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"זמן גאוגרפיה" הוא מאגר מידע שיתופי ודינמי המכיל מאמרים וכתבות עכשוויים, בזמן הווה,
שנוגעים ורלוונטיים לנושאי הלימוד שלנו בגאוגרפיה אדם וסביבה. 

   
המאגר פתוח לכולכם. מוזמנים ללחוץ על הקישור למאגר כולו כאן ובכל שקף וכתבה להלן. 

המאגר מקוטלג לפי גיליונות חודשיים, החל מספטמבר 2022 ולפי כותרים מרכזיים - ארץ ישראל,
מזרח תיכון, שינויי אקלים, גלובליזציה, גאופוליטיקה, חברה וכלכלה, קיימות ועוד. 

בעתיד נוסיף למאגר גם מנוע חיפוש לפי מילות מפתח. 
גיליון נובמבר עומד ברובו בסימן של שינויים והזדמנויות לישראל של אחרי הבחירות בתחום
האנרגיה, התחבורה והקיימות. השקף של שינויי אקלים בוחן את תוצאות ועידת האקלים בשארם א
שייח. השקף של המזרח התיכון בוחן את עמדת סעודיה מפיקת הנפט הראשית לאחר ועידת

האקלים  וגם על השינוי באפריקה. גם אתם מוזמנים לקחת חלק בבניית המאגר. 
תהנו,

אלי דורי, מפמ"ר גאוגרפיה אדם וסביבה.  אורנה גינדי, מדריכה ארצית.  
 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1pBbuTSb2w-jrwEoUypi8rxLkXCzK3ydR


  שינויי אקליםשינויי אקלים
  

 קישור לכתבה
קישור לכתבה
קישור לכתבה

להיכן צועדת האנושות? סיכום שבועיים של קרבות בוועידת האקלים בשארם א-שייח
הדיונים בוועידת האקלים נמשכו שעות ארוכות וכללו קרבות דיפלומטיים בין המדינות המזהמות

והמפותחות למדינות העניות והמתפתחות. 600 לוביסטים של תעשיית הנפט ניסו להשפיע על

ההחלטות כדי להמשיך ולספק לעולם דלק מאובנים מזהם. קרן פיצויים שדרשו המדינות העניות

הושגה רק ביום האחרון של הועידה ועדיין חלק מהמדינות המזהמות מסרבות לשלם. תמונה

רחבה יותר מתקבלת מהכתבות המצורפות. הועידה הבאה תיערך באיחוד האמירויות - ספקית

גדולה של גז ונפט בעצמה. 
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מאגר קבצים שיתופי הזמן גאוגרפיה

https://www.haaretz.co.il/nature/climate/2022-11-20/ty-article/.premium/00000184-94b1-daf6-a38d-b5f96b0e0000?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_content=tag-alert&utm_campaign=%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%A8+%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D&utm_term=20221120-15%3A37
https://docs.google.com/document/d/1T-1FW4Ii_Ogsjp8IlbJpSGP5bIT0bzEYQ0WM6UtGYdI/edit?usp=share_link
https://docs.google.com/document/d/1ZzSnjWQs9os6rXnG_KalMfwcGTrD_QaFCAM9NvV9oZo/edit?usp=share_link
https://docs.google.com/document/d/1LVt0I2ybU_uMHQVX-dAB6DtzKP-Ctlwwd0iTXwBGeYY/edit?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1pBbuTSb2w-jrwEoUypi8rxLkXCzK3ydR


  שינויי אקליםשינויי אקלים
  

 קישור לכתבה

"פעם היה כאן שלג": עיירת הסקי באלפים הצרפתיים נפרדת מהרכבל
אתרי סקי אחרים באלפים מתמודדים גם הם עם בעיה דומה, בשעה שמשבר האקלים אחראי

לקיצור עונת הסקי והפחית את השלג בהרים ועל הקרחונים.  בתחילת החודש הזהיר האיחוד

האירופי כי בחורף הקרוב, הטמפרטורות ביבשת יהיו גבוהות בהרבה מהממוצע
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מאגר קבצים שיתופי הזמן גאוגרפיה

https://docs.google.com/document/d/1DslNACxwCCjm0a05jB-wnZlTQIuueqaeuGYjPYnek5Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1DslNACxwCCjm0a05jB-wnZlTQIuueqaeuGYjPYnek5Y/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pBbuTSb2w-jrwEoUypi8rxLkXCzK3ydR


ישראל קיימותישראל קיימות
  

 קישור לכתבה

חמישה דברים דחופים וגם קלים לביצוע שאת כולם אפשר ליישם כבר מחר בבוקר
השקעה קטנה תועלת גדולה לאזרחים. האוטו שלנו גדול וירוק האוטו שלנו נוסע רחוק. תיעדוף
תחבורה ציבורית בכביש 1- תל אביב ירושלים. התקנת צילייה בתחנות האוטובוס. נטיעת עצים

בערי ישראל. התקנת פאנלים סולאריים על מבני ציבור ודיור בר השגה בערים.
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https://docs.google.com/document/d/1c-HNVONn9emHNkaUk1dEDZk65FwyTVfC7UOaC8kqO9E/edit?usp=share_link
https://docs.google.com/document/d/1c-HNVONn9emHNkaUk1dEDZk65FwyTVfC7UOaC8kqO9E/edit?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1pBbuTSb2w-jrwEoUypi8rxLkXCzK3ydR


ישראל אנרגיהישראל אנרגיה
  

 קישור לכתבה

האתגרים של שר האנרגיה החדש - שוק גז אזורי משותף
בזמן שאירופה נואשת לגז, ישראל מבססת את כוחה כשלאחרונה החלה ההפקה ממאגר כריש
. מנכ"ל אנרג'יאן ישראל קורא לממשלה החדשה לקדם ייצוא גז ליבשת באמצעות שיתוף פעולה
אזורי והקמת שוק גז אזורי משותף עם  יוון, קפריסין, מצרים וישראל, וגם לבנון שעשויה להצטרף

בעקבות חתימת הסכם הגבול הימי.
במהלך השנה משרד האנרגיה דיווח כי ההכנסות ממסים שנגבו מחברות הגז צמחו ב־48%

לכ־650 מיליון דולר במחצית הראשונה של השנה, רק ממאגרי לוויתן ותמר. כעת, עם תחילת
הפעלת מאגר כריש, הצפי הוא שההכנסות יגיעו ל־1.4 מיליארד דולר ממסים עד תום 2022.
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https://docs.google.com/document/d/1jR7Tx94snMxghN5EYIJqSriWYiuk5yfCOhMRI3J7ki0/edit?usp=share_link
https://docs.google.com/document/d/1jR7Tx94snMxghN5EYIJqSriWYiuk5yfCOhMRI3J7ki0/edit?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1pBbuTSb2w-jrwEoUypi8rxLkXCzK3ydR


ישראל קיימות, תחבורהישראל קיימות, תחבורה
  

 קישור לכתבה

התחלה צנועה: שתי משאיות חשמליות יחלו לפעול בישראל
האוטו שלנו גדול וירוק האוטו שלנו נוסע רחוק
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https://docs.google.com/document/d/18Vp5LFQZf-7JLajge18T1J-2pibZUzVuTH9yTuVHYpA/edit?usp=share_link
https://docs.google.com/document/d/18Vp5LFQZf-7JLajge18T1J-2pibZUzVuTH9yTuVHYpA/edit?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1pBbuTSb2w-jrwEoUypi8rxLkXCzK3ydR


ישראל מקומיישראל מקומי
  

 קישור לכתבה

פתח תקוה - ההזדמנות להפוך מאם המושבות "לעיר ראשה" למחוז המרכז
פתח תקווה מבקשת לייצר לעצמה יתרונות תחרותיים ולהמשיך לצמוח. זה כולל את חיזוק שוק

המשרדים בתחומה עם בנייה בפועל של חצי מיליון מ"ר נוספים, שחלקם נבנים בחמישה
פארקי עסקים; רצונה להפוך ל"עיר בריאות" עם בנייה בשטחי בית החולים בלינסון, ובסביבתו;
הקמת אוניברסיטה חדשה; ניסיון לשדרג את מרכז העיר עם שוק עירוני; ושדרוג "השדרה של

ז'בוטינסקי", שלאורכה ייבנו מרכזי מסחר אזוריים. ניתוח גאוגרפי עירוני של עיר במטרופולין גוש
דן
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https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001431303
https://docs.google.com/document/d/1hVecP-oS8V0RBSE5H7aXKm6t5kxOuQzu2CCBAje52IQ/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1pBbuTSb2w-jrwEoUypi8rxLkXCzK3ydR


המזרח התיכוןהמזרח התיכון
  

קישור לכתבה

כסף, לחץ פוליטי וחינוך: מה עושה סעודיה כדי שהעולם יישאר מכור לנפט
בועידת האקלים בשארם א- שייך בלמה סעודיה את הקריאה לעולם לשרוף פחות נפט, שנשמעה
בפסגת האקלים של האו"ם, אף שהצעד סותר את רצונה להפוך את הפקת הנפט שלה לירוקה
יותר, חזונה האמיתי הוא לשרוף פחות נפט בבית כדי למכור יותר ממנו לחו"ל, ולהישאר הספקית

הכי גדולה שלו.
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https://docs.google.com/document/d/11zsmIQJmvDCIg_1QTl7G5HOpFeb7fsctkOAZEzZEbvM/edit?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1pBbuTSb2w-jrwEoUypi8rxLkXCzK3ydR


אפריקה חברהאפריקה חברה  
  

קישור לכתבה

בשעה שבארה"ב נשים נאבקות למען הפלות, בנין מדינה קטנה באפריקה עשתה מהפך
 

לפי נתוני ממשלת בנין — מדינה במערב אפריקה שאוכלוסייתה יותר מ-12 מיליון תושבים — אחת
מכל חמש נשים שמתות מסיבוך בהיריון מתה בגלל הפלה לא בטוחה — פי שניים מהממוצע
באפריקה, האזור המסוכן בעולם לבצע בו הפסקת היריון. בשנה שעברה נהפכה המדינה על
מילוני תושביה שרובם נוצרים ומוסלמים, לאחת המדינות הבודדות באפריקה המאפשרות לעבור

הפלה בצורה חוקית לחלוטין.
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מאגר קבצים שיתופי הזמן גאוגרפיה

https://docs.google.com/document/d/1bgRElMP_JkJMGxRYDOGkhlzZGNYmGUxhNVcl3gRNkjw/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1pBbuTSb2w-jrwEoUypi8rxLkXCzK3ydR


זמן גאוגרפיהזמן גאוגרפיה
גם אתם מוזמנים לתרום למאגר ולספרייה  

המתהווה שלנו. 
שתפו אותנו בכתבות ומאמרים שקראתם ובמערכי
שיעור שבניתם על סמך חומרי הקריאה ואנחנו

נפרסם אותם בגיליונות הבאים.   
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https://drive.google.com/drive/folders/1pBbuTSb2w-jrwEoUypi8rxLkXCzK3ydR

