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'כיתה ה-גאוגרפיה אדם וסביבהשיעור

המים-מסביב לים התיכון:  נושא השיעור

(מלח, כפית, כוס, בקבוק מיםוגם )ספר הלימוד וטלפון נייד , נא הצטיידו במחברת

אשל הרשקוביץ: עם המורה



?  מה נלמד היום

על ההבדלים בין חלקו הצפוני של הים התיכון לחלקו הדרומי•
?אלהמדוע קיימים הבדלים •
?הבדלים אלה משפיעים על האדם ובעלי החייםהאם •



?מה להביא לשיעור



מתבוננים, לפני שמתחילים
הביטו במפת תצלום האוויר  

,ורשמו במחברת
פרטים שאתם מזהים בתוך 

:אגן הים התיכון

מה ניתן לגלות בעזרת 
?המפה



מתבוננים, לפני שמתחילים

גוגל ארץ: קרדיט



?מה אנחנו כבר יודעים

שבה צפינותצלום האוויר למדתם באמצעות מפת 

,שהים התיכון הוא ים סגור

,שחופיו הצפוניים של הים התיכון מפורצים ומפותלים יותר מהחופים הדרומיים

שהתצלום מראה צמחייה יותר ירוקה בחלק היבשה שמצפון לים התיכון

,וקרקע יותר חשופה מצומח בחלק היבשתי שמדרום לים התיכון



?מה אנחנו כבר יודעים

ממוקם בין שלוש יבשות -למדתם באמצעות ספר הלימוד שהים התיכון

.מדינות שוכנות מסביב לים התיכון20כ 

: שלים התיכון יש שלושה פתחיםלמדתם 

,במערבגיברלטר מיצרי 

, אירופהשני מיצרים אבל שניהם האחד אחרי השני נמצאים ביבשת , והדרדנליםהבוספרוס

.השחורטורקיה ומחברים את הים התיכון עם הים בתוך 

כדי לקצר את 1859במצרים היא נחפרה על ידי בני האדם ב , נמצאת בדרום-סואץ תעלת 

. מהודו והמזרח הרחוק לאירופההדרך 

חיים ימייםלמדנו שבים התיכון ישנם מספר לא קטן של יצורים ובעלי



:מה קורה בתוך הים עצמו-עכשיו לומדים

?של הים התיכוןהצפונייםמה מיוחד בחופים : הביטו בתמונות

שלום בן אדרת ומשה בראל בדרום איטליה: קרדיט

https://www.flickr.com/photos/lapasta/10651473973


יון, האי קורפו: קרדיט

:מה קורה בתוך הים עצמו-עכשיו לומדים

?של הים התיכוןהצפונייםמה מיוחד בחופים : הביטו בתמונות

https://www.wcifly.com/iw/blog-travelinsider-wheretogoonholidayeighteen


תורכיה  , אלניה, ויקיפדיה: קרדיט

של  הצפונייםמה מיוחד בחופים : הביטו בתמונות
?הים התיכון

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Alanya_Turkey.JPG


?של הים התיכוןהצפונייםמה מיוחד בחופים 

חסר מקור 
וקרדיט

,  7עמוד : הפרסום, משרד האנרגיה והמים,  המכון הגיאולוגי
https://www.dhigroup.com/upload/campaigns/ShorelineManagement Guidelines_Feb2017.pdf

https://www.dhigroup.com/upload/campaigns/ShorelineManagementGuidelines_Feb2017.pdf
https://www.dhigroup.com/upload/campaigns/ShorelineManagementGuidelines_Feb2017.pdf


של  הדרומייםמה מיוחד בחופים : הביטו בתמונות
?הים התיכון

,  275עמוד  , משרד האנרגיה והמים,  המכון הגיאולוגי

https://www.dhigroup.com/upload/campaigns/ShorelineManagementGuidelines_Feb2017.pdf

https://www.dhigroup.com/upload/campaigns/ShorelineManagementGuidelines_Feb2017.pdf
https://www.dhigroup.com/upload/campaigns/ShorelineManagementGuidelines_Feb2017.pdf


?בואו ונראה מה למדתם עד עכשיו

.לפניכם מספר חידות על חופי הים התיכון

.כתבו במחברת את התשובה הנכונה



ויקיפדיה: קרדיט

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Western_Mediterranian_Sea_He.jpg




ויקיפדיה: מקור

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/he/6/61/NizanimDune.jpg




!צדקתם

השיפוע של החוף מתון מאוד , בדרום
.בניגוד לחוף הצפוני ששם השיפוע של החוף חד ועמוק



:  פתרון חידת מקורות החול לאורך דרום מזרח הים התיכון
החולות הגיעו בעבר יחד עם מי הנילוס שאחד 

מאגם -ממקורותיו הוא הנילוס הכחול שזורם מאתיופיה
שיוצר בתהליך התפוררותו  -אזור של סלעי יסוד–טנה

. שאותו אנחנו מכירים מהחופים שלנו-את חול הקוורץ
. זרם הים התיכון הסיע את החול מזרחה

פסק  , לאחר הקמת סכר אסואן הגדול על הנילוס, אבל
.החול מלהגיע



מאפייני המים בים התיכון: חידון

jpg.שקיעה בים תיכון אלרז כהן תיכון רוטברג, ויקיפדיה: מקור

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%A2%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%9D_%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F_%D7%90%D7%9C%D7%A8%D7%96_%D7%9B%D7%94%D7%9F_%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F_%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%91%D7%A8%D7%92.jpg




מאפייני המים בים התיכון: חידון

ויקיפדיה: קרדיט

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Salt_of_Sodom_IMG_97692.JPG




מאפייני המים בים התיכון: חידון

קזבלנקה מרוקו, ויקיפדיה: מיקוד

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%96%D7%91%D7%9C%D7%A0%D7%A7%D7%94#/media/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:%C3%8Elot_de_Sidi_Abderrahmane,_Casablanca.jpg




מאפייני המים בים התיכון: חידון

/https://publicdomainvectors.org:מקור

https://publicdomainvectors.org/he/%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A4%D7%A8%D7%98%20%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%9D/%D7%93%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%98%D7%A0%D7%A7-%D7%91%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA/14152.html
https://publicdomainvectors.org/




תיכון-ממשיכים בנושא מליחות מי ים

ויקיפדיה: קרדיט /https://publicdomainvectors.org:קרדיט

מאגר אופק יסודי

https://he.m.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Reuven_Rivlin_in_a_visit_at_IDE_-_Sorek_Desalination_Plant_(0097).jpg
https://publicdomainvectors.org/he/%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A4%D7%A8%D7%98%20%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%9D/%D7%93%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%98%D7%A0%D7%A7-%D7%91%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA/14152.html
https://publicdomainvectors.org/
https://publicdomainvectors.org/he/%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A4%D7%A8%D7%98%20%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%9D/%D7%93%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%98%D7%A0%D7%A7-%D7%91%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA/14152.html


מסיימים ומסכמים

בצעו את המטלה בילקוט הדיגיטלי בנושא

ומיצריםימים מפרצים –הים התיכון בכבודו ובעצמו 



חיפוש בגוגל–1שלב 

אופק



כניסה לאתר –2שלב 



חיפוש הפעילות–3שלב 



הפעילותחיפוש –4שלב 



מסיימים ומסכמים

בצעו את המטלה בילקוט הדיגיטלי בנושא

ומיצריםימים מפרצים –הים התיכון בכבודו ובעצמו 



מסיימים ומסכמים

?מה למדנו היום
למדנו שיש הבדלים בין החופים הצפוניים והחופים  •

הדרומיים של הים התיכון
קרים , למדני שבצפון הים התיכון המים עמוקים יותר•

יותר ופחות מלוחים  
ומי  , חמים, למדנו שבדרום הים התיכון החופים רדודים•

הים מלוחים לעומת החופים בצפון הים התיכון



מדינת ישראל

משרד החינוך

תודה שצפיתם בשידור
הופק עבור משרד החינוך ע״י מטח

shutterstock/com : איורים


