מדינת ישראל

בגרות לבתי ספר על־יסודיים
סוג הבחינה:
מועד הבחינה :קיץ תשע"ד2014 ,
מספר השאלון057107 :
א-ט
נספחים:

משרד החינוך

גא וגרפיה ו פ יתוח הסב יבה
הפיתוח והתכנון המרחבי
או כדור הארץ והסביבה
או האדם במרחב החברתי־תרבותי
יחידת לימוד אחת
השלמה לרמת  5יחידות לימוד

הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה :שעה ורבע.

ב .מבנה השאלון ומפתח ההערכה :בשאלון זה שלושה פרקים,
עליך לענות על שתי שאלות בפרק אחד בלבד.
				
לכל שאלה —  50נקודות; סה"כ —  100נקודות.
				
פרק ראשון — הפיתוח והתכנון המרחבי
או
		 — כדור הארץ והסביבה
פרק שני
או
פרק שלישי — האדם במרחב החברתי־תרבותי

ג .חומר עזר מותר בשימוש :אטלס משנת  1993ואילך:
— אטלס אוניברסיטאי חדש ,הוצאת יבנה
					
(ללא המילון למונחי הגיאוגרפיה)
					
— אטלס כרטא — פיזי ,מדיני ,כלכלי ,חברתי
					
— 		אטלס כרטא אוניברסלי
					

			

ד .הוראה מיוחדת :כדי להמחיש את תשובותיך היעזר בסרטוטים ,בחתכים ובגרפים,
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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שים לב :עליך לבחור באחד משלושת הפרקים :פרק ראשון או פרק שני או פרק שלישי,
ולענות על השאלות בפרק שבחרת לפי ההוראות.
אין לענות על שאלות מפרקים שונים.

פרק ראשון — הפיתוח והתכנון המרחבי
אם בחרת בפרק זה ,ענה על שתיים מהשאלות ( 7-1לכל שאלה —  50נקודות).
 .1מדדי פיתוח
א.

בטבלה שלפניך מוצגים ערכים של מדדי פיתוח בשש מדינות.
מיין את המדינות לשלוש קבוצות ,על פי רמת הפיתוח של כל מדינה.
קבע את רמת הפיתוח של כל אחת מן הקבוצות ,ונמק את קביעתך באמצעות
שני נתונים מן הטבלה.

( 22נקודות)

נתונים של מדדי פיתוח במדינות נבחרות
המדינה

המועסקים
בחקלאות
(באחוזים)

משתמשי
האינטרנט
(באחוזים)

תמ"ג לנפש
(בדולרים)

תוחלת החיים
(בשנים)

סנגל

2,100

60.5

77.5

סלובניה

28,700

77.6

2.2

56.0

דרום אפריקה

11,600

49.4

9.0

8.6

פינלנד

37,000

79.5

4.4

82.0

וייטנם

3,600

72.6

48.0

24.0

ברזיל

12,100

73.0

15.7

38.0

8.3

(מתוך האתר)www.cia.gov :

ב.

בחר בשניים מן המדדים המוצגים בטבלה ,והסבר מגבלה אחת של כל אחד מהם לקביעת
רמת הפיתוח של מדינה (סך הכול — שתי מגבלות).

ג.

( 16נקודות)

מדד נוסף לרמת הפיתוח הוא מבנה הגילים של האוכלוסייה במדינה.
הסבר איך מבנה גילים מבטא רמת פיתוח של מדינה.

( 12נקודות)
/המשך בעמוד /3
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"טביעת רגל אקולוגית"
א .עיין במפה שבנספח א המתארת את "טביעת הרגל האקולוגית" לנפש של מדינות העולם.
ציין יבשת אחת שטביעת הרגל האקולוגית שלה גדולה במיוחד ,ויבשת אחת שטביעת
הרגל האקולוגית שלה קטנה במיוחד 12( .נקודות)
ב .הסבר מהו הגורם העיקרי להבדל בטביעת הרגל האקולוגית בין היבשות שציינת בסעיף א.
( 18נקודות)
ג .הסבר מדוע חשוב לצמצם את טביעת הרגל האקולוגית ,ותאר פעולה אחת הנעשית להשגת
מטרה זו 20( .נקודות)

.3

סחר עולמי
א .בטבלה שלפניך מוצגים נתונים על היקף היצוא של סחורות ושירותים בעולם בשנים נבחרות.
ציין את המגמה הבאה לידי ביטוי בנתוני הטבלה ,והצג שלושה גורמים למגמה זו.
( 22נקודות)
היקף היצוא של סחורות ושירותים בעולם
השנה

					

יצוא עולמי
(במיליוני דולרים)

1953

84,000

1963

157,000

1973

579,000

1983

1,838,000

1993

3,676,000

2003

7,377,000

2012

17,930,000

(מתוך האתר)www.wto.org :

ב .על פי התאוריה הכלכלית הקלָ סית ,הבסיס לסחר בין מדינות הוא היתרון היחסי שיש
לכל מדינה.
( )1הסבר את המושג "יתרון יחסי" 8( .נקודות)
( )2עיין באטלס ,וציין יתרון יחסי אחד של אוסטרליה ,המאפשר לה להשתלב בסחר העולמי.
( 8נקודות)
		
ג .יש הטוענים כי התרחבות הסחר העולמי פוגעת במדינות פחות מפותחות.
הבא נימוק אחד לביסוס הטענה 12( .נקודות)
/המשך בעמוד /4
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 . 4יישובים כפריים
א .תאר שלושה גורמים שהשפיעו בעבר על המיקום של יישובים כפריים במרחב.
( 18נקודות)
		
ב .בחר בשניים מן הגורמים שתיארת בסעיף א ,והסבר את מידת ההשפעה של כל אחד מהם כיום.
( 16נקודות)
ג .בשתי התמונות שבנספח ב נראים יישובים ,כל יישוב מייצג דגם אחר של יישוב כפרי.
עיין בתמונות ,וציין איזה דגם של יישוב כפרי מוצג בכל אחת מן התמונות.
בחר באחד מן הדגמים וציין יתרון אחד או חיסרון אחד שלו.
( 16נקודות)
.5

משאבי אנוש
א.

הסבר כיצד משאבי אנוש משמשים זרז לפיתוח הכלכלה.

ב.

עיין בתמונות שבנספח ג.

( 12נקודות)

ציין את הסוג של מפעל התעשייה הנראה בכל אחת מן התמונות ,ותאר שני הבדלים
במאפיינים של משאבי האנוש הדרושים לכל אחד מסוגי המפעלים.
ג.

( 24נקודות)

כלכלת יפן מבוססת בעיקר על משאבי אנוש .הסבר מדוע.
(תוכל להיעזר באטלס).

( 14נקודות)

/המשך בעמוד /5
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עיור
בטבלה שלפניך מוצגים נתונים על האוכלוסייה בריכוזים העירוניים הגדולים בעולם,
ב־ 1950וב־ 1985ותחזית לשנת  .2025עיין בטבלה וענה על הסעיפים א-ג.
הריכוזים העירוניים הגדולים ואוכלוסייתם בעולם בשתי תקופות זמן בעבר ותחזית לעתיד
(במיליונים)
1950
העיר
ניו יורק*
טוקיו
לונדון
פריז
מוסקבה

1985
מספר
התושבים
12.3
11.3

8.4
6.3
5.4

העיר
טוקיו
ניו יורק
מכסיקו סיטי
סאו ּ ַפווּלו
(סאן פוולו)
מומביי

2025

מספר
התושבים
30.2
15.8
14.1

העיר
טוקיו
דלהי
שנגהי
ַ

מספר
התושבים
38.7
32.9
28.4

13.4

מומביי

26.6

10.4

מכסיקו סיטי

24.6

* הנתון מתייחס לאזור המטרופוליני ניו יורק  -ניו ארק

(מקור)United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division :

א.

באיזו יבשת היו רוב הריכוזים העירוניים הגדולים בשנת  ,1950ובאיזו יבשת צפוי שיהיו רוב
הריכוזים העירוניים הגדולים בשנת ?2025
הסבר שני גורמים לשינוי הצפוי.
( 20נקודות)

ב.

בערים אחדות שבטבלה מתרחש תהליך של עיור יתר.
תאר שלושה קשיים שנגרמים מתהליך זה במרחב העירוני.
( 18נקודות)

ג.

בערים אחדות במדינות הפחות מפותחות הולכת ומתרחבת תופעת החקלאות העירונית.
תאר יתרון אחד וחיסרון אחד של התרחבות תופעה זו.

		

( 12נקודות)
/המשך בעמוד /6
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לפניך שבעה היגדים הקשורים לחקלאות.
בחר חמישה מן ההיגדים ,וקבע בנוגע לכל אחד מהם אם הוא נכון או לא נכון.
אם הוא נכון — הסבר את ההיגד.
אם הוא לא נכון — הסבר מה אינו נכון בהיגד.
(לכל היגד —  10נקודות)
( )1במהלך המהפכה החקלאית הראשונה למדו החקלאים לתרבת צמחי בר ובעלי חיים.
( )2חקלאות אורגנית היא סוג של חקלאות בת קיימא.
( )3המטרה של "המהפכה הירוקה" הייתה לשמור על הסביבה במדינות הפחות מפותחות.
( )4השקיה מרובה באזורים צחיחים עלולה לגרום להמלחת הקרקע.
( )5המהפכה החקלאית השלישית האיצה את השימוש במיכון חקלאי ,ובכך תרמה להגנה
על הסביבה.
( )6שיטת ההדברה המכונה "הדברה משולבת" היא ידידותית לסביבה.
( )7בירוא יערות ,המאפשר לפנות שטחי קרקע לחקלאות ולמרעה ,מסייע לצמצום הכמות של
גזי החממה בכדור הארץ.

/המשך בעמוד /7
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שים לב :עליך לבחור באחד משלושת הפרקים :פרק ראשון או פרק שני או פרק שלישי,
ולענות על השאלות בפרק שבחרת לפי ההוראות.
אין לענות על שאלות מפרקים שונים.

פרק שני — כדור הארץ והסביבה
אם בחרת בפרק זה ,ענה על שתיים מהשאלות ( 14-8לכל שאלה —  50נקודות).

.8

רעידת אדמה
א .לפניך שמות של שלוש ערים שנבדלות זו מזו במידת הסיכון לרעידות אדמה באזור שהן
נמצאות בו.
— אסונסיון (פרגוַ וי)
— הלסינקי (פינלנד)
— טוקיו (יפן)
דרג את הערים על פי מידת הסיכון לרעידות אדמה באזור שהן נמצאות בו ,מהסיכון הגבוה
ביותר לסיכון הנמוך ביותר ,והסבר את הגורם להבדלים בין הערים במידת הסיכון
(היעזר במפות שבאטלס) 24( .נקודות)
ב .בטבלה שלפניך נתונים על רעידות אדמה שהתרחשו באירן ובארצות־הברית.

ג.
.9

המיקום

העוצמה
(בסולם ריכטר)

מספר ההרוגים מספר הפצועים

הנזק הכלכלי

ַ ּבם (אירן)

6.6

26,000

30,000

 1.5מיליארד דולר

לומה פרייטה
(ארצות־הברית)

6.9

63

3,757

 6.0מיליארד דולר

הבא שני הסברים אפשריים להבדלים בתוצאות של רעידות האדמה בשתי המדינות.
( 16נקודות)
ציין תופעה אחת העשויה להזהיר מפני רעידת אדמה מתקרבת 10( .נקודות)

שפכי נהרות
בתמונות שבנספח ד נראות שתי צורות של שפך נהרות.
א .ציין את השם של כל אחת משתי הצורות של שפך הנהרות 16( .נקודות)
ב .הסבר כיצד עוצמת זרמי הים משפיעה על ההיווצרות של כל אחת מן הצורות של
שפך הנהרות 16( .נקודות)
ג .שפכי הנהרות הנראים בתמונות משמשים את האדם.
ציין שימוש אחד שהאדם יכול לעשות בכל אחד משפכי הנהרות ,והסבר את הקשר בין
( 18נקודות)
מאפייני השפך לבין השימוש שציינת.
/המשך בעמוד /8
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חברות רב־לאומיות כורות מחצבים במדינות פחות מפותחות.
מהו היתרון מכך למדינה הפחות מפותחת ,ומהו החיסרון?

ב.

( 20נקודות)

הכדאיות של כריית מחצב תלויה בכמה משתנים ובקשר ביניהם:
בבצֶ ר.
— שיעור הריכוז של המחצב ֶ ּ
— העלוּת של כריית המחצב.

— העלוּת של הובלת המחצב.
— מחיר המחצב בשוק.

בחר שניים מן המשתנים האלה ,והסבר את השפעתם על הכדאיות של הפקת המחצב.
( 20נקודות)
ג.

בגרף שלפניך מוצג ההבדל בין כמות האלומיניום שהופקה בעולם ובין כמות האלומיניום
שנצרכה בו ,בשנים .2010-1980
הצע הסבר להבדל זה.

( 10נקודות)
כמות האלומיניום
)מיליוני טונות(

מקרא:

50

צריכת אלומיניום
הפקת אלומיניום

40
30
20
10
0
השנה 1980 1990 2000 2010

						

(מקור)Aluminum.org :

/המשך בעמוד /9
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לפניך שבעה היגדים הקשורים לתהליכי בליה.
בחר חמישה מן ההיגדים ,וקבע בנוגע לכל אחד מהם אם הוא נכון או לא נכון.
אם הוא נכון — הסבר את ההיגד.
אם הוא לא נכון — הסבר מה אינו נכון בהיגד.
(לכל היגד —  10נקודות)
( )1נוף שנוצר על ידי קימוט וטרם עבר תהליכי בליה ,נראה גבוה ,חד ותלול.
( )2קצב הבליה במדרונות תלולים ִאטי יותר מקצב הבליה במדרונות מתונים.
( )3סלעי יסוד העוברים תהליכי בליה כימיים יוצרים צורות נוף ָקרסטי.
( )4שֹרפות יער גדולות מאיצות תהליכי בליה.
( )5בתהליכי בליה מכָ נית הסלעים נשברים ומתפוררים לשברים ולאבנים קטנות ,אך הרכבם
הכימי אינו משתנה.
( )6טמפרטורות נמוכות ומשקעים מועטים מאיצים תהליך של בליה כימית.
( )7סלע שהרכבו אינו אחיד ויש בו סדקים מתבלה בקצב מהיר.
 .12שקע חזיתי
בנספח ה שתי תמונות שנראים בהן עננים משני סוגים ,ותרשים של שקע חזיתי.
עיין בנספח וענה על הסעיפים א-ג שלפניך.
א.

מהו סוג העננים הנראה בכל אחת מן התמונות?
ציין מאפיין אחד לכל אחד מסוגי העננים (מלבד מיקומם בשקע חזיתי).

ב.

( 20נקודות)

בתרשים שבנספח המספרים  II ,Iמציינים אזורים בשקע החזיתי ,שנוצרים בהם

שני הסוגים של העננים הנראים בתמונות.
קבע איזה סוג ענן נוצר בכל אחד משני האזורים  II , Iבשקע .נמק את קביעתך.
( 20נקודות)
ג.

רוב השקעים החזיתיים נוצרים באזור האקלים הממוזג (בין קווי רוחב .)60-40
הסבר מדוע.

( 10נקודות)
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 - 10 . 13זיהום אוויר

בגרף שלפניך מוצגים השינויים בכמויות הפליטה של פחמן דו־חמצני לאטמוספרה בעולם בכלל,
ובצרפת בפרט ,בשנים  .2010-2004עיין בגרף וענה על הסעיפים א-ג שאחריו.
כמויות הפליטה של פחמן דו־חמצני בשנים 2010-2004
(טונות לנפש)
כמויות הפליטה של
פחמן דו-חמצני
)טונות לנפש(
7

מקרא:

6

בצרפת
בעולם

5
4
3
2
1

השנה

2010

2009

2008

2007

2006

2005

									
א.

(מקור :הבנק העולמי)

ציין את המגמה הכללית של השינוי בכמויות הפליטה של פחמן דו־חמצני לאטמוספרה
בעולם ,והסבר שני גורמים למגמה זו.

ב.

0
2004

( 16נקודות)

ציין את המגמת הכללית של השינוי בכמויות הפליטה של פחמן דו־חמצני לאטמוספרה
בצרפת.
ציין שני אמצעים טכנולוגיים שפותחו בתחום התחבורה ו/או בתחום האנרגיה ,והסבר כיצד
כל אחד מהם עשוי לתרום למגמה זו.

ג.

( 20נקודות)

יש הטוענים שתכנון סביבתי המעודד בנייה רוויה במרחב העירוני מסייע לצמצום
של זיהום האוויר הנגרם מכלי תחבורה .הסבר טענה זו.

( 14נקודות)
/המשך בעמוד /11
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 .14ההתחממות הגלובלית
הגרף שלפניך מתאר את השטח המכוסה קרח בים הצפוני ,בשנים ( 2013-1978ממוצע שנתי).
עיין בו ,וענה על הסעיפים א-ג שאחריו.
השטח המכוסה קרח בים הצפוני ,בשנים 2013-1978
(ממוצע שנתי)
השטח המכוסה קרח בים
הצפוני
)ממוצע שנתי במיליוני קמ”ר(

			

השנה

1983 1988 1993 1998 2003 2008 2013

13.0
12.5
12.0
11.5
11.0
10.5
10.0
9.5
9.0
1978

(מתוך האתר )National Snow and Ice Data Center

א.
ב.

ג.

ציין את המגמה הכללית של השינוי בשטח הממוצע המכוסה קרח בים הצפוני בשנים
( 14נקודות)
 ,2013-1978והסבר השפעה שלילית אחת של מגמה זו.
בשנים  1991 ,1982ו־  2008התרחשו התפרצויות עזות של הרי געש בכמה מקומות בעולם.
תאר את ההשפעה של ההתפרצויות האלה על השטח הממוצע המכוסה קרח בים הצפוני
באותן שנים.
הסבר את התהליך שבו התפרצויות עזות של הרי געש בעולם משפיעות על השטח המכוסה
קרח בים הצפוני 18( .נקודות)
בעקבות הפשרת הקרח בים הצפוני התפתח באזור נתיב סחר ימי חדש.
עיין במפת כדור הארץ שבנספח ו ,ובה שני נתיבי סחר ימיים ממזרח אסיה לאירופה:
נתיב הסחר הימי הקיים ונתיב הסחר הימי החדש.
תאר את השינוי שחל בנתיבי הסחר.
הסבר יתרון אחד וחיסרון אחד של שינוי זה.
( 18נקודות)
/המשך בעמוד /12
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שים לב :עליך לבחור באחד משלושת הפרקים :פרק ראשון או פרק שני או פרק שלישי,
ולענות על השאלות בפרק שבחרת לפי ההוראות.
אין לענות על שאלות מפרקים שונים.

פרק שלישי — האדם במרחב החברתי־תרבותי
אם בחרת בפרק זה ,ענה על שתיים מהשאלות ( 21-15לכל שאלה —  50נקודות).
 .15דמוגרפיה
למדינות שונות בעולם יש מדיניות בתחום הילודה :אחדות מעודדות ילודה ,ואחרות מגבילות אותה.
( 18נקודות)

א.

הסבר שני גורמים למדיניות של עידוד ילודה.

ב.

הסבר שני גורמים למדיניות של הגבלת ילודה.

ג.

בעבר החוק בסין הגביל את הילודה ,והתיר לידת ילד שני רק לזוגות המתגוררים בכפר ולהם

( 18נקודות)

בת .לאחרונה הוחלט לשנות חוק זה ולזוגות נוספים מותר להביא לעולם ילד שני.
הצג נימוק אפשרי אחד לשינוי החוק.

( 14נקודות)

 .16מרחבי קיום
( 18נקודות)

א.

הסבר מהו "מרחב אישי" ומהו "מרחב קבוצתי".

ב.

יש הטוענים כי ההתפתחות של אמצעי התקשורת מטשטשת את ההבדלים בין
המרחב האישי למרחב הקבוצתי .הצג נימוק אחד לביסוס טענה זו.

ג.

( 14נקודות)

בתמונות שבנספח ז נראים בני קהילת האמיש שבארצות־הברית ולהם דרך חיים מיוחדת.
עיין בתמונות ,ותאר שני הבדלים בין ההשפעה של בני קהילה זו על הסביבה ובין ההשפעה
של אנשים החיים באורח חיים מודרני על הסביבה.

( 18נקודות)
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 .17עיור
בגרף שלפניך מוצגים שלושה שלבים בתהליך העיוּר הקלָ סי ,ומצוינות בו שלוש מדינות הנמצאות
בשלבים  1-3של התהליך.
גרף העיור הקלסי
האוכלוסייה העירונית
)(%
100

הולנד

80
60

סין

40

בורונדי
הזמן

א.
ב.

ג.

שלב 3

שלב 2

שלב 1

20
0

תאר את השוני בין מגמות העיור בכל אחד משלושת השלבים של תהליך העיור
הנראים בגרף 12( .נקודות)
בגרף מסומנות המדינות בורונדי (אפריקה) ,סין (אסיה) והולנד (אירופה) על פי מיקומן
בתהליך העיור כיום.
הסבר את הגורם העיקרי המשפיע על מיקומן של שתיים מן המדינות המסומנות בגרף.
( 18נקודות)
תאר שלוש השפעות של תהליך העיור על איכות הסביבה בערים שבמדינות
הפחות מפותחות 20( .נקודות)

 .18בידול מרחבי־חברתי
א .הסבר מהו בידול מרחבי־חברתי.
עיין בנספח ח שבו תמונות של שתי שכונות בעיר ניו-יורק שבארצות־הברית ,ותאר ביטוי
אחד של בידול זה הנראה בכל אחת מן התמונות 18( .נקודות)
ב .הסבר שלושה גורמים לבידול מרחבי־חברתי של אוכלוסיות במרחב העירוני.
( 18נקודות)
ג .לעתים בידול מרחבי הוא חלק מתהליך של נסיגה עירונית .הסבר מדוע 14( .נקודות)
/המשך בעמוד /14
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 .19הגירה
א .מהי מדיניות הגירה?
ציין שני שיקולים המשפיעים על מדיניות הגירה של מדינות בעולם.
ב.

( 18נקודות)

עיין בגרפים שלפניך המציגים נתונים על מספרי פליטים בשנת  2013במדינות
מוצא ובמדינות יעד עיקריות.
בחר במדינת מוצא אחת של פליטים והסבר גורם אחד למספר הגבוה של הפליטים היוצאים
ממנה.
בחר במדינת יעד אחת של פליטים והסבר גורם אחד למספר הגבוה של הפליטים
המגיעים אליה.
( 16נקודות)

גרף  — 1מדינות מוצא עיקריות של פליטים
)(2013
2,664,436

גרף  — 2מדינות יעד עיקריות של פליטים
)(2013
2,600,000

2,466,095

1,428,308

966,468
571,685

אפגניסטן
ג.

סוריה

עירק

פקיסטן

אירן

גרמניה

בעקבות הגירה גדולה לצרפת בעשורים האחרונים ,בשנת  2004נחקק בצרפת חוק האוסר
על הצגת סמלים המזהים השתייכות דתית בבתי ספר ובמוסדות ציבור.
הצג נימוק אחד של המצדדים בחוק ונימוק אחד של המתנגדים לו.

( 16נקודות)
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 - 15 .20שפות
א.

בעשורים האחרונים התחזק המעמד של השפה האנגלית בעולם כולו.
הסבר גורם אחד לכך.

ב.

( 14נקודות)

בפינלנד מדוברות  23שפות־אם.
הסבר תועלת אחת שיש במצב הזה ,והסבר קושי אחד שגורם מצב זה.

ג.

תאר שתי דרכים לשימור שפות.

( 18נקודות)

( 18נקודות)

 .21מגפות
א.

הד ֶבר באירופה במאה ה־ ,14
בנספח ט שתי מפות .במפה  1מוצגת ההתפשטות של מחלת ֶ
ארס* בעולם בתחילת המאה ה־ .21
הס ְ
ובמפה  — 2ההתפשטות של מחלת ָ
תאר את ההבדל בין קצב ההתפשטות של מגפת הדבר ובין קצב ההתפשטות של מחלת
הסארס ,והסבר את הגורם להבדל זה.

ב.

( 16נקודות)

בארצות־הברית שיעור התמותה ממחלת הדבר בשנים  1940-1900היה  60%מכלל החולים
במחלה זו.
בשנים  2010-1990היה שיעור זה . 11%
הסבר שני גורמים אפשריים להבדל בין שיעורי התמותה בתקופות האלה.

ג.

( 16נקודות)

להדברת מגפות ,וציין קושי אחד בהתמודדות
תאר שתי פעולות של ארגונים בין־לאומיים ַ
עם הדברת מגפות.

( 18נקודות)

*סארס — מחלה בדרכי הנשימה הנגרמת מנגיף (וירוס).

בהצלחה!

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