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?מהו גבול גיאוגרפי 

בין , בין מקום למקום, הוא קו המפריד בין ישויותגבול

בין מחוזות  , בין מדינה למדינה, בין עיר לעיר, שדה לשדה

מילון אבן שושן. וכדומה



אילו סוגים של גבולות 

?גאוגרפיים אנו מכירים

גבול טבעי•

גבול מלאכותי•



, נהר הפרנה
.פרגוואי, ארגנטינה, הגבול בין ברזיל

,  הר האוורסט
סין–הגבול בין נפאל 

?גיאוגרפי-לפי מה נקבע הגבול הטבעי



מיון לפי תוואי נוף–סוגי גבולות 

(  טבעיים)גבול בעל מאפיינים פיזיים 

. ללא התערבות האדם

:  הגבול עובר לאורך תוואי נוף בולט

.ים, אגם, קו רכס, מפלים, נהר, עמק

?מהו גבול טבעי



מיון לפי תוואי נוף–סוגי גבולות 

?אילו גבולות טבעיים יש לישראל



מיון לפי תוואי נוף טבעי–סוגי גבולות 

הים התיכון–הגבול ממערב•

,  נהר הירדןהגבול ממזרח לאורך •

.בין ישראל לירדן

בין  , מפרץ אילת–הגבול מדרום •

.ירדן ומצריים, ישראל

?אילו גבולות טבעיים יש לישראל



סוגי גבולות

אילו בעיות עלולות להיגרם  
?כתוצאה מקביעת תוואי גבול לאורך נהר



סוגי גבולות

בעיה שיוצר נהר כגבול

שינוי תוואי הנהר משנה 1.

גם את קו הגבול

מאבק על השימוש במים  2.

זיהום מים3.



סוגי גבולות

גבול העובר לאורך קווים  

שרירותיים שאינם  

.קשורים לנוף

?מהו גבול מלאכותי

?אילו סוגים יש לגבול מלאכותי 



?גיאוגרפי-מהם הביטויים בנוף המסמנים גבול מלאכותי

גדר הפרדה  

מצריים-הוא הגבול בין ישראל 



המדרכה  

אורוגוואי–היא הגבול בין ברזיל 

גדר מערכת  

ללבנון וסוריה–היא הגבול בין ישראל 

?גיאוגרפי-מהם הביטויים בנוף המסמנים גבול מלאכותי



?אילו סוגים יש לגבול מלאכותי 

גבול מדיני•

גבול עירוני•

גבול מחוזי•



סוגים של גבול מדיני

גבול מוסכם בין  -גבול מדיני קבוע•

ולכן , מדינות השכנות בהסכם שלום

.י מדינות העולם"מוכר ע

י "גבול שאינו מוכר ע-גבול מדיני זמני•

גבול לאחר  , כמו, מדינות העולם ולכן זמני

.לשביתת נשק, הסכם להפסקת אש



ואליהם אסור להיכנס ללא  המים הקרובים ביותר לשטחה של מדינה 

.  אישור מטעם המדינה

שהמדינה יכולה לחלוש עליהם כדי , אחריהם נמצאת רצועת ביטחון

.למנוע איומים שונים על שטחה

מ של ים עד היציאה מתחום המים  "ק22בישראל נמדדים 

. הטריטוריאליים

?מהו תחום מים הטריטוריאליים



מיקום הגבול הימי  

של המים הכלכליים  

בין ישראל ללבנון  

יקבע את זכויות  

.קידוחי הגז הטבעי



?מהם מים כלכליים

שבהם למדינה יש זכות לעשות שימוש מכל סוג במשאבים מים

.ימיים כלשהם

. וכן הלאה, שימור וניצול אוצרות טבע, דיג: כמו

,  ג מקו החוף של ישראל"ק90-קידוחי הגז נתגלו במרחק של כ

.קילומטר מקו החוף130שדה הגז ליוויתן מצוי במרחק של 

https://www.water.org.il/


?מהי חשיבות המיקום של ארץ ישראל

מפגש של שלוש יבשות 



השלכות מיקום ישראל

. בצומת דרכים בינלאומיתישראל מצויה

.חלקן אף התיישבו בה, מאז ומעולם עברו בה מעצמות

.  בחיבור בין אפריקה לאסיהי נמצאת "א•

.ממנו ניתן להגיע לאירופהלחופו של הים התיכון היא שוכנת •

.מת על מפרץ אילת המתחבר לאוקיאנוס ההודיהיא ממוק•

.  גשר ימי ויבשתיישראל מהווה , כלומר

?מדוע



ישראל היא מן הקטנות  
–שבמדינות העולם 

ר"קמ22,145שטחה 

היא קטנה יחסית  
יום  )מיליון 9.327באוכלוסייתה 

(א"עצמאות תשפ



גבולות ישראל

.מתחילת התנועה הציונית ולאורך ההיסטוריהשינוי מהיר •

על שחלק ניכר מגבולותיה איננו מקובל המדינה היחידה בעולם •

.  מרבית מדינות העולם

מתמדת בעיסוק בגבולות ישראל בזירה מעורבות בינלאומית קיימת •

,  מדינות מובילות ואחרות, מוסדות וארגונים: הפוליטית העולמית מצד

.וועידות

-מורכבות פוליטית: בחברה הישראליתשנוי במחלוקת נושא הגבולות •

.רגשית-חברתית



1948-2005ארץ  ישראל גבולות 

1920-1948המנדט הבריטי גבולות •

2021-1948החלוקה תוכניתגבולות •

1948-2005מדינת ישראל גבולות 

"הקו הירוק", 1949לאחר מלחמת העצמאות שביתת הנשקהסכם גבולות•

"הקו הסגול"1973-4ומלחמת יום כיפור1967מלחמת ששת הימיםגבולות•

1979הסכם השלום עם מצריםגבולות•

1995, 1993'ב'אאוסלו הסכמי גבולות •

1994השלום עם ירדןהסכם גבולות•

2002קו גדר ההפרדההקמת •

שינויי הגבולות בישראל



(1947ט בנובמבר "כ)1947החלוקה תוכנית

1906-1924גבולות המנדט 

1906על פי גבול ארץ ישראל מצרים 

1916הסכם סייקס פיקו הצפון מזרחיהגבול 

1905מני 'גבולות בארץ ישראל בזמן השלטון העות

1948-2005ארץ  ישראל גבולות 



שלטה באזור המזרח התיכון( 1917)עד מלחמת העולם הראשונה 

.ללא גבולות בין מדינות האזור, מאנית'האימפריה העות

בריטניה וצרפת חותמות על הסכם  , המדינות המצחות, לאחר המלחמה

.  פיקוהסכם סיקס -לחלוקת השטח ביניהן 

1916



גבולות המנדט הבריטי

העניק חבר הלאומים  1922בשנת 
.  לבריטניה מנדט על ארץ ישראל



?איזה אירוע מתאר הסרטון הבא



ם בבקשה לסיים את המנדט על ארץ  "פנו הבריטים לאו1947בשנת 

.  ישראל

פ  חקרה את המצב בארץ והמליצה על  "ועדת אונסקו, ם"ועדה של האו

. "תוכנית החלוקה"

?חלוקה בין מי למי? מהי תוכנית החלוקה

(29.11.1947)1947ט בנובמבר "ם כ"החלטת או





.  מלחמה שהביאה את ישראל לעצמאות

המלחמה החלה לאחר קבלת תוכנית  

ט בנובמבר  "ם בכ"החלוקה של האו

ביולי 20-והסתיימה רשמית ב, 1947

.בהסכמי שביתת הנשק, 1949

מלחמת העצמאות



1949גבולות וועדת שביתת הנשק 

שטח שניתן לישראל

שטח שניתן לירדן

אזור מפורז

שטח ללא בעלות

י סוריה"שטח כבוש ע

י ירדן"שטח כבוש ע

י מצרים"שטח כבוש ע

הסכמים שנחתמו בין ישראל לשכנותיה ובהם  
.גבולות זמנייםנקבעו 

בהשוואה  שטחה של מדינת ישראל הורחב

.  ם"לשטח שנקבע לה בתכנית החלוקה של האו

–חולקה לשני חלקים -ירושלים

.עיר יהודית ועיר ירדנית

1949הסכמי שביתת הנשק 

,"הקו הירוק"י בהסכמים אלה נקבע תווא

שהיה גבולה של ישראל עד למלחמת ששת הימים



?( הקו הירוק)"? אלו שטחים נוספו בהסכמי שביתת הנשק



–1949–גבולות ישראל 
"הקו הירוק"

:גבולות שביתת הנשק כוללים

מזרח  , שומרון, יהודה: הגדה המערבית

שהייתה בשליטת הירדנים  , ירושלים

.  שהייתה בשליטת המצריםרצועת עזה 

.חולקה בין ירדן ובין ישראלרושליםי



1967מלחמת ששת הימים יוני 

,  ירדן וסוריה, מלחמה בין ישראל לבין מצרים•

.  שנעזרו בסיוע עיראקי

, סיני: מדינת ישראל כבשה שטחים נרחבים•

יהודה ושומרון ומזרח  , רמת הגולן, רצועת עזה

.  ירושלים

שטחים אלה הגדילו את הטריטוריה שנשלטה על  •

משטחה של פי שלושה ידי מדינת ישראל 

.  ישראל קודם למלחמה

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94:Six_day_war2.jpg


גבולות ישראל אחרי מלחמת ששת הימים

רמת הגולן נכבשה מסוריה  •

נכבשה מידי ירדןהגדה המערבית •

נכבשו מידי  רצועת עזה ומדבר סיני •
.  מצרים

השטחים שנכבשו סומנו במפה בצבע  
".הקו הסגול": סגול ומכאן שם הגבול

–ל על פסגת החרמון "חיילי צה
".  העיניים של המדינה"





איחוד העיר ירושלים

להחיל את החוק מיד אחרי המלחמה ממשלת ישראל החליטה 

על שטח  -כלומר , הישראלי גם על השטח המכונה מזרח ירושלים

,  ושטחים פתוחים שנמצאו מעבר לקו הירוק, עיריית ירושלים הירדנית

.  ממזרח ומדרום לירושלים, מצפון

הקהילה הבינלאומית אינה מכירה בהחלת החוק הישראלי ורואה 

ובשכונות היהודיות  , במזרח ירושלים חלק מהשטחים המוחזקים

.  התנחלויות-שהוקמו בה 



היתרון אסטרטגי לישראל בעקבות כיבוש רמת הגולן מידי סוריה

הימיםששתמלחמתלפני

הגולןברמתשלטוהסורים

את הישובים הישראליים והפגיזו

שהיו למטה בעמק החולה 

.  ובבקעת הירדן

ישראל כבשה  , המלחמהלאחר

את רמת הגולן והתבטל היתרון 

.של הסורים( גובה)הטופוגרפי 



סאדאת בישראל-ביקור נשיא מצריים 



1979הסכם השלום ישראל מצריים 

הוסכם קו הגבול בין רפיח  •
ישראל פינתה את  , לאילת

.סיני
נקבעו הסכמים לשיתוף  •

תיירות  , פעולה בנושאי ביטחון
.וכלכלה



1993-1995', ב–' הסכמי אוסלו א

: עיקרי הסכם 

.הכרה הדדית בין ישראל לרשות הפלסטינית-

נסיגת ישראל מעזה ומיריחו והקמת רשות פלסטינית אוטונומית  -
.  בראשות יאסר ערפאת, שתשלוט בהם

שומרון ורצועת עזה לשלושה אזורי שליטה  , חלוקת שטח יהודה-
(שקיימים עד היום)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Rabin_at_peace_talks.jpg


מפת הסכמי אוסלו
במסגרת הסכם אוסלו חולקו שטחי יהודה ושומרון  

:לשלוש קטגוריותורצועת עזה 

שטחים בשליטה אזרחית וביטחונית של : Aשטחי 

.  הרשות הפלסטינית

שטחים בשליטה אזרחית של הרשות :Bשטחי 

.  הפלסטינית ושליטה ביטחונית של ישראל

בתחומים  )שטחים בשליטה אזרחית : Cשטחי 

בתחומים  . וביטחונית של ישראל( הנוגעים לשטח

,  כמו רישוי עסקים)אזרחיים שאינם נוגעים לשטח 

.  האחריות של הרשות הפלסטינית-('דיני עבודה וכד



:עיקרי ההסכם

ובמקרה  תוואי של נהר הירדן כגבול הבינלאומי 1.

.  של שינוי זרימתו הוא יקבע מחדש לפי התוואי

.ישראל מעבירה מים לירדן2.

הגבולות  , ההסכם הסדיר את היחסים הדיפלומטים

.וחלוקת המשאבים בין ישראל לירדן

1994, הסכם השלום בין ישראל לבין ירדן

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/Hussein_Clinton_Rabin.jpg




–2000מלחמת לבנון השנייה  
רשות  -"קו הכחול"ה-ל מלבנון "נסיגת צה

ם  "הוא קו הגבול הבינלאומי שקבע האו" קו הכחול"ה

ל מדרום לבנון על  "בין ישראל ללבנון לאחר נסיגת צה

.ם"פי החלטת האו



2002גדר ההפרדה משנת 

גדר שנועדה למנוע פיגועי טרור

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/he/3/34/BarrierMay2005Hebrew.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/BethlehemRoad.jpg


"עוטף ירושלים"גדר ההפרדה ב

פילבוקס משולב בגדר ההפרדה סמוך לשכונת  
2005ספטמבר , גילה בדרומה של ירושלים

,  (מזרח ירושלים)גדר ההפרדה ליד אבו דיס 
2003

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/he/1/13/%D7%92%D7%93%D7%A8_%D7%94%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%94.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Security_Fence_and_settlement.jpg


גדר ההפרדה בדרום הר חברון

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/West_Bank_Fence_South_Hebron.JPG


(ליד נתיב העשרה)הגבול ברצועת עזה 
(עד מי התהום, מתחת לפני השטח' מ20-כ, מטר למעלה8-10גובה 



חלקה חומה וחלקה גדר תיל עם גדר הביטחון 
אמצעי הבטחה אלקטרונים  



גבולות ישראל נכון להיום  

ובמצריםהתיכוןבים-מערב

ומצריםסוףבים-בדרום

בירדן–במזרח

בסוריה–מזרח-בצפון

.לבנון-בצפון



גבולות ישראל נכון להיום  
,התיכוןהיםלחוף,למצריםישראלביןנמצאת–עזהרצועת

.הפלסטיניתהרשותבשליטתשטחהיאעזהרצועת

הרינמצאיםלירדןישראלשביןהמרכזיההרבאזור

ישראלשלמשולבתבשליטהשנמצאשטח,ושומרוןיהודה

שטחי,הוכרעטרםהסופיומעמדוהפלסטיניתוהרשות

A,B,Cשטח,אוסלולהסכםבהתאםהשליטה

בשליטתשנמצאשטח,הגולןרמתלסוריהישראלבין

ממשיכהסוריהאךישראלמדינתחוקיעליווהוחלוישראל

.הוכרעטרםהבינלאומיומעמדו,ריבונותעליולתבוע

,מוסכםגבולקיים–לירדןישראלובין,למצרייםישראלבין

.השלוםהסכמיבעקבות


