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 2010התשובות מתבססות על אטלס אוניברסיטאי חדש של פרופסור משה ברוואר, שנת הדפסה 

1.  

   .א

 סלובניה -1

 קרואטיה -2

 סרביה -3

 בוסניה והרצגובינה -4

 מונטנגרו -5

 מקדוניה -6

מ', אזור משורי שנוח להתיישבות  0-200עמקי נהרות, גובהן  –דנובה וטיסה  .ב

 ואידיאלי לחקלאות.

רכסי הרים המהווים חלק מהקימוט האלפיני, גובהם כאלפיים  –הדינריים האלפים 

מטר מהווים קו פרשת מים כך שנחלים זורמים מהם לכיוונים שונים כמו נהר צטינה 

 הזורם מצפון לדרום ונשפך לאדריאטי, נהר קופה זורם מזרחה ונשפך לנהר סווה. 

איים רבים, אגמים ומפרצים  צר וארוך, מפורץ מאוד, יש בו –חוף הים האדריאטי  

 טבעיים. 

 

 העמק הפורה ומקורות המים מאפשר חקלאות והתיישבות. –דנובה והטיסה  .ג

ההרים הגבוהים מקשים על פיתוח תשתיות, רעידות האדמה  –האלפים דינריים  

 מהווים חסם פיתוח.

החוף הצר מקשה על פיתוח התיישבות ותשתיות, משום  –חוף הים האדריאטי 

 רי ההר סמוכים לקו החוף, במיוחד בחלק הדרומי.שאזו

 

 . אקלים  2

 שני ההבדלים במאפייני האקלים בין שתי התחנות הם: .א

 מעלות צלזיוס. 14.6 - 2מעלות צלזיוס, בתחנה  20.6 - 1משרע טמפ' בתחנה   -
 מ"מ. 1037 – 2מ"מ, בתחנה  598 – 1משקעים בממוצע רב שנתי תחנה    

 פרישטינה, תחנה שנייה מייצגת את דוברובניק.תחנה ראשונה מייצגת את    -
 

 



 
 

 
 

 שני הגורמים להבדלים במאפייני האקלים בין שתי התחנות: .ב

 קרבה לים: גורם הממתן טמפ' ולכן בדוברובניק משרע הטמפ' קטן יותר. -

        ריחוק מהים: פרישטינה רחוקה מהים לכן יש בה משרע גדול יותר של טמפ',  -
 ות מאוד.וממוקמת באזור הררי שבו הטמפ' נמוכ        

 

 כמות המשקעים הרבה בדוברובניק נובעת גם מהשפעת זרמי הים החמים.
 

 קארסט .3

 צורת הנוף הנראית בתמונה היא מערת נטיפים וזקיפים.    .א

כמויות  -התנאים ההכרחיים להיווצרותה: סלעי משקע גירניים העוברים תהליך של המסה

 רבות של מים מגשמים ומי תהום.

 

 הנוף הקארסטי על הכלכלה הן: השפעות אפשריות של .ב

פיתוח תשתיות של כבישים,  -פיתוח ענף התיירות , דבר היותר מגוון רחב של מקומות עבודה -

בתי מלון, שדה תעופה תוך ניצול קרבתה של סלובניה לאיטליה ואוסטריה שלהן תודעה 

 תיירותית גדולה, דבר שיסייע לסלובניה בהתפתחותה ובצמיחתה.

 

 4שאלה 

היא המדינה בעלת רמת הפיתוח הגבוהה ביותר ובוסנייה היא בעלת רמת הפיתוח סלובניה   .א

 הנמוכה ביותר.
בסלובניה אחוז המועסקים בחקלאות נמוך על רקע תל"ג גבוה, המשמעות היא החקלאות 

המודרנית. אחוז המועסקים במגזר הטילאני גבוה, דבר המוכיח על מסחר פיננסים ותיירות 

 מאוד מפותחים.

תמותת התינוקות נמוך מאוד, הדבר מעיד על רפואה מודרנית, מערכת חיסון יעילה שיעור 

 ותנאי היגיינה טובים.

בבוסנייה אחוז המועסקים בחקלאות גבוה, אך בתל"ג נמוך מאוד, דבר זה מעיד על חקלאות 

מיושנת, מספר שנות הלימוד נמוך יחסית דבר המעיד על השכלה נמוכה יחסית למדינות 

 אחרות.

 

 

 

 



 
 

 
 

 אי טופוגרפיה קשים המונעים סלילת כבישים, מסילות ברזל וקשיים על הקמת ערים גדולות.תנ .ב
כבדים הנגרמים לתשתיות, זיהום מי רעידות אדמה קשות המהוות חוסם פיתוח, הנזקים ה

 תיהום, שריפות וסכנת חיי אדם.

 

  .ג

 שיתוף פעולה בין המדינות הסובבות אותה משום שאין לה מוצא לים. •

 ניצול מחצבי הברזל לפיתוח תעשייה כבדה.  •

 פיתוח תיירות תוך ניצול הנופים ההרריים.  •
 

5    . 

 שלושה גורמי מיקום של העיר שתרמו להפיכתה לעיר הבירה של החבל: .א

 שוכנת בקרבת נהר ועמק, נהר הדנובה, המאפשר שיט והובלת מטענים גם למדינות סמוכות. -

ביש מהיר לרוחב מרכז אירופה. ניצול הטופוגרפיה השטוחה צומת דרכים ארצי ויבשתי, כ -

 להתפתחות נרחבת. 

עיר של תפקודים רבים, מרכז תעשייתי, מחצבים, תעשיית מכוניות, תעשיות ברזל, פלדה  -

 ומוצריהן ומכרות פחם חום.

 

דוברובניק עיר מתמחה בתיירות, העיר העתיקה שלה שמורה ביותר ומהווה מקור משיכה גדול  .ב

 לתיירות עולמית, העיר העתיקה מוקפת חומה ולידה מעגן של סירות וספינות המאפשר שיט בים.

עיר מתמחה בתעשייה כי יש באזור שלה מכרות, תעשיית מכוניות ופחם חום,  –העיר קרגוייבץ 

 מגנזיט, וכן גידולים חקלאיים, ממוקמת על רמה שטוחה, דבר המקל על התפתחות התעשייה.

 

תפתחה עיר נמל כיוון שהחופים צרים ביותר, ההרים "נופלים" לים ומתרוממים בחבל זה לא ה .ג

מ', תנאי השטח אינם מתאימים לבניית עיר נמל, המים אינם  1000-2000לאורך החוף לגובה כ

 עמוקים, לחופי הים האדריאטי אין עורף כלכלי מתאים.

 

 
 


