
 

 

 לעריכת ניסוייםמדריך 

 מעבדה כימית

 אזהרה. 

ם מתחת  יאינו מתאים ליליד

. לשימוש תחת  6לגיל 

את  השגחת מבוגר. קראו  

ההוראות לפני השימוש,  

נהגו על פיהן ושמרו אותן  

 לעיון בעתיד. 

 אזהרה. 

סט כימיה. סט זה מכיל חומרים כימיים  

ו/או חלקים שעשויים לגרום לנזק אם  

משתמשים בהם בצורה לא נכונה. קראו  

את האזהרות המצוינות על המכלים  

ידה. לא לשימוש על  בקפ ובתוך המדריך 

 ידי ילדים אלא בהשגחת מבוגר בלבד. 



 מידע בטיחותי 

 מידע בטיחותי

קטנים עשויים להיבלע או  חלקים    –. סכנה לחנק 3לילדים מתחת לגיל אינו מתאים    אזהרה. •

 להישאף. 

 שמרו את חומרי האריזה ואת ההוראות היות שהם מכילים מידע חשוב.  •

 אודות עזרה ראשונהמידע 

מים, תוך החזקת העין   קרה של מגע עם העיניים: שטפו את העין בכמות גדולה שלבמ •

 רפואי באופן מידי.   טיפולפתוחה. גשו לקבל 

גרום לגרייה להקאה. גשו  במקרה של בליעה: שטפו את המים במים, שתו מים מתוקים. אין ל  •

 באופן מידי.  לקבל טיפול רפואי  

 ת האדם לאוויר הצח. במקרה של שאיפה: הוציאו א  •

  10הפגוע בכמות גדולה של מים במשך   במקרה של מגע עם העור וכוויות: שטפו את האזור •

 הפחות. דקות לכל 

במקרה של חתכים: אין לגעת או לשטוף במים. אין למרוח משחות, אבקות או חומרים דומים   •

גופים זרים   אחרים מכל סוג שהוא. חבשו את הפצע בתחבושת עזרה ראשונה יבשה ונקייה. 

ו לקבל טיפול רפואי באופן מידי  )למשל: שבבי זכוכית( יש להוציא על ידי רופא בלבד. גש

 מלווה בדופק.  במידה ואתם מרגישים כאב חד או כאב

במקרה של ספק, גשו לקבל טיפול רפואי מיד ללא עיכוב. קחו את החומר הכימי ו/או את   •

 ניקיון ביתיים, קחו את המארז יחד אתכם.  גבי חומרי להמוצר ביחד עם המכל יחד אתכם.  

 טיפול רפואי. במקרה של פגיעה גשו תמיד ל •

   

 

 

 

 

 

 

 

 מרכזי בקרת רעלים )ארה"ב(

שיג  , ניתן להבמקרה חירום 

כל מרכז לבקרת רעלים  

בקרבת מקום המגורים  

שלכם בכל מקום בארה"ב  

 על ידי חיוג המספר: 



 רים מסוכניםמידע אודות חומ

סווג כחומר מסוכן בכמויות הכלולות ובשימושים המוצגים   החומרים הכלולים בערכה זו לא אף אחד מ

בערכה זו. אולם, עליכם לקרוא הוראות בטיחות אלה לפני השימוש, נהגו על פיהן ושמרו אותן לעיון  

 בעתיד. 

 : ם על כל החומרים הכימיים אזהרה. הדברים הבאים חלי 

 ל. אין לאכו •

 שטפו ידיים ביסודיות לאחר ההתעסקות אתם.  •

 השתמשו במוצרים כמצוין בהוראות בלבד. קראו את האזהרות שבמדריך זה בקפידה.  •

אחסנו את החומרים במקום נעול. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. דבר זה חל קודם כל על   •

שעורכים את  כמו אותם אלה  שלא    –רים יותר אשר ילדים קטנים, אולם גם על ילדים בוג

 קיבלו הנחיות מתאימות על ידי אנשים מבוגרים. לא   – הניסויים 

 הדברים הבאים חלים על כל החומרים הכימיים האבקתיים:  

 אין להכניס לתוך העיניים, על העור או על הבגדים.  •

 הימנעו משאיפת אבק.  •

 נהגו גם בהתאם להצהרה האזהרתית הזו: 

יפול רפואי וקחו את מכל המוצר או את התווית של  בליעה: גשו מיד לייעוץ/ט  ה של במקר •

 החומר הכימי יחד אתכם. 

 להלן מידע ספציפי המתקשר לכל אחד מהחומרים הכימיים שבערכה זו: 

 אבקת סליים )רפש( זוהרת בחושך. 

, פיגמנט זואטט, סודיום בנמרכיבים: גומי שעועית חרובים, גומי גואר, צורן דו חמצני, פוספ •

 חושך. צבע זוהר ב

 אבקת מרק משנה צבע 

וספט, צבע היפר צבע,  נתרן פגומי שעועית חרובים, גומי גואר, צורן דו חמצני,  מרכיבים:   •

 סודיום בנזואט, פיגמנט צבע. 

 אבקת חומצה 

 מרכיבים: חומצת לימון.  •

 אבקת בסיס 

 מרכיבים: נתרן מימן פחמתי )נתרן ביקרבונט(  •

 סה טבליות לתגובת תסי 

,  (, שמן מינרלים, פוליאתילן גליקולE421רכיבים: נתרן מימן פחמתי, חומצת לימון, מניטול )מ •

 (, צבען. E211סודיום בנזואט )

 אין להכניס לתוך העיניים.  •

הינם   דו תחמוצת הפחמן בעקבות מגע עם מים. החומרים המגיבים צרות גז הטבליות מיי •

 ן. נתרן מימן פחמה וחומצת לימו

שפוך לתוך תעלת הניקוז עם הרבה מים.  , ניתן לשאריות פסולת של חומרית כימיים  כיצד להשליך 

 שאריות המוצקים בפסולת הביתית. אנא השליכו את 

 



 תוכן עניינים 

  כריכה קדמית פנימית  בטיחות, עזרה ראשונה ומידע אודות בקרת רעלים

 תוכן עניינים

 ת הערכהולתכ

 מלצה למבוגרים משגיחיםה

 חוקי בטיחות

 ואבמ

 כימיה אמיתית והנאה אמיתית

 מהי כימיה?

 הרכבת תחנת מעבדה

 כרטיסי ניסוי 

 ניסויים על גבי כרטיסי ניסוי

 1כרטיס       סליים זוהר בחושך  .1
 2כרטיס       היפר צבע סליים עם   .2

 3יס כרט      תגובה תוססת ומהנה  .3
 4כרטיס        בועות מבעבעות  .4

 5כרטיס       כרומטוגרפיה צבעונית  .5
 6כרטיס       מבחנה  בתוך קשת  .6

 7כרטיס       יים משנים צבע וחיו .7
 8כרטיס        העתקת בועה  .8

 9כרטיס        ערבוב צבעים  .9

 10כרטיס        הטבלה התקופתית

 יסויים במדריך ניסויים זה נ 

 שמן ומים  .10

 צבעים זזים  .11

 הקצפה כימית  .12

 בלש חומצות  .13

 ות בלש אבק .14
 בלון מתנפח באופן עצמאי  .15
 דיו בלתי נראה  .16
 לוחות ומתוקות ות מ תמיס .17
 הצמחת גבישי מלח  .18

 מטף עם דו תחמוצת הפחמן  .19
 כריכה אחורית פנימית     הפרדת תערובות  .20

 

 

 

 



 תכולת הערכה 

 

 

 

 

  

 

 

 

במידה וחסרים   טוב לדעת! 

לכם חלקים, אנא צרו קשר עם  

מרכז שירות הלקוחות של  

 Thames & Kosmosחברת  

 מה כוללת ערכת הניסויים שלכם:

 



 סמנו –בדקו  –: מצאו רשימת בדיקה 

 מספר פריט כמות  תיאור  מספר חלק  √

O 1  720990 1 פין חיבור 

O 2  720432 1 בסיס תחנה 

O 3 720433 4 מוט אנכי 
O 4  720434 2 מ"מ  16מהדק מחזיק 
O 5  720435 2 מ"מ 22.5מהדק מחזיק 
O 6  720436 1 מ"מ  28מהדק מחזיק 
O 7  720551 2 מ"מ  38מהדק מחזיק 
O 8 720981 1 םמחזיק כלי 

O 9  720438 2 מהדק מחזיק כרטיסים 
O 10 720437 2 כונן למבחנות 
O 11 717120 1 מבחנה רחבה וגבוהה 

O 12 717119 1 מבחנה רחבה וקצרה 
O 13 720548 2 מכסים למבחנות רחבות 
O 14 717692 4 מרית מעץ 
O 15  720552 2 כף מדידה 

O 16   ,714771 3 מ"ל 30ספל מדידה קטן 
O 17   ,715225 1 מ"ל 80ספל מדידה גדול 
O 18 714772 4 טפטפת 

O 19  720553 5 מבחנה קטנה עם מכסה 

O 20 715232 1 פטרי  חתצל 
O 21  702842 4 נייר סינון, מעוגל 
O 22  720554 1 צינור פלסטיק 
O 23 720555 1 מזרק 

O 24  720556 1 מ"מ 7דיסק עם חור בקוטר 
O 25 720557 1 בקבוקון ארלנמאייר 
O 26 720558 1 משפך 
O 27  אבקת סליים זוהרת בחושך

 אונקיות(  0.24גרם/  7)
1 717691 

O 28 7צבע ) רהיפ אבקת סליים  
 אונקיות( 0.24גרם/ 

1 719157 

O 29 5ימון )אבקת חומצת ל  
 אונקיות( 0.17גרם/

1 719167 

O 30  5) סודה לשתייהאבקת 
 יות(נקאו 0.17גרם/ 

1 719166 

O 31 ( 3טבליות לתגובת תסיסה) 719169 1 
O 32 ( 5טבליות צבע) 039051 1 

 

רקרים צבעוניים מחיקים, נייר דבק, שמן  פריים, סיר בישול, מ , מסמים תזדקקו גם לדברים הבאים: 

פלסטיק, נייר מגבת, סוכר, מלח, עיפרון, כרוב אדום, צנצנת ג'לי, מיץ לימון, חומץ,   , כוסותבישול, כף

סודה לאפייה, קורנפלור, קערה גדולה, נוזל כלים, חלב, מקלות לניקוי אוזניים, נוזלים לבדיקה )כגון  

ה, צלוחית,  זכוכית מגדלת, פינצטה, נר תאוראבקת סוכר, בלון, בקבוק מים מפלסטיק, ץ(, קולה ומי

 גפרורים, אדמה, חול. 

 



 מידע בטיחותי

 המלצה למשגיחים מבוגרים 

מו המרתק של תחום הכימיה. אנא תמכו  בעזרת ערכת ניסויים זו, תלוו את ילדכם לאורך חקר עול

ימיים הראשונים שלו/ה ועזרו לו או לה עם המלצות ועם  קודם בילדכם במהלך עריכת הניסויים הכ

 במקרים בהם נדרש סיוע. סיוע פיזי בביצוע שלבי הניסוי 

אנא קראו ונהגו בהתאם להוראות אלה כמו גם בהתאם לחוקי הבטיחות, המידע אודות עזרה ראשונה  

לסביבה. אנא  והמידע המתקשר לטיפול בפלסטר וחומרים כימיים ביתיים והשלכתם בצורה בטוחה 

 שמרו מידע זה לעיון בעתיד. 

. לשימוש תחת השגחה של  6אינו מתאים לשימוש על ידי ילדים מתחת לגיל  כימי זה  משחק . א

 . 6משחק כימי זה מהישג ידם של ילדים מתחת לגיל אדם מבוגר. הרחיקו 
קראו ונהגו בהתאם להוראות אלה, חוקי הבטיחות והמידע אודות העזרה הראשונה מצוינים   . ב

 בהוראות אלה. 
רק את אותן  בצעו פגיעה ולנזק לבריאות. ומרים כימיים יכול לגרום לשימוש לא נכון בח . ג

 פעילויות המצוינות בהוראות. 
משגיחים  מכיוון שכישורי הילדים שונים מאוד מאחד לשני, אפילו בקרב קבוצות הגיל,  . ד

חות עבורם. ההוראות  בי אלו פעילויות מתאימות ובטומבוגרים חייבים להפעיל שיקול דעת לג

 כל פעילות לביסוס מידת ההתאמה שלה עבור ילד מסוים.  משגיחים להעריך מאפשרות ל
המבוגר המשגיח צריך לדון באזהרות, במידע הבטיחותי ובסכנות האפשריות ביחד עם הילד   .ה

תת לנושא הטיפול הבטוח  יש ל או הילדים טרם תחילת ביצוע הפעילויות. התייחסות מיוחדת 

 בנוזלים מתלקחים. ו, בחומצות  ים אלקלי בחומרים

חייב להישאר נקי וללא מכשולים והרחק ממקום בו מאוחסן מזון.  השטח הסובב את הפעילות   . ו

ומאוורר היטב וקרוב למקור אספקת מים. יש לספק שולחן מוצק עם  עלי השטח להיות מואר 

 בחום.  משטח עמיד 
 העבודה יש לנקות מיד לאחר ביצוע הפעילות.  את שטח  .ז

דגישו בפני הילד שלכם את חשיבות ההתנהלות בהתאם לכל ההוראות והאזהרות, ואת חשיבות  ה

  –עריכתם של ניסויים אלה המתוארים במדריך זה. עדכנו את ילדכם, אולם אל תפחידו אותו או אותה 

 כל צורך בכך. אין 

מון וחומץ  ידע בכל הקשור לטיפול בטוח בחומצות )כגון מיץ ליהקדישו התייחסות מיוחדת למ -

של סודה לשתייה או תכשירי ניקוי( ולעריכת ניסויים עם להבה    ביתי( ובסיסים )כגון תמיסות 

 פתוחה ונוזלים חמים. 
ה. שולחן מוצק  עבור ניסויים פשוטים אל חדר "מעבדה" במיוחד לעריכת ניסויים אין צורך ב -

טב, מצויד  רר היומאוו. עליו להיות מואר  עם משטח עמיד בחום שניתן לנקות אותו יספיק 

חייבת  ב מדי למצרכי מזון מאוחסנים. הסביבה  בברז מים בקרבת מקום, ושלא יהיה קרו

להיות נטולת מכשולים. השיגו תמיד את הציוד הדרוש ואת החומרים הכימיים הדרושים כך  

שיהיו מוכנים טרם תחילת עריכת הניסוי. על הילד שלכם ללבוד בגדים ישנים )או מקטורן  

ולנקות את שטח העבודה  ר סיום עריכת הניסויים, הוא או היא צריכים לסדר ישן(. לאח

 ולשטוף ביסודיות את הידיים שלו או שלה. 
 היזהרו שלא לאפשר לחומרים הכימיים להגיע לידיהם של ילדים קטנים.  -
נקטו תמיד באמצעי זהירות מתאימים בעת עריכת ניסויים עם להבה פתוחה! הניחו תמיד   -

שאין חומרים מתלקחים  באש, כגון צלוחית ישנה. אנא וודאו   משטח עמיד הנר על גבי את 

 . מפות שולחן או שטיחיםבקרבת מקום עריכת הניסויים, כגון ווילונות, 
רדיד או צעיף בעת עריכת ניסויים,  פויים, ש בגדים עם שרוולים רחל איסור על ילדכם ללבו -

חו  נרות לבעור ללא השגחה, ואל תשכויש לאסוף תמיד שיער ארוך מאחור. לעולם אין לתת ל

 לכבות אותם לאחר סיום עריכת ניסוי. שמרו דלי או קופסה של חול בהישג יד למקרה חירום. 

 אנו מקווים שאתם וילדכם תהנו מעריכת ניסויים אלה! 



 מידע בטיחותי 

 חוקי בטיחות

. כל הניסויים  הדבר הראשון שעושה חוקר במעבדה הוא לסקור את מה שהוא או היא מתכננים לבצע

ה ניתנים לביצוע ללא כל סיכון, כל זמן שאתם מקפידים לנהוג בהתאם להמלצות  המתוארים במדריך ז

. תחשבו על כל הדברים שתזדקקו להם.  את המידע שלהלן   בקפידהולהוראות המופיעות כאן. קראו  

 את הניסויים. להודעות הבטיחות המלוות מיד לב  תשימו 

 ן ושמרו אותן אצלכם לעיון בעתיד. מוש, נהגו על פיה קראו הוראות אלה טרם השי  .1

 הרחיקו ילדים קטנים מתחת לגיל מסוים ובעלי חיים מאזור הפעילות.  .2
 אחסנו את המשחקים הכימיים הרחק מהישג ידם של ילדים קטנים.  .3

 שטפו ידיים לאחר ביצוע הפעילויות.  .4

 נקו את כל הציוד לאחר השימוש.  .5
ד עם הסט או בהתאם למומלץ  אשר לא סופק ביח  אין לעשות שימוש בכל ציוד שהוא .6

 בהוראות השימוש. 
 אזור הפעילות. ן ב אין לאכול, לשתות או לעש  .7
 כלים סגורים היטב ומאוחסנים כנדרש לאחר השימוש. וודאו כי כל המ .8

 כנדרש לאן שצריך. הריקים מושלכים  כליםוודאו כי כל המ .9
 הפה. אין לאפשר לחומרים כימיים לבוא במגע עם העיניים או  .10
 ין להחזיר מוצרי מזון במכל מקורי. השליכו אותם מיד. א .11
 אין למרוח חומרים או תמיסות מכל סוג שהוא על הגוף.  .12

  6מתחת לגיל  ואת החומרים הנוספים הרחק מהישג ידם של ילדים  ו ניסויים ז ערכת אחסנו   .13

 שניתן לנעול אותה. בארונית משל:  ל

הניסויים. נקו את השולחן ואספו את כל   הכינו בזהירות את שטח העבודה שלכם לעריכת  .14

 תצטרכו לעריכת הניסויים. מה ש
הקפידו תמיד על השלכה נכונה של כל  השאירו תמיד את שטח העבודה שלכם במצב נקי.  .15

 השאריות. 
להתיז או לשפוך תמיסות מכל סוג  עבדו תמיד לאט ובזהירות. אין לבחוש אבקת גבס ואין  .16

לימון או חומץ, שטפו את  . במידה ומשהו נכנס לכם לעין בטעות, כגון התזה של מיץ  שהוא

 העין בכמות גדולה של מים. בקשו סיוע מאדם מבוגר. 

בזמן עריכת הניסויים, לבשו בגדים ישנים שיכולים קצת להתלכלך, או לבשו משהו מעל   .17

 הבגדים שלכם )כגון סינר או חולצה ישנה(. 

סקות במים חמים או בתמיסות חמות. אחסנו תמיסות הרחק מהישג  נקטו זהירות בעת התע  .18

 (. 6ידם של ילדים קטנים )מתחת לגיל 

יים. מקמו את הנר תמיד  רחבעת עריכת ניסויים עם נרות, נקטו תמיד באמצעי הזהירות ההכ .19

, כגון תחתית. לעולם אין לתת לנרות לדלוק ללא השגחה ויש לכבות  חסין אשעל משטח  

 חר עריכת הניסוי. ם תמיד לאאות
מפרטי הכמות ולרצף השלבים הנפרדים. ערכו רק את הניסויים  שימו לב במיוחד ל .20

 המתוארים במדריך הוראות זה.
אין לעשות שימוש בכלי אוכל, שתייה או בכלי מטבח אחרים לעריכת הניסויים שלכם.   .21

 ן במטבח. וש לאחר מכאין לעשות שימ ציוד בהם נעשה שימוש בניסויים שלכם במכלים או ב

 נגבו מיד טפטופים  בעזרת נייר מגבת וזאת על מנת למנוע השארה של כתמים.  .22
במידה וחומרים כימיים באים במגע עם העיניים שלכם, הפה או העור שלכם, נהגו בהתאם   .23

להמלצות העזרה הראשונה )בכריכה הקדמית הפנימית של מדריך זה( וצרו קשר עם רופא  

 במידת הצורך. 
. אין לעשות שימוש  בפריטים הוסיפים הדרושים העשויים מזכוכית בזהירותקו  התעס .24

 השליכו מבחנות שבורות וכלי זכוכית.  רות ובכלי זכוכית.במבחנות שבו 

במידה ויש לכם שאלות בכל הנוגע לעריכת הניסויים, ההורים שלכם או האחים הגדולים יותר שלכם  

 סויים!תיהנו בעריכת הני  כעת בואו נתחיל. יוכלו לסייע לכם.



 מבוא

 תית יכימיה אמיתית והנאה אמ

 

 

בעזרת ערכת ניסויים זו, תוכלו לחקור תגובות כימיות  

מעבדה  פשוטות ומהנות ולנתח חומרים כימיים ב

 הכימית שלכם, בדיוק כמו כימאי אמיתי. 

לשם כך, ראשית כל תצטרכו להתקין את המעבדה 

 . 7עמוד המופיעות בבהתאם להוראות הכימית שלכם 

מרבית הניסויים יבוצעו בתוך מבחנות. תלמדו כיצד  

למדוד נוזלים במדויק בעזרת ספלי מדידה וכיצד  

להוסיף אותם טיפה אחר טיפה בעזרת טפטפת.  

.  oobleckתייצרו סליים ומשקע גס הנקרא בשם 

תייצרו תגובות של תסיסה, דליפה, שינויי צבע וייצור  

ן תערובות ולערוך  ד לגדל גבישים, לסנגז. תגלו כיצ

ניתוחים כימיים. ותערכו סוגים שונים של תצפיות 

 מעניינות לאורך התהליך.

חלק מהחומרים אינם כלולים בערכת הניסויים, כיוון  

(.  2שניתן למצוא אותם בקלות בביתכם )עיינו בעמוד  

עבור אותם חומרים, הערכה מספקת מכלי פלסטיק 

דריכו אתכם  המכסה. הניסויים י  עם כף מובנית בתוך

מה להכניס לתוך מכלים אלה, שלאחר מכן יש לתייג 

בהתאם לתכולה שלהם. במעבדה, חשוב תמיד לתייג 

את כל הדברים בצורה מדויקת. קחו את הדגימות  

מהמכל ולעולם לא מהמארז המקורי שלהם. כם של

שפוך את השאריות לאחר שסיימתם ניסוי, אין ל

 המכל. בחזרה לתוך 

וקים שכל חוקרי צעיר צריך לדעת למבדה כימית יש ח

אותם. הם חשובים למרות שהניסויים שבמדריך זה 

 אינם מסוכנים.

 כיצד לעשות שימוש בטפטפת

לחצו על החלק העליון של הטפטפת 

בין האגודל לאצבע המורה וטבלו את  

   ל. לתוך הנוז  הטפטפתקצה 

ברגע שאתם משחררים את הלחץ,  

 הנוזל יעלה במעלה הטפטפת. 

לחיצה בזהירות,  צעות  באמ

באפשרותכם לגרום לנוזל לטפטף 

 שוב באיטיות החוצה 

בטבליות הצבע נעשה שימוש עבור ניסויים  

רבים. עליכם לעשות רק שימוש בחלקים  

ה השלמה.  י, ולא בטבלי הישל כל טבלי 

יכות קטנות.  לחת ה ישברו את הטבלי

השתמשו בתרשים זה על מנת להגדיר את  

 הצבען של כל טבלייה.  

 בטבליות הצבעכיצד לעשות שימוש 



    

 מהי כימיה?

מילון היה מספר לכם שכימיה הוא המדע של תרכובות, תכונות, מבנה ותגובות של חומר. אולם מה  

מר שהכימיה הינו המחקר המאורגן של כל החומרים: ממה הם עשויים, כיצד  זה באמת אומר? זה או

כיצד מפרקים אותם, מדוע הם מתנהגים כפי שהם מתנהגים ומדוע הם כמו  מחברים אותם יחד, 

 שהם. 

אותם ניתן לחקור בתחום   מיוצר מחומרים כימיים חומר כימי או הינו   – חומר ביקום כל  – כל דבר 

כמו הרבה, נכון? אם כן כיצד המדענים שחוקרים את תחום הכימיה, הנקראים   הכימיה. זה נשמע

על הסדר? ובכן, הם שוברים דברים לקטגוריות קטנות יותר ויותר, מארגנים  בשם כימאים, שומרים  

 אותם על פי התכונות שלהם. 

מיוצר   קחו את הסוכר כדוגמא. סוכר שולחן רגיל הינו חומר בנקרא בשם סוכרוז. סוכרוז למעשה

אלו נקראים בשם  משלושה חומרים אחרים שככל הנראה שמעתם עליהם: מימן, פחמן וחמצן.  

 תכונות שלהם. יבים, ומקוטלגים על פי ה מרכ

בשם אטום. מרכיב מורכב מאטום אחד או ממספר רב של    היחידה הקטנה ביותר של מרכיב נקרא

כם לשבור אטום עוד יותר מבלי לשנות את  אטומים שכולם זהים בדיוק האחד לשני. אין באפשרות

הם יש תכונות שונות האחד מהשני:  ניתן לשבור אטומים למרכיבים קטנים יותר להתכונות שלו. אולם 

 אלקטרונים. טרונים ויפרוטונים, נ

האחד  אולם, כל הפרוטונים בעולם זהים האחד לשני, בדיוק כמו שכל הניטרונים והאלקטרונים זהים 

, והיו שלושה סוגים  לשני, לא משנה לאיזה אטום הם שייכים. זה כאילו שאתם בונים בתים מלבנים

מספר רב של בתים זהים  לות בית אחד בלבד או רים הכולקות ואדומות. עשל לבנים: כחולות, ירו 

 טרונים ואלקטרונים. מייצגות אטומים, והלבנים הכחולות, הירוקות והאדומות מייצגות פרוטונים, ני

  118מרכיבים ידועים. כך שכל מה שאתם רואים עשוי רק מאותם   118-, קיימים רק כבשלב זה

ה מלאכותית  ך מרכיבים אלה אינם טבעיים על כדור הארץ ויוצרו בצורמתו  20-מרכיבים. למעשה, כ 

 כדור הארץ!  בנייה שונות לכל הדברים על לבני 100-במעבדה, לכן אנחנו מדברים על פחות מ

כיצד מספר כל כך קטן שח חלקים מתחברים יחד ומצליחים לייצר כל כך הרבה דברים שונים,  

 ות כל כך? התשובה לשאלה זו היא מה פשר תחום הכימיה. היוצרים אינטראקציה בדרכים רבות שונ

ניסויים מעשיים מהנים   20ערכה זו מאפשרת לילדים לחוות את הקסם שבתחום הכימיה בעזרת 

 של נושאים בתחום הכימיה.   המכסים מגוון רחב

 תופתעו מכל הדברים שניתן לגלות בעולם הכימיה! בואו נתחיל! 

 ל התגליות שלכם. כם הנאה רבה עם כואנו מאחלים ל
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 הרכבת תחנת מעבדה 

 

 

 

עריכת הניסויים, נהגו בהתאם טרם תחילת 

 להנחיות אלה לשם הרכבת תחנת המעבדה שלכם. 

 קקו לדברים הבאיםתזד

 החלקים מהם מורכבת תחנת המעבדה.  17

 המעבדה כך תרכיבו את

לתוך שני מוטות  מבחנה מתלה הכניסו  .1

אנכיים כמוצג באיור. חזרו על אותו תהליך 

עם מתלי המבחנות האחרים ושני המוטות  

 האנכיים האחרים. 

הכניסו את ארבעת המוטות האנכיים לתוך  .2

 .בסיס התחנה כמוצג באיור

מהדקים לתוך המוטות  ה 9הכניסו את כל  .3

לשנות תן האנכיים. כולם ניתנים להזזה וני

 את מיקומם עבור הניסויים בהתאם לצורך.

מחזיק  תא הכניסו את מחזיק הכלי על פני  .4

 שבצד שמאל של התחנה. הכלי

   

 רחבות מבחנות  מבחנות קטנות 

 צלחת פטרי 

מחזיק כלי  

 וחלקים 

 מזרק מבחנות קטנות 

 בקבוקון ארלנמייר 

 רחבות מבחנות 

 כרטיסי ניסוי 

 קטנות מבחנות 

 ! ם כרטיסים אלההתחילו ע

מופיעים על גבי כרטיסי הניסוי. עליכם להתחיל    9עד  1ניסויים 

ולערוך את הניסויים בסדר המספרי שלהם. ניסויים  1עם ניסוי 

 מופיעים במדריך זה.   20עד  10



 10ניסוי  

 שמן ומים 

 תזדקקו לדברים הבאים

 

 

טן, ספל מדידה גדול, מרית מעץ, מבחנה  ספל מדידה ק

עם מכסה )אופציונלי(, שמן זית או שמן   רחבה וגבוהה

 לניקוי כלים. ים, מים, נוזל  צמח

 כך תערכו את הניסוי

מ"ל   30השתמשו בספל המדידה הקטן למדידת  .1

של מים. מזגו אותם לתוך ספל המדידה הגדול.  

של שמן ומזגו אותם  מ"ל   30לאחר מכן תמדדו 

לתוך ספל המדידה הגדול. למה אתם שמים לב  

 בנוגע לאינטראקציה בין השמן למים? 
רבוב לתוך המבחנה  השתמשו במרית מעץ לע .2

הרחבה והגבוהה, הבריגו את המכסה ונערו אותה  

בנמרצות לערבוב. לאחר מכן תנו לנוזל לעמוד  

דקות. שימו לב למה שקורה לשמן   30בצד למשך 

 ולמים. 
וסיפו מספר טיפות של נוזל  פתחו את המבחנה. ה .3

כלים לתערובת השמן והמים. הבריגו את המכסה  

כולה עד שנראה  שוב על המבחנה ונערו את הת

. מה אתם רואים שקורה  שהשמן והמים התערבבו 

 לשמן ולמים בשלב הזה?

 מה קורה? 

שמן ומים אינם מתערבבים מכיוון שמולקולות המים הינן  

רי  לא פולאריות. פו השמן אינן פולאריות בעוד שמולקולות 

משמע שצד אחד של המולקולה מכיל מטען מעט חיובי בעוד  

מעט שלילי. מים נחשבים לפולאריים   הצד האחר מכיל מטען ש

ן, ומושך  יותר מאטום המימ מכיוון שאטום החמצן גדול הרבה

את האלקטרונים השליליים לכיוון שלו. דבר זה משפיע על  

 המים יוצרים אינטראקציה עם מולקולות אחרות. הדרך שזה 

ארוכות   שלא כמו המים, שמנים אינם פולאריים. זאת מכיוון ששמנים כוללים שרשראות 

ם ומימנים, להם אין קצוות טעונים באופן חיובי ושלילי בצורה שונה מאלו של  של פחמני 

תכשיר ניקוי  שאר מעורבבים ברגע שאתם מוסיפים יהשמן והמים מסוגלים לה המים.

חומר מתחלב. חומר מתחלב גורם לכך שהמים והשמן  כמו מכיוון שתכשיר הניקוי פועל 

קולרית. היכולת הזו של תכשיר ניקוי היא זו  מסוגלים להתערבב ברמה המול

בתוך מים  לפרק חלקיקי לכלוך שומניים, כמו מזון שומני שנדבק לצלחת, שמאפשרת לו  

 תם. כך שניתן לשטוף או



 11ניסוי  

 צבעים זזים 

 תזדקקו לדברים הבאים

ה כימית, ספל מדידה גדול,  מחולקות לשמונה חלקים, תחנמבחנות קטנות עם מכסים, טבליות צבע 

 לאוזניים, נוזל כלים. צלחת פטרי, טפטפת, חלב, מקל 

 כך תערכו את הניסוי

ית הצבע האדום.  כשמינית מטבלמ"ל מים והוסיפו  4מלאו את המבחנות הקטנות בכמות של  .1

ית הצבע.  הבריגו את המכסה על המבחנה. נערו אותה על מנת לערבב את המים ואת טבל

 האחרות.  חזרו על שלב זה על ידי שימוש בטבליות צבע צהובה וכחולה בשתי המבחנות 

מקמו את תחתית צלחת הפטרי על הבסיס של נתחנה הכימית. השתמשו בספל המדידה  .2

 מ"ל חלב. מזגו אותם לתוך בסיס צלחת הפטרי.   25גדול למדידת כמות של ה

ה האדומה, הכחולה והצהובה במרכז  התמיסהשתמשו בטפטפת להוספת מספר טיפות של  .3

 צלחת הפטרי. 

זל הכלים. לאחר מכן טבלו את מקל האוזניים לתוך מרכז  נוהמקל לאוזניים לתוך הכניסו את  .4

ות הצבע ברגע שמקל האוזניים בא במגע עם  סלתמי שקורה הפטרי. מה אתם רואים  צלחת

 החלב? 

 

 מה קורה? 

, החלב נחשב לתחליב המכיל מים, מולקולות שומן וחלבונים.  10כמו תערובת תכשיר הניקוי שבניסוי 

ת בתוך החלב, כך  נמשכים למולקולות השונות המצויותכשיר הניקוי  חלקים שונים של מולקולות 

ן זזות, מולקולות תכשיר הניקוי מושכות  במהירות דרך החלב. בזמן שה שתכשיר הניקוי מסוגל לנוע  

 את התמיסות הצבועות דרך החלב. 

 

 

 

 

 

 

 



 12ניסוי  

 הקצפה כימית 

 תזדקקו לדברים הבאים

 ה כימית, סודה לאפייה, חומץ ביתי, נוזל כלים, מים. מבחנות, תחנ 2

 כך תערכו את הניסוי

במים לגובה של סנטימטר אחד במבחנה. לאחר מכן הוסיפו חצי   המבחנות 2מלאו את  .1

סנטימטר של חומץ לכל אחת מהמבחנות. לבסוף טפטפו חמש טיפות של נוזל כלים לתוך  

 אחת משתי המבחנות. 

 הוסיפו כף אחת של סודה לאפייה לכל אחת מהמבחנות והשוו כיצד הקצף מתנהג.  .2

 

 מה קורה? 

  הינו בסיס. והסודה לאפייה  הון שהחומץ הינו חומצבשתי המבחנות התמיסה מקציפה בנמרצות מכיו

הקצף נופל במהרה חזרה במורד המבחנה ללא תכשיר הניקוי, אולם הקצף נשאר יציב למשך פרק  

מקיף את  בתוך המבחנה עם תכשיר הניקוי. יציבות זו נגרמת על ידי תכשיר הניקוי, הזמן ארוך יותר  

ות המיוצרות כתוצאה מהתגובה אינן מכילות אוויר רגיל, אלא יותר נכון  הבועות עם שכבת הגנה. הבוע

 דו תחמוצת הפחמן נוצר כתוצאה מהתגובה. 

 

 

 

 

 

 

 



 13ניסוי  

 בלש חומצות 

 

 מה קורה? 

  בר אינו גורם הדסודה לאפייה גורם להיווצרות של בועות. בנוזלים שאינם חומציים,   בנוזלים חומציים,

ה באפשרותכם לזהות אלו נוזלים חומציים ואלו לא. התהליך של שימוש  להיווצרות של בועות. מתוך ז 

 בכלים ובשיטות להפרדה, לזיהוי ולכימות חומרים נקרא בשם ניתוח כימי. 

    

 

 

ברגע שסודה לאפייה )סודה לשתייה( מגיבה עם  

ת דו תחמוצת הפחמן )אותו גז  חומצות, מיוצר

ת  שאתם מכירים מהניסוי הקודם(. תוכלו לראו

 תגובה זו בתוך הבועות המופיעות בנוזל. 

ראות אם הם  ול כעת תוכלו לבחון מגוון נוזלים 

ברגע שמוסיפים  מייצרים תגובה חומצית מבעבעת  

 להם סודה לאפייה. 

 תזדקקו לדברים הבאים

מתלים של מבחנות, כף מדידה, סודה   2-מבחנות ו 3

לאפייה, נוזלי בדיקה )למשל: קולה, תה קר, שמן  

מונדה, מיץ תפוחים, משקאות  בישול, חלב, לי

 תוססים או נוזלים אחרים מהמקרר שלכם(. 

 כך תערכו את הניסוי

הבדיקה שלכם  מלאו מבחנה באחד מנוזלי  .1

 לגובה של שני סנטימטרים בתוך המבחנה. 

ראו שהם כבר  עם חלק מהנוזלים, ת .2

מבעבעים או תוססים. על מנת לוודא  

בלבלים בעבוע זה בתגובה  שאינכם מ

ערבבו נוזלים אלה בעזרת  לסודה לאפייה, 

כף מדידה עד שלא נראות יותר בועות.  

לאחר מכן הוסיפו כפית גדושה של סודה  

לאפייה לנוזל ושימו לב לאם הוא מבעבע או  

 לא. 

 לימונדה  תה קר  קולה  נוזל בדיקה 
משקה 

 תוסס 
שמן   חלב 

 בישול 

האם זו 

 חומצה?
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 בלש אבקות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

של חומרים  לבדוק שתי תכונות בניסוי זה באפשרותכם 

)מסיסות בתוך מים וייצור של גז עם חומצה( ולמדו  

כיצד באפשרותכם לעשות שימוש בתכונות אלה על  

 מנת להבחין בין שלוש אבקות לבנות הנראות זהות. 

 תזדקקו לדברים הבאים

מבחנות קטנות, תחנה כימית, כף   2ספלי מדידה,  3

מדידה, כפית, אבקת סוכר, קורנפלור, סודה לאפייה,  

 מים. 

 כך תערכו את הניסוי

יס כפית אחת של  הכנר לתנו למישהו אח .1

פל אחד, כפית אחת של  אבקת סוכר לתוך ס

קורנפלור לתוך ספל אחר וכפית של סודה  

לתוך ספל שלישי, כך שלא תדעו איזה  לאפייה  

 חומר נמצא באיזה ספל. 

 בדיקת מסיסות המים  . א

מלאו את שלושת המבחנות במים לגובה של   .2

ו  שלושה סנטימטרים בתוך המבחנה. מקמ 

 הכימית.  התחנהאותן בתוך מתלה 

לכל מבחנה, הוסיפו כף גדושה של אחת מתוך   .3

שלושת האבקות הלבנות, תוך שאתם מוודאים  

שאתם מכניסים אבקה שונה בתוך כל מבחנה.  

ערבבו כל מבחנה. שימו לב כיצד מתנהגות  

 האבקות הלבנות השונות בתוך המים. 

 ייצור גז בעזרת בדיקת חומצה  . ב

גובה  לאו את שלושת המבחנות בחומץ ביתי למ .4

של סנטימטר אחד. מקמו אותם בתוך מתלה  

 התחנה הכימית. 

גדושה של אחת  לכל מבחנה הוסיפו כף  .5

משלושת האבקות הלבנות, תוך שאתם  

מוודאים שאתם שמים אבקה שונה בכל  

מבחנה. ערבבו כל מבחנה. שימו לב  

להתנהגות השונה של כל אחת מהאבקות  

 ות בתוך החומץ. הלבנ

 מה קורה? 

מתמוססים בתוך   סודה לאפייה ה ו אבקת הסוכר . א

המים, כך שלא ניתן לראות כלום. הקורנפלור  

בתחילה נשאר כמו גבשושיות השוכבות בתוך המים  

ברגע שאתם    ולאחר מכן יוצר תערובת מעורפלת

מערבבים אותה. כעת תוכלו לזהות את הקורנפלור.  

תר מחלקיקי הסוכר  חלקיקי העמילן גדולים הרבה יו

 ואבקת האפייה, כך שהם אינם מתמוססים. 
במבחנות עם אבקת הסוכר והקורנפלור, לא תראו   . ב

בה עם  . אולם הסודה לאפייה מגי ה של בעבוע בתגו

החומץ במטרה לייצר בועות של דו תחמוצת הפחמן.  

זמן  כעת באפשרותכם לזהות את הסודה לאפייה. וב

החומר הכימי  ש דעים תהליך ההעלמה, אתם יו

יא אבקת הסוכר. זיהיתם את כל שלושת  השלישי ה 

      ללא כל צורך לטעום אותם! ם החומרי
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 אי בלון מתנפח באופן עצמ

 

 

 

 

בבלון ניתן גם לעשות שימוש על מנת ללכוד גזים המגיעים  

 מתוך תגובה כימית. 

 תזדקקו לדברים הבאים

ן גומי, סודה  משפך, כף מדידה, ספל מדידה קטן, בלו

 לאפייה, חומץ, בקבוק מים מפלסטיק. 

 כך תערכו את הניסוי

לתוך  הכניסו ארבע כפות גדושות של סודה לאפייה  .1

בלון לא מנופח שנמתח מראש. יתכן ותצטרכו אדם  

 שיסייע לכם להחזיק את הבלון. 
מ"ל של חומץ לתוך בקבוק מים מפלסטיק.   5מזגו  .2

משכו את פיית הבלון מעל הבקבוק, והרימו את  

שהסודה לאפייה נופלת למטה לתוך   הבלון כך 

 החומץ.

שימו לב. תגובה תתרחש וגז דו תחמוצת הפחמן   .3

ייווצר. החזיקו את הפיה של הבלון היטב על  

 הבקבוק כך שהיא לא תיפול. 

 

 מה קורה? 

החומץ והסודה לאפייה מגיבים יחד. גז, כלומר דו תחמוצת  

הפחמן, מיוצר. הגז מקבל נפח גדול הרבה יותר ממה שתפס  

חיב וממלא את הבלון.  רץ והסודה לאפייה, כך שהוא מהחומ

ה. אתם כבר מכירים אותו  הגז הזה אינו מזיק למעש

עם הניסויים האחרים   ם , כמו גהסודהמהתסיסה שבבקבוק 

   שבערכה זו. 
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 דיו בלתי נראה 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 תזדקקו לדברים הבאים

מבחנות קטנות, תחנה כימית, מרית מעץ, נייר   2

טפטפת, סודה לאפייה, מים,  סינון, צלחת פטרי, 

 (, חומץ ביתי, מקל לאוזניים. 7מיץ כרוב )מניסוי 

 כך תערכו את הניסוי

מלאו מבחנה קטנה בחצי כמות של מים   .1

 והכניסו כף קטנה של סודה לאפייה לתוכה. 

  מלאו את המבחנה השנייה במיץ כרוב  .2

סנטימטרים. הוסיפו שתי  לגובה של שני  

 טיפות של חומץ. 
לחת הפטרי.  הניחו את נייר הסינון על צ .3

בעזרת הטפטפת, טפטפו את תערובת  

הכרוב האדום והחומץ על הנייר עד שהוא  

נצבע לחלוטין. לאחר מכן המתינו עד שהוא  

ך יום  משמתייבש לחלוטין, מה שעשוי להי

 שלם. 
אחד של מקל האוזניים לתוך   טבלו קצה  .4

תמיסת הסודה לאפייה. השתמשו בקצה  

ו לציור  הרטוב של מקל האוזניים לכתיבה א

על נייר המסנן הצבעוני היבש. שימו לב  

   למה שקורה.

 מה קורה? 

תם כותבים בעזרת תמיסת סודה לאפייה על נייר  כאשר א

הסינון ספוג במיץ כרוב, הכיתוב יופיע בצורה ירקרקה,  

, מיץ  למרות שהתמיסה חסרת צבע. כפי שאתם כבר יודעים 

י או בסיסי.  ויכול לציין באם משהו חומצ מחוון כרוב מהווה 

בגלל הסודה לאפייה, המים שמוסיפים לנייר הסינון הינו  

 .  המחוון בסיסי, לכן הוא מדהה את 
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 תמיסות מלוחות ומתוקות 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 אזהרה! 

לעולם אין לעזוב את זכוכית המגדלת  

בשמש. סכנה להתלקחות! לעולם אין  

להסתכל ישירות לתוך השמש, בין אם  

הזכוכית. אתם  בעיניים חשופות או דרך 

 עלולים להתעוור! 

 

 שימו לב!

במידה ואתם ממיסים  

כמות כל כך גדולה של  

מלח )או סוכר( בתוך  

שחלקו אינו נמס   מים

בתחתית המכל,  

משמע שהתמיסה  

אינה מסוגלת לספוג  

יותר, אתם עשויים  

הוא "מלא".  להגיד ש 

כאשר תמיסה אינה  

למוסס יותר  מצליחה 

את החומר, הדבר  

נקרא בשם "תמיסה  

רוויה" בשפת  

 הכימאים. 

 תזדקקו לדברים הבאים

כף מדידה, מים,   , מבחנות קטנות, תחנה כימית, טפטפת 2

 זכוכית מגדלת, סוכר, מלח שולחן. 

 כך תערכו את הניסוי

במבט ראשון, סוכר ומלח נראים דומים למדי. בחנו   .1

אותם בקפידה מתחת לזכוכית מגדלת ונסו לגלות את  

 ההבדל. 
מבחנות נקיות בתוך מתלה המבחנות  מקמו שתי  .2

שבתחנת המעבדה שלכם. הכניסו כף מדידה אחד  

של סוכר בתוך אחת מהמבחנות. לאחר מכן,  

השתמשו בטפטפת להוספת מעט מים. ספרו את  

מספרן המדויק של הטיפות הנוספות. שימו לב למה  

שקורה לסוכר. נערו את המבחנה מעת לעת בזמן  

טיפות עליכם להוסיף   שאתם מוסיפים את המים. כמה

 לראות את הסוכר? לפני שלא תצליחו יותר 
ערכו את אותו ניסוי עם המלח. באיזה הבדל אתם   .3

מבחינים? כאשר מלח וסוכר הפכו לבלתי נראים,  

האם זה אומר שהם נעלמו? חקרו גם באם  

באפשרותכם להמיס פחות או יותר את אותה כמות  

 סוכר בתוך מים חמים. 

 מה קורה? 

ל מגוון החומרים בתוך מים תלויה בהרכב שלהם.  המסיסות ש 

ות, כך שהם גם  מלח וסוכר, לדוגמא, מורכבים מלבני בנייה שונ

עם זאת,  מתנהגים בצורה שונה ברגע שאתם ממיסים אותם.  

  ,רוב החומרים ,. ככלל ף אחד מהם לא ייעלם הלכה למעשהא

ובכמויות  תמוססו במהירות גבוהה יותר כגון סוכר ביתי, י 

גדולות יותר בתוך מים חמים מאשר בתוך מים קרים. אולם,  

מלח שולחן נחשב ליוצא דופן. המסיסות שלו בקושי תלויה  

   בכלל בטמפרטורה. 
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 הצמחת גבישי מלח 

 

 

" הוא  תסנין " 

השם לנוזל  

 מסונן. 

 מה קורה? 

במידה ומים מתאדים מחוץ לתמיסת המלח הרווי,  

כמות עודפת של  סה בסופו של דבר תכיל התמי

מלח. הדבר בהדרגה גורם להיווצרות של גבישי  

מלח בצורת קוביות קטנות. במידה ואתם מוציאים  

המזעריים  באופן סדיר את הגבישים המשניים 

ביותר וממשיכים לעשות שימוש רק בגבישים  

היותר גדולים, באפשרותכם לגדל גבישים  

 יפהפיים.  

במידה ואתם בוחנים מלח וסוכר מתחת לזכוכית מגדלת,  

תראו את הגבישים בצורת קוביות קטנות )מלח( או את  

הגבישים בעלי קצוות מלוכסנים )סוכר(. עם מעט סבלנות  

 ודאגה, תוכלו לייצר גבישי מלח גדולים יותר יפים במיוחד. 

 תזדקקו לדברים הבאים

ספל מדידה גדול, נייר סינון, משפך, מבחנה רחבה, תחנה  

צלחת פטרי עם מכסה, כף מדידה, פינצטה, מים,   כימית, 

צנצנת עם מכסה מוברג, מלח )בעדיפות למלח גבישי, מלח  

 ים טהור או מלח למדיח(, סוכר גבישי, מדבקות. 

 כך תערכו את הניסוי

  25-מלאו את ספל המדידה הגדול בכמות של כ .1

מ"ל של מים. בזמן שאתם מערבבים, המיסו כמות  

תית  של מלח כך שחלק ממנו נשאר לא מומס בתח

 הספל. 

 נייר הסינון. מהרכיבו מסנן  .2
סננו את תמיסת המלח לתוך המבחנה הרחבה   .3

תסנין.  ומלאו את צלחת הפטרי במחצית הכמות ב

מקמו את הצלחת במקום שקט וכסו אותה  

 חתיכת נייר סינון. ב
אחרי יום עד יומיים, גבישים יופרדו מתוך   .4

ור  התמיסה ויצטברו בתחתית הצלחת. לייצ 

גבישים גדולים יותר, הוציאו את הגבישים היפים  

ביותר בעזרת הפינצטה ומקמו אותם בתוך  

המכסה של צלחת הפטרי. סננו את התמיסה  

ת באמצעות מסנן לתוך  שנותרה פעם נוספ

 מבחנה.
הוסיפו תמיסה זו לגבישים הגדולים שבמכסה   .5

צלחת הפטרי. מקמו את המכסה שוב במקום  

של דבר תקבלו גבישים   שקט. בדרך זו, בסופו

גדולים ויפים. השוו את הצורה שלהם לזו של סוכר  

 גבישי. 
 בפסולת הביתית. השליכו את השאריות  .6



 19ניסוי  

 מטף עם דו תחמוצת הפחמן 

 

 

 

 אזהרה! 

ניסוי זה כולל להבת אש פתוחה. נדרשת  

 מבוגר.  השגחה של אדם 

ניסוי נוסף: להבת 

 גפרור

מלאו ספל בכמות של שליש מים  

כם טבליה לתגובת  לתו סיפו והו 

סיסה. הדליקו גפרור והורידו  ת

אותו באיטיות לתוך פתח הספל.  

הסתכלו מקרוב לראות מה עושה  

 הלהבה.

מלא בפחמן דו חמצני  הספל מת

יה.  מהתחתית, שם נמצאת הטבלי 

האוויר שבתחתית הספל עובר  

למקום אחר מכיוון שהוא קל  

משקל יותר מפחמן דו חמצני.  

שהלהבה של הגפרור   ברגע 

שוקעת לתוך שכבת הגז הבלתי  

  בהנראית, היא נכבית כיוון שאין 

 אותו.  שיבעיר יותר חמצן  

 

יש שתי תכונות   מים המוגזיםלגז בתוך הסודה ול

מיוחדות החושפות מדוע עושים בו שימוש המטפים  

רבים. באפשרותכם לחקור זאת בעצמכם בקנה מידה  

 קטן. 

 תזדקקו לדברים הבאים

מ"מ,   7וגבוהה, דיסק עם חור בגודל   מבחנה רחבה

ת תסיסה, צלוחית  פלסטיק, טבלייה לתגוב צינור 

 קרמיקה, מים. 

 כך תערכו את הניסוי

הכניסו קצה אחד של צינור הפלסטיק לתוך   .1

החור של הדיסק, רחוק מספיק כך שהוא  

נשאר בחור בבטחה. מלאו את המבחנה  

. )ברגע שאתם שמים  במים כמעט עד הסוף

ה, הצינור לא אמור  את הדיסק על במבחנ

 לבוא במגע עם המים(. 

צלוחית. מקמו  מקמו את הנר הדולק על ה .2

ה במרחק קטן מהמבחנה, אולם קרוב  אות

מספיק כך שהצינור יגיע מהמבחנה לנר.  

ת תסיסה לתוך  הוסיפו טבלייה לתגוב

 המבחנה ולאחר מכן הדליקו את הנר. 
דחפו את הדיסק חזק כלפי מטה על הקצה   .3

יון של המבחנה, תוך איטום מלא של  העל

המבחנה. כוונו את קצה המבחנה מפלסטיק  

 לעבר להבת הנר. שימו לב. 

 מה קורה? 

המרכיבים המרכזיים שבטבליות לתגובת תסיסה  

מגיבים בתוך מים. תהליך זה מייצר את גז דו תחמוצת  

הוא מכבה את להבת הנר מכיוון שהוא כבד  הפחמן. 

ביב לפתיל הנר,  יותר מאוויר. הוא מפזר את החמצן ס 

   לו זקוקה הלהבה על מנת להמשיך לבעור. 



 20ניסוי  

 הפרדת תערובות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תזדקקו לדברים הבאים

משפך, נייר סינון, מבחנה רחבה וגבוהה, תחנה כימית,  

 ספל מדידה גדול, כף מדידה, מים, אדמה, חול 

 כך תערכו את הניסוי

שוב  כלפי מטה למרכז. קפלו קפלו את המסנן  .1

קונוס  ך. מקמו את  א מכחצי העיגול שיוצאת 

המסנן לתוך המשפך ולחלחו אותו במעט מים  

שיסייעו לו להידבק לצדי המשפך. מקמו את  

המשפך ואת נייר הסינון לתוך המבחנה הרחבה  

 והגבוהה. חברו את המבחנה לתחנה הכימית. 

  50מלאו את ספל המדידה הגדול בכמות של  .2

מ"ל מים ולאחר מכן הוסיפו מעט אדמה וחול.  

החול בתוך המים  ערבבו את האדמה ואת 

 בעזרת כף. 
תנו לבלילה לעמוד בצד למשך מספר דקות   .3

 והסתכלו מה קורה. 

ילת המים המלוכלכת לתוך נייר  מזגו את בל .4

הסינון שבמשפך. למה אתם שמים לב שקורה  

 בזמן שאתם עושים זאת? 

ר הסינון  תנו למבחנה לשבת בצד עד שניי .5

  התייבש. בדקו את תכולת נייר הסינון. למה אתם 

 שמים לב? 

 

 מה קורה? 

מכיוון שהוא  שקע לתחתית הספל , החול בהתחלה ניסוי זה מראה שבאפשרותכם להפריד תערובות בצורה פיזית.  

חלקיקי האדמה והחול מהמים באמצעות סינון, הנחשב  ם. קוראים לזה שיקוע. לאחר מכן, הפרדתם את כבד יותר ממי

מנוזל. נייר הסינון מכיל חריצים קטנים המונעים מחלקיקים מוצקים גדולים  ם לתהליך של הפרדת חלקיקים מוצקי

מולקולות המים היותר קטנות בהרבה מסוגלות לעבור בקלות דרך המסנן. נייר הסינון אינו מושלם:  לעבור דרכו. אולם, 

בתהליך של הכנת   בתהליך הסינון נעשה שימוש   שעדיין יכולים לעבור דרך המסנן. מסוימיםקטנים ישנם חלקיקים  

מים ולחלקיקי  -לתמיסת הקפה  לתוך ספל הקפה אולם מאפשרמשקעי קפה גדולים כניסה של קפה. מסנן הקפה מונע 

    קפה קטנים יותר לעבור. 
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 Kosmosאיכות ובטיחות של  

עם ניסיון ומומחיות של יותר ממאה שנה בפרסום ערכות לניסויים  

. ערכות Kosmosמדעיים העומדים מאחורי כל מוצר הנושא את השם 

תוכננו על ידי צוות מנוסה של מומחים ונבדקו תוך   Kosmosהניסוי של 

פיתוח והייצור. בכל הקשור התייחסות מיטבית במהלך שלב ה

אלה נערכים בהתאם לתקני הבטיחות   לבטיחות המוצר, ערכות ניסוי

והאמריקאיים, כמו גם קווי ההנחיה הבטיחותיים  האירופאיים

הקנייניים שלנו. על ידי עבודה בשותפות עם שותפי הייצור שלנו ועם 

, באפשרותנו לשלוט בכל שלבי הייצור.  מעבדות בדיקת הבטיחות

שלנו,  וד שמרבית המוצרים שלנו מיוצרים בגרמניה, כל המוצרים בע

   ללא קשר למקור, מיוצרים בהתאם לאותם תקני איכות המחמירים.



ונות עבור כל התמונות שהינן  המפרסם עשה כל מאמץ לאתר את הגורמים המחזיקים בזכויות על התמ

ונות לא עודכנו, הם מתבקשים לספק עדות לידי  בשימוש. במידה ובמקרה מסוים בעלים של זכויות על תמ 

ות כך שהם זכאים לקבל תשלום עבור תמונה בהתאם לתקן  המפרסם באשר לזכויות שלהם על התמונ

 התעשייתי. 
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 שינויים טכניים. ו את הזכות לבצע אנו שומרים לעצמנ

 הודפס בטאיוואן. 
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