים לתוכו כתוצאה של תנועת מכליות נפט ,יאכטות ,ספינות מטען גדולות.

●

שפכים עירוניים -תקלות הגורמות לגישת שפכים לתוך הים

●

אבק פוספטים השוקע במי המפרץ

●

החלקאות הימית  -גידול בכלובים מביא לגידול בפרשות הדגים ולהרס השוניות

●

התיירות לאורך חופיו של המפרץ

ב .מאפיין לשון ים סגורה משפיע על רמת הזיהום משום שכימה סגורה תחלופת המים בו נמוכה והמזהמים נשארים זמן רב.
ג .גורמים פוליטיים המקשים על טיפול במזהמים במפרץ אילת ובחופיו:
●

את חופי המפרץ חולקות ארבע מדינות :ישראל ,ירדן ,מצרים וערב הסעודית .אין תמיד תיאום בין המדינות

●

עם חלק מהמדינות אין לישראל הסכמי שלום ולכן לא קיימת הדברות בינינו.

 .11ערים בלבנון
א .המדרג העירוני בלבנון הוא מדרג עיר ראשה :בירות גדולה מטריפולי ביותר מפי.2 -
ב .יתרונות במיקום של בירות ותרומתם להתפתחות העיר:
●

מיקום במפרץ -מאפשר הקמת נמל מים שקט

●

מיקום במרכז מישור חוף הים התיכון -העיר הוקמה במקום שבו מישור החוף הצר התרחב מעט ,דבר שהביא להקמת העיר על
גבעות נמוכות יחסית.

●

צומת דרכים של כבישים ומסילות רכבת שהפכו את בירות גם לנמל של העיר דמשק

●
●

נחל ביירות יורד מהר הלבנון ושימש בעבר כמקור מים.
עורף חקלאי רחב -לביירות יש עורף חקלאי של הישובים הכפריים במישור החוף ובמורדות המערביים של הר הלבנון.

ג .גורמים אפשריים להבדל בגודל האוכלוסייה בין הערים טריפולי וצור:
קירבה גיאוגרפית לסוריה  -טריפולי קרובה לסוריה ולכן טריפולי הפכה לנמל של העיר חומס הסורית ,תיירים רבים מגיעים לעיר לעומת
זאת ,צור קרובה לישראל ,וללבנון אין אתה יחסי שלום ,ולכן תיירים ומשקיעים אינם מגיעים לעיר.
מאפיינים גיאוגרפיים -לטריפולי רצועת חוף רחבה יותר בהשוואה לצור  -מה שמקל על התפתחות והתפשטות העיר
אגם קרעון מספק מים לתושבי העיר טריפולי ,צור נמצאת בקירבת שפך נהר הליטאני לים
מרכיב דתי -צור מורכבת ברובה מאוכלוסייה שיעית ונתמכת בידי חיזבאללה ,המרתיע תושבים להגיע ולגור שם.
מרכיב כלכלי  -לטריפולי מגיע צינור נפט ,המהווה מנוף לפיתוח תעשיה ולמוקדי תעסוקה.

