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מיומנויות ומשחקי מפה
היכרות עם מפות ואטלסים
חוברת המיועדת לתלמידי תוכנית היל"ה
הלומדים ל 10 -שנות לימוד בגיאוגרפיה.
החוברת מהווה בסיס להכנה ליחידת נתי"ב
ל 12-שנות לימוד ובגרות בגיאוגרפיה.

כתיבה ועריכה :אילת כ"ץ  -מנחה
ומדריכה ארצית לגיאוגרפיה.
תוכנית היל"ה החברה למתנ"סים 2011 -
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גיאוגרפיה
הפירוש המילולי של המילה גיאוגרפיה הוא :תאור פני השטח .מאז מקצוע
הגיאוגרפיה עבר שינויים רבים ,וכיום ,ההגדרה המקובלת היא שגיאוגרפיה הוא
מקצוע אינטגרטיבי המשלב תחומי דעת שונים :ממדעי הטבע ,החברה והרוח.
זהו מקצוע המציג את הקשר בין האדם והסובב אותו.
פתחו כל עיתון יומי ,ותוכלו למצוא עשרות כתבות ונתונים העוסקים בגיאוגרפיה.
לימוד הגיאוגרפיה מרחיב את בסיס הידע וההשכלה הכללית של התלמיד.
מטרת החוברת שלפניכם היא לפתח מיומנויות יסוד המבוססות על כך שהמפה היא
שפת הגיאוגרפיה ,לכן הבסיס הוא מיומנויות הנדרשות בקריאת מפות ,בהוצאת
נתונים ,ובהפקת מידע מהם .הלמידה והתרגול יעשו תוך שימוש באטלס
אוניברסיטאי /כרטא ,ובאטלס ישראל .ההדגמה תהיה בעיקר מארץ ישראל והמזרח
התיכון.
המידע והכלים שתקבלו ביחידה זו יעזרו וישמשו אתכם בהמשך לימודי הגיאוגרפיה
ובחייכם כאזרחי המדינה והעולם.

אני מקווה שתהנו מהפעילויות ,וחווית העבודה והלמידה עם מפות ואטלסים,
ותפיקו מכך תועלת.
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מיהו אטלס? ומדוע לכל ספר המכיל מפות קוראים אטלס?
אטלס -הוא דמות במיתולוגיה היוונית .פירוש השם ביוונית "זה שהעז או סבל" .אטלס הוא בנם
של הטיטאנים יאפטוס ואסיה ,ואחיהם של פרומתאוס ,אפימתאוס ומנואטיוס .בשל מלחמתו לצד
הטיטאנים נגד אלי האולימפוס ,העניש אותו זאוס מלך האלים בנשיאת הנטל של כיפת השמים
והארץ -כדור הארץ על כתפיו.
כחלק מ 12-המטלות שלו ,רימה הגיבור הרקולס את אטלס כדי שישיג לו את התפוחים הזהובים
של ההספרידות (בנותיו של אטלס ,נימפות ששמרו על המטע של הרה אשתו של זאוס .התפוחים
הבטיחו חיי אלמוות לכל מי שאוכל אותם) .הרקולס הבטיח לאטלס ,להחזיק את כדור הארץ לזמן
קצר .כשחזר אטלס עם התפוחים ,הוא החליט לא לקחת את הכדור בחזרה מהרקולס .הרקולס
רימה אותו בכך שהסכים לתפוס את מקומו ,בתנאי שיחזיק את הכדור לרגע אחד ,בזמן שהוא
מסדר את הגלימה שלו כריפוד לכתפיים .אטלס הסכים ,והרקולס עזב במהירות .אטלס נשאר עם
כדור הארץ על כתפיו.
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האטלס הוא ספר המכיל מפות מסוגים שונים ,ומכיל כמות עצומה של מידע גיאוגרפי להכרת
העולם .ספר המפות המודרני הראשון הוכן על ידי הקרטוגרף הבלגי ארטליוס ופורסם בשנת
 .1570על כריכת אחד מספרי המפות הראשונים ,נראתה דמותו של אטלס מהמיתולוגיה היוונית
כשהוא נושא את כדור הארץ ,ומאז "נדבק" השם "אטלס" לכל ספרי המפות.

מפת העולם כפי שהופיעה באטלס הראשון בעולם  -שנת 1570
א .ציינו שני דברים דומים ושונים בין המפה שלפניכם למפת העולם
המדינית הנמצאת בסוף האטלס.

ב .דפדפו באטלס ורשמו שלושה סוגי מפות השונות זו מזו.

ג .הציגו שלושה הסברים לשאלה :לשם מה אנו זקוקים לכל כך הרבה
מפות?
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היכרות עם הגלובוס ומפת העולם

הגלובוס הינו דגם מוקטן של כדור הארץ ,והוא מציג את העולם בצורה הקרובה ביותר לצורתו
האמיתית שהיא כדור .הגלובוס מייצג בעצם את מפת העולם.
ניתן לראות בגלובוס את שטחי היבשה הימים והאוקיינוסים של כדור הארץ .ניתן להבחין כי
שטחי המים משתרעים על שטח גדול בהרבה משטחי היבשה.ניתן לראות כי חלק מהיבשות
מחוברות זו לזו ,כמו יבשת אסיה ואירופה ,וחלק מהיבשות מופרדות על ידי אוקיינוסים ,או
ים.האוקיינוסים והימים בניגוד ליבשות ,הם שטחי מים רצופים והגבול ביניהם אינו ברור  -אי
אפשר לדעת היכן בדיוק מתחיל אוקיאנוס ,והיכן הוא מסתיים.
לגלובוס יתרונות ומגבלות כמו יתרונות ומגבלות של מפות שטוחות .כדי לקבל תמונת עולם
מושלמת יותר ,רצוי ומומלץ להשתמש הן במפות שטוחות המודפסות באטלסים והן בגלובוס.
מגבלות הגלובוס :בגלובוס קשה למצוא מקומות ,כי אין עליו מספיק מקום ואפשרות לסמן בו כל
מקום ומקום בעולם .במפה שטוחה המתארת את העולם קיימת אותה מגבלה ,אך ניתן להתגבר
עליה בהכנת ושרטוט מפות שטוחות נוספות המראות בצורה מפורטת יותר חלקי עולם ,יבשות,
וסוגי מפות שונות .מגבלה נוספת של הגלובוס :כאשר אנו מסתכלים על הגלובוס ,איננו יכולים
לראות בבת אחת את כל הכדור ,בעוד שבמפה השטוחה ניתן לעשות כן ,אך העולם נראה כאילו
יש לו קצוות .בנוסף ,לא נוח לשאת את הגלובוס ממקום למקום  -לעומת נוחיות הנשיאה של
המפה השטוחה.

שאלה:
א .ציינו שני יתרונות ושני חסרונות של הגלובוס
ב .ציינו שני יתרונות ושני חסרונות של המפות באטלס .היעזרו במפה
המדינית העולמית המצויה בסוף האטלס.
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מבנה וארגון האטלס
פתח את האטלס ורשום את שנת הוצאתו __________
המפות הראשונות באטלס שייכות למדינת _______________
רשום לפחות  6סוגי מפות שונות השייכות למדינה שציינת __________ ______________
___________ __ ______________ _____________ _____________________
מה שם האזור המוצג באטלס לאחר המדינה הראשונה? _______________
ציין שמות  3מדינות הנמצאות באזור __________ _____________ _____________
ציין את סדר היבשות כפי שהן מופיעות באטלס  .העזר במספרים ()1-5
אירופה
אפריקה
אוסטרליה
אמריקה
אסיה
כתוב מהי המגמה על פיה מסודרות המפות באטלס?
__________________________________________
ציין  3סוגי מפות נושאיות המופיעות באופן קבוע לכול יבשת( .פרט למפות הפיסיות)
_________________________________________________
לאחר שעברת על מפות היבשות הגיע מקום המקום למפות עולמיות .ציין  3סוגי מפות עולמיות
שונות____________ _________________ ___________________ .
____________ ______________ ____________________
נניח שהיית תלמיד בארה"ב  ,אילו מפות היו ראשונות? (מבחינת סדר המפות)

מפתח השמות ( אינדקס)

בסוף האטלס נמצא מפתח שמות (אינדקס) מצא אותו באטלס.
האינדקס מסודר על פי אותיות ה-א -ב .בתחילתו תוכל לראות רשימת קיצורי
מילים.
אם רצונך למצוא מקום בעולם חפש אותו באות המתאימה .ליד כל שם מופיעים
אותיות ומספרים  .המספר הראשון הוא העמוד באטלס ,אחריו מופיע אות ומספר
המציינים את מיקום השם הגיאוגרפי באטלס שלך.
תוכל לראות שכל מפה מחולקת למשבצות  ,על הציר המאונך מופיעים מספרים
בצבע אדום ,על הציר המאוזן מופיעות אותיות בצבע אדום .המפגש בין האות
המבוקשת למספר המבוקש ייתן לנו את המיקום של השם הגיאוגרפי שחיפשת.
חשוב לדעת! האינדקס שונה מאטלס לאטלס ,ותפקידו הוא מציאת מקום באטלס
המסוים בלבד.
.1מצא באינדקס את המקומות הבאים :אורלנדו ,פורטסמות,
קולומביה ,נצר סירני ,סוריה ,סידני ,ירושלים.
א .העתק את האותיות והמספרים הרשומים ליד כל מקום (אם יש
קיצורי מילים בדוק את משמעותם ,אם יש אותו שם עם מספר קיצורים
כתוב אותו).
ב .מצא כל אחד מהמקומות במפה המתאימה.

.2בחר עוד שני מקומות המעניינים אותך ומצא אותם באותה דרך.
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העזרו בגלובוס המתנפח ו/או במפה המדינית העולמית הנמצאת בסוף
האטלס וענו
.1מה מהם יש יותר בעולם ,ים או יבשה? _____________
.2ציינו את שמות האוקיינוסים בעולם _____________ ___________ _______________
.3איזה אוקיינוס הוא הגדול מכולם? _____________________
.4רשמו את שם  5היבשות (ציינו את היבשת השישית שאינה נספרת?) ____________
_____________ ________________ ________________ __________________
הידעתם? מהו סמל האולימפיאדה?
 שמות כל היבשות מתחילות באות א'
 סמל האולימפיאדה הוא חמישה חישוקים המחוברים זה לזה -זהו סמל לחמש היבשות
בעולם

היכן עובר הגבול בין יבשת אירופה לאסיה? קיים קושי בזיהוי הגבול בין אירופה ואסיה .גבולות
אירופה :במערב הם ברורים ,הגבול הוא צפון האוקיינוס האטלנטי כולל ספרד ופורטוגל .המדינות
המצויות בדרום הים התיכון שייכות לאפריקה
בצפון הגבול ברור רוסיה -אוקיינוס הקרח הצפוני.
הבעייתיות היא במזרח .הגבול הוא :בהרי אורל ברוסיה .עד הרי אורל זוהי אירופה ,מהרי אורל
מזרחה זוהי אסיה .בדרום :הים השחור הוא הגבול ,תורכיה שייכת לאסיה ,פרט לאזור איסטנבול
השייך לאירופה .קזחסטן ,גרוזיה הם כבר חלק מאסיה.
.5התבונן ביבשות דרג את גודלן בסדר עולה .מהיבשת הגדולה ביותר לקטנה ביותר( .אמריקה
אומנם מחולקת לאמריקה הצפונית ,הדרומית ומרכז אמריקה -אך זוהי יבשת אמריקה)

.6רשום את שמות המדינות המצויות באמריקה הצפונית? _______________
___________________ ________________________
.7היכן יש יותר מדינות ,באמריקה הצפונית או הדרומית? _____________________
.8רשום שמות  3מדינות באמריקה הדרומית ________________
________________________ __________________________
.9התבונן ביבשת אפריקה ,האם יש בה יותר מדינות מאשר באמריקה? (הצפונית המרכזית
והדרומית)
כן או לא? ________________________
.10כתוב את שמות המדינות באפריקה לפי הא' ב'______________.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________
.11רשום שמות שלוש מדינות עליהן לא שמעת מעולם_____________ .

__________________ _________________________
.12כמה מדינות/טריטוריות מצויות באוסטרליה? ציין שתיים.
_____________________________
.13האם אסיה גדולה יותר מאירופה? כן /לא
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.14רשום שמות שתי מדינות גדולות באירופה ___________________
_________________________
.15רשום שמות שתי מדינות קטנות באירופה _________________
____________________
.16ביבשת אסיה :איזו מדינה גדולה יותר? סין או הודו? ______________
.17איזו מדינה גדולה יותר? רוסיה (זכרו את הגבול בהרי אורל) רוסיה או קזחסטן?
____________
.18איזו מדינה גדולה יותר? יפן או סין? _________________
.19סמן בעיגול ,אילו מהמדינות הבאות הם מדינות איים (מוקפות בים) :ווייטנאם ,אינדונזיה,
מונגוליה ,פיליפינים ,אוסטרליה ,יפן ,תאילנד ,ניו זילנד.
.20ציין שתי ערים הגדולות ביותר בכל אחת מהמדינות הבאות
אירן ________________
ספרד ____________________
בריטניה/אנגליה___________________

4

1

3

ג

ב
5

2
ד
6
ב

 .1יבשת אסיה היא הספרה ________
 .2יבשת אפריקה היא הספרה ______
 .3יבשת אירופה היא הספרה ________
 .4יבשת אמריקה הצפונית היא הספרה ________
 .5יבשת אוסטרליה היא הספרה ________
 .6יבשת אמריקה הדרומית היא הספרה ________
האות ג' מציינת את האוקיאנוס ________
 .7האות ב' מציינת את האוקיינוס ________
 .8האות ד' מציינת את האוקיינוס ________
 .9האוקיינוס האטלנטי נמצא בין יבשת _________ ליבשת _________
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 .10אוקיינוס הקרח הצפוני נמצא מצפון ליבשות _____________________________ ,
ו _______________.
 .11האוקיינוס השקט נמצא בין יבשת _____________ ליבשת _____________.
 .12סמנו נקודה על המפה המציינת היכן מצויה מדינת ישראל.
 .13ישראל נמצאת ביבשת _________________.

תן לאצבעות ללכת…… במפות (היעזרו באינדקס)
 .1ציין את שמות שכנותיה של אוסטריה ________________________
 .2סומטרה היא….
א) מדינה באפריקה ב) אי באוקיאנוס ההודי ג) אי באוקיאנוס השקט ד) מדינה באסיה
 .3מדגסקר נמצאת….
א) באוקיאנוס השקט ב) בים התיכון ג) באוקיאנוס ההודי ד) באוקיאנוס האטלנטי
 .4מנה  5איים בים התיכון ,סדר אותם מהקטן לגדול
__________ __________ _____________ _________ _____________
 .5מי גדולה יותר בלגיה או גרמניה?
 .6הרי הפירנאים מהווים גבול בין אילו מדינות? __________ __________
 .7איזו מדינה גדולה יותר ,אלג'יריה  ,מרוקו או תוניס?
.8האם צפון ודרום אמריקה מחוברות?
 .9היכן נמצא מפרץ בנגל? __________________________
 .10מה שם התעלה המפרידה בין אנגליה וצרפת? __________________
 .11האם ניתן ללכת ברגל מגרינלנד לקנדה? כן /לא נמק
 .12מנה  2איים הקרובים לאנטרקטיקה __________ _______________
 .13בין אילו יבשות מפריד מיצר ברינג? ___________ ______________
 .14ליד איזו יבשת נמצאים איי פוקלנד? ________________________
איזו מדינה מיותרת? מדוע
 1סודן ,מצרים ,לוב ,רומניה
 2נמיביה ,אפריקה הדרומית ,מוזמביק ,מרוקו
 3הודו ,פקיסטן ,נפאל,אירן
 4שבדיה  ,נורווגיה ,פינלנד ,פולין
 5יון ,בולגריה ,אלבניה ,איטליה
 6ונצואלה ,קולומביה ,אקוודור,מכסיקו
 7בוליביה ,ברזיל ,ארגנטינה ,קנדה
מדינות וגבולות
לפניך רשימת מדינות ,כל קבוצה גובלת עם מדינה אחת משותפת מצא את המדינה.
 1סומליה ,גבוטי ,קניה ,סודן
 2קולומביה ,ברזיל,גיינה
 3פרגווי ,ברזיל ,פרו ,צילי
 4פולין ,גרמניה ,אוסטריה ,הונגריה ,רוסיה
 5ירדן ,מצרים ,לבנון ,סוריה
 6בלגיה ,שוויץ ,איטליה ,גרמניה
 7אלגיריה ,מאוריטניה
עם מי גובלות המדינות הבאות? מי הן המדינות השכנות שלהן?
אנדורה ________ ________
אפגניסטן _________ ________ _________ _____________
קזחסטן _________ ___________ _________ ______________
נפאל ___________ ________ __________ __________ ____________
תאילנד (טהי ,סיאם ) __________ _________ __________ _____________
גואטמלה ___________ ________ __________

כל הזכויות שמורות ©
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תפזורת מדינות
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מצאו את המדינות הבאות בתפזורת :ישראל ,הונגריה ,דנמרק ,אנגליה ,פולין,
סין ,יון ,יפן ,פרו ,פינלנד ,איטליה ,ירדן ,צרפת ,מצרים ,סוריה ,רוסיה ,ברזיל
ארגנטינה,ספרד קנדה
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לפניך מפת עולם :ציינו את השמות במקום המספרים והאותיות.
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פעילות מאת המורים :אסתר מוסק ועמית ליאור
א.לפניך דף עבודה ובו תפזורת ערי בירה.
ב .מצא וסמן את הערים בדף התפזורת שלפניך
ג .כתוב ליד שם כל עיר בירה ,את שם המדינה שזוהי בירתו( .היעזר באינדקס)

תפזורת ערי בירה
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מאגר ערי בירה
אתונה
פריז
רומא
איסטנבול
לונדון
ירושלים
קהיר
מדריד
בואנס איירס
טוקיו
וושינגטון
מוסקבה
ברזיליה
מכסיקו סיטי
אמסטרדם
קופנהגן
דמשק
מלבורן
בומביי
אוסלו
ביג'ין
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גובה  /פני שטח  /טופוגרפיה
חשוב!!! במפה פיסית צבע מסמל תמיד את גובה פני השטח
פני המים של האוקיינוסים והימים נמצאים בגובה שווה בכל העולם ,לכן נקבע שגובה פני הים
יהיה נקודת ההתחלה למדידת הגובה של כל מקום בעולם.
נקודת התחלה זאת נקראת "גובה פני הים" והיא מסומנת כנקודת גובה אפס.
את המקומות הנמצאים מעל פני הים מציינים בסימן פלוס ( )+או במילים "מעל פני הים" ואת
המקומות הנמצאים מתחת לפני הים מציינים בסימן מינוס ( )-או במילים "מתחת לפני הים".
מפות פיזיות מתארות את פני השטח וגובהו באמצעות צבעים .ברוב המפות הפיסיות מופיעה
מצד ימין או שמאל ,סקלת צבעים המציינת גבהים.

השימוש בצבעים במפות פיסיות הוא בינלאומי ואחיד.
צבע כחול -מסמל מים -ים ,נהרות ,אגמים .ככל שהצבע הכחול חזק יותר ,הים עמוק
יותר ,ככל שהצבע בהיר יותר ,המקום רדוד יותר.
צבע ירוק -מסמל מישור בגובה  0-200מטר .ירוק כהה מסמל גובה נמוך מ 0-מטר-
פירושה עמק/בקעה.
צבע צהוב -פירושו שפלה לרוב גובה  200-1000מטר( .בארץ אנו נוהגים לציין כהרים
גובה מעל  500מטר)
צבע חום -הרים .לרוב מתחיל ב 1000-מטר ומעלה .ככל שהצבע החום חזק וכהה
יותר ,כך ההרים גבוהים יותר.
חשוב!!! במפה פיסית צבע מסמל תמיד גובה פני השטח
 .1ההר הגבוה ביותר בעולם מצוי ביבשת אסיה והוא :א .לוטסה ב .אוורסט גk2 .
גובהו הוא :א 9000 .מ' ב 8850 .מ' ג 8895 .מ'

 .2הנהר הארוך ביותר בעולם מצוי ביבשת אפריקה
והוא :א .אמזונס ב .ינגצה ג .הנילוס
אורכו הוא :א 6693 .ק"מ ב 7100 .ק"מ ג 6902 .ק"מ

כל הזכויות שמורות ©
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.3המקום הנמוך ביותר ביבשה נמצא ביבשת :א.אירופה ב.אסיה ג .אפריקה
עומקו הוא :א 1000- .מ' ב 500- .מ' ג 400- .מ'
(אגלה לכם סוד ..זהו ים המלח בישראל!!!)
.4המקום העמוק ביותר באוקיאנוס נמצא באוקיאנוס:
א.האטלנטי ב .השקט ג .ההודי
עומקו הוא :א 9000 – .מ' ב 11.000 – .מ' ג 10.000 .מ'
פתחו את מפת סוריה ולבנון
נקודות גובה כתובות במפה ולידם הסימון  +או  , -כמובן שכאשר לא מצוינות נקודות גובה ,יש
להיעזר בסקלת הצבעים הנמצאת בצד המפה.
ציינו את גובהו של החרמון המצוי בגבול סוריה ולבנון
באיזה גובה נמצאת בירות לבנון?
מהו גובהו של ג'בל סנין בהרי הלבנון?
מהי הנקודה הגבוהה ביותר בג'בל אנסריה במערב סוריה?
חפשו באינדקס את ההרים הבאים וציינו את נקודות הגובה הגבוהות ביותר המצוינות במפה.
לא מחפשים את המילה הרים ...אלא מחפשים את שם ההרים ולידם הסימן המסוכם הם=הרים
הרי הפירנאים -היכן הם מצויים ,ומה גובהם?

הרי האטלס – היכן הם מצויים ומה גובהם? שימו לב שבאינדיקס
מופיעים מספר פעמים הרי האטלס ,פתחו את האטלס הגבוה.

חלוקת ישראל על פי אזורים טבעיים
בישראל ניתן להבחין ביחידות נוף טבעיות אורכיות.
צבע במפה פיסית פירושו :גובה
צבע כחול -עומק ים ,ימה ,אגם -.ככל שיותר כחול יותר עמוק.
צבע ירוק -מישור גובה בין  0-200מ' .ירוק כהה -מתחת לגובה  0מ' -כמו אזור ים המלח.
צבע צהוב -שפלה -גובה בין  200-1000מ'( .בארץ מתייחס לגובה 200-500 -מ').
צבע חום – הרים -מתחילים בגובה  1000מ' ומעלה .ככל שהצבע החום יותר כהה ,כך ההרים
גבוהים יותר( .בארץ -הרים מתחילים מגובה  500מ')
מישור החוף
משתרע לאורכו של הים התיכון ,אזור מישורי 0-200 ,מ' .אורכו  190ק"מ מנהרייה עד עזה.
הולך ומתרחב לכיוון דרום .בצפון  4ק"מ חוף ,בדרום  40ק"מ חוף .מופסק על ידי בליטת הכרמל
לים.
השפלה
רצועה קטנה ,אזור של גבעות נמוכות בין  200-400מ'  .קשה לסמן את גבולות השפלה ,אורכה 45
ק"מ ,רוחבה  15ק"מ .הישובים המרכזיים הם :מודיעין ,רמלה לוד,רחובות.
אזור ההר
ההרים חוצים את ישראל מצפון לדרום ,כוללים יחידות משנה רבות
הרי הגליל העליון גובה ממוצע  500-1000מ' .ההר הגבוה הוא____________ גובהו_______ .
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הרי הגליל התחתון -גובה ממוצע  500-600מ' .ההר הגבוה הוא__________ גובהו_________.
ההר המפורסם ביותר בגליל התחתון הוא_______________.
הרי שומרון -גובה ממוצע  600-1000מ' .ההר הגבוה הוא__________גובהו___________.
הרי יהודה -גובה ממוצע  500-1000מ' .ההר הגבוה הוא __________ גובהו __________.
הרי הנגב -גובה ממוצע  500-1000מ' .ההר הגבוה הוא___________ גובהו____________
הרי אילת -גובה ממוצע  500-1000מ'.ההר הגבוה הוא___________ גובהו___________.
השבר הסורי – אפריקאי
מצוי בצד המזרחי של ישראל .מחולק ל 3-יחידות משנה.
עמק החולה -מגבול הצפון עד הכינרת.
בקעת הירדן -מהכינרת עד ים המלח.
הערבה -מים המלח עד אילת.
הגובה ברוב היחידות נמוך מפני הים .מ 200-מ' עד  403-מ' זהו ים המלח המקום הנמוך ביותר
בעולם.
נהר הירדן זורם ב 2-היחידות הראשונות והוא מהווה גבול בין ישראל למדינת ירדן.
רמת הגולן
האזור היחיד במדינה המצוי ממזרח לנהר הירדן .רמה= אזור גבוה ,שטוח.
גובה ממוצע  600-1200מ' .ההר הגבוה ביותר הוא______________גובה____________
שיא ההר מצוי ב__________ גובהו____________.
הרים גבוהים נוספים העוברים את ה 1000-מ' הם__________ __________ __________ :
רמת הגולן סופחה לישראל בחקיקה והיא :חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל.
יושבים בה כ 25.000 -דרוזים ב 4-כפרים :עין קיניה ,בוקעתא ,מג'דל שמס,מסעדה.
ברמת הגולן כ 25.000 -ישראלים היושבים בישובים כפריים .העיר היחידה היא קצרין שבה כ5000-
נפש.
מפת גליל גולן_
המדינה הנמצאת מצפון לישראל היא ____________________
הרי הגליל העליון ,גבוהים יותר מהרי הגליל התחתון נכון/לא נכון.
בגליל העליון מצויים ההרים הבאים -ציין את גובהם.
הר הלל __________ הר שזור __________ הר מירון __________
הוסף שמות וגובה של  2הרים נוספים בגליל העליון.
הר ______________ הר ________________
האם הר מירון הוא הגבוה ביותר? כן/לא
בגליל התחתון ההר הגבוה ביותר הוא הר___________ גובהו _____________
ציין שמות  2הרים וגובהם בגליל התחתון.
הר ____________ הר___________________
אני עיר עתיקה ,נמצאת בגליל העליון ,צפונית מזרחית לכנרת .לידי נמצא הר כנען.
מי אני? ________________ (שמי בעל  3אותיות)
בגליל התחתון יש בקעות (בקע-עמק=אזור נמוך) ציין שמות  2בקעות:
____________________ _____________________
הר הכרמל מגיע עד לים התיכון .העיר הנמצאת עליו ולרגלי ההר היא? _____________
מה שם העמק הנמצא ממזרח לכרמל? _________________
העמק מפריד בין שתי יחידות נוף _הג_______________ ו הש _______________
רמת הגולן הוא האזור היחיד בישראל הנמצא ממזרח לנהר הירדן.
בגולן הרים רבים העוברים את גובה ה 1000-מטר.
באות א' הר _______________ גובה _______________
באות ב' הר _______________ גובה _______________
באות ו' הר ______________ גובה ________________
באות ח' הר _____________ גובה _______________
באות ר' הר _______________ גובה _______________
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סימנים מוסכמים
לכול מפה יש סימנים מוסכמים ,וכולן "מדברות" בשפת הסימנים.
המידע במפות מיוצג באמצעות סימנים מוסכמים -סימנים שנבחרו לייצג תופעות הקיימות
במציאות .כדי שהמפה תהיה אמצעי תקשורת יעיל ,אנו צריכים להכיר וללמוד את שפת סימנים.
המקרא של המפה הוא מעין מילון של הסימנים המוסכמים.
פתחו את מפת גליל גולן בתחילת האטלס ורשמו כיצד מסומנת
מסילת ברזל?
כביש ראשי?
נחל?
ציינו עוד שני סימנים מוסכמים.

פתחו את מפת המזרח התיכון-כלכלה היעזרו בסימנים המוסכמים
וענו
 .1איזה משאב מצוי בכמות גדולה סביב המפרץ הפרסי?
 .2מה מגדלים לאורך נהר הנילוס במצרים?
 .3ציינו שלושה גידולי חקלאות בתורכיה-
 .4ציינו שלושה משאבי טבע/מחצבים בתורכיה-
 .5ציינו שלושה גידולי חקלאות בתימן-
 .4היכן מגדלים כותנה?
 .5היכן מגדלים צאן?
 .6היכן מגדלים גמלים?
 .7מה פירוש הסימן תו?
 .8מה פירוש הסימן ה?
 .9באיזו מדינה מגדלים שרף לקטורת ומור?
 .10מה פירוש הסימן ט?
 .11מה פירוש הסימן ? MN
 .12מה פירוש הסימן ? PH

כל הזכויות שמורות ©
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כוונים
בחיי היומיום אנחנו משתמשים הרבה מאוד במילים המתארת כיוונים :ימין ,שמאל ,למעלה,
למטה ,מלפנים ומאחור .גם למפה יש כיוונים ,העוזרים לנו להתמצא בשטח.הכוונים העיקריים
הם :צפון ,דרום ,מזרח ,מערב ,וכיווני ביניים הם :צפון מזרח ,צפון מערב ,דרום מזרח ,דרום
מערב.
בכל המפות באטלסים ,מוסכם שהחלק העליון של המפה מסמן את הכיוון צפון החלק התחתון
של המפה את הכיוון דרום ,החלק הימני מסמן את הכיוון מזרח והשמאלי את כיוון מערב.
כיווני המפה נקראים "רוחות השמיים" או "שושנת הרוחות".

שמות הכוונים בעברית נולדו מנקודת מבט האדם .בהקיצו בבוקר הוא נושא עיניו קדימה למזרח
שם עולה השמש .מזרח = קדם .אם כך משפחת מזרחי יכולה לשנות את שמה ל _________.
"לאבד את הצפון" פירושו לאבד כוון .לאבד אוריינטציה פירושו לאבד כוון.
אוריינט = מזרח בלטינית .גם המילה לבנט = מזרח ,ומכאן הכינוי שניתן למזרחיים (אלה החיים
במזרח התיכון) על ידי הצרפתים .מבחינתם הם לבנטיניים.
השם מערב מלשון ערב ,הכוון בו שוקעת השמש בערב.
לדרום שני כינויים :תימן ונגבה – שער מדוע?
צפון :הכיוון צפון פירושו :מוצפן (נחבא) מהשמש.
למערב קוראים גם ימה  /ים שער מדוע?
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פתח את מפת ישראל ירדן המצוייה בתחילת האטלס האוניברסיטאי
וענה
א .הרי שומרון נמצאים מדרום להרי יהודה נכון/לא נכון
ב .ים המלח נמצא מצפון למפרץ אילת נכון /לא נכון
ג .רבת עמון (עמן) בירדן נמצאת בקו ישר עם רמאללה נכון/לא נכון
ד .תל אביב נמצאת מצפון לאשדוד ומדרום לירושלים נכון/לא נכון
ה .הגליל נמצא מצפון לגולן נכון/לא נכון
ו .הגולן הוא החלק היחידי הנמצא ממזרח לירדן נכון/לא נכון.
רשום את הכיוון שבו עליך לנסוע כדי להגיע ממקום למקום
א.כדי להגיע מטבריה לתל אביב יש לנסוע לכיוון
ב.כדי להגיע מחיפה לחדרה יש לנסוע לכיוון
ג.כדי להגיע מירושלים לאילת יש לנסוע לכיוון
ד.כדי להגיע מאשקלון לתל-אביב יש לנסוע לכוון
ה .כדי להגיע מירושלים לחיפה יש לנסוע לכוון
לפניך מסלול

טיול

בישראל שהתבלבל .רשום את שמות המקומות

לפי הסדר הנכון .הטיול מתחיל מצפון לדרום.
אתרי הטיול הם :הנקרות בראש הנקרה ,הכותל המערבי בירושלים המצפה התת -ימי באילת,
מקדש הבאהים בחיפה ,שיט בכינרת-טבריה ,הנמל בתל-אביב.
סמן בעיגול מהו הסדר הנכון של הערים כאשר מתחילים את הטיול
מצפון הארץ.
א .אילת – תל אביב – ירושלים – ראש הנקרה – חיפה -טבריה
ב .טבריה – תל אביב – ראש הנקרה -אילת – חיפה – ירושלים
ג .חיפה – ראש הנקרה -טבריה – ירושלים – תל אביב – אילת
ד .ראש הנקרה -חיפה – טבריה – תל אביב – ירושלים – אילת
לפניך מסלול נסיעה שמתחיל
תל

אביב,

לפי

הסדר.

ירושלים,

בעיר צפת,

וממשיך

דרך

חיפה,

וחצבה .סמן את יחידות הנוף שתעבור בדרכך

א .גליל תחתון ,כרמל ,מישור החוף ,השומרון ,הערבה
ב .גליל עליון ,גליל תחתון ,מישור החוף ,הרי יהודה ,הערבה
ג .רמת הגולן ,גליל תחתון ,מישור החוף ,הרי יהודה ,הנגב
ד .גליל עליון ,כרמל ,מישור החוף ,הרי יהודה ,הערבה
סדר את
הכי

הערים הבאות

צפונית6 ,

הכי

לפי

סדר

הופעתן

מצפון

לדרום

1 -

דרומית

רחובות ____ באר שבע ____ טבריה_____ הרצלייה _______ אשקלון______
אילת___________.
על פי מפת המזרח התיכון – ציין את כיווני המדינות ביחס לישראל.
ירדן שוכנת מ____________________ לישראל
מצרים שוכנת מ _________________ לישראל
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לבנון נמצאת מ ____________________________לישראל
עיראק נמצאת מ ___________________________לישראל
תימן שוכנת מ ____________________________ לישראל
סוריה שוכנת מ ___________________________ לישראל
מצא במפה המדינית העולמית את מדינת ישראל ורשום את מיקום
המדינות הבאות מבחינת כיוונם ביחס למדינת ישראל
ב  .דנמרק ________________
א  .איטליה ___________________
ד  .הודו _________________
ג  .סין _____________________
ו  .טורקיה _______________
ה  .סודאן ___________________
ח  .קניה _________________
ז  .ארצות הברית ________________

שרטט על דף מפה ממבט על -על פי ההוראות הבאות:
ב .בצפון מזרח -רמזור
א .בצפון – בניין מגורים
ד -.בדרום -חורשת עצים
ג -.בצפון מערב -קופת חולים
ה -.בדרום מערב -מגרש משחקים ו -.בדרום מזרח -מגרש כדורגל
ח -.במזרח -בית ספר
ז -.במערב -בריכת שחיה

כל הזכויות שמורות ©

21

מהו מצפן?
במפה -מציאת כוונים נעשית בעזרת שושנת הרוחות ,ובשטח היא נעשית בעזרת
מצפן

מצפן הוא מכשיר לקביעת הצפון לצורך ניווט ,באמצעות השדה המגנטי של כדור
הארץ .באמצעות המצפן יכלו נווטים לנווט את מסעותיהם לכיוון הרצוי ,במיוחד
ספנים ויורדי ים ,שהכיוון היה הדבר העיקרי שיכל להנחות אותם במרחבי
האוקיינוסים.המצפן מצביע בקירוב רב אל כיוון הקטבים המגנטיים ,שמיקומם
שונה מעט מאשר הקטבים הגיאוגרפיים .המצפן המגנטי בנוי ממחט מגנטית
שנמצאת על ציר וחופשית לנוע על גבי לוח שנתות המצביעה בקירוב רב אל כיוון
הקוטב המגנטי הצפוני .בעבר היה נהוג שעל הלוח מסומן מעין כוכב שנקרא שושנת
הרוחות ומכיל את רוחות השמיים (צפון ,דרום ,מזרח ומערב) בקודקודים הראשיים.
ולעתים יש קודקודים נוספים המציינים חלוקות משנה ,אולם כיום מקובל יותר
לחלק את הלוח ל 360-מעלות (כמו מד זווית) .המצפן יעיל בתנאי שיש אפשרות
להניח אותו על משטח ישר ,ושהמחט אכן חופשית להסתובב .כדי להשיג את
החופשיות הזאת ,המצפן מצויד במיסב ,שמקטין את החיכוך בציר .כל מערכת
המצפן המגנטי נמצאת בתוך קופסת פליז (ולא ברזל או פלדה ,כדי למנוע
התמגנטות) ,מלאה בנוזל ,וזאת כדי לרסן את הטלטולים של המחט ולייצב אותה.

כל הזכויות שמורות ©
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כתוב ליד כל מספר את שם האזור אותו הוא מייצג :מפרץ אילת ,הנגב ,השפלה,
רמת הגולן ,הרי שומרון ,מישור החוף ,הרי הגליל ,עמקי הצפון ,בקעת ים המלח
והערבה ,הרי יהודה( .העזר במפת ישראל באטלס)

כל הזכויות שמורות ©
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משחק התמצאות על פי מפת ישראל וירדן (המצויה בתחילת האטלס)
 .1הערבה משתרעת
א .בין הכינרת לים המלח
ב .בין ים המלח לים סוף
ג .בין נהרייה לאשקלון
ד .בין באר שבע לדימונה
 .2מה המשותף לערים הבאות  -נהרייה ,חיפה ,אשקלון ,אילת ,ואשדוד – כולן
_________________________________________-
 .3היישוב הצפוני ביותר המצוי לאורך ים התיכון בישראל הוא:
א .קריית שמונה ב .מטולה ג .ראש הנקרה ד .נהרייה
 .4בירת העמק הנמצאת בעמק יזרעאל היא
א .חיפה ב.חדרה ג.עפולה ד.עכו
 .5קיבוץ עין גב מצוי לחוף הכנרת בכוון
א .מזרח ב .מערב ג.צפון ד .דרום
 .6ירושלים יושבת על רכס הרים
א .הרי שומרון ב .הרי הגליל ג .הרי יהודה ד .הרי הנגב
 .7קיבוץ יטבתה שוכן ב...
א .בקעת הירדן ב .הנגב ג .הערבה ד .הגליל התחתון
 .8איזו עיר לא נמצאת על חוף הים?
א .תל-אביב ב .חיפה ג .צפת ד .עכו.
 .9סדר את היישובים הבאים לפי סדר הופעתם ממזרח למערב  1 -הכי מזרחי  4הכי
מערבי:
בית שאן _____ בת ים _________עוספיה _______ יבנה ____
 .10סדר את היישובים הבאים לפי סדר הופעתם ממערב למזרח  1 -הכי מערבי  4הכי
מזרחי:
יריחו____ ירושלים ____ אשקלון ____ לוד _____
 .11נתניה נמצאת על חוף ים התיכון מדרומה העיר ___________ מצפונה העיר
______________ היא נמצאת בחבל ארץ ששמו _________________
 .12גודל העיר נצרת מבחינת מספר תושבים הוא:
נצרת גדולה/קטנה יותר מטבריה
נצרת גדולה/קטנה יותר מחיפה
 .13ציין שמות שני ישובים ערביים השוכנים בגליל העליון ____________________
 .14ציין שמות שני ישובים ערביים השוכנים בגליל התחתון ___________________

כל הזכויות שמורות ©
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קום והתהלך בארץ /יהורם טהר-לב
מילים :יורם טהר לב
לחן :יאיר קלינגר
קום והתהלך בארץ
בתרמיל ובמקל.
וודאי תפגוש בדרך
שוב את ארץ ישראל.
יחבקו אותך דרכיה
של הארץ הטובה,
היא תקרא אותך אליה
כמו אל ערש אהבה.
זאת אכן אותה הארץ,
זו אותה האדמה
ואותה פיסת הסלע
הנצרבת בחמה.
ומתחת לאספלט
לבנייני הראווה,
מסתתרת המולדת
ביישנית וענווה.
קום והתהלך בארץ...
וכרמי עצי הזית
ומסתור המעיין
עוד שומרים על חלומה
וחלומנו הישן.
וגגות אודמים על הר
וילדים על השבילים,
במקום שבו הלכנו
עם חגור ותרמילים.
קום והתהלך בארץ...


ספר על שלושה מקומות בישראל ,שביקרת בהם ,והם הותירו בך
רושם עז.



באילו שלושה מקומות נוספים ,היית רוצה לבקר? מדוע?

כל הזכויות שמורות ©
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קנה מידה
המפה אינה המציאות ,אך היא מייצגת את המציאות בהקטנה .השימוש בקנה מידה נעשה ,כדי
שנוכל ל"הכניס" איזור ,מדינה ואפילו את העולם כולו לדף עליו משורטטת המפה .קנה מידה
פירושו מהי מידת ההקטנה של המציאות .קנה מידה הוא היחס בין המפה למציאות .ניתן
להשתמש בקני מידה שונים ממפה למפה .חשוב לציין ,שכדי לנוכל לשמור על דיוק ,יש להקטין
את כל פרטי הנוף והאובייקטים המתוארים במפה במידה שווה.
ככל שהמפה מציגה שטחים גדולים יותר ,כך קנה המידה גדול יותר ,ולהיפך ,ככל שהמפה מפורטת
יותר כך קנה המידה שלה קטן יותר.
בואו נבחן את הנושא במפות האטלס השונות .המפה הראשונה היא :ישראל וירדן-קנה המידה
המצוין בשוליים למטה בצד שמאל הוא  1:1.00.000כלומר על פי הנתון הזה נוכל לחשב את
המרחק הממשי במציאות בין שתי נקודות שעל המפה.כי קנה המידה במפה מציין פי כמה קטן
אורכו של מרחק במפה מאורכו של המרחק במציאות .קנה המידה מופיע לרוב בשולי המפה והוא
מוצג בשתי דרכים  -בדרך מספרית או בדרך קווית.
אם כך במפת ישראל וירדן כל  1ס"מ במפה מציין גודל/שטח של  1.000.000ס"מ במציאות .כלומר
 1ס"מ במפה =  1קילומטר במציאות.

בציון קנה מידה מספרי במפה  -מספר
אחד מתאר את המרחק האמיתי
בשטח והמספר השני מתאר את הגודל
המרחק בין נקודות במפה נמדד בסנטימטר ,המרחק
המוקטן על גבי המפה .במקרה זה:
במציאות נמדד בקילומטר.
כל  1ס"מ במפה =  1,000,000ס"מ
במציאות (בשטח)= 1קילומטר.
הקווי/גרפי
המידה
קנה
בעזרת
היא
נוספת
שיטה
קנה מידה מוצג בצורה גראפית .דבר זה נעשה על ידי חלוקת קו ליחידות שכל אחת מהן מייצגת,
בקנה מידה ,את המרחק הממשי בין שתי נקודות על פני השטח .בדרך כלל ,נבחרות יחידות קלות
לשימוש של מספרים מעוגלים ,כגון עשרות או מאות קילומטרים .לעתים קרובות ,חלק מקנה
המידה מחולק ליחידות קטנות יותר כדי לסייע במדידה מדויקת יותר של מרחקים .המדידה
נעשית בעזרת סרגל או חוט .כיוון שהמדידה היא בקו אווירי ,עלינו יש להכפיל את המרחק
שקיבלנו כאשר פני השטח הם הררים ,ולהוסיף עוד חצי מרחק כאשר פני הנוף הם מישוריים
עלינו.

לידיעתך! המילה קנה מידה מקורה בצמח הקנה שהיה בתקופות הקדומות בסיס
למדידה .אורכו המקובל במצרים ובמסופוטמיה היה שש אמות כלומר  2.5-3מטר.

כל הזכויות שמורות ©
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א .ציין מהו קנה המידה במפות הבאות :מפת גליל גולן __________________
ב .האם המפה יותר מפורטת ממפת ישראל ירדן? כן/לא.
ג .האם קנה המידה גדול או קטן יותר? ______________________
ד .ככל שקנה המידה גדול יותר ,המפה מפורטת פחות/יותר.
ה .ציין מהו קנה המידה של מפת המזרח התיכון פיסית? _______________
ו .פתח את מפת סוריה ולבנון וציין מה קנה המידה שלה?
_____________________
ז .האם המפה מפורטת יותר מזו של המזרח התיכון? כן/לא.
ח .ציין  5אובייקטים ,סימני שטח המצויים במפת סוריה לבנון ואינם מצויים במפת
המזרח התיכון___________________________________________.
תרגיל בקנה מידה קווי/גרפי מדוד את המרחקים וענה.

המרחק בין באר שבע לאשקלון הוא בערך 100 :ק"מ 20 ,ק"מ  50ק"מ
מהו המרחק בין תל אביב לחיפה? ________________
מהו המרחק בין ים כנרת לים המלח? _______________
מהו המרחק בין ירושלים לתל אביב? ________________
מה המרחק בין ירושלים לבאר שבע? _______________

כל הזכויות שמורות ©
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הרשת הגיאוגרפית -קווי אורך ורוחב -הסבר תיאורטי

רשת המעלות הינה רשת דמיונית המורכבת מקווים ממוספרים אורכיים ורוחביים,
המשמשים להתמצאות .זוהי רשת כלל עולמית.
כדי למצוא מקום מסוים על פני הגלובוס ,עלינו לציין את קו הרוחב וקו האורך
הנפגשים במקום המסוים( .כמו במשחק צוללות)
קווי האורך והרוחב מסומנים במעלות בצבע שחור( .האותיות והמספרים
המסומנים באדום הם האינדקס ,לא להתבלבל!)

קווי רוחב
קו הרוחב  0הוא קו המשווה וכשמו ,הוא מחלק את העולם ל 2-חלקים שווים .קו 0
נקבע על ידי חוקי הטבע .החלק המצוי מעל קו המשווה הוא חצי הכדור הצפוני,
החלק המצוי מתחת לקו המשווה הוא חצי הכדור הדרומי.
ישנם  90קווי רוחב בחצי הצפוני ,ו 90-קווי רוחב בחצי הדרומי.
ניתן לראות שהיקף קו רוחב ( 0קו המשווה) הוא הרחב ביותר ,ככל שמתקדמים
לכוון הקטבים ,ההיקף הולך וקטן.
ניתן לראות שהמרחק בין קו רוחב אחד לשני אינו משתנה והוא קבוע .קווי הרוחב
מקבילים אחד לשני ,מקיפים את הגלובוס בטבעות עגולות ההולכות וקטנות
בהיקפן .המרחק בין קווי הרוחב קבוע ושווה ל 111-ק"מ .המרחק בין קו רוחב  0לקו
רוחב  1הוא 111 :ק"מ .המרחק בין קו רוחב  36לקו רוחב  37גם הוא  111ק"מ.
לקווי הרוחב יש תפקיד חשוב בחלוקת אקלימי העולם :ככל שקרובים לקו המשווה
יש יותר שעות אור ויותר חם בממוצע שנתי ,ככל שמתקרבים לקטבים עוצמת
הקרינה יורדת ,והטמפרטורות נמוכות יותר( .זה קשור לקרינת השמש)
קווי אורך
עוברים מקוטב לקוטב ,מצפון לדרום .כל הקווים שווים בהיקפם ,אך אינם
מקבילים ,המרחק ביניהם הולך וקטן מהמשווה לכוון הקטבים.
כל קו אורך מחלק את כדור הארץ ל 2-חלקים שווים .לכן היה צורך לקבוע באופן
שרירותי היכן יעברו קו אורך  .0ואכן קו אורך  0נקבע בגריניץ' אנגליה ,כי שם נבנה
ב 1675-מצפה כוכבים מלכותי שכלל מכשירים ושיטות נווט מתקדמות.
מקום זה נקבע ב 1884-כקו אורך  . 0שעון גריניץ' משמש כבסיס תקני לזמן בכל
העולם .קו אורך  0מחלק גם הוא את הכדור ל 2-חלקים .חצי מזרחי ,וחצי מערבי.
מקו  0מזרחה 180 ,קווי אורך מזרחיים ,מקו  0מערבה 180 ,קווי אורך מערביים.
(סה"כ כמו בכדור 360 -מעלות לשם דיוק ההתמצאות ניתן לחלק כל  1מעלה ל' 60-
דקות וכל דקה ל '' 60-שניות .יש צורך לציין את קווי הרוחב והאורך בתוספת כוון.
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נהוג לציין בתחילה קווי אורך ולאחר מכן קווי רוחב.
תרגול רשת מעלות -קווי אורך ורוחב -בעזרת מפת מדינות העולם

רשום שמות  3מדינות שקו רוחב  0עובר בהן?
_____________________________________
רשום  3מדינות שקו רוחב  20צפון עובר בהן?
________________________________
רשום  3מדינות שקו רוחב  20דרום עובר בהן?
_____________________________________
רשום  3מדינות שקו אורך  0עובר בהן?
_____________________________________
רשום  3מדינות שקו אורך  120מזרח עובר בהן?
________________________________
רשום  3מדינות שקו אורך  60מערב עובר בהן?
_________________________________
היכן נפגשים קו רוחב  0עם קו אורך _____________________ ? 0
כמה נקודות מפגש יש בגלובוס ,בין קו רוחב  20לקו אורך 20
________________
כמה נקודות מפגש יש בין קו רוחב  40צפון לבין קו אורך ____________ ? 40
כמה נקודות מפגש יש בין קו רוחב  60לבין קו אורך  60מערב?
_______________
מה למדת? כדי להגיע למקום אחד מסוים ,חייבים לציין כוונים הן
לקווי הרוחב והן לקווי האורך.

מה שם המדינה המצויה במפגש קווי הרוחב והאורך הבאים.
קו אורך  50מערב ,קו רוחב  10דרום _________________
קו אורך  110מערב ,קו רוחב  60צפון ______________________
קו אורך  20מזרח ,קו רוחב __________________ 0
קו אורך  80מזרח ,קו רוחב  20צפון ______________________
ציין את קווי הרוחב והאורך של המקומות הבאים( .ניתן לתת את מרכז המדינה)
מונגוליה __________________________________
האי מדגסקר_____________________________________
אוסטרליה _____________________________________
פולין _________________________________________
נכון/לא נכון
קווי הרוחב שווים בהיקפם .נכון/לא נכון
ארגנטינה נמצאת מצפון למשווה .נכון/לא נכון
ישראל נמצאת ממערב לקו גריניץ' .נכון/לא נכון
קו אורך  100מערב עובר בארצות הברית? נכון/לא נכון
קו אורך  100מערב עובר גם בסין .נכון /לא נכון.
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 .1קו האורך  0נקרא :
א .קו גריניץ' ב .קו אדום ג .קו המשווה .ד .קו הרקיע.
 .2רשת המעלות היא :
א.רשת העוזרת לאדם למצוא את גובהו של מקום כלשהו.
ב.רישום מפורט של הטמפרטורות במקומות שונים בעולם.
ג.רשת של קווים דמיוניים המשורטטת במפות ובגלובוס..
 .3קו גריניץ' הוא
א .קו המחלק את כדור הארץ לשני חלקים שווים -דרומי וצפוני.
ב .קו המחלק את כדור הארץ לשני חלקים שווים -מזרחי ומערבי.
ג .קו המחלק את כדור הארץ לשני חלקים שאינם שווים בגודלם.
 .4קוו רוחב אפס נקרא קו המשווה כי
א .הוא מחלק את העולם לשני חצאים שווים מזרחי ומערבי
ב .הוא מחלק את העולם לשני חצאים שווים צפוני ודרומי
 .5אוניה שנתקעה בגלל תקלה במנוע בלב ים ,שלחה קריאה לעזרה .בקריאה ציין
רב החובל כי האוניה נמצאת ב-קו אורך  40ובקו רוחב  20דרום.
א .בקריאה חסר הפירוט -באיזה חלק של כדור הארץ נמצאת האוניה ביחס לקו
גריניץ'.
ב .בקריאה חסר הפירוט  -באיזה חלק של כדור הארץ נמצאת האוניה ביחס לקו
המשווה.
ג .בקריאה לא חסר שום פרט הנוגע למקום המצאה של האוניה ,וניתן להגיע אליה
 .6הרוחב הגיאוגרפי של קו המשווה הוא :
ד 75 .מעלות
ג 0 .מעלות
א 20 .מעלות ב 90 .מעלות
.7אם אוניה נמצאת בקו רוחב  20דרום ,ובקו אורך  80מזרח היא נמצאת
באוקיאנוס ה ________________________
.8אם אתה נמצא בקו רוחב  65צפון ,ובקו אורך  20מערב אתה נמצא על אי ששמו
______________________________
מבדק התמצאות באטלס -על פי מפת חצי האי האפניני (איטליה) -פיסית
מרקו גר בעיר הבירה הנמצאת בקו רוחב כמעט  42צפון ,וקו אורך  12.5מזרח שם
העיר ___________ .את איטליה מקיפים הימים הבאים :ממזרח
______________ ממערב _______________ מדרום _________________.
בדרום מצוי האי ________________ ,במערב מצויים האיים
_______________ ______________ בין שני האיים מפריד מפרץ
_______________ .
מרקו צלצל לחברתו שגרה בעיר ונציה המצויה בקו רוחב _____________ובקו
אורך ________________ ,היא נמצאת בכוון ________________________
יחסית לרומא .מרקו תאם עם סופיה חברתו שכל אחד מהם ייסע ברכבת והם
יפגשו בעיר מילנו הנמצאת צפונית לרומא ,ו________________ לוונציה .התכנון
שלהם היה לנסוע לרכס הרי ________________ המצויים בגבול איטליה ,עם
המדינות השכנות שהן ._____________________ :ההרים גבוהים מאוד .שיאי
ההרים הם :ציינו  3נקודות גובה________________________________ ולכן
ניתן לעשות שם סקי .מרקו וסופיה נפגשו והחליטו לנסוע לצרפת לרכס המון בלן
שגובהו ______________ .הם שהו בעיירת הסקי שמוני ,נהנו מספורט הסקי
שעשו ,וחזרו למילנו ,שם נפרדו דרכיהם .סופיה עלתה על רכבת לוונציה ,שעצרה
בתחנות ____________________________________ .מרקו עלה על רכבת
לרומא שעצרה בתחנות ______________________________________ .הם
קבעו להיפגש חודש לאחר מכן לטיול הבא.
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תרגול :גובה ,ונקודות ציון – על פי מפת המזרח התיכון פיסית
זכור! צבע במפה פיסית = גובה פני השטח.
העיר צנעא בתימן -צבע _____ מצויה בגובה _____________
העיר קהיר במצרים -צבע __________מצויה בגובה ___________
העיר אנקרה בתורכיה -צבע _________ מצויה בגובה ____________
הרי הפונטוס בצפון תורכיה – צבע ___________מצויים בגובה
______________
הרי (ג'בל) אחדר בעומן -צבע ___________ מצויים בגובה ____________
העיר רייד (ריאד) הערב הסעודית -צבע _______מצויה בגובה_____________
העיר אלכסנדריה במצרים -צבע __________ מצויה בגובה _____________
קנה-מידה ומרחק
המרחק בין העיר צנעא לעיר עדן בתימן הוא__________________ :
המרחק בין העיר בגדד לעיר אבדן בעירק הוא________________ :
המרחק בין העיר אנקרה לאיסטנבול בתורכיה הוא__________________ :
כיוונים
העיר אנקרה נמצאת יחסית לעיר בירות בלבנון ,בכוון ___________________
העיר מכה המקודשת לאיסלם בערב הסעודית ,נמצאת ביחס לירושלים ,בכוון
__________________
העיר טהרן באירן (פרס) נמצאת ביחס לקהיר מצרים בכוון
הכר את המזרח התיכון

לפניך מפה אילמת של המזרח התיכון :רשום את שמות המדינות במקומות
המתאימים
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לפניך רשימת מדינות וערי בירה ,העבר קו בין שם המדינה לבירתה.
 1קהיר
 1לבנון
 2כווית סיטי
 2סוריה
 3בגדד
 3מצרים
 4רבת עמון (עמן)
 4ערב הסעודית
 5צנעא
 5ירדן
 6מוסקט
 6תימן
 7דוחה
 7עומן
 8אנקרה
 8כווית
 9בירות
 9עירק
 10דמשק
 10אירן
 11מנמה
 11קטר
 12ריאד (רייד)
 12בחריין
 13טהרן
 13טורקיה
פתח את מפת המזרח התיכון פיסית וענה
באיזו מדינה מצוי המדבר הערבי? ____________________
במדינה זו עוד מדבריות ,מה שמם? ______________________
מנה  6מדינות השוכנות לחוף המפרץ הפרסי________________________ .
מה שמה של המדינה הנמצאת מדרום למצרים? ________________
מה שם רכס ההרים המצוי בדרום תורכיה מכוון מזרח מערב?__________
מנה שמות הימים המקיפים את תורכיה __________________ -
___________
באילו מדינות עובר נהר הפרת?___________ _________ __________
באיזו מדינה מצויים הרי הזגרוס? _____________________ מה גובהם?
_______________________
מנה  3יובלים של נהר החידקל ________ __________ _________
מהו שם המיצר המפריד בין מפרץ עומן למפרץ הפרסי? ____________
מה שמו של המיצר המפריד בין מפרץ עדן לים סוף? _________________
האם תוכל להגדיר אם כן מהו מיצר?
_____________________________________________________
ציין שמות של שלושה איים בים התיכון _________ _______ __________
מנה שמות  3נהרות בתורכיה ___________ __________ _____________
באירן  2מדבריות גדולים וצחיחים ושמם הוא___________ ____________ :
רמז (מדבר המלח הגדול)
קהיר בירת מצרים יושבת על גדות נהר ____________
בגדד בירת עירק יושבת על גדות נהר _____________
מהו גובהן של ערי הבירה הבאות :טהרן _____ בגדד _____ עמן ______
אנקרה___________
אילו מדינות מצויות מדרום לערב הסעודית? ___________ ________
ציין אילו מדינות מקיפות את אירן? ______________________
האם יש לירדן מוצא לים? כן/לא אם כן לאיזה ים? _________________
סוריה מוקפת מספר מדינות שכנות ציין את שמן___________________ .
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מושגי יסוד ומשחקי נהרות -בעזרת האטלס
(כל מה שמסומן במפות בצבע כחול קשור למים) "כל הנחלים זורמים לים והים אינו
מלא" הסיבה היא :מים זורמים ממקום גבוה לנמוך ,הים  /אוקיינוסים הם בגובה 0
מ' נמוכים יחסית לסביבתם.
ההבדל בין נחל לנהר הוא :גודלו המתבטא בספיקת מים שונה שפירושה כמות מים
הזורמת הנחל /נהר בתקופת זמן חודש/שנה וניתנת למדידה.
נהר יקרא כך כאשר ספיקתו היא חצי מיליארד מטר מעוקב מים לשנה –מלמ"ק
נהר הירדן בישראל הוא היחיד בעל ספיקת מים של נהר ,כל השאר נחלים.
בנהרות יש מים כל השנה אם כי בכמויות משתנות.
נחל איתן -נחל שמימיו זורמים בו כל השנה .מסומן בקן רצוף בצבע כחול
נחל אכזב -נחל שאין בו זרימה כל השנה .בעונה היבשה אין מים ,נקרא גם ואדי,
מסומן במפה בקו כחול מקוקו _ _ _ _ _ _ .
מקום מוצא הנהר -המקום שממנו מתחיל הנהר לזרום (חפשו את המקומות
הגבוהים)
מקום שפך הנהר -המקום אליו נשפך הנהר -לרוב ים/אוקיאנוס ,או מקום נמוך
בסביבת הנהר.
יובל -נהר/נחל הנשפך ומצטרף לנהר אחר בדרכו (יכול להיות גדול יותר מהנהר אליו
הצטרף)
פתחו את האטלס במפת אפריקה פיסית
נהר הנילוס שחלקו הצפוני עובר במצרים נשפך לים ה ___________
בחרטום/סודן נפגשים שני נהרות היוצרים את הנילוס .הנילוס הכחול יוצא ממדינת
____________ מגובה _________ מקו רוחב _____________.
הנילוס הלבן היוצא ממדינת____________ מגובה __________מקו
רוחב________.
ציינו שם של יובל אחד שהוא נחל איתן המצטרף לנילוס ___________ ושם של
יובל אחד אכזב המצטרף לנילוס_________________.
מנו  3נחלים הזורמים בערב הסעודית האם הם נחלי אכזב/איתן __________
____________ __________________
מה שם הנהר המשמש גבול בין אפריקה הדרומית לבין נמיביה ,שמו כשם תפוז
_________________
נהר הקונגו שהוא נהר ענק ,נשפך ______________ עובר
במדינות___________________________
מנו שמות  3מיובליו האם הם אכזב/איתן________________
מפת סוריה ולבנון
בסוריה בולטים שני נהרות  ,אחד העובר בצידה המזרחי___________________
שני בצידה המערבי_______________.
דמשק יושבת ליד נהר____________ האם הוא אכזב/איתן
בלבנון שמו של נהר ,כשם מבצע צבאי____________________
רוב הנהרות בסוריה הם אכזב או איתן__________________
נחלים בישראל
במפת גליל גולן
ציין שמות שני נחלים הנשפכים לכנרת
ציין שמות שני נחלים הנשפכים לים התיכון
מפת דרום יהודה וצפון הנגב
נחל באר שבע – האם הוא נחל אכזב או איתן?
לאיזה נחל הוא מצטרף (ולכן הוא יובל שלו) ציין את שם הנחל ,ולאן הוא נשפך?
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מפת הנגב התיכון
ציין שמות שלושה נחלים המנקזים את מכתש
אחד הנחלים הגדולים ביותר בנגב הוא נחל פארן שחוצה את הנגב מהגבול המערבי
עם ___________
עד הגבול המזרחי עם _______________
ציין היכן נשפך הנחל
ציין שמות שלושה יובלים המצטרפים לנחל בגבול המערבי.
מפת דרום הנגב
ציין שמות  3נחלים בערבה

היכרות עם אטלס ישראל  -הצגת נתונים בצורות שונות ,לשם כך נעבוד
עם אטלס ישראל -מרכז המיפוי,
לבחינת  10שנו"ל ,שתי המהדורות של אטלס ישראל בתוקף.
לבחינת  12שנו"ל ולבגרות ,ניתן להיבחן רק עם המהדורה החדשה2008-
"עוגת הנתונים"
באטלס ישראל הישן ע"מ  ,34ובחדש ע"מ  – 48מפה א' בשניהם
א .מה שמה של המפה?
ב .אילו שתי אוכלוסיות מוצגות במפה? מה הצבע של כל אחת מהן?
__________________________________________________
שים לב :מצד ימין מופיעים אזורים טבעיים – לידם מספר המייצג אותם בצבע
אדום .לדוגמא :אזור ת"א 30 -במפה הישנה ,ובחדשה אזור ת"א511 -
מצד שמאל למעלה ובטבלה למטה ניתנים מספרי האוכלוסייה.
ג .באילו אזורים אין כלל אוכלוסייה ערבית?
ד .באילו אזורים מספרה של האוכלוסייה הערבית גדול מזו של האוכלוסייה
היהודית?
ה .האם באזור ת"א ישנה אוכלוסיה ערבית?
כמה אוכלוסייה מונה האזור?

ו .מהו המספר של אזור חיפה?
האם יש באזור זה אוכלוסייה ערבית?
ז .על פי מפות צפיפות האוכלוסייה – אטלס ישן עמוד  35מפות ט'-י .אטלס חדש
עמוד  53מפות א' ו -ב' .התבונן בשתי המפות ותאר שלושה שינויים שחלו בצפיפות
האוכלוסייה לאורך השנים.
הוצאת נתונים מ"עמודות" – אטלס ישן עמוד  40מפה ב' ,אטלס חדש עמוד  58מפה
א '.
על פי האטלס הישן -תאר את רמת ההשכלה באזורים ,38 ,33 :האוכלוסייה הלא
יהודית ביהודה ושומרון ,האוכלוסייה היהודית ביהודה ושומרון .ראה בסימנים
המוסכמים את התפלגות האוכלוסייה בישראל לפי שנות לימוד ,מה ניתן ללמוד
מכך?
על פי האטלס החדש -תאר את רמת ההשכלה באזורים ,513 ,627 :ראה בסימנים
המוסכמים למטה את התפלגות האוכלוסייה בישראל לפי שנות לימוד ,מה ניתן
ללמוד מכך?

כל הזכויות שמורות ©
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בואו נכיר את "גרף הנתונים"
במפה הישנה ע"מ  -43 – 42מבנה התעסוקה ,במפה החדשה ע"מ 60-61
באטלס הישן מפה ז' -אחוז המובטלים ,באטלס החדש – מפה יא' -הבלתי מועסקים.
הציר התחתון מציין _________________ הציר המאונך/הצדדי מציין
____________________
הגרף שלפניך מציג את השנים :
תאר את הגרף שלפניך לאורך השנים ,מתי המצב היה טוב יותר ומתי גרוע יותר
מבחינת תעסוקה.
מדוע הנתון העוסק באבטלה חשוב?

בואו נכיר את עמודות הנתונים וטבלת הנתונים

כל הזכויות שמורות ©
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א .התבוננו בטבלה וציינו אילו נתונים היא מציגה? ? ציינו מהי המגמה המסתמנת
מנתוני הטבלה ומהו השינוי שחל לאורך השנים?.
ב .ציינו שתי סיבות היכולות להסביר את המגמה שציינתם.
ג .התבוננו בעמודות למעלה ,וציינו מהן מתארות? מהי המגמה העולה מנתוני
העמודות? על מה זה מלמד?
מתוך אטלס ישראל ע"מ  27-28באטלס הישן 41-42 ,אטלס חדש .על פי מפת
משקעים מפה א'
הצבעים במפה מבטאים __________________________
מהי כמות משקעים היורדת בעיר באר שבע?_________________
האם תל אביב מקבלת יותר משקעים מבאר שבע? כן/לא
האם חיפה מקבלת יותר משקעים מבאר-שבע? כן/לא
נהרייה מקבלת יותר מ 500-מ"מ גשם נכון/לא נכון
העיר אילת מקבלת כמות משקעים זהה לדרום ים המלח נכון/לא נכון
ציין שני מקומות המקבלים כמות זהה של משקעים _____________________
האם תוכלו לנסח כלל המתייחס לכמות המשקעים בישראל מצפון לדרום?
______________________________________
על פי מפת הטמפרטורה הממוצעת של חודש ינואר
האם בתל-אביב קר יותר מבאר שבע? כן/לא
האם בירושלים קר יותר מחיפה? כן/לא
האם סביב הכנרת קר יותר מאשר באילת? כן/לא
הטמפרטורה באשקלון בינואר היא________________ :
הטמפרטורה בנהרייה בינואר היא______________________ :
האם תוכלו לנסח כלל בנושא הטמפרטורה בחודש ינואר בישראל?
__________________________________________________________

מתוך מפות איכות הסביבה
אטלס ישן עמודים  82מפה ב' -ציינו מאיזה סוג זיהום סובל מפרץ חיפה וסביבותיו?
אטלס חדש עמודים  -112-113מפה יא' -ציינו  3אתרי סילוק פסולת גדולים.
עבודה לבחירה בלבד!!!
נעבור למפת העלייה בישראל .במפה הישנה בעמוד  38-39במפה החדשה בעמוד 50-
 51נתייחס לנתוני מפה ב' בשתי המפות.
א .מה שם המפה?
ב .ציין  5מדינות שמהם עלה מספר העולים הגדול ביותר בשנים הנתונות
ג .מאין עלתה משפחתך? מאיזו מדינה?
ד .בדוק בכל המפות המתייחסות לעליה וציין כמה עלו לישראל במשך השנים
מהמדינה ממנה הגיעה משפחתך.
בואו נכיר הצגת נתונים בעזרת "עמודות"
עדיין בעלייה לישראל .אטלס ישן  ,39אטלס חדש 52
התבונן בעמודות המציגות האוכלוסייה היהודית בשנים נבחרות
כל הזכויות שמורות ©
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למטה – זהו ציר המציין _____________
בצדדים ציר המציין __________________
ישראל בצבע  ______________ :שאר יהודי העולם בצבע _______________
השנה הראשונה המופיעה בעמודות היא _______________________
מספר היהודים הכולל בשנה זו הוא ____________________
מתוכם יהודים בארץ ישראל הוא _________________
השנה האחרונה המופיעה בעמודות היא _________________
מספרם הכולל של היהודים הוא ___________________
מתוכם מספר היהודים במדינת ישראל הוא _______________
נעבור לעוד מפת עמודות באטלס הישן ע"מ  ,45באטלס החדש ע"מ  – 75בשניהם ג'
מדובר באוכלוסייה היהודית הכפרית .במפה ג'
מופיעות עמודות המתייחסות לשנים ספציפיות ,ציין את השנים  ,ומה ההפרש
ביניהן?
איזו צורת ישוב ירדה?
איזו צורת ישוב עלתה?
איזו צורת ישוב לא הייתה /רק התחילה?

כל הזכויות שמורות ©
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איכות סביבה
מדוע לדעתך יש צורך לעסוק בנושא איכות סביבה? מדוע נושא זה כה חשוב?

 מה תוכל לומר על התמונה שלפניך? מה היא מתארת? מה היא מביעה? מה
אתה מרגיש?

 שאל שלוש שאלות המעניינות אותך וקשורות לנושא איכות הסביבה וחינוך
סביבתי

 מדוע לדעתך נושא איכות הסביבה הוזנח יחסית בישראל?

כל הזכויות שמורות ©
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איכות הסביבה
נושא איכות הסביבה חשוב ורלוונטי ,לכן ראוי להקדיש לו מספר שעות .כיוון שאין
באפשרותנו ללמוד את כל הנושאים השיכים לתחום זה ,תלמדו מבוא כללי,
ותתמקדו בנושא אחד המעניין אתכם.
איכות הסביבה (או הגנת הסביבה) הוא תחום עיסוק הנוגע ליחסי הגומלין בין האדם לבין סביבתו
הטבעית או זו שנוצרה על ידו .הגדרת הפעילויות הכלולות בתחום איכות הסביבה תלויה בנקודת
המבט .בעבר זו הייתה דאגה לסביבה בעיקר לשלומן של חיות הבר ,ולפעילויות של שימור טבע
בלבד .אלא שבמשך השנים החלה להתגבש ההבנה שלא די בפעולות שימור כאלה ,וכי הבעיות
הנוגעות לסביבה הן נרחבות ועמוקות יותר.הבעייתיות בעיסוק בסביבה ,רחבה יותר הן במרחב
(זיהום אוויר ממכוניות ,למשל ,עלול לגרום לגשם חומצי ולהרס יער הממוקם מאות קילומטרים
מהן) והן בזמן (זיהום תעשייתי שנקבר לפני עשרות שנים ,למשל ,עלול להשפיע על מי התהום
כיום) .עם הזמן התפתחה גם ההכרה כי בעיות סביבה אינן נוגעות רק לחיות הבר ,אלא גם
לבריאותם ,לביטחונם ולאיכות חייהם של בני האדם היום ובעתיד .מורכבות נוספת של שאלת
איכות הסביבה נובעת מקיומם של קשרי גומלין דו-סטריים ,עמוקים וסבוכים בין הפעילות
האנושית לסביבה האקולוגית ,למשל השפעתם של מיכלי תרסיס על הידלדלות שכבת
האוזון.לאור קשרי גומלין אלה ,התפתחו גישות הגורסות כי ההגנה על הסביבה מחייבת את
החברה האנושית למהלך עמוק וקיצוני :לא רק הקמה של שמורות טבע ,אלא סדרה של שינויים
משמעותיים ,ביניהם מעבר למקורות אנרגיה חלופיים ,שינוי התפריט (כך שיהיה יותר צמחוני
ומקומי) ,שינוי במערך התחבורה (מעבר לרכבים פחות מזהמים ,הקטנת ההשענות על רכב פרטי
לנסיעות ,ואף שינוי כללי של תכנון התחבורה) ,מיחזור ועוד.המאמץ מתמקד בפיתוח טכנולוגיות
נוחות יותר לסביבה (כגון אנרגיה בת-קיימא ,מיחזור ,הפחתת זיהום וייעול השימוש במשאבי
טבע) וכן בחקיקה ואכיפה של חוקים ותקנות נגד זיהום הסביבה .בתחום האקדמי והמסחרי
נחקרות שיטות "ירוקות" יותר לייצור תעשייתי ויישומן בתחומים אחרים ,כמו בניה או תחבורה.
הפעילות המתמשכת של האדם בתחומי התעשייה והחקלאות הביאה לעלייה ברמת החיים
ובאיכות החיים ,אלא שתופעות זיהום האוויר ,המים והיבשה שהופיעו בעקבות הפיתוח הכלכלי
המואץ גרמו להפרת האיזון העדין השורר בטבע ולירידת איכות הסביבה.ככל שהולכת וגדלה
האוכלוסייה בעולם ,וככל שעולה רמת החיים ,כך הולך וגדל קצב הניצול של משאבי הטבע
ואיכותם הולכת ויורדת .איכות הסביבה -נושא איכות הסביבה הוא לא עוד אופנה חולפת אלא
נושא חשוב המשפיע על החיים של כולנו .היום כבר ברור לכולם כי הדרך בה אנו מתייחסים
לסביבה בה אנו חיים היא קריטית להמשך קיומנו .המודעות ל איכות הסביבה עלתה מאוד בשנים
האחרונות ,אך זה לא מספיק .החינוך לשמירה על איכות הסביבה ,חייב להתחיל כבר בגילאי הגן,
להמשיך כל החיים .מה אנחנו יכולים לעשות למען הסביבה שלנו? אילו פעולות מועילות ואילו
מזיקות? כיצד אנחנו יכולים למנוע את זיהום האוויר אותו אנו נושמים ,את זיהום המים אותם
אנו שותים ואת זיהום הים בו אנו שוחים .מה אנחנו יכולים לעשות כדי למנוע או לפחות להאט
את התחממות כדור הארץ? כיצד מושגים כמו פסולת ,קרינה ואנרגיה משפיעים על חיינו? לכל
השאלות הללו ישנן היום תשובות .כל שנותר הוא ללמוד ולפעול! בנוסף לבעיות הידועות של
זיהום האוויר ,המים והים ,גם החיים על פני כדור הארץ נמצאים בסכנה מתמדת .מינים רבים של
צמחים ובעלי חיים נכחדים מן העולם מכיוון שאנחנו לא יודעים כיצד לשמור עליהם כמו שצריך!
זיהום האוויר שהולך ומתעצם עם השנים נוצר בגלל פעולות ישירות של בני האדם .האם באמת
יש לנו כחברה אנושית הזכות להרוס את פני כדור הארץ ובכלל זה את הצמחים ובעלי החיים
שבו?

אחת האפשרויות ללמד סוגיה של איכות סביבה היא ע"י כתבה .להלן דוגמא:
 קרא את הכתבה שלפניך העוסקת בשימוש בפלסטיק ומחזור
 תן שם לכתבה
 ציין שני נושאים עליהם מדברים בכתבה
 ציין שני יתרונות לשימוש בפלסטיק ,והסבר מדוע השימוש בו גדל?
 ציין שתי סכנות הטמונות בשימוש בפלסטיק
 ציין שני נתונים חדשים שלמדת מקריאת הכתבה?
 הסבר את המושג :מיחזור -כיצד הוא יכול לסייע לבעיית הפלסטיק

כל הזכויות שמורות ©
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הכתבה שלפניכם לקוחה ממספר אתרים באינטרנט העוסקים באיכות הסביבה
פלסטיק על שלל מוצריו השונים מהווה את אחד המזהמים הגדולים בעולם .על פי הערכות שונות
מיוצרות מידי שנה בין  500מיליארד ל 5-טריליון שקיות פלסטיק ,וזאת בנוסף לעשרות מיליארדי
בקבוקי פלסטיק לשתיה – מים מינראלים ושאר משקאות קלים.
בשנים האחרונות קיימת עליה משמעותית בשימוש בפלסטיק  -לדוגמא ,השימוש בבקבוקי
פוליאתילן טרפתלאט בארצות הברית עלה בד בבד לירידה בשיעור המיחזור שלו  -בשנת 1995
נצרכן כ 900-מיליון ק"ג של בקבוקי פוליאתילן טרפתלאט ושיעור המיחזור היה כ 40%-ואילו
בשנת  2005נצרכו כ 2.3-מיליארד ק"ג בקבוקים כאשר שיעור המיחזור ירד ל.23%-
כמות החומר הממוחזר אומנם עלתה בכ 46%-אולם מיליארדי טון בקבוקים מושלכים לאשפה ולא
ממוחזרים.
בארצות הברית ,כאשר הנגישות לאפשרות המיחזור גדולה בהרבה מאשר בארץ ,רק כ25%-
מהאנשים משליכים את הבקבוקים למיחזור למרות של 80%-מהם קיימת אפשרות למחזר .הבעיה
העיקרית נובעת מחוסר מודעות – סקר שנערך בשנת  2007בקרב הציבור האמריקאי מצא כי
למעלה מ 70%-מהאמריקאים לא יודעים שפלסטיק מיוצר מנפט (למעשה כ 10%-מצריכת הנפט
משמשת ליצור פלסטיק) וכי כ 40%-מהם חשבו שהפלסטיק מתפרק באדמה או בים .למעשה
פלסטיק הינו מוצר עמיד למדי – גם לאחר מאות שנים הוא נשאר במצבו המקורי ולפיכך גורם
לזיהום סביבתי חמור .מיחזור היא אחת השיטות היעילות ביותר לצמצום נפח הפסולת בישראל
ולכן פלסטיק מילניום מוצאת לנכון לשים דגש על שיטה זו למען איכות הסביבה ולמען עתיד
ילדינו .בישראל כיום המודעות למיחזור פלסטיק הינה נמוכה ביחס למדינות באירופה או בארה"ב.
יש לשים דגש ולעודד מיחזור הן על ידי חינוך (באחריות משרד החינוך) מגן הילדים דרך היסודי
ולתיכון.
ולפתח מודעות בשילוב עם פתרונות לוגיסטיים (באחריות משרד לאיכות הסביבה) למיחזור
והפרדת הפסולת הביתית לזכוכית ,פלסטיק ,מתכת( .לדוגמא:כמו שקיים בארה"ב)
על-פי ממצאי סקר הרכב פסולת מוצקה משנת  ,2005נמצא כי פסולת פלסטיק מהווה  46%מנפח
הפסולת בפח האשפה הישראלי .כמות מוצרי הפלסטיק הנצרכים בישראל מגיע לכ 450,000 -טון
בשנה (לא כולל אריזות המגיעות עם מוצרים מיובאים) .את הפלסטיק ניתן לאסוף ולהעביר
למיחזור ,אך ניתן גם להשתמש בו כחומר גלם בתהליכי שרפה והפקת אנרגיה בשל הערך הקלורי
הגבוה שלו .מזה מספר שנים מופעל בישראל מערך איסוף ומחזור של בקבוקי פלסטיק מסוג
 .P.E.Tנכון לשנת  2006הוצבו מעל  6,000מכלים ב 130 -רשויות מקומיות בכל רחבי הארץ.
מהבקבוקים הנאספים מיוצר חומר גלם המשמש ליצור אריזות למזון (סלסילות לפרות וירקות),
סיבים שונים (טקסטיל ,מעילי פליז ,חומרי מילוי ושטיחים) ומוצרים נוספים .מערך האיסוף
והמחזור מופעל ע"י חברת אביב.
כל יצרן פלסטיק בארץ ובעולם מחויב להטביע על מוצריו סימון המסביר לאיזו קבוצת פלסטיק
שייך אותו מוצר .בזמן הוצאת המוצר משימוש או כאשר הוא ימצא את מקומו באשפה "ידעו"
לאיזה קבוצה לשייך אותו.
סילוק אשפה
החומרים הפלסטיים בעייתיים מבחינת איכות הסביבה ,כיוון שהם עמידים ומתפרקים לאט מאוד.
תופעה זו מובילה לבעיה של הררי אשפה ובעיית סילוקם.
שריפת פלסטיק כפתרון לסילוק האשפה אינה באה בחשבון היות שבמקרים רבים עלולה לשחרר
גזים רעילים.
עד שנות ה 90-הפכו תוכניות למחזור למקובלות בעולם .חומרים תרמופלסטיים ניתנים למיחזור
ואפשר להשתמש בהם אחר כך .השימוש בחומרים פלסטיים אחרים הוא בעייתי יותר ולכן
מיחזורם קשה יותר.
המיחזור נתקל בבעיות קשות .הבעיה החמורה ביותר היא הקושי הקיים במיון אוטומטי
ובעקבותיו התהליך יקר .בעוד שמכלים למיניהם עשויים בדרך כלל מסוג אחד בלבד של פלסטיק,
מוצרים אחרים כמו טלפונים סלולאריים ,מכילים הרבה חלקים קטנים שעשויים מעשרות סוגי
פלסטיק .היות שמחיר המוצר הוא נמוך ,מיחזור הפלסטיק איננו כלכלי.
בעיה נוספת ,בייצור חומרים אלה ,הייתה כמות רבה של מזהמים כימיים כתוצרי לוואי .בנוסף ,יש
המצביעים על הלחץ על עתודות האנרגיה של כדור הארץ עקב השימוש בנפט לייצור פלסטיק ,אך
רק כ 4%-מכלל תוצרת הנפט בעולם משמשת לייצור חומרים פלסטיים.
בסוף שנות ה 60-הפכו החומרים הפלסטיים לסמל של תרבות צריכה מיושנת משנות ה .50-המונח
"פלסטיק" הפך למילת גנאי ,לתיאור מוצר חסר נשמה .בסוף שנות ה ,60-הביטלס אפילו כתבו שיר
"פוליאתן פם" לתיאור התופעה.
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פלסטיק מהווה כ 46%-מנפח הפסולת באשפה ,כלומר זהו החומר שלמיחזור שלו תהיה ההשפעה
הגדולה ביותר על הקטנת נפח האשפה המועברת להטמנה .ישראלים בארץ צורכים יותר מ450-
אלף טון של פלסטיק בשנה .את הפלסטיק אפשר להעביר למיחזור או להשתמש בו כחומר שריפה
בתהליך יצירת אנרגיה.
בשנת  1999עבר בכנסת חוק הפיקדון למיכלי משקה שמתגמל ומסדיר את נושא מיחזור בקבוקי
פלסטיק בישראל .את בקבוקי הפלסטיק תוכלו לזרוק במתקני איסוף הבקבוקים שמפוזרים ברחבי
הארץ .הבקבוקים הנאספים יכולים להיות מסוגים שונים :בקבוקי משקה ,בקבוקי חלב ,קטשופ
ואפילו מיכלים לחומרי ניקוי.
הבקבוקים נאספים ומובלים למפעלי המיחזור ,שם הם ממוינים מיון אלקטרוני לפי סוג הפלסטיק
והצבע שלהם .בתום המיון הבקבוקים נגרסים לפתיתים ואפשר להשתמש בהם לייצור מגוון
מוצרים וגם לייצא אותם לחו"ל:
פתיתים שמקורם בבקבוקים שקופים משמשים ליצירת אריזות למזון ,סיבים לטקסטיל ,מעילי
פליז ,חומרי מילוי ושטיחים
בקבוקים של חומרי ניקוי משמשים כחומר גלם ללוחות פלסטיק מהם מיוצר ריהוט רחוב ועוד.
קיימים  7סוגים שונים של פלסטיק שניתן למחזר ,אולם מיחזור כל אחד מהם מתבצע בתהליך
שונה .על רוב מוצרי הפלסטיק מוטבע סימון שמציין מה סוג הפלסטיק ומכאן גם באיזה אופן יש
למחזר אותו.
רוב מוצרי הפלסטיק שאנו משתמשים בהם מורכבים מתערובות של כמה סוגי פלסטיק ,ולכן
תהליך המיחזור דורש קודם כול להפריד בין הסוגים השונים.
לדוגמה בקבוק משקה רגיל מפלסטיק מורכב מארבעה סוגים של פלסטיק:
פלסטיק סוג  1לגוף הבקבוק
פלסטיק סוג  2ו 3-לפקק
פלסטיק מסוג  3או נייר לתווית
גם הדבק שעל התווית הוא סוג של חומר פלסטי
שקיות הניילון מיוצרות משני סוגים שונים של פלסטיק ומהוות  28%מנפח האשפה.
שימוש בשקיות פלסטיק פוגע בסביבה בכמה אופנים:
לכלוך שטחים פתוחים
פגיעה בבעלי חיים וצמחים שבולעים שקיות ונחנקים מהן
קצב התכלות נמוך מאוד – שקיות פלסטיק מתכלות אחרי מאות שנים ,ובמהלכן תופסות מקום
כל הזכויות שמורות ©
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רב באתרי ההטמנה
שקיות פלסטיק מיוצרות מנפט שהוא משאב טבע מדלדל
תהליך הייצור של השקיות מזהם את האוויר והמים
מיחזור של שקיות פלסטיק אמנם יקטין את הכמות שלהן בפסולת אבל הוא אינו פותר את בעיית
הזיהום הנוצרת בתהליך הייצור ונזקים סביבתיים נוספים .אחד הפתרונות האפשריים הוא שימוש
בשקיות רב פעמיות עשויות מבד במקום בשקיות הניילון .הצעות לצרכנים:
הבקבוקים במיכלי האיסוף הפזורים ברחבי הארץ.

זרקו את

בעת זריקת הבקבוקים מומלץ למעוך אותם

כדי להקטין את הנפח שלהם
צמצמו את השימוש בשקיות פלסטיק ,במקומן השתמשו בשקיות רב פעמיות.

לפניך שאלון :האם אני מכבה תמיד את האור בצאתי מהחדר?
האם אני סוגר את המחשב אם יש?
מה אני עושה עם בקבוקי פלסטיק?
מה אני עושה עם עיתונים שהצטברו?
האם המים הזורמים בזמן שאני מצחצח שינים או מסתבן?

חלק מחיי היום יום שלי *
תמיד

כמעט תמיד

מדי פעם

מיחזור בקבוקים
הקפדה על כיבוי
אורות
מיחזור נייר
שימוש חוזר בניילונים
מיחזור סוללות
הפרדת
אשפה/קומפוסט
הקפדה על רכישת
מוצרים" ירוקים"
(ידידותיים לסביבה9
הימנעות משימוש
במוצרים חד פעמיים
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מה מתארות התמונות שלפניך? איזו תמונה הכי נוגעת ללבך? הסבר מדוע.

טיפ לשמירה על איכות הסביבה -אל תשתמשו בדאודורנט ספריי
דאודורנט ספריי -על החור באוזון שמעתם? שימוש בדאודורנט ספריי הוא אחד
הגורמים לו ,שלא לדבר על החומרים המזיקים מהם הוא עשוי .אם לא נשמור על
שכבת האוזון לא יהיה מי שיגן עלינו מפני קרינת השמש ומפני דברים מזיקים
נוספים! אז מדוע שלא להשתמש בסטיק ,בטלק או במשחה?
לא צריך להשתמש במוצרים המזיקים ביותר ,בוודאי כאשר יש להם תחליפים
הולמים .זהו צעד קטן שכל אחד מאיתנו יכול לעשות ואשר תהיה לו השפעה
מכרעת על הסביבה בה אנו חיים .אז הפסיקו להשתמש בתכשירים עם ספריי עוד
היום! אלא אם כן רשום על הדאודורנט – ידידותי לסביבה/לא פוגע בשכבת האוזון.
בפעולה פשוטה זו אתם יכולים לתרום לשיפור באיכות הסביבה וגם לשיפור
בבריאותכם.





באיזה תחום באיכות הסביבה בחרת להתמקד? מה חשיבותו?
הצג בקיצור את בעיתו של תחום זה? מהן הסכנות והזיהומים
בתחום?
מה ניתן לעשות ובאילו פתרונות נוקטים כדי לפתור את הבעיה
שהצגת?

כל הזכויות שמורות ©
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כמויות הפסולת אותם אנו יוצרים הן בלתי נסבלות .עוד כמה שנים נגור כולנו בהררי זבל ,וזו לא
צורה לחיות בה ...הפתרון לכל זה הוא  -מחזור! כולם מדברים על זה אבל לא כולם מקפידים
לפעול בנושא .שיירי בניה ותעשיה ,גזמי עצים ,שאריות אוכל ,פחיות ,בגדים ישנים ,בקבוקי
פלסטיק ,עיתונים ישנים  -את כל אלה ועוד ניתן למחזר ללא כל מאמץ מיוחד .פסולת שאינה
ממוחזרת פוגעת באיכות הסביבה אז בפעם הבאה שאתם זורקים את הזבל  -הפרידו את
הבקבוקים ,הניירות ושאר החומרים המזיקים ,ופשוט מחזרו אותם! זה כל כך קל ופשוט ...כל מה
שצריך זה להקדיש לכך כמה דקות מדי יום ,וכולנו נחייה במקום נעים יותר ,נקי יותר וירוק
יותר.שלום ,זאת אני ,טרה .שמתם לב כמה פסולת יוצאת באדמה?נמאס לכם לסחוב שקיות לפח

בדפים הבאים תכירו דרכים להקטין את כמות הפסולת שיש לכם.
במדינת ישראל נאספים מדי שנה בשנה קרוב לשישה מיליון טון של פסולת מוצקה! כל אדם
זורק כ 2 -ק"ג אשפה ביום .רוב הישראלים זורקים את הפסולת שלהם לפח הרגיל ומשם
היא מועברת להטמנה ונקברת לנצח...בהטמנה של פסולת ,נדרשים הרבה מאוד שטחים
של אדמה וקיימת סכנה לזיהום האוויר ,המים והאדמה.
אחרי שתלמד את הנושא אם בחרת בו  -קרא את המשפטים ובחר את ההיגד המתאים
הטמנה של פסולת היא קבורה מסודרת של הפסולת מתחת לאדמה
נכון
לא נכון
בהטמנה של פסולת ,נדרשים הרבה מאוד שטחים של אדמה/קרקע
נכון
לא נכון
אחרי ההטמנה ,אפשר לייצר מן הפסולת מוצרים חדשים
נכון
לא נכון
כדי להטמין פסולת ,חשוב להפריד את הפסולת ולמיין אותה לפי סוגים
נכון
לא נכון
תהליך ההטמנה הוא חיקוי של התהליכים המחזוריים בטבע
נכון
לא נכון
אם מטמינים פסולת ,צריך להמשיך לנצל את משאבי כדור הארץ כדי לייצר מוצרים
חדשים
נכון
לא נכון
בתהליך ההטמנה ,פסולת אורגנית הופכת לדשן
נכון
לא נכון
בתהליך הטמנת פסולת יש סכנה לזיהום האדמה ,המים והאוויר
כל הזכויות שמורות ©
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נכון
לא נכון
כולנו יכולים לצמצם את כמויות הפסולת שמועברות להטמנה! בין המשפטי

התייחס לכל אחד מהמשפטים בנושא חפצים נחוצים ומיותרים והבע את דעתך.
שלֹא ָקנִינו.
ְטים עַל ַמה ֶׁ
שהו ִמ ְת ָחר ִ
שּקֹונִים ַמ ֶׁ
ַאחרֵּי ֶׁ
ָמים ֲ
ַהרְבֵּה ְפע ִ
ִהיֹות כְמֹו ֺכולם.
שלֹא ְצרִיכִים רַק כְדֵּי ל ְ
ְברִים ֶׁ
ָמים קֹונִים ד ָ
ִפע ִ
לְ
ִקנֹות.
שר ְבלִי ל ְ
ִהיֹות ְמ ֺא ָ
שר ל ְ
ִאי ֶׁא ְפ ָ
שלֹא ְצרִיכִים.
ְברִים ֶׁ
ִקנֹות ד ָ
ֲחבָל ל ְ
יֹותר ְמ ַהמֶׁה ִמ ְּקנִטֹות.
ָבר ֵּ
ֵּאין ד ָ
ֶׁסף.
שלֹא עֹולִים כ ֶׁ
ְברִים ֶׁ
ֵּיהנֹות גַם ִמד ָ
ְש ֵּחק וְל ָ
שר ל ַ
ֶׁא ְפ ָ
שר.
שּקֹונֶׁה הוא ְמ ֺא ָ
ִמי ֶׁ

ֺתרִים.
ְמי ָ
שלֹא תוכְלו ִל ְחיֹות
ְברִים ַה ֲחשו ִבים לָכֶׁםְ ,ד ָברִים ֶׁ
ומה ַהד ָ
ֺת ִרים שלכםַ ,
ציינו ָמ ֵּהם ַה ֲח ָפצִים ַה ְםי ָ
ֵּיהם?
ְעד ֶׁ
ִבל ֲ
ֺתרִים.
ֵּיהם .וְ 5 -ד ָברִים ְמי ָ
ִחיֹות ִב ְל ֲעד ֶׁ
שלֹא תוכְלו ל ְ
של ֲ 5ח ָפצִים נְחוצִיםֶׁ ,
ימה ֶׁ
ְש ָ
ַהכִינו ר ִ
ישהו.
ְמ ֶׁ
ָתת ל ִ
ַאתם יְכֹולִים ִלזְרוק אֹו ל ֵּ
ש ֶׁ
ְברִים ֶׁ
ֵּחטִים ,ד ָ
ש ֵּאינָם ֶׁהכְר ִ
ְברִים ֶׁ
דָ

ֻקה
שאלון בנושא ַצ ְר ָכנּות ְיר ָ

ֱשה?
ירָ .מה ֶׁאע ֶׁ
ֹועיל לִי.
שטְכֹולִים לְה ִ
שכְלולִים ֶׁ
שיר ֶׁה ָחדָש יֵּש ִ
ַם ְכ ִ
שקֹל ֶׁאת ַה ַהצָעָהֶׁ .אבְדֹק ִאם ב ַ
ֶׁא ְ
ִישים.
ַחד ִ
ש ְכ ָללִים ו ֲ
ְשירִים ֲהכִי ְמ ֺ
ַםכ ִ
ש ַת ֵּםש ב ַ
ְה ְ
שדְרֵּג ִמטָד ֶׁאת ַה ֶׁחלֶׁפֹוןָ .חשוב לִי ל ִ
ֲא ַ
ַאחלִיף אֹותֹו.
יטב לֹא ֲ
כָל עֹוד ַה ֶׁחלֶׁפֹון ַהַמטָד פֹועֵּל ֵּה ֵּ
שה
אֹותםָ .מה ֶׁא ֱע ֶׁ
שר ִללְבֹש ָ
ִיסהֲ ,אבָל ֲע ַדיִן ֶׁא ְפ ָ
ש ִה ְת ַקצְרו ַבכְב ָ
ָפים ֶׁ
ָסיִם י ִ
יש לי ִמ ְכנ ַ
ָסיִם ?
ַם ְכנ ַ
בִ
ְשנִים ֶׁאזְרֹק.
ְאת ַהט ָ
ָשים ו ֶׁ
ָסיִם ֲחד ִ
ֶׁא ְקנֶׁה ִמטָד ִמ ְכנ ַ
ְאם לֹא – ֶׁאזְרֹק
ְח ֵּבר ,ו ִ
ְָאחי ַה ָּק ָטן אֹו ל ָ
ָסיִם ל ִ
ְה ֲע ִביר ֶׁאת ַה ִם ְכנ ַ
שר ל ַ
ֶׁאבְדֹק ִאם ֶׁא ְפ ָ
אֹותם.
ָ
ַאחרָ .אכִין ִתיק צַד
שהו ֵּ
ְמ ֶׁ
ָהם ל ַ
ש ַת ֵּםש ב ֶׁ
ְה ְ
שר ל ִ
ָסיִם ִה ְת ַקצְרוֶׁ ,א ְפ ָ
גַם ִאם ַה ִם ְכנ ַ
ש ִה ְת ַקצְרו.
ָסיִם ֶׁ
ֵּמ ַה ִם ְכנ ַ
ַארִיזַת ַמ ָתנָה גְדֹולָה וְיָ ָפהָ .מה
ִיסק ֶׁה ָחדָש ב ֲ
ְקבֵּל ֶׁאת ַהד ְ
שר ל ַ
ִיס ִקים ֶׁא ְפ ָ
ַחנות ַהד ְ
ְשּקֹונִים ב ֲ
כ ֶׁ
יסק ָחדָש?
ְש ֶׁא ְקנֶׁה ִד ְ
ַּקש כ ֶׁ
ֲאב ֵּ
ַּקש
ְמי לֹא ֲאב ֵּ
ש ֲאנִי קֹונֶׁה ְל ַעצ ִ
ִיס ִקים ֶׁ
ָפה .ד ְ
ַארִיזָה י ָ
ִיסק ַמ ָתנָה ב ֲ
ֶׁארֹז רַק ד ְ
ַּקש ל ֱ
ֲאב ֵּ
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ֶׁארֹז.
לֱ
ש ַם ְגדִילָה
ֺתרֶׁת ֶׁ
ַארִיזָה ְמי ֶׁ
צֹר ְך ב ֲ
ִיתיֵּ .אין ֶׁ
ש ָּקנ ִ
שלֹא יַַארְזו לִי ֶׁאת ַהםוצָר ֶׁ
ָת ִמיד ֲא ַב ֵּּקש ֶׁ
ֶׁאת כַםות ַהזֶׁבֶׁל ָבעֹולָם.
ְמי.
ִפרֶׁדֶׁת ,גַם ִאם ֲאנִי קֹונֶׁה אֹותֹו ְל ַעצ ִ
ַארִיזַת ַמ ָתנָה נ ְ
ִיסק ב ֲ
ֶׁארֹז כָל ד ְ
ַּקש ל ֱ
ֲאב ֵּ
ַארִיזַת
ַס ִטיק ל ֲ
ש ִּקית ְפל ְ
ש ֶׁקל עַל כָל ַ
ְקט) ֶׁה ְחלִיטו ִלגְבֹות ֲחצִי ֶׁ
ְמר ֶׁ
סופר ַ
ַםרְכֹול ( ֶׁ
 .1ב ַ
ֱשה?
ַהםו ָצרִיםָ ,מה ֶׁאע ֶׁ
ֲמטִים.
ְה ִביא ָת ִמיד ַסלִים רַב ַפע ִ
ֶׁאדְַאג ל ָ
ש ִּקיֹות.
ִמ ַעט ַ
ְה ְס ַת ֵּפק ב ְ
ַןה ל ִ
ש ִּקיֹותַ ,א ְך ֲאנ ֶׁ
ֶׁא ְקנֶׁה ֶׁאת ַה ַ
ש ִּקיֹות ַהדְרושֹות לִי.
ְררָהֶׁ ,א ְקנֶׁה ֶׁאת ַה ַ
ֵּאין ב ֵּ
ַםה ֲאגֹורֹות
ַחנותֲ ,א ַק ֵּבל כ ָ
ַאחזִיר ֶׁאת ַה ַב ְקבוק ל ֲ
ַקבוק זְכוכִיתִ .אם ֲ
ש ִתטָיה בְב ְ
ִיתי ְ
ָ .2קנ ִ
ַחנות?
ַקבוק ל ֲ
ַאחזִיר ֶׁאת ַהב ְ
ִתמורָהַ .ה ִאם ֲ
בְ
ְמ ְחזְרו אֹותֹו.
שט ַ
ֶׁסף ֶׁאלָא כְדֵּי ֶׁ
ַחנות לֹא ִב ְגלַל ַהכ ֶׁ
ַקבוק ל ֲ
ַאחזִיר ֶׁאת ַהב ְ
ֲ
ֶׁבל.
ְפח ַהז ֶׁ
ַקבוק ל ַ
ְמןֶׁ .אזְרֹק ֶׁאת ַהב ְ
יֹועילו לִיֲ .חבָל עַל ַהז ַ
ַםה ֲאגֹורֹות לֹא ִ
כָ
ְתכֶׁם
ַאחרַ .מה דַע ְ
שםוש ֵּ
ְמ ְחזורֶׁ ,אבְדֹק ִאם ֵּאין לֹו ִ
ַקבוק ל ִ
ַאחזִיר ֶׁאת ַהב ְ
ש ֲ
ִפנֵּי ֶׁ
לְ
ָחים אֹו ַכן לְנֵּר?
ִפר ִ
עַל כַד ל ְ
שם ְב ָגדִים?
שנִיטָהַ .ה ִאם ֶׁא ְקנֶׁה ָ
ִב ָגדִים יָד ְ
שלִי ֲחנות ל ְ
ַשכונָה ֶׁ
ָ .3פ ְתחו ב ְ
ִפנֵּי
שזֹאת ִת ְהיֶׁה ַה ֲחנות ָה ֲאהובָה ָעלַיָ .ת ִמיד ֶׁא ְבדֹק ַמה יֵּש בָה ל ְ
ֵּאין ָס ֵּפק ֶׁ
ַחנויֹות ָה ְרגִילֹות.
ש ֶׁאכָנֵּס ל ֲ
ֶׁ
ָשים!
ְשםֲ .אנִי קֹונֶׁה רַק ְב ָגדִים ֲחד ִ
ַאף ַפעַם לֹא ֶׁאכָנֵּס ל ָ
ִק ִביעות.
ַחנות ִמדֵּי ַפ ַעם ֲאבָל לֹא ֶׁא ְקנֶׁה ב ְ
אולַי ָאצִיץ ל ֲ
אֹותן?
ִקנֹות עוגִטֹותְ .ב ֵּאיזֹו ֲארִיזָה ֶׁא ְקנֶׁה ָ
ָ .4עלַי ל ְ
של עוגִטֹות.
ֶׁח ָמדֹות ֶׁ
ַםה ֲארִיזֹות ְק ַטמֹות וְנ ְ
ֶׁא ְקנֶׁה כ ָ
ַאחת גְדֹולָה.
ַםה ֲארִיזֹות ְק ַטמֹות אֹו ַ
של ָהעוגִטֹותֶׁ .א ְקנֶׁה כ ָ
שמֶׁה גֹדֶׁל ָה ֲארִיזָה ֶׁ
לֹא ְמ ַ
של עוגִטֹות.
ִקנֹות רַק ֲארִיזֹות גְדֹולֹות ֶׁ
ש ַתדֵּל ל ְ
ֶׁא ְ
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