
מדינת ישראל

משרד החינוך

'כיתה ה-גאוגרפיה אדם וסביבהשיעור

החופים והנופים-הים התיכון:  נושא השיעור

ספר הלימוד ואטלס גאוגרפי, נא הצטיידו במחברת

אשל הרשקוביץ: עם המורה



?  מה נלמד היום

,כתושבי ישראל אנחנו יוצאים לבלות לאורך חופי הים התיכון

,  שלידולהתרחץ בים או ליהנות בחוף –ואחרים , הנהנים לבנות מגדלים מחול יםיש 
?מה אנחנו יודעים על הים התיכוןאבל 

,  בשיעור זה נטייל לאורך חופי הים התיכון

מעליו ונכיר אותו מתוך מפות באטלס גיאוגרפי" נרחף"



?מה להביא לשיעור



מתבוננים, לפני שמתחילים

מפה פיסית עולמית, אטלס דיגיטלי, מטח: קרדיט

https://productplayer.cet.ac.il/DigitalAtlas/df1ff325-0956-4308-88e3-ffde67305bb9_40627d0d-6cb7-40b8-9782-7218928b5739


מתבוננים, לפני שמתחילים

מפה פיסית עולמית, אטלס דיגיטלי, מטח: קרדיט
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"מיקום"מה הכוונה ? מה אנחנו כבר יודעים
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עכשיו לומדים

מיצרי  
הבוספורוס
והדרדנלים

מיצר
גיברלטר

מפה פיסית עולמית, אטלס דיגיטלי, מטח: קרדיט

https://productplayer.cet.ac.il/DigitalAtlas/df1ff325-0956-4308-88e3-ffde67305bb9_40627d0d-6cb7-40b8-9782-7218928b5739


ָזהּו את תצלום האוויר-עכשיו לומדים

1                               .2                                    .3.
רשמו את השערותיכם במחברת

ויקישיתוףמתוך ,  NASA:לוויןצילום ויקישיתוףמתוך , NASA: צילוםויקישיתוףמתוך , NASA: צילום



?הצלחתם לנחש: תשובה

מיצרי גיברלטר. 3מיצרי הדרדנלים                     . 2מיצרי בוספורוס            .  1

ויקישיתוףמתוך , NASA: צילוםויקישיתוףמתוך , NASA: צילוםויקישיתוףמתוך , NASA: צילום



,לים התיכון ישנו פתח נוסף
[הבוספורוס והדרדנלים, בנוסף למיצרי גיברלטר]

?האם תצליחו לגלות היכן הוא נמצא
?האם הוא טבעי או מלאכותי

:מזהים ומגלים



:מזהים ומגלים

הבוספורוסמיצרי 
והדרדנלים

מיצר
גיברלטר

תעלת סואץ
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לפני שחפרו את תעלת סואץ

אחרי שחפרו את תעלת סואץ

מפת עולם, האטלס הדיגיטלי, מטח: קרדיט

תעלת סואץ
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:אתם מצויים מול מפה דיגיטלית או יש בידיכם אטלס

עכשיו הכינו מסלול טיול לאורך חופי הים התיכון
עליכם לרשום אילו נופים  : נופיםבמגוון המסלול צריך לעבור . א:התנאים

נופים שונים 3חובה לציין לפחות . מאפיינים את הנתיב לאורכו אתם מסיירים
[מישור או שפלה, עמק, הר]

באנייה או סירהבשייטפעמים 2מותר להגיע לנקודות בסיור רק .  ב
[לשיטפרט ]ברגל או ברכב : אמצעיהסיור חייב להתקיים כולו באותו .  ג

,במחברתכם המלצה להורים שלכם לצאת ולסייר במסלול שהכנתםרשמו 
?מדוע כדאי להם לצאת לסיור

!דקות כדי להכין סיור מרתק ומעניין15יש לכם 

מכינים מסלול לאורך חופי הים התיכון



מסיימים ומסכמים

.מדינות שוכנות מסביב לים התיכון20-בין שלוש יבשות וכ-מיקומו של הים התיכון

:  למדנו כי לים התיכון יש שלושה פתחים
שני מיצרים אבל שניהם , בצפוןוהדרדנליםהבוספורוס, במערבמיצרי גיברלטר 

.בתוך טורקיה ומחברים את הים התיכון עם הים השחור, נמצאים ביבשת אירופה

בכדי לקצר  1859נחפרה על ידי בני האדם ב : במצרים, נמצאת בדרום-תעלת סואץ 
.את הדרך מהודו והמזרח הרחוק לאירופה

מפתח צבעים המסמלים  , יש לה מקרא: למדנו להבין מה אומרת לנו המפה הפיזית
שושנת הרוחות  : כיוונים, מהו הגבה במטרים
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תודה שצפיתם בשידור
הופק עבור משרד החינוך ע״י מטח
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