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ישראלמדינת

החינוךמשרד

הלכיתהמדע וטכנולוגיהשיעור
חשיבות המים ליצורים חיים  :השיעורנושא

שירה הכהן :המורהעם
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?היוםנלמדמה

.נלמד על חשיבות המים בחיינו•

.מיםשל תכונות ייחודיות 2נלמד על •

.נבצע ניסוי שיאשש את ההשערות שלנו•

.נסכם את שלמדנו•

.נתנסה במשימות תרגול•
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?לשיעורלהביאמה

לצורך ניסוי בהמשך השיעור
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בכיףמתחילים

?הידעתם
היו  אילו כך שגם , הקרוב לשמש הטמפרטורה גבוהה מאוד, נוגהבכוכב 

.הם היו מתאדים-שם מים 
אילו  כך שגם , הטמפרטורה נמוכה מאוד,  הרחוק מהשמשבכוכב צדק 
.הם היו קופאים-היו שם מים 
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?יודעיםכבראנחנומה

בכדור הארץ שלנו המים הם נוזליים  
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עכשיו לומדים

חשיבות מרכזית  בעל משאב טבע המים הם 
:הארץלקיום החיים על פני כדור 

ללא מים לא יכולים . המים מהווים צורך קיום בסיסי•
.על פני כדור הארץ לחיותיצורים חיים 

היצורים החיים המתקיימים במים וביבשה כל •
עיכול  : כגוןתלויים במים לקיום תהליכי החיים 

..גדילה והתפתחות ועוד, נשימה, המזון
יצורים חיים  מיליוני הארץ מתקיימים בכדור •

שהמים הם סביבת החיים הבלעדית שבה הם  
.מתקיימים
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לומדיםעכשיו

.מגוף האדם70%-מהווים כהמים 
וגם במרווחים שבין , בכל תא בגוף החי

.יש מים, התאים

המים בגופנו



8

ניסוי-תכונות המים 
–מטרות הניסוי 

. ומלחאיזה ֶמֶמס יעיל יותר להמסת סוכר לגלות תכונה ייחודית למים ולבדוק 

:גשו להביא מהמטבח

כפית1.

סוכר2.

מלח3.

(חצי כוס)כוסות מים 42.

(חצי כוס)כוסות שמן 52.

תתארגנו  –קדימה 
וממשיכים
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בצעו את הניסוי וענו על השאלות במחברת–תרגול

.עד להמסה מלאהנערבב מיםבכוס סוכרנשים כפית 

לסוכרתארו מה קרה 

?שקופיםהמים נשארו האם 

?בסוכרהאם אתם מבחינים 

עד להמסה מלאהנערבב . שמןבכוס סוכרכפית נשים 

?שקוףהאם השמן נשאר 

?בסוכרהאם אתם מבחינים 

?הסוכרממס יעיל יותר להמסת איזה 
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פתרון

אף על פי  , הם נמצאים שםאינם נעלמים החומרים שהתמוססו במים •
. שאי אפשר לראות אותם

סימן  , צלולה ואחידה במראה, מתקבלת תמיסה שקופהכאשר •
.  התמוססשהחומר 

.כוהל ועוד , סוכר, מלח-חומרים רבים מתמוססים במים •

.המים הוא הממס הטוב ביותר בטבע•

, פי הטעםאת החומרים המומסים במים על אפשר לגלות לפעמים •
צבע וטעם עלי  , לדוגמא תבלינים. הצבע והריח שהם נותנים למים

.התה
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עכשיו לומדים

:תכונות המים

מאפשרת את קיומם של תהליכים  יכולת ההמסה של המים-המסה 1

תהליכים כימיים רבים מתרחשים בסביבה . שונים בגוף היצורים החיים

.חומרים מומסים מובלים על ידי המים ממקום למקום. מימית

הם קיימים בתוך התמיסה  , אך למעשה, החומרים שהומסו במים  לא נראים לעין

.ומתפזרים באופן אחיד בתוך הנוזל המימי

מּוַמס= החומרֶמֶמס= מים 

תמיסה= תוצר שמתקבל כאשר החומר מתמוסס במים
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עכשיו לומדים

אחד התפקידים החשובים של המים בגופם -זרימה 
החיים הוא הובלת חומרים אל הגוף  של היצורים 

.  לגוףומחוץ 

היכולת . הובלהבמערכות בתוך הגוף המים עוברים 
של המים לזרום ממקום למקום ולקבל את צורת הכלי 

.מסייעת בהובלת החומרים

:תכונות המים

2
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ומסכמיםמסיימים

?אז מה למדנו היום
.המים מהווה מרכיב חשוב ביצורים חיים•
יכולת  -למים תכונות ייחודיות המהוות את חשיבותו לקיום החיים •

.  המשמשת להובלה-זרימה, המסה
.מּוַמסוֶמֶמסלצורך המסה אנו זקוקים ל•
.מים: הממס הטוב ביותר הוא•
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לתרגלממשיכים

קל וחומר-רשמו בגוגל  
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לתרגלממשיכים
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לתרגלממשיכים
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לתרגלממשיכים

:תוכלו להמשיך לקיים ניסוי נוסף עם חומרים נוספים הקיימים בבית

.נגלה אילו חומרים יתמוססו במים ואילו לא: מטרת הניסוי

?לאחר הניסוי רשמו איזו תכונה של מים גיליתם



18

ממשיכים לתרגל  

.הניסויהעתיקו את הטבלה הבאה למחברת ומלאו במהלך 

.קחו חצי כוס מים ובכל פעם הוסיפו כפית של חומר שבחרתם

תוכלו  ', וכוכפית קמח + חצי כוס מים, כפית קפה שחור+ חצי כוס מים: לדוגמא
..  להוסיף עוד חומרים נוספים שקיימים בבית
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ישראלמדינת

החינוךמשרד

בשידורשצפיתםתודה
מטחע״יהחינוךמשרדעבורהופק

shutterstock/com איורים: 


