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  הורים ומטפלים יקרים

ילדים מפתחים יכולות קוגניטיביות שונות דרך משחק. מחקרים מדעיים מצביעים על כך שהם נהנים 
 מאד לגלות תגליות שונות תוך כדי ביצוע ניסויים. במצב זה משוחרר מוליך עצבי בשם דופאמין.

 
מוטיבציה, לימוד ופרס ולכן ניסויים קשורים למצב של הדופאמין ידוע כאחראי על רגשות כגון 

 הרגשה טובה. כך שאם הלימוד הינו חוויה חיובית, הוא יעודד את המוח לפתח כישורים מגוונים.
 

מכוונת לפיתוח של צעצועים חינוכיים המשלבים הנאה יחד עם לימוד על  Scinec4youאי לכך, חברת 
 ידי עידוד הסקרנות והרצון להתנסות.

 
 ראו למטה אילו כישורים ניתן לפתח באמצעות משחק חינוכי זה!
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 כללי בטיחות
 

 עתידי.קראו את ההנחיות לפני השימוש, עבדו לפי ההנחיות ושמרו אותן לשימוש  -
 יש להרחיק ילדים קטנים וחיות בית מאזור הניסויים. -
 שנים. 8יש לאחסן את ערכת הניסויי הרחק מהישג ידם של ילדים מתחת לגיל  -
 יש לנקות היטב את כל הציוד לאחר השימוש. -
 יש לוודא שכל הצנצנות והבקבוקים סגורים היטב ומאוחסנים באופן מסודר לאחר השימוש. -
ול ריקים וכאלו שלא ניתן לסגור שוב לאחר פתיחתם מועברים לפסולת בצורה יש לוודא שכלי קיב -

 מסודרת.
 יש לשטוף ידיים היטב לאחר ביצוע הניסוי. -
 אין להשתמש בציוד שלא סופק יחד עם הערכה או הומלץ לשימוש במדריך זה. -
 ם.החומרים המיוצרים אינם מותרים לשימוש חוזר במידה וחל שינוי בצבעם, ריחם או במרא -
-Benzyl Salicylate, Hexyl Cinnamaldehyde, Dמכיל רכיבים כימיים העשויים לגרום לאלרגיות ( -

Limonen Citral, Lilial, Hydroxy-citronellal.(  

 מידע כללי לעזרה ראשונה
: יש לשטוף את העיין במים זורמים בכמות רבה, יש להחזיק את העין במקרה של מגע בעיניים -

 נדרש. יש לפנות לטיפול רפואי מיידי.פתוחה אם 
: יש לשטוף את הפה במים, לשתות כמות של מים. אין לעודד הקאה. יש לפנות במקרה של בליעה -

 לטיפול רפואי מיידי.
 את החומרים והאריזות. עמכםבמקרה של ספק, יש לפנות לטיפול רפואי ללא דיחוי. יש לקחת  -
 ואי.במקרה של פציעה יש לפנות תמיד לטיפול רפ -

 הנחיות למבוגרים משגיחים
יש לקרוא ולפעול לפי הנחיות הבטיחות והנחיות לעזרה ראשונה. יש לשמור הנחיות אלו לשימוש  -

 עתידי.
 בלבד. 8ערכת הניסויים הינה לשימוש עבור ילדים מעל גיל  -
המשגיחים מכיוון שיכולותיהם של ילדים הינן מגוונות כל כך, גם בתוך אותה קבוצת גיל, על המבוגרים  -

לבצע אבחנה לגבי הניסויים הבטיחותיים לילדים מסויימים. ההנחיות המופיעות במדריך זה אמורות 
 לתת למבוגרים המשגיחים את היכולת להעריך אילו מהניסויים מתאימים לכל ילד.

על המבוגרים המשגיחים לשוחח ולהסביר את האזהרות ואמצעי הבטיחות לילד או לילדים לפני  -
 צוע הניסויים.התחלת בי

איזור הניסוי יישמר נקי ממכשולים כלשהם ויהיה מרוחק מאזור אחסון של מזון. על האיזור להיות  -
מואר ומאוורר כראוי וקרוב למקור מים. יש לבצע את הניסויים על שולחן יציב ומאוזן הכולל כיסוי עמיד 

 לחום.
 להרחיקם מבגדים או בדים עדינים.ערכת ניסוי זאת כוללת צבענים שעשויים להכתים במגע. יש  -
ערכת הניסוי מכילה כפפות העשויות להיות מיוצרות מגומי טבעי. חומר זה עשי לגרום לתופעות  -

 אלרגניות.

רשמו באיזור הריק משמאל את מספר הטלפון של מרכז המידע הארצי 
לרעלים או מספר הטלפון של בית החולים המקומי. הם יאפשרו התייעצות 

 .שיש לנקוט במקרה של תסמיני הרעלה לגבי צעדים

 

 במקרה של צורך בחיוג חירום:
 112| אירופה  000| אוסטריה  999| בריטניה  911 –ארצות הברית 
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 רשימת הרכיבים הכימיים המסופקים בערכה

 בסיס סבון חומר בריח תפוח
H317  עלול לגרום

 לתגובה אלרגנית בעור
H319  גורם לגירוי עיניים
  חמור

 ,SODIUM STEARATE,גליצרין מים, רכיבים: 
PROPYLENE GLYCOL, SORITOL, SODIUM 
LAURATE, SODIUM LAURETH SULFATE, 

DISODIUM LAURYL SULFOSUCCINADE, SODIUM 
CHLORIDE, STEARIC ACID, LAURIC ACID, 

PENTASODIOM PENTETATE, TETRASODIUM 
ETIDRONATE 

H411 רעיל לבעלי חיים ימיים עם השפעות ארוכות-
 טווח

 הצהרות זהירות
P391 יש לאסוף במקרה של שפיכה או נזילה 

 )CAS # 144-55-8סודיום ביקארבונאט (
 מנדרינה-חומר ריח

 HEXYL CINNAMAl, BENZYL: בושם, רכיבים
SALICYLATE, CITRAL, LIMONENE, BUTYL-

PHENYL METHYLPROPIONAL, CITRONELLOL, 
BENZYL ALCHOHOL, BENZYL BENZOATE, 

GRANIOL. 

 הצהרות זהירות
H226 דים ינוזל וא

 דליקים
 H304להיות קטלני  עלול

 בבליעה ובשאיפה
H315 גורם לגירויי עור 
H317  עלול לגרום

  לתגובה אלרגית בעור
 ,Alpha-Hexylcinnamaldehydeמכיל:  

Benzyl Salicilat, d- Limonene, Citral, 2-(4-
tert-Butylbenzyl)-propionaldehyde, 1-

(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexane-1-yl)-2-
buten-1-one, 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-

1-carbaldehyde. 

H400 רעיל מאד לבע"ח ימיים 
H410 עות ארוכותרעיל לבעלי חיים ימיים עם השפ-
 טווח

 
: בושם, לימונן, ציטראל, רכיבים

HYDROXYCITRONELLAL, LINALOOL 

  )CI 42090צבען כחול ביתי (
 2: צבע מזון כחול רכיבים

METHYLISOTHIAZOLINONE, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 

DIMETHLOL GLYCOL. 

-4R-1-Methyl-4-(1-methylethenyl)מכיל: 
cyclohexane, 3,7-Dimethyl-2,6-octadienal, 7-

Hydroxycitronellal, 3,7-Dimethyl-1,6-octadien-
3-ol, Alpha-pinene, Betapinene 

 הצהרות זהירות
P233 .יש לשמור את האריזה סגורה היטב 
P234 .יש לשמור רק באריזה מקורית 

 

 )Cl 19140צבען צהוב קוסמטי ( )CAS# 77-9-92חומצה ציטרית (
 הצהרות סיכונים

H319  גורם לגירוי עיניים
 חריף

 

, 4צהוב : צבע מזון רכיבים
METHYLLISOTHIAZOLINONE, 

METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 
DIMETHYLOL GLYCOL 

 הצהרות זהירות )CAS# 7647-14-5מלח ים (סודיום כלוריד) (
P233  לשמור את האריזה סגורה היטב.יש 
P234 .יש לשמור רק באריזה מקורית 

  
תמש שהמלצות לרכיבים ולתערובות: אין לבלוע. יש להמנע ממגע עם העיניים והפה. יש לה

אך ורק לפי ההנחיות. יש לאחסן בקופסאות אטומות לחלוטין. יש לאחסן במקום קריר ויבש. 
 ישירה ומקורות חום.יש להגן מפני לחות, קרינת שמש 

 
 פינוי כימיקלים לאחר שימוש 

כאשר נדרש לפנות כימיקלים ורכיבים כימיים לאחר שימוש, יש 
לפעול לפי ההנחיות המקומיות או הארציות בנושא. בכל מקרה אין 
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לעולם לזרוק כימיקלים לביוב ולאשפה הביתית. לפרטים נוספים 
האחריות. לסילוק האריזות חפשו את נקודות יש לפנות לרשויות 

 האיסוף הספציפיות.
 הערכהרכיבי 

 

   
ת עם וכוסות מדידה קטנ

 מכסה
 

 תבניות פלסטיק מלח ים

   
 חומצה ציטרית

 
 שקיות מתנה בסיס סבון

 
  

 צבען צהוב
 

 סודיום ביקרבונאט צבען כחול ביתי

 

  
 כפות עץ (ספטולות)

 
 תפוח -חומר ריח  מנדרינה -חומר ריח 

 
 

 

 כפפות
 

 ספטולת פלסטיק גדולותכוסות מדידה 

 

 

 
 מקלות עץ  פיפטות פסטר
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 ההיסטוריה של הרחצה .1
  האם ידעתם....   

 
שרחצה באמבט לאחר אכילה עלולה 
להיות מסוכנת? טמפרטורת גופכם 
וטמפרטורת המים הינן שונות, מה 
שעלול להוביל להלם טרמי שעשוי 

 לעצור את תהליכי העיכול.
מים לא היו תמיד דבר נחשק ומועדף 

בעבר והיו זמנים אפילו שבהם הרחצה 
 אסורה. הייתם מאמינים?! ההיית

 

 איסור רחצה 

 
רחצה יכולה להיות מוגדרת כטבילה מלאה או 

ם או יחלקית של הגוף בנוזל, בדרך כלל במ
הרחצה  בתמיסה מימית כלשהי. פעולת

אישית, עם זאת מיועדת בדרך כלל להיגיינה 
טהרות יבזמנים רבים הרחצה שימשה כה
רתיים בדתית, טיפול בריאותי, מפגשים ח

 וחגיגות.
 

כיום, זהו דבר רגיל ושגרתי להגיע הביתה 
 .ולבצע אמבטיה או רחצה לאחר יום לימודים
במיוחד אם אנו מזיעים רבות אחרי פעילות 
ספורטיבית או ביום חם במיוחד. אמבטיה 

טובה של ניקיון, ריחניות ויופי!  גורמת לתחושה
 אך לא תמיד היה כך.

 
 

 רחצה באמבטיה :1תמונה 

וכלו למצוא שילוט ת. שלט איסור רחצה. 2תמונה 
כזה בחופים או בבריכות שחייה בהם המים אינם 

 בתנאי התברואה המתאימים לשחייה בהם.

רחיצה באמבטיה הפכה להרגל נפוץ יחד 
לתודעת האנשים את עם הצורך להביא 

ההנאה שבשחייה בנהר או באגם. 
אמבטיה מלאה במים רגילים או 

מחוממים הפכה למנהג שגרתי של 
 היגיינה.

 
הרומאים היו הראשונים מבין האנשים 
הקדומים שדאגו מאד להפוך את נושא 

הרחיצה באמבט לאירוע. הם בנו 
מרחצאות פומביות טרמיות שבהן כל 

תענוג הנות מהיאדם יכול היה ל
 שברחיצה.
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 אילוסטרציה גרפית של המרחצאות הרומיים. .3ציור 

  
מהמזרח הרחוק, במיוחד  תושבי

היפנים, החשיבו את הרחצה כטקס 
חברתי של היגיינה ושל -דתי

 אינטראקציות חברתיות.
 

עם זאת, בימי הביניים הכל השתנה. 
אמונות דתיות שנלקחו לקיצוניות 

הניקיון וההיטהרות. שמו קץ לתרבות 
הסאונות נחשבו למקומות של חטא  

מכיוון שאנשים ראו שם אחד את 
מה  ,עירום. הרחצה נאסרהבהשני 

שהגדיל את התופעה של מחלות 
 ומגיפות ובמיוחד מגיפת הדבר.

 
היה נהוג לאמר כי המים "מרככים" 

את הנשמה. וכאן אנשים האמינו 
בדה שהמים מרחיבים את ושבשל הע

ות בעור, הם מסייעים הנקבובי
לכניסה קלה יותר של מחלות לגוף 

מה שכמובן אינו נכון. למרות שכולנו 
יודעים שהדבר אינו נכון, באותם 

 ימים האמינו בכך מאד.

 19המושג וההבנה של נושא ההיגיינה הופיעה רק במאה ה
) ולמחקריו 1822-1895תודות לתגליות של פסטר (

כך נה בבריאות. המבוססים על חשיבותה של ההיגיי
הרחצה כפעולה שגרתית חזרה שוב  ,בתרבות המערבית

 לארצות אירופה.
 
 

 
 

 רחצה באמבט בימי הביניים .4תמונה 
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היה קל יותר לחמם מים וליצור מרחצאות 
תרמיים חדשים. עמדות מים נוצרו בנוסף 

 היבמספר כפרים. עם עליית בית בורג'
הוגדר בכל בית מקום ייעודי  באירופה,

 לאמבטיה.

 תהסבונים יכולים להיות מתוצרת תעשייתי
או ייצור ביתי. הסבונים מתוצרת בית 

 מיוצרים ללא שימוש במכונות.
הסבון הנפוץ ביותר הינו סבון נתרני. הוא 

למעשה כמעט טבעי וכולל גליצרין, שמנים, 
  בשמים וחומרי צבע.

 סבונים 1.1
 

בסבון הינו למטרות היגיינה, ניתן השימוש 
למצוא אותם במגוון צורות: חתיכות, אבקה 

 וקרם נוזלי.
 

 
 

 גליצרין נוזלי .7תמונה 
 

 סבונים .5תמונה 
סבון, באופן כללי הינו תוצר של ראקציה כימית 
בין בסיס או תמיסה בסיסית (בדרך כלל סודיום 

הידרוקסיד) ושמן הידרוקסיד או פוטאסיום 
טבעי. הראקציה נקראת ספוניפיקציה. סבון הינו 

מסיס במים ובשל תכונות הניקוי שלו משמש 
 לרחצה ולניקיון.

. הקיימים גם סבונים נוזליים בצמיגות שונ
ים בדרך כלל סבוני מקלחת או אהם נקר

ג'ל מקלחת. סבונים אלו מכילים חומרים 
 .סולפטפעילי שטח כגון סודיום 

 
רחיצת ידיים בסבון הינה פעולה  .6תמונה 

 היגיינית שגרתית.

 
 . סבונים נוזליים8תמונה 
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     האם ידעתם....
 

שטח הינו תערובת המורידה את -חומר פעיל
נוזל? במילים אחרות את מאזן מתח הפנים  של 

הכוחות בין המולקולות על פני השטח של 
 .הנוזל

 

 

 
 

 . קצף ים10תמונה 

 קצף 1.2
קצף הינו מרכיב היכול להיות נוזל או מוצק, 
ומכיל בתוכו בועות. קצף נוזלי מכיל בועות 
גז המפוזרות על פני כמות קטנה של נוזל. 

הנוזלי כולל תערובת של  שלבלמעשה ה
 שטח.-נוזלים עם חומרים פעילי

 
לבועות קצף יש תצורה של מצולעים מרובי 

צלעות ומופרדות על אזורי נוזל שיכולים 
ליצור משטחים דקים (פילמים) של נוזל. פני 
שטח פוליהדרוניים הינם משטחים קמורים 

הנחצים  ,החצויים בקווים. צמתי פני הבועות
 .נקראים קודקודים ,על ידי קווים

 
 . בועות קצף9תמונה 

הקצף הנוצר ממוצרי ניקיון אינו אינדיקציה 
. גם ללא היווצרות של קצף כלשהו יש ןלניקיו

למוצרים את אפקט הניקיון. זהו רק מיתוס בקרב 
 .האוכלוסיה

 
 (תמציות ריח) חומרי ריח 1.3

חומרי ריח הינם תרכובת או מספר תרכובות של 
 , שניתן לשים לב אליהם בקלות נדיפיםחומרים 

. לרוב הכוונה לחומרים בעלי בעזרת חוש הריח
ריחות נעימים בהם נעשה שימוש בייצור והכנה 

 . וגם בבישול  של בשמים וקרמים
 

 שלבב ףהנוזלי מוחל שלבהבקצף מוצק, 
 מוצק.

 
קצף נוזלי שאתם יכולים לראות בים ולאורך 

בועות גז הכלואות החופים כוללים מספר 
בתוך כמוסה. קירות הכמוסה עשויים 

  .ממולקולות נוזל ומחזיקים במשך זמן קצוב
 . אנו יכולים לחוש בריחות תודות לאפנו11תמונה 
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חד מהמקורות הטבעיים העיקריים של א
 חומרי ריח הינם עשבים ארומטיים.

צבענים באיכות גבוהה עמידים לאור, במיוחד 
סגולה וכן לתהליכי שטיפה -לקרינה אולטרה
 והרטבה במים.

 

 
 . עשבים ארומטיים12תמונה 

 

 

  האם ידעתם?
 

הצבע המשני , המשלים לצבע הראשי מיוצר על יד 
. לדוגמא האחרים של שני הצבעים הראשיים ערבוב

הצבע המשלים של סגול הינו ירוק. ירוק הינו התוצאה 
 .וצהובשל ערבוב הצבעים כחול 

 חומרי צבע (צבענים) 1.4
 

צבען הינו מרכיב שכאשר מוסף לחומר 
צבען יכול להיות  .משנה את צבעו הוא אחר

 פיגמנט, צבע או תרכובת כימית.

 הופעת הספא .2
ספא הינו השם העממי הניתן למקום בו האנשים 

יכולים להנות מפעילויות בריאות במגע ובקשר עם 
לתיירות מרפא ופנאי. המקור  ותקשורה ,הטבע

שלו קשור למים וליתרונות הבריאותיים המיוחסים 
 להם.

 

 
 . צבענים13תמונה 

 
 . ספא מודרני14תמונה 

 
צבענים יכולים להיות חומרים טבעיים או 

או  סינטטיים, מיושמים בתמיסה בתוך מים
בתוך ממיסים אחרים, בעיקר אתנול. 

שיכול להיות בד הצבענים נצמדים למצע 
או נייר או נגזרת אחרת של צלולוזה, שיער 

 או פרווה, עור וחומרים נוספים.

 
רה עד יוון וההיסטוריה של מקומות אלו הולכת אח

העתיקה, שם היו המעיינות הטרמיים הראשונים. 
היוונים ניצלו את היתרונות של המים החמים 

לצורך שיפור בריאותם ולהקל על כאבים. מעיינות 
רמיים אלו, מלבד היותם מקומות מרפא, שמשו ט

גם כמקומות מפגש חברתי. יש התייחסות 
למקומות אלו גם ביצירותיהם של פילוסופים יוונים 

 דגולים כגון אפלטון.
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 . אפלטון, פילוסוף יווני15תמונה 
 

המעיינות החמים הראשונים הופיעו במקומות 
חמים טבעיים או ם יבהם אפשר היה ליהנות ממ

 .מים עם תכונות רפואיות וטיפוליות
 

 
 

. הריסות מרחצאות קראקלה 17תמונה 
 ברומא

 
 

המעיינות החמים היו כה חשובים וכל כך 
מומלצים לאורח חיים בריא (כבר באותם 

לגבי  היררכיהימים קדומים) עד שנוצרה 
אופן השימוש בחדרים השונים במעיינות 

 החמים.
 

עם התמוטטותה של האימפריה הרומית 
ועלייתה של הנצרות (שלא הרשתה 

) השימוש במעיינות החמים החל םעירו
 להעלם.

 
וש במים כמשפיע בשימוש ישיר השימ

לצורך שיפור הבריאות החל להופיע 
חזרה בימי הביניים אבל היה מוגבל 

 למעמדות הגבוהים בלבד.
 

     האם ידעתם....
 

מקור המילה "ספא" אינו ברור ש
לחלוטין?! אחד הפירושים היותר 

מקובלים טוען כי המקור הינו מראשי 
" Salus Per Aquam"התיבות של המילים 

" שכוונתן "בריאות Sanitas Per Aquamאו "
 דרך המים".

 

 
 . מעיינות חמים בפורנאס.16תמונה 

 
לבסוף, במהלך התפשטות האימפריה הרומית, 

הרומאים הגיעו ליוון ואימצו מנהגים אלו בעצמם. 
השימוש , גודלה של האימפריה הרומית בגלל

במעיינות טרמיים התפשט בצורה רחבה 
 באירופה.
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מקור נוסף של המילה "ספא" הינה עיר בלגית 
היה מעיין מים חמים מאד בשם ספא. בעיר זאת 

 שהיה בשימוש תכוף על ידי תושבי הסביבה.
 

 טיפולים 1.2

 
 

 העיר ספא, בלגיה .18תמונה 

מגוון  לקבלבמרכז ספא, הלקוחות יכולים 
שירותים וטיפולים כגון טיפולי יופי, טיפולי 
נוחות ובריאות. הטיפולים פותחו על מנת 

להציע את הנוחות המקסימאלית למבקרים. 
קיים מגוון של טיפולי גוף ופנים בכדי לשפר 
 את האיזון הפיזי והפסיכולוגי אצל כל אדם.

 

 
 

 חדר ספא .20תמונה 

 
הכירה בשימוש במזרח, ציביליזציה נוספת 

ם והיתרונות הבריאותיים שלהם. הטורקים יבמ
 והמרחצאות הטורקים המפורסמים.

 

 
 

 מרחצאות טורקיים מודרניים :19תמונה 

 
 

הטיפולים החשובים מכולם הינם טיפולי 
הבריאות, המאפשרים טיפול בבעיות 

הקשורות לדרכי הנשימה ומחזור הדם וכן 
 לבעיות אורטופדיות.

 

     ידעתם....האם 
 

שטיפול הידרותרפי הינו סוג של 
 המבוצע על ידי מים? טיפול 

 

 
המילה "ספא" הפכה להיות פופולארית לקראת 

. המשמעות שלה מאז הינה 20סוף המאה ה 
מקום שבו מבוצעים טיפולים באמצעות מים או 

אדים בתוספת של עיסויים מסוגים שונים 
 פולשניים כגון תזונה.-לאוטיפולים תראפיים 

 
 הידרותרפיה. 21תמונה 
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מים הינם אחת משיטות הרבות לטיפול 

בגוף. המים בהיותם חמים או קרים 
מהווים אמצעי הנעה לגופנו. הם גורמים 
לשינויים במערכת העצבים הפועלים גם 
על מערכות הולכת הדם ומייצרים אפקט 
של בקרה וויסות של טמפרטורת הגוף. 

כך שלמעשה שיש שלוש השפעות 
ת מערכמרכזיות של המים על הגוף: 

העצבים, מחזור הדם והשפעה 
 .תרמית

 
 

 . עיסוי גב23תמונה 
  
 

 
 

 . מים ותכונותיהם הינם הבסיס לטיפולי הספא.22תמונה 
  

מים וטיפולים במים הינם המרכיבים 
המרכזיים בספא. עם זאת ניתן לבצע 

טיפולים שונים כגון ארומתרפיה, כרומו 
 תרפיה, עיסויים וכדומה.

 
העיסויים ניתן ליישם בחלקי גוף ספציפיים או את 

בהדרגתיות על כל חלקי הגוף וזאת על מנת לטפל 
בפציעות פיזיות וטראומות, הקלה של לחץ 

פסיכולוגי, שיפור זרימת הדם ושחרור מתחים 
 .ולחצים

  
 עיסויים 2.2

 
עיסויים הינם היישום המעשי של 

הפעלת כח או רטיטות על משטחים 
חיצוניים או עמוקים יותר של שרירים, 

גידים , רקמות מחברות, רצועות
ומפרקים לצורך עירור של זרימת הדם 

הגדלת רמת האלסטיות או הקלה 
 בכאבים מקומיים.
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 . עיסוי רגליים24תמונה 

 עם מי ספא חמים וטבעיים! Bathהעיר  3.2
 

 המערב בריטניה היית-) בדרוםBathהעיר באת' (
מרכז ספא שהוקם על ידי הרומאים שניצלו את 

 המעיינות החמים שבסביבתה.
 

 
 

 באנגליה. Bathהמרחצאות הרומיים בעיר . 26תמונה 

 
 

לאורך הזמן, פותחו טכניקות רבות של עיסויים 
לפי הצרכים שהתעוררו וכן בהשפעה של 

 תרבויות שונות בארצות שונות.
 

 
 

 חדר עיסויים בספא .25תמונה 
 

קיימים עיסויים עבור ניקוז לימפטי, עיסויים 
מרגיעים, עיסויים רפואיים לצרכי ספורט וסוגים 

 רבים נוספים.
 

 
("המים של  Aquae Sulisבמרכז העיר הרומית 

סוליס סוליס") ניתן למצוא את המקדש של האלה 
מינרווה וכמו כן את הקומפלקס של המרחצאות 

אותה התקופה והיו למעשה ציוני שנשמרו מאז 
סטוריה של העיר באת' כעיר יהדרך והחלוצים בה

 הספא.
 

     האם ידעתם....
 

שהעיר באת' הינה המקום היחידי 
באנגליה בו תוכלו לשהות במים 
מינרליים חמים טבעיים ולחוות 

 אמבטיות חמות בסגנון הרומי המקורי?
  
 

נו כנהספא, תכעת לאחר שלמדתם רבות מהו 
, ומעל הכל והירגעלהכין לכם ספא משלכם! 

 תהנו! 

 

המעיינות החמים שהינם הסיבה להתפתחותה 
לא רק מקוריים אלא גם  םהמקורית של העיר ה

 מדהימים.
כפי שהוזכר כאן קודם, באת' ידועה כעיר הספא. 

נמצא בעיר מקדש המוקדש לאלה  18במאה ה 
האליליות המקומיות שיוחסו  מהישויותסוליס  (אחת 

גם לאלה הרומית מינרבה), מרחצאות חמים (עם 
שתי בריכות), חמישה מרחצאות (ארבע מהתקופה 

הרומית ואחת מימי הביניים), מרחצאות קרים 
)Frigidariumם (מי), מרחצאות חמיThe 

tepidarium ומערכת חימום תת קרקעית (
)Hypocausts.( 
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     האם ידעתם....
 

לאתר שימור מורשת הפכה שהעיר באת' 
 העיר, ? התיאטראות1987עולמי בשנת 

המוזיאונים ומרכזים תרבותיים וספורטיביים 
אחרים הפכו את העיר למרכז תיירותי עם 

יותר ממיליון מבקרים השוהים במקום ומעל ל 
 מיליון מבקרים בעיר מידי שנה. 3.8

 

 
 לפני שאתם מתחילים .3
 

 בדיקה דרמטולוגית 3.1
 

חלק מהרכיבים עלולים להזיק לעורכם. לכן יש לנסות 
 המוצרים בהם אתם משתמשים על עורכם!תמיד את 

 
 . התיאטרון המלכותי בעיר באת'27תמונה 

לפני השימוש במוצרי היופי שלכם יש לבצע מבחן 
דרמטולוגי  בכדי לאמת שהם לא גורמים לתגובה 

 אלרגנית בעור.
לאחר הכנת מוצרי  .1

היופי ולפני השימוש 
מעט על  מרחובהם 

 הצד הפנימי של הזרוע.
 .דקות 5המתינו   .2

 
הסירו את המוצר ושטפו את האיזור בכמות גדולה  .3

 של מים וסבון.
אם אין סימנים לגירוי העור, ניתן להשתמש במוצר  .4

 באופן חופשי.
  

הסיבות שהביאו להפיכתה של העיר באת' למרכז 
 מורשת עולמי הינן:

 
קומפלקס המרחצאות : הארכאולוגיה הרומאית •

המקדש של נקרא "הרומאי והמרכזי הטרמי ה
 "באת'.

 
 ייחודיים בכל אנגליה. המעיינות החמים: •

 
המאופיין   התיכנון הגאורגיאני של העיר: •

ברעיונות האורבניים החדשניים לזמנם ובשל 
התכנון והמבנה המאוחדים והמתפקדים עד היום 

 כולל איזורים ירוקים.
 

בנייני העיר מציגים  רגיאנית:הארכיטקטורה הגאו •
קלאסית וכן פינות העניין -ארכיטקטורה ניאו

 הכוללות טראסות וכיכרות.
 

הארכיטקטורה הגאורגיאנית משקפת את  •
הייחוד  :18השאיפות החברתיות של המאה ה 

של העלייה לרגל והיישום של תרבות הספא שיצרו 
 למעשה את העיר באת'.

 
קרים בעיר כאשר אתם מב האזורים הירוקים: •

ונסו למצוא את  מדריך זהבאת' קחו איתכם 
 המאפיינים המתוארים למעלה!

 איך להשתמש בפיפטת פאסטר 3.2
 

פיפטות פאסטר הינן פריטים מעבדתיים המיועדים 
בין כלים  למדוד ולהעביר כמויות קטנות של נוזלים

שונים. ניתן למדוד טיפות באמצעות כלי זה ולכן הוא 
 ת.גם נקראה לעיתים טפטפ

 
 
שחררו את . 1

האוויר מהחלק 
העליון של 

 הפיפטה.

 
. שחררו את 2

הלחץ על ראש 
הפיפטה כאשר 

היא טבולה 
בנוזל בכדי 

 למלא אותה.

 
. לחצו 3

בעדינות עד 
שטיפות 

מתחילות לצאת 
 אחת אחת.
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  ניסויים 4

 1ניסוי 
 

באמצעות טפטפות אחרות, הוסיפו טיפות  .4
להגעה לצבע של צבענים קוסמטיים עד 

 הרצוי לכם
  פצצות אמבט תוססות

 מה תצטרכו?
 החומרים כלולים בערכה

 

   
 3בקשו מלח שולחן ממבוגר והוסיפו  .5 צבענים קוסמטיים • חומרי ריח • כפפות •

 כפיות פלסטיק של מלח

  

 

 

 

 
 

סודיום  •
 ביקרבונאט

חומצה  •
 ציטרית

כוס  •
מדידה 

 קטנה

כוס  •
מדידה 
 גדולה

 היטב באמצעות ספטולת העץערבבו  .6
 
מיליליטר של סודיום קרבונאט לכוס  10שפכו  .7

מדידה קטנה אחרת והוסיפו לכוס המדידה 
    הגדולה. ערבבו עם ספטולת העץ.

פיפטות  •
 פסטר

ספטולת  •
 פלסטיק

  ספטולות עץ •
 

 חומרים נוספים
 מלח שולחן    •
 אריזה •

הכימיים המסופקת : בדקו רשימת הרכיבים כםלתשומת לב
עם הערכה ונמצאת בעמודים הראשונים של מדריך זה לפני 

 התחלת הניסוי
 בקש עזרת מבוגריש ל: כםלתשומת לב

  שלבים:
 

התערובת צריכה להיות יבשה אם כי קצת  .8
יבשה מידי, הוסיפו כמה היא דביקה. אם 
 טיפות מים.

הכינו כדורים קטנים מהתערובת על ידי  .9
בידכם. שימו בקופסא אחרת עם גלגול 

 מרווח ביניהם כך שלא יידבקו אחד לשני.

לבשו את כפפות המגן וודאו שהשולחן עליו אתם  .1
 עובדים פנוי לחלוטין

מיליליטר  10מלאו  .2
)ml של חומצה (

ציטרית בכוס המדידה 
הקטנה. לאחר מכן 

העבירו לכוס המדידה 
 הגדולה.

 

באמצעות פיפטת  .3
 10הוסיפו פסטר 

טיפות של חומר הריח 
 האהוב עליכם ביותר

 

האריזה צריכה להיות נקייה ויבשה ואין  הערה:
לסגור אותה לאחר שמאחסנים בה את "פצצות 

 האמבט.
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 השאירו להתייבש במשך הלילה .10
 
כעת אתם יכולים להשתמש בפצצות האמבט  .11

התוססות שלכם וליהנות. כל מה שעליכם 
 לשים אותן במים . הם גם ריחניות!לעשות הוא 

 
 : פצצות אמבט תוססות28תמונה 

 2ניסוי 

 מלחי אמבט

 מה תצטרכו?
 החומרים כלולים בערכה

 
  

חומרי  • כפפות •
 ריח

 צבענים קוסמטיים

  

 

 
כוס  • מלח ים •

מדידה 
 גדולה

כוס מדידה  •
 קטנה

 
 
 

 טפטפות •
 

  

 
 

 ספטולת עץ •

 נוספיםחומרים 
 צנצנת לאריזה עם מכסה •

 
אם ברצונכם להציע את פצצות האמבט התוססות 
כמתנה ניתן לעטוף אותן ביריעת פלסטיק ולצרף 

 כרטיס ברכה!

 HEXYL CINNAMAL, BENZYLסודיום כלוריד, בושם, : רכיבים
SALICYLATE CITRAL, LIMONENE, BUTHYLPHENYL 

METHYLPROPIONAL, CITRONELLOL, BENZYL ALCHOHOL, 
BENZYL BENZOATE, GERANIOL. HYDROXICITRONELLAL, 

LINALOOL,   .2, צבע מאכל כחול  מס. 4צבע מאכל צהוב מס  ,
METHYLISOTHIAZOLINONE, 

METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, DIMETHYLOL GLYCOL 
אתם יכולים לחזור על פרוצדורה זאת כמה  הערה:

פעמים שתרצו אם תרצו צבעים וריחות אחרים. כל 
שעליכם לעשות הוא לעקוב שוב אחר ההוראות 

 שלמעלה ולבחור בכל פעם צבען וחומר ריח אחרים!

רשימת הרכיבים הכימיים את : בדקו כםלתשומת לב
המסופקת עם הערכה ונמצאת בעמודים הראשונים של 

 מדריך זה לפני התחלת הניסוי
 :שלבים

טר של מלח ים בכוס המדידה ימיליל 15מלאו  .1
 15העבירו לכוס המדידה הגדולה. מדדו עוד  הקטנה.

 מיליליטר והעבירו לכוס המדידה הגדולה.
 םטיפות של חומר ריח שאתם מעדיפי 8הוסיפו  .2

 בשימוש בטפטפת.
לא כדי ה צנצנת לאות טפטפת: השתמשו תמיד באותה טיפ

 .את התערובות השונות ערבבל
בחרו את הצבען שאתם מעדיפים והוסיפו כמה טיפות  .3

 עד לקבלת הצבע הרצוי.
: אתם יכולים לערבב שני צבענים בכמויות שוות או שונות טיפ

 עד לקבלת הגוון הרצוי לכם.
 

 
אם ברצונכם להכין פצצות אמבט  סודי ביותר:

בידיכם אפשר תוססות ענקיות, במקום להכין אותן 
 לשים את התערובת בתוך מצקת הכלולה בערכה.

 
זכרו לנקות את כל החומרים כך שתוכלו להשתמש 

 בהם בניסוי הבא שלכם.
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בחשו היטב עם ספטולת העץ וזה מוכן!  .4
 שמרו באריזה סגורה.

 
כעת אתם יכולים להשתמש בהם באמבטיה 

או לשמור אותם לשימוש בעתיד או אף 
אותם למישהו מיוחד. זכרו לסמן את להציע 

הצנצנת על מנת שלא תשכחו מה יש 
 בתוכה!

שטפו את הרוזמרין בכמות גדולה של מים והניחו   .2
 לייבוש באוויר הפתוח למשך מספר ימים.

 

 
 

 
 תמונה

 
 
 
 
 
 . מלחי אמבט29 
 

זכרו לנקות את כל החומרים לקראת הניסוי 
 הבא שלכם.

. כעת, מלאו את 3
הצנצנת עם שמן זית 

עד שהרוזמרין מכוסה 
לחלוטין וסגרו את 
הצנצנת עם יריעת 

 אלומיניום.

 

 
אתם יכולים לחזור על פרוצדורה זאת  הערה:

כמה פעמים שתרצו אם תרצו צבעים וריחות 
אחרים. כל שעליכם לעשות הוא לעקוב שוב 

אחר ההוראות שלמעלה ולבחור בכל פעם 
 צבען וחומר ריח אחרים!

שימו את הצנצנת  .4
בצד למשך שבועיים 

 לפחות
 סננו את השמן עם  .5

 הרוזמרין לצנצנת חדשה
 
אפשר לזרוק את  .6

שאריות הרוזמרין. השמן 
 שלכם מוכן!

 

 

 כמויות אידאליות
 גרם) 17.95מלחי אמבט (

 0.4גרם), חומר ריח ( 17.3סודיום כלוריד (
 גרם). 0.25גרם), חומר צבע (

 

 
 שמנים ריחניים. 30תמונה 

 3ניסוי 
 ותמציתייםשמנים טבעיים 

 מה תצטרכו?
 החומרים כלולים בערכה

 
 כפפות •

 חומרים נוספים:
 רוזמרין לבנדר או פרח אחר

 צנצנות. יריעת אלומיניום. מסננת. 2
 שמן זית

: תכונות השמן שהכנתם כגון הריח והצבע, סודי ביותר
 אותו.תלויות בפרח ממנו הכנתם 

  : בקשו עזרת מבוגרכםלתשומת לב
 :שלבים

לחתוך מספיק רוזמרין  מבוגרבקשו מ .1
 .צנצנתלמילוי ה
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 4ניסוי 
 

 5ניסוי 
 

התאימו את הספא שלכם לעצמכם עם מגוון 
 ריחות

 סבון מפרחים מיובשים

 מה תצטרכו?
 החומרים כלולים בערכה

 מה תצטרכו?
 החומרים כלולים בערכה

 
 

 

 
 

 

 כפות עץ • טפטפות • כפפות • מקלות עץ • כפפות •
 חומרים נוספים

 צנצנת עם שמן ריחני  •
 יריעת אלומיניום   •

 

 

 שלבים:
 השתמשו בצנצנת מהניסוי הקודם. .1
כסו את הצנצנת עם השמן ביריעת  .2

 אלומיניום.
באמצעות מקלות העץ, עשו חורים  .3

ביריעת האלומיניום והשאירו את המקלות 
 טבולים בשמן

 
  

 סבון בסיסי •
 
 

פרחים  •
 יבשים

קערות  2 •
למי 

 בטאמ

שקית  •
 מתנה
 חומרים נוספים

שמן  •
 ריחני  

דפי  •
 עיתון

 

 פלסטיק תבנית •
 
 

 סכין   •
 

 תנור •

 
 
 

 
 

ימוש ששמנים ריחניים ניתנים ל. 31תמונה 
הפצת ריח. השתמשו בהם בספא  צורךל

 .שלכם לשיפור האווירה
 

 סלון הצנצנת שלכםאתם יכולים למקם את 
 כך שכולם יוכלו להריח זאת.כם בבית

הצנצנת עם השמן הריחני תפעל כמטהר אוויר  
מכיוון שהמקלות סופגים את השמן טבעי 

 באוויר!הרוזמרין ומפיצים את הריח 

רשימת הרכיבים הכימיים את לתשומת לב: בדקו 
המסופקת עם הערכה ונמצאת בעמודים הראשונים של 

 .מדריך זה לפני התחלת הניסוי
 

 לתשומת לב: בקשו סיוע מאדם בוגר
 שלבים:

 פיםמועד יםבחרו פרח .1
עליכם לייבוש. מקמו 

בין שני דפי עיתון  םאות
שבועות. שימו  3למשך 

חפץ כבד על נייר הייבוש 
 .(למשל ספרים)

 

גרם של סבון  20כאשר הפרחים יבשים, המיסו בערך  .2 
בקשו בסיר מים (הסיר ימוקם בתוך סיר נוסף עם מים). 

 סיוע ממבוגר לחתוך את בסיס הסבון באמצעות סכין.

     האם ידעתם....
הינה טיפול הניתן גם כן  שארומתרפיה

בספא ועושה שימוש באפקטים השונים 
של ריחות. בטכניקה זאת משתמשים 

 בשמנים ריחניים.
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באמצעות  .3

הטפטפת הוסיפו 
מספר טיפות של 

השמן הריחני 
שבחרתם ובחשו עם 
כף העץ. במידה ואין 
לכם שמן ריחני אתם 

יכולים לעשות 
 שימוש בחומרי הריח 

 שבערכת הניסויים.
 

 6ניסוי  
 

 טיפול עיניים

 מה תצטרכו?
 החומרים כלולים בערכה

 

 כפפות • הפלסטית.שפכו את תמיסת הסבון לתבנית  .4
 חומרים נוספים

 פרוסות מלפפון טרי. צלחת. מקרר. 2
 

הניחו את  .5
הפרחים המיובשים 
בתבנית הפלסטית. 
אין לגעת בתמיסת 

הסבון כי היא חמה. 
אם ברצונכם לשנות 
את סידור הפרחים 

העזרו בספטולת 
 עץ.ה
אפשרו לתמיסה  .6
 התקררל

לתשומת לב: בקשו  
 סיוע מאדם בוגר.

 שלבים:
בקשו ממבוגר  .1

 2לחתוך עבורכם 
 פרוסות מלפפון.

 

הפרוסות שימו את  2
בצלחת והכניסו 
 30למקרר למשך כ 

 דקות.

 

הוציאו מתבנית הפלסטיק והשאירו לקירור במשך  .7
 שעות. עד שלא מרגישים לחות כשנוגעים בסבון. 24

 

הסבון שלכם  .8
 מוכן.

אם ברצונכם  .9
לאחסן את הסבון 

או לתת אותו 
כמתנה ניתן 

להשתמש 
  בשקית המתנה.

 
 

. הוציאו את 3
מהמקרר הפרוסות 

ושימו אותן על 
עיניכם (כשהם 
 15סגורות) למשך 

 דקות.

 

ניתן להחליף את הפרחים המיובשים בעשבים  טיפ:
ארומטיים. ניתן גם להוסיף חומרי צבע בייתיים על מנת 

 לתת גוון לסבון.

כעת תוכלו להוריד אותן מהעיניים ולראות  .5
 את שינויי הצבע סביב עיניכם.

 

 
 .סבון גליצרין עם עשבים :32תמונה 

 
. מלפפונים הינם בשימוש נפוץ 33תמונה 

 לטיפולי עיניים.
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במגע עם העור הפרוסות הקרות של המלפפון  הסבר:
מעוררות את כלי הדם הממוקמים מתחת לעיניים 

האחראית לצבע הסגול. בצורה כזאת מעלימים את 
 חבריכם.ה"מראה העייף" באופן מיידי. שתפו טיפ זה עם 

 
ניתן לבצע את אותה הפרוצדורה בשימוש בשקיות  טיפ:

תה! שימו אותן במיים חמים לאחר מכן הוציאו ותנו להן 
להתקרר. כעת שימו את השקיות במקרר. לאחר מכן, 

דקות. התוצאות  15הניחו את השקיות על העיניים למשך 
 הינן מדהימות.

 
 . תערובת לפילינג פנים34תמונה 

  

נסו לשים מעט מתערובת הפילינג שהכנתם 
יוריד על ידיכם ועסו אותן. המלח שהוספתם 

את שכבות העור הישנות וחדשות יצמחו 
תמש בתערובת לפילינג שבמקומן. ניתן לה

 לפנים או לכל הגוף!
 

יש על הגוף, בפילינג לאחר שימוש  הערה:
   ח קרם לחות.ומרל

 7ניסוי 
 

 8ניסוי 
 

 תערובת פילינג לשפתיים פילינג גוף
 מה תצטרכו?

 החומרים כלולים בערכה
 מה תצטרכו?

 החומרים כלולים בערכה

 
 

 

  
כוס מדידה  • כפפות • ספטולות עץ • מלח ים • כפפות •

קטנה עם 
 מכסה

 חומרים נוספים:
 .כוס גבוהה. שמן זית. כפית

 חומרים נוספים:
 סוכר, דבש, כפית

את לתשומת לב: בדקו 
רשימת הרכיבים הכימיים 

המסופקת עם הערכה 
ונמצאת בעמודים 

הראשונים של מדריך זה 
 .לפני התחלת הניסוי

 שלבים:
כפיות מלח  2הוסיפו  .1

 לכוס.ים 
הוסיפו כפית של שמן  .2

זית וערבבו היטב 
 .באמצעות הספטולה

 שלבים: 
שימו כפית סוכר  .1

 בכוס הקטנה.
כעת הוסיפו שתי  .2

כפיות דבש לאותה 
 הכוס

 

  התמיסה לפילינג גוף מוכנה! .3
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ערבבו את  .3

התערובת עד 
לקבלת מרקם 

 אחיד. בצקי
 

 כסו את הכוס .4

 

 9ניסוי 
 

 מרכך מזין תוצרת בית

 מה תצטרכו?
 החומרים כלולים בערכה

 
 

 

חומרי  • טפטפת • תמיסת הפילינג שלכם לשפתיים מוכנה! .5
 ריח

 ספטולת עץ •

ניתן להוסיף כמה טיפות של השמן הריחני  טיפ:
האהוב עליכם (או טיפות מיץ תפוזים או לימון) 

 בכדי ליצור תמיסות פילינג שונות.

 חומרים נוספים:
 .אלוורה.  תמצית ווניל לג'
 .מוצק. כוס גבוהה. כפית ןוזלי

 כף. צנצנת אריזה.. מיקרוגל

 
 תמיסת פילינג לשפתיים. .35ציור 

 
רשימת הרכיבים הכימיים את : בדקו כםלתשומת לב

המסופקת עם הערכה ונמצאת בעמודים הראשונים 
 .של מדריך זה לפני התחלת הניסוי

 
 : בקשו סיוע מאדם בוגרכםלתשומת לב

 
 

: יש להשתמש בוזלין באיכות כםלתשומת לב
 קוסמטית או רפואית בלבד!

מרחו כמות קטנה של תמיסת  איך להשתמש:
הפילינג על השפתיים באמצעות האצבעות 

. דקה או שתייםבתנועות מעגליות. השאירו למשך 
הורידו את החומר בשימוש במים ובמגבת. מרחו 

 לאחר מכן.לשפתיים קרם לחות 

 
 צעדים:

 
 הוסיפו כפית עם וזלין מוצק לכוס. .1

 
 הוסיפו כף עם ג'ל אלוורה וכפית עם תמצית וניל. .2

 
באמצעות טפטפת, הוסיפו מספר טיפות של  .3

 חומר הריח המועדף עליכם.
 

  בחשו היטב בשימוש בספטולת העץ. .4
 . מריחת משחת הפילינג על השפתיים.36ציור 

     האם ידעתם....
 

שניתן להשתמש במברשת שיניים לצורך 
 פילינג? 

עליכם להרטיב את מברשת השיניים ולשים 
לצורך ניקוי העור. לאחר מכן מעט סבון עליה 

 אפשר לעסות את הפנים בעדינות.
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הכניסו  .5

למיקרוגל 
למספר שניות 

בכדי שיהיה קל 
יותר לערבב את 

  התערובת.

 10ניסוי 
 

 ורדים מי
 מה תצטרכו?

שפכו את התערובת לצנצנת (אם התערובת  .6
אינה נוזלית מספיק הכניסו לעוד מספר שניות 

 למיקרוגל).

 חומרים נוספים
מיליליטר),  200גרם), מים חמים ( 20ורדים (

שתי כוסות עם מכסים, מסננת, משפך, אריזה 
 .מקרר עמידה לחום,

 : בקשו סיוע מאדם בוגרכםלתשומת לב המרכך המזין שלכם מוכן לשימוש! .7

 
 . קרם מרכך תוצרת בית.37תמונה 

 
 שלבים:

 עמיד לחום.ורדים בכלי ושימו את ה .1
 

 ורדים.ושפכו את המים החמים לצנצנת, על ה .2

 
 

כסו את הכלי או הצנצנת והניחו בצד למשך  .3
 שעתיים.-שעה

   
 
 
 
 
 
 
 

 לתוך צנצנת.מהורדים הנוזל סננו את  .4

שימוש במרכך לשפתיים הופך את השפתיים ליפות 
 יותר ורעננות.

 
 שפתיים :38תמונה 

 
המסונן את הנוזל  החזירובאמצעות משפך,  .5

 הכלי.לתוך 
 השאירו במקרר למשך שבוע. .6
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 מי וורדים :39תמונה 

 
עור הפנים הינו רגיש ביותר. לפני מריחה של  הערה:

מוצר כלשהו על עור הפנים יש למרוח קודם מעט על 
לא הופך  המקוםולהמתין. אם  כף הידהחלק האחורי של ה

 לאדום או מראה סימני אלרגיה, אפשר להשתמש במוצר.

 
 . מסכת פנים40ציור 

 

 

     האם ידעתם....
 

שמי וורדים הינם פופולאריים מאד 
בקוסמטיקה? נעשה בהם שימוש עבור כל 

 סוגי העור.
יש להם תכונות מרגיעות והם מסייעים 

 לעור לשמור על איזון.
כפי שאתם יודעים, יש סוגים שונים של  טיפ:

ריחות שונים. בדקו כמה מהם וראו עם וורדים 
 את ההבדלים ביניהם.

יש למרוח על עור נקי ויבש. יש להשאיר  איך להשתמש:
דקות. לאחר מכן יש  15עד  10את התמיסה במשך 

לשטוף היטב את הפנים ולמרוח קרם לחות על איזור 
 הטיפול.

 
 תרכך ותוסיף לחות לעורכם.תערובת זאת 

 

  
 11ניסוי 
 

 מסכת פנים מיוגורט ודבש
 מה תצטרכו?

 חומרים הכלולים בערכה
 12ניסוי 
 

 

 מסכת פנים משוקולד ובננה
 מה תצטרכו?

 חומרים הכלולים בערכה

 כפפות •

 

 חומרים נוספים:
 יוגורט טבעי,  דבש,  כוס,  כפית

 
 שלבים:

היוגורט ואת הדבש ערבבו את  .1
 (בכמויות שוות).

 כפפות •

     האם ידעתם....
 

משתמשים בדבש לטיפול בפצעים בפנים ש
 (אקנה) במקרים קלים?

 חומרים נוספים:
 אבקת קקאו, יוגורט טבעי, דבש

 מיץ לימון, בננה
 כפית, מערבל, כוס
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: כםלתשומת לב
בקשו סיוע מאדם 

 בוגר
 

 שלבים:
 

את  שפכו .1
המרכיבים לתוך 

מערבל: חצי 
כפיות  2-3בננה, 

של יוגורט טבעי 
וכפית אחת מכל 
 שאר המרכיבים.

ערבבו הכל  .2
 במערבל

 13ניסוי  
 

 תערובת להלבנת השיניים

 מה תצטרכו?
 חומרים הכלולים בערכה

  

 
 סודיום ביקרבונאט • כפפות •

 חומרים נוספים: 
 שדה,  מברשת שיניים רכה, כפית, צלחת תות

 
התערובת  .3

צריכה להיות 
יציבה ולא 

נוזלית כדי שלא 
 .תנזל

שפכו את  .4
התערובת לתוך 

 כוס
המסכה שלכם  .5

 מוכנה לשימוש!

 

רשימת הרכיבים את לתשומת לב: בדקו 
נמצאת ההכימיים המסופקת עם הערכה 

בעמודים הראשונים של מדריך זה לפני התחלת 
 .הניסוי

 
 שלבים:

מחצו תות שדה  .1
 בצלחת בשל ושלם

 
הוסיפו חצי  .2

כפית עם סודיום 
  קרבונאט

בחשו עד  .3
לקבלת 

תערובת 
  סמיכה

 
 מסכת פנים משוקולד. .41ציור 

 

 
 שיניים לבנות: 42תמונה 

מרחו את המשחה על עור נקי ויבש.  איך להשתמש:
העור. שטפו את דקות על  10-15השאירו במשך 

הפנים במים חמים. מרחו קרם לחות על האזור 
 המטופל לאחר שטיפתו.

מרחו את התערובת על השיניים  איך להשתמש:
בשימוש במברשת שיניים רכה (לא קשה). 

דקות. שטפו את הפה ביסודיות  5השאירו במשך 
עם מים בכדי להסיר את התערובת. לאחר מכן 

לבצע ניסוי זה מכן צחצחו שיניים כרגיל. אין 
 בתדירות של יותר מפעם בשבוע.

 
מעבר לאפקטים של הרענון, לתות שדה יש 

תכונות הלבנה. ביחד עם סודיום קרבונאט הוא 
 מסייע לכם להלבין את שיניכם.

 
: במידה ויש לכם פצע או חתך על כםלתשומת לב

העור. הקטינו או הסירו את המרכיב של מיץ הלימון. 
 במקומו דבש.ניתן להוסיף 
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 14ניסוי 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . מסיכת שער43ציור 

 מסיכת שיער
 מה תצטרכו?

 חומרים הכלולים בערכה

 
 

 
 חומרי ריח • טפטפת • כפפות •

 חומרים נוספים
 ביצים,  שמן זית,  קערה, כף 2

רשימת הרכיבים הכימיים את לתשומת לב: בדקו 
בעמודים הראשונים המסופקת עם הערכה ונמצאת 

 .של מדריך זה לפני התחלת הניסוי
 

 .לתשומת לב: בקשו סיוע מאדם בוגר

זוהי מסכה טובה מאד, במיוחד אם אתם 
הולכים הרבה לשחות בבריכה. הכלור שבמים 

פוגם בשיער ומייבש אותו. מסכה זאת הינה 
 מזינה מאד ותוסיף לחות לשערכם.

 שלבים:
 

שתי ביצים  שברו .1
 בקערה

 

 15ניסוי  
 שמן עיסוי

 מה תצטרכו?
 חומרים הכלולים בערכה

   
 הוסיפו שתי כפיות של שמן זית .2
הוסיפו באמצעות הפיפטה, כמה טיפות של תמצית  .3

 .הריח האהובה עליכם
 .בחשו את התערובת .4

תמצית  • כפפות •
 ריח

כוס  •
מדידה 
 גדולה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 מסיכת הלחות לשיער שלכם מוכנה לשימוש! 5

 

 

 
 טפטפת •
 
 

 חומרים
 :נוספים

כוס  •
 מדידה 

 קטנה
 

    שמן זית

ספטולת  •
 עץ

 
 

לתשומת לב: בדקו את רשימת הרכיבים הכימיים 
המסופקת עם הערכה ונמצאת בעמודים 

 הראשונים של מדריך זה לפני התחלת הניסוי.
 :שלבים

 
שמן זית לכוס מיליליטר של  20שפכו  .1

המדידה הקטנה והעבירו לכוס המדידה 
 הגדולה.

הוסיפו מספר טיפות של תמצית הריח  .2 
האהובה עליכם ובחשו באמצעות 

 הספטולה.
הנה זה! שמן העיסוי שלכם מוכן  .3

 לשימוש.

 
שימו כמות גדולה של מסיכת השיער  איך להשתמש:

והמתינו על כל השיער. עטפו את השיער במגבת חמה 
 דקות. שטפו במים על מנת להסיר את המסכה. 30
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 . שמן עיסוי44תמונה 

 שלבים:
 

התחילו את הניסוי בבקשה מאדם בוגר  .1
 להרתיח מים.

 
 

כעת בחרו מספר אבנים, לדוגמא אבנים  .2
שהבאתם מחוף הים. וודאו שהן מתאימות 
לגודל כף ידכם והן בצורה מעוגלת וחלקה, 

 חדים.ללא קצוות 
 
 

לאחר רתיחת המים, הניחו את האבנים  .3
 דקות. 15במחבת למשך 

 
 

כעת, בקשו מאדם בוגר להוציא את האבנים  .4
 מהמחבת.

 
 

וודאו שהאבנים אינן חמות מידי להחזקה  .5
 ביד.

 
 

לשכב על או קרוב משפחה בקשו מחבר  .6
משטח ישר והסירו את בגדיהם מהחלק 

 העליון של החזה ומעלה.
 
 

לחה ליד המטופל והניחו עליה הניחו מגבת  .7
 את האבנים.

 
 

לפני השימוש באבנים, שפכו עליהן מעט  .8
שמן מהניסוי הקודם, על מנת להפוך אותן 

 לקלות יותר להחלקה על העור.
 
 

כעת, אפשר להניח את האבנים על חלקי  .9
 .טופלהגוף הכואבים של המ

 
 

ניתן להניח את האבנים על גב המטופל, ליד  .10
הזרועות. וודאו שאינכם הצוואר או על 

משתמשים באבנים חמות מידי שעלולות 
 לגרום לכוויות!

 
שמן זית הינו השמן שבשימוש הארוך ביותר עבור 

עיסויים. אפשר להשתמש בו כקרם נגד קמטים, 
מוסיף לחות ומרכך לעור יבש. שמן הזית הינו 

מטהר, מרגיע ומסייע לרכך פגמים בעור ועל ידי כך 
בקלות. הוא משפר בנוסף את הגמישות של להסירם 

העור, נותן ברק לשיער והוא מושלם לאמבטיות 
 הרגעות ולעיסויים.

 

 
 . עיסוי שמן45תמונה 

 
 16ניסוי 
 

 עיסוי באבנים חמות
 מה תצטרכו?

 נוספיםחומרים 
 

אבנים, תנור, מגבת קטנה, מחבת, שמן מהניסוי 
 הקודם שלכם, מים

 
 .: יש לבקש עזרה מאדם בוגרכםלתשומת לב
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 . עיסוי באבנים חמות46תמונה 

 
 איך ידיכם?

עם תמיסת הפילינג, סילקתם את שכבות העור 
הישנות והחלפתם אותם בשכבות חדשות. כאשר 
שמתם את הקרם הוספתם לחות לשכבות העור 

 החדשות. יש לכם עכשיו ידיים רכות ונהדרות!

האבנים ירגיע את השרירים וניתן לבצע החום של 
בנוסף גם מספר תנועות עיסוי, על ידי החלקת 

 האבנים למעלה ולמטה, ימינה ושמאלה.
 

תהנו והראו לחבריכם ומשפחתכם שאתם אכן 
 מעסים אמיתיים!

 18ניסוי 
 

 אמבט בועות
 מה תצטרכו?

 נוספיםחומרים 
 

 ג'ל מקלחת, אמבטיה, מקלחת
 

 17ניסוי 
 

יש לבצע ניסוי זה רק לאחר קבלת רשות שימו לב: 
 ובהשגחה של אדם בוגר.

  ידי פיה
 מה תצטרכו?

 נוספיםחומרים 
 

 תמיסת פילינג
 קרם לחות

 שלבי ביצוע:
שפכו מעט טיפות של ג'ל למקלחת לתוך  .1

 האמבטיה.
פתחו את הברז, אתם תראו כיצד הבועות  .2

 מתחילות להופיע.
הברז ולמקם ניתן גם להשתמש בידית  .3

את הג'ל מתחת לזרם המים. כך הבועות 
 תופענה מהר יותר.

 ם:שלבי
 7השתמשו בתמיסת הפילינג מניסוי  .1

 ויישמו על ידיכם בתנועות סיבוביות.
 

 שטפו את ידיכם. .2
 

  כעת, שימו קרם לחות. .3

 
שימו לב: אין למלא את האמבטיה יתר על המידה 

. מתמלאתואין לעזוב את האמבטיה כאשר היא ב
היו זהירים בכדי למנוע מצב בו המים יגלשו מעבר 

 .לשולי האמבטיה

  

 
הפילינג וההרטבה של הידיים מרככת . 47תמונה 

 את העור.
 
 

 
 . אמבט בועות48תמונה 

 
טיפות של שמן ריחני  2-3אפשר להוסיף עוד  טיפ:

 כך שהאמבטיה תהיה עוד יותר מרגיעה.
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 19ניסוי 
 

תכונות אנטיספטיות (מחטאות) והוא מעולה למלח יש 
לצורך הרגעה והורדה של כאבים. מאידך, לבנדר ומנטה 

 ידועים בתכונות ההרגעה שלהם.
 

למקסם את התחושה בספא, כאשר מוציאים את  טיפ:
הרגליים מתוך הקערה, יש ליבש אותן עם מגבת 

 ולעסות אותן. בסיום, יש למרוח קרם לחות.

 אמבט רגליים מרגיע
 מה תצטרכו?

 הכלולים בערכהחומרים 

 
 

  מלח ים • כפפות •
 חומרים נוספים:

 , מים חמים, לוונדר יבש,קפלסטי תקער
 ףכ, מנטה יבשה

 20ניסוי 
 

רשימת הרכיבים את : בדקו כםלתשומת לב
הכימיים המסופקת עם הערכה ונמצאת 
בעמודים הראשונים של מדריך זה לפני 

 .התחלת הניסוי
 

 .: יש לבקש עזרה מאדם בוגרכםלתשומת לב

 צנצנות עם מלח ים בצבעים שונים

 מה תצטרכו?
 הכלולים בערכהחומרים 

 שלבי ביצוע:
שימו כפית אחת  .1

 .של מלח בקערה

 

   
צבענים  • כפפות •

 קוסמטיים
כוס מדידה  •

 גדולה
  

 
הוסיפו חופן של  .2

 לבנדר ומנטה
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 טפטפת •
חומרים 
 נוספים:

 

 מלח ים •
 

 מגבת ישנה, 
 

 ספטולת עץ •
 

שמן  ,צנצנת
 זית,  

רשימת הרכיבים הכימיים את לתשומת לב: בדקו 
נמצאת בעמודים הראשונים ההמסופקת עם הערכה 

 של מדריך זה לפני התחלת הניסוי

 ערבבו את כל שלושת המרכיבים בידיכם. .3
 בעזרת מבוגר, שפכו את המים החמים   .4

 לקערה   
 בחשו לזמן מה עם הכף. .5
כעת תוכלו להכניס את רגליכם לקערה.  .6

שלא לגרום  מידי, חמיםלא המים שהזהרו 
 לכוויות.

 שלבי ביצוע:
התחילו בשפיכת מלח  .1

על המגבת ולחיצתו על 
 מנת לדחוס אותו

 

.הוסיפו את המלח לכוס 2
ושפכו המדידה הגדולה 

 מעט שמן זית.
 
 
 
 
 

 
 . אמבט לרגליים49תמונה              

.כעת הוסיפו כמה 3
טיפות של צבען קוסמטי 

בכדי לקבל את הצבע 
 הרצוי.
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 ערבבו עד לקבלת צבע אחיד .4
 
זה מוכן. כעת תוכלו להעביר את המלח הצבוע ו

בה לתוך צנצנת יפה, לכסות אותה ולהשתמש 
 קישוט לספא שלכם!בתור 

 
        בקשו מאדם בוגר לסייע לכם למלאות את  .4

ים ושימו באמבט את מלחי יהאמבט במ
 האמבט ואת הבועות שהכנתם.

 
אמבטיה נות מבקשו ממי שמסייע לכם לה .5

 מרגיעה.
 

שלכם, הניחו את כל מה שיצרתם על בספא  .6
העוזר שלכם ש מזרן, איפהמגבת גדולה ליד ה

 שכב:י
 .שמן עיסוי-
 אבנים חמות.-
 פילינג-

 
התחילו בכך שתבקשו מהעוזר שלכם לשכב  .7

כאשר פניו למטה לאחר סיום ביצוע 
 האמבטיה שלו.

 לאחר מכן, פזרו את שמן העיסוי על גבו/גבה. .8
 

 גב העוזר/ת,הניחו את האבנים החמות על  .9
על צווארו ועל ידיו בשביל לעזור לתחושת 

 הרוגע.
 

כעת, בקשו מהעוזר/ת שלכם להתהפך,  .10
 כאשר פניו/יה למעלה.

 
כעת, עם המגבת הלחה נקו את פניו/יה ובצעו  .11

 עיסוי לפנים בעזרת תמיסת הפילנג.
 

בסיום, הסירו את תמיסת הפילינג בשימוש  .12
 באותה מגבת.

 
 

עם המשפחה והחברים! שתפו את הידע שלכם 
הפתיעו אותם עם יום שלם של טיפולים מיוחדים 

 בספא האישי שלכם!

 

 
צנצנות עם מלח צבעוני עם נירות מספקים אווירה  .50ציור 

 נוחה ושלווה יותר לספא.
 

בצעו את הניסוי על ידי יצירה של שכבות  טיפ:
מלח הצבועות בצבעים שונים ולבסוף שימו אותן 

באותו כלי אחת על גבי השנייה כך שתקבלו ביחד 
 צנצנת עם מגוון צבעים!

 
 21ניסוי 

 ספא מושלם
 ספא מושלם
 מה תצטרכו?

 הכלולים בערכהחומרים 

 
 כפפות •

 חומרים נוספים:
 כל מה שיצרתם בניסויים הקודמים

 מזרןמגבת גדולה,  
 לתשומת לב: בקשו סיוע מאדם בוגר.

 :םשלבי
בקשו מאדם בוגר מקום מתאים להקים בו  .1

 את הספא שלכם.
קשטו את הספא עם המרענן הטבעי ועם  .2

 הצנצנות עם המלח במגוון הצבעים.
 אם אפשר, שימו גם מוזיקה ברקע. .3
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 .חידון5
 

 
אלו אנשים התעניינו יותר  .1

יצרו מרחצאות וברחיצה 
 תרמיים ציבוריים?

 

 

 

a( הרומאים 
b( הברברים 
c( המולדבים 

 

 

 
ה את הרחצה כאיזה ישות הפ .2

 לאסורה בימי הביניים?
 

a( הממשלה 
b( האגודה לריח רע 
c( הכנסייה 

 
 תמציות ריח משמשות עבור: .3

 

 

 

a( בישול 
b( בשמים 
c( שתי התשובות נכונות 

 

 

 
שלושת הצבעים המרכזיים  .4

 הינם:
 

a( ירוק, אדום וכחול 
b( צהוב, חום ואדום 
c( סיאן צהוב, סגול וכחול. 

 
המקורות המרכזיים אחד  .5

 לריחנים טבעיים הינם:
 

 

 

a( עשבי תבלין ארומטיים 
b( עשב 
c( פטריות 
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מהו שמו של המדען שביצע  .6

תגליות חשובות בנושא 
 חשיבות ההיגיינה לבריאות?

 

 
 

 
a( פלמינג 
b( פאסטר 
c( מארי קרי 

 

 
 

סבון הינו תוצר של ראקציה  .7
כימית עם איזה בסיס (תמיסה 

 בסיסית)?
 

(aקלציום הידרוקסיד 
(bאמוניה 
(cסודיום הידרוקסיד 

 
 

 מהו קצף? .8
 

 

(aפיצוצים קטנים של סבון 
(bיצירה של בועות גז 
(cרכיב כימי רעיל 
  

 עיסויים מבוצעים על ידי: .9
 

 

a( הכאה בפראות של מישהו 
b( ביצוע אקרובטיקה 
c(  הפעלת כח או רטיטות על

 רקמות שרירים בגוף

 
 ספא נותן שירותים של: .10

 

 

a( יופי, איכות חיים ובריאות 
b( בישול, ספורט ובריאות 
c( איכות חיים ופעילויות קיצוניות 

ות
וב

ש
הת

 
1-

a)
, 2

-c
)  

3-
c)

  4
-c

)  
5-

a)
 6-

b)
  7

-c
)  

8-
b)

  9
-c

)  
10

- a) 
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 מחפשים את פרח הלוטוס
 עזרו למריה למצוא את חמשת פרחי הלוטוס המסתתרים בחדר האמבטיה

 תהנו!
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