
בגרות לנבחנים אקסטרניים סוג הבחינה:  מדינת ישראל 
חורף תשע"ב, 2012 מועד הבחינה:   משרד החינוך 

573 מספר השאלון:   
מדרש תמונה  — א  נספחים:   

מפה: תפרוסת האוכלוסייה בסוריה    — ב    
  

גאוגרפיה ופיתוח הסביבה
ארץ–ישראל והמזרח התיכון

2 יחידות לימוד 

הוראות לנבחן

שעתיים. משך הבחינה:  א. 

בשאלון זה שני פרקים. מבנה השאלון ומפתח ההערכה:  ב. 

נקודות  56  —  )28x2(  — גאוגרפיה של ארץ־ישראל   — פרק ראשון   

נקודות   44  —  )22x2(  — גאוגרפיה של המזרח התיכון   — פרק שני   

נקודות   100    — סה"כ      

חומר עזר מותר בשימוש:  ג. 

אטלס אוניברסיטאי חדש, הוצאת יבנה, משנת 1993 ואילך   )1(  

)ללא המילון למונחי הגיאוגרפיה(.   

אטלס כרטא — פיזי, מדיני, חברתי, כלכלי, משנת 1993 ואילך.  )2(  

אטלס כרטא אוניברסלי.  )3(  

אטלס ישראל החדש — האטלס הלאומי מהדורת  2008.  )4(  

מפה של ארץ־ישראל 1:250,000.  )5(  

מפה גיאולוגית של ארץ־ישראל 1:250,000 או 1:500,000.  )6(  

הוראה מיוחדת:  כדי להמחיש את תשובותיך היעזר בסרטוטים, חתכים וגרפים, לפי הצורך. ד. 

כתוב במחברת הבחינה בלבד, בעמודים נפרדים, כל מה שברצונך לכתוב כטיוטה )ראשי פרקים, חישובים וכדומה(.
 רשֹום "טיוטה" בראש כל עמוד טיוטה. רישום טיוטות כלשהן על דפים שמחוץ למחברת הבחינה עלול לגרום לפסילת הבחינה!

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

! ה ח ל צ ה ב
/המשך מעבר לדף/
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ת ו ל א ש ה
פרק ראשון — גאוגרפיה של ארץ־ישראל  )56 נקודות(

ענה על שתיים מהשאלות 7-1 )לכל שאלה — 28 נקודות(.

בשאלות שבחרת ענה על כל הסעיפים )מספר הנקודות לכל סעיף רשּום בסופו(.

ההתיישבות היהודית בארץ־ישראל — אטלס ישראל החדש   .1
עיין במפות שבעמודים 77-76 באטלס ישראל החדש, וענה על הסעיפים א-ג.  

עיין במפה ב. תאר את תפרוסת היישובים היהודיים שהוקמו בארץ עד קום המדינה, והסבר  א. 

את הגורם העיקרי לתפרוסת זו.     )8 נקודות(

עיין במפה ג. תאר שני שינויים שחלו במפת ההתיישבות היהודית בשנים 1967-1948,  ב.  

והסבר שני גורמים לשינויים אלה )סה"כ שני גורמים(.       )12 נקודות( 

למרות השינויים שחלו במפת ההתיישבות היהודית בארץ־ישראל מאז קום המדינה,  ג.  

מרבית האוכלוסייה עדיין מרוכזת באזור תל אביב והמרכז. תאר יתרון אחד וחיסרון אחד 

של מצב זה.      )8 נקודות(

ים המלח  .2

קרא את הקטע שלפניך, היעזר באטלס, וענה על הסעיפים א-ג.  

פלאי  משבעת  אחד  בתואר  לזכות  מועמד  היה  ולכן  במינו,  יחיד  טבע  אתר  הוא  המלח  ים   

עולם הטבע.  

לים המלח שני אגנים גאולוגיים, צפוני ודרומי, שבעבר היו מחוברים באופן טבעי. אולם בעקבות   

השינויים הרבים שהתרחשו בשנים האחרונות בים המלח, אזורים אלה מחוברים היום בתעלה מלאכותית. 

כיום בכל האגן הדרומי בנויות ברֵכות אידוי של "מפעלי ים המלח". לחופי האגן הדרומי שוכנים גם 

מלונות ים המלח, שבהם שוהים תיירים הבאים ליהנות מאופיו הייחודי. בשנים האחרונות באגן הצפוני 

יורד מפלס המים בכל שנה בכ־1.1 מטרים בממוצע, ואילו באגן הדרומי מפלס המים עולה בכל שנה 

בכ־20 ס"מ בממוצע בגלל שקיעת המלח בברכות האידוי.

ציין שני מאפיינים ייחודיים לים המלח, שבזכותם הוא היה מועמד בתחרות שבעת פלאי  א. 

עולם הטבע.     )8 נקודות(

הסבר שני גורמים לירידת המפלס באגן הצפוני של ים המלח.     )10 נקודות(  ב. 

תאר השפעה שלילית אחת של השינויים במפלס המים על שימושי הקרקע לאורך חופי  ג. 

ים המלח, והסבר דרך אפשרית אחת להתמודד עם בעיה זו.     )10 נקודות(  

/המשך בעמוד 3/
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האוכלוסייה הערבית בישראל   .3

לפניך טבלה ובה נתונים על מבנה האוכלוסייה הערבית בישראל לפי גיל א.  

בשנת 2000, ותחזית לשנת 2025 .   

עיין בטבלה, תאר את שלושת השינויים הדמוגרפיים הצפויים באוכלוסייה הערבית,   

והסבר גורם אחד לכל שינוי )סך הכול – שלושה הסברים(.        )12 נקודות(  

           מבנה האוכלוסייה לפי גיל בחברה הערבית בישראל )2000, 2025(
)אחוזים(

השנה
הגיל

2025 )תחזית(2000

14-04131

64-155663

6536 ומעלה

                     )הנתונים על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(

הסבר שתי השפעות אפשריות של השינויים הדמוגרפיים הצפויים באוכלוסייה הערבית על  ב. 

מבנה הכלכלה שלה ו/או על השירותים החברתיים בה.      )16 נקודות(  

/המשך בעמוד 4/
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האבטלה בישראל   .4

לפניך גרף ובו נתונים על אחוז הבלתי מועסקים מכלל כוח העבודה בישראל בשנת 2010,   

לפי מחוזות.  

עיין בגרף, וענה על הסעיפים א-ג.  

אחוז הבלתי מועסקים מכלל כוח העבודה במחוזות מדינת ישראל )2010(

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

אחוז 
הבלתי מועסקים

שם המחוז
דרוםירושליםמרכזתל אביבחיפהצפון

)הנתונים על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(

תאר את ההבדל בין מחוזות הצפון והדרום ובין מחוזות תל אביב והמרכז מבחינת אחוז  א. 

הבלתי מועסקים מכלל כוח העבודה.      )4 נקודות( 

לפניך רשימה של דרכים שהממשלה מנסה לקדם באמצעותן את הפעילות הכלכלית   ב. 

במחוזות הצפון והדרום:  

חוק עידוד השקעות הון.  •
פיתוח תשתיות תחבורה.   •

הרחבת השירותים הציבוריים.   •
טיפוח המרחבים והנוף.  •

בחר בשתי דרכים מן הרשימה, והסבר כיצד כל אחת מהן יכולה לסייע בצמצום אחוז   

הבלתי מועסקים במחוזות הצפון והדרום.      )14 נקודות( 

בירושלים יש אחוז גבוה של בלתי מועסקים. תופעה זו מאפיינת אזורי שוליים. ג. 

הבא נימוק נוסף המחזק את הטענה שירושלים היא אזור שוליים מבחינה תעסוקתית.  

)10 נקודות(   

/המשך בעמוד 5/
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מים   .5

לפניך טבלה המציגה את הכמויות של המים המופקים ממקורות שונים בישראל בשנים נבחרות.

עיין בטבלה, וענה על הסעיפים א-ג.

הכמויות של המים המופקים במדינת ישראל, לפי מקור )1990, 2000, 2009(

)מיליוני מ"ק לשנה( 

         מקור המים
השנה

מים ממקורות טבעיים 
)מים עיליים ומי תהום(

מי קולחים 
)מים מּוָשבים(

מי ים מותפלים

19901,7801590

3 )באילת בלבד(20001,727269

20091,313388148
)הנתונים על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה( 

תאר על פי הטבלה את השינוי בהפקת המים מהמקורות השונים בשנים אלה.     א. 

)6 נקודות(  

בחר במקור מים אחד שההפקה ממנו גדלה ובמקור מים אחד שההפקה ממנו פחתה,  ב. 

והסבר גורם אחד לשינוי בהפקת המים מכל מקור )סה"כ שני גורמים(.         )12 נקודות(

בשנות ה-90 הוצע לייבא מים לישראל ממדינה קרובה, אולם עד כה הדבר לא נעשה.  ג. 

הסבר שתי סיבות אפשריות לכך שהצעה זו לא יצאה לפועל.          )10 נקודות(  

איכות הסביבה — מדרש תמונה    .6

בנספח א  מוצגות  3 תמונות של שטחים פתוחים. 

עיין בתמונות, וענה על הסעיפים א-ג.

ציין איזה סוג של שטח פתוח נראה בכל תמונה.      )6 נקודות( א. 

הסבר את התפקיד המשותף לשלושת השטחים הפתוחים, ואת התפקיד הייחודי של כל  ב. 

אחד מהם.        )12 נקודות(

הסבר סיבה אחת לצמצום השטחים הפתוחים בישראל, ודרך אחת שבה המדינה מתמודדת  ג. 

עם בעיה זו.       )10 נקודות(

/המשך בעמוד 6/
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שים לב!

שאלה 7 מיועדת לתלמידים שקראו את המאמר "מעמדן הכלכלי של ערים במישור החוף הדרומי: 

תהליכים מנוגדים של מטרופוליניזציה ופריפריאליזציה", מאת ערן רזין.
)www.schools.kotar. co.il :מן האתר(

מאמר — "מעמדן הכלכלי של ערים במישור החוף הדרומי"   .7

הסבר מהו תהליך מטרופוליניזציה ומהו תהליך פריפריאליזציה.      )8 נקודות( א. 

בחר בשתי ערים הנזכרות במאמר — עיר ֶשחל בה תהליך פריפריאליזציה ועיר ֶשחל בה  ב. 

תהליך מטרופוליניזציה, ותאר השפעה אחת של התהליך על כל אחת מן הערים שבחרת 

)סה"כ שתי השפעות(.       )10 נקודות( 

האם המדד היחיד הקובע את מידת הפריפריאליזציה של עיר פיתוח הוא המרחק שלה  ג. 

מתל אביב? בסס את קביעתך באמצעות שני נימוקים.       )10 נקודות(

 

/המשך בעמוד 7/
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שים לב:  המשך הבחינה בעמוד 8.

/המשך בעמוד 8/
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פרק שני — גאוגרפיה של המזרח התיכון   )44 נקודות(

ענה על שתיים מהשאלות 12-8 )לכל שאלה — 22 נקודות(.

בשאלות שבחרת ענה על כל הסעיפים )מספר הנקודות לכל סעיף רשּום בסופו(.

מקורות מים חוצי גבולות   .8

חלק ממקורות המים במזרח התיכון הם חוצי גבולות.  א. 

הסבר שתי בעיות העלולות להיגרם ממצב זה.  

הבא דוגמה אחת למקור מים חוצה גבולות במזרח התיכון, והסבר בעיה אחת שנוצרה   

במדינות החולקות אותו.       )9 נקודות(

בהסכם השלום בין ישראל לירדן הוחלט על שיתוף פעולה בנושא המים, שיתרום  ב. 

לשתי המדינות.   

ציין שני תחומים שבהם ישראל וירדן משתפות פעולה בנושא זה.        )7 נקודות(  

הסבר קושי אפשרי אחד ביישום שיתוף הפעולה בין ישראל לירדן בנושא המים.      ג. 

)6 נקודות(  

/המשך בעמוד 9/  
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כלכלה   .9

לפניך תרשים וטבלה שבהם נתונים על התמ"ג של מדינות אחדות במזרח התיכון.   

מיין את המדינות לשתי קבוצות לפי רמתן הכלכלית, וציין את הרמה של כל קבוצה. א. 

נמק את קביעתך על סמך הנתונים בתרשים ובטבלה.      )8 נקודות(  

מבנה התמ"ג של מדינות אחדות במזרח התיכון )2010(

 

אחוזים מהתמ”ג

המדינה
איחודסוריהטורקיהכוויתמצרים
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מקרא׃
    שירותים
    תעשייה 
    ומחצבים
    חקלאות

תמ"ג לנפש במדינות אחדות במזרח התיכון )2010(

תמ"ג לנפש )דולרים(המדינה

6,200מצרים

48,900כווית

12,300טורקיה

4,800סוריה

49,600איחוד האמירויות הערביות

)www.cia.gov :הנתונים מן האתר(

כדי לקבוע את רמת הפיתוח של מדינה במזרח התיכון אין להסתמך על מדדים כלכליים  ב. 

בלבד. הסבר מדוע, והבא דוגמה למדד מתחום אחר )לא כלכלי(, שיכול לסייע בקביעה של 

רמת הפיתוח של מדינות במזרח התיכון.       )6 נקודות(  

תאר שני קשיים פיזיים ו/או חברתיים-כלכליים העומדים בפני מדינות במזרח התיכון,  ג. 

המעוניינות לקדם את מעמדן הכלכלי.       )8 נקודות(
/המשך בעמוד 10/  
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אוכלוסייה   .10

לפניך פירמידות גילים, המציגות את המבנה הדמוגרפי של אחת ממדינות המזרח התיכון 

ב־1990 וב־2011.

עיין בפירמידות, ותאר שלושה הבדלים ביניהן.         )6 נקודות( א. 

                     המבנה הדמוגרפי של אחת  ממדינות המזרח התיכון )1990, 2011(

גברים נשים
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אוכלוסייה 
(מיליונים)

גברים נשים
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2011

אוכלוסייה
6.0 (מיליונים)

     

)www.census.gov :מתוך האתר(

/המשך בעמוד 11/ )שים לב: סעיפים ב-ג בעמוד הבא.( 
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בחלק ממדינות המזרח התיכון, השינויים בשיעור ידיעת קרוא וכתוב של נשים מגיל  15 ומעלה  ב. 

משפיעים על מדדים דמוגרפיים וחברתיים אחרים.

הסבר כיצד עלייה בשיעור ידיעת קרוא וכתוב בקרב נשים עשויה לגרום לשינוי באוכלוסיית   

התלויים )אוכלוסייה נתמכת(.        )8 נקודות(  

הסבר גורם נוסף לשינוי במבנה הדמוגרפי במזרח התיכון, המשתקף בפירמידות )מלבד רמת  ג. 

ההשכלה והפיתוח המקצועי בקרב נשים(.      )8 נקודות(

סוריה  .11

עיין במפת תפרוסת האוכלוסייה בסוריה שבנספח ב. 

תאר את תפרוסת האוכלוסייה בסוריה, והסבר שני גורמים לתפרוסת זו.       א. 

)8 נקודות(   

תאר את המדרג העירוני בסוריה, והסבר את הגורם למדרג זה.      )6 נקודות(   ב. 

הסבר יתרון אחד וחיסרון אחד של המדרג העירוני בסוריה.       )8 נקודות( ג. 

שים לב!

שאלה 12 מיועדת לתלמידים שקראו את המאמר "עימותים אתניים ובינוי מדינה בעולם הערבי", 

מאת סעד א־דין אברהים, בתוך המזרח התיכון בפתח המאה ה־21 — מבחר מאמרים בגיאוגרפיה 

לחטיבה העליונה.

מאמר — "עימותים אתניים ובינוי מדינה בעולם הערבי"  .12

תאר את שתי האידאולוגיות שעל פיהן נקבעות הגדרות אתניות בעולם הערבי, על פי המאמר. א. 

)8 נקודות(  

מדוע האידאולוגיות שציינת בסעיף א גורמות לעימותים פנימיים בתוך מדינות במזרח התיכון?         ב. 

)6 נקודות(  

תאר את הדרך המוצעת במאמר ליישוב המחלוקות הפנימיות במדינות. ג. 

האם לדעתך אפשר ליישם דרך זו בפתרון העימותים הפנימיים במדינות המזרח התיכון?  נמק.          

)8 נקודות(

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך
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امللحق "أ": حتليل صورة           

תמונה א
الصورة "أ"

צולם על ידי: ד“ר אבישי טייבר
تصوير:  د. أڤيشاي تايبر

צולם על ידי: אורן פלס
تصوير: أورن پاالس

צולם על ידי: אוריאל רן
تصوير: أوريئيل ران

תמונה ב
الصورة "ب"

תמונה ג
الصورة "جـ"



עירק
العراق

קמישלי
القامشلي

חסכה
احلسكة

דיר א-זור
دير الزور

תדמור (פלמירה)
تدمر (پلميرا)

חלב
حلب

לטקיה
الالذقية

דמשק
دمشق

חומס
حمص

צ
شمال

דרעא
درعا

חמה
حماة

סוריה
سوريا

כון
תי

 ה
ים

ה
ّسط

ملتو
ض ا

ألبي
حر ا

الب
טורקיה
تركيا

ירדן
األردن

ישראל
إسرائيل

לבנון
لبنان
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נספח ב:  תפרוסת האוכלוסייה בסוריה, 2007    

امللحق "ب":  توزيع السّكان في سوريا، 2007             

אוכלוסייה /       
 מיליון ויותר /

ק”מ

גבול  /
נהר  /

עד 10,000 נפשות

1,000,000-300,000

300,000-100,000
100,000-50,000

50,000-10,000

السّكان         
مليون وأكثر         

حّد         
نهر  

كم  

حّتى 10,000 نسمة         


