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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 אוקטובר מוקדש ברובו לשינויים במזרח התיכון במדינות השונות, עם היבטים גאופוליטיים
וכלכליים רחבים יותר. לקראת ועידת האקלים בנובמבר בשארם א שייח נציג בכותר של שינויי אקלים

את יוזמות בית הנשיא בנושא. עם הזמן נציע גם מערכי שיעור, שיתבססו על המידע במאגר. 
 

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

 
  

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


המזרח התיכוןהמזרח התיכון
  

קישור לכתבה  

העתיד של דובאי נמצא בידי שני נסיכים
שניים מבניו של שליט דובאי עומדים בפני משימה קריטית: לשמור על מעמדה כמרכז העסקים

הבולט של המזרח התיכון חמדאן, יורש העצר ואושיית אינסטגרם, מתפקד כפניה הצעירים

והחדשים של דובאי, ואילו אחיו הצעיר והשקט יותר מכתום מושך את תשומת לבם של משקיעים

ברחבי העולם. בכתבה זרקור על התחרות בין הנסיכים האמריתים לנסיך הסעודי מוחמד בן

סלמאן.
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מאגר קבצים שיתופי הזמן גאוגרפיה

https://docs.google.com/document/d/1LNPGeKgAg6lOL95-Hi5gVatsJ_xkMq6LCBZjoxWKJpY/edit
https://docs.google.com/document/d/1LNPGeKgAg6lOL95-Hi5gVatsJ_xkMq6LCBZjoxWKJpY/edit
https://docs.google.com/document/d/1LNPGeKgAg6lOL95-Hi5gVatsJ_xkMq6LCBZjoxWKJpY/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1pBbuTSb2w-jrwEoUypi8rxLkXCzK3ydR


המזרח התיכוןהמזרח התיכון
  

קישור לכתבה בהארץ
קישור לכתבה בגלובס

ערב הסעודית וארה"ב - חישוב מסלול מחדש. ואיך זה משפיע על מסלול הטיסות
מישראל להודו ותיאלנד?

שנים של חיזורים מצד וושינגטון הסתיימו בהשפלה הפומבית של צמצום תפוקת הנפט של ערב
הסעודית בשיא המלחמה. הנזק ליחסים נראה בלתי הפיך, וההשפעה על המזרח התיכון תלויה

בתגובת ביידן.
שתי כתבות חשובות בנושא שמאירות את מערכת היחסים הגיאופוליטית והגושים בעולם. 

מערכת היחסים משפיעה גם על המשך ההתקרבות בין ישראל לסעודיה ומעכבת את הסכם
הטיסות של מטוסים ישראלים מעל שמי סעודיה בדרך למזרח. 
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מאגר קבצים שיתופי הזמן גאוגרפיה

https://docs.google.com/document/d/1rhfS9xLCDRGJtXzYFcy1S-f0APQfaNX6yyDzjvOD52c/edit
https://docs.google.com/document/d/1yK1BqgsOR-gvZDpfQDioqVY-wxRmw2LlHjwb6qcYXGg/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1pBbuTSb2w-jrwEoUypi8rxLkXCzK3ydR


המזרח התיכוןהמזרח התיכון
  

קישור לכתבה  

השקיעה של עירק
אזרחים רעבים, זנות, פשע וכאוס שלטוני. פרופ' עפרה בנג'ו מספרת איך הפכה מדינה עשירה כמו

עיראק לגיהנום עלי אדמות. תהליך של שיעיזציה מוביל את עירק למלחמת אזרחים חדשה. אחד

האפקטים האיומים של משבר האקלים בעירק הוא סופות חול שמשתקות את עיראק. בשנה

שעברה היו 270 יום של סופות חול. בימים האלה הכל סגור, ואי אפשר לנהוג. גם מאגרי המים

בעיראק מתייבשים בגלל החום הכבד, ומשום שאיראן חסמה את זרימת המים לעיראק משמונה

יובלים שבשליטתה". כתבה מעמיקה עם פרופסור עפרה בנג'ו.
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מאגר קבצים שיתופי הזמן גאוגרפיה

https://docs.google.com/document/d/14hE3OxRAYtlXWcavvQVLJKaUpJgL103k_8sIj3TgEbE/edit
https://docs.google.com/document/d/14hE3OxRAYtlXWcavvQVLJKaUpJgL103k_8sIj3TgEbE/edit
https://docs.google.com/document/d/14hE3OxRAYtlXWcavvQVLJKaUpJgL103k_8sIj3TgEbE/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1pBbuTSb2w-jrwEoUypi8rxLkXCzK3ydR


ישראל שינויי אקליםישראל שינויי אקלים
  

 קישור לכתבה

פורום בית הנשיא מקדם יוזמות בנושא שינויי אקלים
בשנה לאחר כניסתו לתפקיד הקים הנשיא הרצוג את פורום הנשיא בנושא שינוי אקלים.  בפורום

פועלת קבוצה של כ–350 איש, ובהם עובדים במשרדי הממשלה, נציגי עמותות וארגוני חברה

אזרחית, חוקרים באקדמיה, נציגי השלטון המקומי, יזמים ואפילו אנשי תרבות  — כולם ישבו סביב

שולחן אחד וקבעו יחד מה הם הצעדים הדחופים ביותר להתמודדות עם משבר האקלים — וכיצד

ליישם אותם. הם התחלקו לשמונה תת־ועדות לפי תחום התמחותם, וכתבו בתוך חודשים אחדים

60 יוזמות לרפורמות אקלימיות, ואלה כבר מקודמות מול משרדי הממשלה. בכתבה מוצגות

היוזמות השונות ותיאור המצב בישראל.
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מאגר קבצים שיתופי הזמן גאוגרפיה

https://docs.google.com/document/d/1ksH6Lm-gPskvlvidC94T3NX3hIbhnEQl65dHzAMDnDM/edit
https://docs.google.com/document/d/1ksH6Lm-gPskvlvidC94T3NX3hIbhnEQl65dHzAMDnDM/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1pBbuTSb2w-jrwEoUypi8rxLkXCzK3ydR


ישראל קיימותישראל קיימות
  

 קישור לכתבה

חצי מהישראלים הודו שהם זורקים זבל ברחובות
חצי מהישראלים הודו שהם זורקים זבל ברחובות פשוט כי לאף אחד לא אכפת, וצעידה ברחוב

נדמית כהליכה בשדה מוקשים ■ יש חוק שאמור להסדיר זאת וקרן עם מיליארדי שקלים
לטיפול בבעיה, ובכל זאת זה לא קורה ■ שני יישובים בצפון יכולים לתת שיעור לאחרי
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https://docs.google.com/document/d/1-_suNIWmLtrlyUfpgSC5Vrzc_GJ0sxdAUFQk8u6yvj0/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1pBbuTSb2w-jrwEoUypi8rxLkXCzK3ydR


גאופוליטיקהגאופוליטיקה
  

קישור לכתבה  

פרויקט "החגורה והדרך" של סין
החגורה והדרך הוא פרויקט תשתיות שנועד לחבר בין מדינות וליצור דרך משי חדשה של סחר,

השקעות ותשתיות. המטרה: לעצב מחדש את מערכת הקשרים הכלכליים והפוליטיים בעולם או

בפשטות: להפוך את סין לצד חיוני בכל אינטראקציה כלכלית. במזרח התיכון סעודיה ומצרים נהנו

מהשקעות ענק בפרויקט, מה שמאפשר אולי לנסיך הסעודי לדחות את בקשת ארה"ב להפיק יותר

נפט בגלל משבר הגז עם רוסיה.  סין צמצמה את ההשקעות בפרויקט בשנת 2022 אולי כתגובה

למשבר הכלכלי. בכתבה גם הסבר על תוכנית ההשתלטות העולמית של סין וגם קישורים לכתבות

בנושא. 
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מאגר קבצים שיתופי הזמן גאוגרפיה

https://docs.google.com/document/d/1j3yzT0kFNR3UrLY4rSpDyGa4O_F1pkOx5As-Hw5y17A/edit
https://docs.google.com/document/d/1j3yzT0kFNR3UrLY4rSpDyGa4O_F1pkOx5As-Hw5y17A/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

