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   שינויים סביבנו–חלק ב 
                    

  . פניכם מפה של הסביבה הקרובה לביתו של ירוןל

  .תבוננו במפה ובמקרא המפה והשיבו על השאלות שבעמודים הבאיםה

  . סמנו אותו בצבע אדום. אתרו במפה את הבית של ירון  . א  .1

  _______________________________. שמו באיזה רחוב הוא נמצאר  .ב
  

   .וסדות ציבור מ שלושהישל ירון  שביבה הקרובה לביתבס  .2

  .מפה וסמנו אותם בצבע כחולבאתרו אותם   .א

  : מוסדות הציבור שאיתרתי במפה הם  .ב

1 .__________  ____2  .__  _____________3 .______________  

  ית כנסתב

  ________________________________: שמי 

  ___________________________: הכיתה שלי 

  _________________________: בית הספר שלי
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 .  עדיין הבתים החדשים האלהלא סומנובמפה   .3

היעזרו בסימנים המופיעים במקרא (אותם במקום המתאים ) שרטטו(יפו הוס

  ).המפה

   
  ? _________________ פי קטע אעל,  קרו בסביבה של ירוןשינוייםאילו   .א  .4

____________________________________________________

____________________________________________________  

בסביבה  האנשים הגריםעל , לדעתכם, נויים האלה ישפיעוצד השיכי  .ב

  _____________________________.  דברים לפחות2כתבו ? הקרובה

____________________________________________________  

____________________________________________________  

____________________________________________________  

   ? __________מדוע? ויים האלה יהיה מרוצה מהשינירון, לדעתכם, האם  .ג

____________________________________________________  

____________________________________________________  

____________________________________________________

____________________________________________________  

  

 שניהנהלת קופת חולים החליטה לצרף למרפאה שני רופאים ולבנות עבורם   .5

  .חדרים לקבלת החולים

  ___? _______________ת קופת חוליםמדוע התקבלה החלטה זו בהנהל  .א

____________________________________________________  

____________________________________________________  

____________________________________________________  

להוסיף או להרחיב בעקבות , לדעתכם, אילו מוסדות ציבור אחרים רצוי  .ב

  _____________________________.  לפחות2כתבו ? השינויים שחלו

____________________________________________________

____________________________________________________  

____________________________________________________  

  

. נבנו בתים חדשים, ן רחוב הגפן לרחוב האורןהנמצא בי, בשטח הפנוי

  .בבתים האלה גרים עכשיו תושבים חדשים

  קטע א
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  . ניכם תרשים של המרפאהלפ  .6

 .רפאהמה בוננו בו וכתבו מה מכילההת  

_______________________________________________________

_______________________________________________________  

_______________________________________________________  

_______________________________________________________  

  

 החדשים בשטח של שני החדריםהציע לבנות את , שאליו פנו, המהנדס  .7

  . מסדרון המרפאה

  ______. בנות אותם במקום הזההנדס להציע המ, לדעתכם, סבירו מדועה  . א

____________________________________________________  

____________________________________________________  

 בצבע כחול את החדרים שהציע המהנדס ושרטטוהתבוננו בתרשים   .ב

  ).שימו לב שתהיה גישה לכל חדרי המרפאה(להוסיף 

 תרשים המרפאה והחנייה
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היא הציעה להרחיב את המרפאה . פאה התנגדה להצעת המהנדסרהמנהלת מ  .8

היא הציעה , כמו כן. שטח החנייהמולבנות את שני חדרי הרופאים על חלק 

  .לקשר את החדרים האלה במסדרון אל המשרד

  ? _______רפאה להצעה של המהנדסהתנגדה מנהלת המ, לדעתכם, דועמ  .א

____________________________________________________

____________________________________________________  

  
  . אתרו בתרשים היכן הציעה מנהלת המרפאה לבנות את חדרי הרופאים  .ב

זכרו שעל החדרים להיות מקושרים במסדרון ( אותם בצבע אדום שרטטו

  ).למשרד
  

  ____? ___________ל מנהלת המרפאה בהצעה שהיתרון, לדעתכם, מהו  .ג

____________________________________________________

____________________________________________________  

____________________________________________________  

  _? _____________ל מנהלת המרפאהעה שהצ בהחיסרון, לדעתכם, מהו  .ד

____________________________________________________  

    ____________________________________________________  

____________________________________________________  

  ? ______ס או של מנהלת המרפאהשל המהנד: באיזו הצעה אתם תומכים  .ה  

  __________________________________________. הסבירו מדוע    

____________________________________________________  

    ____________________________________________________  

  

  

9.    

  

    

  

  ? ______________________מרפאהמי המתנגדים לשינוי המבנה של ה  .א

  __________ ? ______________________תנגדוהם ה, לדעתכם, מדוע

____________________________________________________

____________________________________________________  

הם טענו . היו תושבים ותיקים שהתנגדו לשינוי הצפוי במרפאה

שהתושבים החדשים יכולים להשתמש במרפאה אחרת הנמצאת 

  .מרוחק יותרבאזור 

  קטע ב
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__________ ? __ לטענת המתנגדיםלענותמה יכולים התושבים החדשים   .ב

____________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________  

  

  . מתרחשים בוודאי שינוייםבסביבה הקרובה לבית שלכםגם   .10

  .  אחד שהתרחש בזמן האחרוןשינויתארו   .א

  .האם השינוי הוא זמני או מתמשך: פרטו   

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________  

____________________________________________________  

לחיוב : במה השפיע השינוי הזה עליכם או על סביבתכם: כתבו והסבירו  .ב

). לרעה(ולשלילה ) לטובה(

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________  

____________________________________________________  
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