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 תכנון מרחבי : .1

התכנון המרחבי הוא ארגון והכנה של פעולות הפיתוח המתקיימות במרחב מסוים  .א

במטרה להיטיב עם האוכלוסייה. התכנון המרחבי שואף למזער את ההשפעות 

השליליות של הפיתוח ולצמצם את טביעת הרגל האקולוגית ולמקסם את ההשפעות 

החיוביות שלו. בתהליך התכנון המרחבי עוסקים בהיבטים הפיזיים של הפיתוח 

(בינוי, סלילת כבישים ועוד) וגם בהיבטים נוספים, שיש להם השפעה על המתרחש 

 .החברה, הכלכלה, הביטחון, הסביבה במרחב ועל עיצובו ובהם,
קיימא. העיקרון שבמפת מרכז קנברה הוא שמירה על איכות הסביבה ופיתוח בר 

פארק ים, מגורים, מגרשים  –הלכה למעשה, כמו כן, הפרדת שימושי קרקע 

 שעשועים, שמירה קפדנית על השטחים הפתוחים. 

המצדדים בעד מעורבות כוחות השוק בתכנון המרחב, טוענים כי היזמים הפרטיים   .ב

מקדמים את תהליכי הפיתוח טוב יותר מאשר המדינה. המוטיבציה של היזמים 

טיים להצליח והתחרות החופשית הנוצרת עקב כך בשוק מניעות את היזמים הפר

לפעילות מהירה ויעילה ולאספקה של המוצרים או שירותים באיכות גבוהה, בכך הם 

גורמים לצמיחה ולפיתוח. הממשלה לא מממנת את תהליכי התכנון ובכך נחסך כסף 

 רב לציבור.

רחב טוענים כי היזמים רואים את המצדדים במעורבות המדינה בתהליך תכנון המ    -

מקסום הרווחים הפרטים ולא את טובת הציבור. המדינה רואה את טובת השכבות 

החלשות באוכלוסייה ואת צורכיהן, כמו כן הרצון לרווח של כוחות השוק עלולה 

להעלות מחירים ללא הצדקה ולפגוע באיכות הפיתוח לציבור. המדינה יכולה להתערב 

ותקנות, הטלת קנסות . המדינה מסוגלת לדאוג לפיתוח בר קיימא  ע"י אכיפת חוקים

 באופן יעיל יותר.

"ארגוני המגזר השלישי" הם: גופים המשפיעים על תהליכי התכנון והפיתוח בעולם,  .ג

 ארגונים לא ממשלתיים, עמותות שהן מלכ"ר שמכונים "המגזר השלישי".

שייכים אליו פועלים ללא מטרות רווח היתרון של המגזר השלישי הוא בכך שהארגונים ה

אלא למטרות מגוונות, שלתפיסתן המדינה איננה מטפלת בהן מספיק, הם משפיעים על 

פיתוח המרחב במדינה ועל עיצובו. (לדוגמא: "ארגונים ירוקים" למען הגנת הסביבה 

 עמותת אדם טבע ודין) 

ומה לאיכות החיים היתרון של המגזר השלישי בהשפעה על תהליכי התכנון הוא בתר

 במדינות שבהן הוא פועל למעורבותם ואחריותם של האזרחים לנעשה במדינותיהם.

החיסרון הוא בכך שלפעמים הם פועלים בדרכם שלהם, למען מטרותיהם המיוחדות 

 ואינם רואים את צורכי המדינה כולה, בעיקר בתחום הכלכלי. 

 



 
 

 
 

 תחבורה ימית  .2

ור היבשתי המייצר את הסחורות המיוצאות דרך נמל זהו האז -עורף כלכלי של הנמל .א

 מסויים ומקבל את הסחורות המיובאות דרכו.
האזור היבשתי שמעבר לים, שאליו נשלחות הסחורות היוצאות מן  –חזית של נמל 

 הנמל ושממנו מגיעות הסחורות אל הנמל, כלומר יעדי היצוא. 

ת שפך נהר יאנג צה, ומזרח האזור שמסביב לשנגהי כולל א –עורף הנמל של שנגהי 

 סין.

העורף הכלכלי של נמל לוס אנג'לס הוא רוב שיטחו של החוף המערבי של ארצות 

 הברית ובמיוחד מדינת קליפורניה.

 

 שלושה יתרונות של נמל שנגהי: .ב

 מפרץ טבעי המקל על בניית נמל שבו האוניות מוגנות מפני רוחות.  -

הנשפך ליד העיר מהווה נתיב שיט לאזורים המרוחקים מהעיר ובכך  נהר היאנג צה -

 גדל העורף הכלכלי של הנמל, דבר המגביר את היקף העבודה והפעילות בו.

מיקום העיר במזרחה של סין בקרב האוכלוסייה הרבה המהווה את אזור הגלעין  -

 של המדינה.

 

חל גידול בולט בנפח הסחורות שעברו בו ואילו בלוס אנג'לס חלה ירידה  בנמל שנגהי .ג

 קטנה בכמות המטענים. 

 ההסברים לעליה בכמות המטענים בשנגהי הם:

גלובליזציה. כניסת חברות רב לאומיות לסין בכל התחומים תוך ניצול כח האדם -

 ם ורוכסנים. הרב והזול שלה, יצר יצוא עצום בתחום הביגוד, הצעצועים, הכפתורי

הצמיחה הכלכלית המהירה במיוחד במזרח סין, בניית מסילות ברזל, כבישים  -

 מהירים גרמה לעלייה ברמת החיים שיצרה גידול בביקוש לסחורות מיובאות.

 

 מודל התמורה הדמוגרפית .3

גידול האוכלוסיה הוא בעיה בשלב השני של המודל. הילודה נשארת גבוהה והתמותה  .א

יל לפיצוץ אוכלוסין. אוכלוסיית הילדים גדולה מאוד כלומר, האוכלוסיה יורדת, מה שמוב

 הנתמכת עצומה.

בשלב זה הריבוי הטבעי נמוך מאוד, רמת ההשכלה גבוהה, הנשים מחפשות קריירה 

, כלומר, ככל שעולה כמת D.I.N.Kומשום כך מספר הילדים קטן, הן פועלות על פי עיקרון 

 וכלוסיה מצטמקת. ההכנסה, קטן שיעור הילודה והא



 
 

 
 

חוקית  והגירה ילודה עידוד – נותפתרו צעירים הם משאב חסר במדינות מפותחות. .ב

 .נכנסת

בכפייה כמו בסין (חוק הילד  –גידול אוכלוסיה הוא בעיה במדינות מתפתחות. פתרונות  .ג

היחיד) או בעידוד כמו בהודו ומצרים. ניתן כמובן גם לסבסד אמצעי מניעה, לקיים 

 לתכנון המשפחה בבתי ספר , שימוש באמצעי התקשורות לתעמולה והסברה. תוכניות

 

 ישובים כפריים וישובים עירוניים .4

 מגמות שינוי: .א

מיליארד) ומשם המשך עליה  0.8( 2010עליה עד שנת  –עירוניים במדינות המפותחות 

 מתונה (תחזית).

המשך ירידה מתונה  מיליארד) ומשם 0.3( 2010ירידה עד  –כפריים במדינות המפותחות 

 (תחזית).

מיליארד) ומשם המשך  2.5(מעל  2010עליה חדה עד  –עירוניים במדינות המתפתחות 

 עליה (תחזית) חדה עוד יותר.

מיליארד) ומשם המשך עליה מתונה  3( 2010עליה עד  –כפריים במדינות המתפתחות 

 כשמשם המגמה משתנה לירידה (תחזית). 2020(תחזית) עד 

 

מההגירה הדולה מהכפר לעיר העיר, העיר קורסת מבחינת יכולתה לשאת את  כתוצאה .ב

תושביה ונוצר דגם של עיר "ראשה", כלומר מדרג עירוני לא מאוזן שבו העיר הראשה 

של גרף העיור  2גדלה בקצב מואץ, בפער גדול מיתר הערים במדינה, והיא נמצאת בשלב 

 הקלאסי.

 בחקלאות.ירידה בולטת במספר המועסקים  - .ג

מעבר מעיסוק בחקלאות לעיסוק במסחר, שירותים ותיירות, מתחילה יוממות אל הערים  -

תהליך הפרוור. זוגות צעירים עם ילדים מעדיפים להתגורר מחוץ לעיר תוך ניצול  -הגדולות

איכות החיים הגבוהה, מקום נוח לגידול ילדים, מחיר קרקע זול בראשית שלב האיכלוס, 

 רה. הפרוורים הופכים לישובי שינה.העדר עומסי תחבו
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 גלעין ושוליים באיחוד הארופי. .5

גרמניה (תמ"ג גבוה ושיעור נמוך של מועסקים  –מדינות בגלעין האיחוד הארופי  .א

 .בחקלאות) ובריטניה (כנ"ל)

פורטוגל, בולגריה ורומניה (תמ"ג נמוך, מיעוט  –מדינות בשוליים של האיחוד 

 מחוברי אינטרנט).

גב כלכלי, פתיחת גבולות מבחינת מכסים, יצירת מקורות תעסוקה  –יתרונות  .ב

 מגוונים בכל מדינות באיחוד האירופאי, גידול בסחר ביניהן.

אובדן זהות לאומית, חדירת התרבות המערבית, אמריקניזציה העלולה  –חסרונות 

 לפגוע בתרבות ובמסורת המקומיים.

מדינות הגלעין של האיחוד בריחת מוחות. אוכלוסיה אקדמאית תעדיף להגר ל -

 האירופי כמו גרמניה ובריטניה בגלל תנאי שכר טובים יותר ורמת חיים גבוהה יותר.

 

 חקלאות .6
בתמונה אחת רואים טרקטור המבצע חריש עמוק באדמה ובכך חוסך ידיים עובדות ומבצע 

 את העבודה ביעילות רבה. 

במהירות ובכך למנוע רואים מטוס ריסוס המסוגל לרסס שטחים גדולים  2בתמונה 

 התפשטות מחלות או חיידקים בגידולים החקלאיים.

רואים חממות שבהן ניתן לגדל גידולים חקלאיים תוך ניטרול הקשיים הפיזיים  3בתמונה 

 משום שניתן לחמם או לקרר חממה בהתאם לצורך.

רואים מערכת השקייה ממונעת המסוגלת להשקות מרחבי ענק בו זמנית  4בתמונה 

 ירות.ובמה

מטוס ריסוס מפזר חומרים כימיים רעילים העלולים לחדור לאקויפר של מי התהום  – ב.

 ולזהמו, עלול לגרום לפגיעה בדישון האדמה.

 החממות תופסות שטחים פתוחים ויוצרים פסולת מוצקה רבה. -

ג. חקלאות בת קיימא היא חקלאות השומרת על איכות הסביבה למען הדורות הבאים 

 בחקלאות אורגנית.ומתרכזת 

חקלאות אורגנית כוללת שימוש בדישון טבעי בלבד ללא חומרים כימיים, הדברה ביולוגית 

כלומר, אין שימוש בריסוס מזיק, משתמשים בחרקים נגד חרקים, הנדסה גנטית התואמת 

שבה ממציאים זנים חדשים וגידולי מזון חדשים, שימוש  את אופי החקלאות בת הקיימא

 בטכנולוגיה מודרנית של השקייה בטפטפות. 

 



 
 

 
 

 

 אנרגיה .7

משום שהיא מדינת עתירה במשאבים ובמקורות אנרגיה  בנורבגיה צריכת הנפט מועטה   .א

מתחדשים כמו אנרגיה הדרואלנטרית, שימוש בעץ להסקה. מדינה מודרנית זו מקדישה 

שמירה על איכות הסביבה לכן סביר להניח שהיא תעדיף להשתמש במעט מאמצים רבים ל

נפט. יש לציין שמקור אנרגיה מתכלה לא מאפשר תכנון לטווח ארוך. נורבגיה מעודדת שימוש 

 בתחבורה ציבורית ובך מצמצמת את רמת המינוע, דבר המקטין את צריכת הנפט.
ת, רמת חיים נמוכה, צריכת האנרגיה בניגריה צריכת הנפט מעטה משום שזו מדינה לא מפותח

בה אינה גבוהה. מלחמת האזרחים ארוכת השנים מונעת פתוח תשתיות ולא מאפשרת קידום 

 המדינה.

 עליה בביקוש לאנרגיה בעולם נובעת מהסיבות הבאות: .ב

 גידול בולט באוכלוסיה בעולם. -

 עליה ברמת החיים, גידול ברמת המינוע. -

 

חשבת בתנאי האקלים בכל אזור ומאפשרת חיסכון באנרגיה בנייה המת -בניית תואמת אקלים .ג

לצורכי חימום וקירור, היא מכונה גם בנייה ירוקה. בבנייה כזו יש להתחשב בקרינת השמש, 

כיוון הרוחות, סופות אבק ומטרדים של זיהום אוויר. באזורים חמים בונים בתים עם פתחי 

פה, צובעים את הקירות בגוון בהיר. באזורים אוורור הפונים לכיוון הרוחות, מונעים בנייה צפו

  קרים בונים מבנים עם חומרים מבודדים.

 


