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 : הגדרת המזרח התיכון1פרק 

המוכר  ,(, לאזורMiddle East :לאחר מלחמת העולם השנייה התקבע הכינוי "מזרח תיכון" )באנגלית
 .לנו כיום

  ריקה.המזרח התיכון נמצא במפגש היבשות אסיה, אירופה ואפ

בתקופות שונות.  יםמשתנמעבר להגדרה זו, התחום המדויק של האזור ושמות הארצות הנכללות בו 
 "מזרח הרחוק".לבין "המזרח הקרוב" נמצא שמתייחסים אליו כאזור פעמים רבות 

 אסיה.-דרוםוהיה בתקופות שונות כינוי לסין, הודו  –"המזרח הרחוק" 

ת כינוי לטורקיה, החוף המזרחי של הים התיכון )הלבנט: היה בתקופות שונו –"המזרח הקרוב" 
 מצריים.וישראל, סוריה ולבנון( 

השתנו גבולות לאורך השנים  .אוגרפיות מדויקותיהגדרות גמייצגים  אינם הכינויים האלהשני 
 .ים אלופורטוגל לאזור או אנגליה כמו  יחסן של מעצמות )אימפריות( על פיהאזורים שהם מגדירים 

 

 

 רצות המזרח התיכוןא

הארצות הנכללות בהגדרה המצומצמת של 
 ירוק כההב מסומנותהמזרח התיכון 

הארצות הנכללות בהגדרה המצומצמת של 
 ירוק בהירמסומנות בהמזרח התיכון 

מדינות מרכז אסיה, הקרובות למדינות המזרח 
, מסומנות התיכון מבחינה תרבותית ולשונית

 ירוק זוהרב

 בשלוש יבשות: אפריקה, אסיה ואירופה. מזרח התיכון נמצאהחין ששטחו של במפה זו אפשר להב
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 שאלות לסיכום

גבול משותף עם ישראל? )תשובה: לבנון, סוריה, , אילו מדינות חולקות מדינות המזרח התיכוןבין מ
 ירדן, מצרים(

 : מצרים, ירדן(גבול של שלום עם ישראל? )תשובה , אילו מדינות כוננומדינות המזרח התיכוןמבין 

גבול משותף עם ישראל? )תשובה: טורקיה,  , אילו מדינות אינן חולקותמדינות המזרח התיכוןמבין 
 עיראק, איראן, ערב הסעודית, תימן, עומאן, כווית, נסיכויות המפרץ הפרסי(

 

 

 )משחק "קליעה למטרה"(
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 : ארצות המזרח התיכון2פרק 

 

 

ים אחרחוקרים ובעלי עניין 
אחרת את הארצות  ים בדרךמונ

 הנמצאות במזרח התיכון.

 מסכימיםלא כולם  לדוגמה,
שייכת למזרח קפריסין ש

 נםלוב ישבנוגע ל התיכון; גם
שייכת חילוקי דעות אם היא 

; ארצות המזרח התיכון או לאל
סודן ולוב  משייכים אתאחרים 

 מזרח התיכון.ל
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 מזרח התיכון: מאפייני ה3פרק 

 ]בפרק זה, תחילה יוצגו המאפיינים בקצרה, ואחר כך תובא הרחבה של כל מאפיין ומאפיין[

 

 המאפיינים הבולטים של המזרח התיכון הם: ,על פי פרופ' ארנון סופר

 מדבר .א
 אסלאםדת ה .ב
 ערביםהעמים ה .ג
 ח ואשליית הכ –נפט  .ד
 עות'מניתהמורשת ה .ה
 צומת שלוש היבשות .ו

 
 

  מדבר. א

 

 המזרח התיכון הוא מדבר. ול משטחו שלחלק גד
-מועטה )פחות מבמדבריות היא כמות המשקעים 

על פני השטח  מחייההצמ"מ גשם בשנה(. לכן  100
. ואין אפשרות לגדל גידולים חקלאיים הדליל

תושבי המדבריות הם בדווים. בגלל הכמות 
הם  , בעברהמוגבלת של מים ומזון לבעלי החיים

 .דיו אורח חיים נווניהל
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  דת האסלאם. ב
  

 

המאפיינים המרכזיים  דאחם היא אדת האסל
והחשובים במזרח התיכון. על פי המסורת 

ם אהמוסלמית, מוחמד בן עבדאללה, נביא האסל
-, בחצילספירה 600ייסד את הדת בסביבות שנת 

 .האי הערב

הם  לאחר מות מוחמד ירשו אותו הח'ליפים.
אל אסלאם הטת שהיה בשלי שטחההרחיבו את 

ערב הסעודית, עד שכלל גם עבר לגבולות מ
 אפריקה.באסיה וב, אירופהבים נרחבים שטח

ניכר מהתושבים של ארצות המזרח  שיעור בימינו,
המזרח  מדינות רובו ,התיכון הם מוסלמים

 מיים.אנשלטות על ידי משטרים אסל התיכון

  
 
 ערביםהעמים ה. ג

 

 

ת, שמוצאה שמי האומה הערבית היא אומה
 מערב הסעודית.

. עם מוסלמיתדתם של רוב הערבים היא  ●
 ישנם גם ערבים נוצרים. ,זאת

על הערבית,  השפה הערבים הם דוברי רוב ●
 ניביה.מגוון 

הערבים הם אזרחי מדינות ערב. רוב  רוב ●
מדינות ערב חברות ב"ליגה הערבית". עם 

ערבים החיים במדינות שאינן ם ישנ את,ז
מדינות  לדוגמה,ערב ) מדינותלנחשבות 

 .ארצות הברית( או אירופה, ישראל

-מחציהערבים במאה השביעות לערך יצאו 
לבנט בנרחבים ים שטחהאי ערב וכבשו 

)הארצות שלחופו המזרחי של הים התיכון(, 
-ארצות המג'רב )ארצות צפוןבמצרים וב

 .(אפריקה, מצפון למדבר סהרה
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  נפט. ד

 

ילו נפט בצפון עיראק. געשרים בתחילת המאה ה
נוספים של ים שטחבשנים לאחר מכן גילו נפט 

המזרח התיכון, בעיקר במדינות סביב המפרץ 
הפרסי )ערב הסעודית, עומאן, איחוד מדינות 

 בחריין, כווית ואיראן(. ,ראהמפרץ, קט

נמצא בשכבות גיאולוגיות הנפט במזרח התיכון 
 ולכן הוא קל להפקה. ,פני השטח לאהקרובות 

 גדולות ואלכמויות הנפט הנמצאות בשכבות 
 – צרכניות הנפט העיקריותעל כך, מאוד. נוסף 

 ,קרובות אל אזורי הפקת הנפט – מדינות אירופה
אפשרית גם באמצעות  נפט אליהןה תוהובל

 צינורות יבשתיים.
  

 
 עות'מניתהמורשת ה. ה

 

 

מפריה העות'מנית היא מדינת ענק יהא
ועד  13-מסוף המאה השהתקיימה  מוסלמית

 שטחיםמפריה כללה יהא העשרים.ראשית המאה 
האי -חציאפריקה, את -צפון, את מדינות אירופהב

 אסיה.יבשת בים שטחוערב 

התפרקה עם תום מלחמת העולם הראשונה 
חלק מן המרחב שהיה . מפריה העות'מניתיהא

בשליטתה ניתן כמנדט לבריטניה וחלק אחר ניתן 
מן המדינות שהיו בתחומי  כמנדט לצרפת. ברבות

מפריה העות'מנית נשארו שרידים רבים יהא
 .שנהגו באימפריה שפההמשפט והתרבות, מה
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 צומת שלוש היבשות. ו

 

 

בתחומי האזור שאנו מכנים "המזרח התיכון" 
 דרכים חשובות: כמהעברו 

  איסטנבול  יןמחברת ב –דרך המלך
)הבירה והמרכז השלטוני של האמפריה 

מכה ומדינה, המרכז  עות'מנית( וביןה
 המצויותהדתי של העולם המוסלמי, 

 האי ערב לחוף מפרץ סואץ.-בחצי

 עוברת לאורך החוף  מקצתה – דרך הים
מחברת בין  ;המזרחי של הים התיכון

אזור הנהרות פרת וחידקל )מסוטופמיה( 
 .ובין עמק הנילוס

 סין; לחיברה בין אירופה  – דרך המשי
ון המזרח התיכון, עוברת דרך צפ

 איראן.בבטורקיה ו
  חיברה בין דרום חצי –דרך הבשמים-

 האי ערב לדמשק וגם לאירופה.
 

 של חשיבותם עלתהבמאה השנים האחרונות 
י המים הטבעיים והמלאכותיים במזרח ר  צ  מ  

בין אזורים הקשר  לשםהתיכון, לא רק 
עם  רקש לשםשונים במזרח התיכון אלא גם 

וב, במזרח הרחוק ואף מדינות במזרח הקר
 אפריקה.ב

גם מסלולי הנדידה של עופות, הנודדים 
בסתיו מאירופה ואסיה אל אפריקה ובאביב 

 עוברים מעל המזרח התיכון. ,יוון ההפוךכב
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 תרגול
 

י אתם מוזמנים להכיר את  ר  צ   :שלפניכםהים במזרח התיכון במשחק מ 
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 ן וקבעו איזה מהם מתאים לארצות המזרח התיכון:בדקו את מאפייני המזרח התיכו

 

מהארצות  לואיעל פי התשובות שקיבלתם, האם הייתם משנים את רשימת הארצות במזרח התיכון? 
 הייתם מסירים מהרשימה?
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 מדברא. 

 הנמוכמדבר הוא אזור שהאקלים בו חם ויבש. הטמפרטורות הממוצעות גבוהות, וכמות המשקעים 
 מאוד.

 אלה,ההצמחים החיים במדבר מותאמים לחיים בתנאים הקשים בעלי החיים ום של הורח חייגופם וא
 של טמפרטורות גבוהות ומיעוט משקעים.

שבהם יש מקורות מים קבועים כמו  ,גם בני אדם חיים במדבריות. יש קהילות החיות בנאות מדבר
 מעיינות.

 על פי כמות המים והצמחים ,קבועים יםמסלולב ותשנודד ,במדבריות חיות גם קהילות של נוודים
 . בעולם המודרני רבות מקהילות הנוודים עברו להתגורר ביישובי קבע.המצויים לאורכם

המדבריות בעולם נמצאים באזור הקרוי "רצועת המדבריות העולמית". רצועה זו נמצאת בין קווי  רוב
 משני הצדדים של קו המשווה. 30–20רוחב 

תנאי אקלים מיוחדים. כאלה הם  עקבותב ונוצרשמדבריות בצל גשם, ם המדבריות בעולם ה מקצת
 המדבריות במרכז אסיה וגם מדבר יהודה.

בים  ששררותנאים מיוחדים  בעקבות. הם נוצרו חופי היםהמדבריות בעולם נמצאים לאורף מקצת 
לה הם וביבשה הסמוכים זה לזה, בעיקר בחופים המערביים של יבשת אפריקה ודרום אמריקה. כא

  מדבר נמיב ומדבר אטקמה.

. המדבריות הקרים נמצאים באזורי האקלים הקוטבי מדבריות קריםהמדבריות בעולם הם מקצת 
  יכולים להשתמש בהם. אינםצמחים, בעלי חיים ובני אדם ו ,קפואים קוטבי. המים שם-והתת
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 מדבר בצל גשם .1

 מדבר לחוף ים .2

מדבר ברצועת  .3
המדבריות 
 העולמית
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 תרגול
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 תמונות של מדבר מצגת

 

   
   

   
 

 חידון

 עיינו במפת המדבריות העולמית וקבעו באיזה סוג של מדבר מדובר:

 אילת לטיול משפחתי. הגעתם אל:או ל נסעתם לנגב .1
 ראיתם תמונות מדהימות ממדבר נמיב. התמונות היו של:  .2
  :ייתם בטיול השנתי טיילתם בנחל פרת במדבר יהודה. הב .3
 :קאר עובר במדבר סהרה. המרוץ הוא באד–מרוץ המכוניות פריז .4
 מדבר אטקמה הוא המדבר החם ביותר בעולם. זהו..... .5
 :הוא ,שנמצא במרכז אסיה ,מקאן-מדבר טקלה .6
 :הוא ,המכסה את רוב שטחה של אוסטרליה ,מדבר סימפסון .7
 :המדבר בחצי האי סיני הוא .8
 :הוא ,הנמצא בדרום אפריקה ,מדבר קלהרי .9

באיראן נמצא אחד המדבריות היבשים ביותר בעולם, מדבר לוט.  .10
 :זה

 

 

 תשובות אפשריות:

 מדבר בצל גשם .1

 מדבר לחוף ים .2

מדבר ברצועת  .3
 המדבריות העולמית
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 דת האסלאםב. 

-בעולם חיים כאחרי הנצרות, על פי מספר המאמינים בה בעולם.  ה בגודלהיהדת השני האסלאם היא
 מתושבי העולם. 23% שיעורם הוא מעריכים כיסלמים. מיליארד מו 1.8

מהמוסלמים בעולם  20%מזרח אסיה. רק -ובדרוםבצפון אפריקה  המוסלמים חיים במזרח התיכון, רוב
  המוסלמית המאוכלסת ביותר.מדינה לנחשבת יה זאינדונחיים בארצות ערב. 

אחת הדתות  זו האי ערב במאה השביעית לספירה.-ם התחילה להתפתח בחציאדת האסל
 המונותאיסטיות, שבמרכזן אמונה באל יחיד.

. המאמינים בדת וחמד בן עבדאללה, והנביא החשוב ביותר הוא מאללהבדת האסלאם האל הוא 
 .מוסלמיםהאסלאם נקראים 

רושים והסברים שניתנו על ידי אללה י. בקוראן כתובים פקוראןהספר הקדוש למוסלמים הוא ה
יום של המאמינים המוסלמים -היוםהנחיות לחיי  כוללים ואלשנים. פסוקים  23למוחמד נביאו במשך 

 . שריעהה –וכן הבסיס להלכה הדתית המוסלמית 

פלגים. שני הפלגים המרכזיים הם האסלאם הסוני  כמהבדת האסלאם במהלך השנים התפתחו 
 והאסלאם השיעי.

 

 .ה הוא מוסלמייבהן רוב האוכלוסישמדינות  –בירוק כהה 
 םמוסלמי הםה ימהאוכלוסי 50% -כ ןבהשמדינות  –רוק בהיר בי
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 עובדות על דת האסלאם )מצגת( עשר

מחזורים מדויקים של  12חודשים, שהם  12-לוח השנה המוסלמי הוא לוח ירחי. השנה מורכבת מ .1
 של אחתעונה לולכן מועדי החגים אינם קשורים  ,הירח. אין עיבור של השנים )אין שנים מעוברות(

ה מוחמד מהעירהנביא עבר השנה. המוסלמים מונים את השנים מאז  אל העיר מדינה. שתי  ֶמכ 
 הערים נמצאות במערב ערב הסעודית, בקרבת ים סוף )הוא הים האדום(.

ה. כל מוסלמי מצווה לעלות לרגל  העיר הקדושה למוסלמים היא העיר .2 ה ולאתרים לֶמכ  ֶמכ 
 בחייו. מצווה זו נקראת חאג'. הנמצאים בסביבתה, לפחות פעם אחת

צום הוא אחד היסודות של האסלאם. בחודש הרמדאן מחויבים המוסלמים לצום ממועד זריחת  .3
השמש ועד שקיעתה. במהלך חודש זה המוסלמים המאמינים מכפרים על חטאיהם, נותנים צדקה 

 לנזקקים ומתקרבים לאללה ולערכי האסלאם.

ביום במועדים קבועים. המתפללים מפנים את פניהם  המוסלמים מצווים להתפלל חמש פעמים .4
ה. הנמצאת בעיר ,הכעבהאבן לעבר   ֶמכ 

צדקה היא אחד היסודות של האסלאם. מוסלמים בעלי יכולת כלכלית מצווים להפריש חלק  .5
 לאנשים שנזקקים לכך.צדקה ל משכרם

מאפיין את הסמלים המאפיינים את האסלאם הם סהר או סהר שלצידו כוכב מחומש. הצבע ה .6
 האסלאם הוא ירוק.

מוסלמית הוא מהגדולים בעולם. עובדה זו נכונה הה יאוכלוסיהקצב הגידול )ריבוי טבעי( של  .7
 במדינות מוסלמיות וגם למוסלמים החיים כמיעוט במדינות שאינן מוסלמיות.החיים למוסלמים 

, כלומר גד כופריםאחד היסודות של האסלאם הוא מלחמת קודש, ג'יהאד. ג'יהאד היא מלחמה כנ .8
 כדי לשכנע אותם לקבל על עצמם את דת האסלאם. ,כל מי שאינם מוסלמים כנגד

"אני מעיד כי אין אל מלבד אללה ואני מעיד כי מוחמד הוא  יסוד האמונה המוסלמית הוא הפסוק .9
ַהֻד ַאַנ  שליחו של אללה" )בערבית: ַהֻד ַאַנ ַלא ִאַלאַה ִאַלא אלַלַה, ַוַאש  ֻמַחַמַדן ַרסוֻל אלַלה(. ַאש 

 האמונה המוסלמית ומצוות הדת כולן מבוססות על פסוק זה. זה ה"אני מאמין" של האסלאם.

הרהיט  בית התפילה המוסלמי הוא מסגד. במסגד מתקיימת תפילה בציבור, בעיקר בימי שישי. .10
איסור על  חלשמעליו נישאות הדרשות של האימאם. באסלאם  ,היחיד במסגד הוא דוכן דרשות

 בנויים בצורתהמסגדים  רובמסגדים מעוטרים בצורות גיאומטריות ובכתובות. הציורים ופסלים. 
למאמינים  קוראצריח המסגד ומשם מרפסת שבעולה לכיפה וצריח, הקרוי "מינרט". המואזין 

 .לבוא לתפילה
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 תרגול

 

 

 בתמונה שנחשפה רואים את:

 אקצה בזמן העלייה לרגל-אלמסגד  .1

 הבית בזמן העלייה לרגלהר  .2

 הכעבה בזמן העלייה לרגל .3

ה בזמן העלייה לרגל .4  העיר ֶמכ 
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 שאלה מסכמת:

יישובי קבע. דת האסלאם התפתחה באזור ם ישנהדת היהודית התפתחה בישראל, באזור חקלאי שבו 
 ה היא נוודית.ימדברי שבו האוכלוסי

 ל הדת? כיצד השפיע אורח החיים של האוכלוסייה על המאפיינים ש
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 ערביםהעמים הג. 

 .(העולם הערבי מפתראו את ) העמים הערבים הם קבוצה של עמים השייכים לעולם הערבי

שבטים קיבלו על עצמם במאה השביעית לספירה האי ערב. -בחצימוצאם של הערבים בשבטים שחיו 
טה כבשו חלקים גדולים מן ואלאת דת האסלאם. שבטים  ואל צות השוכנות במזרח הים )האר ֶלַבנ 

 .התיכון(

 רובהעולם הערבי כולל ארצות ועמים בצפון אפריקה ובמזרח התיכון. במדינות העולם הערבי, 
 ,ארצות ערבקוראים  ואלהערבית. לארצות  התושבים הם בני הדת המוסלמית ודוברים את השפה

  ואפשר לראותן במפה.

סטורית משותפות לכל הארצות בעולם יהה, השפה הערבית, התרבות והמורשת תהמוסלמיהדת 
 הערבי.

 

 מפת העולם הערבי
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 הידעת?

תושביהן מוסלמים. הם אינם  רובוהודו. יה זאינדונשתי המדינות המוסלמיות הגדולות בעולם הן 
  ערביות.מדינות כמי שחיים בהגדירו את עצמם  ולא ,דוברים ערבית

 

 תרגול

הן מדינות  -)תשובה: טורקיה, איראן, סומליה  דינה ערבית?מארצות המזרח התיכון אינה מ ו ארץאיז
 .שפתן אינה ערבית(אך מוסלמיות, 

מדינות שרוב תושביהן מוסלמים אבל הן אינן מדינות  הןניג'ר ואד 'מאלי, צ: וגם: מדינות אפריקה
 מפה.בהגדרה על פי העולם הערבי אינן שייכות לגם ו ,ערביות

 

 ן כוללת את התשובות הנכונות(כאהגרסה השלימו את המשפטים )

 .הערביתלא כל המוסלמים מדברים ערבית, אך כולם מתפללים בשפה  .1

 .ערביאך לא  מוסלמיהעם הטורקי הוא  .2

 .ערביתמדברים  אינםואומה הערבית אינם שייכים ל. הם מוסלמיםתושבי איראן הם  רוב .3

 .הערביתהאומה  םעישנם נוצרים שנמנים  .4

 .ערביםח התיכון הם מהדרוזים החיים במזר רבים .5

 .נוצריםכמחצית מתושבי לבנון הם  .6

 .ערבים( מתושבי ישראל הם 20%חמישית ) .7

 .דרוזיםו נוצרים נםבין הערבים החיים בישראל יש .8
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 נכיר את השפה הערבית

 

 וירטואלית וכתבו את שמכם בערבית.ועזרו במקלדת היה
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 سالم :תרגמו לעברית את המילה
 

 עזר בסדרות הבאות:יכרות שלכם עם השפה הערבית, תוכלו להית ההאם ברצונכם להעמיק א

  
/watch?v=d8bVqT0zMQchttps://www.youtube.com me7tuVU-https://www.youtube.com/watch?v=Zj2 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=d8bVqT0zMQc
https://www.youtube.com/watch?v=d8bVqT0zMQc
https://www.youtube.com/watch?v=d8bVqT0zMQc
https://www.youtube.com/watch?v=Zj2-me7tuVU
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 נפטד. 

נפט הוא נוזל סמיך וצמיג שנוצר מתחת לפני האדמה. הנפט נוצר משרידים של יצורים חיים )אצות, 
הצטברו  יהםאלה, שרידההיצורים  לאחר מותם של. נוסיםיובאוקיצמחים, בעלי חיים( שחיו בימים 

משכו נ. בתהליכים שמעמקי הים לאוהתכסו בחומרים אחרים שהגיעו  נוסיםיהאוקיבתחתית 
 ליונים רבים של שנים, התפרקו החומרים שפעם היו יצורים חיים והפכו לנפט.ימ

גיאולוגים מוצאים את ה. עמוקות , מצטבר בשכבות גיאולוגיותואלהנפט וגם גז שנוצר בתהליכים 
בהם ש. משם אפשר לשאוב אותו ולהוביל אותו למקומות האלהשכבות הט" במעמקי "מלכודות הנפ

 מזקקים את הנפט. 

 ,דלקחומרי  הנפטמאפשר להפיק בתהליך הזיקוק  .הנפט הוא חומר עשיר בחומרים דליקים
ח שבהן ותיות וגם להניע תחנות כישל מכונות תעשיו אפשר להניע מנועים של כלי רכב םשבעזרת

 בהם צורכים את תוצרי הנפט.שמובלים בצינורות ובמכליות למקומות חומרי הדלק  מייצרים חשמל.

 

 איך מגלים מאגר גז או נפט? איך נוצר נפט? מה זה דלק?

   
מתאר מהו סרטון המסדרת "לוגי". 

דלק, כיצד מפיקים אותו ולשם מה 
 דקות( 1:46צורכים אותו. )

כיצד וצר נפט סרטון המתאר כיצד נו
 כוללסרטון ההוא מצטבר בקרקע. 

חסות למדינות שמפיקות נפט יהתי
 דקות( 2:46בעולם. )

סרטון המתאר את התהליך שבו 
מגלים מאגרים של נפט וגז )הסרטון 
הופק עבור חברת דלק. )מההתחלה 

 (1:40עד 
youtube.com/watch?v=Cp/www.https:/

WRjv1tEck 
https://www.youtube.com/watch?v=F6

W7J7eSrFw 
https://www.youtube.com/watch?v=Osi

cfONzQbA 

   
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=CpWRjv1tEck
https://www.youtube.com/watch?v=CpWRjv1tEck
https://www.youtube.com/watch?v=CpWRjv1tEck
https://www.youtube.com/watch?v=CpWRjv1tEck
https://www.youtube.com/watch?v=F6W7J7eSrFw
https://www.youtube.com/watch?v=F6W7J7eSrFw
https://www.youtube.com/watch?v=OsicfONzQbA
https://www.youtube.com/watch?v=OsicfONzQbA
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 נפט במזרח התיכון

בשומר, בבבל  השתמשו בו: כבר בתקופות קדומותו ,ברחבי העולםזה שנים רבות שהנפט מוכר 
 כןוכאבים  לשיכוךהשתמשו בנפט ובאספלט צרים מה ;כדי לאטום ספינות טבנפובאשור השתמשו 

 240במאה הרביעית לספירה, בסין, שאבו נפט מבארות בעומק ; יטה של גופות הנפטריםבתהליך החנ
 במאה השמינית לספירה, כאשר פלשו הערבים לספרד, התחילו להשתמש בנפט לתאורה. .טריםמ

עד מלחמת העולם הראשונה היה הפחם חומר הגלם העיקרי שממנו הפיקו אנרגיה להנעה של מנועים, 
 שישנםאחרי מלחמת העולם השנייה, כאשר כבר ידעו  תיות.יישל מכונות תעש והןשל כלי תחבורה  הן

החלו לחפש נפט באזורים שונים  ,מאגרים גדולים של נפט והכירו את היתרונות של השימוש בו
 להפקה ולייצור של אנרגיה.מקור כבעולם, ובהדרגה החליף הנפט את הפחם 

גילו נפט  1920-בבאיראן, גילו נפט  1908-בעשרים: במזרח התיכון גילו נפט החל מראשית המאה ה
  ערב הסעודית.גילו נפט ב 1938-בצפון עיראק וב
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  תרגול

 נפט וגז טבעי. םמארצות המזרח התיכון יש לובאיעזרו במפת העולם, ורשמו יהתבוננו במפה, ה

 יתרונות: מציעים כמהמאגרי הנפט שנמצאו במזרח התיכון 

. בעולם נמצאות במאגרי הנפט במזרח התיכון הנפט מעתודות 66% :מאוד א. מאגרי הנפט גדולים
  בעתיד. ומלאי של חומרים שאפשר להשתמש במדובר ב

 ב. מאגרי הנפט במזרח התיכון נמצאים קרוב לפני השטח. לכן ההפקה של הנפט היא פשוטה וזולה.

 המופק מיועד לייצוא.ולכן רוב הנפט  ו,בהמדינות המפיקות את הנפט אינן משתמשות  רובג. 

מדינות הצורכות ה נית עםנמאף לא אחת מהמדינות שמפיקות נפט במזרח התיכון אינה  :שימו לב
 נפט בעולם.

  בעקבות ההפקה של נפט ומכירתו הפכו יצרניות הנפט למדינות עשירות מאוד.

 

 הובלה של נפט במזרח התיכון

רי ההפקה העיקריים לנמלים שהיו בחופים מאזובצינורות הובילו את הנפט  עשריםבתחילת המאה ה
אף נבנו בתי  ואלבעיקר לטריפולי )בלבנון( ולחיפה )ישראל(. בערים  ,המזרחיים של הים התיכון

 אירופה.מדינות ל –זיקוק. את תוצרי הזיקוק של הנפט הובילו במכליות )אניות מכל( לצרכניות 
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הונחו צינורות  ,גדולות יותרנפט כמויות כן, כאשר הביקוש לנפט גדל והופקו מאחר לבשנים ש
וגם צינור נפט  ,שנמצאת לחופו של מפרץ סואץ ,נוספים: מאזורי ההפקה שבמפרץ הפרסי אל ינבוע

 מאילת לאשקלון, בתחומי ישראל.

בצינורות הובל הנפט גם במכליות דרך תעלת סואץ לאירופה, ליפן ולמדינות אחרות  הובלהה לענוסף 
 ות ענק המקיפות את אפריקה.וכן במכלי ,במזרח

 

 

 

 שינויים בצריכת הנפט

 של משבר אנרגיה עולמי. שניםהיו  ,1979, ומאוחר יותר גם שנת 1973שנת 

. הפיתוח והכלכלה של התפתחו מפיקות ומייצאות נפטהוהמדינות  ,בתקופה זו עלו מחירי הנפט
קלאות ומוצרי צריכה אחרים, כולל ייבאו מוצרי ח . הןשל המדינות ןבעושר יםתלוי והי טהנפמדינות 

 פועלים.הן וחופשיים המקצועות הן עובדים ב –באו עובדים זרים יוכן י ,מים
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 דברים: כמהמשבר קרו הלאחר תקופות 

והגז הטבעי שהיו  טגרי הנפאמצאו נפט החלו לפתח את ילא יעד לשנות המשבר א. מדינות ש
 ומקצתן ,לצריכה ולפיתוח במדינה עצמה ואלה המדינות השתמשו במקורות אנרגימקצת בתחומיהן. 

 שיווקו אותו.

לפתח מקורות חלופיים לייצור אנרגיה. מדובר במשאבי בעולם ב. בתגובה לעלייה במחיר הנפט החלו 
 ת הרוח ועוד.ית השמש, אנרגייטבע כמו פצלי שמן וגם במשאבים שאינם מתכלים כמו אנרגי

 

 מחירו ירד.גם הנפט ירדה ו תרח התיכון ירדה, צריכהתלות בנפט שמקורו במז ,בסופו של דבר

בערב הסעודית פיתחו לדוגמה,  נוספים. הכנסהמפיקות נפט במזרח התיכון חיפשו מקורות ההמדינות 
בנסיכויות המפרץ הפרסי התפתח ענף ; עצמאות כלכלית כדי להשיגאת החקלאות לצורך ייצור מזון, 

 רכי תיירות.וקומות אחרים במפרץ הפרסי פיתחו בנייה לצבמ; רותי בנקאות לכל העולם הערביישל ש

 

 

 

 

 חקלאות בערב הסעודית

 

 

 



 
 

 פרקים נבחרים בגיאוגרפיה של המזרח התיכון
 מבוא

 
32 

 
2019 בוצע על ידי עמותת סנונית, יוני   

שרד החינוךעבור המזכירות הפדגוגית, מ 09/07.13הפרויקט בוצע על פי מכרז מס'   
 כל הזכויות שמורות למשרד החינוך ©

 

 

 שדות חקלאיים מושקים בערב הסעודית
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 המורשת העות'מניתה. 

ועד  13-מאה המסוף השנה,  600-יותר ממפריה העות'מנית היא מדינת ענק מוסלמית שהתקיימה יהא
האי ערב -חצימאירופה, צפון אפריקה,  על חלקיםהתפרסה מפריה י. האהעשריםראשית המאה 

 וחלקים מיבשת אסיה, כפי שאפשר לראות במפה.

 

 

 מפריה העות'מנית בשיאהיהא

 

מפריה יתה האילאורך השנים נחלשה האימפריה העות'מנית. במלחמת העולם הראשונה הי
צח היו "מדינות בצד המנ , ואילו(הונגרית-העות'מנית בצד המפסיד )יחד עם האימפריה האוסטרו

 )בריטניה, צרפת, רוסיה, איטליה וארצות הברית(.  ההסכמה"

חולקו השטחים במזרח התיכון ובו , בריטניהלפיקו" בין צרפת -סייקס"הסכם נחתם  1916בשנת 
 .האלה לאזורי השפעה של שתי המעצמות

ו לא היו בתקופה ז, 19-למעט מצרים, שהייתה מדינה עצמאית כבר מתחילת המאה ה :שימו לב
אינטרסים של המעצמות בריטניה, צרפת על פי ההשטחים נעשתה  תחלוק .במזרח התיכון מדינות
ניתנו לערבים וליהודים הבטחות בדבר הקמה  את,זבאזור. עם ו חישבלי להתחשב בתושבים  ,ורוסיה
  של מדינות לאום באזור.עתידית 

 ,בשם האימפריה הבריטיתהרת בלפור", חתם שר החוץ הבריטי, הלורד בלפור, על "הצ 1917 שנתב 
 מדינה יהודית במזרח התיכון. תהקמתמיכתה של בריטניה בובה הובטחה 
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 באיטליה ועידה בין הצדדים עם סיום מלחמת העולם הראשונה, התקיימה בעיר סן רמו ,1920בשנת 
-סייקס עידה זו אושר הסכםו. בומזה והמדינות שהפסידו במלחמה מזה מדינות ההסכמה שנלחמו:

והונחו הבסיסים בריטניה למפריה העות'מנית בין צרפת יפיקו לחלוקת השטחים שהיו שייכים לא
 ת של עבר הירדן.האמירוושל מדינות כמו: ישראל, סוריה, לבנון, עיראק  תןלהקמ

 

פיקו. הכתם הצהוב סביב -חלוקת המזרח התיכון לאזורי השפעה של המעצמות על פי הסכם סייקס
 עכולאת המובלעת הבריטית בין חיפה  חיפה מסמן

 1920טורקיה. בשנת  בשםקמה בשטחים של אסיה הקטנה מדינה חדשה  בזמן-לצד תהליכים אלו, בו
מפלגת "הטורקים הצעירים" בראשותו של מוסטפה כמאל  ואלאת השלטון בשטחים  התפס

ן של הסולטנים מרדו בשלטון הישהטורקים הצעירים אתאטורק )המכונה גם "אבי הטורקים"(. 
 שנבחרו בידי נבחרי ציבור מופקדבה השלטון ש הטורקית המודרנית, והקימו את הרפובליקה

 חילונית בעלת אוריינטציה מערבית.-טורקיה החדשה היא מדינה מוסלמית בבחירות.

 בין החידושים שהכניס אתאטורק היו:

 ;על נשים לעטות רעלהאיסור  ●

 ;לחבוש תרבוש על גבריםאיסור  ●

 ;שונה לכתב הנכתב באותיות לטיניות ,נכתב באותיות ערביותעד אז ש ,הטורקי הכתב ●

 .בירה במקום איסטנבולעיר לאנקרה הוכרזה  ●
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. צרפת התפרקה מנית'מזרח התיכון, האימפריה העותשטחים גדולים בשל שלטון על  השנ 600 -אחר כל
צרפת לפיכך, . ולנהל אותו ת'מניתאזור שעליו שלטה האימפריה העובובריטניה קיבלו מנדט לשלוט 

 במזרח התיכון. המוכרות לנו כיוםהמדינות המודרניות ת הקמלאחראיות הובריטניה הן 

 מדינות שקיבלו את עצמאותן. ערב הסעודית ועיראקו קמבתהליך ארוך 
. לבנון קיבלה עצמאות בשנת 1932עצמאות )מבריטניה( בשנת  שקיבלו הראשונות המדינות יוה

הכריזה  1948בשנת הכריזו המדינות הבאות על עצמאותן: סוריה, ירדן ואיראן.  1946שנת ב .1944
לא היו  כמעט 1971. עד שנת על עצמאותמצרים הכריזה  1953בשנת ישראל הכריזה על עצמאותה ו
 .במזרח התיכון אזורים בשליטה של המעצמות

מפריה. ידים רבים שמקורם באבהם שלטה האימפריה העות'מנית נשארו שרישברבים מן האזורים 
השפה  לדוגמה, .וקמשהחדשות ות מדינהבשפה, בתרבות ובמשפט של  ואלאפשר למצוא שרידים 

 העברית כוללת מילים רבות שמקורן בשפה הטורקית:

 המקוון מילוןאו ב מילים-רב אתראו ב העברית ללשון האקדמיה אתרב הבאות המילים חפשו את
 : הןרוש העברי שליוכתבו את הפ מורפיקס

 ________  :בעברית .רוש בטורקית: נכון, צודק, ישריפ .דוגריהמילה:  .1

 _________ :בעברית  .רוש בטורקית: עצלןיפ .טמבלהמילה:  .2

 _________ :בעברית .רוש בטורקית: שטר זיכיוןיפ .טאבוהמילה:  .3

 _________ :בעברית .רוש בטורקית: ארמוןיפ .קיוסק המילה: .4

 בעברית: _______ .רוש בטורקית: חלב חמוץ שנוצר בתהליך של תסיסהיפ .יוגורטהמילה:  .5

 בעברית: _________ .5המספר  – , בש6המספר  –רוש בטורקית: שש יפ .בש-ששהמילה:  .6

 _________ :בעברית .רוש בטורקית: להסתובביפ .רמהאשווהמילה:  .7

: בעברית .רוע סוער שיצא משליטהיהשתוללות או א רוש בטורקית:יפ .קרחנההמילה:  .8

________ 

משמש לחימום או לצלייה של ה ,רוש בטורקית: כלי קיבול לגחלים חמותיפ .מנגלהמילה:  .9

 _________ :בעברית .מזון

 

 להרחבה ולהעמקה בנושא זה אפשר לקרוא כאן:

 ., באתר "השפה העברית"כאןנכנסו לשפה העברית אפשר לקרוא רשימה של מילים בשפה הטורקית ש

 של ד"ר רוביק רוזנטל. זה במאמר אפשר לקרוא ,עוד על גלגוליהן של מילים מטורקית לעברית
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 שלוש יבשותשל צומת  :המזרח התיכוןו. 

 בעבר:

 

ינג. המפה התפרסמה בספרו על ידי הכומר והקרטוגרף היינריך בנט 1581מפת בנטינג צויירה בשנת 
 "מסעות על פי ספרי הקודש".

יוצרות דגם עלה של צמח תלתן,  ,במפה זו שלוש היבשות של ה"עולם הישן", אסיה אירופה ואפריקה
ויבשת  ,העיר ירושלים. סקנדינביה ואנגליה נמצאות בחלק העליון, הצפוני, של המפהבמרכזו ש

המפה. עוד במרכז המפה נמצא "הים האדום", בין  של נההתחתו פינה השמאליתבאמריקה נמצאת 
 היבשות אסיה ואירופה.

 במפה כמהאפשר לזהות בשטחיהן של היבשות במפה כאזור נפרד.  אינו מסומןהמזרח התיכון 
בשטחה של יבשת אסיה נמצא את  ה,מזרח התיכון. לדוגממשייכים לאנו כיום מהמקומות ש

ה ישל אפריקה אפשר לזהות את מצרים ואת אלכסנדרימספוטמיה, ערביה, סוריה ודמשק; בשטחה 
 ובשטחה של אירופה אפשר לזהות את טורקיה.
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 תרגול:
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בין ו –ימינו עיראק של  – אזור הסהר הפורה הוא ליבו של המזרח התיכון. הוא מחבר בין מסופוטמיה
השנה. תושבי  נהרות גדולים, המאפשרים קיום לאורך כלים זורמ ואל מדבר מצרים. בשני אזורי

בעיקר בתקופות של  מתרחשתנדידה של התושבים העל פי זמינות המים.  ממקום למקוםהאזור נעים 
 :השוכנת בחוף המזרחי של הים התיכון ,דרך ישראל ת הנדידה עוברתתנוע בצורת. במקרים רבים

 ;של אברהם אבינו מארם נהריים לישראל הנדידה שלסיפור  כך

 ;ישראלששרר ברעב ה בעקבותשל יעקב ובניו ה מצריימכך סיפור הירידה 

 הנדידה של עם ישראל ממצרים חזרה לישראל. –יציאת מצרים סיפור כך 
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  דרכיםמפת ה

 :באזור המזרח התיכון עברו כמה מדרכי המסחר החשובות בעת העתיקה

ה הערבדרך  , משם עברהבמצרים ראשיתה"דרך המלך" עברה במקביל לדרך הים בארץ ישראל. 
  (.בימינוומשם לארם נהריים )איראן ועיראק  ,הנגב לדמשקו

חיברה את  . שמה ניתן לה בשל קרבתה לים התיכון. היאתקופת הברונזה קיימת מאז"דרך הים" 
 בארץ ישראל.  ה גםעברו ,( וארם נהרייםיהטורקבליה )ומצרים עם סוריה, אנט

והמזרח הרחוק, דרך  סין בין ושחיבר "דרך המשי" היא למעשה סדרה של דרכים יבשתיות וימיות
  ומהן לאירופה. – , לסוריה וטורקיהימינושל  קירגיזסטן וטג'יקיסטן

עד לחופי הים  האי ערב )עומאן של היום(-חצי םקילומטר מדרו 2,000 עברה לאורך "דרך הבשמים"
ארץ ישראל התפצלה בתה אחת מדרכי המסחר החשובות והידועות בעת העתיקה. ייה. זו התיכון

אחד המשיך לדמשק, והאחר חצה את הנגב עד לנמלי הים התיכון )בעיקר לנמל ה :הדרך לשני נתיבים
  עזה(, משם נשלחה הסחורה לנמלי אירופה.
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 בימינוהמזרח התיכון 
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 : התמצאות במפה של המזרח התיכון4פרק 
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 : יחידות הנוף5פרק 

רכס זה הוא חלק מן  מבחינה גיאולוגית :מזרח המזרח התיכון-רכס ההרים הנמצא בצפון ובצפון ●
האזור ההררי  שראשיתו בהרי האטלס בצפון אפריקה וסופו בהרי ההימלאיה. ,הקימוט האלפידי

הפונטוס בצפון טורקיה ולחופי הים השחור, והרי משני רכסי הרים: הרי מורכב בטורקיה 
מרכס הרי אלבורז באיראן מורכב האזור ההררי  הטאורוס בדרום טורקיה ולחופי הים התיכון.

 מזרח איראן.-בדרוםהזגרוס  בצפון איראן ומרכס

מהמאסיב חלק  הוא :במצרים מערב ערב הסעודית ובמדבר המזרחי-בדרוםשהאזור ההררי  ●
 נובי.-הערבייק( )+גוש סלעים עת

זור אבזורים ההרריים בטורקיה )רמת אנטוליה( ובאיראן, נמצאות בין האהרמות  אזור הרמות: ●
 הג'זירה בסוריה ובעיראק ובמרכז ערב הסעודית.

 חופי הים האגאי וחופי הים התיכון. :אזורי מישור החוף ●

מק הנילוס בסודן ( בעיראק ועות פרת וחידקל )מסופוטמיהעמק הנהר עמקי הנהרות הגדולים: ●
 .ובמצרים

ק"מ עד מזרח  6,000-כנמשך לאורך הוא ראשיתו בדרום טורקיה ו :אפריקאי-הסוריעמק השבר  ●
 אפריקה.
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 : עורקי המים של המזרח התיכון6פרק 

 :יחידה זו תתייחס לשלושת הנהרות המרכזיים במזרח התיכון ולאגני הניקוז שלהם

 נילוס ●

 פרת ●

 חידקל ●

 

נתוני המפה וקטעי מידע שיצורפו, ויכירו את  על פי אלההת שלושת הנהרות התלמידים ישוו א
 המאפיינים של אגני הניקוז של הנהרות ואת מאפייני הזרימה שלהם:

 .אזור המוצא של הנהר .1
גשמי מונסון, הפשרת שלגים, גשמים  –תרומת המים באזורי המוצא ומאפייני האקלים  .2

 '.וכדלאורך כל השנה באזורים טרופיים 
 וכיצד בני האדם משתמשים בו.נשפך, מהם מאפייני הדלתא הנהר לאן  –השפך של הנהר  .3
 .כיוון הזרימה של הנהר .4
 .בו זורם הנהרשאופי האזור והאקלים  .5
 .בו הוא זורםשהחשיבות של הנהר באזור  .6
 חקלאות מסורתית וחקלאות מודרנית –מאפייני האזורים החקלאיים לאורך הנהר  .7
ה, יסכר התחילסכר אסואן ובנוגע לדיון מפורט יתנהל  –ורך הנהר סכרים ומפעלי מים לא .8

 .הנילוס נהרעל שניהם 
 
 

 


