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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 כתבה להלן. המאגר
מקוטלג לפי גיליונות חודשיים החל מספטמבר 2022 ולפי נושאים מרכזיים - ארץ ישראל, מזרח

תיכון, שינויי אקלים, גלובליזציה, גאופוליטיקה, חברה וכלכלה, קיימות ועוד. 
בעתיד נוסיף למאגר גם מנוע חיפוש לפי מילות מפתח. 

בין הכתבות והמאמרים במאגר ייווצרו עם הזמן קשרים פנימיים, סוג של ספרייה דינמית רב  ערוצית,
שמזמינה אתכם המורים לסיור במרחב המידע, לחקירה נושאית וללימוד רלוונטי של תחום הדעת

שלנו. עם הזמן נציע גם מערכי שיעור, שיתבססו על המידע במאגר. 
 

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

 
  

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


משאבי אנרגיהמשאבי אנרגיה
  

היד של פוטין על השאלטר ובאירופה פוחדים למות מקור. קישור לכתבה
אין גז, כך חברות גרמניות נגמלות מהגז הרוסי. קישור לכתבה 

יושבים בחושך מלחמת האנרגיה של אירופה הופכת למאבק הישרדות. קישור לכתבה

החורף באירופה
סדרת הכתבות להלן מציגה מזוויות שונות את ההתמודדות הצפויה  של אירופה בחורף

המתקרב עם משבר הגז, כתוצאה מהמשך המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. הכתבות כוללות
נתונים מספריים, גרפים והסבר על צינור הגז נורד סטרים מרוסיה לאירופה.
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https://docs.google.com/document/d/1qIVKjb_6H9jMeby2Ds29iNMAg19JX5w48qbde6SOw8k/edit
https://docs.google.com/document/d/1FtdfTcfrDuWnG7pA8-H4YAC6GOKd2KzQwvo6rP7j2qI/edit
https://docs.google.com/document/d/1zFAmQjawQxprEVpNxfWVyWLHvF0R-e_wwzQHnle3ol4/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1pBbuTSb2w-jrwEoUypi8rxLkXCzK3ydR


גאוגרפיה כלכליתגאוגרפיה כלכלית
  

הכתבה מציגה פרק מתוך ספרו החדש של ג'ייסון היקל. צמיחה זה טוב, מיתון זה רע ואולי

להיפך. שיח כלכלי חדש שנוגע בקיימות ובעתיד הכלכלי והחברתי של החברה האנושית.

קישור לכתבה  

צמיחה כלכלית
ממשלות חותרות לצמיחה כלכלית בכל מחיר. שנים של קונספציה כלכלית קפיטליסטית טענו

שצמיחה היא הדרך לקדמה כלכלית. מחקרים ומדדים חדשים מציירים תמונה שונה על פיה מעבר

לרף מסוים, צמיחה לא תורמת לרווחה האנושית אלא להפך היא מובילה לחורבן.
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https://docs.google.com/document/d/1puEq0LzFxnm3zF7yMIhSUfznM5tsb5EB80NjdMm7WsA/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1pBbuTSb2w-jrwEoUypi8rxLkXCzK3ydR


שינויי אקליםשינויי אקלים
  

הכתבות  מציגות נתונים של השירות המטאורולוגי קופרניקוס. קישור לכתבה . קישור לכתבה

שיאי מדידה באירופה
אוגוסט היה החודש החם ביותר באירופה ושבר שיאי מדידה. הטמפרטורות מיוני ועד אוגוסט

2022 היו גבוהות ב-1.34 מעלות צלזיוס מהממוצע ההיסטורי המבוסס על השנים  1991-2020,

בעוד שאוגוסט עצמו היה גבוה ב-1.72 מעלות.
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https://docs.google.com/document/d/1I4UIrRX49U2Zv_dtoOTKprw4M5plOo9Ky9rBRrrS-U0/edit
https://www.mako.co.il/news-science/2022_q3/Article-a468ef92f2d1381027.htm
https://drive.google.com/drive/folders/1pBbuTSb2w-jrwEoUypi8rxLkXCzK3ydR


המזרח התיכוןהמזרח התיכון
  

קישור לכתבות ב-ynet  וגלובס  קישור לכתבה . קישור לכתבה

הסכם מתגבש בין ישראל ללבנון על גבול מים כלכליים
לאחר כשנתיים של דיונים בתיווך אמריקאי מסתמן הסכם לקביעת קו הגבול הימי בין ישראל

ללבנון. לקביעת קו הגבול חשיבות גאופוליטית וכלכלית. ישראל תוכל לספק גז ממאגר כריש ולבנון

תוכל גם היא לחפש גז ולפתוח הזדמנויות כלכליות חדשות עבורה. יציבות כלכלית תשרת את לבנון

ואת ישראל. נכון לעכשיו לא צפויות חתימות על הסכם מול לבנון, כיוון שחיזבאללה לא יאפשר

לממשלה לחתום על הסכם בילטרלי עם ישראל - כך שככל הנראה הפרשה תסתכם בהבנות

והסכמות, ולכל היותר יופקד נייר בידי האו"ם שבו יפורט הקו המוסכם של הגבול.

התקווה היא שקביעת הגבול הכלכלי תוביל גם לפריצת דרך בסימון הגבול המדיני בין שתי

במדינות. 
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https://www.ynet.co.il/news/article/hjuw6f00es
https://docs.google.com/document/d/1WEoUY0hH-IetHgkE0hklEK-oiYnyYx7bpUeK6lbETb4/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1pBbuTSb2w-jrwEoUypi8rxLkXCzK3ydR


המזרח התיכוןהמזרח התיכון
  

 .ynet-קישור לכתבה ב

דמדומי החידקל, אחד מ"ארבעה נהרות גן עדן" גוסס
פעילות אנושית ושינויי אקלים חנקו את זרימתו האדירה של החידקל בעיראק. כתב סוכנות

הידיעות הצרפתית עבר 1,500 ק"מ לאורכו של הנהר וחזר עם תמונת מצב קשה וכואבת.
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https://www.ynet.co.il/environment-science/article/hyzu1ow11s
https://www.ynet.co.il/environment-science/article/hyzu1ow11s
https://www.ynet.co.il/environment-science/article/hyzu1ow11s
https://drive.google.com/drive/folders/1pBbuTSb2w-jrwEoUypi8rxLkXCzK3ydR


קצריםקצרים
  

קישור לכתבה

הסכם חסות ראשון מסוגו נחתם בין חברת ויגן פרנדלי להפועל תל אביב כדורסל
והנה חיבור מקיים בין השדה הספורטיבי וזה האקולוגי. על פי הסכם החסות, התזונה של

כדורסלני הפועל תל אביב תהיה צמחית וטבעונית. בקבוצה החליטו לוותר על בשרים ודגים

בתפריט המוגש בחדר האירוע, מה שאמור לחסוך 12 מיליון ליטר מים, 64 אלף קילו תבואה,

8,500 עצים ו-28 אלף קילו גזי חממה.
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https://www.haaretz.co.il/sport/basketball/2022-09-20/ty-article-magazine/.premium/00000183-5a35-dfd9-a5e3-7ff7248f0000
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.   

september 2022


