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גאוגרפיה
מיקוד לשאלונים בגאוגרפיה:
573 — ארץ־ישראל והמזרח התיכון, 2 יח"ל 

574 — נתי"ב — ניתוח תופעות יסוד במרחב, 1 יח"ל 
נבחנים בהיקף של 5 יח"ל חייבים להיבחן גם על אחד משאלוני תחומי ההתמחות הבאים:    

575 או 576 או 577.  
575 — הפיתוח והתכנון המרחבי, 2 יח"ל 

576 — כדור הארץ והסביבה, 2 יח"ל
577 — האדם במרחב החברתי־תרבותי, 2 יח"ל

שים לב!
נבחנים בהיקף של 5 יח"ל חייבים לבחור באחד מהשאלונים: 575 )תחום 

התמחות — הפיתוח והתכנון המרחבי(  או 576 )תחום התמחות — כדור הארץ 
והסביבה(

 או 577 )תחום התמחות — האדם במרחב החברתי־תרבותי(. 

המיקוד מבוסס על נושאי הלימוד, כפי שהם מפורטים במדריך לנבחן החיצון )האקסטרני( — נושאי הלימוד

לבחינות הבגרות, מהדורה 24. המדריך מפורסם באתר האינטרנט של משרד החינוך. 

שים לב:

בשאלונים 573, 574, 575, 576, 577, מותר להשתמש באטלסים האלה בלבד:  —

אטלס אוניברסיטאי חדש. פרופ' מ' ברור, הוצאת יבנה, 1993 ואילך.  )1(

אטלס כרטא — פיזי, מדיני, כלכלי, חברתי. פרופ' א' שחר, הוצאת כרטא, 1993 ואילך.  )2(

אטלס כרטא אוניברסלי. פרופ' א' שחר, הוצאת כרטא, 2007.  )3(

בשאלון 573 מותר להשתמש גם בחומרי העזר האלה:   —

אטלס ישראל החדש — האטלס הלאומי. הוצאת המרכז למיפוי ישראל והאוניברסיטה העברית בירושלים, 2008.   )1(  

מפה של ארץ־ישראל 1:250,000.  )2(  

מפה גיאולוגית של ארץ־ישראל 1:250,000 או 1:500,000.  )3(  
 

הערה: חלק מהשאלונים יכללו נספחים ובהם תמונות ואיורים מסוגים שונים.

שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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שים לב!
להלן הנושאים שמהם יחוברו השאלות במבחן.

ייתכן שילוב בין כמה נושאים בשאלה אחת, או התייחסות לנושא אחד בכמה שאלות.

שאלון 573 — גאוגרפיה של ארץ־ישראל והמזרח התיכון
פרק א — גאוגרפיה של ארץ־ישראל 

אוכלוסייה — מאפיינים דמוגרפיים ומאפיינים יישוביים.  •
משאבים ותשתיות.   •

תעשייה ומסחר.   •
התיישבות ופיתוח כלכלי — משנות השבעים עד ימינו.   •

שימושי קרקע במרחב העירוני.   •
תכנון מרחבי ופיתוח בר־קיימא.  •

בבחינה תיכלל שאלה המתבססת על אחד מן המאמרים האלה:    •
"מחצבות עזובות במרחב חיפה: ממפגע סביבתי לנכס ציבורי", תמר מילגרום, אופקים בגיאוגרפיה, 2008.  —  

"חיפה רבתי — מעיר קצה בליבה הלאומית לעוגן לפיתוח הגליל ו'שער צפוני' למשק הגלובלי", ברוך קיפניס,    —  
אופקים בגיאוגרפיה, 2009.   

המאמרים נמצאים באתר האינטרנט של מפמ"ר לימודי הגאוגרפיה, בתוך "המקראה האינטרנטית לבגרות",  שים לב:  

בקטגוריה "חומרי למידה וקישורים מקצועיים".   

הערות:

באחת השאלות ייכלל טקסט קצר.  —

אחת השאלות תתבסס על אטלס ישראל החדש — האטלס הלאומי, מהדורת 2008.  —

באחת השאלות תשולב תמונה.  —

אחת השאלות תתבסס על "המקראה האינטרנטית לבגרות" שנמצאת באתר האינטרנט של מפמ"ר   — 

לימודי הגאוגרפיה.

פרק ב — גאוגרפיה של המזרח תיכון
אוכלוסייה.   •

מגזרי הכלכלה במזרח התיכון.   •
איכות הסביבה.    •

מצרים.   •
מבין המאמרים בספר המזרח התיכון בפתח המאה ה־21: מבחר מאמרים בגיאוגרפיה לחטיבה העליונה, ששמותיהם 

פורסמו בתחילת שנת הלימודים בחוזר מפמ"ר תשע"ב/1 לחטיבה העליונה, תישאל שאלה המתבססת על אחד מן 

המאמרים האלה:

אוכלוסייה, הגירה ותעסוקה במדינות המפרץ, און וינקלר.  —

נשים במזרח התיכון בפתח המאה ה־21 — תהליכי שינוי ואתגרים, אליזבת פרניה.  —

המאמרים נמצאים באתר האינטרנט של מפמ"ר לימודי הגאוגרפיה, בתוך: "כותר ספרי לימוד", בקטגוריה   שים לב:  

"חומרי למידה וקישורים מקצועיים".  

שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.



קיץ תשע"ג - 3 -

שאלון 574

נתי"ב — ניתוח תופעות יסוד במרחב )אנסין(

השאלות יעסקו בנושאים המפורטים להלן, הקשורים למרחב שלא נלמד:

אזורים ויחידות נוף. 	•
יישובים. 	•

אזורי אקלים, מאפייני אקלים וגורמי אקלים. 	•
תהליכים בעיצוב הנוף. 	•

כלכלה ורמת פיתוח. 	•
ערים ועיור. 	•

באחת השאלות בשאלון זה תיכלל תמונה. שים לב:  

בחלק מהשאלות בשאלון זה ישולבו תרשימים.   

שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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תחומי התמחות: שאלונים 575, 576, 577.

שים לב!
נבחנים בהיקף של 5 יח"ל חייבים לבחור אחד מהשאלונים: 575 )תחום התמחות — 

הפיתוח והתכנון המרחבי( או 576 )תחום התמחות — כדור הארץ והסביבה(,
 או 577 )תחום התמחות — האדם במרחב החברתי־תרבותי(, ולענות על ארבע מתוך 

שבע שאלות בתחום ההתמחות שיבחרו.

ספרי הלימוד המאושרים לתחומי ההתמחות:
הפיתוח והתכנון המרחבי.  —

כדור הארץ והסביבה.  —
האדם במרחב החברתי–תרבותי.  —

ספרי הלימוד המאושרים יצאו לאור בהוצאת משרד החינוך — המזכירות הפדגוגית, האגף לתכנון ולפיתוח תכ"ל 
והפיקוח על הוראת הגאוגרפיה והמרכז לטכנולוגיה חינוכית, ירושלים 2010.

שים לב: בחלק מהשאלות בשאלונים אלה ישולבו תמונות ותרשימים.

שאלון 575
הפיתוח והתכנון המרחבי

תהליכים בפיתוח ותכנון המרחב. 	•
זרזי פיתוח. 	•

מדדי פיתוח. 	•
גלובליזציה. 	•

אי־שוויון מרחבי. 	•
עיור. 	•

המרחב הכפרי. 	•
חקלאות וסביבה. 	•

אנרגיה וסביבה. 	•

שאלון 576
כדור הארץ והסביבה
קימוט ושבירה. 	•

קרקעות. 	•
מבנה האטמוספרה. 	•

לחץ אוויר ועננים. 	•
סוגי אקלים. 	•
רוחות הרס. 	•

עיצוב הנוף על ידי רוח וגלי ים. 	•
משאבי הטבע של כדור הארץ — מים, קרקע, ימים ואוקיינוסים. 	•

שאלון 577
האדם במרחב החברתי־תרבותי

גבולות. 	•
גלובליזציה, חברה ותרבות. 	•

דת, מורשת, תרבות וטבע במרחב. 	•
תהליכים דמוגרפים. 	•

עוני ורעב. 	•
המרחב הכפרי. 	•


