
מדינת ישראל

משרד החינוך

'כיתה ו-שיעור גאוגרפיה אדם וסביבה

המטרופולין:  נושא השיעור

טלפון נייד/ כלי כתיבה ואטלס , נא הצטיידו במחברת

גילה אמרוסי: עם המורה



?  מה נלמד היום

"מטרופולין"-נכיר את משמעות המושג•

נגדיר את ההבדלים בין מעגלי ההתיישבות במטרופולין והקשר  •

ביניהם

?מהי המשמעות של מה שלמדנו עבור כל אחד מאיתנו-נשאל•



?מה להביא לשיעור

אטלס 
(ניתן לעשות שימוש גם במפות במחשב)



מתבוננים, לפני שמתחילים

-סוף המאה ה–חיפה 
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כיום-חיפה



מתבוננים דרך החלון-מתחילים בכיף

,או חפשו חלון, למרפסתעכשיו צאו 

,התבוננו באזור הבית שלכם–הביטו החוצה 

?ונסו להגדיר מה מאפייני היישוב שלכם

,הביטו על צפיפות המבנים

,גובה המבנים

,כמות כלי הרכב ברחוב

,כמות הולכי הרגל

,שטח ציבורי פתוח/ גינות

משרדים, יש או אין חנויות

הבחינו בעוד פרטים בסביבה



?מה אנחנו כבר יודעים

:תהליכי צמיחה של יישובים



?מהי מטרופולין



תרגול

של יישובים באזור שלי  , פ המעגלים"הכנת מיפוי ע

טבעת חיצונית  

(עיר מרכזית)גלעין 

טבעת פנימית



?מה אפשר למצוא ביישוב קטן
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?מה אפשר למצוא בערים בינוניות בגודלן
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/  מה אפשר למצוא בערים מרכזיות
?גדולות
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מטרופולין תל אביב



סיכום התרגול

עליכם לתת דוגמה מבין היישובים  , לפניכם כמה משפטים

:ששיבצתם במשימה הקודמת המתאים למשפט

.משפחתי ואני אוהבים שקט ומאד חשוב לנו שתהיה לנו חצר וגינה בבית1.

.יתקיים אירוויזיון נוסף בישראל, לאחר שעדן אלנה תזכה באירוויזיון2.

אבל הוא התפתח מאד וכבר הפך לחלק ממכלול  , פעם היה כאן יישוב קטן3.

.המטרופולין



:דיון דילמהנסכם את התרגיל באמצעות 

המאפשרת ביצוע פעולות רבות  , עקב התפתחות הטכנולוגיה

בחלק  , שוקל שר הפנים לסגור נציגויות של משרדו, באינטרנט

.כדי לחסוך בעלויות, מהערים בארץ

וגם בערים בינוניות  ( הגלעין)כיום קיימות נציגויות בערים המרכזיות 

(. בטבעת השנייה)בגודלן 

?היכן תמליצו לשר הפנים לסגור נציגויות של משרדו-הביעו דעתכם

?באילו מקומות לסגור ובאילו להשאיר



?בעניין סגירת שירותי משרד הפניםחשבתםמה 

נציגות בטבעת הראשונהנציגות בגלעין

חסרונותיתרונותחסרונותיתרונות

נגישות  

לאוכלוסייה רחבה

עלויות גבוהות של  

אחזקת המשרדים

עלויות אחזקה  

נמוכות

אוכלוסיית הגלעין  

הרבה תיאלץ 

להגיע במיוחד

זמינות של 

שירותים נלווים

מיעוט מקומות  

חנייה

חנייה זמינה  

בשפע

זמינות נמוכה של  

שירותים נלווים

זמינות של כוח  

אדם לעבודה

קושי של 

אוכלוסייה  

מהפריפריה  

להגיע

נגישות  

לאוכלוסיות  

מהפריפרייה

זמינות נמוכה של  

כוח אדם



מסיימים ומסכמים

ישוב קהילתי-תצלום אוויר של נילי

הנמצא בטבעת החיצונית של  

מטרופולין תל אביב

צילום מהחלל של מרכז תל  

-אביב

משכונת רמת אביב עד יפו



מתבוננים דרך החלון

?מה מאפיין את יישוב המגורים שלכם

?מה למדתם מההתבוננות בחלון

?זהו יישוב קטן או גדול

באיזו טבעת הוא נמצא במרחק

?בתוך איזה מטרופולין

הענפים  / השירותים/ מהו מגוון העסקים

?  הכלכליים



תרגול מסכם
.מטרופוליןהכרנו והבנו את המושג 

.יהיו בו שירותים מגוונים יותר, [אל העיר הגדולה]הבנו שככל שהיישוב נמצא קרוב יותר לגלעין 

:כעת בואו נתרגל

.  באחד המטרופולינים בארץ, מערי הגלעיןאחתשל חפשו בגוגל את האתר הרשמי : המשימה

,שרטטו את הטבלה במחברת. מקומות ואירועים בכול יישוב, מצאו שלוש דוגמאות של מוסדות

(.  תוכלו להמשיך במשימה גם לאחר סיום השיעור)מתוך הפרסומים באתר , מלאו את הטבלה

.את הטבלה שמילאתם הציגו בכיתת הלימוד שלכם

סוגי  יישוב/ העיר

שירותים

אירועיםמקומותמוסדות



מדינת ישראל

משרד החינוך

תודה שצפיתם בשידור
הופק עבור משרד החינוך ע״י מטח

flickr: איורים ותמונות


