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  פרק ארץ ישראל

 5שאלה 

 א.  אקווה= אקוויפר. מקור מים תת קרקעיים )מי תהום(. שכבת סלע נקבובית או סדוקה,  המים

 ומחלחלים ונאגרים בשכבת סלע אטומה המכונה אקוויקולד.

 במישור החוף הישראלי מי התהום נאגרים באקוויפר באבן חול או כורכר.
 

 . השינויים באקווה5ב.

המים שנמצאים מתחת לקרקע קרוב לים הם מים מליחים, בגלל שאיבת יתר  -נדידת הפן ביני .5

 מזרחה וחודרים למי האקוויפר.של מי התהום, "נודדים" המים המליחים 

מעל הקרקע במישור החוף יש פיתוח מואץ, בנייה, כבישים, מתקני אנרגיה. כל אלו מונעים ממי  .1

 גשמים לחדור לאקוויפר וכתוצאה מכך מפלס מי התהום יורד.

 . איכות מי האקוויפר1ב.

החדירה של מי גשמים  שאיבה מוגברת של מי התהום , פיתוח מעל הקרקע במישור החוף, בנוסף לצמצום

 לאקווה גורמת לחדירה של מים מליחים לאקוויפר. מי התהום מומלחים ואיכות מי התהום נפגעת.

 

ג.  הירידה במפלס מי התהום הצריכה תוכנית ממשלתית מקיפה. אחת הדרכים לשיפור איכות 

והופכת מי התהום היא באמצעות מעבר למים מותפלים. מדינת ישראל מתפילה מי ים מלוחים 

אותם למים ראויים לשתיית אדם. המעבר למים מותפלים אפשרה לצמצם את שאיבת מי התהום 

 ובכך לשקם, לשפר את מפלסם ואיכותם.
 

 1שאלה 

 המאפיין הטופוגרפי של הגליל התחתון המרכזי .5
 

הרי הגליל התחתון המרכזי  הגליל התחתון המרכזי הוא הגבוה מבין שלושת חלקי הגליל התחתון.

 555-655מאופיינים בקווי העתקה ושבירה שיצרו גובה טופוגרפי של הרים ורכסים בגובה שנע בין 

 בין הרכסים הגבוהים יש בקעות.  מטר מעל גובה פני הים.

וריים הבקעות הן גושים שקועים, גרבינים. אלו אזורים מישוריים פ שני מאפיינים פיזים של הבקעות:ב.       

 ורחבים. שטחים מישוריים ,בין רכסים נוחים בהתיישבות ובחקלאות )קרקע פוריה(.

  מטרות היישובים הקהילתיים:.  5ג.     

 מדינת ישראל התפתחה, היה ביקוש לאורח חיים כפרי ללא עיסוק חקלאי. -

. במסגרתו הוקמו של המאה הקודמת מדינת ישראל יצאה י במבצע שכונה "ייהוד הגליל" 75-בשנות  ה  -

יישובים קהילתיים המכונים מצפים. המטרה הייתה להקים יישובים יהודים באזורים בגליל המאוכלסים בבני 

 מיעוטים.

 תיירות כפרית -מאפיין כלכלי של היישובים החקלאים .2

רי טבע . הגליל התחתון מאופיין בנוף הררי המושך אוכלוסיות רבות בישראל המעוניינות לטייל ולנפוש באזו

 הגליל התחתון קרוב יותר גיאוגרפית למרכז הארץ, נסיעה אליו קצרה יותר מנסיעה לנופש בהרי הגליל.

 חקלאות  - 3שאלה 

הגבלה כמותית לכמות הייצור של החקלאי. יתרון של החקלאי הוא שהוא פועל בשוק ללא   -מכסת יצור 

 תחרות וידועות לו ההכנסות מראש. 
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לכלי שהחקלאי מקבל על מנת להמשיך ולקיים את תפקידו. המענקים עוזרים לחקלאים מענק כ  -סובסידיה 

להתמודד עם עלויות המים, מכשור טכנולוגי, תקנים למניעת זיהומים ומחלות והשוק התחרותי שמקבל 

סחורות מהשוק הגלובלי בעלויות נמוכות יחסית לתוצרת המקומית.  היתרון לצרכן ממתן הסובסידיות הינו 

זוק השוק המקומי, עלויות נמוכות יותר ברכישת התוצרת החקלאית, שמירה על הריאות הירוקות ומקורות חי

 הפרנסה המצומצמים במדינה המפותחת. 

חשוב לחזק את המרחב החקלאי המקומי ולתת לו לספק את עיקר המזון וזה על מנת לא להיות  -נימוק בעד 

ונה, כאשר נתיבי התעופה נסגרו, ראו תושבי ישראל את חשיבות תלויים בכוחות השוק הגלובליים. בימי הקור

יכולותיו של השוק המקומי כספק מזון עיקרי. החוסרים בדוכני הירקות והביצים באותם ימי קורונה אמורים 

 להדליק נורה אדומה לכולנו.

את מזונה ממדינות לישראל אין די שטחים וכוח אדם לספק מזון מתוצרת מקומית ונכון למדינה לרכוש  -מנגד 

פחות מפותחות, שם המים זולים וכך גם כוח האדם. במידה וישראל תספק לכלל אזרחיה את מזונם מתוצרת 

בית על ידי השוק המקומי , עלויות כוח האדם והמים יובילו להתייקרות ועליית מחירים לצרכן ופגיעה ברמת 

 הפיתוח.

 דרכים נוספות:

על פיתוחי זנים חדשים ומקסום הפוטנציאל החקלאי מכל יחידת  להוביל שיתופי פעולה עם האקדמיה .5

 קרקע.

 לפתוח לענף החקלאות המקומי שווקים גלובליים חדשים ובכך להגדיל את הייצוא. .1
 לבן במגוון רשתות הפרסום. -קמפיינים לחיזוק רכישת מוצרים תוצרת כחול .3

 קארסט -4שאלה 

 העיר ערד  - 5שאלה 

 מטר.  655ל נמצאת באזור רמתי בגובה ש .5

 מקור הפרנסה העיקרי של תושבי העיר. -קרובה לתעשיות ים המלח -יתרון במיקום 

סביבה צחיחה, כמות משקעים נמוכה, מרוחק מגלעין באר שבע ומשירותיו בתחום  -חסרון במיקום 

 הפרנסה, בריאות, חינוך, השכלה גבוהה, תרבות וצירי תחבורה ראשיים.

ה שדוגלת בהפרדה בין שימושי קרקע לאורך נתיבי תחבורה על מנת נראה כי בעיר מתקיימת הגיש .1

להקל על בריאות תושבי העיר באמצעות אוויר נקי יותר . ציר של תעשייה ממרכז לדרום העיר 

ושכונות מגורים וצמודי קרקע בצד הצפוני.  בסמוך לשכונות המגורים מתקיימת חפיפה עם מסחר 

 ושירותים עירוניים.

 מאמר ( ) שאלת 6שאלה 

 ניצול נחלים ע"פ המאמר. 5א.

 תפיסת מי מעיינות ונחלים לצרכים חקלאיים.  -

 ניצול מי הנחלים לבריכות דגים.-

 ניצול מי הנחלים לצרכים עירוניים. -

 השפעת הפגיעה בנחלים 

 צמצום זרימת הנחלים. -
 הפיכת נחלים לנחלי אכזב. -
 הורדת מפלס האקוות. -
 המלחה של מקורות מים. -
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 .פעולת שליטה על מאפיינים הידרולוגים בנחלים1א. 

 -ניהול מפלס המים הטבעיים ושמירה על קווי תפעול כפי שנקבעו בתוכנית האב הארצית באקווה ירקון -

 תנינים, בכנרת.

 דרך שהייתה נהוגה בעבר לשיקום נחלים..5ב.

רי ניקיון. בנוסף מתקן טיהור מי הזרמת מי קולחין. במי הקולחין קיימים: שרידי תרופות, הורמונים, חומ -

 השפכים יכול לחוות תקלות טכניות שיפגעו ברמת טיהור מי הקולחין המוזרמים לנחלים

. יש אלטרנטיבות טובות היום למי הנחלים והמעיינות: מי קולחין ומים מותפלים. ניתן לשנות מדיניות 1ב.

. יש להפסיק להזרים מי קולחין לנחלים, לא ולעבור מניצול יתר של הנחלים לתוכנית אב ארצית של שיקומם

להזרים מים מסוחררים לנחלים, לצמצם סכרי גיא ולא לבנות חדשים ולהפסיק לתפוס מי שטיפונות ולהטות 

 אותם ממסלולם בנחל.

 קושי אחד ביישום התוכנית

 הנחלים הם פתרון קצה נוח וזמין. -
 החקלאים עלולים להערים קשיים. -
 בכמות הקולחין.לא נמצא פתרון לעלייה  -

 פרק המזרח התיכון

 

 ס הרי הזגרו - 8שאלה 

 

  4584 -.גובה מקסימלי 5א. 

 מ"מ  155-655 -ממוצע משקעים 

 56-15 -, מדרון מזרחי 15-14מדרון מערבי  -ממוצע טמפ'

. גידולי מרעה משובחים. גידול העדרים בגובה מקנה להם סביבה טבעית עשירה בירק עם אקלים נוח וכמות 1

 קעים יחסית גבוהה.מש

.התיישבות בגובה )גורם מיקום גבוה(  מספקת בטחון לקבוצות אתניות קטנות שנרדפו על ידי קבוצות 5ב. 

 הרוב במזרח התיכון לאורך השנים.

על פי מפת גיאולוגיה באטלס ניתן לראות, כי הגורם לרעידות האדמה הינו מערכות קמטים בהרי הזגרוס.   1ב.

אה מתנועה של לוחות טקטוניים. הלוח הערבי עולה צפון מזרח ונפגש עם הלוח קמטים שנוצרו כתוצ

האסיאתי. קימוט פני הקרקע הוא כתוצאה ממפגש הלוחות תהליך גאולוגי שהוביל ליצירת הרי הזגרוס 

 ולרעידות אדמה באזור .  

לצמצם את נזקי מדינות מפותחות מפתחות את המרחב באופן מותאם להתמודדות עם רעידות אדמה על מנת 

הגוף והרכוש ברגע של רעידה. מנגד מדינות ברמה נמוכה ללא תקציבים וידע התקשו להתמודד עם הסיכונים 

 מרעידות האדמה וכמות הנפגעים תהייה גבוהה משמעותית.
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 7שאלה 

 . שיעור האוכלוסייה העירונית  בטורקיה עולה ושיעור האוכלוסייה הכפרית פוחת5א.

  במזה"תעיור  .2

הסיבות לעיור: התפתחות הערים במזה"ת, העלייה ברמת החיים בהם. בנוסף ,החקלאות במזה"ת עוברת 

תמורות, יש פחות צורך "בידיים עובדות" בכפר. לאוכלוסייה הכפרית יש פחות תעסוקה חקלאית ועל כן רבים 

 , כמו מדינות המפרץ הפרסי.מתושייה מהגרים לערים הגדולות במדינתם או מהגרים למדינות עשירות יותר

 מיקומה של אנקרה בטורקיה. 5ב.

 אנקרה ממוקמת במרכז טורקיה סמוך בין הרי בולו מצפון לרמת הימנה מדרום. -

 אנקרה ממוקמת באזור רמתי. -

 אנקרה ממוקמת בסמוך לנהר צ'ובוק. -

 מוך למסילת ברזל.סמוך לנהר צ'ובוק, במרכז טורקיה, סמוך להרים, ס -יתרונות למיקום של אנקרה

 רחוקה מהמטרופולין של איסטנבול, רחוקה מאירופה, אזור גבוה המקשה פיתוח תשתיות. -חסרונות לאנקרה

 9שאלה 

 סגור -. מבנה ים5א.

 גבוהה -טמפרטורות ממוצעות של הים וחופיו

 בינונית -כמות המשקעים הממוצעת בחופי הים התיכון

 במקרה של זיהום ים. בניגוד לאוקיינוס הפתוח.העדר תחלופת מים  -.מבנה ים סגור 1א 

 מקום נוח להתפתחות של זיהומים מימיים. -טמפרטורת ים גבוהה       

 חופי הים, במקרה של זיהום, לא יוכלו "להישטף" במקרה של זיהום סביבתית.  -כמות משקעים בינונית       

הכלכלית של חופי הים תפגע במקרה של . חופי הים התיכון הם מקומות מאוד תיירותיים. החשיבות 5 .1

 זיהום חופים או זיהום במי הים התיכון.

. אמנת ברצלונה מבקשת מהמדינות לחופי הים התיכון להירתם, לשתף פעולה בניהן במקרה של  1

זיהום ים או חופים. פעולה אחת משותפת היא בקרה על כלי שיט המובילים נפט באמצעות ניטור 

 הסביבה הימית.

 

 55 שאלה

 הקשר ביו אינטרנט לגלובליזציה. 5א.

 תקשורת מאפשרת העברת נתונים בזמן אמת. -

גלובליזציה תלויה בהגירה ומעבר אוכלוסיות. הקשר של האוכלוסייה המהגרת עם מדינת המוצא מתבצע  -

 באמצעות אינטרנט.

 האינטרנט "חושף" את האוכלוסייה למגוון תרבותיות וסגנונות חיים. -

 סאי, בנקאות, מט"ח תלוי בתקשורת נתונים מהירה.סחר בור -

בטבלה בבחריין אחוז המשתמשים באינטרנט הוא הגבוה ביותר ולראייה היא המדינה שמידת ההשתתפות 

 .555מתוך  71שלה בכלכלה הגלובלית מדורג 
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 שתי השפעות חברתיות כלכליות של שימוש באמצעי תקשורת.2

ח נמוכה למדינות ברמת פיתוח גבוהה. המהגרים משתמשים ברשתות הגירת חיצונית ממדינות ברמת פיתו -

 חברתיות לתקשר עם משפחתם במדינת המוצא. מדינות המזרח משופעות במהגרי עבודה.

 השימוש בתקשורת מודרנית מאפשר למהגרי עבודה ללמוד על זכויותיהם ולעמוד עליהן במקרה הצורך. -

לה הגלובלית פיתחו תיירות, שדות תעופה בינלאומיים, סחר חוץ, ב. מדינות מזרח תיכוניות המשולבות בכלכ

 "ייבוא מוחות".

 גאופוליטיקה של נפט  - 55שאלה 

מסך הנפט העולמי אך צורך מעט ביחס  35% -א. ניתן לראות על פי הדיאגרמות כי המזרח התיכון מספק כ

רוב מדינות המזרח התיכון )ביקוש בלבד. הסיבה לפער הרב היא רמת הפיתוח הנמוכה של  7% -לגודלו, כ

 מועט לאנרגיה ורמת שירותים נמוכה(.

.מיצר הורמוז מחבר בין הים הערבי למפרץ הפרסי. משמש כנתיב ימי למעבר והובלת נפט מהמפרץ 5ב.

הפרסי דרך מיצרי הורמוז ומשם לשוק העולמי במגוון נתיבים ימיים נוספים. למיצר חשיבות גיאופוליטית כאשר 

 ומניעת שינוע הנפט דרכו משפיעה ישירות על מחירו בשוק גלובלי המבוסס על היצע וביקוש. סגירתו

על פי המפה( איראן הייתה תלויה במיצרי הורמוז כך שבמידה ומיצרי הורמוז  9. לפני פריסת הצינור החדש )1

 י.ייסגרו כתוצאה מסיכסוך כזה או אחר לאיראן לא תהייה אפשרות לייצא נפט לשוק הגלובל

( החדש יאפשר לאיראן להשתחרר מהתלות במיצר ולייצא נפט ישירות למפרץ עומן ללא 9פריסת הצינור )

תלות במיצרי הורמוז.כך שגם במידה והמיצר ייסגר כתוצר של סיכסוך ללא אפשרות לשינוע ימי, עדיין איראן 

 נור.תהייה מסוגלות לייצא נפט דרך הצינור, בניגוד למצב המדינה טרם פריסת הצי

 

  פרק הנתיב

 

 מאפיינים פיזיים ומאפיינים אנושיים – 51שאלה 

 א,

ישנו רכס שמפריד בין שוודיה לנורבגיה, כל אחת מהארץ נמצאת בצידה האחר של קו פרשת המים המשותפת 

להן. הנחלים ממערב לרכס נשפכים לים הבלטי ואילו הנחלים ממערב לרכס זורמים ברובם לאוקיינוס 

 האטלנטי.

 ב,

מעלות צפון. הסיבה המרכזית לכך היא אורך היום ועצמת  65וב האוכלוסייה שוכנת דרומית לקו רוחב ר

השמש. בקווי רוחב כה גבוהים עצמת השמש חלשה וגובהה נמוך. הדבר יוצר תנאי קשים לאדם, לחי ולצומח 

 ומקשה מאוד על התיישבות.

 ג,

 פחות רחב.  ניתן לראות בבירור שמשרע הטמפרטורות באולסונד הרבה

 היות ושתי הערים קרובות לים, זהות בגובהן הטופוגרפי ובקו הרוחב עליו הן שוכנות.

הסיבה היחידה ההגיונית להבדל היא זרם הגולף, זרם מים חמים שזורם ממפרץ מקסיקו לעבר חופי מערב 

הממזגת של זרם אירופה. בעוד שאולסונד יושבת על חופי האוקיינוס האטלנטי ונהנית מההשפעה המחממת ו

 המים החם הזה. העיר סונדסוול יושבת לחופי הים הבלטי, וכמעט ולא נהנית מהשפעותיו.
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 ד,

תעשיית העץ גורמת מגוון של נזקים לסביבה. כרתית יערות פוגעת במינים המקומיים ומכחידה בתי  (5)

ער להשתקם גידול, יוצרת מפגעי רעש וזיהום והיער הכרות חשוף לסחיפת קרקע ולעיתים קשה לי

 במשך עשרות ומאות שנים.

פיתוח בר קיימא בא לידי ביטוי בטבלה בכך שהיקפי הנטיעה גבוהים מהיקפי הכריתה. כך שאנחנו  (1)

"מחזירים" לטבע יותר ממה שאנחנו לוקחים ממנו. מצמצמים את הפגיעה בטבע ומשאירים יותר 

 ממנו לשימוש ולהנאת הדורות הבאים.

 לכלהעיצוב הנוף והכ – 53שאלה 

 א,

היא תנועת קרחונים. תנועה של קרחונים ש"שוחקים" את הנוף  Uהגורם העיקרי שיוצר פיוורדים ועמקי  –( 5)

 בהתמוססותם.

(2) –  

של צורות הנוף הזו היא שהוא טוב לתיירות ויוצר נופים מרהיבים. ייתרון נוסף שהפרשי הגבהים  -* ייתרונות 

 הידרואלקטרי.לעיתים מאפשרים ייצור חשמל 

נוף דרמטי וחד יוצר קושי בתנועה ובפיתוח מערכת תחבורה. קושי נוסף הוא מיעוט באדמה  –*חסרונות 

 חקלאית שאפשר לעבד.

 

 ב,

 השפעות אפשריות על נורבגיה לפי תחומים:

פתיחת נתיב סחר חדש בסמוך לנורבגיה יכול מאוד לתרום לכלכלה שלה, כמו שמצרים  –כלכלה  ●

מתעלת סואץ וכמו שמדינות אחרות מרוויחות מכך שהן יושבות על נתיבי סחר מרכזיים. מרוויחה 

 פתיחת הנתיב הזה גם תקל על נורבגיה לסחור עם מזרח אסיה.
פתיחת נתיב שכזה יעלה את חשיבותה הגיאופוליטית של נורבגיה וייתן לה מעמד  –גאופוליטיקה  ●

גרום לכל מיני מעצמות להתעניין בה פתאום ו"יסבך" בינלאומי בולט יותר. יחד עם זאת ייתכן גם שי

 אותה.
הגברת תנועת ספנות משמעותה לרוב פגיעה בסביבה, בין אם עקיפה ע"י הגברת היקף  –סביבה  ●

 הסחורות והאנשים שעוברים בחופי נורבגיה, ובין עם ישירה ע"י אשפה וזיהום שאניות פולטות לים.

 אוכלוסייה - 54שאלה 

 א,

 (.5-55שיעורים נמוכים של אוכלוסייה תלויה בקבוצת הגיל צעירה )בשוודיה יש  ●
 +(64בשוודיה שיעורים גבוהים יחסית של אוכלוסייה תלויה בקבוצת הגיל המבוגרת ) ●
 (55-64מהאוכלוסייה נמנית על קבוצת הגיל היצרנית ) 55%בשוודיה מעל  ●

 ב.

רת תלויה ומיעוט של אוכלוסייה צעירה הן הפירמידה מציגה יחס תלות בעייתי, ריבוי של אוכלוסייה מבוג

בקבוצה היצרנית והן בקבוצה התלויה שתצטרף לקבוצה המפרנסת בשנים הקרובות. המשמעות היא שלא 

יהיה ניתן לשלם עבור מערכת הרווחה שהקבוצה התלויה המבוגרת צורכת. בכדי שיהיה ניתן להמשיך לתמוך 

 נית.במערכת הרווחה יש צורך בהגדלת הקבוצה היצר

אחת הדרכים לפתור יחס תלות בעייתי שכזה היא ע"י עידוד הגירה, הגירה מגדילה את קבוצת הגיל 

המפרנסת, ואת קבוצת הגיל התלויה הצעירה)שתפרנס בעתיד(. מה שישפר את יחס התלות בטווח המידי 

 והארוך.
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 תאגיד הרכב וולוו – 55שאלה 

 א.

 יתרונות של מיקום העיר יטבורי )גטבורג(

גטבורג היא עיר נמל ושוכנת לחופו של האוקיינוס האטלנטי. נמל חשוב מאוד  –עיר סמוכה לנמל  ●

 לתעשיות שמייצרות מוצרים גדולים ובעלי נפח כמו רכבים, שכן ייצוא רכבים מתבצע בעיקר דרך הים.
כמו  העיר גטבורג קרובה מאוד לנהר גדול. נהרות חשובים מאוד לתעשיות כבדות –עיר על גדת נהר  ●

 תעשיות רכב משום שניתן להשתמש במים שלהם לשימוש בתעשייה.

 ב.

בעולם הגלובלי שבו התפתחה חלוקת עבודה מרחבית בין תכנון ועיצוב לבין ייצור. לרוב נהוג שתהליך התכנון, 

העיצוב והמחקר מתבצע במדינות מפותחות שבהן ריכוז גבוה של כוח אדם משכיל ואיכותי. שוודיה עונה על 

הציפיה במובן הזה שהיא אחת המדינות המפותחות והמשכילות בעולם ולכן זה יתרון יחסי במיקום מרכז 

 המו"פ בשבדיה.

 יתרון נוסף הוא בכך שיהיה לחברה מקומית קל יותר לגייס הון לטובת הקמת מרכז פיתוח בארץ המקור.

ל חברות רכב רבות, כמו למשל יתרון נוסף הוא הקרבה היחסית לאירופה, מקום שיש בו מרכזי פיתוח ש

 פולקסווגן מרצדס ועוד..

 

 אנרגיה מתחדשת – 56שאלה 

 א.

 המקור העיקרי להפקת אנרגיה הוא מים, כלומר חשמל הידרואלקטרי.

 הדבר מתאפשר בזכות היקף גדול של נהרות שניתן לרתום את כוחם.

 אנרגיה רבה יותר. נהרות אלו זורמים בהפרשי גבהים גדולי יחסית מה שמאפשר להפיק מהם

 לשימוש במים להפקת חשמל תורמת גם המודעות הסביבתית הגבוהה של תושבי סקנדינביה.

 ב.

ניתן לראות גם בשבדיה וגם בנורבגיה שימוש מועט מאוד במקורות אנרגיה של "דלק מאובנים" שהוא מקור 

 דשים אחרים.מתכלה ושימוש נרחב בחשמל ממקורות מתחדשים כמו אנרגיית מים ומשאבים מתח

שימוש במקורות אנרגיה מתחדשים היא אחד המאפיינים הבולטים של פיתוח בר קיימא, השואף לשמור על 

 הסביבה ולהשאירה לדורות הבאים.
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