
 מגמת גיאוגרפיה

 תיכון חדש הרצליה 



אמר האדון הזקן, "אני גיאוגרף. 
 

 "?מה זה גיאוגרף"
 

גיאוגרף הוא מלומד שיודע היכן נמצאים  "
 ."ההרים והמדבריות, הערים, הנהרות, הימים

 
סוף  , הנה", אמר הנסיך הקטן, "כמה מעניין"

 ".מקצוע אמיתי סוף
 

  (.ריאקזיפ סאנט אנטואן/ מתוך הנסיך הקטן )



  גאוגרפיה למה דווקא

 ?ופיתוח הסביבה 

 …יחידות 5ועוד  



 משמעות הגיאוגרפיה

 המקנה כישורי    , תחומי-הגיאוגרפיה היא מקצוע רב 

 חיים להתמודדות עם בעיות בתחומים מגוונים של    

 .  החיים בעולם המודרני    

  הלומד מכיר ומבין תופעות ותהליכים במגוון רחב

ממדעי הטבע ועד מדעי הרוח , של תחומי דעת

 .  והחברה

 הלומד מתוודע לעובדות ותהליכים: 

לעומת עולם , עולם מפותח-במישור העולמי    

 ,  מתפתח אסונות טבע ואיכות הסביבה

 .ארץ ישראל -ת והמקומי "המזה -האזורי    

 

 



 ב  "הוריקן אירמה בארה



 התחממות כדור הארץ  



 2017רעש האדמה במכסיקו 

 AFP PHOTO/Juan Barreto: צילום -



 

(  לפי שעון מקסיקו) 23:49בשעה  2017 בספטמבר 7-ב

סולם  ב 8.1בעוצמה של  מקסיקוב רעידת אדמה אירעה

מוקד  [2].קילומטרים 69.7-של כ ובעומקמומנטמגניטודה לפי 

 87-כ, מקסיקושב יאפס'צ מדינת היה לחופה של הרעש

 (.'אנ) פיחיחיאפן קילומטרים מדרום לעיר

 בנוסף [3].הרוגים 96לפי דיווחים רשמיים של הרשויות ישנם  ,

,  מקסיקו סיטי ,הרעש גרם למספר מבנים בבירתה של מקסיקו

מלבד מוקד  [4].מה שגרם לאנשים להתפנות מן העיר, לרעוד

  5.0הרעש נמדדו לפחות ששה רעשי משנה בעצמה של מעל 

 .סולם מגניטודה לפי מומנטב

 זו רעידת האדמה ההרסנית ביותר שהתרחשה במקסיקו

,  [5]1787רעידת האדמה של  השנייה בעוצמתה מאז, 1985 מאז

 .2017והחזקה ביותר שנרשמה בעולם בשנת 

 

מכסיקו   –רעידת אדמה 

2017  

https://he.wikipedia.org/wiki/7_%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%98%D7%9E%D7%91%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/7_%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%98%D7%9E%D7%91%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/7_%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%98%D7%9E%D7%91%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/2017
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%AA_%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%9E%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%98%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%9C%D7%A4%D7%99_%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%9E%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%98%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%9C%D7%A4%D7%99_%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%9E%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%98%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%9C%D7%A4%D7%99_%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%94_%D7%91%D7%9E%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%95_(2017)#cite_note-2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%94_%D7%91%D7%9E%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%95_(2017)#cite_note-2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%94_%D7%91%D7%9E%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%95_(2017)#cite_note-2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93_%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%AA_%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93_%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%AA_%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%27%D7%99%D7%90%D7%A4%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%27%D7%99%D7%90%D7%A4%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%27%D7%99%D7%90%D7%A4%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%95
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A4%D7%99%D7%97%D7%99%D7%97%D7%99%D7%90%D7%A4%D7%9F&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Pijijiapan
https://en.wikipedia.org/wiki/Pijijiapan
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%94_%D7%91%D7%9E%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%95_(2017)#cite_note-3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%94_%D7%91%D7%9E%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%95_(2017)#cite_note-3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%94_%D7%91%D7%9E%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%95_(2017)#cite_note-3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%95_%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%94_%D7%91%D7%9E%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%95_(2017)#cite_note-4
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%94_%D7%91%D7%9E%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%95_(2017)#cite_note-4
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%94_%D7%91%D7%9E%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%95_(2017)#cite_note-4
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%9E%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%98%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%9C%D7%A4%D7%99_%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%98
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%94_%D7%91%D7%9E%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%95_%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%99_(1985)&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%94_%D7%91%D7%9E%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%95_(1787)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%94_%D7%91%D7%9E%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%95_(1787)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%94_%D7%91%D7%9E%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%95_(2017)#cite_note-5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%94_%D7%91%D7%9E%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%95_(2017)#cite_note-5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%94_%D7%91%D7%9E%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%95_(2017)#cite_note-5


 גלובליזציה 



פיתוח מול 

 חוסר פיתוח 

עולם   -הודו

 מתפתח  

עולם   -ב"ארה

 מפותח  



 תחבורה בניו דלהי -עולם מתפתח

-עולם מפותח 

מנהרות   -תחבורה

 הכרמל



רב  ו אקטואליהגאוגרפיה היא מקצוע 

המשלב בין מדעי הטבע למדעי   תחומי

                                החברה

http://prescolaire.grandmonde.com/clipart/images/sciences_nature01_clr.gif


מקצוע   גאוגרפיהה

 מקנה ערכים

 ...למשל
 פיתוח מודעות ואחריות לסביבה



 אהבת נופי הארץ ואתריה



פיתוח רגישות ויחס של כבוד לשונות התרבותית  

 חינוך לדו קיום -בארץ ובעולם 



ארוויח מלימוד  מה ...אז

 ?המקצוע

 אהיה רחב אופקים

 אכיר את העולם 

 אבין את השפעות הגומלין בין הטבע לאדם 

 וכך אהיה   

 אזרח טוב יותר 

 מתחשב בסביבה

ועידת קופנהגן   לוקח אחריות

 2009דצמבר 
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מה מיוחד בתוכנית הלימודים  

 ?החדשה
  כוללת נושאים הנמצאים בחזית המחקר

,  שינויי אקלים)הגיאוגרפי בארץ ובעולם 

 (קיימא ועוד-פיתוח בר, גלובליזציה

ניתוח  , מהווה בסיס לטיפוח חשיבה ביקורתית

הצעת דרכים לפתרון  , תהליכים והשלכותיהם

 .ונקיטת עמדה מנומקת

 



 ?ולמה ממש כדאי לי
 

 

 

 רלוונטיםנושאי לימוד מגוונים חשובים 

סיורים לימודיים-   

סיור התפתחות העיר תל אביב 

ביקור במקדש הבהאים -סיור בחיפה 

סיור בעכו כולל שיט 

 ועודסיור לעיר רהט והפזורה הבדואית ועוד   

 

 יחידות לימוד  5בונוס לאוניברסיטה של מקצוע 

 



 ?ומה נלמד

 יחידות לימוד 5כ ”סה
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 ל"יח 5כ "סה

 

 ל"יח 2

   גיאוטופ

 

 ארץ ישראל  
 ת"והמזה

 

 ניתוח   -ב"נתי

 תופעות במרחב

 60%'יב
  40%יא 

 ל "יח 3
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 ?ומה אעשה עם הגאוגרפיה כשאהיה גדול

לימודי הגיאוגרפיה מהווים בסיס הכרחי לפיתוח קריירה בתחומים      
 :מגוונים במוסדות ציבוריים ופרטיים

בינוי ותפרוסת  , אזורי ועירוני בנושאי פיתוח, אוכל לעסוק בתכנון ארצי    
 אוכלוסיה

 (GIS)אוכל לנהל מערכות סביבתיות ומערכות מידע ממוחשבות     

 התחבורה והאנרגיה, אוכל לתכנן ולפתח תשתיות בתחומי המים    

 ....10כמגיש תחזית מזג אויר בערוץ  רופאוכל להחליף את דני     

 אוכל להיות יועץ כלכלי וסחר בינלאומי    

ובניהול ופיתוח  , אוכל לעסוק ביחסים בינלאומיים בקביעת גבולות    
 מקורות מים

 ל"אוכל להדריך טיולים בחו    

 אוכל להיות איש צבא    

 ....אוכל להיות חוקר באוניברסיטה    

 ....ואולי בכלל....              

     

 ...  לפני כל זה אצטרך ללמוד גיאוגרפיה באוניברסיטה

 ...הלימודים בתיכון הם נקודת מוצא טובה לכך

 



 !!הגיאוגרפיה על המפה 
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