גיאוגרפיה של ישראל והמזרח התיכון,נתי"ב ,קיץ תשע"ז,2017/
מתכונת ההבחנות החדשה

פרק ראשון — גאוגרפיה של ארץ־ישראל
 .1תיירות
א .התאמת התיירות לאזור
טבריה -תיירות דתית ,נופש ופנאי )(S - 3
הסברים:
●

כינרת  -מקום רחצה ,בריכות מים חמים בשל הקירבה לקו שבר.

●

קברי קדושים.

ים המלח -תיירות מרפא /נופים ייחודיים /נופש /תיירות היסטורית.
הסברים:
●

ים המלח ובריכות המים המינרלים כולל קרינת שמש לא מסכנת ,אלה מושכים אנשים רבים להירפא.

●

נופים ייחודיים של האזור הנמוך ביותר בעולם ,נופים מדבריים

●

תיירות היסטורית -באזור נמצאת מצדה

ירושלים -תיירות היסטורית ,דתית,
הסברים:
●

ירושלים כעיר בירה -מושכת ראשי מדינות ונכבדים רבים לעיר.

●

בעיר ריכוז שלמוסדות השילטון המרכזי" בית המשפט העליון ,הכנסת ,הר הרצל ,יד ושם..

●

עיר עתיקה עם שלל שוקים ואתרים ארכיאולוגיים ,הכותל ,מסגדים וכנסיות.

●

ירושלים היא מרכז לשלוש הדתות

●

ירושלים עשירה באתרים ארכאולוגיים המספרים את סיפורה של העיר.

חיפה :תיירות חול -ים -שמש ,תיירות דתית ,תיירות עיסקית
הסברים:
●

חופי הים של חיפה מושכים תיירים לצורכי פנאי ונופש.

●

בחיפה מצוי המרכז הגדול ביותר של הבהאים.

●

קיימים בה שווקים יפים,

●

אוכלוסיות מדתות שונות מתקיימות זו לצד זו בהרמוניה ולכן בחגים מגיעים תיירים לחגוג בעיר )למשל שהנה הנוצרית
החדשה או הרמדאן או חנוכה(

●

נמל חיפה הוא נמל בינ"ל ולכן אנשי עסקים מכל העולם מגיעים לעיר.

ב .הבדל בין תל אביב לאילת במספר הלינות:בתל אביב יש יותר לינות של תיירים ובאילת יותר לינות של ישראלים.
הסברים:
●

אילת היא יעד לתיירות נופש ופנאי לישראלי .העיר מושכת תיירים באמצעות דילים אותם היא מציעה תמורת שהייה של כמ הלילות

●

תל אביב מארחת אנשי עסקים ,תיירים שהגיעו לעיר כתחנה בדרך להגיע למקומות אחרים בארץ

●

תל אביב מאחרת אירועים בינל -כגון מצעד הגאווה והתיירים מגיעים לעיר לשם כך.

●

תל אביב היא עיר עולם בדרג נמוך אבל הרבה אנשי עסקים מכל העולם מגיעים לעיר וצורך עסקים.

●

השהייה בתל אביב יקרה ולכן מעט ישראלים לנים בה.

●

תל אביב ממקומת במרחק נסיעה לא ארוך מרוב המקומות בארץ ולכן הנכנסים אליה יכולים לחזור בסוף היום לביתם.

●

אילת מרוחקת ממרכז הארץ והנסיעה אליה ארוכה ולכן ישראלים רבים נשארים ללון בה.

ג .דילמה -האם יש למנוע בנייה במרחק של  30מטר מקו החוף:
התחום
איכות הסביבה

בעד ההגבלה
-הגבלת הבנייה תשמר את האיזון של המערכות

נגד ההגבלה
-לתת לשוק להחליט מה יקרה באזור.

האקולוגיות בחוף.
-חוף הים כבר עמוס במערכות תשתית כגון נמלים,

התפתחויות טכנולוגיות יתנו מענה לבעיות הסביבתיותולאפשר בנייה ליד החוף מבלי להרוס את המערכות

מתקניי התפלה ,ייצור חשמל ,בסיסי ,נמלים -לציבור

האקולוגיות

כמעט ולא נותר חוף ציבורי.
הגבלת הבנייה תציל את רכסי הכורכר לאורךהחופים

כלכלה

הפערים בין בעלי ההון לשאר האוכלוסייה יבלטויותר מכיוון שרק הם יוכלו לרכוש את הדירות בחוף

-אפשרויות הפיתוח של אזורי החוף יגדלו.

הים.

ניתן לייבש ים ולהרחיב את שטחי המגורים והמסחר
נגד ההגבלה

תחבורה

-תחבורה תגדיל את זיהום האוויר ומטרדי הרעש.

-הגבלת התנועה באזורים אלה לתחב"צ תצמצם נזקים.

-פגיעה בשטחים פתוחים בשל סלילת הכבישים

-מעבר מתמשך למכונית ידידותיות לסביבה יצמצם נזקים.

והעומס יגדל מאוד.
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 .2ירושלים
א (2 +(1 .מוסדות ממלכתיים:
●

הכנסת והממשלה - -מרכז השלטון של המדינה ,משרדי הממשלה ,המקום בו מתקבלות ההחלטות הגורליות למדינה

●

יד ושם -מוזיאון מרכזי לזכרון אירועי השואה

●

בית המשפט העליון -המוסד השיפוטי העליון ,מבטא את היותה שלישראל מדינה דמוקרטית

●

משכן נשיא המדינה -נשיא המדינה מארח ראשי עולם במשכנו ,מקבל החלטות מסויימות כגון :בסמכותו לדון בחנינות.

●

בנייני האומה -מקום לאירועי תרבות אבל גם לקיום קונגרסים בינ"ל

●

הר הרצל -מקום קבורת גדולי האומה ,חללי צה"ל ומרכז הטקסים הלאומיים של ישראל.

ב .מבנה התעסוקה :בירושלים ממוקמים מוסדות השילטון והרשות המקומית,אלה מעסיקים רבים תחומי השירותים הציבוריים ומנהל:
 41.2%לעומת הממוצע הארצי העומד ע.34.1% -

ג .הבדלים בין מטרופולין תל אביב למטרופולין ירושלים:
●

תל אביב -מבנה טבעתי ברור של  3טבעות המקיפות את העיר .בירושלים יש שתי טבעות.

●

שטח העיר ירושלים גדול משטח העיר תל אביב כגלעין המטרופולין.

●

כיוון התפתחות -ירושלים מתפתחת מערבה בעוד שתל אביב לרוחב כל האזור היבשתי.

●

מספר ישובים -מספר גדול של ישובים במרחב המטרפוליני של תל אביב בהשוואה ירושלים.

 (2קשיים בהתפתחות מטרופולין ירושלים:
●

ירושלים היא עיר ענייה -הכנסות העיר קטנות ונוצר קושי לספק שירותים לאוכלוסייה הגדלה.

●

אספקת שירותים לאוכלוסיות מגוונות :חרדים ,ערבים ,חילוניים..

●

מתחים חברתיים -בין קבוצות אוכלוסייה שונות מקשות על ניהול העיר ועל אספקת שירותים מתאימים לכל אוכלוסייה ,הדבר מאיץ
תהליכי בידול מרחביים בין הקבוצות השונות :חרדים ,ערבים ,יהודים חילוניים

●

מתחים ביטחוניים -מצקפות טרור על העיר מגבירות את חוסר השקט בעיר

●

בניית תשתיות בעיר הררית בעלת מבנה מפוזר -קשה ליצור רצף בין השכונות.
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●

קשיי תחבורה -פקקים של יוממים ,שטח מצומצם של מוקדי תעסוקה ,רחובות עתיקים וצרים שלא מאפשרים הרחבת הכבישים,
אירועים ממלכתיים המשתקים בכל פעם את העיר .

 .3אקלים מדברי.
א .מאפיינים של האקלים המדברי:
●

מיעוט משקעים -בין  200 -0מ"מ גשם

●

משרע טמפרטורות גבוה בין יום ללילה.

●

אירועי גשם שטפוניים

●

לחות יחסית נמוכה

●

עומסי חום כבדים בקיץ

●

סופות אבק

ב .הגורם להיווצרות האקלים המדברי באזור בקעת הירדן וים המלח הוא צל הגשם.
הסבר :האוויר הלח המגיע מהים מוריד משקעים במדרונות המערביים הפונים לים ,כאשר האוויר שוקע למדרון המנוגד הוא מחחמם ולא
מוריד משקעים.

הגורם להיווצרות המדבר בנגב ובערבה הוא המיקום בקווי הרוחב של רצועת האקלים המדברי-
הסבר:ישראל מצוייה בשוליים הצפוניים של רצועת האקלים המדברי ,המושפע מהרמה הסובטרופית )לחץ אוויר גבוה( שאינו מאפשר ירידת
משקעים ,בצד קרינה חזקה של השמש הגורמת לטמפ' להיות גבוהות.

ג .בנייה תואמת אקלים:
●

בנייה מחומרים מקומיים ,תוך שימוש בחומרים מבודדים על מנת לשמור על הבית צונן בקיץ ונעים בחורף

●

חלונות גבוהים כדי לקבל אור שמש מרבית שעות היום

●

חזיתות פונות דרומה ,מעט פתחים בצדדים מזרח ומערב לצמצם קרינת שמש

●

צביעת המבנים בצבע לבן -דוחה חום

●

שתילת צמחייה מסביב למבנה על מנת להגביר את הצל ולהוריד את הטמפרטורה.

 .4עלייה -אטלס ישראל החדש.
א .היבשות מהן הגיעו העולים בין השנים :1964 -1949
הגיעו עולים מהיבשות הבאות :אירופה ,צפון אפריקה ,אסיה ומעט מאוד מדרום וצפון אמריקה .
אירופה -בעיקר מרומניה ופולין
אפריקה -בעיקר ממרוקו
אסיה -בעיקר מעירק
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היבשות מהן הגיעו העולים בין השנים :1996-2006
אירופה ,אפריקה ,צפון אמריקה ,דרום אמריקה ואסיה.
אירופה -ברית המועצות לשעבר
אפריקה -אתיופיה.
ב .מדיניות קליטת העולים החדשים
פיזור אוכלוסייה -מדיניות ,שנקבעה בשנות החמישים וה ,60 -המכוונת לפתח אזורים דליל אוכלוסייה ,אזורי גבול ולפזר באופן
אחיד יותר את אוכלוסיית המדינה המרוכזת במרכז הארץ.
הפיזור כוון בעיקר לנגב ולגליל באמצעות מתן הקלות והטבות למי שגר באזורי עדיפות אלה.
העולים החדשים שהגיעו בשנות ה 50 -וה 60-היו מקור לביצוע המדיניות.
מדיניות קליטה ישירה  -היא מדיניות בה המדינה לא התערבה בהכוונת העולים למקומות יישוב .במסגרת זו העולה קיבל סל
קליטה והחליט כיצד להשתמש בסל זה.
 (2השפעה של מדיניות פיזור האוכלוסייה בשנות ה 50-על המערכת היישובית:
●

הוקמו ערים מסדר גודל קטן ובינוני באזורי השולים ונוצר מדרג עירוני מאוזן.

●

הוקמו ערי פיתוח

●

הוקמו ישובים כפריים ,בעיקר מושבי עולים שמטרתם אספקת מזון לאוכלוסייה.

●

התפתחה התפיסה של ההתיישבות החבלית בה נוצר מדרג שירותים בין יישובי החבל -חבל לכיש .

 .5תחבורה אווירית
א .שדה התעופה באילת -השפעות מיקום שליליות של השדה על העיר :
●

מטרדי רעש של המטוסים הטסים בקירבה רבה לעיר

●

סכנה בטיחותית במקרה של אסון

●

דלקים מזהמים את הקרקע והאווירי בעיר.

ב .התועלת בהקמת נמל תעופה בינ"ל באזור תמנע:
●

הגדלת נפח טיסות הלאו קוסט לעיר.

●

פתיחת נמל מודרני בפריפריה.

●

גיבוי לנתב"ג בעיתות חירום

●

הפחתת הפגיעה בתושבי אילת
חסרונות בהקמת נמל תעופה באזור זה:
●

צורך בתחבורה משלימה -תושבי אילת הזקוקים למרכז הארץ לצורך קבלת שירותים ו/או תיירים הרוצים להגיע לעיר נאלצים
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לקחת תחבורה משלימה המייקרת את עלויות הנסיעה.
●

פגיעה סביבתית בשטחים הפתוחים באזור כה רגיש .

●

סכנה של פיגוע בטחוני בשל הקירבה לגבול.

 .6מאמר — "רב־שיח בנושא הקונפליקט סביב אנרגיית הרוח בישראל"
א .מטרות להפקת אנרגיה:
●

צמצום התלות של המשק הישראל באנרגיה מתכלה כמו אנרגיה נפט ופחם.

●

פתרון לזיהום האויר על ידי אנרגיה שאינה מזהמת את האויר

ב .בעיות מתחום איכות הסביבה שיכולות להיווצר בישראל בעקבות הפקת אנרגייה באמצעות רוח:
●

סכנה לפגיעה בציפורים נודדות ועוד עופות מקומיים.

●

חשש לפגיעה בבני אדם וחיות בגלל רעש הטורבינות

●

כשמקימים טורבינה ,צריך להיעשות תהליך מיפוי שיתחשב במפות הרוח ,במגבלות שמציב משרד הביטחון ,בשטחי אש ,במיקום
יישובים ,בקווי מתח עליון ,בשמורות טבע..

●

הפיזור המרחבי של אתרי טורבינות הרוח ,שמתוכנן לפריפריה ,מצריך הקמת רשת קווי מתח שלהם השלכות שליליות  -נופיות
ואקולוגיות.

●

פגיעה בשטחים הפתוחים.
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פרק שני — גאוגרפיה של המזרח התיכון
 .7אוכלוסייה
א(1 .מיון המדינות לפי צפיפות אוכלוסייה גבוהה:מזרח כווית ,דרום מערב תימן ,עמק הפרת והחידקל
מיון לפי צפיפות אוכלוסייה נמוכה  :מערב מצרים ,מזרח ירדן.
 (2הסברים לרמת הצפיפות בכל אזור:
מזרח כווית )מישור החוף של המפרץ הפרסי(– מיקום ליד המפרץ הפרסי,מאגרי נפט גישה לים ,מישור חוף נוח לבנייה.

דרום מערב תימן )רמת תימן( -קירבה למישור החוף לחופי ים סוף ומפרץ עדן.
באזורים אחרים של תימן שורר מדבר ,והאזור הזה הוא בעל טמפרטורות מתונות יותר בשל הגובה והקרבה לים.

עמק הפרת והחידקל -אזור בעל צפיפות אוכלוסין גבוה בשל המים מהנהרות המספקים מים ,תעסוקה) חקלאות ,דיג ושיט( ,וכן הקרקע
הפוריה לחקלאות באזור זה.

מערב מצרים )המדבר המערבי( -צפיפות נמוכה מאוד בשל חוסר במקורות מים ותנאי מדבר קיצוניים
מזרח ירדן -רמת מדבר ,אקלים מדברי ,מדברי מעט מאוד משקעים עם משרע טמפרטורות גבוה ולכן מעט ישובים.

ב .דרכים באמצעותן מדינה במזרח התיכון יכולה לפתח אזור שצפיפותו נמוכה:
●

הקמת מפעלי מים לאזורים המדבריים

●

הטבות והקלות לתושבים העוברים לגור שם.

●

הנחת תשתיות תחבורה ותקשורת כדי להקל על המעבר

●

הקמת ערים במרחק לא גדול מהערים הגדולות על מנת לאפשר להם ליומם.

●

פיתוח יתרונות יחסיים של האזורים כגון :תיירות ,תעשייה ,ייצור חשמל…

 .8מים
א .מיון המדינות לשתי קבוצות לפי כמות המים הטבעיים שיש בהן:
לבנון ומרוקו כמות מים גבוהה.
הסבר :אקלים ים תיכוני בלבנון ובחלק גדול שלמרוקו גשום.
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ירדן ,ערב הסעודית -כמות מים מעטה
הסבר :אקלים מדברי מיעוט משקעים.

ב .המגמה בכמויות המים הטבעיים מראה ירידה בכל אחת מהמדינות .גורמים לכך:
●

ריבוי שנות בצורת ולכן הפחתה בכמויות המשקעים בשנים אלה.

●

שאיבת יתר מהמאגרים הקיימים והדלדלותם

●

טמפרטורות גבוהות הגורמות לאידוי רב של מים עקב תהליכי התחממות עולמיים.

●

ניהול לא נכון של משק המים גורם לבזבוז :השקייה בהצפה.

 .9גלובליזציה
א .יתרונות למדינות המזרח התיכון בהשתלבותן בכלכלה הגלובלית
●

צמצום האבטלה

●

גידול בהכנסות המדינה

●

עלייה ברמת החיים

●

צמצום הילודה

●

עלייה בהשכלה

●

כניסה של מטבע זר למדינה בשל גידול בהיקפי הייצוא

●

שילוב נשים בכוח העבודה

●

פיתוח תשתיות.

חסרונות שיש למדינות המזרח התיכון בהשתלבות בכלכלה הגלובלית:
●

רוב הרווחים זורמים לחברה הרב לאומית

●

הפיתוח נקודתי ולא בכל המדינה ולכן גדלים הפערים בין אזורי גלעים לאזורי שוליים.

●

פגיעה בתרבות המקומית כתוצאה מתהליכי האחדה תרבותית.

●

בריחת מוחות .

ב .טורקיה  -יתרונות במיקום:
●

טורקיה מהווה גשר בין יבשות היא ממוקמת בגבול בין יבשות אסיה ואירופה.

●

גשר ימי בין הים התיכון והים השחור.
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●

גשר אווירי וצומתתחבורה מרכזי לטיסות למזרח ולמערב.

( 2השפעות המיקום על ההשתלבות בכלכלה הגלובלית:
●

הגירה של טורקים לעבוד במערב אירופה.

●

מעבר רב של אנשים וסחורות דרך נמלי התעופה של איסטנבול ונמלי הים שלה כגון נפט ממדינות לחופי הים השחור דרך הים
התיכון.
מעבר של מפעלים של חברות רב לאומיות לייצור מוצריהם בטורקיה.

●

 .10ערים
א.שימושי קרקע והגורם שהשפיע על מיקומו
●

חומה  /מבצר – בטחוני.

●

שוק/בזאר – כלכלי

●

פרוור מעמד נמוך – חברתי

●

מע"ר – כלכלי

●

תעשייה – סביבתי.

●

מגורי מעמד עשיר – חברתי.

 (2השפעת הגורם על מיקומם של שימושי הקרקע:
חומה  /מבצר  -העיר העתיקה הייתה מוקפת חומה על מנת להגן מפני פלישות .התפתחויות בתחום התחבורה והביטחון ביטלו את הצורך
בחומה ותושביה החלו לצאת מתחומי החומה.
שוק/בזאר – כלכלי.
פרוור מעמד נמוך – חברתי – בעיר העתיקה וסביבה התפתחו שכונות ברמה נמוכה ,משום שזהו האזור העתיק של העיר והתשתיות שם
הן תשתיות ברמה נמוכה ,ושכונות עוני.
פרוור העוני ממוקם ליד אזורי התעשייה לצורך פרנסה וחיסכון בהוצאות הנסיעה.
מע"ר – כלכלי -המע"ר המודרני התפתח על ציר תחבורה המקשר את העיר העתיקה אליו באמצעות מסילת הברזל.
המע"ר מבטא תכנון
תעשייה – סביבתי .התפתח בשוליים של העיר בקירבה לדרכים ראשיות,על קרקע פנויה וזולה ,המיקום נועד לצמצם זיהום אוויר.
מגורי מעמד עשיר – חברתי-ליד המע"ר ,מדובר באוכלוסייה משכילה וחזקה כלכלית המסוגלת לשלם עבור עלויות המחייה הגבוהות בחלק
זה של העיר .זה החלק המודרני והחזק של העיר
מגורי העשירים מופרדים מאזור התעשייה ואזורים העניים של העיר.
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ב .דגם עיר כפר:
דגם עיר-כפר :זוהי אוכלוסיה עירונית המתבססת על מהגרים מהכפר הגרים בשולי העיר וממשיכה לנהל אורח חיים כפריים .
גורמים להתפתחותו:
●

עיור מהיר /מואץ הכולל ריבוי טבעי גבוה והגירה רבת מימדים ,לא כלם מוצאים מקום מגורים ו/או פרנסה.

●

העיסוק בחקלאות מספק מזון ותעסוקה למהגרים עד שישתלבו בחיי העיר ,שלב ביניים בהתאקלמות.

●

המהגרים מוכרים את התוצרת החקלאית לתושבי העיר

●

אוכלוסייה כפרית ענייה בעלת רמת השכלה נמוכה.

●

עיור אצור  -גידול עירוני במספר תושבים ללא תוספת תשתיות ושירותים מתאימה ולכן המהגרים גרים בשולי העיר וממשיכים
לעסוק בחקלאות.
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נתי"ב — ניתוח תופעות יסוד במרחב -קיץ תשע"ז :2017 /צ'ילה ובוליביה.
)במתכונת ההיבחנות החדשה(
 .1צ'ילה ובוליביה — מאפיינים פיזיים ומאפיינים אנושיים
א  .מיקומן של צ'ילה ובוליביה באמריקה הדרומית -מערב /דרום מערב
יחידת הנוף שהגבול בין המדינות האלה עובר בה -יחידת נוף הררית.
ב .הבדלים בין מאפייני אגן הניקוז שממערב לקו זה לבין מאפייני אגן הניקוז שממזרח לו:
●

אגן הניקוז המזרחי -מהרי האנדים יש הרבה יותר נחלים ונהרות הזורמים מזרחה מקו פרשת המים

●

מבחינה פני השטח נהרות הזורמים מזרחה אל האוקיינוס האטלנטי זורמים אל טופוגרפיה מישורית ומתונה.

●

אגן הניקוז המערבי -מעט מאוד נחלים הזורמים לכיוון האוקיינוס השקט ,בזרימה מאוד חזקה בגלל השיפע והמרחק הקצר בו הם
זורמים.

ג .בצ'ילה יש שכיחות גבוהה של רעידות אדמה:
●

צילה מצוייה באזור מגע בין לוחות טקטוניים :הלוח הפסיפי המזרחי והלוח הדרום אמריקאי .

●

שני הלוחות נעים אחד לכיוון השני ומכאן שהחיכוך ביניהם עשוי לגרום לרעידת אדמה.

ד .ההבדל בתפרוסת האוכלוסייה בצ'ילה בין האזור שמצפון לקו רוחב  40דרום לבין האזור שמדרום לקו זה:
●

האזור הצפוני צפוף יותר מאשר הדרומי ,ויש שם יותר ישובים.

הסבר גורמים להבדל זה:
●

אקלים -האזור מצוי באקלים הקר .לעומת הצפון שהאקלים בו נעים יותר

●

מבנה האזור -מישור החוף מפורץ מאוד ומקשה על הקמת נמל.האזור הצפוני מישורי יותר ורציף

●

מחצבים -האזור הצפוני עשיר יותר בחומרי גלם כגון פחם אורניום ונחושת המהווים בסיס לפיתוח התעשיות.

 .2אקלים
בקלימוגרפים מוצגים נתונים של שתי ערים בצ'ילה ֶ:איקיקהּ ופונטה ֶא ַרנס.
א .1( .ממוצע הטמפרטורות של איקיקה גבוה יותר בהשוואה לממוצע הטמפרטורות של פונטה ארנס.
הסיבה :מיקום בקו רוחב -פונטה אטרנס ממוקמת בקו רוחב  55דרום ואיקיקה בקו רוחב  21דרום .קו רוחב  20מצוי בתחומי האקלים
הטרופי החם רוב ימות השנה .פונטה ארנס מצוייה בתחומי האקלים הקריר ממוזג .

( 2בערים איקיקה ופונטה ארנס משרע טמפרטורות קטן.
הסיבה:שתיהן מצויות בקירבת הים -באזורים הקרובים לים המשרע נמוך יותר בשל הלחות הממתנת את הטמפ' לאורך השנה.
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ב ( 1 .באיקיקה יורדים משקעים מעטים מאוד רוב ימות השנה לעומת פונטה ארנס המתאפיינת בריבוי משקעים רוב ימות השנה .
 ( 2הגורם לכמות המשקעים המעטה באיקיקה הוא:
●

מיקומה בקרבת זרם ים קר המעכב תהליכי אידוי ומכן גם את ירידת המשקעים.

 .3אנרגייה
א .מקור האנרגיה המתאים להפקה בכל אזור:
●

מים  - 2-מבחינה טופוגרפית האזור גבוה ,על קו פרשת המים מה שמאפשר ניצול כוח הנפילה של המים לייצור חשמל.

●

גאותרמי  -3 -אזור מצוי על קו החוף ,באזור מגע בין הלוחות הטקטוניים .באזור זה מי התהום העמוקים חמים וניתן לייצר מהם
חשמל.

●

שמש -1 -אזור המצוי קרוב לקו המשווה המאופיין בטמפ' גבוהות רוב ימות השנה.

ב .הקשר בין הפיתוח של מקורות אנרגייה מתחדשים בצ'ילה לבין העיקרון של פיתוח בר־קיימה:
●

מקורות אנרגיה מתחדשים נחשבים למקורות ידידותיים לסביבה ואינם מזהמים אותה.

●

שילוב של מקורות מתחדשים ומתכלים יותיר דלקי מאובנים גם לדורות הבאים .

●

פיתוח בר קיימא שם דגש על צמצום הנזקים הסביבתיים ועל דאגה לצורכי הדור הבא.

 .4אוכלוסייה ורמת פיתוח
א.
צ'ילה

מבנה האוכלוסייה

בוליביה

אוכלוסייה תלוייה ילדים

קבוצה קטנה יחסית

קבוצה הכי גדולה במדינה

אוכלוסייה תלוייה מבוגרים

קבוצה גדולה יחסית

מעט קשישים במדינה

אוכלוסייה יצרנית /מפרנסת

הקבוצה הכי גדולה במדינה

מעט יצרנים בהשוואה לצילה

רמת הפיתוח של כל אחת מהמדינות:
●

צ'ילה מדינה המצוייה בתהליכי צמיחה

●

בוליביה מדינה מתפתחת /פחות מפותחת

ביסוס הקביעה:
נתונים מהפרמידות
●

ילודה גבוהה בבוליביה מעידה על חברה מסורתית בה הילדים הם כוח עבודה ,מעמד האישה נמוך רמת ההשכלה והמודעות
לתכנון משפחה נמוכים.

●

תוחלת חיים גבוהה בצ'ילה מעידה על רמת שירותי בריאות ורפואה טובים ,תשתיות טובות ואיכות חיים טובה.

●

קבוצה יצרנית גדולה בצ'ילה מעידה על קיומה של קבוצה היכולה לשאת את הקבוצות הנתמכות ולפרנס אותן.
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●

יחסי התלות בבוליביה הם לרעת הקבוצה המפרנסת ונטל גדול נופל עליהם ועל המדינה בכל מה שקשור לבריאות ,חינוך מזון ועוד.

מדדי פיתוח מהטבלה:
●

תמ"ג גבוה יותר בצ'ילה בהשוואה לבוליביה מעיד על יכולת טובה יותר של רכישת סחורות ושירותים כגון בריאות וחינוך.

●

תמותת תינוקות לאלף נמוכה מאוד בצ'ילה בהשוואה לבוליביה -מעיד על שירותי רפואה מתקדמים יותר בצילה.

●

משתמשים באינטרנט גבוה יותר בצ'ילה .אינטרנט הם ביטוי לפיתוח תשתיות במדינה .השתלבות בכלכלת העולם מחייבת
תשתיות אינטרנט מפותחות.
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