
 

 

 

 דינוזאור מאובן 

 ערכת חפירה 

 מדריך הוראות ולמידה 



 הוראות 

)חוקר מאובנים( מצריך סבלנות וזהירות, מה שנדרש גם במציאת  להיות פלאונטולוג

 הדגימות האותנטיות שבערכת החפירות שלכם.

הכינו את עמדת העבודה שלכם. החפירה המדעית הזו יכולה לגרום להרבה לכלוך,  .1

לכן מקמו את גוש החפירה שלכם על גבי צלוחית נייר מוצקה או על נייר עיתון.  

 פה, בצעו את החפירה שלכם בחוץ.במידה ומזג האוויר י

הדגימה קבורה בתוך גוש החפירה שלכם. חפרו בזהירות לתוך הגוש בעזרת הכלים  .2

במידה וגוש החפירה קשה מדי, נסו לרכך אותו באמצעות הוספת מים.  שסופקו לכם. 

 מזגו מעט מים על הגוש והספיגו אותם בתוכו. 

סביבה. סבלנות היא המפתח,   ברגע שאתם מוצאים את הדגימה, אנא וודאו לחפור .3

אין לנסות לחטט  שימו לב:על מנת שלא לגרום נזק לדגימה העדינה והשברירית.  

 בדגימה שנחפרה רק באופן חלקי אחרת היא עשויה להישבר.

 שטפו את הדגימה שלכם במים להסרת לכלוך שנשאר. .4

קראו את כל האזהרות ונהגו בהתאם לכל ההנחיות בקפידה. נדרשת השגחה של   בטיחות:

אדם מבוגר. שמרו מידע זה, כתוהות ומספרי טלפון אצלכם לעיון בעתיד. מוצר זה עומד  

. במידה וילד רגיש לאבק, אתם רשאים לבחור לעשות ASTM F963בדרישות הבטיחות 

לא תיקח על עצמה  JMWיסוי. חברת מכירות שימוש במגן עיניים ו/או במסכה בעת עריכת הנ

מכל סוג שהוא הנובעים כתוצאה מ או בהקשר  כל אחריות על נזקים ישירים או עקיפים

לשימוש או לשימוש הלא נכון באחד מהמוצרים המיוצרים. באמצעות המשך עריכת 

שלו  ניסוי/פעילות זו אתם מסכימים ומודעים לכך שמוצר זה מותר לשימוש בהתאם לייעוד 

 ובאחריותכם בלבד.

 

 

 

 

 

 

 

 



 מדריך למידה 

 מהם מאובנים?

מאובנים הם השאריות של בעלי חיים פרהיסטוריים וצמחים. מאובן אינו חפץ ממשי, כמו  

עצם או עלה, אלא יותר העתק מדויק של החפץ המקורי העשוי ממינרלים. למאובנים לוקח  

משמע "נחשף"   fossilisמיליוני שנים להיווצר וחשובים ביותר עבור מדענים. המילה הלטינית 

ה משיגים מאובנים. אנשים חופרים אותם מחוץ לסלעים הסובבים וזוהי בדיוק הדבר שב

 חפירה. תהליך שנקרא בשם  –אותם 

דוגמאות למאובנים כוללים עצמות, שיניים, צדפים, טביעות עלים, קנים וטביעות רגל. 

מאובנים יכולים להראות לנו כיצד בעלי חיים השתנו עם הזמן וכיצד הם מתקשרים האחד 

 הידע שיש לנו אודות העבר הפרהיסטורי מגיע מהמאובנים שאנחנו מגלים.לשני. חלק גדול מ

למרבה הצער, רוב היצורים החיים העתיקים מעולם לא הפכו למאובנים. כשהם מתו, אוכלי  

נבלות אכלו אותם, הם נרקבו או שנשחקו ועפו על ידי הרוח והמים עד שנעלמו. רוב 

לעולם לא יימצאו. יתכן והם קבורים עמוק מדי, או  ככל הנראה המאובנים הנדירים שנוצרו  

שיתכן והם ממוקמים בחלקים של העולם בהם אף אחד אינו מבצע פעולות חפירה. יצורים  

 עתיקים רבים ככל הנראה לא השאירו מאובנים בכלל. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 כיצד נוצרים מאובנים? 

אובנים של חלקי הגוף הקשים של בעלי ישנן דרכים רבות בהן נוצרים מאובנים, אולם המ

החיים כגון עצמות, שיניים, שלדים חיצוניים ושריונים בדרך כלל מיוצרים ברגע שבעל החיים  

מת וגופו נקבר במהירות בתוך בוץ או חול. עם חלוף הזמן, יותר ויותר שכבות של משקעים 

נרקבים   –והפרווה  העור, האברים   –מכסות את השאריות. החלקים הרכים של בעל החיים  

בשקט. אולם החלקים הקשים של בעלי החיים שאינם מתפרקים במהירות נסגרים בתוך  

משקע. בהדרגה, החומרים הכימיים שבתוך בעל החיים נשארים ללא שינוי. מים המוחדרים  

 עם מינרלים נספגים לתוך החומר הקשה ומחליפים את החומרים הכימיים המקוריים. 

 

 

 

במקרים מסוימים, חומר קשה כגון עצמות, נרקב לאחר שהמשקע התקשה לתוך סלע, ויוצר  

תבנית של בעל החיים במקום ריק בתוך הסלע. כאשר מינרלים מחלחלים בתוך התבנית 

 שכפול אבן מדויק לאורגניזם המקורי.  – יציקהומתקשים, הם יוצרים 

לע של האובייקט המקורי. מכיוון  לא משנה באיזו דרך נוצר, מאובן הינו העתק דמוי ס

 באותו צבע כמו האורגניזם שהחליף.  שההרכב הכימי שלו שונה, מאובן אינו בהכרח

 

 

 

 

 

 

 



 מי מוצא מאובנים? 

היא יותר   פלאונטולוגים. פלאונטולוגיהמאובנים לרוב מתגלים על ידי מדענים הנקראים בשם  

מאש רק למצוא ולזהות מאובנים. תחום עיסוק זה מוקדש להבנת התהליכים שהביאו לידי  

המקור וההכחדה של על האורגניזמים השונים שחיו על פני כדור הארץ שלנו. פלאונטולוגים  

חוקרים הן את עולם בעלי החיים והן את עולם הצמחים, כך שחייבת להיות להם הבנה טובה  

ן ביולוגיה, גאולוגיה, אקולוגיה, אנתרופולוגיה, ארכאולוגיה, ואפילו בתחום מדעי  בתחומים כגו

כמו פאזל  המחשב! מיומנויות אלה מסייעות לפלאונטולוגים להרכיב  את רישום המאובן

הרכבה ענקי. ולמרות שישנם הרבה חלקים חסרים, דגימות חדשות מתגלות כל הזמן, מה 

 לחשוף את הסיפורים של העבר.שמאפשר לפלאונטולוגים להמשיך ו

 עובדה מדעית מגניבה:

כרישים   – רקמה רכה שאינה מתאבנת כנדרש  –מכיוון שהשלדים שלהם עשויים מסחוס 

 השאירו אחריהם מעט מאוד מאובנים עליהם יכולים מדענים לערוך מחקרים. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 כיצד עובדים פלאונטולוגים

המרוץ לגלות דינוזאורים חדשים הביא לידי כך שציידי מאובנים וותיקים עשו שימוש בשיטות 

המהירות ביותר שהיו להם על מנת לחפור ולהוציא מאובנים מהאדמה, לרבות דינמיט.  

פלאונטולוגים מודרניים זהירים הרבה יותר, עובדים לאט ובצורה שיטתית כך שהם אינם 

 של עדות למאובן.הורסים אפילו חלקיק קטן  

הם מבלים זמן רב  בעוד שפלאונטולוגים מבלים את זמנם בחוץ בצייד אחר מציאת מאובנים, 

אף יותר בניקיון המעבדה, בזיהוי ובבדיקת התגליות שלהם. הם עושים שימוש במקדחות,  

באזמלים, במכושים ואף במברשות שיניים לחפירת המאובנים. הם מנקים את המאובנים 

י שיניים מזעריים ובעזרת מברשות קטנות ורכות, והם עושים שימוש בעזרת קיסמ

במיקרוסקופים על מנת לבחון את התגליות שלהם. הם רושמים את הממצאים שלהם ביומני  

 תיעוד ומסמנים את התגליות שלהם על מפה.

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 מה יכולים ולא יכולים לספר לנו מאובנים 

היווצרות המאובנים, החלקים  להיווצרותם של מאובנים. בתהליךלוקח מיליוני שנים עד 

הרכים של בעלי החיים נרקבים ונעלמים, ונשארים רק החלקים היותר קשים כגון עצמות 

ושיניים שהופכים למאובנים. המשמעות לכך היא שפלאונטולוגים חייבים לנסות לבנות מחדש 

 . מת איבר היה לבעל החייםכל אורגניזם מבלי לדעת איזה עור או שריר או רק

איננו יכולים באמת לדעת באיזה צבע היו הדינוזאורים או איך הם באמת נראו כשהם היו  

כולל העור והשרירים שלהם. כמו כן אין באפשרותנו לדעת בוודאות כיצד הם נשמעו שלמים 

או כיצד התנהגו. כל הדברים האלה יש לבין מתוך אלפי רמזים שנחשפים בעקבות מחקר  

 זהיר שנערך בתחום שאריות מאובנים.

וטי רקס,  ברכיוזאורוסכיוון שאף אחד אינו באמת יודע כיצד באמת נראו דינוזאורים כגון 

 באיזה צבע נראה לכם שהם היו? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 צואה מאובנת 

רמזים אודות דינוזאורים שאינם ניתנים לחשיפה  עקבות מאובנים מספקים לפלאונטולוגים

באמצעות עצמות בלבד. הם אינם למעשה חלקים של בעלי החיים המאובנים עצמם, אלא 

הם נותנים לנו רמזים באשר לדרך שבה בעלי חיים מוכחדים התנהגו. יתכן והדבר החשוב 

ם היווניות עבור  ביותר באשר לצואת בעלי חיים מאובנת, המוכרת בשם צואה )מתוך המילי

 "dungגללים( ו( "- "stone  הצואה יכולה לא רק לספר לנו מה אכל בעל החיים .)אבן( "

לארוחת בוקר, הם עשויים לספק לנו גם אלו בעלי חיים וצמחים חלקו יחד את הסביבה ברגע 

 נתון.

ייצר צואה מסוימת. יתכן  למרבה הצער, כמעט בלתי אפשרי לזהות בדיוק איזה בעל חיים 

 אפילו צואה שניתן למצוא בסמוך לשלד מאובן לא יוצרה על ידי אותו בעל חיים. ש

 

 עובדה מדעית מדהימה: 

אינצ'ים מאחד מבני  6רגל, ברוחב של  1הצואה הגדולה ביותר הינה ככל הנראה באורך של 

 משפחת הטירנוזאורוס. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 עצמות של דינוזאורים 

     

 

זנים ידועים.   1000טיקה!( וקיימים מעל קיבשת )אפילו באנטרהתגלו בכל  םירומאובני דינוזא

עצם של דינוזאור נחתך ומלוטש לעתים קרובות תוכלו לראות את מבנה התא של  ברגע ש

יכולות להגיע   דינוזאוריםהעצם שנראה כמו תבנית מעניינת של קווים ומקטעים. עצמות של 

 במבחר רחב של צבעים, וכל חתיכה ייחודית! 

יו בגודל של בן אדם. חיות ענקיות, מרביתם השבים על דינוזאורים כעל בעוד שאנו חו

הדינוזאורים הקטנים ביותר לא היו גדולים יותר מיונה שאתם עשויים להיתקל בה בפארק.  

שלדים שלמים של דינוזאורים נדירים ביותר לחשיפה, ושחזורים רבים של דינוזאורים  

 לאותם זנים. מספר אינדיבידואלים שונים המשתייכים מסתמכים על עצמות מתוך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


