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  מדדי פיתוח - 2נושא 

 

פירוט נושאי 
 הלמידה

דגשים להוראה 
 למידה

הקשרים לישראל 
 והמזרח התיכון 

שעות 
 הוראה

 המלצה

 עמודים בספר 
הפיתוח והתכנון 
המרחבי הוצאת 

 ת"ל ומטח 

רעיונות ואמצעי 
 למידה הוראה

רמת פיתוח של -2
 מדינות העולם. 

:  מדדי פיתוח
כלכליים, 

 טכנולוגיים.
אינדקס הפיתוח של 

 האו"ם.
גורמים והסברים 

 לרמת פיתוח. 
תמורות במבנה 
המגזרי הכלכלי 

בישראל והמזרח 
 התיכון.

 תעשייה בישראל
חקלאות במזרח 

 תיכון 

מדדים והגדרות לבדיקת 
 רמת פיתוח.

מדדים כלכליים 
 וטכנולוגיים: 

תל"ג, תמ"ג, רמת 
מינוע, רמת אנרגיה, 

שימוש במחשב 
 ואינטרנט. 

שיעור העוסקים 
בחקלאות, בתעשייה 

מבנה  -ומסחר ושירותים
 המגזרי של משק. 

אינדקס הפיתוח של 
 האו"ם. 

היכרות עם מדדי 
הפיתוח של ישראל 

 ומדינות המזרח התיכון 
לזהות את רמות הפיתוח 

המדינות, להבין את של 
הגורמים, ולדעת ליצור 

הקשרים בין המדדים 
 השונים.  

7-8 
 שעות 

פרק  2יחידה 
ראשון  עמודים  

72-104 
)החלק הדמוגרפי  

 81-95עמודים 
 שייך לנושא הבא( 

 וויון מרחביאי ש
 פרק רביעי

 148-166עמודים 
 קישור לספר:

הפיתוח והתכנון 
 המרחבי

יצירת רשת ומפת 
מושגים בין כל 
המדדים. זיהוי 

רמת פיתוח 
והתאמה 
 למדינות. 
סרטונים, 

 תמונות, עיתונות.  
שימוש בטקסטים 

 לא מילוליים
 

 

 נושאים ומושגים עיקריים

 

 מדדי פיתוח

 מדדי פיתוח כלכליים

 המבנה המגזרי של המשק

 השינויים במגזרי התעסוקה השונים

 מדדי פיתוח חברתיים

 מדדי פיתוח בתחום הטכנולוגיה והתשתיות

 וויון מרחבי בתוך מדינות העולםאי ש

 הבדלים ברמת פיתוח בין אזורי גלעין לאזורי שוליים

 וח והשפעתם על הפערים בין הגלעין לשולייםתהליכי הפית

 גישות לצמצום הפערים בין גלעין לשוליים

 וויון מרחבי באיטליהאי ש

  

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=94410390
https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=94410390
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 תמ"ג •

 תמ"ג לנפש •

 תל"ג •

 תל"ג לנפש •

 צריכת אנרגיה לנפש •

 רמת מינוע •

 פער דיגיטלי •

 שיעור רופאים לנפש •

 מידת השימוש באינטרנט •
 

 

  HDIאינדקס הפיתוח של האו"ם  •

 שיעור המועסקים בחקלאות / תעשיה / שירותים •

המגזר הראשוני / שניוני / שלישוני / רבעוני /  •
 חמשוני

 יודעי קרוא וכתוב / שיעור בערותשיעור  •
 

 וויון מרחביאי ש •

 אזור גלעין •

 אזור שוליים פריפריה •

 נגישות •

 גישת הפיתוח האזורי •

 יתוח של עידוד אזורי הגלעיןפהגישת  •
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  מדדי פיתוח – 1שאלה 

 בטבלה שלפניך מוצגים ערכים של מדדי פיתוח של ארבע מדינות.א. 

החל מהמדינה המפותחת ביותר ועד למדינה הכי פחות מפותחת,  -על פי נתונים אלה, דרג את המדינות 

 נקודות( 10לפי מה קבעת את הדירוג. ) והסבר

 

 (2008מדדי פיתוח של מדינות נבחרות )

 תמ"ג לנפש המדינה
 )דולר(

 שיעור המועסקים 
 בחקלאות )%(

 שיעור ריבוי
 טבעי )%(

תוחלת 
 חיים

 )שנים(
 72.3 1.65 19.0 6,000 א

 80.9 0.16 1.1 36,800 ב

 60.4 2.40 50.0 2,100 ג

 76.5 1.05 1.1 13,800 ד
 (CIA WorldFactBook)לקוח מן: 

 

 ב. בטבלה שלפניך מוצגים ערכים של מדדי פיתוח של כווית.

על מדדי  הסבר מדוע קשה לדרג את כווית בדירוג שערכת בסעיף א' והסבר שני גורמים המשפיעים 

 נקודות( 8) הפיתוח של מדינה זו. 

 

 (2008מדדי פיתוח של כווית )

 תמ"ג לנפש המדינה
 )דולר(

 שיעור המועסקים 
 בחקלאות )%(

 שיעור ריבוי
 טבעי )%(

תוחלת 
 חיים

 )שנים(
 77.7 3.55 0.03 55,800 א

 

 סיבות לאחוז הגבוה של המועסקים בחקלאות במדינות מתפתחות,  שתי הבא ג. 

 נקודות( 7לשינוי מצב זה. ) אחתדרך  ותאר     

 

 חוץ מ ג'( -)לקוח מבגרות קיץ תש"ע 
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 רמת פיתוח  - 2שאלה 

 

 בטבלה שלפניך נתונים על מדדי פיתוח באיטליה.

 ג שאחריה.-עיין בטבלה, וענה על הסעיפים א

 
 שלושהאיטליה ברמת הפיתוח. בסס את תשובתך על דרום איטליה לבין צפון ציין את ההבדל בין א. 

 נקודות(  9נתונים מן הטבלה. )

 שמתרחשת במדינות רבות בעולם. גלעין שולייםתופעת מן הטבלה אפשר ללמוד על ב. 

 נקודות( 6המביא להתרחשותה. ) אחדהסבר גורם 

 נקודות( 10. )תופעת גלעין שולייםדרכים לצמצום  שתיתאר ג. 

 )לקוח מבגרות קיץ תשע"ו(

  



 תשע"ט מאגר שאלות חורף -הפיתוח והתכנון המרחבי   -שנ"ל   12גיאוגרפיה 
 2נושא  –מדדי פיתוח 

 

5 
 

 

   ואנרגיה מדדי פיתוח - 3 שאלה 

 

 לפניך גרף המתאר את הקשר בין נתוני תמ"ג לנפש לבין נתוני צריכת אנרגיה לנפש בשש מדינות, בשנת 

2007 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המדדים המוצגים בגרף, תמ"ג לנפש וצריכת אנרגיה לנפש, והסבר כיצד ניתן  שניהסבר את א. 

 נקודות( 10מהם על רמת הפיתוח של מדינה. ) מכל אחדללמוד 

 ב. על פי הגרף, תאר את הקשר בין שני המדדים. 

 נקודות( 7יוצאת דופן, הסבר במה היא יוצאת דופן. ) סיןמבין המדינות המוצגות בגרף 

 שתי -מן המדדים שבגרף לקביעת רמת הפיתוח של מדינה.  )סה"כ  כל אחדג. הסבר מגבלה אחת של 

 נקודות( 8מגבלות(   ) 

 

 )לקוח מבגרות קיץ תשע"ב(
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 מדדי פיתוח – 4שאלה 

 

 

 )לקוח מבגרות קיץ תשע"ד(
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 של מדינות רמת פיתוח – 5שאלה 

 

מדינות שונות: ספרד )אירופה(, צ'ילה )דרום  3 -בטבלה שלפניך מוצגים שלושה מדדי פיתוח ב .א

  אמריקה(, ניז'ר )אפריקה(.

 קבע אילו נתונים מתאימים לאיזו מדינה, נמק את בחירתך.

 נקודות( 12ת הפיתוח של המדינה. )מבתשובתך לקשר בין שלושת המאפיינים לבין רהתייחס 

 נקודות( 8המעידים על רמת פיתוחה של מדינה. ) נוספיםמדדים  שניהצג והסבר  .ב

ציין  .ג

 נקודות( 5של המדד "תל"ג לנפש" ) אחתוהסבר מגבלה 

 


