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  ? כיצד אזור תעסוקה השפיע על הסביבה–חלק א 

  

  ______________________________ : שמי 

  _________________________ : הכיתה שלי 

  ______________________ _: י  שלספרהבית 

  

  כביש מהיר

 
 בין שתי עריםאזור תעשייה 

4.2.1  

4.2  

  
  רפת

 
  כביש מהיר   מרכז קניות
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  ? כיצד אזור תעסוקה השפיע על הסביבה–חלק א 
  

  

  . והשיבו על השאלותים שבמשימת המבחןקראו את הקטע

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ____________________________ ____?היכן הוקם אזור התעסוקה  .א  .1

________________ ____________________________________  

  ? _____________דווקא שםהקימו את אזור התעסוקה , לדעתכם, מדוע  .ב 

____________________________________________________

____________________________________________________  

  

  . שוניםבאזור התעסוקה המתואר יכולים לעבוד בעלי מקצוע   .2

 ת/ עובד,ת פרחים/מגדל, ת/חוקר ,ית/מלצר: לפניכם רשימה של בעלי מקצוע

  .ת/טייס, מורה, ת/מתדלק, ה/מזכיר, ה /רופא ,ית/נגר, ת/מתכנת, ניקיון

התעסוקה באזור  בעלי מקצוע שיוכלו למצוא עבודה 3מתוך הרשימה בחרו 

  . דועבשבו יוכלו ל את מקום העבודה כתבו .הזה

  

  ?היכן יוכלו לעבוד באזור התעסוקה  ועבעלי המקצ

  .א
  

  

  .ב
  

  

  .ג
  

  

  

  

  .  גדולקם בשנים האחרונות אזור תעסוקהובין שני יישובים ה

נאות יישוב ה של שייך לתחום השיפוטשל אזור התעסוקה חלקו האחד 

   .נווה טלוהחלק האחר שייך לתחום השיפוט של היישוב , חיים

משרדים , חברות תוכנה, שרדי תכנון הנדסימ: נמצאיםאזור התעסוקה ב

  .  ותחנת דלקחנויות, מסעדות,  מחקרעבדותמ, של חברות שונות

גרים ביישובים ש אנשיםו ,עובדים שם אנשים שגרים בשני היישובים

     .יבהאחרים בסב

  

  קטע א

4.2.1  
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: כלומר,  הון אנושיות עתירן באזור תעסוקה זה החברות הפועלותרוב ה  .3

  .דורשות עובדים בעלי ידע רב והשכלה גבוהה

  _ ____________?הון אנושי ות עתירן ה בקטעותהמוזכר חברותאילו מה  .א

      ____________________________________________________  

      ____________________________________________________  

  ______.  שתתאים לאזור תעסוקהילחברה עתירת הון אנושכתבו דוגמה   .ב

____________________________________________________  

____________________________________________________  

  

  _____________________ ? מהקמת אזור התעסוקהיםמרוצ, לדעתכם, מי  .4

  ________________________. ת נימוקים לפחו2 כתבו ? הם מרוציםמדוע

_______________________________________________________  

_______________________________________________________  

_______________________________________________________  

_______________________________________________________  

  

  

  

  

  

   ?)לפי קטע ב (הקמת אזור התעסוקהבגלל  ביישובים ה נוצרהו בעיזאי  .א  .5

____________________________________________________  

____________________________________________________  

  ? של התושבים בשני היישוביםאיכות החייםכיצד הבעיה הזאת משפיעה על   .ב

  ____________________________________.  דברים לפחות2כתבו 

____________________________________________________  

____________________________________________________  

  

  .באזור התעסוקה עובדים אנשים רבים

 העובדים נוסעים, םיבשעות הבוקר ובשעות אחר הצהרי, מדי יום

. אזור התעסוקה בכלי תחבורה פרטיים רבים לעבודה וממנהב

, שחוצים את שני היישובים, הכבישים העירונייםבשעות אלה 

  .ריעים לזרימת התנועההמפ, ונוצרים פקקים רביםעמוסים 

  

  קטע ב

4.2.1  
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ן התלונלכתוב מכתב ול, שסבלו מהבעיה שנוצרה החליטו להתארגןושבים ת  .6

    .על כך

  . כתבו את המכתב בשם התושבים

  . ציינו מי הנמען שאליו מופנה המכתב  .א

  . לתלונות התושביםנימוקים והסבריםכתבו בגוף המכתב   .ב

  .הצעה לפתרון הבעיההציעו במכתב גם   .ג

  

  

  

  ? ______________דווקא לנמענים האלהת מדוע הצעתם לתושבים לפנו  .ד

____________________________________________________  

____________________________________________________  

    ____________________________________________________  

  

  

  ______________: תאריך                  

  

  ______________________: לכבוד

  

____________________________________________________  

____________________________________________________  

____________________________________________________  

____________________________________________________  

____________________________________________________  

____________________________________________________  

____________________________________________________  

____________________________________________________  

____________________________________________________  

____________________________________________________

    

  , בכבוד רב

                    __________________  

4.2.1  
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מת אזור  בעקבות הק בסביבה של שני היישוביםהתרחשואילו שינויים   .7

  ______________________________.  שינויים לפחות2כתבו ? התעסוקה

_______________________________________________________  

_______________________________________________________  

_______________________________________________________  

_______________________________________________________  

  

  ואילו , על ידי הקמת אזור התעסוקה, לדעתכם, בעיות נפתרוכתבו אילו   .א  .8

  _____________________________ .בעקבות כךחדשות נוצרו בעיות 

____________________________________________________  

____________________________________________________  

____________________________________________________  

____________________________________________________  

____________________________________________________  

  

שפתרון של בעיה קרה בוודאי , או במקום אחר בארץ, גם ביישוב שלכם  .ב

  . תארו מקרה אחד לדוגמה. דשהאחת יצר בעיה ח

  _______________________________________: הבעיה שהייתה

____________________________________________________  

____________________________________________________  

  _____________________________________________: הפתרון

____________________________________________________  

____________________________________________________  

  __________________________________: הבעיה החדשה שנוצרה

____________________________________________________  

____________________________________________________  

  

  

4.2.1  


