מדינת ישראל

בגרות לנבחנים אקסטרניים
סוג הבחינה:
מועד הבחינה :חורף תשע"ד2014 ,
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
			

()28x2
()22x2
סה"כ

—
—
—

 56נקודות
 44נקודות
 100נקודות

ג .חומר עזר מותר בשימוש:
( )1אטלס אוניברסיטאי חדש ,הוצאת יבנה ,משנת  1993ואילך
(ללא המילון למונחי הגיאוגרפיה).
		
( )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 גיאולוגית 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

מים
א .ציין מה הם שלושת מקורות המים העיקריים של ישראל ("המערכת התלת־אגנית").
( 6נקודות)
ב .תאר שני מאפיינים של המשקעים בישראל ,והסבר השפעה של אחד מהם על
מפלסי המים במערכת התלת־אגנית 12( .נקודות)
ג .תאר דרך אחת שבאמצעותה פועלות רשויות המים של ישראל כדי לצמצם את הירידה של
מפלסי המים במערכת התלת־אגנית 10( .נקודות)

.2

נמלים
לפניך טבלה ובה נתונים על תנועת המטענים בנמלי הים של ישראל בשנים נבחרות.
עיין בטבלה ,וענה על שלושת הסעיפים א-ג שאחריה.
		
תנועת מטענים בנמלי הים של ישראל ()2012-1995
(באלפי טונות)
					
הנמל
השנה
1995
2000
2005
2010
2012

אשדוד

חיפה

אילת

סך כל
המטענים

15,967
15,758
14,228
18,535
19,504

13,501
18,534
20,991
21,837
23,980

1,696
1,799
2,494
2,321
1,562

31,164
36,091
37,713
42,693
45,046

(מתוך אתר משרד התחבורה )mot.gov.il

א.
ב.

ג.

ציין את מגמת השינוי הכללית בסך כל המטענים העוברים בנמלי הים של ישראל,
( 8נקודות)
והסבר גורם אחד למגמה זו.
על פי נתוני הטבלה ,מהו נמל הים הגדול ביותר בישראל כיום?
הסבר שני יתרונות מיקום של נמל זה.
( 10נקודות)
הסבר יתרון כלכלי וחיסרון כלכלי במיקומו של נמל אילת 10( .נקודות)
/המשך בעמוד /3
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התיישבות – מדרש תמונה
עיין בנספח וענה על שלושת הסעיפים א-ג.
א.

בתמונה שבנספח נראית צורת יישוב חדשה ,שהתפתחה בישראל בשנות ה־  70של
המאה העשרים.
מהי צורת יישוב זו?
ציין שני שימושי קרקע הנראים בתמונה ,שמאפיינים צורת יישוב זו.
( 8נקודות)

ב.

הסבר שתי מטרות בהקמת יישובים מהסוג הנראה בתמונה.
ציין שני אזורים בישראל שבמהלך שנות ה־  70התפתחו בהם יישובים רבים מסוג זה.
( 12נקודות)

ג.

תאר שני מאפיינים חברתיים־כלכליים של היישובים מהסוג הנראה בתמונה.
( 8נקודות)

.4

מסחר ותעשייה – אטלס ישראל החדש
עיין במפות שבעמוד  60באטלס ישראל החדש ,וענה על שלושת הסעיפים א-ג.
א.

על פי מפה ה — המועסקים במסחר ,לפי נפות:
תאר את השינוי שחל במספר המועסקים במסחר בנפת תל אביב לעומת השינוי שחל
בנפות המקיפות אותה (השרון ,פתח תקווה ,רמלה ,רחובות) בשנים .2003 ,1983
הסבר גורם אפשרי לשינוי שחל בנפת השרון (נתניה).
( 9נקודות)

ב.

על פי מפה ד – המועסקים בתעשייה ,לפי נפות:
תאר את השינויים שחלו במספר המועסקים בתעשייה בנפת תל אביב ובנפת חיפה
בשנים .2003 ,1983
הסבר גורם אפשרי לשינוי שחל בנפת תל אביב.
( 9נקודות)

ג.

בחיפה התפתחו שני סוגי תעשייה :תעשייה בעלת טכנולוגיה מסורתית ותעשייה
בעלת טכנולוגיה עילית.
הסבר גורם להתפתחות של כל אחד מסוגי התעשייה האלה בחיפה (סך הכול – שני גורמים).
( 10נקודות)
/המשך בעמוד /4
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תכנון מרחבי ופיתוח בר־קיימא
( 8נקודות)

א.

		
הסבר מהי תכנית ִמתאר.

ב.

קרא את הקטע שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
כחלק ממדיניות הממשלה לחיזוק אזורי השוליים במדינה ,אישר משרד הפנים את תכנית המתאר
המחוזית החלקית של מטרופולין באר שבע ,הכוללת את כל המרחב העירוני והכפרי של העיר.
על פי התכנית תִזכה האוכלוסייה המגוונת המתגוררת באזור להיצע גדול של מגורים ,תעסוקה
ושירותים במרחבים העירוניים ,לצד שפע שטחים פתוחים ,שטחי נופש ופנאי.
מטרת־העל של התכנית היא להפוך את הנגב הצפוני למרחב מטרופוליני בעל זהות וגיבוש פנימי
שבאר שבע במרכזו ,כחלופה מתחרה וייחודית למטרופולינים אחרים בישראל" .רק באמצעות
מתן עדיפות מובהקת לפיתוח הנגב הצפוני ,לרבות הקצאת משאבים ומאמצים ממשלתיים
מרוכזים ומאורגנים ,אפשר יהיה לממש את מדיניות הממשלה לחיזוק הפריפריה" ,אמר שמאי
אסיף ,מנהל מִנהל התכנון במשרד הפנים.
התכנית מיישמת את מדיניות התכנון הארצית ,המבקשת לארגן את פריסת האוכלוסייה בישראל
על פי תפיסה של "פיזור מרוכז" ,בהתאם לעקרונות תמ"א*  .35יעדי התכנית הם להכפיל את
האוכלוסייה במטרופולין באר שבע מכחצי מיליון תושבים היום (כ־ 7%מאוכלוסיית המדינה)
למעל מיליון תושבים בשנת ( 2020כ־ 12%מאוכלוסיית המדינה) ,ולהגדיל פי שלושה ויותר את
ההשקעה בתשתית ההנדסה ,בתעסוקה ובפיתוח ההון האנושי.
		
* תמ"א — תכנית מתאר ארצית.
(מעובד על פי יוסי ניסן ,גלובס 21 ,ביולי )2010

הצג שני עקרונות של תמ"א  ,35והדגם כיצד הם באים לידי ביטוי בתכנית המתאר של
מטרופולין באר שבע המוצגת בקטע.
ג.

( 12נקודות)

בתהליך הכנת תכניות מתאר במדינת ישראל שותפים משרדי ממשלה ,רשויות מקומיות
וארגונים לא ממשלתיים (ארגוני המגזר השלישי).
הסבר מדוע חשוב שארגונים לא ממשלתיים ישתתפו בהכנת תכניות מתאר.
( 8נקודות)
/המשך בעמוד /5
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האוכלוסייה הערבית בישראל
א .לפניך טבלה ובה נתונים על מבנה הגילים של האוכלוסייה הערבית בישראל
בשנים .2011 ,2000
עיין בטבלה ,ותאר את השינוי הדמוגרפי שחל בכל אחת מקבוצות הגיל באוכלוסייה.
בתשובתך השתמש במושגים "אוכלוסייה תלויה" ו"אוכלוסייה יצרנית".
( 9נקודות)
		

מבנה הגילים של האוכלוסייה הערבית בישראל ()2011 ,2000
(באחוזים)
השנה
הגיל
14 - 0
64 - 15
 65ומעלה

2000
41
56
3

2011
37
59
4

(מעובד על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה)

ב.
ג.

הסבר גורם אחד לשינוי שחל בכל אחת מקבוצות האוכלוסייה התלויה
(סך הכול — שני גורמים) 12( .נקודות)
הסבר השפעה אפשרית אחת של השינויים בקבוצות האוכלוסייה התלויה על
מערך השירותים החברתיים במרחב היישוב הערבי 7( .נקודות)

שים לב!
שאלה  7מיועדת לתלמידים שקראו את המאמר "מחצבות עזובות במרחב חיפה :ממפגע סביבתי
לנכס ציבורי" מאת תמר מילגרום.

(מן האתר)www.schools.kotar.co.il :

.7

מאמר – "מחצבות עזובות במרחב חיפה :ממפגע סביבתי לנכס ציבורי"
א" .מחצבות עזובות פוגעות במאזן הקרקעי של המדינה".
הסבר מהו מאזן קרקעי ,ומדוע מחצבות עזובות פוגעות במאזן זה 10( .נקודות)
ב .הסבר שתי סיבות לחשיבות של שיקום מחצבות עזובות בישראל ,מלבד הפגיעה
במאזן הקרקעי 10( .נקודות)
ג .ציין שני שימושי קרקע חדשים של מחצבות שעברו תהליך שיקום 8( .נקודות)
/המשך בעמוד /6
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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

אוכלוסייה
א .הסבר שלושה גורמים ,פיזיים ו/או אנושיים ,המשפיעים על תפרוסת האוכלוסייה
במזרח התיכון 12( .נקודות)
ב .הדרוזים והכורדים הם קבוצות מיעוט במדינות במזרח התיכון.
עיין במפה שלפניך המתארת תפרוסת עמים ,דתות ולשונות במזרח התיכון,
וכן עיין במפות באטלס.
( )1ציין באיזו יחידת נוף ממוקמים ריכוזי הכורדים וריכוזי הדרוזים 4( .נקודות)
( )2הסבר את הקשר בין מיקום זה לבין העובדה שהכורדים והדרוזים הם קבוצות מיעוט.
( 6נקודות)
תפרוסת עמים ,דתות ולשונות במזרח התיכון

/המשך בעמוד /7
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חקלאות
א.

לפניך טבלה ובה נתונים על שיעור החקלאות בתמ"ג של ארבע מדינות במזרח התיכון
בשנים .2012 ,2003
עיין בטבלה ,וציין את מגמת השינוי הכללית שחלה בשיעור החקלאות בתמ"ג.
הסבר שני גורמים לשינוי זה.
( 12נקודות)
שיעור החקלאות בתמ"ג ()2012 ,2003
(באחוזים)
השנה

המדינה

מצרים
סוריה
טורקיה
מרוקו

2003

2012

16.3
25.7
11.4
17.3

13.8
)2009( 22.9
9
14.3
(מתוך האתר )www.worldbank.org

ב.

חקלאות הררית היא אחד מסוגי החקלאות במזרח התיכון.
הסבר קושי אחד בחקלאות מסוג זה ,והצג דרך אחת להתמודדות עם קושי זה.
( 10נקודות)

 .10איכות הסביבה
א.

הסבר את המושג "מפגע סביבתי חוצה גבולות".
ציין שני מפגעים סביבתיים מסוג זה הקיימים במזרח התיכון.
( 6נקודות)

ב.

יש מדינות במזרח התיכון הרואות בבעיות בתחום איכות הסביבה "צרות של עשירים".
( )1הסבר מדוע.

( 8נקודות)

( )2הבא טיעון הסותר גישה זו ,ובסס אותו באמצעות דוגמה אחת לנזק הנגרם
ממפגע סביבתי.

( 8נקודות)
/המשך בעמוד /8
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 .11מצרים
בגרף שלפניך מוצגים נתונים על שיעור האוכלוסייה העירונית במצרים בשנים נבחרות.
האוכלוסייה העירונית במצרים
()2012-1950
		

האוכלוסייה העירונית
)במיליונים(
50
40
30
20
10

השנה

2012

1990

1970

1950

0

(מתוך האתר )hdr.undp.org

א.

ציין את המגמה המסתמנת בגרף ,והצג שני גורמים המסבירים מגמה זו.

ב.

"גידולן של הערים [ריבוי האוכלוסייה] מעודד גידול נוסף שלהן".

( 10נקודות)

(ארנון סופר ,גאוגרפיה של המזרח התיכון ,עמוד  ,278עם עובד )2008

הסבר מדוע גידול הערים מעודד גידול נוסף שלהן.
תאר דרך אחת להתמודדות עם גידול הערים במצרים.
( 12נקודות)
/המשך בעמוד /9
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שים לב!
שאלה  12מיועדת לתלמידים שקראו את המאמר "אוכלוסייה ,הגירה ותעסוקה במדינות
הנפט במפרץ" ,מאת און וינקלר ,בתוך המזרח התיכון בפתח המאה ה־ — 21מבחר מאמרים
בגיאוגרפיה לחטיבה העליונה.
 .12מאמר – "אוכלוסייה ,הגירה ותעסוקה במדינות הנפט במפרץ"
א.

תאר שני הבדלים בין תנועות ההגירה במזרח התיכון לבין תנועות ההגירה במערב אירופה,
במחצית השנייה של המאה העשרים.

ב.

( 11נקודות)

במהלך שנות ה־  80של המאה העשרים החלו מדינות המפרץ הפרסי במדיניות של צמצום
מספר המהגרים והגדלת מספר המקומיים בכוח העבודה.
על פי המאמר ,הסבר שני גורמים לכך שהצלחת מדיניות זו הייתה חלקית בלבד.
( 11נקודות)

בהצלחה!

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

נספח :תמונה לשאלה 3

ملحق:

صورة للسؤال 3
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