
 

 

הרי געש 

 ודינוזאורים
 



 

 

 עניינים תוכן  

 1מזרק  .1

 צינור פלסטיק 1 .2

 גרם( CAS 144-55-8 – 60סודה לשתייה ) .3

 גרם( CAS 77-92-9 – 50חומצת לימון ) .4

 צבען אדום .5

 מחבר  1 .6

 חלקים(  2הר געש ) .7

 סלעים )אבן ספוג, גרניט ובזלת( 3 .8

 זכוכית מגדלת  1 .9

 של דינוזאורשקף  1-שקף של הר געש ו 1מפה,  1 .10

 מפות הרי געש 6 .11

 מפת מבוך הר געש 1 .12

 כרטיס צלליות 1 .13

 כרטיס פרופיל דינוזאור 1 .14

 קשים 3 .15

 קפסולה ארוכה 1 .16

 ספל  1 .17

 מיכל עם מכסה 1 .18

 דינוזאורים קטנים 2 .19

 מברשת 1-כלי חפירה ו 1בלוק גבס,  1 .20

 חתיכת חוט 1 .21

 עלון בטיחות 1 .22

 יש לקרוא טרם תחילת השימוש במוצר 



 

 

 

, האבזרים המסומנים  "תזדקקו ל"בחלק של 

 בכוכבית כלולים בערכה. 



 

 

 

 הרכבת הר הגעש 

המכתש של  הכניסו את הצינור לתוך המחבר. לאחר מכן הכניסו את המחבר לתוך 

 הר הגעש. 

לחצו על המכתש ועל בסיס הר הגעש  

 יחד עד להישמע צליל הקלקה. 

 העבירו את הצינור דרך החריץ שבבסיס הר הגעש. 



 

 

הניסויים שבערכה זו יבוצעו יחד עם אדם מבוגר. הכינו את המעבדה שלכם לפני שאתם  

 מתחילים: 

ערכו את הניסויים שלכם תמיד באזור המטבח. הגנו תמיד על שטח העבודה   .1

 ם! עשויים לגרום לכתמי )בעזרת נייר עיתון, לדוגמא( כיוון שחלק מהמוצרים 
 הלבישו תמיד סינר או אוברולים.   .2

תמיד נקו את הציוד שלכם לאחר כל ניסוי. אין לערבב את הציוד שלכם עם כלי   .3

 חרס ביתיים. 



 

 

 1התפרצות 
ניסוי מספר 

1 

 תזדקקו לדברים הבאים:

ערכו ניסוי זה במקום שקל לניקוי. השתמשו בניירות עיתון ישנים להגנה על שטחה עבודה 

 להוסיף צבע היות שהוא עשוי להכתים את הרהיטים! שלכם. אין 

 

 

הוסיפו כפית של חומצת לימון וכפית של ביקרבונט של סודה לתוך מכתש הר   .1

 הגעש. 
ולאחר מכן הוסיפו מספר טיפות של צבע   מ"ל של מים לתוך כלי הקיבול 10מזגו  .2

 אדום. 
 ד להתפרץ! מזגו בזהירות את המים לתוך המכתש. היזהרו! הר הגעש שלך עומ .3



 

 

 

 



 

 

 2התפרצות 
ניסוי מספר 

2 

 תזדקקו לדברים הבאים:

ערכו ניסוי זה במקום שקל לניקוי. השתמשו בניירות עיתון ישנים להגנה על שטחה עבודה 

 להוסיף צבע היות שהוא עשוי להכתים את הרהיטים! שלכם. אין 

 

 



 

 

 

 הוסיפו כפית של חומצת לימון לתוך המכתש.  .1
ביקרבונט של סודה. ערבבו  מ"ל של מים וכפית של    40הוסיפו תוך כלי הקיבול, ל .2

 להוסיף צבע היות שהוא עשוי להכתים את הרהיטים! אין  בעזרת הכף.  
שאבו את התכנים שבכלי הקיבול בעזרת המזרק ולאחר מכן חברו אותו לצינור הר   .3

 הגעש. 

 התרחקו מהמקום! לחצו על המזרק להוצאת "המגמה" ו .4

 



 

 

התפרצות הגעשית הראשונה שלכם. ברגע שחומצת הלימון באה  זה עתה יצרתם את ה

במגע עם הביקרבונט של סודה מתרחשת תגובה כימית. דו תחמוצת הפחמן מופק. נראה כי  

 מגיעה לרתיחה והלבה מתפרצת מחוץ להר הגעש. התערובת 

מהחלק   זה. המגמה עולה בתוך הארובה, יוצאת ( נראה קצת כמו Aהר געש משתפך )

להגיע  העליון והופכת ללבה נוזלית הזורמת במורד צידי הר הגעש. טמפרטורת הלבה יכולה  

 . היא מתקררת ומתקשה בהדרגה באוויר הפתוח. 1200°C  -כמעט ל 

לעים,  והי עמודה של עשן העשוי מסהניסוי אינו משחזר את מה שמוכר בשם נוצה געשית. ז

  (B)אפר וגזים שלעתים נחשבים לרעילים. הנוצות הגדולות ביותר נגרמות מהרי געש נפיצים 

 אשר אינם מייצרים לבה נוזלית. 

 



 

 

 

 



 

 

 המבוך

ניסוי מספר 
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 תזדקקו לדברים הבאים:

 הביטו על הקלף שמראה את החלק המוצלב של הר געש.  .1
 ומצאו את הנתיב שלכם למכתש.   בבטן האדמההתחילו  .2

ש הינם למעשה "ארובות" סביבן נבנה בר של לבה מקוררת. לכן הרי געש גדלים  הרי גע

 יותר ויותר אחרי כל התפרצות. תופעה גאולוגית מסייעת להם.... 



 

 

 לוחות טקטוניים  
ניסוי מספר 
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 תזדקקו לדברים הבאים:

מפת העולם ומקמו את שקף הרי הגעש מעל המפה. האם אתם מבחינים  קחו את  .1

 במשהו? 

. לוחות ענקיים אלה נדחפים  ים הלוחות הטקטוני ממוקמים בקצוות של  הרי געש רבים   

  בנקודותממוקמים  , מה שגורם להתפרצויות. הרי געש אחרים  האחד כנגד השני ומתכווצים 

ות ביחס לתנועות הלוחיות. זוהי  אלה זז  ותחמ  נקודותאת קרום כדור הארץ. ות  המנקב  חמות

 ם מכיוון שהם כבר אינם נחשבים לנקודות חמות. לכך שהרי געש נכחדי הסיבה  



 

 

 הידעתם?
ניסוי מספר 
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 תזדקקו לדברים הבאים:

 צעות שימוש בקלפים שיסייעו לכם. השיבו על השאלות באמ

 מהו הר הגעש הפעיל הגבוה ביותר בעולם? .1
 Colima . א

 Mauna Loa . ב

 Sinabung . ג

 גרם להרס העיר פומפיי?  איזה הר געש .2
 Vesuvius . א

 Eyjafjöll . ב

 Piton de la Fournaise . ג

 איזה מהרי הגעש הבאים רדום? .3
 Etna . א

 Kilauea . ב

 Piton des Neiges . ג

 ?1922נת שעש החל להתפרץ מאז איזה הר ג .4
 Krakatoa . א

 Santa Maria . ב

 Bárðarbunga . ג

 

1. ב.  Mauna Loa  , 2 . א.  Vesuvius  , 3 . ג.  Piton des Neiges  , 4 .ב.  Santa Maria  

 



 

 

 



 

 

 סלעים געשיים 
ניסוי מספר 
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 תזדקקו לדברים הבאים:

צעות זכוכית מגדלת. נסו ונחשו אלו מתוכם הינם סלעים  באמהסתכלו על הסלעים   .1

 געשיים. 

 ממגמה שהתקררה במגע עם האוויר במהלך התפרצות.   שנוצר סלע געשי הינו סלע   

לא  .  הקרוםממגמה המגיעה ממעטפת כדור הארץ הפולשת לתוך  ע שנוצרסל הינו  (Aגרניט )

   סלע געשי. ב  מדובר 

הבזלת מגיעה מתוך לבה הזורמת  הינם סלעים געשיים.  (Aאבן הספוג )וגם ( Aהבזלת )

בזלת.    מהסלעים הגעשיים הינם  90%במורד צידי הרי הגעש. ישנם גבישים קטנים בבזלת. 

 כאשר לבה מושלכת לתוך האוויר. אבן ספוג מיוצרת 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 מנורת לבה 

ניסוי מספר 
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 תזדקקו לדברים הבאים:

 כפית

 חי. מזגו כפית של חומצת לימון לתוך הקפסולה. לאחר מכן הוסיפו את השמן הצמ .1

רבונט של סודה לכלי  מ"ל של מים, מספר טיפות של צבע וכפית של ביק 20הוסיפו  .2

 רבבו בעזרת הכף. הקיבול. ע

 מזגו את התכולה של כלי הקיבול לתוך הקפסולה. תראו מה קורה.  .3

התגובה בין חומצת הלימון לבין הביקרבונט של הסודה יוצרת בועות אוויר העולות   

 ח הקפסולה. למשט



 

 

 



 

 

 בריכות בוץ 
ניסוי מספר 
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 תזדקקו לדברים הבאים:

 כפית

ל מים.  מ"ל ש  50גרם( לתוך הקפסולה, ולאחר מכן  40 -מ"ל של קורנפלור )כ  80מזגו  .1

 דקות.   2ערבבו היטב במשך 
 דקות.  2גרם( קורנפלור. ערבבו שוב במשך   20-מ"ל )כ  40מזגו פנימה כמות נוספת של   .2

 געו במשטח. נראה כי התערובת מוצקה. כעת מקמו את הדינוזאור עליו ותראו מה קורה.  .3

מוצק לנוזל.  ין היות שהוא במצב צבירה שב"לא ניוטוני",  נוזל שם לתופעה זו קוראים ב  

בסמוך למכתשים, בריכות בוץ ניתן למצוא חומר בעל מרקם דומה לזה. בריכות בוץ אלה לוהטות  

   ופולטות גזים רעילים. 

 



 

 

 



 

 

   מתחת למים הר געש 
ניסוי מספר 
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 תזדקקו לדברים הבאים:

בקשו מאדם מבוגר למזוג כמות של מים מאוד חמים לתוך הקפסולה ולאחר מכן   .1

 ום. סגרו היטב את המכסה. הוסיפו מספר טיפות של צבע אד
מקמו מיכל בתוך הצינור. מקמו שני סלעים על מכסה המיכל. תוך החזקת המיכל   .2

 בתחתית הצינור בעזרת קש, הוסיפו כמות של מים מאוד קרים. 

המיכל קודם ישחרר מספר בועות אוויר, לאחר מכן המים החמים הצבועים יתחילו   .3

 לעלות לאט לאט כמו התפרצות מתחת למים. 

מיליון הרי געש תת ימיים )מתחת למים(. במהלך התפרצות, הלבה   1.5-קיימים קרוב ל 

 תקררת כמעט באופן מידי והופכת את מי הים לאדים העולים על פני השטח. חמה מה

 

 



 

 

 

 

 



 

 

   מעיין המים החמים 

 תזדקקו לדברים הבאים:

ניסוי מספר 
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ה של הקש  ( ושמרו את החתיכה השנייAס"מ )קש  5חתכו את הקש לחתיכה בגודל של  .1

 ( אצלכם. B)קש 

( בחוץ באותו קצה כמו קש  Cלתוך המכסה. מקמו קש לא חתוך )קש  Aהכניסו את קש  .2

A. 

 בחוץ בקצה הנגדי.   Bמקמו קש  .3

כך שהוא נכנס   Cחייב להיות בתוך המים. כוונו את קש  Aמלאו את המיכל במים. קש  .4

 ותראו כיצד המים מבעבעים!  Bלתוך הכיור. נשפו לתוך קש 

עייני מים חמים נוצרים בעקבות פעילות געשית. מעיין מים חמים הינה מזרקה של מים  מ 

תחתון כמו המים שבניסוי  חמים ואדים הנפלטים מכדור הארץ. המים הנפלטים הם למעשה לחץ 

 שלכם. 

 



 

 

 



 

 

   רעשיםמד  – סיסמוגרף 
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 תזדקקו לדברים הבאים:

החריצים שבכלי   חברו את הטוש לכלי הקיבול בעזרת נייר דבק והכניסו חוט דרך  .1

 הקיבול. 
בקשו מחבר להחזיק את כלי הקיבול. הניחו פיסת נייר מתחת לטוש ומשכו אותו   .2

 בעדינות. 

התנדנד משמאל לימין, תוך החזקת כלי הקיבול. הניחו  לכם לכעת בקשו מהחבר ש  .3

 פיסת נייר, משכו אותה והשוו. 

דות אדמה תדירות  מה. רעיהסיסמוגרף הינו כלי שנועד למדוד את עוצמת רעידות האד  

מאוד בסמוך לקצוות של לוחות טקטוניים ולכן קרובות להתפרצויות געשיות. הודות  

 לסיסמוגרף, ניתן אפילו לנבא את ההתפרצות ולהגן על האוכלוסייה.  

 



 

 

 

 



 

 

 

 חפרו דינוזאור 
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 תזדקקו לדברים הבאים:

 

  מקמו את גוש הגבס לתוך תיבת המשחק. לפני שאתם חופרים את השלד שלכם,  .1

 ות עיתון ישנים. בעזרת נייר  אנא וודאו להגן על שטח העבודה שלכם

השתמשו בכלי לחפירה. באפשרותכם ללחלח את הגבס על מנת להקל על תהליך   .2

 . החפירה
 נקו את העצמות בעזרת המברשת והמים.  .3
-30הרכיבו את הדינוזאור שלכם באמצעות נהיגה בהתאם לשלבים הבאים )עמודים  .4

31 .) 

מטרים, היה זה אחד   5. בגובה של כמעט טירנוזאורוס רקס נוזאור הינו שלד של הדי 

מיליון שנה.   66מהטורפים הגדולים ביותר שחיו אי פעם. כמו הזנים האחרים, הוא נעלם לפני 

 ים אחרים על גבי קלף הגלריה. ור חשפו דינוזא



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 חפירות פלאונטולוגיות  
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 תזדקקו לדברים הבאים:

 מפה. ים שנתגלו מעל הקחו את מפת העולם והניחו שקף של השלד  .1

אותה  ? מאז 1841וש רק מאז שנת ידעתם כי המילה "דינוזאור" הייתה בשימה 

אדמה בחיפוש אחר זנים חדשים.  תקופה, פלאונטולוגים )חוקרי מאובנים( חיפשו מתחת ל 

ורכו  , שאמאובנים שלמים נדירים למציאה: המאובן השלם ביותר הוא זה של הדיפלודוקוס 

 . 1907מטרים והוצג לראווה מאז שנת  27



 

 

 

 חפירות פלאונטולוגיות  
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 תזדקקו לדברים הבאים:

 הצלליות.  שבכרטיס הדינוזאור גזרו את צורות  .1
 בעזרת נייר דבק, חברו אותן לעפרונות.  .2
כוונו את הפנס שלכם לצורות שנגזרו כך שהצל שלהן יוטל על הקיר. כעת תוכלו   .3

 זאורים של עצמכם.לייצר סיפורי דינו

 



 

 

   ר הלכוד הדינוזאו
ניסוי מספר 
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 תזדקקו לדברים הבאים:

דינוזאור קטן לתוך המיכל ולאחר מכן הוסיפו מים, מספר טיפות של צבע  הכניסו  .1

 אדום וכפית של חומצת לימון. ערבבו בעזרת הכף. 

שעות. הדינוזאור שלכם יהיה לכוד    4הכניסו את המיכל לתוך המקפיא למשך  .2

 בתוך הקרח. 

 הוסיפו מים וכפית של ביקרבונט של סודה לקפסולה.  .3
 בתוך הקפסולה. יאו את הדינוזאור הקפוא מהמיכל ומקמו אותו בתוך המים הוצ .4

 תפרקו את "קוביית הקרח" של הדינוזאור. ונמס  יהשאירו אותו לה .5

נדחתה.   עידן הקרחתיאוריית ורים נכחדו. ישנן תאוריות רבות לגבי מדוע דינוזא  

טים )כוכבים  של מטאוריכיום, חוקרים חושבים שההכחדה שלהם נגרמה כתוצאה מפגיעה  

     נופלים( שנפלו על כדור הארץ וסדרה של התפרצויות געשיות.

 



 

 

 



 

 

 בלבד. ומעלה  8אזהרה: נועד לשימוש על ידי ילדים בני 

חודשים וזאת בשל חלקים קטנים  36אזהרה! אינו מתאים לילדים מתחת לגיל 

 על ידם. סכנה לחנק.  להיבלעשעשויים 

חומרי האריזה לעיון בעתיד. הצבעים והתכנים עשויים להיות מעט שונים  שמרו את

  מהמצוין כאן.

 פותח והופץ על ידי:

BUKI France 

22 rue du 33eme Mobiles – 72000 Le Mans – צרפת 

 92 09 65 46 1 33+ מספר טלפון:

 daniellevy@bezeqint.netכתובת דואר אלקטרוני: 

www.bukifrance.com 

mailto:daniellevy@bezeqint.net

