
 

 אדם וסביבה  –גאוגרפיה 
 
 

 תוכנית הלימודים ומיקוד למידה לקראת שנת הלימודים תשפ"א נושאי הלמידה ב
 הליבה  בתחומינושאי הליבה לבגרות חיצונית 

 שנת לימודים המשלבת למידה מרחוק בצל משבר הקורונה
 

 הדגשים של תחום הדעת והוראתו:
רחבית ומעניק לתלמידים ידע, ערכים, ומיומנויות שיאפשרו להם לתפקד בעולם המורכב של אדם וסביבה מבנה חשיבה מ-עולם התוכן של גאוגרפיה

למידה: המרחב על מאפייניו ותהליכי השינוי החלים בו לאור  -. ההדגשים של תחום הדעת והוראתו הבאים לידי ביטוי  בתהליכי ההוראה21-המאה ה 
 סביבה.-יחסי גומלין אדם

 לבנטיים, דיון בסוגיות סביבה וקיימות, שימוש במיומנויות ובכלים גיאוגרפיים ואסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה. חשוב לשלב תכנים אקטואליים ר
 

 פרטים באתר המפמ"ר –לתלמידים אינטרניים: הערכת חלופית במסגרת בית ספרית 

 סביבה:  ואדם -בגאוגרפיה ומהלך ההוראה ללמידה היברידית בשנת הלימודים תשפ"א הממוקדת אבני הדרך וחומרי לימוד לתכנון ההוראה 

  ,  באתר המפמ"רחטיבה העליונה אדם וסביבה" ל-תוכנית הלימודים המפורטת ב"גאוגרפיה .א
 נילווים לפרקי הלימודמוקדי הוראה ומושגים פירוט רציונאל, מטרות, פרקי הלימוד, בתוכנית הלימודים המלאה: 

 תיק תוכניות לימודים ובו: ידע, מיומנויות, ערכים וחומרי הוראה ללמידה היברידית  .ב
 אגף ספרי לימוד –המאושרים וסביבות למידה  ספרי הלימוד .ג
 ופעילויות מגוונות ממויינות על פי נושאים  , מצגותצולמיםם מוריהמרחב בפורטל הפדגוגי ובו יחידות הוראה, שיע –המרחב הפדגוגי  .ד
  אדם וסביבה"-אתר המפמ"ר ל"גאוגרפיה .ה
 ובלמידה מרחוק בפרטאיכותית בכלל  פרקטיקות מגוונות להוראה . ו
 ל( למיפוי ישרא )המרכזלאומי  האטלס ה -, אטלס ישראל בחדש אטלס ברור לחטיבת הביניים/אטלס אוניברסיטאי חדש/אטלס דיגיטלי .ז
    Google Earth   Google Maps GovMap –מפות מקוונות ברשת  .ח
 " )יחידות להוראה היברידית( טיבמרחב הקיברנ מיפוי עולם ה –מפות ויחידות לימוד ב"סייבר הגאוגרפי מידע, אתרי  .ט
    CIAאתר ה   –תיים עולמיים טטיסטיים השוואים סנתונ, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהאתרי נתונים לאומיים ובינלאומיים, כדוגמת:  .י

    לפי נושאים לפי מדינות,נתונים השוואתיים  –הבנק העולמי    מדדי פיתוח  -אתר השוואה בין מדינות  
 CIAאתר ה  –נתונים סטטיסטיים השוואתיים עולמיים 

 ועוד  כון הגאולוגיזי, המגיאופיאתרי נתונים יעודים כגון: קק"ל, מקורות, השירות המטאורולוגי, מינהל התכנון, המכון ה .יא
 

 פיתוח מקצועי למורים:
 .באתר המפמ"רלקראת שנת הלימודים תשפ"א ובמהלכה  נקיים קורסים להרחבת הכלים הפדגוגיים ללמידה היברידית בתחום הדעת. פרטים 

 
 ייכללו בבחינת הבגרות במועד קיץ תשפ"א לא  – בוורוד*** הנושאים במסומנים 

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/bhinot-bagrut-aaraha/
../../../../../../../../../../../https:/pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/pedagogya-geo-hata/syllabus/
https://edu.gov.il/special/Curriculum/High-School/Geography/Pages/High-School-geography.aspx
https://edu.gov.il/special/Curriculum/High-School/Geography/Pages/High-School-geography.aspx
https://edu.gov.il/special/Curriculum/High-School/Geography/Pages/High-School-geography.aspx
https://edu.gov.il/special/Curriculum/High-School/Geography/Pages/High-School-geography.aspx
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/sifreilimud/SfarimMeosharim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/development-indices/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/development-indices/
https://edu.gov.il/mazhap/mafmar/geography/Pages/inspector-desk.aspx
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/sustainable-lifestyle/
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https://www.govmap.gov.il/?c=204000,595000&z=0
https://www.cbs.gov.il/he/pages/default.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/pages/default.aspx
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
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https://worldmap.canadiangeographic.ca/
https://data.worldbank.org/country
https://databank.worldbank.org/databases
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
https://edu.gov.il/mazhap/mafmar/geography/Pages/inspector-desk.aspx


 

 
 
 שעות(   90)  ארץ ישראל יה שלאוגרפגה
 

 תוכנית הלימודים המפורטת ▪
 

 , מטח 21-ספר הלימוד: ישראל במאה ה ▪
 

 :נושאי היחידה
 
 תו על האדם       אקלימי והשפענופי וייחוד  -מיקומה של ארץ ישראל במרחב  .1
 גורמים ותהליכים          -התוויית גבולות מדינת ישראל  .2
 תמורות באוכלוסיית ישראל, בתפרוסת האוכלוסייה ובמפת ההתיישבות         .3
 תמורות בכלכלת ישראל         .4
 היצע מוגבל וביקוש גדל        -משאבים ותשתיות  5
 ראל        קיימא ביש-תוח ברפיביבה ואיכות הס .6
 
 
 

 תשפ"א מיקוד תוכן ומיומנויות  –רשימת הנושאים ללימוד 
 מסומנים בוורוד – בבחינת הבגרות בקיץ תשפ"א שלא ייכללולבחירה  נושאים 

 המלצות חומרי עזר למורים להוראה היברידית 

 
 :  1נושא 

 על האדם  ווד נופי ואקלימי והשפעתיחי -מיקומה של ארץ ישראל במרחב 
 

 

    קטנה בארץ א. מגוון צורות נוף 
 .  המבנה הטופוגרפי של הארץ1
 .  התפתחות הנוף בארץ ישראל: מפגש בין מסיב לקימוט2
 . תהליכים גיאומורפולוגיים בעיצוב נופי הארץ      3
 . תהליכים בעיצוב נופים ייחודיים   4

  החקלאות, התיירות ,טח קטן יחסי על ההתיישבותההשלכות של מגוון נופי בש 
 והמשאבים 

 שיעורים מצולמים לבגרות, 
 ילוות לשיעורים מצולמים נ מצגות 

   :מרחב פדגוגי 
פעילויות אינטראקטיביות, סרטונים ומשימות לתלמידים בדפי  

 הנושאים:
 מבנה נופי 

 ן הגאופיסי כוהמ
        אקלים ים תיכוני לאקלים מדברי  ןיב. מפגש ב

 

https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/geography_adam_sviva/Chativa-Elyona/yehidat-hova1.pdf
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/?Languages=31229,31419&Topics=31970&Classes=31348,31349&page=1&text=%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/mashaby_yeva_mithadshim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/pedagogya-geo-hata/geographical-concepts/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/pedagogya-geo-hata/geographical-concepts/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/pedagogya-geo-hata/geographical-concepts/
https://edu.gov.il/mazhap/mafmar/geography/Pages/inspector-desk.aspx
https://www.gii.co.il/he/


 

 תשפ"א מיקוד תוכן ומיומנויות  –רשימת הנושאים ללימוד 
 מסומנים בוורוד – בבחינת הבגרות בקיץ תשפ"א שלא ייכללולבחירה  נושאים 

 המלצות חומרי עזר למורים להוראה היברידית 

 מאפייני האקלים של ארץ ישראל  . 1
 .  מצבים סינופטיים בעונות השנה בישראל 2

 שיעורים מצולמים לבגרות, 
 ילוות לשיעורים מצולמים מצגות נ 

   :מרחב פדגוגי 
פעילויות אינטראקטיביות, סרטונים ומשימות לתלמידים בדפי  

 הנושאים:
 תופעות אקלים קיצון בישראל , םיאקל

 שירות המטאורולוגי תר הא
  תנאים פיזיים  ות האדם עםג.  התמודד

  ד.  המגוון הביולוגי בישראל 
 
 

 

 :  2נושא 
 גורמים ותהליכים  -התוויית גבולות מדינת ישראל 

 

 

  א. מיקומה הגיאופוליטי של ארץ ישראל והשלכותיו   
 ב. גבולות ארץ ישראל וגבולות מדינת ישראל 

 . גישות שונות לתיחום הארץ1
 קבע של מדינת ישראל . גישות לקביעת גבולות ה2
 יים בתוואי הגבולות ו נ. שי3

 שיעורים מצולמים לבגרות, 
 ילוות לשיעורים מצולמים מצגות נ 

, 
   :גוגי מרחב פד

יביות, סרטונים ומשימות לתלמידים בדפי  ט קפעילויות אינטרא
 הנושאים:

 גבולות ישראל 
  משכנותיה והשלכותיוג. היעדר גבול מדיני מוסכם בין ישראל לכמה 

 
 

 

 :  3 נושא
 תמורות באוכלוסיית ישראל, בתפרוסת האוכלוסייה ובמפת ההתיישבות 

  

 

 א. מאפיינים דמוגרפיים, חברתיים וכלכליים של אוכלוסיית מדינת ישראל    
 פסיפס אנושי  -. הרכב האוכלוסייה 1
 . גידול האוכלוסייה 2

 ב. הריבוי הטבעי 2      א. מאזן הגירה במדינה קולטת עלייה2    
 מבנה הגילים של האוכלוסייה  .3
 כלכליים של האוכלוסייה -. מאפיינים חברתיים4

   ם לבגרות,ימ שיעורים מצול
 ילוות לשיעורים מצולמים מצגות נ 

   :מרחב פדגוגי 
פעילויות אינטראקטיביות, סרטונים ומשימות לתלמידים בדפי  

 הנושאים:
 ת ישראל אוכלוסיי

https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/?Languages=31229,31419&Topics=31970&Classes=31348,31349&page=1&text=%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/mashaby_yeva_mithadshim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/mashaby_yeva_mithadshim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/mashaby_yeva_mithadshim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/aklim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/aklim_kitzon_israel/
https://ims.gov.il/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/?Languages=31229,31419&Topics=31970&Classes=31348,31349&page=1&text=%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/mashaby_yeva_mithadshim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/mashaby_yeva_mithadshim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/mashaby_yeva_mithadshim/
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https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/?Languages=31229,31419&Topics=31970&Classes=31348,31349&page=1&text=%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
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https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/ochlosiyat-israel/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/ochlosiyat-israel/


 

 תשפ"א מיקוד תוכן ומיומנויות  –רשימת הנושאים ללימוד 
 מסומנים בוורוד – בבחינת הבגרות בקיץ תשפ"א שלא ייכללולבחירה  נושאים 

 המלצות חומרי עזר למורים להוראה היברידית 

 90-וה 50-עליות שנות ה
   ישראליית אוכלוס -הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 ב היישובי בישראל והגורמים המשפיעים על העיצוב חרב. עיצוב המ
 19-. מפת ההתיישבות בארץ ישראל  •שלהי המאה ה1

עלייה רביעית וחמישית, התפתחות מואצת של העיר העברית )תל אביב,   –למעט 
 חיפה, עפולה( 

 . צורות יישוב חדשות בארץ ישראל  2
 רטית בעיצוב מפת  . היזמה הלאומית והיזמה הפ3

 שבות ייההת     
 . האסטרטגיה ההתיישבותית לפני הקמת המדינה 4
 . עקרונות מרכזיים בתכנון ובעיצוב מפת ההתיישבות בארץ לאחר הקמת המדינה: 5

• קליטת עלייה ופיזור   • הגדרת ריבונות • שיקולי ביטחון; • היאחזות בקרקע
 אוכלוסייה 

 

 מרחב העירוני ג. תהליכי שינוי במרחב הכפרי וב
 קיבוץ ומושב( ) השיתופי -שוב החקלאייי . תמורות ב1
 . עיור המושבות 2
 . ערים חדשות מתוכננות 3
 . ערים מעורבות אוכלוסייה )יהודית וערבית( 4
 ( תל אביב וללא ללא באר שבע ) חיפה  - . התפתחות ערי מטרופולין בישראל5
 בירת ישראל     -. ירושלים 6

 שיעורים מצולמים לבגרות, 
 ילוות לשיעורים מצולמים מצגות נ 

 מצגות מילוות,
   :מרחב פדגוגי 

ים בדפי  פעילויות אינטראקטיביות, סרטונים ומשימות לתלמיד 
 הנושאים:

 מטרופולינים בישראל 
 

 ד. תמורות ביישובים הערביים, הדרוזיים והבדוויים
 גורמי מיקום היסטוריים   .1
   הערביים במעבר  ם היישוביםתמורות בדג  .2

 המדינה אל תקופת המדינה -מתקופת טרום    
 .  שינויים במבנה הכפר ובתפקודו 3
 2000-. מגמות בהתפתחות העיר הערבית והדרוזית בתחילת שנות ה 4
 מנוודות ליישובי קבע   –.  תמורות ביישוב הבדווי 5

   שיעורים מצולמים לבגרות,
 ילוות לשיעורים מצולמים גות נ צמ
 

 -ה. גלעין מול שוליים)ליבה מול פריפריה( 
 אי־שוויון מרחבי, דמוגרפי וכלכלי 

 . צפיפות אוכלוסייה 1
 . פערים ברמת החיים וברמת הפיתוח 2
 . חיזוק אזורי השוליים לצמצום הפערים 3

 שיעורים מצולמים לבגרות, 
 ילוות לשיעורים מצולמים מצגות נ 

   :מרחב פדגוגי 
פעילויות אינטראקטיביות, סרטונים ומשימות לתלמידים בדפי  

 הנושאים:
 מרכז ופריפריה  –גלעין ושוליים 

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/aliyot-50-90/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/aliyot-50-90/
https://old.cbs.gov.il/reader/cw_usr_view_SHTML?ID=629
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/?Languages=31229,31419&Topics=31970&Classes=31348,31349&page=1&text=%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/mashaby_yeva_mithadshim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/mashaby_yeva_mithadshim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/mashaby_yeva_mithadshim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/metropolinim-israel/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/?Languages=31229,31419&Topics=31970&Classes=31348,31349&page=1&text=%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/mashaby_yeva_mithadshim/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/?Languages=31229,31419&Topics=31970&Classes=31348,31349&page=1&text=%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/mashaby_yeva_mithadshim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/mashaby_yeva_mithadshim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/mashaby_yeva_mithadshim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/galin-shulayim/


 

 תשפ"א מיקוד תוכן ומיומנויות  –רשימת הנושאים ללימוד 
 מסומנים בוורוד – בבחינת הבגרות בקיץ תשפ"א שלא ייכללולבחירה  נושאים 

 המלצות חומרי עזר למורים להוראה היברידית 

 
 

 

 :  4נושא 
 תמורות בכלכלת ישראל       

 

 

 א. שינויים במבנה הבסיס הכלכלי של ישראל    
 . חתך התעסוקה בישראל 1
 העיקריים לתל״ג  בתרומת ענפי הכלכלה נויים. שי2

    שיעורים מצולמים לבגרות,
 ילוות לשיעורים מצולמים מצגות נ 

 
   : מרחב פדגוגי

ת, סרטונים ומשימות לתלמידים בדפי  וי פעילויות אינטראקטיב
 הנושאים:

 
    ב. תמורות במרכיבי ענף החקלאות ובמאפייניו

 .  תמורות אידאולוגיות בתפיסת מקומה וחשיבותה של החקלאות 1
 תמורות במרכיבים העיקריים של הענף  . 2
 ידע ועתיר טכנולוגיה . ממשק חקלאי מעורב עתיר ־עבודה למשק מתמחה עתיר ־3
 הטכנולוגי לחקלאות -מת הפיתוח המדעי ור. ת4

 

 במיקום מפעליםג. תמורות בענפי התעשייה ו
 מתעשייה מסורתית לתעשייה עתירת ידע .  1

 א. השתנות שיעור המועסקים בתעשייה       1
 ובענפיה              

 ב. תמורות במיקום מפעלים 1     
 רטית .ממעורבות ציבורית ליזמות פ2
 רים חב.שני ענפי תעשייה נ3

 א. תעשייה עתירת ידע  3    
 ב. תעשייה כימית 3    

     ולמים לבגרותים מצשיעור
 ילוות לשיעורים מצולמים מצגות נ 

 
   :מרחב פדגוגי 

פעילויות אינטראקטיביות, סרטונים ומשימות לתלמידים בדפי  
 הנושאים:

 

 והתיירות  המסחרד. תמורות בענפי השירותים, 
 תמורות מבניות בענף השירותים  .1
 קי המסחרי והעס  –. תמורות בנוף העירוני 2
 ת התיירותמורות בענף  .3

 א. תרומת התיירות לכלכלת ישראל 3    
 קיימה-ב. תיירות ופיתוח בר3    

   לבגרות םשיעורים מצולמי
 ילוות לשיעורים מצולמים מצגות נ 

 
   :מרחב פדגוגי 

פעילויות אינטראקטיביות, סרטונים ומשימות לתלמידים בדפי  
 הנושאים:

 

https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/?Languages=31229,31419&Topics=31970&Classes=31348,31349&page=1&text=%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/mashaby_yeva_mithadshim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/mashaby_yeva_mithadshim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/mashaby_yeva_mithadshim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/?Languages=31229,31419&Topics=31970&Classes=31348,31349&page=1&text=%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/mashaby_yeva_mithadshim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/mashaby_yeva_mithadshim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/mashaby_yeva_mithadshim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/pedagogya-geo-hata/geographical-concepts/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/pedagogya-geo-hata/geographical-concepts/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/pedagogya-geo-hata/geographical-concepts/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/?Languages=31229,31419&Topics=31970&Classes=31348,31349&page=1&text=%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/mashaby_yeva_mithadshim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/mashaby_yeva_mithadshim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/mashaby_yeva_mithadshim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/pedagogya-geo-hata/geographical-concepts/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/pedagogya-geo-hata/geographical-concepts/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/pedagogya-geo-hata/geographical-concepts/


 

 תשפ"א מיקוד תוכן ומיומנויות  –רשימת הנושאים ללימוד 
 מסומנים בוורוד – בבחינת הבגרות בקיץ תשפ"א שלא ייכללולבחירה  נושאים 

 המלצות חומרי עזר למורים להוראה היברידית 

    שיעורים מצולמים לבגרות ה. השתלבות המשק הישראלי בכלכלה הגלובלית 
 ילוות לשיעורים מצולמים ות נ גצמ

 
   :מרחב פדגוגי 

דפי  פעילויות אינטראקטיביות, סרטונים ומשימות לתלמידים ב
 הנושאים:

 
 
 

 

 :   5 נושא
 היצע מוגבל וביקוש גדל  -משאבים ותשתיות 

 

 מקורות א. משאבי טבע מוגבלים: 
 ומקורות אנרגיה       מים

 קרקעיים בישראל-. תפרוסת מקורות המים העיליים והתת1
 . תמורות בצריכה המים, במאזנם ובאיכותם 2
 . התמודדות עם בעיות משק המים 3
 ול משק האנרגיה . מדיניות ניה4

    שיעורים מצולמים לבגרות
 ילוות לשיעורים מצולמים מצגות נ 

   :מרחב פדגוגי  
אינטראקטיביות, סרטונים ומשימות לתלמידים בדפי  יות עילופ

 הנושאים:
 מערכות המים בישראל 

 ניםם משתהתחבורה •הלימה לצרכיב. תכנון וניהול מערך 
 . תפרוסת תשתיות התחבורה1

 היבשתית בישראל והתמורות שחלו בה 
 . בעיות במערך התחבורה הארצי 2

 והעירוני והשלכותיהן 
 . דרבים לפתרון בעיות מערך התחבורה בישראל 3
      היענות לביקוש גדל -. פיתוח נמלי ים ואוויר 4

    שיעורים מצולמים לבגרות
 ילוות לשיעורים מצולמים מצגות נ 

 
   :מרחב פדגוגי 

דפי  דים ברטונים ומשימות לתלמיפעילויות אינטראקטיביות, ס
 נושאים:ה

 
 
 

 

 :   6נושא 
 איכות סביבה ופיתוח בר קיימא בישראל 

 

 א. מפגעים סביבתיים ופגיעה בסובב הטבעי
 . זיהום גופי מים וסביבתם 1
 . זיהום אוויר וקרקע 2
 . מפגעי קרינה 3
 .פגיעה בסובב הטבעי 4

    שיעורים מצולמים לבגרות
 ילוות לשיעורים מצולמים מצגות נ 

   :מרחב פדגוגי 
תלמידים בדפי  פעילויות אינטראקטיביות, סרטונים ומשימות ל 

 םהנושאי

https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/?Languages=31229,31419&Topics=31970&Classes=31348,31349&page=1&text=%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/mashaby_yeva_mithadshim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/pedagogya-geo-hata/geographical-concepts/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/pedagogya-geo-hata/geographical-concepts/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/pedagogya-geo-hata/geographical-concepts/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/?Languages=31229,31419&Topics=31970&Classes=31348,31349&page=1&text=%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/mashaby_yeva_mithadshim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/mashaby_yeva_mithadshim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/mashaby_yeva_mithadshim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/pedagogya-geo-hata/geographical-concepts/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/pedagogya-geo-hata/geographical-concepts/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/pedagogya-geo-hata/geographical-concepts/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/marechet-maym-israel/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/?Languages=31229,31419&Topics=31970&Classes=31348,31349&page=1&text=%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/mashaby_yeva_mithadshim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/mashaby_yeva_mithadshim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/mashaby_yeva_mithadshim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/pedagogya-geo-hata/geographical-concepts/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/pedagogya-geo-hata/geographical-concepts/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/pedagogya-geo-hata/geographical-concepts/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/?Languages=31229,31419&Topics=31970&Classes=31348,31349&page=1&text=%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/mashaby_yeva_mithadshim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/mashaby_yeva_mithadshim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/mashaby_yeva_mithadshim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/pedagogya-geo-hata/geographical-concepts/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/pedagogya-geo-hata/geographical-concepts/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/pedagogya-geo-hata/geographical-concepts/


 

 תשפ"א מיקוד תוכן ומיומנויות  –רשימת הנושאים ללימוד 
 מסומנים בוורוד – בבחינת הבגרות בקיץ תשפ"א שלא ייכללולבחירה  נושאים 

 המלצות חומרי עזר למורים להוראה היברידית 

 משאבי טבע מתחדשים 
 ב. הגורמים לפגיעה בסביבה

 גידול האוכלוסייה והעלייה ברמת החיים .  1
 ליים.  אינטרסים כלכ 2

    שיעורים מצולמים לבגרות
 ילוות לשיעורים מצולמים מצגות נ 

   :גוגי מרחב פד
, סרטונים ומשימות לתלמידים בדפי  טיביותינטראקפעילויות א

 הנושאים
 מחזון למציאות  -קיימא  -ג. פיתוח בר

 . תכנון וניהול סביבתי 1
 . חקיקה, אכיפה ותכנון 2
 . פיתוח בר קיימא לתיקון משגי העבר 3
 . מעורבותם של "פרקליטי השימור" 4

    שיעורים מצולמים לבגרות
 ילוות לשיעורים מצולמים מצגות נ 

   :מרחב פדגוגי 
פי  משימות לתלמידים בדפעילויות אינטראקטיביות, סרטונים ו

 איםהנוש
 אתר המשרד להגנת הסביבה 

 
 פרק זה: עדכניים לבתחינת הבגרות החיצונית ב מאמרים  – בנוסף
 )פרסום באתר המפמ"ר(  מועד קיץ תשפ"א  לבגרות יםהמאמר  -ור שבקיללמידה לבגרות:  יםמאמר

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/mashaby_yeva_mithadshim/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/?Languages=31229,31419&Topics=31970&Classes=31348,31349&page=1&text=%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/mashaby_yeva_mithadshim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/mashaby_yeva_mithadshim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/mashaby_yeva_mithadshim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/pedagogya-geo-hata/geographical-concepts/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/?Languages=31229,31419&Topics=31970&Classes=31348,31349&page=1&text=%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/mashaby_yeva_mithadshim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/mashaby_yeva_mithadshim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/mashaby_yeva_mithadshim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/pedagogya-geo-hata/geographical-concepts/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/pedagogya-geo-hata/geographical-concepts/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/pedagogya-geo-hata/geographical-concepts/
https://www.sviva.gov.il/Pages/HomePage.aspx
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/bhinot-bagrut-aaraha/bagrut-tashfa/


 

 
 

 שעות(  90) הגאוגרפיה של המזרח התיכון
 ת הלימודים המפורטת תוכני  ▪

 במבוא למסמך זה  – ממוקדת בשנת תשפ"א אבני דרך לתכנון ההוראה ▪

 \ספר הלימוד: תמורות בגאוגרפיה של המזרח התיכון, פרופ' ארנון סופר ▪
 

 נושאי היחידה:
 גבולות ותחומים במזרח התיכון 

 גבולות ותחומים במזרח התיכון 

 ח התיכון גורם בעיצוב המרחב במזר אדם כ -קשרי גומלין טבע

 מאפיינים ותמורות  -אוכלוסייה ויישובים במזרח התיכון 

 בין עולם מתפתח לעולם מפותח  -הכלכלה במזרח התיכון 

 עימותים, הסכמים ושיתוף פעולה   -תהליכים גיאופוליטיים במזרח התיכון  

 עם ישראל  המאפיינים העיקריים של המדינות הגובלות 

 
 תשפ"א ן ומיומנויותמיקוד תוכ  –אים ללימוד רשימת הנוש

 מסומנים בוורוד – בבחינת הבגרות בקיץ תשפ"א שלא ייכללולבחירה  נושאים 
 המלצות חומרי עזר למורים להוראה היברידית 

 :  1 נושא
 גבולות ותחומים במזרח התיכון 

 

 

 ת(שעו  4א. גורמים המשפיעים על תיחום חבל המזה״ת )
 תיחום החבל . 1
 והאקלים  שטחמאפיינים פיזיים: פני ה . 2
  דת האסלאם, הלאום,  :מאפיינים תרבותיים עיקריים .  3

 השפה הערבית       
 מיקומו הגיאואסטרטגי של החבל  .  4

 שיעורים מצולמים לבגרות 
 מים ילוות לשיעורים מצולת נ מצגו

 
 מרחב פדגוגי:

פעילויות אינטראקטיביות, סרטונים ומשימות לתלמידים בדפי  
 הנושאים:

 תחומים במזרח התיכון גבולות ו
 

 רמים פוליטיים חיצוניים ופנימייםגו -ב. חלוקה מדינית  
 שעות(  6)

 מדינות במזה״ת  הקולוניאליזם כגורם להיווצרות .1
 יציבותם של גבולות מדיניים -על אי מוקדי סכסוך במזה״ת והשפעתם .2

 

https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/geography_adam_sviva/Chativa-Elyona/yehidat-hova1.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/geography_adam_sviva/Chativa-Elyona/yehidat-hova1.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/geography_adam_sviva/Chativa-Elyona/yehidat-hova1.pdf
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/?Languages=31229,31419&Topics=31970&Classes=31348,31349&page=1&text=%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%20%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/?Languages=31229,31419&Topics=31970&Classes=31348,31349&page=1&text=%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%20%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/?Languages=31229,31419&Topics=31970&Classes=31348,31349&page=1&text=%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%20%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/?Languages=31229,31419&Topics=31970&Classes=31348,31349&page=1&text=%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%20%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/mashaby_yeva_mithadshim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/mizrah-tihon/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/mizrah-tihon/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/mizrah-tihon/


 

 תשפ"א ן ומיומנויותמיקוד תוכ  –אים ללימוד רשימת הנוש
 מסומנים בוורוד – בבחינת הבגרות בקיץ תשפ"א שלא ייכללולבחירה  נושאים 

 המלצות חומרי עזר למורים להוראה היברידית 

 א. הסכמי שלום באזור 2
 ת המזה״  הפנימית במדינותעל היציבות   אתניים והשפעתם-גורמים דתיים ..3
  

: 2נושא   
ןאדם כגורם בעיצוב המרחב במזרח התיכו-מלין טבעקשרי גו  

 

  5א. גורמים פיזיים והשפעתם על תפרוסת האוכלוסייה ועל בסיסה הכלכלי )
 שעות(

 התמודדות האדם בתנאי מדבר.  1
 ובמישור חוף  ריכוזי אוכלוסייה בעמקי נהרות .  2

 הרות בעמקי הנ בי מים וקרקעא. לחצים על משא    2
 באזורי החוף  כלכלית-ישובית ב. התפתחות י2    
 המיקום: התיישבות  הפקת תועלת מהיתרון היחסי של.  3

 ייחוד אקלימי  באזורים בעלי     

 שיעורים מצולמים לבגרות 
 לשיעורים מצולמים  ילוותמצגות נ 

 
 חב פדגוגי: מר

פעילויות אינטראקטיביות, סרטונים ומשימות לתלמידים בדפי  
 הנושאים

 מלין טבע אדם קשרי גו

 שעות(  5)  זמינות ומחסור -בי מים ב. משא
 מחסור  פיתוח וניהול מקורות מים בתנאי.  1
 הסדרים לעומת סכסוכים   -משאבי מים משותפים  .  2

 שיעורים מצולמים לבגרות 
 מצולמים ילוות לשיעורים צגות נ מ

 מרחב פדגוגי: 
פעילויות אינטראקטיביות, סרטונים ומשימות לתלמידים בדפי  

 הנושאים
 ם קשרי גומלין טבע אד

הכלכלה ועל   ות היישובית, עלעל ההתפתח פקתם והשפעתםה -ג. מאגרי הנפט 
שעות(   6) הסביבה  

 תהליכים ותשתיות -הפקת הנפט. 2     מאגרי הנפט במזרח התיכון.  1
 השפעות סביבתיות  .   4 בעקבות הפקת הנפט כלכלית-התפתחות יישובית.  3

 

 
 

 

: 3נושא   
מאפיינים ותמורות —ן אוכלוסייה ויישובים במזרח התיכו  

 

שעות(  5)במזה״ת א. תמורות דמוגרפיות   

 תמורות בקצב הגידול של האוכלוסייה .  1
 במדינות המזה״ת  א. מודל התמורה הגיאוגרפית1  
 תמורות ושונות בשיעורי הפריון .  2
 תשתיות וסביבה   ,לחצים דמוגרפיים על משאבים.  3

 במדינות המזה״ת     

 שיעורים מצולמים לבגרות 
 ילוות לשיעורים מצולמים מצגות נ 

פעילויות אינטראקטיביות, סרטונים ומשימות לתלמידים בדפי  
 הנושאים:

 התיישבות ואוכלוסייה במזרח התיכון 
 

 לבגרות שיעורים מצולמים   שעות[  4] ב. תנועות אוכלוסייה במזה״ת

https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/?Languages=31229,31419&Topics=31970&Classes=31348,31349&page=1&text=%D7%91%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%20%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/?Languages=31229,31419&Topics=31970&Classes=31348,31349&page=1&text=%D7%91%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%20%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/?Languages=31229,31419&Topics=31970&Classes=31348,31349&page=1&text=%D7%91%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%20%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/?Languages=31229,31419&Topics=31970&Classes=31348,31349&page=1&text=%D7%91%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%20%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/mashaby_yeva_mithadshim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/man-nature-middle-east/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/man-nature-middle-east/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/man-nature-middle-east/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/?Languages=31229,31419&Topics=31970&Classes=31348,31349&page=1&text=%D7%91%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%20%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/?Languages=31229,31419&Topics=31970&Classes=31348,31349&page=1&text=%D7%91%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%20%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/?Languages=31229,31419&Topics=31970&Classes=31348,31349&page=1&text=%D7%91%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%20%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/?Languages=31229,31419&Topics=31970&Classes=31348,31349&page=1&text=%D7%91%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%20%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/mashaby_yeva_mithadshim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/man-nature-middle-east/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/man-nature-middle-east/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/man-nature-middle-east/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/?Languages=31229,31419&Topics=31970&Classes=31348,31349&page=1&text=%D7%91%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%20%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/?Languages=31229,31419&Topics=31970&Classes=31348,31349&page=1&text=%D7%91%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%20%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/?Languages=31229,31419&Topics=31970&Classes=31348,31349&page=1&text=%D7%91%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%20%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/?Languages=31229,31419&Topics=31970&Classes=31348,31349&page=1&text=%D7%91%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%20%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/mashaby_yeva_mithadshim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/mashaby_yeva_mithadshim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/mashaby_yeva_mithadshim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/hityasvot-ochlosiya/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/?Languages=31229,31419&Topics=31970&Classes=31348,31349&page=1&text=%D7%91%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%20%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/?Languages=31229,31419&Topics=31970&Classes=31348,31349&page=1&text=%D7%91%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%20%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F


 

 תשפ"א ן ומיומנויותמיקוד תוכ  –אים ללימוד רשימת הנוש
 מסומנים בוורוד – בבחינת הבגרות בקיץ תשפ"א שלא ייכללולבחירה  נושאים 

 המלצות חומרי עזר למורים להוראה היברידית 

 . הגירה בתוך מדינות 1
 להצטמצמותה  הגירה עונתית והסיבות -א. נוודות 1   
 עונתית-ב. הגירה סיבובית1   
 העיר ג. הגירה מהכפר אל 1   
 נות . הגירה בין מדי 2
 מדינות המזה׳׳ת    יים להגירה ביןא. גורמים כלכל2   

 מדינות מחוץ למזה׳׳ת  ולהגירה אל           
 ב. גורמים פוליטיים להגירה2   

 המודרני  ג. תהליכי השינוי בכפר המסורתי בעידן
 שעות[  3]
 . מאפייני הכפר המסורתי 1
 . פיתוח ומודרניזציה במרחב הכפרי 2
 עיר על ידי ה ת וכיבוש הכפר. תהליכי זחילה עירוני3

 ילוות לשיעורים מצולמים מצגות נ  
  

 מרחב פדגוגי: 
ים בדפי  פעילויות אינטראקטיביות, סרטונים ומשימות לתלמיד 

 הנושאים:
 התיישבות ואוכלוסייה במזרח התיכון 

 

 שעות[  9]ת           למודרניו בין מסורתיות -ד. ערים ועיור במזה״ת 
 ומאפייניהן והשפעתם על מבנה הערים  מיקום של ערים במזה״ת. גורמי 1
 מודרנית בערי המזה״ת  . כלכלה מסורתית בצד כלכלה2
 במדינות המזה״ת  . תמורות במאפייני המרחב העירוני 3
 . מאפייני ערים על פי תפקודן המרכזי 4

 

  . מגמות בתכנון המרחב העירוני5
 
 

 

:  4נושא   
ותחן עולם מתפתח לעולם מפבי  -הכלכלה במזרח התיכון   

 

 שעות[  9]  •מדינות המזה״ת הכלכלי-המגזרי א. תמורות במבנה 
 ידע -עתירת מחקלאות מסורתית לחקלאות. 1
 מים מתקד . מכלכלת נפט לכלכלת שירותים2

 התיירות כמנוף לפיתוח כלכלי 

 שיעורים מצולמים לבגרות 
 ילוות לשיעורים מצולמים גות נ מצ

 

 שעות(  4ב.  גורמים לנחשלות מרחבית כלכלית במזרח התיכון )
 .  גורמים לנחשלות ומגמות שינוי 1
 א. כוח העבודה 1
 . רמת פיתוח נמוכה של תשתיות 2
 . משטר כגורם מפתח או מגביל יזמות כלכלית 3

 שיעורים מצולמים לבגרות 
 ילוות לשיעורים מצולמים מצגות נ 

 

 ובתוכן  כלכלי בין המדינות -שוויון מרחבי-ג. אי
 שעות[  3]

 שיעורים מצולמים לבגרות 
 ים מצולמים ילוות לשיעור מצגות נ 

https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/?Languages=31229,31419&Topics=31970&Classes=31348,31349&page=1&text=%D7%91%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%20%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/?Languages=31229,31419&Topics=31970&Classes=31348,31349&page=1&text=%D7%91%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%20%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/?Languages=31229,31419&Topics=31970&Classes=31348,31349&page=1&text=%D7%91%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%20%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/?Languages=31229,31419&Topics=31970&Classes=31348,31349&page=1&text=%D7%91%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%20%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/?Languages=31229,31419&Topics=31970&Classes=31348,31349&page=1&text=%D7%91%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%20%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/hityasvot-ochlosiya/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/?Languages=31229,31419&Topics=31970&Classes=31348,31349&page=1&text=%D7%91%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%20%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/mashaby_yeva_mithadshim/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/?Languages=31229,31419&Topics=31970&Classes=31348,31349&page=1&text=%D7%91%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%20%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/mashaby_yeva_mithadshim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/mashaby_yeva_mithadshim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/mashaby_yeva_mithadshim/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/?Languages=31229,31419&Topics=31970&Classes=31348,31349&page=1&text=%D7%91%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%20%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/mashaby_yeva_mithadshim/


 

 תשפ"א ן ומיומנויותמיקוד תוכ  –אים ללימוד רשימת הנוש
 מסומנים בוורוד – בבחינת הבגרות בקיץ תשפ"א שלא ייכללולבחירה  נושאים 

 המלצות חומרי עזר למורים להוראה היברידית 

 המדינות ובתוכן  שוויון בין-. מדדים כלכליים לאי1
  אי על  חברתיים-ינים דתייםשפעתם של מאפי.  ה2

 כלכלי  -חבי־השוויון המר     
 השתנות ברמת הפיתוח בין המדינות  מאפייני הסביבה הפיזית כמשפיעים על .3

 

 ש'  4  המזה״ת ת הגלובליזציה על כלכלתד. השפע
 תהליכי גלובליזציה במזה״ת:. 1

 ותקשורת  שירותים, מסחרתיירות, חדירת ענפי תעשייה, 

 שיעורים מצולמים לבגרות 
 ם ילוות לשיעורים מצולמימצגות נ 

 
 
 

 

:   5נושא   
עימותים, הסכמים ושיתוף פעולה —יכים גיאופוליטיים במזרח התיכון תהל  

 

 א. סכסוכים ושיתוף פעולה בין מדינות המזה״ת 
 שעות[  6]
 . מוקדי סכסוך וטרור במזרח התיכון 1
 . הסכמים ושיתוף פעולה בין מדינות האזור 2
 תיו המרחביות ן מדינות האזור והשלכוא. שיתוף פעולה כלכלי בי2
   קיימא-פיתוח בר  -פעולה סביבתי במזה׳׳ת ברוח המגמה העולמית   ב. שיתוף2

 שיעורים מצולמים לבגרות 
 ילוות לשיעורים מצולמים מצגות נ 

 וגי: מרחב פדג 
ת לתלמידים בדפי  טיביות, סרטונים ומשימופעילויות אינטראק

 הנושאים

 
 קשרי גומלין טבע אדם 

 יות האזור והשלכותיו המרחבא. שיתוף פעולה כלכלי בין מדינות 2
 ה קיימ-פיתוח בר  -יבתי במזה׳׳ת ברוח המגמה העולמית ב. שיתוף פעולה סב 2

 

 כון ב. התערבות מעצמות זרות במזרח התי
 שעות[  2]

 

 
 

 

:  6נושא   
 מאפיינים עיקריים של המדינות הגובלות עם ישראל 

 

 שכנותיה של ישראל  -א. מצרים, ירדן, סוריה ולבנון 
 םמצרי. 1
 . ירדן 2
 . סוריה 3
 לבנון  .4

 

 

 

https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/?Languages=31229,31419&Topics=31970&Classes=31348,31349&page=1&text=%D7%91%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%20%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/mashaby_yeva_mithadshim/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/?Languages=31229,31419&Topics=31970&Classes=31348,31349&page=1&text=%D7%91%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%20%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/mashaby_yeva_mithadshim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/mashaby_yeva_mithadshim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/mashaby_yeva_mithadshim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/man-nature-middle-east/


 

 
 

 שעות(  90) יתוח תופעות יסוד במרחבנ –נתי"ב 
 
 

חבל ארץ שלא נלמד של הידע, המיומנויות והערכים שנרכשו בתהליך  אזור/ב ניתוח תופעות יסוד במרחב היא יחידה  יישומית ב –יחידת הלימוד נתי"ב 
הליבה מפורטים לעיל ונושאי ההתמחות  נושאי   כנית הלימודים .של תו ות ובנושאי ההתמח בנושאי הליבה אדם וסביבה" -הלמידה בתחום "גאוגרפיה

 מפמ"ר פירוט באתר ה מושגים ליישום מצויים בכל בפרקי התוכנית נלמדים בבתי הספר בהערכה בית ספרית.

 

 תוכנית הלימודים המפורטת ▪
 

 במבוא למסמך זה  – ממוקדת בשנת תשפ"א אבני דרך לתכנון ההוראה ▪

 
 
 :שאי היחידהנו
 
 המרחב והצגתו        מיפוי .1
 התמודדות האדם במרחב פיזי משתנה             .2
 אוכלוסיות במרחב העולמי          .3
 המרחב העירוני והמרחב הכפרי   .4
 מרחב הפעילות הכלכלית        .5
 קיימא בהיבט מקומי וגלובלי       -פיתוח בר .6
 
 

 תשפ"א תוכן ומיומנויותמיקוד   –רשימת הנושאים ללימוד 
 מסומנים בוורוד – בבחינת הבגרות בקיץ תשפ"א כללושלא יילבחירה  נושאים 

 המלצות חומרי עזר למורים להוראה היברידית 

:  1נושא   
     מיפוי המרחב והצגתו 

 

  שעות[  2]  האמצעים השונים להצגת המרחבא. 
שעות(  5)  במרחב ב. המפה ככלי להצגת תופעות שונות  

 מאפייני המפה . 1
 לובוס אל המפה ן הג מ. 2
 נושאיות פות  . מ3

 שיעורים מצולמים 
 מצגות נילוות 

  

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/bhinot-bagrut-aaraha/school-assessment-40/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/bhinot-bagrut-aaraha/school-assessment-40/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/bhinot-bagrut-aaraha/school-assessment-40/
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/geography_adam_sviva/Chativa-Elyona/yehidat-hova1.pdf
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/?Languages=31229,31419&Topics=31970&Classes=31348,31349&page=1&text=%D7%A0%D7%AA%D7%99%22%D7%91
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/bhinot-bagrut-aaraha/school-assessment-40/


 

 תשפ"א תוכן ומיומנויותמיקוד   –רשימת הנושאים ללימוד 
 מסומנים בוורוד – בבחינת הבגרות בקיץ תשפ"א כללושלא יילבחירה  נושאים 

 המלצות חומרי עזר למורים להוראה היברידית 

 
התמודדות האדם במרחב פיסי משתנה    :2נושא    

  12] הפיזי והאנושי כדוה״א והשפעתם על המרחב א. תהליכים המעצבים את פני
 שעות[

 מאפייני יחידות הנוף . 1
 הפיזי ועל האדם  תוצאותיה והשפעתה על הנוף -  יים. פעולת הכוחות הפנימ 2
 הפיזי ועל האדם  תוצאותיה והשפעתה על הנוף -. פעולת הכוחות החיצוניים 3
 א. תנועת הקרחונים ותוצאותיה 3
 ב. פעולת המים ותוצאותיה 3
 ג. אדם ונהר 3

 שיעורים מצולמים 
 מצגות נילוות 

 דגוגי: מרחב פ
קטיביות, סרטונים ומשימות לתלמידים בדפי  פעילויות אינטרא

 :הנושאים
 תהליכים חיצוניים בכדור הארץ

 

   הפיזי והאנושי פעתם על המרחבומשתנים והש קלים שוניםב. גורמים לתנאי א 
 שעות[  12]
 וגורמיהם  . אזורי האקלים על פני כדוה״א1
 קיצוניים  . התמודדות האדם בתנאי אקלים2
 .  תהליך התחממות אקלים כדור הארץ והשלכותיו על המרחב הפיזי והאנושי 3

 

 שיעורים מצולמים 
 מצגות נילוות 

 ב פדגוגי: מרח
טראקטיביות, סרטונים ומשימות לתלמידים בדפי  פעילויות אינ

 הנושאים:
 אקלים וקלימוגרף 

 
 

 

    :3נושא 
ות במרחב העולמי וכלוסיא  

 

 שעות[  14]  ותהליכים מאפיינים –א. אוכלוסיית העולם 
 צפיפות, ריכוז, ביזור ודגם מרחבי  . מדדי תפרוסת האוכלוסייה:1
 מפותחות  במדינות מתפתחות ובמדינות . מאפיינים ותהליכים דמוגרפיים2

 3. הגירה במרחב הלאומי ובמרחב הגלובלי 

 שיעורים מצולמים 
 ת מצגות נילוו

 מרחב פדגוגי: 
ות אינטראקטיביות, סרטונים ומשימות לתלמידים בדפי  פעילוי 

 הנושאים:
 אוכלוסייה במרחב העולמי 

 מרכז ופריפריה  –גלעין ושוליים 
 
 
 

 

 :  4נושא 
 המרחב העירוני והמרחב הכפרי 

 

 שעות[  14] א. המרחב העירוני ומאפייניו
  . שלבים בעיור3   ירוני. ראשות ומדרג ע2  מרחבב . גורמי מיקום ותפקודן של ערים1

 עורים מצולמים שי
 מצגות נילוות 

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/bhinot-bagrut-aaraha/school-assessment-40/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/bhinot-bagrut-aaraha/school-assessment-40/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/external-processes-on-earth/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/bhinot-bagrut-aaraha/school-assessment-40/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/bhinot-bagrut-aaraha/school-assessment-40/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/aklim_klimugraf/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/bhinot-bagrut-aaraha/school-assessment-40/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/bhinot-bagrut-aaraha/school-assessment-40/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/bhinot-bagrut-aaraha/school-assessment-40/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/bhinot-bagrut-aaraha/school-assessment-40/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/ohlocia/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/galin-shulayim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/bhinot-bagrut-aaraha/school-assessment-40/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/bhinot-bagrut-aaraha/school-assessment-40/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/bhinot-bagrut-aaraha/school-assessment-40/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/bhinot-bagrut-aaraha/school-assessment-40/


 

 תשפ"א תוכן ומיומנויותמיקוד   –רשימת הנושאים ללימוד 
 מסומנים בוורוד – בבחינת הבגרות בקיץ תשפ"א כללושלא יילבחירה  נושאים 

 המלצות חומרי עזר למורים להוראה היברידית 

.  6   ( ותכנון עירוניzoning. איזור ) 5   . המטרופולינים4   הקלאסי( )גרף העיור
 . מפגעים סביבתיים בעיר 7   תפקודים עירוניים

 מרחב פדגוגי: 
ימות לתלמידים בדפי  פעילויות אינטראקטיביות, סרטונים ומש

 ע שימושי קרק   ערים ועיור  ושאים:הנ
 שעות[  4] תהליכים ותמורות -ב. המרחב הכפרי 

 כפרי -. השובל העירוני2   . הפעילות הכלכלית במרחב הכפרי1
 שיעורים מצולמים 

 מצגות נילוות 
מרחב פדגוגי:פעילויות אינטראקטיביות, סרטונים ומשימות  

 הנושאים: לתלמידים בדפי 
 שימושי קרקע 

 
 

 

 :  5נושא 
 מרחב הפעילות הכלכלית 

 

שעות[  6]  מדינות א. מדדים לבחינת רמות פיתוח של  שיעורים מצולמים  
 מצגות נילוות 

 מדדי פיתוח 
 שעות[  4]  ב. הגורמים בבסיס הצמיחה הכלכלית

 מניעים צמיחה כלכלית . גורמים ה2   הכלכלית . גורמים המשפיעים על הפעילות1
 שיעורים מצולמים 

 מצגות נילוות 
 שעות[  8] תוצאות הגלובליזציה  -ג. כללי משחק כלכליים חדשים 

 . תמורות •תהליכי הייצור 2  הגלובליזציה  . מכלול הגורמים בתהליכי1
 . פארקים מדעיים עולמיים 4  לאומיים-. תאגידים רב3

 מרחב פדגוגי: 
דפי  נים ומשימות לתלמידים בת אינטראקטיביות, סרטופעילויו

 הנושאים:
 גלובליזציה 

 
 

 

 : 6נושא 
 קיימא בהיבט מקומי וגלובלי-פיתוח בר

 

 שעות[  3]  שימורה בין פיתוח הסביבה לביןא. המתח 
 ה גיעה בסביבה וגורמי. הפ1

 

 שעות[  6]  קיימא-ב. ״שום עקרונות פיתוח בר
 . בתחום התרבות, הטבע והנוף 2  . בתחום המדיניות, החברה והחינוך 1
 והתעשייה  . בתחום המשאבים, האנרגיה3

 שיעורים מצולמים 
 מצגות נילוות 

 גוגי: מרחב פד
ות לתלמידים בדפי  קטיביות, סרטונים ומשימ פעילויות אינטרא

 הנושאים:
 איכות סביבה ופיתוח בר קיימא

 

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/arim_eyur/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/shimushei-karka/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/shimushei-karka/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/shimushei-karka/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/bhinot-bagrut-aaraha/school-assessment-40/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/bhinot-bagrut-aaraha/school-assessment-40/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/shimushei-karka/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/bhinot-bagrut-aaraha/school-assessment-40/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/bhinot-bagrut-aaraha/school-assessment-40/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/noseem_nilmadim/development-indices/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/bhinot-bagrut-aaraha/school-assessment-40/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/bhinot-bagrut-aaraha/school-assessment-40/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/pituah-bar-kayma/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/bhinot-bagrut-aaraha/school-assessment-40/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativa-elyona/bhinot-bagrut-aaraha/school-assessment-40/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/pituah-bar-kayma/

