
                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הפיתוח והתכנון המרחבי 

 מדדי פיתוח: 1' שאלה מס. 1
 

כ ההכנסות משירותים ומסחר ומפעילות כלכלית בתוך המדינה "סה.  תוצר מקומי גולמי-ג"תמ. א

 . יחסית למספר התושבים

מספר התושבים נותן את מדד צריכת ל יחסיתצריכת אנרגיה של המדינה  -צריכת אנרגיה לנפש

 .  האנרגיה

 .רמת הפיתוח של המדינה גבוהה ולהיפך,ככל שצריכת האנרגיה גבוהה 

 .  כך המדינה מפותחת, ג גבוה"ככל שהתמ

 

כך רמת  ,ג לנפש וצריכת האנרגיה נמוכים"ככל שהתמ. רהוא ישהקשר בין המדדים , פ הגרף"ע . ב

ם מדגימות כך שהמדינות היושבות על הקו המחבר בין שני הפרמטרי, הפיתוח של המדינה נמוכה

 .יוצאת דופן היא סין שצריכת האנרגיה גבוהה. את הקשר הישיר ביניהם

 .דולר 0011ג עומד על "שעטן והתמ 0011

 .ג לנפש נמוך"ולכן תמ,משלמים לו זול . בסין מייצרים סחורות רבות בגלל כוח אדם זול -הסיבה

היא , וצריכת האנרגיהג "פ התמ"אך ע, הודו היא מדינה הנמצאת בצמיחה כלכלית מהירה מאוד

 . ברמה נמוכה וזאת משום שיש בה אוכלוסיה עצומה ואי שוויון ענק בין עניים לעשירים

 

ואינו , ל"בון את הרווחים של התושבים בחוג הן שהוא אינו מביא בחש"המגבלות הקיימות של תמ . ג

 . שוויון שבין עניין לעשירים באותה המדינה-מתחשב באי

 ,אנרגיה מתבססת על שריפות של עציםקיימים מקומות שצריכת ה: ה לנפשמגבלת צריכת האנרגי

מדדים , ח כמקור אנרגיה במדינות העולם השלישי"ושימוש בגללים של בעבישולים בכיריים מעץ 

 . אלו לא נלקחים בחשבון

  בגיאוגרפיהפתרון בחינת הבגרות 

 ב"תשע קיץ

 020, 502750סמל שאלון 

 , משה חוטר, אמנון אפשטייןהפתרון נכתב על ידי 

 זיוה הוכמן ונעם טובול

 מצוות מורי רשת החינוך אנקורי
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 : 7' שאלה מס .0

מים הנשלטים האחדה תרבותית  פירושה ניסיון של השלטון הקולוניאלי ליצור אחידות בקרב הע .א

 .שבדרך כלל הורכבו ממספר שבטים רב בעלי שפה ומנהגי תרבות שונים

 :דוגמאות להאחדה תרבותית

 .שפתו של השליט האימפריאליסטי,הקניית שפה אחידה  (0

 .הקניית דת הנצרות כדת השלטת במדינה (0

 . החדרת התרבות המערבית (3

 :דוגמאות להאחדה תרבותית בתקופת הגלובליזציה .ב

 .והקוקה קולה סתרבות המקדונלד,אחידה תרבות אוכל  (0

 .ינס והטישרט'הג,תרבות לבוש אחידה  (0

 . דבר שאפשר לפתח מיקור חוץ בעיר בנגלור, בהודו תושבים רבים דוברי השפה האנגלית (3

 :מסכים עם הקביעה .ג

י  החברות הרב לאומיות  כפי "המדינות המתפתחות נשלטות מבחינה כלכלית ע -

 .רי האימפריות בעב"שנשלטו ע

י החברות הרב לאומיות ומוצאים מהמדינה כפי "משאבי המדינה מנוצלים ע -

 .שהתרחש בתקופה הקולוניאלית

 

 אגלומרציה : 3' שאלה מס. 3

, חברתית ופוליטית בעלת יתרון לגודל כך שיזמים, אגלומרציה היא ריכוז של עוצמה כלכלית   .א

 . יות הן ערי מטרופוליןהאגלומרצ. עסקים וחברות כלכליות יעדיפו תמיד להתמקם בה

 : נגויה ביפן היא אגלומרציה בגלל הסיבות הבאות -נגויה   .ב

 . דבר המקל על הקמת נמל ומאפשר פיתוח של סחר עולמי. סמוכה לים עם מפרץ טבעי -

 עורף חקלאי מפותח המספק את צרכי האוכלוסיה  -

 . שימוש רב במעבורות, כביש מהיר עובר בה וחוצה את האי –נגישות  -

האגלומרציה מצמצמת את אי השוויון המרחבי בטווח הארוך על פי גישת הגיאוגרפיה הכלכלית   . ג

הטענה שהאגלומרציה מנציחה את אי השוויון בטווח הקצר מתבססת על הגישה . החדשה

 . הקלאסית של הפיתוח האיזורי
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 מיקום ושימושי קרקע -כלכתה: 0' שאלה מס. 0

 . א

 לדלתא של הגנגס  אזור מישורי רחב הסמוך -

 קרבה לים  -

 . ב

 ר ממוקם במרכז העיר ובסמוך לנהר ששימש כאמצעי תחבורה מרכזי בעבר"המע -

 ר "בנייה רוויה בסמוך למע, מבני מגורים גבוהים -

דבר המאפיין את מרכז , נגישות רבהר בגלל הצורך ב"מוסדות ממשלה ושלטון מקומי סמוכים למע -

 העיר 

 . לל מחיר הקרקע הזול והעדר פיקוח על בנייה לא חוקיתמשכנות עוני בשולי העיר בג -

 מסילות ברזל וגשרים על הנהר משום שהעיר התפרשה משני צידי נהר הוגלי -

 יתן למצוא אותו במרכז העיר ומשום תעשייה כבדה בשולי העיר משום שהיא דורשת שטח רב שלא נ  -

 . שהיא יכולה לשלם מחיר נמוך עבור הקרקע

 : ולות בעולם משתנהר בערים הגד"המע. ג

 נטייה בולטת לבנות לגובה על מנת לחסוך בשטח     -

ר המרכזי על מנת להקל על צריכת "רי משנה באזורי מגורים המרוחקים מהמע"התפתחות מע    -

 . שירותים לאוכלוסיה המתגוררת בכל שכונה

 . ר חדש שהוא נגיש יותר"רים הותיקים נעשים צפופים מאוד עד שנוצר הצורך בהווצרות מע"המע    -

 

 התחדשות עירונית : 0' שאלה מס. 0

 . א

תהליך שבו המעמד הבורגני כולל צעירים רווקים ואחר כך בני המעמד המבוסס  –התברגנות     -

למשל נווה צדק . ומעלים את ערכןמשפצים אותן , חוזרים לשכונות מגורים מוזנחות ומנוונות

 . ועין כרם בירושלים, א"בת

במהלך הבנייה האוכלוסייה , פינוי אזורי מגורים ישנים ומוזנחים ובנייתם מחדש -פינוי בינוי    -

 . לדיור זמניעוברת 

 

adva_d
חותמת

adva_d
חותמת



                                                                           

 

, מגיעים לאזור ידוענים, בתהליך ההתברגנות מפתחים בשכונות המגורים עסקים ושירותים -יתרון. ב

 . הופך לאטרקטיבי מאוד הן למגורים והן לבילויים תוך ניצול המרחק הקצר למרכז העירהאזור 

ן גבוהים מאוד כך שאוכלוסיה בעלת הכנסה נמוכה לא מסוגלת לרכוש דירה "מחירי הנדל -חסרון     

 . באזור

, פרבתי ס, מוסדות ציבור, במקום שכונות מצוקה נבנות שכונות מגורים חדשות: בינוי -היתרון בפינוי      

 . כבישים חדשים וגנים ציבוריים

פינוי התושבים מבתיהם והחזרתם לדירות חדשות החליש את יכולתם לתחזק את המבנים : חסרון     

 . החדשים ולצאת ממעגל העוני

השימור העירוני הכולל שימור אתרי מורשת מסייע להתחדשות העיר משום שהוא מושך אוכלוסייה  . ג

מעצים את , מתפתחים עסקים חדשים ומקומות בילוי כמו מסעדות ,ערך הדירות עולה, חדשה לאזור

 . החשיבות ההיסטורית של האזור

 

  סוגי חקלאות: 6' שאלה מס. 6

, החקלאים כורתים את היערות ואת הצמחייה הטבעית –כריתה ושריפה , נדודים –חקלאות קיום . א

קע יורדת הם נודדים לחלקת האפר שנוצר מדשן את הקרקע וכשפוריות הקר, שורפים את השאריות

 . אינדונזיה, חקלאות כזו מאפיינת את אזור האקלים הטרופי כמו ברזיל. יער אחרת

, ענפי המותאם לתנאי האקלים והקרקע באזור שבו הוא גדל -משק מתמחה חד -חקלאות מסחרית 

 . התה והקקאו באזורי האקלים הטרופי, למשל מטעי הקפה

יפה מאפיינת מדינות לא מפותחות משום שהתפוקה לדונם אדמה נמוכה כריתה ושר/חקלאות הנדודים. ב

 . ההכנסה של משקי הבית נמוכה וקיימת תלות מוחלטת בחקלאות, אין עודפים לייצוא, מאוד

ענפי מאפיין מדינות פחות מפותחות משום שהאדמות שייכות לבעלי אחוזות או -משק מתמחה חד 

 . וך ניצול כוח העבודה הזולת( אגריביזנס)לחברות מסחריות גדולות 

, רוכשות שטחים במדינות העולם השלישי, חלקן מערביות, חברות כלכליות גדולות -חקלאות תאגידית . ג

לחברות אלו , מביאות איתן מיכון מודרני וניהול מקצועי ומיומן, הן מבצעות את כל תהליך ייצור המזון

ם גדולים מאוד משום שרובם לא נשארים הרווחי, יש יתרון לגודל המאפשר רכישת שטחים רבים

מצב כזה יוצר תלות כלכלית של , אלא מועברים אל ארצות המוצא במערב, במדינות העולם השלישי

 . משקים חקלאיים משפחתיים נפגעים מאוד, מדינות העולם השלישי במערב
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 מחצבות וסביבה: 2' שאלה מס. 7

 : זיהום אוויר. א

 . הלך הכרייה ומסכנים את בריאות התושבים המתגוררים בסמוך לאזורגרגרי חול ואבק העולים במ -

 .  מפגע בטיחותי שעלול לסכן את התושבים בגלל סכנת מפולת -

 : מפגעים סביבתיים נוספים. ב

 חלחול פסולת מוצקה ותשטיפים לאקוויפר מי התהום -

 מאודפגיעה בשטחים הפתוחים משום שהכרייה והחציבה מנצלים שטחים גדולים  -

העיקרון הסביבתי שבא לידי ביטוי בתמונה הוא פיתוח בר קיימא וקיימות משום שבתמונה זו רואים  . ג

את שיקום המחצבה הנטושה לאחר שניקו את הפסולת המוצקה וייצבו את קירות המחצבה לבל 

כך  פסלים סביבתיים, דשא, לאחר תהליך הסדרה זה החל שיקום המחצבה על ידי נטיעת עצים. ייקרסו

 . שהיא הופכת לריאה ירוקה ופארק לבילוי שעות הפנאי

תהליך השיקום מתבסס על מסמך שאותו מכינה החברה הכורה לפני תחילת העבודה ובו היא מתחייבת  

 . לטפל במפגעים האקולוגיים ולשקם את המחצבה לאחר תום העבודה
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