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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
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 מושגים נלמדים

 .התחממות כדור האר�, התאדות, תהליכי�, אתרי�, מחזור המי�, שימור חומר
 

  )147 -' עמ (1פעילות 

 בחזרה למחזור המים בטבע

 :מטרות הפעילות

פיתוח חשיבה מערכתית על ידי התייחסות למחזור המי� כמערכת המקיימת מער� של יחסי  .א

 .גומלי�

 .ורית על ידי מודעות למעברי החומר המתרחשי� במחזור המי� בטבעפיתוח חשיבה מחז .ב

 

 :הערות והמלצות

להצמיד על גביו שק  רגיל ולאפשר לתלמידי� . מומל� להדפיס את האיור על גבי שק  צבעוני

לאחר מכ� כל קבוצה מציגה את השק  ). הרגיל(לציי� את שמות התהליכי� על גבי השק  העליו� 

 .שלה לכיתה

 

 :ת לשאלות והערות לגבי תשובות אפשריות של הלומדיםתשובו

כתבו ליד . בי� האתרי� ישנ� ִחצי�. בעמוד הבא מופיע איור המתאר את מחזור המי� בטבע .1

 . כל ח� את ש� התהלי� המחבר בי� שני האתרי�

 .ציור מחזור המי� ע� הצעה לפתרו� מופיע בעמוד הבא

במעבר מאתר לאתר במסע� של המי� בכדור כתבו לפחות שלושה מעברי� המתרחשי�  .2

 .האר�

 

ש� החומר שעובר מאתר א לאתר ב באמצעות התהלי�

 המינרל קלציט סלע הגיר מערכת מי התהום המסה

 אדי  מים אטמוספרה )ענן(אטמוספרה  התעבות

 אדי  מים אוקיינוס אטמוספרה התאדות

 מים קרחון אוקיינוס התכה

 מים קרקע סלעים חלחול

 מים סלעים הים התיכון בלה בנגר תחתיהו

 מים מעיין לנחל הובלה בנגר עילי
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 )150 -' עמ( 2פעילות 

 שיווי משקל במחזור המים בטבע

 :מטרות הפעילות

דר� עיסוק בשאלות רלוונטיות לחיי ,  מי� במחזור המי� בטבע–הבניית חוק שימור החומר  .א

 . היו� יו� של הלומד

כמות המי� בכדור האר� משתנה בשל פעילות : "לעמת תפיסות שגויות של תלמידי� כגו� .ב

 .ע� הידע המדעי, "האד�

 

 :הערות והמלצות

קושי זה מוביל ליצירת . תלמידי� רבי� מתקשי� בהבנת שימור החומר במערכות כדור האר�

הציג תפיסות פעילות זו מאפשרת לה� ל. השגויות מבחינה מדעית, תפיסות אלטרנטיביות

חשוב מאוד בשלב זה לא לתק� את התלמידי� . אלטרנטיביות אלו ולעמת אות� ע� הידע המדעי

הבניית הידע המדעי תעשה באופ� פעיל על ידי התלמיד . אלא לתת בכיתה ביטוי למגוו� דעות

 .בשיעור הבא

זה נלמד נושא . נושא אפקט החממה מרתק תלמידי� רבי� בשל העיסוק הרב בו בכלי התקשורת

בשיעור יציגו התלמידי� . 'המיועדת לכיתות ט" גלגולי� באטמוספרה"בהרחבה בתוכנית 

" . החור באוזו�  גור� להגברת הקרינה וזו מחממת את כדור האר�"תפיסות שגויות רבות כגו� 

אלא ההשפעה על מחזור , חשוב שהמוקד של השיעור לא יהיה הבניית המושג אפקט החממה

במידה וחשוב ל� כמורה . עיקרו� כי כמות המי� על פני כדור האר� קבועההמי� והקניית ה

ישנ� סרטי� רבי� בנושא , להציג לתלמידי� את המודל המדעי הנכו� בנושא אפקט החממה

באתר האינטרנט של היחידה מופיעי� מספר . אות� נית� להקרי� לתלמידי� בשיעור הבא

המתאדי� ואת כמויות המי� היורדי� הגר  המתאר את כמויות המי� . מאמרי� בנושא

 ".שקפי�"#מופיע באתר האינטרנט של היחידה בפרק, כמשקעי� ִמדי שנה בכדור האר�

 :תשובות לשאלות והערות לגבי תשובות אפשריות של הלומדים

 .אשר אפשר לדעתכ� להסיק מ� הגר , )לפחות(כתבו שלוש מסקנות .1

  מות הכללית של המים שיורדת הכמות הכללית של המים שמתאדה והכ:  אמסקנה

 .כמשקעים בכדור הארץ שווה

 .רוב המים שיורדים על האוקיינוס מקורם במים שהתאדו מן האוקיינוס: מסקנה ב

 .חלק ממי האוקיינוס מתאדים ויורדים כמשקעים על היבשה:  גמסקנה

כמות המים היורדת כמשקעים על היבשה גדולה מכמות המים המתאדים : מסקנה ד

 .ממנה
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 .הקיפו בעיגול את התשובה המתאימה .2

 לא נכון / נכו� .כמות המי� במחזור המי� בטבע אינה קבועה .א

 .האוקיינוסי� מאדי� כמות רבה יותר של מי� בהשוואה לכמות המשקעי� שה� קולטי� .ב

 לא נכו� / נכון

            .כמות המשקעי� היורדת על היבשה שווה תמיד לכמות המי� המתנדפי� ממנה .ג

 לא נכון / נכו�

במחזור המי� כמות המי� הכללית המתאדה בשנה שווה לכמות המשקעי� שיורדת  .ד

 לא נכו� /נכון  .בשנה

 40,000מהאוקיינוסי� מתאדי� מדי שנה , ע� זאת. כמות המי� במחזור המי� השל� קבועה .3

 ?כיצד אפשר להסביר זאת. קילומטר מעוקב של מי� יותר מכמות המשקעי� שה� קולטי�

כמות המים הגדולה שמתאדה מהאוקיינוסים נובעת מהעובדה ששני שליש משטחו של כדור 

ק מהמים המתאדים נעים באטמוספרה לכיוון היבשה עם זאת חל. הארץ מכוסים במים

 . ויורדים בה כמשקעים

 

 נקודות למחשבה

כמות המי� באוקיינוסי� גדלה משנה לשנה בעקבות זרימת מי התהו� ומי , לדעתכ�, הא� .1

 .במחזור המים בטבע מתקיימים תהליכים של מעברי חומר. הסבירו? הנחלי� אליה�

שכניסת מים אל , כך.  חומר מהאוקיינוס אל האטמוספרהבתהליך ההתאדות לדוגמה עובר

מלווה ביציאת מים מהאוקיינוסים בתהליך , נחלים וזרימת מי התהום, האוקיינוסים מגשם

 .כמות המים באוקיינוסים קבועה, כך. ההתאדות

 

תפיסה זו שגויה . תלמידים רבים סוברים כי כמות המים באוקיינוסים תגדל או תקטן: הערה

חשוב  .  מדעית ומצביעה על קושי בהבנת כדור הארץ כמערכת בו חל חוק שימור החומרמבחינה

הבניית הידע המדעי . בשלב זה לא לתקן את התלמידים אלא לתת בכיתה ביטוי למגוון דעות

חשוב לסכם עם התלמידים מהן העדויות . תעשה באופן פעיל על ידי התלמיד בשיעור הבא

איזה תהליכים גורמים לאיבוד מים . באוקיינוסים נשארת קבועההתומכות ברעיון שכמות המים 

 זרימת מי -מהם התהליכים התורמים מים לאוקיינוסים . התאדות בעיקר? מן האוקיינוסים

 . מי הנחלי�שפכים ו, התהום

 
הא� לדעתכ� יכול האד� .  מיליארד קילומטר מעוקב1.32כמות המי� באוקיינוסי� היא  .2

לפעילות האדם השפעה מזערית על כמות . הסבירו? י� באוקיינוסי�להשפיע על כמות המ

 .עם זאת האדם עשוי להשפיע על איכות המים בעיקר בסמוך לחופים. המים באוקיינוסים

תלמידים רבים מחזיקים בדיעה כי האדם . חשוב לשמוע דעות שונות של תלמידים בנושא: הערה
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רעיון זה משקף . וא משתמש בחלק מהמים שבהםון שהומכי, משפיע על כמות המים באוקיינוסים

התלמיד לא . את תפיסה אגוצנטרית של  התלמיד הרואה את האדם במרכזו של כדור הארץ

 מהמים בכדור הארץ מצויים באוקינוסים ולכן לאדם 97%בה , רואה את המערכת הגלובלית

 . כמות המי� בה�השפעה מזערית על

 
אנו . רבי� כי האטמוספרה של כדור האר� מתחממתבשני� האחרונות טועני� מדעני�  .3

הא� כמות . יודעי� כי קרינת השמש גורמת להתאדות מי� מפני כדור האר� והאוקיינוסי�

באופן  .הסבירו? המי� בכדור האר� עלולה לדעתכ� לקטו� עקב התחממות כדור האר�

 המשקעים כמות, כתוצאה מההתחממות, אולם. כמות המים בכדור הארץ קבועה, עקרוני

 . כמו כן כמות המים המתאדה מאזורים שונים תשתנה. והפיזור שלהם ישתנה

 מעלות צלזיוס בחור  ובשל התחממות 17 א� הטמפרטורה הממוצעת בחיפה היא :דוגמה

בחור  מי� אשר התאדו .  מעלות צלזיוס20 מעלות ל3האטמוספירה תעלה הטמפרטורה ב 

מכיוו� שהיווצרות ענני גש� תלוייה . בשה לכיוו� חיפהבי� התיכו� ויצרו ענני� ינועו אל הי

 מעלות צלזיוס  לא יווצרו תנאי� ליצירת ענני גש� 20#במידה רבה בטמפרטורה יתכ� וב

והענני� ימשיכו לנוע לכיוו� לבנו� עד שיגיעו למקו� ע� טמפרטורה נמוכה המאפשרת ירידת 

ומי התרחש במדינות רבות תהלי� זה בו כמות המשקעי� יורדת באופ� פתא. משקעי�

המדבר מתקד� לאזורי� בה� לא שכ� קוד�  .חל תהלי� של מידבור, כתוצאה מכ�. באפריקה

במדינות . תהלי� המידבור משפיע על המערכת האקולוגית והאוכלוסייה הגרה באזור. לכ�

מיעוט הגשמי� הביא לקריסת , כגו� אתיופיה בה רוב האוכלוסייה מתפרנסת מצא� ובקר

לנטישת הכפרי� אשר נותרו ללא מי� ולנדידה , כת החקלאית באזורי� מסוימי�המער

 .המונית של פליטי�

חשוב לזכור כי כמחצית  משטחה של מדינת ישראל מצוי במדבר מבחינת כמות המשקעי� 

תושבי באר שבע לא מרגישי� בכ� בשל . הממוצעת וסכנת המדבור מאיימת ג� עלינו

 . תיה� מהכינרת באמצעות המוביל הארציהטכנולוגיה המובילה מי� לב

מומחי� רבי� טועני� כי התחממות האטמוספרה  אינה גורמת לירידה  בכמות המשקעי� 

 נרשמה כשנת 2000כ� בישראל למרות ששנת . אלא לפיזור לא אחיד שלה�, הממוצעת

 2�4נרשמו ג� מספר אירועי גש� קיצוניי� בה� כמות המשקעי� ביו� היתה פי , בצורת

כנגר עילי אל הי� " הלכו לאיבוד"טפונות ומי� רבי� יכתוצאה נגר� נזק רב מש. מהממוצע

 .מבלי שהספיקו לחלחל אל מי התהו�
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 )150 -' עמ (3פעילות 

 ? מה קורה למים במחזור המים בטבע

 :מטרות הפעילות

 .פיתוח חשיבה מחזורית דר� התמודדות ע� מאז� המי� במחזור המי� בטבע .א

) מי�(החומר בי� היבשה לאוקיינוס ובחזרה כחלק ממנגנו� שימור החומר הבנת מעברי  .ב

 . בכדור האר�

 
 :הערות והמלצות

, תלמידי� רבי� מתקשי� לראות את התהליכי� המציגי� מעברי חומר במערכות כדור האר�

ההתמודדות ע� "). לשמר"היכולת (כחלק מתהלי� מעגלי בו הכמות הכללית של החומר נשמרת 

מי� העוברות מאתר לאתר והצור� בחישוב המאז� ממחישי� לתלמידי� כי חומר לא כמויות ה

 � .במערכת" לאיבוד"הול

 
 :תשובות לשאלות והערות לגבי תשובות אפשריות של הלומדים

 ):קרום כדור הארץ(מאזן המים ביבשה   .א

 .העתיקו לטבלה כמה מי� נכנסי� אל היבשה וכמה מי� יוצאי� ממנה .1

 
 שעוברת בתהלי� כמות המי�

 באל  קילומטר רבוע

התהלי� שבאמצעותו עוברי� 

 המי� מאתר לאתר

 ירידת משקעי� 107

 התאדות מפני הקרקע 71

 הכמות שנשארה 36

 

 ?מה קורה למי� שאינ� מתאדי� מפני כדור האר� חזרה אל האטמוספרה .2

ים אל מחלחל, חלק מהמים שאינם מתאדים מפני כדור הארץ חזרה אל האטמוספרה

 .קרום כדור הארץ וחלקם זורמים כנגר עילי אל האוקיינוס

בה� מי� לא עולי� אל (ציינו שתי תופעות המהוות עדות למעברי� של מי� ביבשה  .3

 ).האטמוספרה

 .זרימה בנחלים אל הים התיכון .א  

 .חלחול מים אל מערכת מי התהום במישור החוף במדינת ישראל .ב  
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 ינוסמאזן המים באוקי .ב

.העתיקו לטבלה כמה מי� נכנסי� אל האוקיינוס וכמה יוצאי� ממנו.1

 

כמות המי� שעוברת בתהלי� 
 באל� קילומטר רבוע

התהלי� שבאמצעותו עוברי� 
 המי� מאתר לאתר

 ירידת משקעי� 434

 התאדות מפני האוקיינוס 398

 הכמות שנשארה 36

 

 ?קיינוסמה קורה למי� שאינ� יורדי� כמשקעי� בחזרה אל האו.2

המים שאינם יורדים כמשקעים בחזרה אל האוקיינוס נעים באטמוספרה ויורדים 

 .כמשקעים על היבשה


