מדינת ישראל

סוג הבחינה :בגרות לנבחנים אקסטרניים
מועד הבחינה :חורף תשע"א2011 ,
מספר השאלון573 :
מדרש תמונה 			
נספח:

משרד החינוך

גאוגרפיה ופיתוח הסביבה
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
על סף המאה ה– 44 — )22x2( — 21נקודות
סה"כ —  100נקודות
			
— ( 56 — )28x2נקודות

ג .חומר עזר מותר בשימוש:
( )1אטלס אוניברסיטאי חדש ,הוצאת יבנה ,משנת  1993ואילך
(ללא המילון למונחי הגיאוגרפיה).
		
( )2אטלס כרטא — פיזי ,מדיני ,חברתי ,כלכלי ,משנת  1993ואילך.
( )3אטלס כרטא אוניברסלי ,משנת  1993ואילך.
( )4אטלס ישראל החדש — האטלס הלאומי מהדורת  .2008
( )5מפה של ארץ–ישראל .1:250,000
( )6מפה גיאולוגית של ארץ–ישראל  1:250,000או .1:500,000
ד.

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).
רשֹום "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 רשּום בסופו).
.1

גבולות
הגבולות בין ישראל לשכנותיה מושפעים מאירועים היסטוריים ופוליטיים ומהנופים
שהגבולות עוברים בהם .מיקום הגבולות השפיע על התפתחות המדינה לאורך השנים.
א.

הסבר את המושגים "גבול מוסכם" ו"גבול זמני" ,והבא דוגמאות לסוגי גבולות אלה
מהגבולות בין ישראל לשכנותיה (דוגמה אחת לכל סוג גבול).

ב.

האם הגבול של ישראל עם לבנון ,מאזור היישוב אביבים ומערבה ,הוא גבול טבעי?
נמק את קביעתך.

ג.

( 8נקודות)

תאר כיצד השפיעה קביעת הגבולות בהסכמי שביתת הנשק בשנת  1949על מיקומם
של יישובים חדשים ,שהוקמו במדינת ישראל עד שנת .1967

.2

( 8נקודות)

( 12נקודות)

אקלים
החזאי מודיע" :מחר יתפתחו תנאי שרב בכל חלקי הארץ .ינשבו רוחות חזקות,

				

הלחות היחסית תרד ויהיה אביך".

א.

הסבר את שלושת המושגים המסומנים בקו.

ב.

באיזו עונה או עונות עשויה להישמע תחזית כזו?

( 12נקודות)

הסבר כיצד נוצר מזג אוויר זה.
( 16נקודות)

/המשך בעמוד /3
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מטרופולין באר–שבע — אטלס ישראל החדש
א.

באר–שבע היא הגלעין של מטרופולין מתפתח.
עיין במפת שימושי הקרקע של באר–שבע (מפה ב'" ,שימושי קרקע ,"2005 ,עמ' .)99
הסבר כיצד שניים משימושי הקרקע המצוינים במפה הופכים את באר שבע לגלעין
של מטרופולין.

ב.

( 9נקודות)

הסבר שני גורמים שלדעתך עלולים לפגוע בתהליך ההפיכה של באר–שבע למטרופולין.
( 9נקודות)

ג.

עומר ותל–שבע הם חלק ממטרופולין באר–שבע; עומר הוא יישוב יהודי ותל–שבע
יישוב בדווי.
עיין במפה ה'" ,מבנה הגילים( "2004 ,עמ' .)99
תאר את מבנה הגילים בכל אחד מהיישובים ,והסבר גורם אחד להבדל במבנה
הגילים בין שני היישובים.

.4

( 10נקודות)

כלכלה — מועסקים
עיין בטבלה שלפניך ,וענה על הסעיפים א-ג שאחריה.
שיעור המועסקים בענפים אחדים בערים ירושלים ,תל–אביב ואשדוד
(באחוזים מכלל המועסקים בכל עיר)2008 ,
תעשייה מסחר

שירותי
אוכל
ואירוח

בנקאות ושירותים
פיננסיים ועסקיים

מנהל ציבורי
וחינוך

15.4
29.6
12.4

26.6
11.2
11.6

5.5
12.6
7.8
ירושלים
8.0
13.0
8.8
תל–אביב
3.1
13.8
24.4
אשדוד
									
א.

לכל עיר בטבלה ,ציין באיזה ענף שיעור המועסקים הוא הגבוה ביותר ,והסבר מדוע
ענף זה מפותח באותה עיר.

ב.

(מקור :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה)

( 10נקודות)

הסבר מדוע ,למרות ההבדלים בין הערים ,שיעור המועסקים במסחר דומה מאוד בכולן.
( 8נקודות)

ג.

הסבר את ההבדלים בין שלוש הערים בשיעור המועסקים בתחום שירותי אוכל ואירוח.
( 10נקודות)

/המשך בעמוד /4
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איכות סביבה ותחבורה
קרא את הקטע שלפניך ,וענה על הסעיפים א-ג שאחריו.
ההצעה לפיתוח הנמלים בישראל נועדה לענות על הצרכים העתידיים של המשק הישראלי ,שפעילותו
תלויה ביכולת לייבא ולייצא סחורות במהירות וביעילות .תכנית האב לפיתוח נמל חיפה היא חלק
מהצעה זו .בתכנית הפיתוח של נמל חיפה מוקצים שטחים נרחבים בעורף הנמל לאחסון מכולות
ולפעילויות נוספות שיאפשרו להגדיל ולייעל את הפעילות בנמל .שטחים אלה כוללים בין השאר
את החלק התחתון (המערבי) של נחל קישון ,לפני הכניסה לנמל הקישון.
יש הטוענים שפיתוח נמרץ של אזורי העורף של נמל חיפה ,הגובלים בנחל קישון ,יהפוך את הנחל
למעין תעלה ולא יאפשר את שיקומו כנחל "חי" .כך יֹאבד אזור טבעי פתוח זה ,המשמש ריאה ירוקה
לתושבי מטרופולין חיפה .נוסף על כך פיתוח הנמל צפוי להשפיע לרעה על איכות המים בנחל.
רשות הקישון דורשת להקים פארק בשטח של  1,200דונם סביב מורד הקישון ,אך ועדה שדנה
בנושא המליצה להקצות לפארק רק  600דונם.
(מעובד על פי :י' רונן ,השפעת פיתוח הנמל החדש בחיפה על שיקום נחל קישון,
מרכז המחקר והמידע של הכנסת)

א.
ב.
ג.

.6

הסבר מדוע חברת נמל חיפה רוצה להרחיב את שטח הנמל ,גם אם יצומצם השטח
המיועד לפארק 10( .נקודות)
מדוע רשות נחל הקישון דורשת להקצות  1,200דונם לפארק לאורך הנחל? הבא מן
הקטע שתי סיבות לכך 10( .נקודות)
בקטע נטען שפיתוח הנמלים חיוני לכלכלת ישראל.
האם לדעתך לנמלי ים יש עדיין חשיבות גדולה בכלכלה המודרנית? נמק את דבריך.
( 8נקודות)

מדרש תמונה — אילת
עיין בתמונה שבנספח וענה על הסעיפים א-ב.
א.

במרכז התמונה נראה שדה התעופה של אילת.
הסבר ,על פי התמונה ,שתי בעיות הנובעות מהמיקום של שדה התעופה באילת.
( 12נקודות)

ב.

ציין שלושה שימושי קרקע נוספים הנראים בתמונה ,והסבר כיצד שניים מהם
תורמים זה לזה.

( 16נקודות)
/המשך בעמוד /5
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שים לב!
שאלה  7מיועדת לתלמידים שקראו את המאמר "כיצד הייתה תל אביב–יפו למרכז העירוני
הראשי בארץ–ישראל" ,מאת עמירם גונן.

.7

מאמר :כיצד הייתה תל אביב–יפו למרכז העירוני הראשי בארץ–ישראל
א.

על פי מחבר המאמר ,חלק מגורמי המיקום שהביאו להתפתחות יפו משותפים
לגורמי המיקום שהביאו להתפתחות תל אביב.
תאר שלושה גורמי מיקום משותפים ליפו ולתל אביב.

ב.

( 11נקודות)

תאר שלוש התפתחויות שהתרחשו בתל אביב והפכו אותה למרכז כלכלי ארצי.
( 11נקודות)

ג.

תל אביב הוקמה סמוך לעיר מרכזית קיימת :יפו.
האם לדעתך תל אביב הייתה הופכת לעיר חשובה אילו לא הייתה מוקמת סמוך
ליפו? נמק את קביעתך.

( 6נקודות)

/המשך בעמוד /6
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פרק שני — גאוגרפיה של המזרח התיכון על סף המאה

ה– 44( 21נקודות)

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

ירדן
ירדן היא מדינה מדברית על גבול השטח הנושב.
א.

הסבר כיצד היגד זה בא לידי ביטוי בתרשים שלפניך.

( 6נקודות)

שימושי קרקע בירדן
˙Â¯ÚÈ
1%

˘‡ÏÏ ÌÈÁË
˘˘ÂÓÈ
6%

È‡Ï˜Á „Â·ÈÚ
ÌÈ·Â˘ÈÈÂ
9%

			

ב.

84%‰Ú¯Ó

בירדן יש שני אזורים שיש בהם חקלאות בקנה מידה גדול.
מה הם שני אזורים אלה?
הסבר תנאי אחד שמאפשר עיבוד חקלאי בכל אחד מהם (סה"כ  -שני תנאים).
( 8נקודות)

ג.

תאר שני שינויים שחלו באוכלוסיית ירדן בחמישים השנים האחרונות ,והסבר כיצד
הם החמירו את בעיית המים במדינה.

( 8נקודות)

/המשך בעמוד /7
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אגן הפרת והחידקל
הפרת והחידקל הם נהרות בין–לאומיים ,הזורמים בשלוש מדינות (טורקיה ,סוריה ועירק).
שני הנהרות נוצלו על ידי האדם מאז ראשית ההיסטוריה.
א.

תאר שתי דרכים שבהן נוצלו הנהרות בתקופות קדומות.

ב.

היום מנוצלים מי הפרת והחידקל באמצעות סכרים מודרניים.

( 7נקודות)

הסבר שתי דרכים חדשות לניצול מי הפרת באמצעות הסכרים המודרניים ,שלא היו
בתקופות הקדומות.
ג.

( 7נקודות)

מקורות הפרת נמצאים בשטח טורקיה ,והיא מתכננת להקים סכרים על הנהר.
כיצד לדעתך עשויות המדינות האחרות השוכנות באגן הניקוז של הפרת להגיב על
בניית סכרים אלה? נמק את דבריך.

( 8נקודות)

 .10הגירה
בכתבה שהתפרסמה בעיתון "הארץ" ( )25.8.2010דּווח:
		

לפחות  700אלף מצרים הגישו השנה בקשות הגירה לאירופה ולארצות–הברית.

		

כ– 97%מהם בוגרי אוניברסיטאות 700 ,בעלי תואר דוקטור וכ– 4,000בעלי תואר שני.

א.

מה מאפיין את מבקשי ההגירה על פי הכתבה ,ומה הסכנה למצרים בהגירה כזו?
( 7נקודות)

ב.

אגף המהגרים במשרד העבודה המצרי מסייע למהגרים כאלה למצוא עבודה בחו"ל.
מדוע הוא עושה זאת ,לדעתך?

ג.

( 7נקודות)

תאר סוג נוסף של הגירה במזרח התיכון ,והסבר השפעה אחת של הגירה זו על אזורי
היעד שלה והשפעה אחת על אזור המוצא שלה.

( 8נקודות)

/המשך בעמוד /8
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- .11רמת פיתוח

לפניך נתונים של מדדי פיתוח כלכליים בשלוש מדינות במזרח התיכון .המדינות מסומנות
בטבלאות במספרים .3 ,2 ,1
עיין בנתונים ,וענה על הסעיפים א-ג שאחריהם.
תרומת ענפי הכלכלה לתמ"ג
		
				 (באחוזים)
חקלאות
10.9
1.1
32.1

המדינה
1
2
3

שיעור המועסקים בענפי הכלכלה
(באחוזים)
המדינה
1
2
3

תעשייה שירותים
43.9
45.2
50.4
48.5
38.5
29.4

צריכת חשמל לנפש לשנה (קוט"ש)
המדינה
1
2
3

חקלאות
25
7
80

תעשייה
31
15
7

שירותים
45
78
13

תמ"ג לנפש לשנה (דולרים)
המדינה
1
2
3

צריכת חשמל לנפש
2,325
16,165
363

תמ"ג
12,900
42,000
2,300

(הנתונים מתוך ,CIA World Factbook :אתר הבנק העולמי)

א.

סֵַדר את המדינות  3 ,2 ,1על פי רמת הפיתוח שלהן ,מהמפותחת ביותר
למפותחת פחות .נמק את הסידור שלך.

ב.

( 10נקודות)

אחת ממדינות אלה היא מדינה שהכלכלה שלה מבוססת בעיקר על הפקת נפט.
קבע איזו מדינה זו (מה מספרה) ,והבא נימוק אחד לקביעתך.

ג.

( 6נקודות)

בחר מדד דמוגרפי המבטא רמת פיתוח של מדינות ,ושעֵר באיזו מדינה
מהמדינות  3-1בטבלה הוא יהיה הגבוה ביותר ,ובאיזו מדינה הוא יהיה הנמוך ביותר.
הסבר את דבריך.

( 6נקודות)
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שים לב!
שאלה  12מיועדת לתלמידים שקראו את המאמר "עיור בעולם הערבי והמערכת הבינלאומית",
מאת ג'נט אבו לורד .המאמר לקוח מהספר המזרח התיכון בפתח המאה ה– — 21מבחר
מאמרים בגיאוגרפיה לחטיבה העליונה.
 .12מאמר :עיור בעולם הערבי והמערכת הבינלאומית
מחברת המאמר מתארת חמש קבוצות של מדינות במזרח התיכון ,שתהליכי העיור בהן שונים:

•
•
•
•

מדינות "עולם רביעי"
מדינות שכלכלתן נאו–קולוניאלית
מדינות עימות ואזורי עימות
מדינות שכלכלתן מבוססת על נפט ("מתעשרות חדשות")

•

"מדינות נפט למחצה"

א.

בחר בשתי קבוצות של מדינות ,ותאר את סוג העיור האופייני לכל אחת מהן.
( 11נקודות)

ב.

מחברת המאמר צופה שאם יהיה מיתון כלכלי במדינות הנפט ,תהיה השפעה שונה
של המיתון על כל אחת מקבוצות המדינות.
תאר את התחזית בנוגע לשתיים מקבוצות המדינות.

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

( 11נקודות)

נספח :מדרש תמונה — אילת

ملحق :حتليل صورة  -إيالت
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