
 

 

 

 

 מיקרוסקופ 

 ניסויים 

מטבע יכולה  . בליעה של סוללה עם תא לחצן או מטבע סוללה עם תא לחצן או ר זה מכיל מוצ

השליכו סוללות משומשות באופן  לגרום לכוויות כימיות פנימיות תוך שעתיים ולגרום למוות. 

ילדים. במידה ואתם חושדים לגבי  מידי. הרחיקו סוללות חדשות ומשומשות מהישג ידם של 

מיקום שלהם בחלק גוף כלשהו, גשו לבדיקה רפואית באופן מידי. בקשו   בליעת סוללות או

אדם מבוגר בלבד  ההתעסקות עם סוללות תיעשה על ידי תמיד מאדם מבוגר להחליף סוללות. 

   ויש להרחיק אותן מהישג ידם של ילדים.
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 התקנת הסוללות: 

א כלולות.  , לLR06/AAסוללות  3  -, ו, כלולהCR2032  1מוצר זה מצריך סוללת 

ד. עיינו בתרשים על מנת לדעת כיצד הסוללות יוחלפו על ידי אדם מבוגר בלב

. לעולם אין להטעין סוללות לא נטענות. סוללות  להוציא ולהכניס את הסוללות

נטענות יש להוציא מהמשחק טרם טעינתן ואת הסוללות הנטענות יש להטעין 

- לות )פחמןתחת השגחה של אדם מבוגר. אין לערבב בין סוללות אלקליות, רגי

קדמיום(. אין לערבב בין סוללות משומשות לבין סוללות -ענות )ניקלאבץ( או נט

או מסוג דומה. את  חדשות. יש לעשות שימוש רק בסוללות מהסוג המומלץ 

תרשים(. הוציאו  הסוללות יש להכניס  בהתאם לקוטביות הנכונה שלהן )עיינו ב

ללות סוללות מהמשחק בעת אחסנה למשך פרק זמן ארוך או במידה והסו

  .מגעי החשמללעולם אין לגרום לקצר את ריקות. 

 



 

 

 

 

 כיצד לכוון את התאורה של המיקרוסקופ שלכם?

 תאורה עקיפה 

זוהי התאורה הכי פשוטה וקלה להתקנה מכיוון שתעשו שימוש בתאורה 

 יקרוסקופ שלכם.האחורית שכבר קיימת במ

בחומר   עם סוג זה של תאורה, באפשרותכם לצפות רק בחומר שקוף או

  שמאפשר חדירה מינימלית בלבד של אור.



 

 

 

 

 

 המסננים

באמצעות סיבוב הגלגל על הבמה, באפשרותכם לעשות שימוש במסננים בהירים 

   וצבעוניים לצפייה ברכיבים שהינם בלתי נראים תחת תאורה לבנה.

 תאורה ישירה 

היא מאפשרת לכם לעשות שימוש בתאורה מעל החומר העכור )האטום(, מה 

   אור לעבור דרכו.יא לא מאפשרת לשאומר שה



 

 

 

 

 הכנת השקופיות שלכם 

 כנים זמניים

  מכינים אותם.אחר שזמן מאוד קצר ל לאפשר הסתגלותכנים זמניים נועדו 

עבור סוג זה של כן, תזדקקו לשקופית ולפינצטה. מקמו את החפץ שברצונכם 

על החלק העליון להתקנת  מדבקת כיסוילצפות בו על גבי השקופית ומקמו 

    הכן.



 

 

 

 

 

 קבועים כנים 

את הכנים הקבועים ניתן לשמור למשך מספר ימים. השתמשו במחט להנחת 

שברצונכם  ולאחר מכן מקמו את האובייקט טיפה קטנה של מים על השקופית

לצפות בו. קחו מדבקה שקופה לכיסוי ומקמו אותה על השקופית. מדבקת  

את ההכנה. לאחר מכן, באפשרותכם   תמעך את טיפת המים ותקבע הכיסוי

. כאן באפשרותכם לכתוב את התאריך מדבקה בקצה השקופית שלכםלמקם 

    ואת סוג האובייקט. 



 

 

 

 

 המיקרו פורס 

ברכיב זה נעשה שימוש על מנת לבצע חתכי רוחב בתוך אובייקטים. מקמו את  

את הדגימה על אחד משני החורים ולאחר מכן סובבו את הגלגל ואספו 

     החתיכה.



 

 

 

 

 הכנות לקראת עריכת תצפית בהגדלה קטנה

באפשרותכם לעשות שימוש בצלחת פטרי על מנת לצפות בקלות על 

     הישפך.אובייקטים מוצקים. דבר זה יכול למנוע מהם ל

 כיצד פועלת ההגדלה? 

    את מספר העינית במספר העדשה.על מנת לחשב את ההגדלה, הכפילו 

 

 סיכום 



 

 

 

 

 תחילת עבודה 

 הפעלת המיקרוסקופ

פעילו את התאורה, לאחר מכן מקמו את שקופית "הסיבים" על ה .1

גימת הכותנה. במה. להתחלה, הטוב ביותר הוא לעשות שימוש בדה

     . X 100הכניסו עדשה 



 

 

 

 

 

הורידו את העדשה למטה רחוק ככל הניתן על ידי שימוש בגלגל  .2

    ת סימן כחול מטושטש.והסתכלו דרך העינית. אתם אמורים לראו

 

 

 



 

 

 

 

 העלה 

צאו למצוא עלה ירוק יפה ובקשו מאדם מבוגר לחתוך לכם חתיכה ממנו.  

רה על  הניחו את העלה בצורה שטוחה על שקופית והשתמשו בתאורה ישי 

 מנת לצפות בו. 

( ומשמש המשכיות  1החלק התחתון נקרא בשם פטוטרת ). לה נחשב למבנה פשוט ע

( היא  3. הלמינה, או הלהב )הם כמו השלד של העלה( 2ול. הוורידים )של הגבע 

 הרקמה של העלה. לכל צד של הלמינה יש שני סוגי תאים בעלי שני תפקידים שונים. 

 



 

 

 

 

 מחט האורן 

  מחט של אורן מתפקד כמו עלה על עץ.

התפקיד שלו הוא ללכוד את השמש כך שהעץ יכול לחיות. למחט יש פיונית  

 את מחט האורן לשונה שהופך ( בדיוק כמו לעלה. מה 2לסטידה ירוקה )( ופ1)

מחטי אורן מקובצות יחד באותה  5עד  2עונת החורף ובקור. היא העמידות ב

    (.3קבוצה )

 



 

 

 

 

 החיננית  

 חיננית עשויה למעשה ממספר פרחים:

גם הם  ( משמשים2( יוצרים פרח שלם והצינורות הצהובים )1עלי הכותרת )

(. בעזרת המיקרוסקופ, תראו  3כפרחים. בתוך הצינור, תמצאו גרגרי אבקה )

 (.4רק את השכבה החיצונית של האבקה, הנקראת בשם אקסין )



 

 

 

 

 עלה הכותרת של הוורד 

 

 

 

 הוורד הינה פריחת שיח הוורדים. 

  עלי  בצבע כחול! ואפילודים מגיעים בכל הצבעים: וורוד, לבן, אדום, כהה וור

( במגוון צבעים. הצבעים  1הכותרת עשויים ממספר גדול של תאי צמח )

יחד במטרה לייצר צבע אחיד אחד לוורד. עלי הכותרת משמשים מתערבבים 

גם כאמצעי הגנה מפני מתקפות חיצוניות. מה שאתם רואים דרך המיקרוסקופ  

 ( של עלה הכותרת.2היא האפידרמיס )



 

 

 

 

 הדשאלהב 

  

 

   להב הדשא הינו עלה שלעולם אינו צומח לבד.

אותו שורש בודד.  ( צומחים יחד תמיד מתוך  1מספר גבעולים של דשא )

אינם חודרים   ( )כך שחרקים3) ( ולשונית2גבעולים אלה מוגנים באמצעות נדן )

( המאפשרות לו 4לתוך הנדן(. כמו העלה של העץ, להב של דשא כולל צלעות )

 לצמוח.



 

 

 שקית תא

 (.1שקית תה מכילה כמה מאות פיסות של עלה תה )

כאשר ועוברים ייבוש טרם הכנסתם לתוך השקית. למעשה, עלים אלה נובלים 

הוא משחרר את הריחות   כלומר:  –מוזגים מים מעל שקית התה, התה מפעפע 

ה, יתכן ותוכלו  ואת הרכיבים שלו. במידה ואתם מבחינים בתה באיכות גבוה

 לראות גם תאי צמחים בדיוק כמו על עלה של עץ.

 

 



 

 

 

 

 זרע של פרח החמנייה 

 . פרי יבש בעל זרע בודדברמה הבוטנית, זרעי פרח החמנייה הם 

קליפה. הקליפה מגנה על החלק  ( הנקראת בשם1) ממעטפתהוא מורכב 

הנקרא הפנימי מפני מתקפות חיצוניות. בחלק הפנימי, תוכלו למצוא חומר לבן 

, ייצור את ההתחלות של צמח  ( והעובר, שברגע ששותלים אותו2בשם חלבון )

  חדש.

 



 

 

 

 

   פקעת הבצל

ריסת חתיכה שקופה ודקה. השתמשו  פקלפו בצל והשתמשו באזמל ל

 בתאורה עקיפה. 

(. הם מאוד גדולים ונראים לעין על  1מה שאתם רואים הם תאי צמח )

(,  2שים בקווים ישרים. תאים עשויים מגרעינון )ל, פרו האפידרמיס של הבצ

(. שני רכיבים אלה מוקפים בחומר  3שהוא המרכז החי ומבועית מלאה בנוזל )

 (.4) נוזלי הנקרא בשם ציטופלזמה

 (. 6( ומופרד מהתאים האחרים באמצעות דופן )5ם )התא מוגן על ידי קרו 



 

 

 

 

   ועמילן הבננ

(, אולם  2( וממברנות )קרומי תא( )1רעיני תא )באפשרותכם לראות ג

 התאים אינם מאורגנים היטב כמו בשכבות של בצל. 

( בכל מקום.  3הוא שבאפשרותכם לראות גרגרי עמילן ) מה שמפתיע בבננות

אלו הם מאגרי מזון לתאי הפרי. ברגע שהבננה מבשילה, מולקולות העמילן  

בננות  ר של סוכר, וזוהי הסיבה לכך שקטנות יותהגדולות הופכות למולקולות 

   בשלות מתוקות יותר מבננות לא בשלות.

 

 



 

 

 

 

  כרשה

כרישות הן ירק שצומח מתחת לאדמה. רק העלים בולטים מעל האדמה 

(1.) 

(. למעשה, עלים אלה לוכדים את אור  2הן מורכבות מתאי צמח גדולים )

תחתון, שלאחר מכן נאכל על ידי בני  בצמיחת החלק ההשמש במטרה לסייע 

   אוויר לא טוב.הן במזג אוויר קר והן במזג אדם. עלים אלה מסוגלים לעמוד 

 



 

 

 

 

  אצות ירוקות

 אלו הן האצות השכיחות ביותר הקיימות בעולם. 

( אולם הפעם הן בצורת חוטים  1מה שאתם רואים במיקרוסקופ הן אצות תלי )

צמח רבים המסודרים בצורה מסודרת. הצבע  (. חוטים אלה עשויים מתאי 2)

   הירוק נובע מהכלורופיל. 

 



 

 

 

 

   עמילן שעועית

 (.1)  שעועית ירוקה הינו צמח המכיל תרמילים אכילים

שעועית  תרמילים של מוכרות בתור ירקות, בדיוק כמו חומוס, סויה ועדשים. הן 

נראים ריקים אולם למעשה ש(: אלו הם עיגולים קטנים 2מכילים עמילן ) ירוקה

      מכילים את מאגרי האנרגיה של הצמח.



 

 

 

 

   קליפה של עגבנייה 

 מבחינה בוטנית, עגבניות נחשבות לפרי. 

(. הן מסייעות  1קליפות של עגבנייה מורכבות מתאי צמח מסודרים היטב )

במיוחד בהגנה על החלק הפנימי מפני חרקים. יתכן ותבחינו גם בפיגמנטים  

     (.(2) כרומופלסטיםת התאים )אלו ידועים בשם רים אצבעוניים היוצ

 



 

 

 

 

   פלפל

 עבור תצפית זו, הכול תלוי בסוג הפלפל. 

(  1פלפל לרוב הינו גרוס: לכן הוא מורכב ממספר רב של חלקיקים מוצקים )

(: אלו הם 2. תוכלו להבחין גם בגרגרי פלפל שלמים )בצורות ובגדלים שונים

. באפשרותכם לראות את תאי וטפים ולאחר מכן מייבשיםגרגרי יער שק

     האפידרמיס של גרגרי היער גם בהגדלה נמוכה.

 

 



 

 

 

 

    פטרייה

 ת ריקבון עץ.על גבי שקופית דגימה, תמצאו חתיכת פטריי

עץ לח. מתחת למיקרוסקופ, תראו את התאים   זוהי פטרייה שאוהבת לתקוף

לו הן "בייבי  ראו מספר נקבוביות. א(. עם מעט מזל, ת1שיוצרים את הכובע )

      פטריות" הנפלטות על ידי הפטרייה.

 

 



 

 

 

 

    ת רוקפורגבינ

 השטיחו חתיכה של כתם כחול וצפו בו בהגדלה נמוכה.

גבינת רוקפור עשויה מתערובת של חלב כבשים ופטרייה מיקרוסקופית  

(. מה שאתם רואים במיקרוסקופ היא  1) פניציליום רוקפורטי  הנקראת בשם 

   (.2הפטרייה שכבר צמחה על גבי משטח הגבינה )את 

 



 

 

 

 

   פניצילין

מגיע מאותה משפחה כמו הפטרייה הכחולה ילין שעל להב הדגימות הפניצ

 ניתן למצוא על גבינת הרוקפור. ש 

עתוק הם הנבגים המתירים את הש(: אלו 1ראות קונדיופורים ) באפשרותכם ל

    (2אות שנים בתור אנטיביוטיקה )ן הינו בשימוש מזה משל הפטרייה. הפניצילי 

 

 



 

 

 

 

   קשקשים של דגים

 . (1מתחת למיקרוסקופ, באפשרותכם לראות את הקווים המפוספסים )

מקביל דגים נולדים ומתפתחים עם אותו מספר קשקשים: הקשקשים גדלים ב

ם  לגדילתו של הדג. כך שבאפשרותכם לדעת את גילו של הדג מתוך הקווי

    שלו! המפוספסים



 

 

 

 

   נחשקשקשים של 

 (.1גופו של הנחש מכוסה בקשקשים היוצרים אפידרמיס )

בכל צורה או צבע. החלק החיצוני של הנחש עשוי  קשקשים אלה יכולים לבוא 

קוראים  (, אותו מאבד הנחש מספר פעמים במהלך החיים שלו )2מעור דק )

    ((.3לזה בשם השלה )

 



 

 

 

 

    נוצות של ציפור 

 (.2( ומסקאפוס מלא בקרטין )1עשוי מקולמוס מקודש ) החוטר המרכזי

שזורים  ( ה4( מחוברים לחוטר ומחולקים לאלפי חודים מזעריים )3קרנים  )הדו

     האחד בשני ובעלי ווים קטנים בקצוות. זה מה שמאפשר לציפור לעוף.

 

 



 

 

 

 

    הבטן  –החגב 

   החגב הינו חרק המצוי בעולם כולו בשכיחות גבוהה.

מספר זנים ידועים בתור חגבים אולם לכולם יש מבנה זהה של בטן. לגוף שלו 

( 3עור מת( )( ובטן. הבטן מורכבת מקוטיקולה )2(, בית חזה )1יש ראש )

    שהינו עור מאוד קשה המציע הגנה מפני החלק החיצוני.

 



 

 

 

 

     הרגליים –החגב 

 רגליים. 6בדיוק כמו כל החרקים, לחגבים יש 

למרחק. זנים   ץ( ומסייעות להם לקפו1האחוריות שלהם ארוכות )הרגליים 

ס"מ. באפשרותכם לראות את   80מסוגלים לקפוץ למרחק של כמעט  מסוימים

( בדיוק כמו  2חת למיקרוסקופ. יש למבנה הרגל עור מת )מבנה הרגל מת

     לבטן.

 



 

 

 

 

     הכנפיים –החגב 

 ( 1כנפיים של חרק מורכבות מרשת של וורידים )

של הוורידים שבבטן החרק. שול )קצה( ים הראשיים הינן שלוחות ששת הווריד

הצלע הינו הווריד העליון ביותר של הכנף בעוד שהוורידים האחרים נפגשים  

ומתחלקים במטרה להעניק לכנף החרק את המבנה שלו. אותו מבנה קשה של  

      כנף הוא שמאפשר לחרקים לעוף.

 

 



 

 

 

 

    שלכםהתאים בתוך הפה 

מרבית התאים שבדגימה שלכם מתים אולם עדיין יש להם את אותו מבנה 

ם החיים של בעלי החיים, בזהה למה שקורה בתאי כמו שיש לתאי

 הצמחים: 

ך הציטופלסמה (. בתו2טופלסמה )בתוך צי(, או מרכז חיים, טבול 1גרעינון )

קופ שלכם אולם  ישנם מאגרי מזון קטנים מדי למראה אפילו עם המיקרוס

מזינים את התאים כך שהם יכולים לחיות. התאים מוגנים על ידי הממברנה 

אין להם  (. תאים של בעלי חיים שונים מתאים של צמחים בכך ש3)הקרום( )

     צורה רגילה והם יכולים להיות קיימים בגדלים שונים. 

  



 

 

 

 

    השערות

לגוף, הנקרא בשם  דגימת השיער שלכם מציגה רק את החלק שצומח מחוץ

החלק "המת" של השיער. מבנה השיער האנושי הינו  שהינו למעשה, (1מוט )

( העשויים מחומר שנקרא  2קשקשי, היות שהוא מורכב ממאות תאי תירס )

בשם קרטין. החלק "החי" של השיער נמצא בחלק הפנימי של העור שלכם 

     (. שיער צומח מתוך השורשים.3ונקרא בשם השורש )

  



 

 

 

 

     הציפורניים

 מטריצת ציפורן מתחת לעור.מתוך  ציפורניים צומחות 

נקרא בשם "השול החופשי" הוא  –הקצה העליון של הציפורן צומח בחופשיות  

 (. החלק שמפריד את הציפורן מהשול החופשי נקרא בשם "רצועת 1)

(,  3(. בדיוק כמו עם השיער, הציפורניים עשויות מקרטין )2" )אוניכודרמלית

    ת מבנה קשקשי זהה.והינן בעלו



 

 

 

 

     חוטי כותנה

מצמח   הוא מגיע (.1מה שאתם רואים על שקופית הדגימה הוא סיב כותנה )

(. סיבי כותנה נארגים במטרה לייצר בגדים. לשם כך, הסיבים  2הכותנה )

מגולגלים יחד, לאחר מכן משלבים אותם במטרה ליצור את מבנה פריט 

  הלבוש.



 

 

 

 

    משיחוטי 

, הפעם סיב שנלקח מהפקעת של זחל תולעי משי  חוט הינו סיב טבעי נוסף

( בהם נעשה שימוש  2הדקים ביותר ) משי נחשב לאחד מהסיבים  (.1)

   בתעשיית הטקסטיל. הוא בשימוש לייצור סדינים, שמלות ועניבות.



 

 

 

 

   צמרחוטי 

פילו ארנבות ים אבל גם מהלמות, האלפקות, העזים ואכבש צמר מגיע מה

 ( 1האנדורה )

מ"מ(.  5-( ויכול להיות מאוד דק )בקוטר של פחות מ2ר עשוי מקרטין )סיב צמ

סיבי צמר נארגים או נסרגים: באפשרותכם לראות גם את התפרים שבאפודה 

 דרך המיקרוסקופ. 

 



 

 

 

 

   ניילון

הניילון הינו סיב סינתטי עשוי  , על ידי דופונט 30 -בשנות ה עם המצאתו

 מפלסטיק.

( מתחת למיקרוסקופ. בניילון נעשה 1לק לחלוטין )באפשרותכם לראות סיב ח

לייצור זיפים עבור מברשות  שימוש בתעשיית הטקסטיל אולם הינו בשימוש גם 

 שיניים. 



 

 

 

 

   פוליאסטר

 פוליאסטר הינו סיב פלסטיק מתחרה לניילון.

  הבגדים המיוצרים , פוליאסטר הינו בשימוש ברוב50 -עם המצאתו בשנות ה

(. למעשה, קשה  1סיב פוליאסטר גם כן חלק לחלוטין ) מסיבים סינתטיים.

לראות את ההבדל במבנה בין סיב פוליאסטר לבין סיב ניילון מתחת  

 למיקרוסקופ. 

  

  



 

 

 

 

   אקריליק 

הוא הומצא במטרה להחליף צמר של  סיב אקרילי הינו סיב סינתטי נוסף.

(  1שהוא מעט יותר גדול )בעלי חיים בבגדים חמים כגון סוודרים. זהו סיב חלק 

 ם. ימשני סוגי הסיבים הקודמים. לסיבים עשויים להיות מספר סימונים ליניארי



 

 

 

 

     גרביונים

 .(1) גרביונים מיוצרים מבסיס פוליאמיד

( הקלועים יחד. בהסתכלות מתחת  2ניילון. אלו הם סיבים )זהו שם נוסף ל

צורה של רשת. נוסף על  למיקרוסקופ, יתכן ונראה כי הגרביונים מיוצרים ב

(. סיב זה מעניק 3) לייקרההפוליאמיד, יצרנים מוסיפים סיב הנקרא בשם 

   מאפשר להם להימתח להקלה על הלבוש.לגרביונים מרקם גמיש, מה ש

 

 



 

 

 

 

    הספוג

 (. 1ספוג עשוי מפוליאורתן )חומר פולימרי( )

זהו חומר   אתם שוטפים כלים.מים כשהמבנה הנקבובי מאפשר לו לספוג 

קרצוף נוספה ת שבשימוש ל. השכבה השוחק50 -סינתטי נוסף שיוצר בשנות ה

 ועשוי מסיבי פוליאמיד קלועים.  70 -בשנות ה

  



 

 

 

 

    ץ' סקו

, סקוץ' היה במקור  50-עם המצאתו על ידי המהנדס השווייצרי בשנות ה

 ל.בשימוש על ידי הצבא לפני שאומץ על ידי תעשיית הטקסטי

הוא מורכב משני רכיבים. הרכיב הראשון, "הלולאות", מורכבות מסיבים  

רכיב  (. ה1בבד בצורה לא מסודרות )סינתטיים משולבים בסיבים אלסטיים 

(. לחיזוק,  2ם" , מורכבים מסיבים מוצקים עשויים מפלסטיק )השני, "הווי

  הסיבים המשולבים מתחברים אל ומסתבכים בתוך הווים.

  

  



 

 

 

 

     פוליסטירן )קלקר(

פוליסטירן הינו חומר פלסטי שניתן לדחוס ולעצב בזמן שהוא עדיין נשאר  

(.  1פי שאתם יכולים לראות, פוליסטירן עשוי מכדורים קטנים )כ קל משקל.

ד דחוסים. לכן  כאשר מעצבים אותם, כדורים אלה לוכדים אוויר והופכים למאו

יזת חפצים שבירים כיוון שהוא נחשב לחומר  אנו עושים שימוש בפוליסטירן לאר

 שסופג היטב זעזועים. 

  



 

 

 

 

      מחט ואזמל

 עורכים ניסוי היות שתשימו לב לחפצים חדים. היזהרו בזמן שאתם 

בהגדלה נמוכה. הוא עשוי ממתכת ואנחנו יכולים  ( 1שימו לב לחוד המחט )

כם לשים לב גם לראות שהקצה מיוצר במטרה לייצר חוד מושחז. באפשרות

(. במידה ומפתח  2האזמל או מפתח הברגים )לאבזרי מתכת אחרים, כגון 

 הברגים פגום, תראו סימנים של שחיקה על המתכת. 

  

  



 

 

 

 

     מטבע

מטבע יורו,  סנטים של ל מצאו מטבעות שונים לצפייה. כל מטבע שונה.

(.  2ל הראש לכל מדינה )(, אולם עיצוב שונה ע1עיצוב זהה בזנב )יש לדוגמא, 

  ( בזנב.3מה שונים )כלי לחיפני בריטי כולל את המלכה על הראש וחלקים של 

  



 

 

 

 

      שטרות כסף

שטרות כסף מכוסים בדוגמאות קטנות במטרה להקשות על השכפול 

 שלהם.

( וסימן מים  1על השטר של חמישה יורו לדוגמא, תוכלו לראות כוכבים קטנים )

(. על שטר חמישה פאונד לדוגמא, תוכלו לראות גם מרקמים  2ם )עם פני

 נסתרים וטקסט שקשה לפענוח.

  

  



 

 

 

 

      ם מיקרופיל

  זהו האבזר האידיאלי לשימוש בסרטי ריגול.

ם מאפשר לכם להדפיס טקסט מיקרוסקופי. לכן אנו יכולים להדפיס  מיקרופיל

ל גבי שקופית הדגימה, אתם מסמכים ארוכים על פני רצועת נייר מזערית. ע

( בעזרת המיקרוסקופ,  1) ABCאמורים להיות מסוגלים לקרוא את האותיות 

 אולם בלתי אפשר לקרוא את האותיות בעין בלתי מזוינת. 

  



 

 

 

 

       עיפרוןמילוי 

 (.1באפשרותכם לצפות במילוי העיפרון בהגדלה נמוכה )

חודד. הוא עשוי מגרפיט ומחרס, שני חומרים אורגניים.  יפרון מכאן, מילוי הע

שני חומרים אלה משאירים סימן ברגע שהם באים במגע עם דף נייר.  

באפשרותכם להבחין בקו עיפרון מתחת למיקרוסקופ ולראות שהקו אינו סדיר 

 ון שהדבר תלוי בכמות בגרפיט שנשאר.( כיו2)

  

 



 

 

 

 

       נייר

  השתמשו בדף מתוך נייר עיתון צבעוני. לעריכת ניסוי זה,

נייר העיתון עליו   עברו מעיכה והשטחה.של עץ ותאית, אשר  נייר עשוי מסיבים 

 ומחוספסים יותר. אתם מסתכלים הינו באיכות לא טובה, והסיבים גדולים 

  



 

 

 

 

      בעיםהדפסה בארבעה צ

 מתוך נייר עיתון צבעוני. שו בדףניסוי זה, השתמ  לעריכת

(.  1זה מודפס על ידי שימוש בשיטת הדפסה בארבעה צבעים ) נייר עיתון

ק מסביבו, לאחר מכן צבע אדום  ירקר  כחולשחור מודפס ראשון על הדף, צבע 

)מגנטה( ולבסוף הצבע הצהוב. זאת הסיבה לכך שכאשר מסתכלים על תמונה  

   הצבעים הם תערובת של נקודות מזעריות.מודפסת, 

  

 



 

 

 

 

       מגבת נייר

 שעברו מעיכה והשטחה.שוי מעץ ומסיבי עיסה הנייר ע

פר שכבות הסופגות הם סוג מיוחד של נייר. מגבת נייר עשוי ממס מגבות נייר

שת של  ישנה ר (. מתחתיו1נוזל הודות לחורים קטנים שעל משטח הנייר )

 סיבים קלועים שמחזיקים את הנוזל.

  



 

 

 

 

       סוכר

לעריכת ניסוי זה, שימו קצת סוכר בתוך צלחת פטרי וצפו בו בהגדלה  

 נמוכה.

לצפות בגבישים  (. הוסיפו מעט מים כעת ונסו 1תראו גבישים לא סדירים ) 

. זה עתה הכנתם תמיסת סוכר: הסוכר נראה בזמן שהם נמסים באיטיות

ם. למעשה, כל הסוכר שם אולם כעת הוא בלתי נראה, אפילו "נעלם" בגלל המי

 מתחת למיקרוסקופ. 

  

  



 

 

 

 

       אבקת שוקולד

בהסתכלות דרך המיקרוסקופ, באפשרותכם לפענח חלקים שקופים קטנים 

מהמשקאות  65% -כ – הם גרגרים של סוכראלו  –בין החלקים החומים 

גרגרים עם גרגרים של סוכרוזה,  הם למעשה סוכר. ה דהעשויים מאבקת שוקול

שהוא אותו סוג של סוגר כמו סוכר טחון או קוביות סוכר שאנשים מכניסים 

 לתוך הקפה או התה שלהם.

  



 

 

 

 

      גבישי מלח

 (.1מדבקת מכסה )שימו מלח שולחן על השקופית הראשונה וכסו את זה ב

כפיות של מים   4-יות של מלח וכפ 3עבור השקופית השנייה, ראשית מזגו 

ערבבו להמסת המלח ולאחר מכן הוציאו טיפה של מים ושימו  חמים לתוך כוס. 

סתכלו. על השקופית בצד, לאחר מכן תאותה על השקופית שלכם. השאירו 

  "חדשים": ברגע שהמים מתקררים, הגבישים נוצרו מתוך  , הגבישיםהשנייה

בעלי צורות גאומטריות  ן ולכ אינם פגומים המלח המומס! הגבישים החדשים

 (.2סדירות )

  

 



 

 

 

 

       אבק

מצאו אבק על חתיכה של רהיט גבוה, אספו אותם בעזרת נייר דבק ולאחר 

 מכן מקמו את חתיכת נייר הדבק על השקופית. 

ובת של כל "הפסולת" האורגנית סביב  אבק אינו חומר אחד בודד, זה יותר תער

אתם  (. 1מכיל לעתים קרובות שיער מת ותאי עור מתים )הבית. לדוגמא, אבק 

( מתוך החומר ממנו מיוצרים הבגדים שלכם ואפילו  2עשויים גם לראות סיבים )

 חרקים מתים! 

  



 

 

 

 

       אבנים

לאבנים לקח כמה אלפי שנים להיווצר. באפשרותכם לצפות בחלוקי אבן 

 שכיחים בהגדלה נמוכה.

(. נסו למצוא אבנים 1ם שלהן )הסתכלו על המשטחים וההרכבים השוני

(. אבן ספוג  4( או אבן ספוג )3(, גרניט )2מעניינות להסתכל עליהם, כגון שיש )

 בת לסוג של סלע געשי.עשויה מבועות ונחש

  

 



 

 

 

 

      חול

 ה בשם גרגר של חול.לעתים קרובות אנחנו קוראים לז

עליהם  (. הסתכלו1אבל בחופן של חול, ישנם למעשה מספר אבנים שונות )

הרבה דברים שונים בחול של ים:  בתוך צלחת פטרי בהגדלה נמוכה. תמצאו 

רץ, אבן חול ואף חתיכות מזעריות של צדפים. חופים חוליים נוצרו בעקבות  קוו

 תנועה של הים: המים "קורעים" חתיכות של סלע מהצוקים. 

  



 

 

 

 '' בע"מיבוא ושיווק על ידי מרמלדה ילדים " 

 


