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 מעברי חומר במחזור המים– 5פרק 

 5פרק .   הפרקי� הקודמי� עסקו בתהליכי� המתרחשי� במערכות ההידרוספרה והגיאוספרה

חלק  מהפעילויות . א� מנקודת מבט של מעבר החומר" הביוספרה"חדש בזירה " שחק�"מציג 

ות אנו לעיתי� קרוב. בפרק זה ודאי מוכרות למורי� המלמדי� את נושא המי� שני� רבות

אול� לעיתי� רחוקות אנו , מציגי� לתלמידי� את תהליכי הדיות והנימיות ברמת המיקרו

. מסתכלי� על הצמחי� בכדור האר� כשותפי� ביחסי הגומלי� בי� הגיאוספרה וההידרוספרה

גישה מערכתית זו חשובה לפיתוח תפיסה מערכתית של מחזור המי� בטבע בה המי� ה� לא רק 

הצמחי� אינ� רק קולטי� . הצמח והסיבה לגדילתו אלא חומר הנע במערכתשל " מי השתייה"

 . אלא בעלי השפעה על מערכות אחרות כגו� האטמוספרה

ממחקר ?  הא� כמות המי� על פני כדור האר� קבועה–נושא נוס  בו עוסק הפרק הוא השאלה 

ייחס לשימור מקדי� שערכנו עולה כי תלמידי� רבי� מתקשי� בהבנת חוק שימור החומר בהת

אשר המשות  , תלמידי� רבי� מחזיקי� בתפיסות שגויות. במחזור המי� בטבע, מי�#החומר 

חוק שימור החומר הוא מרכיב . לה� היא תפיסת כמות המי� כמשתנה בהתא� לפעילויות האד�

 היכולת לראות את התהליכי� המציגי� מעברי חומר במערכות כדור #חשוב בתפיסה מחזורית 

 ").לשמר"היכולת (לק מתהלי� מעגלי בו הכמות הכללית של החומר נשמרת כח, האר�

 

 ?האם כמות המים על פני כדור הארץ קבועה :א

 

 :מטרות כלליות

הבניית היכולת לראות את התהליכי� המציגי� מעברי חומר , פיתוח תפיסה מחזורית .א

 .ר נשמרתכחלק מתהלי� מעגלי בו הכמות הכללית של החומ, במערכות כדור האר�

 . לאפיי� תופעות של מעבר חומר בי� ההידרוספרה לאטמוספרה תו� יישו� המודל החלקיקי .ב

 .הכרות  ע� תכונות המי� כמשתנות בהתא� למדיו� דרכו  ה� עוברי� .ג

 . הכרת החשיבות בתכונות המי� כממס וכמוביל .ד

 

 :רעיונות מרכזיים

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

 . הידרוספרה ואטמוספרה

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

 ).מחזורי� ביוגיאוכימיי�(ובתוכ� 

מעברי החומר במחזור המי� בטבע מתייחסי� למולקולות המי� למרות שמי� מצויי� בטבע  .ג

 . נוזלי כתמיסהבמצב צבירה


