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  ?ועל מי זה השפיע

  ______________________________: שמי 

  _________________________: הכיתה שלי 

  ______________________: י  שלספרהבית 
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   מה השתנה עם פתיחת מרכז קניות –חלק ב 

  ?ועל מי זה השפיע
  

  

  .שאחריוקראו את הקטע והשיבו על השאלות 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ינים  מאפי2כתבו ?  שעליו מסופר בקטע אהקניות  הוקם מרכזהיכןכתבו   .א  .1

  ___________________________________. המתארים את מיקומו

____________________________________________________   

____________________________________________________  

.  סיבות לפחות2 כתבו ?דווקא שםבחרו להקים אותו  ,לדעתכם, מדוע  .ב

____________________________________________________  

____________________________________________________ 

    ____________________________________________________  

  
    ___________________?)על פי קטע א(במרכז הקניות שהוקם   ישמה  .א  .2

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  ? __________ במרכז קניות אחדהדברים האלה נמצאים, לדעתכם, מדוע  .ב  

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  

אחד ממרכזי הקניות הוקם . באזורים רבים בארץ נבנים כיום מרכזי קניות

 מחוץ עירוני-מרכז נמצא ליד כביש בין ה.יכפרר שהיה בעבר באזו

, קטנותפרטיות חנויות , גדולותחנויות של רשתות ויש בו , ליישובים

נמשכת  הקניות  הפעילות במרכז. ומשחקיות לילדים בתי קולנוע,מסעדות

  . עד לשעות הערב המאוחרות

שנהגו , ם מתלוננים שקונים רביותהסמוכממרכזי הערים בעלי חנויות 

הרווחים ,  לכן.קונים היום במרכז הקניות החדש, לקנות אצלם בעבר

   . לסגור את החנויות או למכור אותןונאלצכמה מהם  ו,שלהם פחתו

  

  קטע א
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  . בוד בעלי מקצוע שוניםבמרכז הקניות יכולים לע  .3

, ת חנות/מנהל, ת פרחים/מגדל, ית/מלצר :לפניכם רשימה של בעלי מקצוע

, אנשי ביטחון, ת/טייס, ת/קופאי, תי/מדען, )נית/זבן(ת /מוכר, ה/רופא

  .ת טיולים/מדריך, ת/חקלאי ,ית/סדרן

  
   .בעלי מקצוע שיוכלו למצוא עבודה במרכז הקניות 3מתוך הרשימה בחרו 

  .דועבוכלו ל יבאיזה מקום עבודה אותם בטבלה ורשמוכתבו 

  ?היכן יוכלו לעבוד באזור התעסוקה  בעלי המקצוע

  .א
  

  

  .ב
  

  

  .ג
  

  

  

  

   .אחדיםשינויים הקמת מרכז הקניות גרמה ל  .4

  ? _______ו הוקם מרכז הקניות שעליבאזור התפקודאיזה שינוי התרחש   .א

____________________________________________________  

    ____________________________________________________  

  )הקיפו במעגל את התשובה הנכונה(? באיזה שינוי מדובר  

     שינוי תרבותי♦    שינוי חברתי   ♦   שינוי כלכלי    ♦שינוי מרחבי       ♦

  

  ___? ______________בתחום הקניות והצריכהאילו שינויים התרחשו   .ב

____________________________________________________  

    ____________________________________________________  

  )הקיפו במעגל תשובה אחת נכונה(? באילו שינויים מדובר

     שינוי תרבותי♦    שינוי חברתי   ♦   שינוי כלכלי    ♦   שינוי מרחבי    ♦

  

  __? _____________________הפרנסהבתחום רחשו אילו שינויים הת  .ג

____________________________________________________  

    ____________________________________________________  

  )הקיפו במעגל את התשובה הנכונה(? באיזה שינוי מדובר

     שינוי תרבותי♦     שינוי חברתי  ♦   שינוי כלכלי    ♦   שינוי מרחבי    ♦
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הסוחרים של אחת הערים הסמוכות למרכז הקניות החליטו להתארגן ולפנות   .5

  . לראש העיר שלהם כדי שיסייע בשיפור המצב

 ?)היעזרו גם בקטע א( שבכך היתרוןומה , הסוחריםהתארגנו מדוע   .א

____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

____________________________________________________  

  _______________________________? _____איזו זכות הם מימשו  .ב

____________________________________________________  

____________________________________________________  

  
  ___________________________? לראש העירדווקאמדוע פנו הסוחרים   .6

________________________________________________________ 

________________________________________________________  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ? ______ העיר לבחוריעים לראשהייתם מצ, מההצעות הללו, באיזו הצעה  .א  .7

____________________________________________________  

  _____________________________?  בהצעה שבחרתםהיתרונותמה   .ב  

____________________________________________________  

____________________________________________________  

____________________________________________________  

  :הסוחרים העלו בפני ראש העיר כמה הצעות

  ;)מיסים לעירייה(הפחתת מיסי הארנונה  ♦

עות הפעילות של העסקים מתן אפשרות להרחיב את ש ♦

  ;במרכז העיר

  ;הפקת אירועים שיעודדו את התושבים להגיע למרכז העיר ♦

 .הקמת מדרחוב ברחוב הראשי ♦

  .ראש העיר התלבט עם עוזריו באיזו הצעה לתמוך

  

  קטע ב
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  _? ___________________________בהצעה שבחרתםהחסרונות מה   .ג

____________________________________________________  

____________________________________________________  

____________________________________________________  

  

  . ראש העיר השיב לסוחרים במכתב שבו הביע תמיכה בהצעה שבחרתם  .8

מדוע לא בחר בהצעות ) בשמו(כתבו את המכתב בשמו של ראש העיר ונמקו 

  .האחרות

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .הקמת מרכזי קניות היא תופעה נפוצה במדינת ישראל ובעולם כולו  .9

  _______________________________. זותופעה הסבירו מדוע מתרחשת   

_______________________________________________________  

_______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

 

  

  _______________: תאריך                    
  

  ____________________:  אל
  

  ___________________________: הנדון
  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________

_____________________________________________________  

_____________________________________________________

_____________________________________________________  

                      
  ,בכבוד רב

  ראש העיר                        
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