מדינת ישראל

בגרות לנבחנים אקסטרניים
סוג הבחינה:
מועד הבחינה :חורף תשע"ו2016 ,
מספר השאלון573 :
מדרש תמונה
נספח:

משרד החינוך

גאוגרפיה — אדם וסביבה
ארץ־ישראל והמזרח התיכון
 2יחידות לימוד

הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה :שעתיים.

ב.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה:

בשאלון זה שני פרקים.

—
פרק ראשון — גאוגרפיה של ארץ־ישראל
—
— גאוגרפיה של המזרח התיכון
פרק שני
			

()28x2
()22x2
סה"כ

—
—
—

 56נקודות
 44נקודות
 100נקודות

ג .חומר עזר מותר בשימוש:
( )1אטלס אוניברסיטאי חדש ,הוצאת יבנה ,משנת  1993ואילך
(ללא המילון למונחי הגאוגרפיה).
		
( )2אטלס כרטא — פיזי ,מדיני ,כלכלי ,חברתי ,משנת  1993ואילך.
()3
()4
()5
()6
ד.

אטלס כרטא אוניברסלי.
אטלס ישראל החדש — האטלס הלאומי מהדורת .2008
מפה של ארץ־ישראל .1:250,000
מפה גאולוגית של ארץ־ישראל  1:250,000או .1:500,000

הוראה מיוחדת :כדי להמחיש את תשובותיך היעזר בסרטוטים ,חתכים וגרפים ,לפי הצורך.
כתוב במחברת הבחינה בלבד ,בעמודים נפרדים ,כל מה שברצונך לכתוב כטיוטה (ראשי פרקים ,חישובים וכדומה).
רשוֹ ם "טיוטה" בראש כל עמוד טיוטה .רישום טיוטות כלשהן על דפים שמחוץ למחברת הבחינה עלול לגרום לפסילת הבחינה!

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה!
/המשך מעבר לדף/
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השאלות
פרק ראשון — גאוגרפיה של ארץ־ישראל ( 56נקודות)
ענה על שתיים מהשאלות ( 7-1לכל שאלה —  28נקודות).
בשאלות שבחרת ענה על כל הסעיפים (מספר הנקודות לכל סעיף רשוּם בסופו).
.1

גבול ישראל-מצרים
א .לאחר סיום מלחמת העצמאות בשנת  1949חתמה מדינת ישראל על הסכם שביתת נשק
עם מצרים .בהסכם נקבע תוואי הגבול בין ישראל למצרים.
הסבר עיקרון אחד שהשפיע על הקביעה של תוואי הגבול הזה 6( .נקודות)
ב .לפניך שני אירועים שבעקבותיהם ִהשתנה תוואי הגבול בין ישראל למצרים.
— מלחמת ששת הימים — 1967
— הסכם השלום עם מצרים — 1979
כתוב היכן עובר הגבול שנקבע אחרי כל אחד מן האירועים האלה ,וציין את
המעמד הבין־לאומי של הגבול שנקבע ב־  1967ושל הגבול שנקבע ב־ .1979
( 14נקודות)
ג .בעקבות הסכם השלום בין ישראל למצרים אפשר לפתח ענפים כלכליים משותפים
לשתי המדינות.
ציין ענף כלכלי אחד ,והסבר מדוע אפשר לפתח ענף זה 8( .נקודות)

.2

נחל הירקון
א .בטבלה שלפניך נתונים על ספיקת המים במקורות נחל הירקון בראש העין בשתי שנים.
עיין בנתונים ,וענה על השאלה שלאחר הטבלה.
ספיקת המים במקורות הירקון
(במ"ק לשעה)
1942
25,000
						

ב.
ג.

2012
500
(מתוך האתר )nrg

הסבר את הגורם העיקרי להבדל בין ספיקת המים ב־  1942ובין הספיקה ב־ .2012
( 8נקודות)
תאר שני גורמים לירידה המתמשכת באיכות המים הזורמים בנחל הירקון.
( 10נקודות)
תאר שתי דרכים לשיקום נחלים בישראל 10( .נקודות)
/המשך בעמוד /3
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מושבים
( 10נקודות)

א.

תאר שני מאפיינים של מושב עובדים.

ב.

שיעור המועסקים בחקלאות במושבים ירד מ־  23%בשנת  1995ל־  9%בשנת .2014
הצע הסבר לירידה זו ,ותאר שני ענפי תעסוקה חדשים שהתפתחו במושבים.

ג.

( 10נקודות)

אחדים טוענים כי יש לאפשר לחברי המושבים לשנות את ייעוד הקרקע שברשותם מייעוד
לחקלאות לייעוד שאינו חקלאות .אחרים טוענים כי אין לאפשר לחברי המושבים לשנות את
ייעוד הקרקע.
בחר באחת מן הטענות ,והצג נימוק אחד התומך בה.

.4

( 8נקודות)

צורת נוף — מדרש תמונה
עיין בתמונה שבנספח ,וענה על הסעיפים א-ג.
א.

ציין את השם של צורת הנוף הנראית בתמונה.

ב.

ציין אזור גאוגרפי אחד בארץ־ישראל שצורת הנוף הזאת נפוצה בו,

( 6נקודות)

והסבר שני גורמים להתפתחות של צורת הנוף הזאת באזור שציינת.
ג.

( 16נקודות)

תאר השפעה אפשרית של צורת הנוף הזאת על הכלכלה באזור שהיא נפוצה בו.
( 6נקודות)

/המשך בעמוד /4
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מטרופולין חיפה — אטלס ישראל החדש
א.

המבנה הפיזי של אזור העיר חיפה הוא גורם המשפיע על התפתחות המטרופולין.
הסבר יתרון אחד וחיסרון אחד של גורם זה להתפתחות המטרופולין.

ב.

( 10נקודות)

עיין באטלס ישראל החדש בעמוד  ,97מפה ב — שימושי קרקע .2005
רכס הכרמל מפריד בין אזורי תעשייה בחיפה.
מהו סוג התעשייה העיקרי באזור שממערב לרכס הכרמל ,ומהו סוג התעשייה העיקרי
באזור שמצפון־מזרח לרכס זה?
בחר באחד מסוגי התעשייה האלה ,והסבר גורם אחד למיקומו.
( 10נקודות)

ג.

עיין באטלס ישראל החדש בעמוד  ,96מפה ג – תמורות באוכלוסייה.2003-1995 ,
תאר את השינוי שחל באוכלוסייה של שכונת דניה בחיפה בשנים .2003-1995
תאר מאפיין מיקום אחד של השכונה שיכול להסביר שינוי זה (תוכל להיעזר במפה —
שימושי קרקע  ,2005עמוד .)97

( 8נקודות)

/המשך בעמוד /5
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אנרגיה
א.

פחם משמש מקור האנרגיה העיקרי לייצור חשמל בישראל .הסבר שני גורמים לכך.
( 10נקודות)

קרא את הקטע שלפניך ,וענה על שני הסעיפים ב-ג שאחריו.
חטיבת האנרגיה באיגוד לשכות המסחר המליצה לשר להגנת הסביבה לעודד את משקי הבית בישראל
להתחיל להשתמש בגז במקום בחשמל.
במכתב ששלח יו"ר החטיבה לשר להגנת הסביבה נכתב" :אם משקי בית רבים יותר ישתמשו בגז
במקום בחשמל ,יצומצם זיהום האוויר במידה ניכרת .בכל משק בית בישראל יש פוטנציאל בשיעור
של  40%להמרת חשמל בגז ,באמצעות מעבר לשימוש במכשירים כגון מייבש כביסה ומתקן לחימום
מים המופעלים בגז .שימוש בגז הוא נקי ובו נפלטים לאוויר מזהמים מעטים ,לעומת שימוש במכשירים
המופעלים בחשמל המיוצר בתחנות כוח מזהמות".
מנהל תחום האנרגיה באיגוד הוסיף" :חובתה של המדינה לעודד את משקי הבית לעבור לשימוש
במכשירים שאינם מופעלים בחשמל ,באמצעות הקלות במס על רכישת מכשירים המופעלים בגז .אמנם
בטווח הזמן הקצר ייגרם למדינה הפסד של הכנסות ממס ,אבל בטווח הזמן הארוך יש לשימוש בגז
יתרון כלכלי־לאומי .בדרך זו אפשר לשמור על בריאות הציבור ,ולעצור את התחממות כדור הארץ.
גם משקי הבית ירוויחו מן המהלך ,מאחר שעלות ההפעלה של מכשירים המופעלים בגז זולה ב– 20%
מעלות ההפעלה של מכשירים המופעלים בחשמל".
(מעובד על פי כלכליסט)

ב.

על פי הקטע ,תאר שני יתרונות מתחום איכות הסביבה ויתרון אחד מתחום הכלכלה,
למעבר של משקי הבית בישראל לשימוש בגז.

ג.

( 10נקודות)

תאר שני חסרונות אפשריים של העלייה בצריכת הגז במשקי הבית בישראל.
( 8נקודות)

/המשך בעמוד /6
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שים לב!
שאלה  7מיועדת לתלמידים שקראו את המאמר" :האופציה הימית :הצורך ביציאה אל הים"
מאת ארנון סופר.
(קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה ,אוניברסיטת חיפה )2014

.7

מאמר – "האופציה הימית :הצורך ביציאה אל הים"
א.

לפי המאמר ,הצג שני גורמים לצורך של מדינת ישראל לנצל את הים להמשך הפיתוח של
הכלכלה והיישוב בארץ.

ב.

( 12נקודות)

לפניך רשימה של ִמתקני תשתיות.
המתקנים ,ולפי המאמר הסבר שני יתרונות שיש להקמה של
בחר בשניים מן ִ
כל אחד מהם על ִאיים מלאכותיים ביָ ם.
—

מתקנים להתפלת מים

—

שדות תעופה

—

נמלי ים

—

מתקנים של פסולת מוצקה

( 16נקודות)

/המשך בעמוד /7
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פרק שני — גאוגרפיה של המזרח התיכון

( 44נקודות)

ענה על שתיים מהשאלות ( 12-8לכל שאלה —  22נקודות).
בשאלות שבחרת ענה על כל הסעיפים (מספר הנקודות לכל סעיף רשוּם בסופו).
.8

מים
בטבלה שלפניך מוצגים נתונים של כמויות המים השפירים הזמינים לנפש במדינות במזרח התיכון
בשנים אחדות.
עיין בטבלה ,וענה על הסעיפים א-ב שאחריה.
כמות מים שפירים לנפש במדינות במזרח התיכון
(במ"ק לשנה)
השנה
המדינה
ישראל
מצרים
קטאר
סוריה
ערב הסעודית
ירדן

1991

2001

2011

383

290

235

120

95

31

989

832

694

1,324

1,021

809

260

191

148

144

116

85

(מתוך האתר )www.fao.org

א.
ב.

.9

מגמת השינוי בכמות המים השפירים הזמינה לנפש משותפת לכל המדינות המוצגות בטבלה.
ציין את מגמת השינוי ,והסבר שני גורמים למגמה זו 10( .נקודות)
מיין את המדינות המוצגות בטבלה לשלוש קבוצות ,לפי כמות המים השפירים שהיו זמינים
לנפש בשנת .2011
הצג את הגורם הפיזי המשפיע על כמות המים השפירים הזמינים לנפש
בכל אחת מן הקבוצות (סך הכול שלושה גורמים) 12( .נקודות)

עיור
א.
ב.

במדינות המזרח התיכון מתרחש תהליך עיור מואץ.
הסבר שני גורמים לעיור המואץ ,ותאר שני קשיים הנגרמים מתהליך זה 12( .נקודות)
אנקרה היא עיר הבירה של טורקיה ,ואיסטנבול היא מרכז כלכלי גדול בטורקיה.
עיין באטלס ,ותאר יתרון שיש במיקום של כל אחת מהערים ,והסבר כיצד יתרון זה
מסייע לתפקוד של כל אחת מהן 10( .נקודות)
/המשך בעמוד /8
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 .10גאופוליטיקה
במאה העשרים קבעו מעצמות אירופיות ששלטו במזרח התיכון את הגבולות של עירק.
הגבולות נקבעו בלא התחשבות בתנאי האזור מבחינת האוכלוסייה והמבנה הפיזי ,והייתה לכך
השפעה מכריעה על התפתחות המדינה.
		
א .עיין באטלס ,והסבר שני קשיים שיש לעירק ביציאה אל המפרץ הפרסי.
( 10נקודות)
ב .עיין במפה שלפניך המתארת תפרוסת עמים ולשונות במזרח התיכון ,וכן עיין
במפות באטלס.
( )1ציין באילו מדינות יש ריכוזי כורדים 6( .נקודות)
( )2הסבר את ההשפעה הגאופוליטית של קביעת הגבולות של עירק על האוכלוסייה
הכורדית במדינה 6( .נקודות)
תפרוסת עמים ולשונות במזרח התיכון

/המשך בעמוד /9
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-9 .11לבנון
א.

שיעור המועסקים בענף השירותים בלבנון גבוה משיעור המועסקים בענף זה
במדינות אחרות במזרח התיכון.
הצג שני גורמים המסבירים נתון זה.

ב.

( 8נקודות)

תאר שני מאפיינים פיזיים של לבנון ,והסבר כיצד כל אחד מן המאפיינים האלה יכול לתרום
לפיתוח כלכלתה (למעט ענף השירותים).

( 14נקודות)

שים לב!
שאלה  12מיועדת לתלמידים שקראו את המאמר:
"התיעוש בערב הסעודית — סיפור הצלחה בלב העולם המוסלמי" מאת קונרד שליפהקה,
בתוך :המזרח התיכון בפתח המאה ה־ — 21מבחר מאמרים בגאוגרפיה לחטיבה העליונה.
 .12מאמר – "התיעוש בערב הסעודית — סיפור הצלחה בלב העולם המוסלמי"
א.

הסבר מה הם מוצרי "הדור הראשון" ומה הם מוצרי "הדור השני" בתעשיית הנפט
בערב הסעודית.

ב.

( 8נקודות)

ערב הסעודית מעוניינת לפתח מוצרי "דור שני".
( )1מדוע פיתוח התעשייה של מוצרי "הדור השני" חשוב ביותר לערב הסעודית?
( 6נקודות)
( )2ציין שני קשיים שמצמצמים את היכולת של ערב הסעודית לפתח תעשייה זו.
( 8נקודות)

בהצלחה!

זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך
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