
דפי עבודה



נושאים כלליים
גיאורגרפיה והשלכותיה

 עיין במפה וצבע את גבולות מדינת ישראל כדלקמן .1   
 גבולות ידידותיים בכחול 

גבולות עוינים באדום 



נושאים כלליים
  הסתכל/י על המפות הטופוגרפית ואקלים 

איפה לדעתך רוב האנשים ירצו לחיות? היכן צפיפות האוכלוסין .2
?הגבוהה ביותר

אילו בעיות חברתיות יכולות לנבוע ממצב טופוגרפי, אקלימי וחברתי .3
?כמו זה של ישראל

?מהם שני האתגרים הגיאוגרפיים הניצבים בפני ישראל .4



נושאים כלליים
כלכלה

סמן/ני את התשובה שלך - נכון או לא נכון .5
הכלכלה הישראלית היא ברובה ריכוזית, ורק חלק קטן ממנה נמצא •

ידיים פרטיות. נכון / לא נכון
תעשיית ההייטק מהווה מרכיב חשוב בכלכלת ישראל. נכון / לא נכון •

 המטבע הישראלי הוא היורו. נכון / לא נכון
על אזרחי ישראל לשלם ביטוח לאומי. נכון / לא נכון •

הקף/י מוצרים אופייניים לתעשייה הישראלית .6



נושאים כלליים
חגים ומסורות

 בישראל, החגים היהודיים נקבעים על פי לוח השנה היהודי .7
 :המחושב על פי

 מחזור ירח
 מחזור השמש

 ?יום המנוחה השבועי הרגיל בישראל הוא .8
 יום ראשון
 יום שישי

 יום שבת 



נושאים כלליים
 :חוֹק    

 ?על פי חוק, נישואין וגירושים בישראל מנוהלים על ידי .9
 שופט בית משפט השלום

 נציג העירייה
 בעל דת

 מה הן השפות הרשמיות על פי חוק במדינת ישראל .10
 הקף/י את התשובה/ות הנכונות

 אנגלית רוסית עברית צרפתית ערבית ארמית ספרדית

 :חינוך
 ?האם יש לישראל חוק חינוך חובה .11

 רק לבנים
 עד סיום בית הספר היסודי .

 עבור כל הילדים בגילאים 5-18 שנים



נושאים כלליים
על פי חוקי הכשרות הדתיים היהודיים, המזונות האסורים לאכילה .12

 ,הם: הקף/יהתשובה הנכונה
 שרימפס; בייקון; חומוס; המבורגר עם גבינה; עוף בגריל; גבינה; סלט

 ירקות

 ספּוֹרט
 ?מהו הספורט הפופולרי ביותר בישראל .13

יהדות



נושאים כלליים
 מדיניות עידוד ילודה

 ישראל ידועה כמדינה המעודדת לידה. כיצד מבטאת המדינה גישה .14
 .זו? תן/י שתי דוגמאות של מדיניות התומכים בעידוד הילודה

 סדר/י את הקבוצות הבאות לפי שיעורי הילודה שלהן מהגבוה .15
 לנמוך

 יהודים •
 מוסלמים •

 דרוזים •

 למרות מדיניות עידוד הילודה, הפסקות הריון הן חוקיות. מה נדרש .16
?מהנשים שרוצות להפסיק הריון



נושאים כלליים
המבנה הרב-תרבותי בישראל

ישראל מחולקת לשתי קבוצות עיקריות. 20% הם ערבים ו -80% הם
 .יהודים

 ?אילו קבוצות משנה נכללות בקבוצה הערבית .17

 ?מאילו מדינות מגיעים לישראל יהודים (מדינות מהן יש עליה) .18

 .ציין שני הבדלים מהותיים בין שתי הקבוצות האתניות הנ"ל   .19


