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  המים במערכות כדור הארץ– 2פרק 

 מחזור המים בכדור הארץ: א

 מחזור המים בטבע  .א

 :מטרות כלליות

 .פיתוח תפיסה מחזורית על ידי אפיו התהליכי� בה� עובר חומר בי מערכות כדור האר� .א

 .פיתוח תפיסה מערכתית על ידי מיפוי האתרי� והתהליכי� במחזור המי� בטבע .ב

 . מערכתית על ידי אפיו הקשרי� בי המרכיבי� השוני� במחזור המי� בטבעפיתוח תפיסה .ג

בניית התהליכי� השוני� המתרחשי� במחזור המי� בטבע כביטוי ליחסי הגומלי בי  .ד

 . מערכות כדור האר�

 

 :רעיונות מרכזיים

,  גיאוספרה, ביוספרה: בכדור האר� מתקיימי� יחסי גומלי דינמיי� בי המערכות .א

 . הידרוספרה ואטמוספרה

השפעות הגומלי בי מערכות כדור האר� כרוכות במעברי חומר ואנרגיה בי המערכות  .ב

  ).מחזורי� ביוגיאוכימיי�(ובתוכ

התהליכי� השוני� המתרחשי� במחזור המי� בטבע ה� ביטוי ליחסי הגומלי בי מערכות  .ג

 . כדור האר�

 

 :מושגים נלמדים

יחסי גומלי במחזור , מעברי חומר במחזור המי� בטבע, חזור המי� בטבעאתרי� ותהליכי� במ
 .בטבע המי�

 

 )39 -' עמ (1פעילות 

 ?מה כבר ידוע לנו על מחזור המים בטבע

 :מטרות הפעילות

 .לאפיי מה� אתרי� ומה� תהליכי� במחזור המי� בטבע .א

 .להיזכר במרכיבי מחזור המי� המוכרי� לנו .ב
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 :הערות והמלצות

להתייחס רק למושגי� . לרשו� על הלוח את המושגי� הרשומי� מטה!!! שוב לאמאוד ח

אי� צור� כמו כ . את שאר המושגי� ה� יוסיפו בהמש  התוכנית. שהתלמידי� כתבו בעצמ�

 מטרת הפעילות אינה להבנות מושגי� אלא להיזכר במרכיבי .מושגי� בהסבר או בהבהרה של

 . מחזור המי� המוכרי� לנו

הלי  הלמידה רוב התלמידי� מציגי� מושגי� ותהליכי� הקשורי� למחזור בתחילת ת

לעיתי� . ותהליכי� כגו התאדות וירידת משקעי�, אוקיינוס, כגו אג�: הדרוספרי"האטמוספרי

חשוב לתת לשאר התלמידי� . מספר תלמידי� מזכירי� תהליכי� כגו דיות או זיהו� מי�

 המחזור בשלב זה תו  הדגשה כי בסו# התהלי  כולנו לגיטימציה לאי ידיעת� את כלל מרכיבי

 . נכיר את כל המרכיבי�

 

 : חשוב להדגיש כי

, מי תהו�, אוקיינוסי�: לדוגמה.  מקומות שבה� המי� מצויי� בכדור האר��" אתרי�"

 . ענני�, צמחי�

התאדות : לדוגמה.  שינויי� החלי� במי� בעת מעבר מאתר לאתר במחזור המי��תהליכי� 

אדי� ה� חומר במצב גז שקוד� היה במצב .  התהלי  שבו חומר עובר ממצב נוזל למצב גזהיא

 .נוזל או במצב מוצק

 

 :תשובות לשאלות והערות לגבי תשובות אפשריות של הלומדים

 .כתבו מסביב לחצי� אילו מונחי� קשורי� לדעתכ� למחזור המי� בטבע .1

 :דוגמאות למושגי� 

, זרימת מים, משקעים, נהר, אדי מים, מי תהום,  התאדות,כנרת, נחל, ים, גשם, ענן

, אגמים, דיות, מים, סלע, קרקע, נימיות, התעבות, קרחונים, מי ביוב, חלחול, מעיין

, טיהור מים, כדור הארץ, צמחים, קיפאון ,זיהום מים, בעלי חיים, מפל, בני אדם, שלולית

 .וקיינוסא, זרימה תת קרקעית, ירידת משקעים, דגים, חיידקים

 :הבאי�) הקריטריוני�(מיינו את המושגי� שכתבת� בסעי# הקוד� על פי שני הבחני�  .2

 .כגו אוקיינוס או ענ, מושגי� המתארי� אתרי� שבה� המי� מצויי� במחזור .א

מושגי� המתארי� תהליכי� המתרחשי� במחזור המי� כגו התאדות או זרימה על פני  .ב

 . השטח

 .מושגי� שהוזכרו על ידי התלמידי�להתייחס רק ל, שוב

, אוקיינוס, בעלי חיים, סלע, צמחים, קרקע, בני אדם, אגמים, נחלים: אתרים

 . ברז בבית, שלולית, שלג, טל, אטמוספרה

זרימה על , זרימה תת קרקעית, ירידת משקעים, חלחול, התעבות, התאדות: תהליכים

 . המסה, דיות ונימיות, התכה, קיפאון, קרקעית
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 )41 -' עמ (2ילות פע

 מציירים את מחזור המים בטבע

 :מטרות הפעילות

 . לאפשר לתלמידי� לבטא את תמונת העול� שלה� לגבי מחזור המי� בטבע .א

לאפשר לתלמידי� המעדיפי� לייצג את הידע שלה� באופ גרפי להיזכר במרכיבי מחזור  .ב

 .המי� המוכרי� לה�

ר ככלי לאפיו תפיסות אלטרנטיביות של תלמידי� לאפשר למורה להתבונ בציור המחזו .ג

 .ובחינת יכולת� להבי את מחזור המי� כמערכת המקיימת יחסי גומלי

 

 :הערות והמלצות

צרי  לקבל כל ". נכו"בשלב זה של תהלי  הלמידה תלמידי� עדי לא יכולי� לצייר את הציור ה

הציור מבטא את תמונת . מדעיתציור שהתלמיד מצייר ג� א� הוא לא נכו לגמרי מבחינה 

במש  תהלי  הלמידה תתעמת התמונה של . העול� של התלמיד לגבי מחזור המי� בטבע

, כפי שציינו במבוא. יותר של המחזור" נכונה"התלמיד ע� הידע המדעי והתלמיד יבנה תמונה 

הווה ציור המחזור מ" . כוכב הלכת הכחול"מחזור המי� בטבע הוא הציר המארג של היחידה 

 :מעי השתקפות של תהלי  הלמידה וחוש# בפנינו את המרכיבי� השוני� כגו

 . בנושא מחזור המי� בטבע' מפת המושגי� הידועה לתלמידי� בכיתה ח .1

 .המשגות חלופיות הקשורות למחזור המי� בטבע .2

חס  בתפיסה מערכתית של מערכות כדור האר� המתבטא בהבנה חלקית של מחזור המי�  .3

"תלמידי� רבי� לא מקשרי� בי מרכיבי מחזור המי� העיליי� למרכיבי� התת ("טבע ב

ובחוסר יכולת ליצור מערכת של יחסי גומלי בי מערכות כדור האר� והתהליכי� , )קרקעיי�

 .המתרחשי� במחזור

. אי ביטוי לגלגולי חומר ואנרגיה"חס  בתפיסה המחזורית של תלמידי�  .4

תופעות הקשורות למחזור המי� בטבע לעקרונות מדעיי� מתחומי הפיזיקה חוסר קישור של  .5

 .והכימיה

 

. ולהתמודד אית� בגישה ממוקדת תלמיד" הבעייתיי�"הציור חשוב על מנת לאתר את הנושאי� 

תהלי  החשיפה והבניית הידע נמשכי� לאור  זמ מכיוו שלאחר כל פעילות התלמיד מוסי# 

כ  ,  גומלי ומושגי� העוזרי� לו לבנות תמונה שלמה של המחזורחיצי� חדשי� המבטאי� יחסי

 .שהתלמיד לוקח חלק פעיל בתהלי  הלמידה

 .לתק את הציורי� שהילדי� ציירו לא חשוב מאוד בשלב זה

 ?מה כ לעשות

כדאי לשי� לב . ציורי� רבי� מבטאי� תפיסות חלופיות של תלמידי� לגבי מחזור המי�
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כשמגיעי� לנושא בו , ל תלמיד ולהתייחס אליה� בשלב מאוחר יותרלתפיסות החלופיות של כ

 :מומל� להכי רשימה של התלמידי� ולהתייחס לנקודות כגו". בעיה"לתלמיד יש 

 ? לאלו מרכיבי� של מחזור המי� מתייחס התלמיד�
 ? הא� יש ביטוי למערכת התת קרקעית�
 ? קרקעי"קרקעי או כאג� תת"הא� מערכת מי התהו� מופיעה כנחל תת�
 ?הא� תהלי  ההתאדות מופיע בהקשר של רתיחה או התנדפות�
 ? הא� הציור מתאר מצב בו ענני� נוצרי� רק מעל הי� ומשקעי� יורדי� רק על היבשה�
קומקומי� או , צינורות, הא� שולטי� בציור מרכיבי� תוצרי פעילות האד� כמו בתי��

 וצמחי�ענ, סלע, המרכיבי� הטבעיי� של המחזור כמו אוקיינוס? 

 

 .'להל מספר ציורי� של תלמידי� בכיתה ח

ציור של תלמידי� המבטא תפיסה נאיבית המתייחסת רק למרכיבי� האטמוספריי� של  .א

או ביוספריי� של ) כגו קרקע וסלעי�(בציור אי ביטוי למרכיבי� גיאוספריי�  . המחזור

י ביטוי כלל לפעילות האד� כמו כ א). צמחי� ובעלי חיי�, כגו בני אד�(מחזור המי� 

 .בהקשר למחזור המי�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הציור בעמוד הבא מבטא שתי תפיסות חלופיות האחת מתארת את מערכת מי התהו� כנחל  .ב

תת קרקעי הזור� בסופו של דבר כנגר עילי אל הי� והשנייה מתארת מצב בו מי� מתאדי� 

 .רק מ הי� וגש� יורד רק על היבשה
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ללא תיאור של היכ " תפזורת"ציור המתאר את המרכיבי� השוני� של מחזור המי� ב .ג

אי . נגר עילי, זרימה תת קרקעית, חלחול, אי ביטוי לתהליכי� כגו התעבות. מצויי� המי�

 . אי קשר בי הילדה או הצמח או הסלע למי�. ביטוי ליחסי גומלי בי הפריטי�
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 )41 -' עמ( 3פעילות 

 מחזור המים ומערכות כדור הארץ

 :מטרות הפעילות

 .זיהוי מרכיבי מחזור המי� כמייצגי� של מערכות כדור האר� השונות .ב

 .פיתוח תפיסה מערכתית על ידי אפיו הקשרי� בי המרכיבי� השוני� במחזור המי� בטבע .ג

 

 :הערות והמלצות

 מומל� שכל תלמיד יית דוגמה כללית .חשוב לברר ע� התלמידי� מה מערכות כדור האר�

הר ,  אטמוספרה–ענ ,  הידרוספרה–כנרת ,  ביוספרה–למשל דולפי . למרכיב המייצג כל מערכת

נית לפזר תמונות בכיתה ולבקש מתלמידי� להביא תמונה שלה� בסביבה .  גיאוספרה–געש 

 .ור האר� השונותטבעית ולבקש� לציי בתמונה מה� המרכיבי� המייצגי� את מערכות כד

 

 :תשובות לשאלות והערות לגבי תשובות אפשריות של הלומדים

ונסו לזהות גורמי� , המתאר את מערכות כדור האר�, התבוננו באיור המופיע בעמוד הבא .1

מערכת היצורי� ; )הגיאוספרה(מערכת המסלע : המייצגי� את מערכות כדור האר� השונות

מערכת המי� ; )האטמוספרה( העוטפת את כדור האר� מערכת האוויר; )הביוספרה(החיי� 

 ). ההידרוספרה(

, הפנו את תשומת לב התלמידים לעובדה שבאיור מופיע חתך המציג ממבט צד את הבאר: הערה

 .מערכת מי התהום והאוקיינוס, שכבות הסלע, האגם

 

 .ר�המייצגי� כל אחת ממערכות כדור הא, ציינו בטבלה לפחות שני גורמי� מהאיור .2

 

מערכות בכדור האר� .מרכיבי מחזור המי	 המייצגי	 מערכת זו

 ביוספרה .אצות, דגי�, מרעה, כבשי�, בני אד�, יער, פרות, צמחי�

 אטמוספרה .ענני�, אוויר

 גיאוספרה .סלעי�, קרקע

 הידרוספרה .שפכי�, נהר, קרחוני�, אג�, אוקיינוס

 

ה כיצד מרכיבי� שוני� במחזור המי� משפיעי� ו באיור שבעמוד הקוד� ורשמו בטבלהתבננ .3

 בתחילת תהליך הלמידה רוב התלמידים יתקשו ביצירה של יחסי גומלין בין :הערה. זה על זה

 מרכיבי מחזור 
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 :המים ויבטאו קשרים המוכרים להם מחיי היום יום לדוגמה

הגור	 המושפע סוג ההשפעה  הגור	 המשפיע

 פרות מי� .י�הפרות צריכות מי� על מנת להתקי

 גש� קרקע . הגש� מרטיב את הקרקע

 בני האד�  נחל ).ביוב(בני האד� מזרימי� לנחל מי שפכי� 

מי התהו� משמשי� את בני האד� לצרכי� 
 .שוני�

 מי התהו� בבאר בני אד�

 

בהמש  תהלי  הלמידה ככל . יחסי גומלי שהועלו על ידי התלמידי�רק  לרשו� על הלוח חשוב

ילמדו מנגנוני� נוספי� של יחסי גומלי בי מרכיבי מחזור המי� הקשרי� שה� שתלמידי� 

, על מנת לאפשר לתלמידי� לבטא קשרי� בי מרכיבי מחזור המי�. ייצרו יהיו מורכבי� יותר

כמו .". …: כי' משפיע על גור� ב' גור� א: "כדאי לעודד� לבנות משפטי� המנוסחי� באופ הבא

תי� קרובות יחסי גומלי ה� דו כיווניי� במקרי� רבי� התלמידי� יציגו כ חשוב להדגיש כי לעי

במקרה זה כדאי לברר ".  הדגי� מושפעי� מהאוקיינוס כי ה� חיי� בו: "קשר חד כיווני לדוגמה

 האוקיינוס מושפע מהדגי� כי ה� "הא� התלמידי� מודעי� לאפשרות של קשר הופכי כגו

 ". פולטי� חומרי פסולת אל מימיו

ע� סיו� תהלי  הלמידה לאפשר לתלמידי� להתבונ בטבלה שהכינו כעת ,  כדאי:המלצה

רוב התלמידי� נהני� מאוד מפעילות זו ומרגישי� סיפוק בשל , מניסיו אישי. ולמלאה מחדש

 ! לכ חשוב לשמור את הטבלאות. ההתפתחות שעברו בתהלי  הלמידה

 
 :דוגמא לטבלה של תלמיד בסו# תהלי  הלמידה

 

 וג ההשפעהס
הגור	 
 המושפע

הגור	 המשפיע

 המי� כבשי� . המי� מאפשרי� לכבשי� לקיי� את כל מאפייני החיי�

המשקעי� המחלחלי� בסלע החרסית הופכי� אותו 
 . לעיסתי

סלע החרסית  משקעי�

המי� נספגי� על ידי שורשי הצמחי� ומאפשרי� את 
 .גדילת�

 מי�  צמחי� ביער

 ממלאי� את נקבוביותיו המשקעי� המחלחלי� בסלע
 .ומזיני� את מערכת מי התהו�

 משקעי� סלע אב חול

 בני האד� בעיר  אג� .בני האד� מזרימי� לאג� מי שפכי� ומזהמי� אותו

וזורמי� כנגר , מי התהו� המצויי� בסלע בוקעי� כמעיי
 .עילי

 סלע  נגר עילי

 עצי� ביער אטמוספרה .העצי� מאדי� מי�  אל האטמוספרה

בני האד� זורקי� אשפה והחומרי� הרעילי� בה 
 . מחלחלי� למי התהו�

 בני אד�  מי תהו�

המי� המחלחלי� בסלע מתעשרי� במינרלי� המצויי� 
 . בסלע

 סלע מי�

מי� מתאדי� משטח הפני� של האג� ותורמי� ללחות 
 .באטמוספרה

 אג�  אטמוספרה
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 )44 -' עמ (4פעילות 

 עמעברי החומר במחזור המים בטב

 :מטרות הפעילות

זיהוי התהליכי� המתרחשי� במחזור המי� כמעבר חומר בי מערכת אחת למערכת אחרת  .א

 .בכדור האר�

לאפשר לתלמידי� לבנות הסברי� למנגנוני� של מעבר חומר בי מערכות כדור האר� ובכ   .ב

 .לפתח מודעות לאופי הדינמי של מחזור המי�

 :הערות והמלצות

, חמצ, מי�(זיהוי החומר העובר . א: מכיוו שהיא מערבת שני תהליכי�פעילות זו הינה מורכבת 

 .החלטה מאיזה מערכת אל איזה מערכת החומר עובר. ב) מינרלי� מהסלע

המי� . קושי נוס# נובע מהצור  להגדיר ולמיי את האתרי� השוני� על פי מערכות כדור האר�

א  ה� למעשה מהווי� , )קרקע(רה בקרקע הנקלטי� על ידי שורשי הצמחי� מצויי� בגיאוספ

" מי�"לכ תלמידי� יכולי� להחליט כי במקרה זה החומר , חלק מההידרוספרה בכדור האר�

באופ דומה ירידת ). שורשי הצמח(עובר ממערכת גיאוספרה או הידרוספרה אל הביוספרה 

 להבי כי נית. או אטמוספרה ושניה� לגיטימיי�) גש�(משקעי� יכולה להשתיי  להידרוספרה 

מטרת מיו המרכיבי� היא לאפשר לתלמידי� לבנות הסברי� למנגנוני� . אי תשובה מוחלטת

לכ , של מעבר חומר בי מערכות כדור האר� ובכ  לפתח מודעות לאופי הדינמי של מחזור המי�

, זאת.  לבצע פעילות זו בכיתהחשוב, בשל מורכבות המשימה. ההגדרה המדויקת פחות חשובה

 .כדי משא ומת קבוצתי ולא כשיעורי ביתתו  

על מנת שיוכלו , חשוב להזכיר לתלמידי� להביא תמונות שלה� בסביבה טבעית לפני השיעור

של הפעילות להכי טבלאות המייצגות מעברי חומר הבאי� לידי ביטוי בתמונה בדומה ' בשלב ב

 . לטבלה לעיל

 :לומדיםתשובות לשאלות והערות לגבי תשובות אפשריות של ה

1.  קראו בעיו כל אחד מהמשפטי� שבטבלה הבאה והתאימו כל משפט לשתי המערכות שביניה

 .עובר החומר המתואר במשפט

החומר העובר ממערכת אל מערכת  תהליכי	 של מעבר חומר

התאדות מי� משטח הפני� של העלה בצמח .1 אדי מי� ביוספרה אטמוספרה

  המי� בקרקע על ידי שורשי צמחי�קליטת .2 מי� הידרוספרה ביוספרה

מינרלי� בסלע גיאוספרה הידרוספרה  המסת סלעי� על ידי מי� .3

 התאדות מי� מפני האוקיינוס .4 אדי מי� הידרוספרה אטמוספרה

 התייבשות קרקע בגינה .5 אדי מי� הידרוספרה אטמוספרה

 ירידת משקעי� באזור יבשתי .6 מי� אטמוספרה גיאוספרה

מעיי"נמר שותה מי .7 מי� הידרוספרה .ביוספרה 

 


