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שיעור גאוגרפיה אדם וסביבה-
כיתה ו

נושא השיעור: יישובים עירוניים 
וכפריים

נא הצטיידו במחברת, ספר הלימוד וטלפון נייד

עם המורה: אתי קרסקס



לפני שמתחילים, מה דעתכם?

חברים חזרו אחרי חמש שנות
 .שליחות בפריז

כרגע הם מתלבטים 
 .היכן יגורו

חברה שלי מעדיפה את העיר, ואילו 
.בעלה רוצה לגור באזור כפרי



מה נלמד היום?

מאפיינים של יישובים כפריים.1.

מאפיינים של יישובים עירוניים.2.

היכן כדאי לגור – בעיר או בכפר?3.



מה להביא לשיעור?



מה אומרים הנתונים? 



מה אומרים הנתונים? 

- מרבית היישובים בישראל הם 
יישובים כפריים. 

- רוב האוכלוסייה בישראל גרה 
ביישובים עירוניים. 



פעילות – ואיפה אתם גרים?

א. הקישו בחיפוש גוגל "גוגל מפות" 
ב. בחלון החיפוש הקלידו את שם 

היישוב שלכם
ג. מצאו אותו על המפה

ד. עשו "זום אין עד לרחוב שלכם"!
ו. אם אתם יישוב כפרי גלו את העיר 

הכי קרובה אליכם 
     ואם אתם מתגוררים בעיר גלו 

את היישוב הכפרי הכי קרוב אליכם

גוגל מפות



יוצאים לטיול בעיר ובכפר 
התבוננו בסרטונים שלפניכם, כתבו הבדלים בין שתי צורות היישוב. 

                                      מכירים את העיר



יוצאים לטיול בעיר ובכפר 
התבוננו בסרטונים שלפניכם, כתבו הבדלים בין שתי צורות היישוב. 

                                     מכירים את הכפר



מצאו את ההבדלים

שלושה הבדלים שבטח ראיתם

צפיפות האוכלוסייה גדולה בעיר בהשוואה לכפר.• 

 

ועל איזה הבדל נוסף אתם יכולים לחשוב ?
 

הנוף העירוני מתבטא בבניינים רבי קומות לעומת בנייה צמודת •
קרקע בכפרים.

 

בעיר יש פעילות כלכלית יותר מגוונת : מסחר, משרדים, •
מקומות בילוי ותרבות ועוד לעומת פעילות בכפר

 



נקודות מבט שונות



נקודות מבט שונות



הכירו את נועם שמעדיפה לגור בעיר



הכירו את גיל שמעדיף לגור בכפר



מסיימים ומסכמים

מה התחדש לנו היום?

1. רוב האוכלוסייה היא  
עירונית אך רוב היישובים 

הם יישובים כפריים.

 
2. הכרנו את מאפייני העיר 

ומאפייני הכפר.
3. הכרנו את היתרונות של  

העיר והיתרונות של הכפר.

 



משימה עצמאית



שלב 1 – חיפוש בגוגל

אופק



שלב 2 – כניסה לאתר 



שלב 3 – חיפוש הפעילות



שלב 4 – חיפוש הפעילות
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