
.מהי גאוגרפיה: הגדרה

לרשום, לכתוב= גרפיה , אדמה= גיאו

גיאוגרפיה עוסק בתופעות והתהליכים המתקיימים בסביבה  מקצוע ה

הטבעית ובסביבה האנושית בעולם ובקשרי גומלין בניהם ברמות השונות של  

. מהמרחב המקומי אל המרחב העולמי וחזרה למרחב המקומי, המרחב

?מהו מקצוע גיאוגרפיה

השפעות הדדיות= קשרי גומלין ,   טבעי= פיזי 



:  צפה בסרטון ענה על השאלות הבאות

?ציין באלו נושאים עוסק מקצוע הגאוגרפיה. 1

ותופעות גאוגרפיות אנושיות( טבעיות)מיין את הנושאים שכתבת לתופעות גיאוגרפיות פיזיות . 2



?באלו נושאים עוסק מקצוע הגאוגרפיה

תופעות אנושיות  (טבעיות)תופעות גיאוגרפיות פיזיות 



?מהי תופעה גיאוגרפית

?מהן השאלות בעזרתן ניתן לחקור תופעה גיאוגרפית

המתרחשת  ( אירוע)הינה תופעה –תופעה גיאוגרפית 

.  במרחב והיא משפיעה או מושפעת מהסביבה

?  (הנושא)–מה .1

?  היכן האירוע מתרחש-? מקום.2

?  מתי.3

?  אדם? סביבה? מי מושפע מהאירוע-? מי4.

?  מדוע האירוע הזה מתרחש? מדוע התופעה התרחשה במקום הזה? מדוע.5



דוגמאותבמספרנצפהבאו
גאוגרפיותלתופעות



הא מה ממשיכה לרעו : שמונה 
 רעי ות א מה ביממה באזור טבריה
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 יום  אלי אשכנזיויואב איתיאל 

?  (הנושא)–מה . 1

? היכן האירוע מתרחש-? מקום. 2

? מתי. 3

?  מי מושפע מהאירוע-? מי. 4

?  אדם? סביבה

מדוע התופעה התרחשה ? מדוע. 5

מדוע האירוע הזה ? במקום הזה

? מתרחש



 
 

נ שולי לבה בהוואי, אלפים פונו 
"מבתיהם: קשה לנשום " 

 תושבים התפנו בעקבות 1,700יותר מ-
התפרצות הר הגעש קילוואה שגרמה 

לרעי ות א מה וס קים רות ים שנפערו 
בא מה. א   התושבים שהלבה הגיעה 
לביתו: "זה הרגיש כמו נ ש ענק מת ת 

 "לא מה

  05.05.18  פורסם: הי יעות סוכנויות



?מה נושא התופעה המוצגת בסרטון
?כיצ  התופעה המוצגת בסרטון קשורה לגיאוגרפיה

את הכתבה הבאה    קיראו
https://drive.google.com/drive/my-drive

משימה מתוקשבת   -וענו על השאלון 
https://forms.gle/NTGmnu2ymndE23XD7

? (הנושא)–מה . 1

? היכן האירוע מתרחש-? מקום. 2

?  מתי. 3

? אדם? סביבה? מי מושפע מהאירוע-? מי. 4

? מדוע התופעה התרחשה במקום הזה? מדוע. 5

?  מדוע האירוע הזה מתרחש

https://drive.google.com/drive/my-drive
https://forms.gle/NTGmnu2ymndE23XD7


האם התפשטות  נגיף הקורונה  

?היא תופעה גיאוגרפית



https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.
html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6


?אילו תופעות גיאוגרפיות נראות בסרטון 

https://www.youtube.com/watch?v=pg7ByVZo_sg&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=pg7ByVZo_sg&feature=youtu.be

