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 אבני יסוד  תופעות בסביבה הקרובה .1

כיצד מותאם הארגון המרחבי של בית המגורים  1.1
 ?י בני המשפחהלצורכ

ואילו ,  )שדרת עצים: לדוגמה(, עצמים ועובדותאילו  1.2
רואים , )תיקון צינור מים: לדוגמה(, פעילויות אנושיות

הילדים וקולטים בדרכם למקומות שונים במרחב 
, לחברים, לגן ציבורי, פרהס-בדרך לבית: כגון, הקרוב
לשדה , לחוף הים, למרכזי קניות, ס"למתנ, לתפילה
 ?למגרש הספורט, ולחורש

, בצילום, בציור, בהמללה(? כיצד ניתן לתאר אותם 1.3
 ).בהקלטה

העובדות והפעילויות שהילדים , מה מבין העצמים 1.4
? פעמי או חוזר על עצמו פעמים אחדות-חד: תיארו

מה מן ? כתופעה אפשר להגדיר מה מביניהם
מעשי  - האלה הוא תוצר של פעילות האדם התופעות
 ?)נגזרו, נבעו, נגרמו, נוצרו (ידי האדם

אפשר לזהות , שהן מעשי ידי האדם, אילו תופעות 1.5
בהקשר למבנים שנועדו לענות על , בסביבה הקרובה

מוסדות , בתי מגורים: כגון, צרכים שונים של תושבים
?מבנים הקשורים למערכת התחבורה, ציבור למיניהם

, כיצד ניתן לתאר את המבנים ביחס למיקומם 1.6
 ולקשר שלהם למרכיבים ארכיטקטוניים, לתפקודם
 ?לסביבה

 הן תופעותאילו ? מה קיים במרחב של היישוב 1.7
בהקשר  (מעשי ידי האדםאילו הן תופעות , טבעיות

 ?)הפיזי ובהקשר החברתי
הארגון  התופעות האלה ומהו ממוקמותהיכן  1.8

 ?  שלהןהמרחבי
, מרוכזות במעגל או בקו ישר, מרוכזות במקום אחד(

 ). מסודרות בסדר קבוע ואחיד, ימפוזרות באופן אקרא
 למיקום ולארגון המרחבי של כל אחת מהן הסיבות

 ?מהתופעות האלה במרחב שבו היא נמצאת

 :גאוגרפיה

שונות (ארגון מרחבי , תופעה

סביבה (סביבה ומרחב , )מרחבית

סביבה שהיא מעשה ידי , טבעית

תפרוסת , ) חברתית ופיזית-האדם 

של תופעות במרחב והקשרים 

-קשרי אדם: (קשרי גומלין, ביניהן

, מיפוי של תופעות במרחב, )סביבה

 .מיקום

  :אקולוגיה

כל שינוי משפיע (הכול קשור בכול 

 )על משהו בסביבה

  :סוציולוגיה

אחריות הארגונים כלפי הפרטים 

 .וכלפי החברה

 



 
 : הארגון המרחבי

, צמחייה נטועה, שימושי קרקע, מבנים:  כגוןתפרוסות של התופעות שהן מעשי ידי האדם -
 .תקשורת, מים,  רשתות תחבורה-תשתיות 

 .גבעות, חוף ים, חורש, אפיקי נחלים: כגון,  תופעות טבעיותתפרוסות של -
מיקום של מוסדות קהילתיים , שכונות וריכוזים אתניים: כגון, תפרוסת של תופעות חברתיות -

 .אתרי הנצחה, מרכזי ספורט, מועדוני נוער, כבתי כנסת
 

   ?כיצד משפיעה התופעה על חיי האנשים בסביבה 1.9
 

 .מחייבות שימוש במפה היישוביתסוגיות אלה : הערה
 .יש לשלב קריאת תרשים וקריאת מפה, 1.8, 1.6, 1.1בסעיפים 

 


