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 א. בפירמידה המייצגת את בני ברק . 1

 שיעור ילודה גבוה, אוכלוסיית הנתמכים רבה. •

 מספר הקשישים נמוך  •

 ראש הפירמידה צר יותר משל תל אביב •

 נמוכה יותר מאשר בתל אביב.  15-39אוכלוסיית הבוגרים בגילאי  •

 

 פירמידה ב' מייצגת את ת"א -

 מספר הקשישים גבוה •

 ראש הפירמידה רחב יותר משל בני ברק •

 מספר הילדים נמוך יותר  •

 ) גדול יותר בת"א מאשר בבני ברק25-39גיל אוכלוסיית הבוגרים ( •

 ב. בת"א  

וסייה בנויה בעיקר מקשישים, צעירים וצעירות שעברו מכל מעטים כי האוכל 0-14גילאי  )1

 חלקי הארץ עברו לגור בדירות שכורות בת"א ועדיין אין להם ילדים.

, האוכלוסייה גדולה כי הרבה צעירים עברו לגור בת"א מכל חלקי הארץ ובנוסף יש 25-39 )2

 את תושבי ת"א הוותיקים.

יקה ויש לה אוכלוסייה מבוגרת רבה שחיה ומעלה מספרם גדול בת"א כי העיר וות 65 )3

 בתנאים טובים.

 

 . בידול חברתי ג

מצב שבו קבוצה של אנשים בעלי מאפיינים משותפים כגון, דת ומוצא אתני מתגוררת באזור 

מסוים בנבדל (בנפרד) מקבוצות אוכלוסייה אחרות. באזור כזה נהוגים שפה משותפת, מנהגים 

שפעה של התופעה על שימושי הקרקע במרחב העירוני בבני ברק משותפים, חגיגות משותפות . הה

בתי כנסת  –באה לידי ביטוי בכך שיש רוב של תושבים דתיים ולהם שירותים חיוניים לדרכיהם 

ובתי מדרש ללימוד תורה, מקוואות לטהרה, חנויות לספרי קודש . קיימת צפיפות מגורים גבוהה 

 מאוד, תשתיות התחבורה צפופות.

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 מתקני התפלה .א .2

מערכת של בריכות, צינורות, חשמל שבהם נעשית פעולת התפלה. הוצאת מלחים ממי הים בעזרת 

כלים טכנולוגיים והפיכתם למים לשימושים שונים, כולל שתיה ובכך תצמצם המדינה את תלותה 

 במקורות מים טבעיים כמו גשם.

  -מי קולחים

 ומשמשים להשקיית הגידולים החקלאיים ולתעשייה.מי שפכים וביוב שעברו תהליך של טיהור 

 

 מתקן השפד"ן

זהו מפעל לטיהור מי שפכי גוש דן, (מי ביוב, מים מזוהמים או תעשייתיים) לטיהורם וע"י הפיכתם 

 ממי שפכים למים מושבים, בתהליך חמצון.

 

 הקו האדום התחתון

וב יותר מים בגלל סכנת פגיעה מגדיר את הגובה המינימאלי של מי הימה, קו שמתחתיו אין לשא

 מ'. -215.5מ', כיום הורידו את המפלס ל 213-באיכותם, 

 הקו האדום העליון

 מ'. כשהמים עולים מעל מפלס זה קיימת סכנת הצפה של חופים בכנרת. 209-בכנרת עומד כיום על 

 

 . הגורמים לעלייה הצפויה במפלס הכנרת הם:ב

 הודות לחורף גשום שהיה בשנה שעברה •

מכיוון שישראל מספקת כיום כמחצית מצורכי המים לשימוש בייתי באמצעות מתקני התפלה  •

 לא ינצלו מים בכמות כזו מהכנרת.

 בעלייה בשימוש מי קולחים בחקלאות מקטינה את הצורך בשאיבה נוספת מהכנרת למטרה זו. •

והרו השימוש במים מותפלים שנוספו למערכת המים אפשרו לעלייה בכמות שפכים אשר יט •

 שיהפכו בסופו של דבר למי קולחים נוספים.
שימוש נוסף במי קולחים נעשה כאשר הם מוזרמים ומוחדרים לאקוויפר להשגת טיהור נוסף 

של מי הקולחים והפיכת למי "מושבים", דבר נוסף, לאגירה עונתית ורב עונתית של מי 

 מושבים באקוויפר כדי לנצלם להשקייה לפי הצורך בחקלאות.

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 :2010ל  2000השינוי שחל ביצוא של תעשיות הטכנולוגיה העילית בין השנים  . א. 3

 חל גידול בולט ביצוא תעשיות הטכנולוגיה העילית.   2010עד  2000משנת 

 שני הגורמים לשינוי זה הם: 

צמיחה בתמ"ג שהביאה לקשרי מסחר בינלאומיים, שכלול תחומי האינטרנט והתקשורת  -

 ביצוא. הסלולרית הביא לצמיחה 

 כח אדם משכיל ומיומן המהווה הון אנושי, התמחות ביצוא הביטחוני. -

 ב. 

 . 2010-2005השינוי שחל ביצוא תעשיות הטכנולוגיה המסורתיות בין השנים   ) 1

יצוא תעשיות הטכנולוגיה המסורתית היה קטן משום שהשתלבותה של ישראל בכלכלה 

. חשיפה בתחום האופנה המיובאים מחו"לתחרות קשה עם מותגים גרם להגלובלית העולמית 

ליבוא מתחרה גרמה לסגירת מפעלים ו/או מיזוגם עם חברות בינלאומיות. התחרות הקשה עם 

 מוצרים זולים מהמזרח הרחוק האטה את היצוא התעשייתי. 

 ההשפעות על השינוי של מפעלי התעשייה המסורתית בישראל:  )2
 ומצטמצם, מפעלים נסגרים עובדים מפוטרים.היקף התעשייה המסורתית הולך  -

צרכנים מעדיפים את המוצרים הזולים (הייבוא של המזרח הרחוק), יש ביקוש מועט  -

למוצרים מתוצרת הארץ.  פוטרו אלפי עובדים, היו מפעלים מסורתיים שהתמזגו עם מפעלים 

נסטלה" וכך לא אחרים והתייעלו. חברת "אסם" לדוגמא, התמזגה עם החברה הבין לאומית "

 נפגעה מהתחרות.

 

 התיישבות בנגב. 4

אקלים מדברי, מקשה על החיים במקום, מצוקת מים חריפה וקרקע בלתי  –מאפיין פיסי    .א

 פוריה.

מחסור בר המייקר את עלויות ההובלה. ריחוק ממרכז הארץ, ד –מאפיינים אנושיים 

 הגיע לאזור.במקומות עבודה דבר המונע מאוכלוסיית הגלעין ל

 מחצבים,  התאמה לתיירות, חקלאות.–שלושה מאפיינים שמאפשרים פיתוח ענפי כלכלה    .ב

כריית מחצבים באזור המכתשים, הפקת הפוספטים בנחל צין ובאורון, הובלתם ברכבת לנמל 

וגי, תיירות תיירות מדברית הכוללת את מכתש רמון המהוה חלון גיאול אשדוד לצורך יצוא.

מרפא בערד ובים המלח, ביקור בהרים הנבטיות, הקמת בתי מלון וצימרים למשל, מלון 

חקלאות  בראשית הממוקם על מצוק המכתש. גם מלון בוטיק לרוכבי אופניים במצפה רמון.

של ירקות מבכירים בערבה תוך שימוש באקויפר של מים מליחים הזקוקים לטיהור, חממות 

 ת.וטפטפו



 
 

 
 

עיר הבה"דים (בסיסי ההדרכה) היא תוכנית לפינוי בסיס צריפין והעברתו אל הנגב. התוכנית    .ג

תסייע בפיתוח הנגב בעזרת העברת אוכלוסיה מהמרכז אל הנגב (אנשי קבע, למשל, שיאלצו 

לשנות את מקום מגוריהם) ויצירת מקומות עבודה חדשים לתושבי האזור. כמו כן, יוקמו 

 שתיות של כבישים ויתפתחו שירותים חדשים כמו בתי ספר, מרפאות ומרכזי קניות.באזור ת

 

 תוכנית מתאר ארצית .5

ל נושאי שמכסה את כל שטח המדינה ואשר עוסקת בכ תוכנית -)א"תמ( ארצית מתאר תוכנית    .א

המתאר  . מתוכנית זו ולפיה גוזרים בהמשך את תוכניותהתכנון, הפיתוח, התשתיות

 .המקומיות (תוכניות עירוניות)

 סוגי מרקמים: .ב

 מרקם עירוני -        

 מרקם כפרי -        

 מרקם חופי -        

 מרקם שמור משולב -        

 מרקם שמור ארצי -        

 

 חלוקת ישראל לאזורי מרקם שונים:

 . המדינה של והפיתוח הבנייה לצורכי מענה  -

 , פיתוח בר קיימא.הבאים לדורות הקרקע עתודות ועל הפתוחים השטחים על שמירה -

 

 מטרות ריכוז הבנייה בארבעה מטרופולינים: .ג

 , מבחינה כלכלית וחברתית.הקיימים יםינוהמטרופול הערים חיזוק -         

 שמירה על שטחים פתוחים לעתיד.  -         

רצועות חיץ רוחביות. אלו יפרידו בין המטרופולינים וישמרו ניתן לראות שדרות אורך ו 2במפה ב'

 את השטחים הפתוחים.

 

 מנהרות הכרמל .6

מנהרות הכרמל עוברות דרך הר הכרמל מאזור צומת הצ'ק פוסט   ועד מחלף חיפה  –תוואי    .א

 דרום (מרכז הקונגרסים) כשבדרך מחלף יציאה ליד הגרנד קניון.
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 מטרות כריית המנהרות: .ב

   נשר ואזור הצ'ק פוסט לצידה השני  קיצור דרך והפחתת זמני הנסיעה מהקריות, עכו, נהריה,  -   

 של חיפה ולכביש החוף.     

 הפחתת עומסי התנועה בעיר, במיוחד ב"מער" הסמוך לאזור הנמל. -    

 הפחתת זיהום האוויר בעיר. נגישות נוחה לשכונות של חיפה ובמיוחד לאוניברסיטה. -    

 

מוש קרקע נוסף הנראה בתמונה הוא "מגורים".המחלף משלים את המגורים כיוון שהוא שי    .ג

מקל על נגישות התושבים אל ביתם אך באותו זמן הוא גם מתחרה משום שהוא יוצר רעש 

 וזיהום לתושבי הבתים.

ניתן להתייחס גם לגינון סביב המחלף. הנוף יפה לנוסעים בכביש אך מתחרה בו בנושאי זיהום 

 יבה.הסב

 

 "מחצבות עזובות במרחב חיפה: ממפגע סביבתי לנכס ציבורי" -. מאמר7

 : מפגעים סביבתיים .א

 הפרת המאזן האקולוגי על ידי פגיעה בנוף ויצירת "פצע" מכוער בשטח. -

 סכנה לזיהום אקויפר מי תהום. -

 נחלים.סחף קרקע שבו החצובה משנה את אופי הקרקע ויוצרת תוואי זרימה חדש של  -

 

 :מפגעים בטיחותיים

 העדר גדר היקפית המסכנת את תנועת האנשים, במיוחד ילדים. -

 סכנת מפולת והתמוטטות. -

 

 :מפגעים חברתיים

 פגיעה בערך הקרקע, כולל בשכונות מגורים סמוכות. -

 חוסר יכולת לנצל את הקרקע לצורכי המשך, במיוחד לאור דלדול רזרביות הקרקע. -

 

תהליך הסדרת מחצבות נעשה לאחר סיום החצובה ולפני השיקום, והוא כולל פינוי פסולת בנין,  .ב

בנוי ערמות טפל שאינן נחוצות, פינוי מתקנים, יצוב הדפנות והכנת תשקיר של הסביבה. המטרה 

 היא למנוע מפגעים בטווח הקצר.

וכנית מפורטת שיקום מחצבה נעשה לאחר הכרזה סטטורית שהמחצבה נטושה ואישור ת

 לשיקום.



 
 

 
 

הקרן צוברת  מחצבות שנועדה לממן פעולות שיקום.במדינת ישראל הוקמה קרן לשיקום  .ג

כספים מהפרשות של בעל המחצבה במהלך פעילותה, בתום החציבה הקרן מחזירה את הכסף 

 על מנת להשתמש בו לצורך שיקום. 

פור הנוף, שמור בע"ח על ידי השבתה לסביבה הפיסית, ש בשטח פתוח ניתן לשקם מחצבה

 וצמחים המתפתחים בסביבה. לשיקום זה יש ערך חינוכי רב כמו מחצבות שורש.

כמו כן, ניתן לשקם למטרות נופש ותיירות בהתחשב בצורכי האוכלוסייה. שיקום זה יעשה 

בעיקר במידה והמחצבה סמוכה לשמורת טבע או גן לאומי. למשל, מחצבת כרמיאל שהפכה 

 לפארק. 

שטח בנוי מאפיין אזורי תעשייה. במידה ובשטח המחצבה ממוקמים מפעלים נלווים שיקום ב

לתחום החצובה, סביר להניח ששיקום המחצבה יאפשר הרחבת שטחי התעשייה באזור 

ושיפור הנגישות. יש לבצע סקר אשר יוכיח את התאמת הקרקע לתעשייה מבחינה הנדסית. 

 למשל, אזור התעשייה חצב.

בת אזורי מגורים תלוי בקרבת המחצבה אליהם, בגודל השטח. מחצבות שיקום לצורך הרח

 שנבנו מעל צלע הר עדיפות בגלל התאמתן ההנדסית. למשל, מחצבת חיפה ונשר.

 
 


