
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 גיאוגרפיה של ישראל והמזרח התיכון.קיץ תשע"ח/2018, שאלון 57102 , 574 .

  פרק ראשון - גאוגרפיה של ארץ  ישראל

   מפעלי מים בישראל1.

  סיבות להקמת המוביל הארצי בשנות השישים של המאה ה-20:

 יצירת ציר מרכזי של מערכת המים בישראל-  המוביל הארצי מבוסס על שלושה מקורות מים שפירים: הכינרת ואגן ההיקוות●

 סביבה, אקוות החוף ואקוות ההר.

  ויסות כמויות המים במאגרים נעשית ע"י שאיבת עודפי מים מן הכינרת בחורף והחדרתם אל מאגרי התהום.●

  הובלה של מים מאזורים גשומים בצפון הארץ ומהכינרת לכל חלקי הארץ ועד למצפה רמון בנגבה.●

 פיתוח שטחים לא מנוצלים לחקלאות-עם הפעלת המוביל הארצי ב-1964, 80% מהמים הזורמים בו הוקצו לחקלאות וכ-20%●

 לשתייה.

 המוביל הארצי אפשר גם בדרום המדברי פיתוח חקלאות, אשר מבוססת בעיקרה על השקיית שלחין (השקיה מלאכותית).●

 פיזור אוכלוסייה לאזור הנגב והגשמת האידאולוגיה הציונית של "הפרחת השממה"●

 יצירת מקומות עבודה.●

 ב. 1) גורמים לשינוי שחל בצריכת המים בין השנים 2005-2015

 גידול באוכלוסייה- ישראל היא מדינה עם קצב ריבוי טבעי גבוה יחסית, מה שמביא לעלייה בצריכת המים לשימושים שונים כגון●

 שתייה, בישול ועוד

  עלייה ברמת החיים של האוכלוסייה, ושימוש במים למילוי בריכות שחייה, השקיית מדשאות ופארקים.●

 הרחבה של חקלאות השלחין לאזורים צחיחים.●

 פיתוח של ענפי תעשייה שצורכים מים בתהליך הייצור .●

 פיתוח של ענף התיירות מלווה בביקושים לכמויות גדולות של מים.●

  2) כינרת:הסברים לירידה במקורות המים:

 רצף של שנות בצורת בעיקר באגן הניקוז של הימה.●

  ירידה של מפלס הכינרת מתחת לקו השחור וחשש להמלחה של הימה.●

 הקמה של מתקני התפלה גדולים במישור החוף ושימוש במים אלה לצריכה ביתית.●
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 אקוויפר ההר הסברים לירידה בכמות המים:

 ריבוי שנות בצורת הביאו לירידה בכמות המים הזורמים במעיינות ראש העין ובמעיינות נחל תנינים הממוקמים באזור המערבי של●

  האקוויפר.

 ירידה במפלס האקוויפר וחשש להמלחה של המים במאגר זה.●

 זיהום המים מהרשות הפלסתינית.●

 

 ג. חסרונות מתחום איכות הסביבה של הקמת מתקנים להתפלת מים ים בישראל:

  תהליך ההתפלה גורם לעלייה בריכוז המלחים הנשפכים לים●

  התיישנותן של המימברנות והצורך למחזר או למצוא אתרי הטמנה ראויים.●

 באזורים הסמוכים למתקני ההתפלה, ופגיעה במערכת האקולוגית באזורים אלה.●

 תהליך ההתפלה יוצר זיהום - כתוצאה משימוש  באנרגייה הנחוצה לתהליך.●

 מתקני התפלה על חוף הים מצמצמים את השטחים הפתוחים ואת שטחי חוף הים העומדים לרשות הציבור●

 חשש מפיגועים בטחוניים העלולים לגרום להרס התשתיות ולנזקים לים ולסביבה היבשתית.●

 חשש מתקלה באתרי ההתפלה.●

 

 אוכלוסייה2.

 א. גורמים למגמת  השינוי בתוחלת החיים של האוכלוסיייה בישראל בשנים 2015-1970

 שיפור שירותי הבריאות.●

 שיפור התברואה.●

  עלייה במודעות לשמירה על אורח חיים בריא ●

 עלייה ברמת החיים.●

  עלייה ברמת התזונה.●

 ב. 1) הבדלים עיקריים בין שיעור האוכלוסיות התלויות בירושלים ובין שיעור האוכלוסיות התלויות בבת ים ובירושלים

 אוכלוסייה תלוייה צעירה

 ירושלים-  שיעור גבוה●

 חיפה- שיעור נמוך●
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 אוכלוסייה תלוייה מבוגרת

 ירושלים-  שיעור נמוך●

  חיפה- שיעור גבוה●

 

 2)  השפעות  של שיעור האוכלוסייה הצעירה (ילדים) בירושלים על מערך השירותים החברתיים:

  השפעות בירושלים: 

 רבוי של גני ילדים ובתי ספר.●

  ריבוי של מוסדות רפואיים לגיל הרך (טיפות חלב וכד').●

 ריבוי של מועדונים ומוסדות ספורט לנוער●

  התפתחות מערך שירותי פנאי●

 השפעות בבת ים:

 התפתחות של שירותי פנאי לקשישים.●

 עלייה במספר בתי אבות, בתי  הדיור המוגן, מרכזי היום והמועדונים לקשישים.●

 עלייה במספר המרכזים הרפואיים לקשישים.●

  עלייה במספר העוסקים בתחומים טיפוליים וסיעודיים.●

 עלייה במספר העובדים הזרים המעניקים שירותים סיעודיים לקשישים.●

 

 ג .   נימוקים בעד ההצעה להעלות בהדרגה את גיל הפרישה:

  הגדלת שיעור האוכלוסייה היצרנית במדינה.●

 תוחלת החיים של הקשישים עולה בהתמדה ומבחינה פיזית הם מסוגלים לעבוד גם בגיל מבוגר.●

  הוצאות המדינה על שירותים לקשישים עולות בעקביות, אך ההכנסות אינן עולות באותו קצב. ולכן בעתיד יווצר עומס על  קרנות●

 הפנסיה לספק תשלומי פנסיה לקשישים.

 בריאות הקשיש השתפרת מאוד בהשוואה לעבר, ומבחינה פּיזית הוא מסוגל לעבוד גם בגיל מבוגר יותר מבעבר.●

 קצבאות הזקנה אינן מאפשרות לשיעור גדול של אוכלוסיית הקשישים להתפרנס בכבוד (כרבע מאוכלוסיית  הקשישים חיים בעוני●

 או נמצאים בסיכון לעוני).
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 לניסיון המקצועי אין תחליף, ולכן מבוגרים שבריאותם תקיעה ימשיכו בעבודה גם לאחר גיל הפרישה ויתרמו מניסיונם המקצועי●

 למקום עבודתם.

  נימוקים נגד ההצעה:

 שיעור גבוה מן הקשישים מתקשה לעבוד בגיל מבוגר- דיווחים על מצב בריאות לא תקין.●

  הקשיש עבד עשרות שנים למחייתו●

 רוב הקשישים אינם עניים●

  העלאה של גיל הפרישה תצמצם את מקומות העובדה לצעירים המעוניינים להכנס לשוק העבודה●

 

 תופעות אקלימיות3.

  א. התופעות האקלימיות שברשימה:

 צל גשם- כמות משקעים קטנה היורדת במורדות המזרחיים של הרי יהודה. האוויר באזור זה יבש.●

  מעט גשם באזור מוקף בהרים●

 קרה - הטמפרטורה השוררת סמוך לפני הקרקע נמוכה מאוד , קר מאוד ויבש.●

 בריזה - רוח קלה הנושבת מן הים אל היבשה בשעות היום, ומן היבשה אל הים בשעות הלילה בשל הבדלים בלחצי האוויר בין●

 האזורים במהלך היום.

 גשמי פתע וזרימה שיטפונית - גשמים היורדים בעוצמה רבה ובזמן קצר וגורמים לשיטפונות באזורים נטולי קרקע אוו/או בנחלים●

 שאינם מסוגלים לקלוט את עודפי המים.

 משרע טמפרטורות נמוך - הפרש קטן בין טמפרטורת המינימום ובין טמפרטורת המקסימום.●

 עומס חום כבד - תחושה של אי נוחות גדולה לאדם הנגרמת משילוב של טמפרטורה גבוהה ו/או לחות גבוהים יחסית. ●

 

  ב. 1)שמות של אזורים גיאוגרפיים בהם קורות התופעות:

 צל גשם - מדבר יהודה.●

 קרה - עמק החולה, עמק בית שאן, עמק יזרעאל, הערבה , נגב, רמת הגולן, עמק הירדן.●

 בריזה - מישור החוף.●

 גשמי פתע ושיטפונות -- מדבר יהודה, נגב, ערבה.●

 משרע טמפרטורות נמוך - מישור החוף.●

 עומס חום כבד - מישור החוף, עמק בית שאן, בקעת ה ירדן, הערבה, מדבר יהודה.●
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  2) תהליך ההיווצרות של כל אחת מהתופעות האקלימיות

 צל גשם האוויר   המגיע מן הים התיכון מוריד גשמים על המדרונות המערביים של ההרים. לאחר מכן הוא גולש במורד המדרונות●

  המזרחיים מתחמם ומתייבש, ועל כן מדרונות אלה יבשים [הם שוכנים בצל הגשם היורד במערב ההרים ועל פסגותיהם).

 קרה- קורית בלילות קרים ובהירים בלא רוח, האוויר הקר גולש מאזור ההרים אל העמקים.●

 בריזה-  הפרש הטמפרטורות בין הים ובין היבשה גורם להבלים בין לח ץ האוויר השורר מעל היבשה ובין לחץ האוויר השורר מעל●

 הים ולנשייבת רוח מן הים התיכון אל מישור החוף בשעות הצוהריים ואחר הצוהריים (בשעות אחר הצוהריים המאוחרות הרוח

 מגיעה לאזורי ההרים והעמקים].

 גשמי פתע ושיטפונות |- אזורים אלה מושפעים בעיקר בעונת הסתיו מחדירה של אוויר טרופי לח מאזור  ים סוף הגורם לירידת●

 משקעים בעוצמה גבוהה ובפרק זמן קצר [אפיק ים סוף].

 משרע טמפרטורות  נמוך- הים התיכון מתחמם  לאט ומתקרר לאט, ולכן אינו מגיע לטמפרטורות קיצוניות.●

 קרבתו של מישור החוף לים התיכון והרוח המערבית המנשבת במישור החוף ברוב ימות השנה מונעים טמפרטורות קיצוניות באזור●

  זה ברוב ימות השנה [ולכן ברוב  ימות השנה שוררים טמפרטורות מתונות במישור החוף]. 

  עומס חום בינוני-כבד בעונת הקיץ הטמפרטורה בעמק בית שאן, בבקעת הירדן ובערבה גבוהה מאוד ולכן יש תחושת אי-נוחות●

 גדולה.

 בעונת הקיץ הלחות היחסית במישור החוף גבוהה מאוד, הזיעה מתאדה לאט ותחושת האי-נוחות גוברת ולכן שורר באזור זה●

  עומס חום כבד,  למרות  שהטמפרטורות מתונות.

 

 חקלאות - מדרש תמונה4.

 א.  1) האמצעי התורם לענף החקלאות המוצג בכל אחת מן התמונות:

   תמונה 1: מכון חליבה ממוחשב שמאפשר חליבה מכנית של הפרות.●

  תמונה 2: שימוש במיכון (טרקטורים) לביצוע עבודות חקלאיות.●

  תמונה  3:  מטוס אל המשמש לריסוס והדברה של מזיקים מן האוויר.●

  תמונה 4: גידול בחממה או גידול בהדליה.●

 תמונה 5: הדברה ביולוגית.●
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  2) תרומת כל  אחד מהאמצעים לענף החקלאות

 מכון חליבה ממוחשב -  מצמצם את כוח האדם ברפתות,חיישנים  מעבירים מידע על בריאות הפרות ואיכות החלב שהן מניבות,●

 ומגדיל באופן ניכר את ייצור החלב.

  מיכון חקלאי - מצמצם את כוח האדם, מקצר את זמן העבודה של החקלאי, ומאפשר הרחבה של שטח  החקלאות.●

 מטוס ריסוס - מאפשר הדברה של מזיקים בשטחי גידול נרחבים בזמן קצר ובכוח אדם מועט.●

 גידול בחממה /גידול בהדליה - מאפשר לפתח חקלאות באזורים שבהם תנאי הקרקע לא  מתאימים לגידול חקלאי , מפחית את●

 מספר המזיקים הפוגעים בגידול החקלאי , ומשמש פתרון הלכתי לעיבוד של הקרקע בשנת  שמיטה. 

 החממות מבוקרות בידי מחשב וניתן להשיג שליטה ובקרה על תנאי הגידול שלהם: טמפ', לחות, השקייה והדישון..

 הדברה ביולוגית - מאפשרת. צמצום ניכר ברזומרי הדברה כימיים נגד מזיקים וגורמי מחלות, ומצמצמת את הפגיעה בסביבה.●

 

 נימוקים לטוענים שעל המדינה להמשיך להיות מעורבת בענף החקלאות

 ערך אידאולוגי - הפרחת השממה, עבודת האדמה כערך וכבסיס לשינוי תעסוקתי של יהודים וכו●

 שימוש במי קולחין ומים מותפלים מבטל את הצורך לצמצם בחקלאות.●

 משאב המים במדינת ישראל - המים הם משאב עיקרי בחקלאות, ומוגבל בכמות ולכן הממשלה צריכה להקצות לחקלאים כמות●

 גדולה של מים לחקלאים מים במחיר נמוך.

 איכות הסביבה-  באזורים צפופי אוכלוסין שטחי החקלאות משמשים ריאות ירוקות ושטחים פתוחים לאוכלוסייה. אם  המדינה לא●

  תתמוך בחקלאים, הם ינטשו את החקלאות וימכרו את הקרקע שבבעלותם לקבלנים לצורכי  בנייה.

 פיתוח בר"קיימה " - לשטחי החקלאות במדינת ישראל יש  חשיבות גם לדורות הבאים וגם לשימור הסביבה כיום.●

 כלכלה- תחרות עם מדינות באירופה על ייצוא התוצרת החקלאית מחייבת מעורבות המדינה להסדרה.●

                   המדינה צריכה לספק לתושביה מזון בעת משבר עולמי או אזורי.

            קביעת מכסות ייצור כדי להגן על החקלאים מפני ירידת מחירים והפדים

 

  נימוקים לטוענים שהחקלאים הם שצריכים לנהל את המשק החקלאי על פי דרישות השוק:

 כלכלה -  החקלאים צריכים לנהל את המשק החקלאות החקלאי על פי דרישות השוק- תחרות חופשית מעודדת התייעלות●
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 התוצרת החקלאית וגורמת לירידת מחירים.●

 החקלאות לא תורמת הרבה לתל"ג עדיף להתמקד בייצוא טכנולוגיות חקלאיות ולא בגידולים עצמם●

  |משאב המים במדינת ישראל מוגבל, ולכן המדינה אינה צריכה לספק לחקלאים מים במחיר נמוך.●

  מים וירטואלים- ייצוא חקלאי הוא בעצם גם ייצוא של מים וירטואלים ומשאב זה חסר בישראל

 אידיאולוגיה-כוחות השוק הם הגורם המרכזי המשפיע על פיתוח ענף החקלאות.●

 

 ישובים כפריים - אטלט ישראל החדש5.

  א. עקרונות הקיבוצים בראשיתם (וכיצד הם באים לידי ביטוי במפת שימוש הקרקע של קיבוץ בית זרע:

  תעסוקה - אחד מן העקרונות של הקיבוץ בראשיתו היה הגשמת הציונות באמצעות עיסוק בחקלאות.●

 עיקרון זה בא לידי ביטוי במפה בשטחי החקלאות הנרחבים מסביב לקיבוץ.●

 שוויניות - אחד מן העקרונות של הקיבוץ בראשיתו היה ערך השוויון החברתי.●

 עיקרון זה בא לידי ביטוי במפה בריכוז של מבני המגורים במקום אחד ובסגנון בנייה סטנדרטי ואחיד של מבנים אלה.

 נכסים משותפים - אחד מן העקרונות של הקיבוץ בראשיתו היה ערך השוויון הכלכלי: לחברי הקיבוץ אין רכוש●

 פרטי, וכל נכסי הקיבוץ משותפים.

 עיקרון זה בא לידי ביטוי במפה במבני החקלאות והתעשייה המרוכזים במקום אחד, נגישים לכולם, ולא  ממוקמים סמוך לכל בית

 מגורים.

  שירותים משותפים לחברי הקיבוץ.●

 עיקרון זה בא לידי ביטוי במפה במבני הישרותים כגון חדר אוכל, מכבסה, מרכול, מזכירות היישוב. המצויים במרכז היישוב ונגישים

 לכלם.

  ב. שינויים שהתרחשו במאפייני הקיבוצים מאז שנות התשעים של המאה ה-20

 תעסוקה - חברי הקיבוץ יכולים לבחור אם לעבוד בקיבוץ או מחוצה לו, והקיבוץ יכול להעסיק עובדים שכירים שאינם חברי קיבוץ.●

  הכנסה דיפרנציאלית - חברי הקיבוץ מקבלים שכר לפי סוג העבודה שבה הם עובדים ומספר שעות העבודה שהם עובדים.●

 הכנסותיהם של חברי הקיבוץ אינן שוות.

 הפרטת נכסים משותפים - חלק מנכסי הקיבוץ בעיקר דירות המגורים, הועברו לבעלותם הפרטיית של החברים.●

 הנכסיים האחרים (בעיקר המשק החקלאי ומפעלי התעשייה) נשארו בבעלות משותפת

 הפרטת שירותים - שירותים שניתנו חינם לחברים, כגון שימוש בחדר האוכל ובמכבסה, ניתנים היום תמורת תשלום.●

 מקורות פרנסה חדשים - קיבוצים רבים מתפרנסים מאספקת שירותים לאוכלוסייה העירונית שחיה בקרבתם, כגון●
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 חינוך, פנאי ועוד●

 היחלשות הערבות ההדדית - עקרונות הערבות ההדדית בתחומי החינוך, הבריאות והרווחה אמורים להישמר גם במתכונת●

 החדשה, אולם במקרים רבים נפגעה רווחתם הכלכלית של חברי קיבוץ מבוגרים או חסרי מקצוע נדרש.

 שינוי מבני - שכונות חדשות הוקמו בשולי הקיבוץ עבור דור הממשיכים ועבור שכירים החיים בקיבוץ.●

 

 פרק שני - גאוגרפיה של המזרח התיכון

 7.  המאפיינים של המזרח התיכון

 א. 1+2 מאפיינים המצויים (+) ושאינם מצויים  (-) במדינות שבטבלה:

 

 ב.  השפעות של האקלים המדברי על המזרח התיכון

 התפתחות תרבות של  נוודות של תושבים המתגוררים ביישובים זמניים.●

 חקלאות רק בעמקי הנהרות הגדולים ובנאות מדבר.●

 התיישבות בקירבה למקורות מים או בקירבה לחופי ים שם האקלים נוח יותר יחסית●

 צפיפות אוכלוסין נמוכה.●

 פיתוח של תיירות מדברית.●

 פיתוח של מפעלי מים סמוך לנהרות הגדולים באזורי המדבר.●

 ייצור אנרגיה סולארית.●

  הוצאות רבות על ייבוא מזון●

 סכסוכים בין מדינות על השימוש במים משותפים.●
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 אקלים המדינה
 מדברי

 דת לאום ערבי
 האסלאם

 נפט

 - - - - אתיופיה
 + + - + טורקמניסטאן

 + + + + מרוקו
 - + - + פקיסטאן



 
 

 

 

 

 

 

 8.  רמת פיתוח

  א. מיון מדינות המזרח התיכון :

 

 ב. מאפיינים של הסביבה הפיזית בכל אחת מהמדינות שיכלים  לסייע לפיתוח הכלכלי או להגביל אותו:

 מצרים

 מאפיין פיזי: אקלים מדברי וקרקע לא פורייה ברוב שטחי המדינה

 מגבלה: כמות משקעים נמוכה והיעדר קרקע פורייה לא מאפשרים את פיתוח ענף החקלאות.
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  העקרונות שם הקבוצה

 מדינות עניות תימן

  מדינות מתפתחות

 

 שיעור גבוה של החקלאות בתל"ג

 תעשייה לא מפותחת

 צריכה נמוכה של אנרגיה  לנפש

 ערך נמוך של התעשייה בתל"ג

 

 

 מצרים, אירן,

  לבנון

 תל"ג בינוני רמת פיתוח  בינונית

 שיעור נמוך של החקלאות בתל"ג

 שיעור גבוה של התעשייה בתל"ג

 מדינות עשירות כווית סעודיה

 רמה פיתוח גבוהה

 

 תל"ג גבוה מאוד

 תרומה נמוכה של החקלאות בתל"ג

 מיעוט של שטחי חקלאות

 שיעור גבוה מאוד של התעשייה בתל"ג

 צריכה גבוהה מאוד של אנרגיה לנפש.



 
 מאפיין פיזי: נהר הנילוס זורם לאורכה של המדינה

   מסייע: הנהר מביא עימו כמות גדולה של מים וסחף, והם מאפשרים את פיתוח ענף החקלאות בקרבת הנהר.

 

 מאפיין פיזי: קרבה למפרץ סואץ ותעלת סואץ

 מסייע: כלי שיט שעוברים בתעלה משלמים למדינה דמי מעבר על השימוש בה.

  מאפיין פיזי: קרבה לים התיכון

 מסייע הקמת נמלי ים וסחר ימי עם מדינות השוכנות לחופיו.

 

 לבנון

 מאפיין פיזי: טופוגרפיה הררית

  מסייע: השלגים היורדים בפסגות ההרים, אתרי סקי ויערות מעודדים את החורף פיתוח ענף התיירות..

  מגביל: טמפרטורות נמוכות בעונת החורף וסחף של קרקע מקשים על פיתוח ענף החקלאות.

 

 מאפיין פיזי: נעמקים ומישורים

 מסייע- טופוגרפיה מישורית, שכבה עבה של  קרקעות. סחף ומקורות מים רבים באזורים אלה מסייעים לפיתוח ענף החקלאות.

  מאפיין פיזי: נאקלים ים תיכוני-

  מסייע: טמפרטורות מתונות ומשקעים רבים בעונת החורף מסייעים לפיתוח ענף החקלאות.

 אקלים ים תיכוני מושך תיירים גם בקיץ וגם בחורף.

 

   מאפיין פיזי: חוף ים מפורץ

 מסייע- הקמת נמלים ופיתוח של מסחר ותעשייה.

 פיתוח ענף התיירות.

 

  כווית

  מאפיין פיזי: אקלים מדברי

  מגביל: ממוצע טמפרטורות גבוה וכמות משקעים מזערית לא מאפשרים לפתח את ענף החקלאות.

 

 מאפיין פיזי: עתודות גדולות של נפט וגז

 מסייע: רוב הכלכלה מבוססת על הנפט.
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 מאפיין פיזי: חוף ים ארוך ומפורץ

 הקמת נמלי ים גדולים המשמשים לייצוא נפט ולייבוא רב של מוצרי צריכה

 

  

 

 

 

 9 . אוכלוסייה

 א. (1) יחידת הנוף העיקרית שבה שוכנת האוכלוסייה הכורדית - הרי כורדיסטן.

 (2) |השמות של ארבע המדינות שבהן שוכנת האוכלוסייה הכורדית: איראן, עיראק, סוריה טורקיה.

  ב. יתרונות גאוגרפיים של חבל כורדיסטן

  טופוגרפיה הררית●
 יתרונות: מקום המעניק הגנה למיעוט הכורדי הנרדף, אקלים נוח יחסית באזור בו האקלים הוא מדברי.

         אקלים נוח המאופיין במשקעים רבים. משקעים אלה מאפשרים פיתוח של חקלאות בעל.

 חיסרון: טופוגרפיה הררית מקשה על התפתחות האזור.

 קיומם של מקורות מים רבים (הפרת והחידקל)●
 יתרון: משק מים עצמאי

 חיסרון: מאבקים על שמוש במים משותפים : נהר הפרת.

 מאגרי נפט רבים●
 יתרון: תעסוקה ותרומה לתמ"ג המקומי

 חיסרון: מאבקי שליטה על משאבי הנפט.

 סיבה נוספת: חוסר נכונות להעניק לכורדים כל סוג של אטונומיה.
 

 10. נפט

  התנאים שאפשרו היווצרות מאגרי נפט במזרח התיכון:

 אזור מכוסה בים רדוד, והטמפרטורה והעומק של הים באזור זה מאפשרים התפתחות פלנקטון.●

  סלעי מאגר נקבוביים שבהם שוקע הפלנקטון.●

 סלעי חיפוי שמונעים את התנדפות הנפט מסלעי המאגר.●

 מבנה גאולוגי שיוצר מלכודות לנפט שנוצר בתוך סלע המאגר ומונע את התנדפותו (קמר, העתק, פקק מלח),●

 ב. ההשפעה של הנתונים המוצגים בטבלה  ובגרף על כלכלת סעודיה:
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 שיעור החשמל בעולם המיוצר מנפט יורד, ולכן צפוי שירדו ההכנסות של סעודיה ממכירת נפט.●

 חוסר היציבות במחירי הנפט ובעיקר הירידה מהכנסות ממכירת הנפט עשויה לפגוע בכל ענפי הכלכלה במדינה. בגלל התנודות.●

 במחיר חבית נפט קשה לחזות את הכנסות המדינה ממכירת נפט. קושי זה משפיע על פיתוח מיזמים כלכליים בסעודיה לטווח

 ארוך.

 

 

 

 

 11. תיירות במצרים

 א. מאפיינים של מצרים המושכים תיירים לבקר בה:

 אתרים היסטוריים וארכיאולוגים (פרמידות)●

 אקלים מדברי המאפשר קיום תיירות מדברית●

 חופי ים המאפשרים פיתוח תיירות ים, שמש, חול.●

 עלות נמוכה של השכר לעובדים מאפשרת תיירות במחירים נוחים.●

 תרבות המזרח - אוכל, מוזיקה, לבוש.●

 ב. 1) בין 2005- 2010- חלה עלייה עקבית במספר התיירים שהגיעו למצרים

        בין השנים 2010- 2015 חלה ירידה משמעותית במספר התיירים שנכנסו למצרים.

  2) הגורם למגמה המוצגת בתקופה ה-2: חוסר שקט פוליטי במצרים- "האביב הערבי"

 כניסת ארגוני טרור לשטחי התיירות במצרים במדבר סיני גורם שהבריח את התיירים משם.

 ההשפעות של המגמה על כלכלת מצרים:

 אובדן הכנסות ממטבע זר.●

 ירידה  בתל"ג.●

 פיטורי עובדים ועלייה בשיעורי האבטלה- מדובר בענף שמעסיק מאות אלפים.●

 

 
12 


