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   מה השתנה כשנפתח הכביש המהיר –חלק ד 

  ?ועל מי זה השפיע

  ______________________________: שמי 

  _________________________: הכיתה שלי 

  ______________________ : י  שלספרהבית 

  

4.2.4  

4.2  

  
   רפת

  אזור תעשיה
  מרכז קניות 

  כביש מהיר 
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   מה השתנה כשנפתח הכביש המהיר–חלק ד 

  ?ועל מי זה השפיע

  

  . והשיבו על השאלותים שבמשימת המבחןקראו את הקטע

  

  

  

  

  

  

  

  ____.  שינויים לפחות2 כתבו ? חלו באזור המתואר בקטע אשינוייםאילו   .א  .1

    ____________________________________________________  

    ____________________________________________________  

____________________________________________________  

  . דברים לפחות2כתבו ?  על האנשים ועל הסביבההשינוייםכיצד השפיעו   .ב

  ____________________________________: האנשיםההשפעה על     

    ____________________________________________________  

    ____________________________________________________  

____________________________________________________  

  ____________________________________: הסביבהההשפעה על 

    ____________________________________________________  

     ____________________________________________________  

    ____________________________________________________  

  

  

 כביש מהיר בין שני יישובים  סללו)החברה הלאומית לדרכים(עובדי מעצ 

  . וסעים למקום עבודתםכדי להקל על התושבים הנ ,גדולים

והן  ,התברר שמכוניות רבות חולפות בו, כשנפתח הכביש החדש לתנועה

   .מזהמות את האוויר וגורמות לרעש

הכביש . שדותה את יםמעבדשתושביו בצד הכביש נמצא יישוב חקלאי 

כי לא נסללו , יהםמקשה על הנסיעה של החקלאים לשדותשנסלל המהיר 

כדי להגיע  )אחרות(ם לחפש דרכים חלופיות הם צריכימעברים מיוחדים ו

  . לשדות

 

  קטע א

4.2.4  



 3

  

    

  _________________?  לבצע תושבי היישוב החקלאיאילו פעולות תכננו  .א  .2

____________________________________________________  

____________________________________________________  

  ______. רשום את שם הזכות?  מבוססות פעולות אלהזכות יסודעל איזו   .ב

____________________________________________________  

  ? ידי הרובההצעה לחסימת התנועה בכביש לא התקבלה על, לדעתכם, מדוע  .ג

  ________________________________________. מוקים ני2כתבו   

____________________________________________________  

    ____________________________________________________  

  

עזרו להם להציג  שלטים ודפי הסבר שיתושבי היישוב החקלאי החליטו להכין  .3

  . עמדתם בעניין סלילת הכבישבהפגנה את

  ? מה הייתם מציעים להם לכתוב  

  . לפניכם שלט ודף הסבר

זכרו כי השלט צריך לבטא רעיון  ( וכתבו את הצעתכםבחרו באחד מהם בלבד

  .)וכי בדף ההסבר צריך לכתוב נימוקים משכנעים, מרכזי

       

  הצעה לדף הסבר                  הצעה לשלט                   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  ____________________________  

____________________________  

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________  

____________________________ 

מועצה האזורית התכנסו והחליטו לפנות לתושבי היישוב החקלאי 

 אחד .םהאיכות חייכדי להתלונן על פגיעה בפרנסה ועל ירידה ב

 אך הרוב, התושבים הציע גם לחסום את תנועת המכוניות בכביש

  . הפגנה בצד הכביש וליד משרדי מעצרוךחלט לעוההתנגד ו

  קטע ב
4.2.4  
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  _______________ ?לפתור את בעיית היישוב החקלאיניתן לעשות כדי  מה  .4

_______________________________________________________  

_______________________________________________________

_______________________________________________________  

  

  .  אחרתרבות קורה שפתרון של בעיה אחת יוצר בעיהפעמים   .5

  _______________________? כיצד קשור המשפט הזה למקרה שבו עסקנו

_______________________________________________________  

_______________________________________________________

_______________________________________________________  

  

פתרון של בעיה אחת יצר בעיה או ש תו קרה בוודאיסביבביישוב שלכם או גם ב  .6

   .בעיות חדשות לאנשים אחרים

  . תארו מקרה אחד לדוגמה  .א  

  _______________________________________: תההבעיה שהיי

____________________________________________________  

____________________________________________________  

  _____________________________________________: הפתרון

____________________________________________________  

____________________________________________________  

  __________________________________: הבעיה החדשה שנוצרה

____________________________________________________  

____________________________________________________  

? ה שהייתההיה אפשר למצוא פתרון טוב יותר לבעי, לדעתכם, האם  .ב

  __________________________________________. הסבירו מדוע

____________________________________________________  

____________________________________________________

____________________________________________________  

____________________________________________________  

 

4.2.4  


