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. לשימוש תחת השגחת מבוגרים. יש לקרוא את ההנחיות לפני  8אינו מתאים לילדים מתחת לגיל  
 שימוש לעבוד על פיהן ולשמור אותן לשימוש ועיון עתידי. 

בלע וכן בעלי קצוות חדים. טפלו בזהירות. מכיל מספר כימיקלים  ימכיל חלקים קטנים שעלולים לה
היכולים להוות סיכון בריאותי. אין לאפשר לכימיקלים לבוא במגע עם אף חלק מהגוף, במיוחד הפה  

עלולים להיחנק מבלונים לא מנופחים או   8והעיניים. צעצוע זה מכיל בלונים. ילדים מתחת לגיל 
בוגרים. יש לשמור בלונים לא מנופחים הרחק מהישג ידם של   קרועים. נדרשת השגחת אנשים

ילדים. יש להשליך במיידית בלונים קרועים. מומלץ לשטוף את הבלונים לפני השימוש בהם 
ולהשתמש במשאבה לצורך ניפוחם. עשוי מגומי לטקס טבעי. יש לוודא שילדים וחיות שומרים  

. מיגון עיניים  8יים הרחק מילדים מתחת לגיל מרחק מאזור הניסויים. יש לשמור את ערכת הניסו
למבוגרים משגיחים אינו כלול. התמונה המוצגות הינן לצרכי הסברה בלבד חלקים וצבעים עלולים  

את כל המידע לשימוש עתידי.  לשמורלהיות שונים. יש    
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  הורים ומטפלים יקרים 

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

 
גשה  ידוע כאחראי על רגשות כגון מוטיבציה, לימוד ופרס ולכן ניסויים קשורים למצב של הר הדופמין

 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 ידי    Scinec4youאי לכך, חברת 
 עידוד הסקרנות והרצון להתנסות.

 זה!  ראו למטה אילו כישורים ניתן לפתח באמצעות משחק חינוכי
 
 
 
 
 

 יצירתיות 
 
 
 
 

 ריכוז

 
 

 למידה 

 
 
 
 
 

 אוצר מילים 
 
 
 

 הנמקה 

המאפיין החינוכי הינו אחת מחוזקות המפתח של הצעצועים שלנו. אנו מכוונים לספק צעצועים המאפשרים  
 את ההתפתחות הפיזית והרגשית של הילד כמו גם פיתוח הכישורים החברתיים. 

 באתר:  Science4youקראו עוד על "מפעילי המוח" של חברת   
 

activator-WWW.Science$youtoys.co.UK/Brain 

 
 .Science4you Ltd, 2018, 5מהדורה 

 לונדון, בריטניה
 Ines Martinsמחברת: 

 Flavia Laitaoמחברת שותפה: 
 Ana Garcia, Flavia Leitaoבדיקה מדעית: 

 Flavia Leitaoעידכון: 
 Luisa Chocalheiroאימות התאמה: 
 Ana Garciaניהול הפרוייקט: 

 Ines Martinsפיתוח המוצר: 
 Marcos Rebelo,  Sofiaתכנון ועיצוב: 

Teixeira. 
 .Marcos Rebeloאיורים: 

 

 
 

הופק בתאימות  ספר זה 
לשלבי המפתח ויעדים  

 חינוכיים לנושאים שונים: 
 
   ;  3שלב מפתח מדעים:   -
 4שלב מפתח  – ביולוגיה  -
 . 4שלב מפתח   כימיה: -

http://www.science$youtoys.co.uk/Brain-activator
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 כללי בטיחות 
 

 קראו את ההנחיות לפני השימוש, עבדו לפי ההנחיות ושמרו אותן לשימוש עתידי. -
 מאזור הניסויים. ומי שאינו מרכיב משקפי מגן חיות בית, יש להרחיק ילדים קטנים -
 תמיד בהגנה לעיניים. להשתמשיש  -
 שנים. 8יש לאחסן את ערכת הניסוי הרחק מהישג ידם של ילדים מתחת לגיל  -
 לנקות היטב את כל הציוד לאחר השימוש. יש -
 יש לוודא שכל הצנצנות והבקבוקים סגורים היטב ומאוחסנים באופן מסודר לאחר השימוש. -
מועברים לפסולת בצורה  ,יש לוודא שכלי קיבול ריקים וכאלו שלא ניתן לסגור שוב לאחר פתיחתם -

 מסודרת.
 יש לשטוף ידיים היטב לאחר ביצוע הניסוי. -
 להשתמש בציוד שלא סופק יחד עם הערכה או הומלץ לשימוש במדריך זה.אין  -

 
 .אין לאכול או לשתות באזור הניסויים -
 אין לאפשר מגע של הכימיקלים עם העיניים או הפה. -
 אין לאחסן מזון בקופסת הניסוי, יש לזרוק אותה במיידית. -
 אין לכוון את הרקטות לעיניים או לפנים. -
 בשימוש במים חמים ובתמיסות חמות. רלהיזהיש  -
 יש להשליך כל פריט מזון בו נעשה שימוש במהלך הניסויים. -

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

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

 לטיפול רפואי מיידי.
 יש לפנות את הנפגע לאזור מאוורר. :במקרה של שאיפה -
 10יש לשטוף את האזור שנפגע בכמויות גדולות של מים במשך  :במקרה של מגע בעור או כוויות -

 דקות לפחות.
 במקרה של ספק, יש לפנות לטיפול רפואי ללא דיחוי. יש לקחת עמכם את החומרים והאריזות. -
 במקרה של פציעה יש לפנות תמיד לטיפול רפואי. -
-  

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

 .לגבי צעדים שיש לנקוט במקרה של תסמיני הרעלה

 

 
 במקרה של צורך בחיוג חירום:

 112| אירופה  000יה ל| אוסטר   999| בריטניה  911 –ארצות הברית 
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 הנחיות למבוגרים משגיחים 
הנחיות הבטיחות והנחיות לעזרה ראשונה. יש לשמור הנחיות אלו ההוראות, יש לקרוא ולפעול לפי  -

 לשימוש עתידי.
שימוש בכימיקלים שלא לפי ההנחיות עלול לגרום לפציעה ונזק לבריאות. יש לבצע רק את הניסויים  -

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

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

על המבוגרים המשגיחים לשוחח ולהסביר את האזהרות ואמצעי הבטיחות לילד או לילדים לפני  -
 , בעיקר בנוגע להתעסקות עם חומצות, בסיסים ונוזלים דליקים.התחלת ביצוע הניסויים

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.
 ערכת ניסוי זאת כוללת צבענים שעשויים להכתים במגע. יש להרחיקם מבגדים או בדים עדינים. -
רום לתופעות י לגוערכת הניסוי מכילה כפפות העשויות להיות מיוצרות מגומי טבעי. חומר זה עש -

 אלרגניות.

 

 רשימת רכיבים מסופקים 
 ) E124צבע מאכל אדום (                       ) E142צבע מאכל ירוק (

,  ])E131כסף (-כחול, )E102טטראזין ([צבע  י: חומררכיבים
 .מלח

 

  
 רשימת רכיבים כימיים מסופקים

-C6H8O7 (Cas #77חומצה ציטרית  
92-0) 

 

 # NaCl (CASמלח ים (סודיום כלוריד) 
7647-14-5) 

 הצהרות סיכון
H319 גורם לגירוי עיניים חמור 

 # NaHCO3 (CAS ביקרבונטסודיום 
144-55-8) 

   
 Fe (CAS # 7439-89-6)אבקת ברזל 

 

 
 הצהרות סיכון

H228 מוצק דליק 
H251  מתחמם מעצמו, עלול

 להתלקח.

 

 

ותערובות: אין לבלוע. המנעו ממגע בעיניים ובפה. יש להשתמש אך ורק לפי  המלצה לרכיבים 
ההנחיות. יש לאחסן בקופסאות אטומות היטב. יש לשמור במקום יבש וקריר. יש להגן מפני  

 לחות, קרינת שמש ישירה ומקורות חום. 
 

 

 פינוי כימיקלים לאחר שימוש 
שימוש, יש  כאשר נדרש לפנות כימיקלים ורכיבים כימיים לאחר 

לפעול לפי ההנחיות המקומיות או הארציות בנושא. בכל מקרה אין  
לעולם לזרוק כימיקלים לביוב ולאשפה הביתית. לפרטים נוספים  

אחראיות, לפינוי אריזות השתמשו  יש לפנות לרשויות ולחברות ה
 . בנקודות האיסוף הספציפיות. 
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 רכיבי הערכה 

 

 

 

 

  משקפי מגן  קופסה פלסטית מרובעת
 

 

 

 

 

מדבקות דקורטיביות 
 לרקטות

 

 מגבות נייר צבעוניות

 ספטולת פלסטיק

 

 מסנני נייר

 

 

 פיפטות פסטר

 

 בלונים

 ספטולות עץ

 

 שפופרת בדיקה

 

 

 כפפות

 

שקיות פלסטיות עם 
 נעילה

 סודיום ביקרבונט 

 

 צבע מאכל אדום

 

 

  צבע מאכל ירוק

 

 אבקת ברזל

 חומצה ציטרית 

 

 מלח ים 

 

 

 כוסות מדידה גדולות

 

 נר

 KABOOMיריעת נייר 

 

 קופסת זכוכית עגולה

 

 

מכסה לכוסות מדידה 
 קטנות

 כוסות מדידה קטנות 

    משפך
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 הכימיה של הפיצוצים .2 מדע חומרי נפץ  .1
 

 כימיה היא המדע העיקרי מאחורי הפיצוצים! 

 האם ידעת...                                     
 שמדע עלול להיות נפיץ? 

 
 

   האם ידעת...                     
 

   מתגובה שפיצוץ עשוי להתרחש כתוצאה 
 כימית אקזוטרמית? 

 
  תגובהאקזוטרמית הינה  תגובה 

המשחררת אנרגיה בצורה של  
  אור או חום 

 
 

כימיות (שינוי   תגובות אולם כיצד מתרחשות 
  תצורה)  אלו? 

 
האם אתם יודעים מהו פיצוץ? וכיצד הוא  

 מתרחש? 
 

פיצוץ הינו תוצאה של שחרור אנרגיה מהיר  
 ולא מבוקר 

 ראקציות כימיות 2.1

 

הסתכלו על   –מדענים 
הסמל למטה. הוא  

ן מקומות  ומ ימשמש לס
בהם קיימת סכנת  

 פיצוץ. 

 
בכל יום אנו מוקפים בשינויי תצורה כימיים או  

כימית קיימים   תגובהרבות. בכל כימיות  תגובות
(המרכיבים הראשוניים שמגיבים)    הראגנטים
(הרכיבים החדשים שנוצרים כאשר   והתוצרים 

וצרים יש מאפיינים  תמתבצעת). ל  התגובה
 אחרים מאשר לראגנטים. 

 
במידה ויהיה   פיצוץ ל  כוןבסישקיים רכיב מסמן  סמל זה  .1איור 

קרוב ללהבה, חום, חיכוך, ניצוצות, חשמל סטטי. הסימון מציין  
 שיש סכנה של התעופפות שברים כתוצאה מפיצוץ. 

 
כימיות בסכמה כגון זאת   תגובותניתן להציג 

 למטה:  

 
 

  

 תוצרים 
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וכיצד אנו יכולים  

לדעת שהתרחשה  
או עדיין מתרחשת  

 ? תגובה

 

 
 . קיימים מספר סוגים של התפרצויות וולקניות.2תמונה  

החושים שלנו יכולים לעזור לנו לגלות אם  
משהו קרה או קורה. כיצד? כאשר אנו  

 : בתופעות הבאות  מבחינים לדוגמא
 שינוי צבע  •
 שחרור של גז  •
 הופעה של מוצק.  •
 מיוחד. ריח  •
 היווצרות להבה.  •
 שינוי טמפרטורה.  •
 

  פעולהסוג שינוי כזה יכול להתרחש בגלל 
של חום, אור, זרם חשמלי, פעולה מכנית  

 או בשילוב של כמה מרכיבים. 
 

a(  שינוי מצב כימי על ידי פעולה
 .חוםשל 

סוג זה של שינוי מתרחש, לדוגמא כאשר  
במהלך פעולה זאת   . הלחם נאפה

 כימיות!  תגובותמתבצעות מספר 
 

 

כאשר לחם נאפה, החום  
מצב של  האחראי לשינוי 

הרכיבים. בתנור, הלחם  
מתמלא בהרבה חורים  

- קטנים בגלל הפחמן הדו
חמצני המשתחרר בעת  

  בגללגובת אבקת האפייה ת
 החום. 

 
 

בטבע, מספר שינויים גיאולוגיים הם גם  
כימיות,   תגובותדוגמאות לסוג כזה של 

 למשל התפרצויות וולקניות. 

 
התפרצות געשית מאופיינת  

על ידי פליטה של חומרים  
  . וולקניים

החומרים יכולים להיות   , במהלך פעילות געשית
נוזל (לבה) מוצק (סלע געשי) ו/או גזים (קיטור ,  

חמצני בין היתר). הר געש הינו סדק  -פחמן דו
בקרום כדור הארץ המאפשר את המגע בין  

לבין פני השטח של הכוכב  הפנימית   השכבה
שלנו. התפרצויות געשיות יכולות להיות מכמה  

 סוגים כגון התפוצצויות או שפיכות. 
 
 

 האם ידעתם...                             
  שבאינדונזיה,  בהר טמבורה הנמצא באי סמבואה

התרחש  אחד מהפיצוצים הגדולים ביותר  
 שנראה אי פעם לעיני אדם? 

הר הגעש התפרץ והפיצוץ נשמע   1815בשנת 
  1,600ק"מ (  2,600בסומטרה הממוקמת יותר מ  

מייל) מהאי! האפר שהשתחרר חסם את קרינת  
היה השני הקר    1816השמש כך שהקיץ של 

 ! הבהיסטוריבטיבו 

 
  הר הגעש טאמבורה: 3תמונה 
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פעילות געשית משנית יכולה להראות כפיצוצים  
כימית על ידי   לתגובהאמיתיים והינה דוגמא 

 חום. 
 

גייזר הינו דוגמא לפעילות געשית משנית  
הגייזרים מאופיינים על ידי פליטות רגעיות של  

מים המוזרקים בכח רב מהאדמה ומלווים  
. סילוני מים אלו יכולים להגיע לגובה של  בקיטור

 טרים. מאות מעד 
 

חמצן  CO2, : פוטוסינתזה מתרחשת בנוכחות אור5תמונה 
 ומים.

 c(  כימי כתוצאה מפעולה מצב שינוי
 של זרם חשמלי

 
 : גייזר4תמונה 

 
ת.  וני ושינויים מסוג זה קורים בתעשיית המכ

מתרחשות   , תעשייההכלומר בסוג זה של 
כימיות על ידי זרם חשמלי. לדוגמא   תגובות

הטכניקה של ציפוי כרום  (טכניקה של ציפוי  
חשמלי של שכבת כרום דקה מאד לתוך מתכת  

או פלסטיק). בצורה כזאת המכוניות עמידות  
 . (רקבון) יותר לקורוזיה 

 

 
 ציפוי כרום לחלקי הרכב. :6תמונה 

 
d(  פעולה כתוצאה משינוי כימי

 מכנית
 

שינויים כימים המתרחשים למשל  אלו הם  
(חיכוך כנגד נייר זכוכית) או   , בהדלקת גפרור

בפיצוץ של דינמיט. האנרגיה משתחררת כאשר  
הינה מספיקה בכדי להתחיל   , יש חיכוך או מכה

 . כימית תגובה 
 

 

                                     האם ידעת..
שבהתנגשות אלימה בין מכוניות, כריות  

 פעלות על ידי מנגנון מכני?האוויר מו
מתבצע שינוי   ,כאשר הרכב מקבל מכה חזקה

כימי כאשר גז (חנקן) משוחרר וגורם  
  להתנפחות הכריות. 

 
גייזרים יכולים להתרחש לפני  

או כתופעה   התפרצות געשית 
שאריתית לאחר ההתפרצות.  

גייזרים יכולים להשאר פעילים  
 לאורך מספר שנים או דורות. 

 

 

                        ידעת... האם 
 

  10,000קיים מקום בארה"ב שבו יש מעל 
 גייזרים? 

 . ילוסטוןזהו הפארק הלאומי  
 

 
ומעיינות טרמיים   פומרלות

  נחשבים גם כן לפעילות געשית
  משנית

 

 
b( פעולה כתוצאה מ שינוי מצב כימי

 של אור
 

פוטוסינטזה הינה דוגמא לסוג כזה של שינוי.  
זהו התהליך בו נעשה שימוש על ידי צמחים  

להפיכת אנרגיית אור  (ואורגניזמים נוספים)  
 לאנרגיה כימית. 
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 כריות אוויר .7תמונה 

 
e(  כימי על ידי שילוב של   מצבשינוי

 מרכיביםכמה 
 

ינוי צורה זה מתרחש, לדוגמא, כאשר חומץ  ש
 . לאפייה (או מלח אחר) מעורבבים וסודה 

 

 
 שינוי כימי על ידי ערבוב של רכיבים. .8תמונה 

 

 ...   האם ידעתם
 

במעבדות מדעיות, סוג כזה  ש
כימות הינו נפוץ   תגובות של  

 למדי? 
 

 

 כימיות תגובותמהירות  2.2
 
במהירות שבה   תלויהעוצמת הפיצוץ 

משתחררת האנרגיה. צמיג לדוגמא יכול  
"להתפוצץ" אם מהירות שחרור האנרגיה  

בניגוד למצב שבו    ,הינה גבוהה מאד 
המהירות הינה נמוכה ואז יש אובדן איטי של  

 אוויר. 
 

שצריכות להיות   תגובות בחיי היומיום שלנו יש  
מהירות מאד לעומת כאלו שצריכות להיות  

 ! מאד איטיות

צריכות להיות   התגובותבתעשייה הכימית 
כך שהתהליכים יהיו   , המהירות ביותר שאפשר

כלכליים ביותר. לעומת זאת בתעשיית המזון,  ה
מכיוון  צריכות להיות איטיות מאד  התגובות

 שחשוב להאט את רקבון המזון. 
 

כלומר, חשוב מאד לשלוט במהירות של  
 כימית.  תגובה 

 

 
 
 
 

 

אך מה משפיע על  
  תגובות המהירות של 

 אלו? 
 
 

כימית יכולה להיות   תגובההמהירות של 
  מסוים מוערכת על ידי כמות התוצר הנוצר בזמן 

כמות הזמן  להעריכה על פי   גם  ניתן , ההיפךגם ו
 . שלוקח למגיב להכלות

 

 האם ידעתם....                    
כימית, בתנאים שונים יכולה   תגובהשאותה 

 להתרחש במהירות שונה? 
 
 

קיימים מספר גורמים שעשויים להשפיע על  
כימית. למשל, ריכוז   תגובההמהירות של 

,  לתגובההמגיבים, שטח המגע הזמין  
נוכחות של זרז  ההלחץ ו ,הטמפרטורה
 (קטליזטור). 

 
קטליזטורים הינם חומרים כימיים  

  (מהירות) המגבירים את קצב 
   ! התגובה
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  תגובההמהירות של 

כימית אחראית גם  
 על עוצמת הפיצוץ! 

 

 

 ופיצוצים בעירה 2.3
 

 . דלק לבין  מחמצן מתרחשת בין   בעירה תגובת 
 

הינו החומר שנשרף (לדוגמא פחם, עץ,   הדלק 
 שמן, נפט, אתנול בין השאר). 

 
דלקים יכולים להיות מוצקים  

), נוזלים (כוהל, נפט)  פרפין(עץ, 
  וגזים (גז טבעי, מימן...) 

 
בדרך   .הוא הראגנט המגיב עם הדלק  המחמצן

 כלל חמצן! 
 

 האם ידעתם....                        
 שללא חמצן אין להבה? 

 
 

הלהבה שאתם יכולים לראות בכיריים הינה  
(גז    הדלקתוצאה של ראקציית שריפה  בין 

  המחמצן או גז טבעי) לבין   ןבוטא פרופאן,  
 . (חמצן) 

כפי שכבר קראתם  
ראקציה זאת יכולה  
להתרחש רק כאשר  
 שני המגיבים נוכחים. 

 
 

בעירה    שתגובתלאמר    יכולים בדרך זאת אנו 
זמנית של הדלק,  -ת בו ובמידה ויש נוכח   תתקיים

יזם    – מקור חום של ו של החומר המחמצן 
השריפה! מקור חום יכול להיות לדוגמא שפשוף  
של גפרור על נייר קופסת הגפרורים. אנו יכולים  

 . אנרגיית השפעוללקרוא לכך גם  
 
 
 
 

 
 
 

התפוצצויות יכולות לקרות בשטח פתוח או סגור  
 כגון בניינים, מצבורי גז ועוד. 

 
מכניקה, המדע שעוסק  

בכוחות ופעולתם קשור גם כן  
  לפיצוצים! 

הגידול בלחץ האנרגיה התרמית (גידול  
בתנועת החלקיקים כמו אטומים, מולקולות  

ויונים), הגידול במתח או מאמץ במתכות  
מופעלים) או הגידול באנרגיה  (בשל כוחות 

 חשמלית עשויים גם כן לגרום לפיצוץ. 
 

 האם ידעתם...                         
שפיצוץ יכול להיות סוג של שריפה עם  

 היווצרות של אש ורעש? 
 

 
 פיצוץ .9תמונה 

 
 

בת  תגומהי 
 ? בעירה
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כימית של הדלקת גפרור על ידי פעולה  תגובה. 10תמונה 

 מכנית.

 
 

 .......                        האם ידעתם
 שצבע הלהבה מעיד על עוצמתה?

להבת כיריים הינה כחולה ולהבת נר הינה  
  הינה שהיא  הצהובה. להבה כחולה משמעות
 עוצמתית יותר מלהבה צהובה. 

 

 
 הכיריים.להבת הנר שונה מלהבת . 13תמונה 

 
  

רקטות עובדות גם הן על  
 ! בעירה  תגובתהעיקרון של 

 
 

ואנשים לחלל. הרקטה   ם רקטות נושאות לווייני
שורפת דלק בכדי לייצר סילון גז. כך שעליה  
לשאת לא רק את הדלק אלא גם את החומר  
המחמצן (מכיוון שבחלל אין חמצן). אם אחד  

ממרכיבים אלו אוזל, הרקטה תיפול חזרה  
 לקרקע! 

 

 
 רקטות. 14תמונה 

 
משולש  שלושת האלמנטים הבאים מייצרים את 

 . משולש הבעירהאו האש  
 

  דלק  
 

 

 
 
 
 

 חום 

 
 
 

 חמצן 

 
 משולש האש. 11תמונה 

 
  התגובה במידה ואחד האלמנטים הללו חסר, 

 לא תתרחש או תעצור. 
 

 דלק + חמצן + חום 
 ראגנטים 

 
 

 + מים + אנרגיה  חמצני -פחמן דו
 מוצרים

 שריפה תגובת. 12תמונה 
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 ......                            האם ידעתם
לחוק   מצוינת שפעולת הרקטה הינה דוגמא 

 השלישי של ניוטון? 
אומר שלכל פעולה יש  הזהו חוק חשוב מאד 

 אך הפוכה בכיוונה. , תגובה שווה
 בכל פעם שאתם דוחפים קיר, הוא דוחף אתכם בחזרה 

 
 
 

דוחף הקיר 
 בחזרה

 

 
 
 

אתם דוחפים 
 את הקיר

 
מצן מעורבבים יחד בתא  חדלק ו 

השריפה וההתפוצצויות קורות  
  . תאתוך הב

לחץ ההתפוצצויות הינו כנגד הדפנות של  
  ,התגובה ללחץ   ,התא למעט בחלק התחתון 

הינה   , ר על ידי הגז הנוצר מהפיצוציםצשנו
 קה בשביל לספק את התנועה לרקטות. ימספ

 
 
 

 

 ........                      האם ידעתם
ששריפה יכולה להיות ספונטנית, מהירה  

 פיצוץ?  ה שלובצור
 
 
 
 

 
הינו שריפה המתרחשת בפתאומיות   ץפיצו

משחררת כמות  היא , כאשר חומר מחומם 
 גדולה של גז ומייצרת אור ורעש! 

 
בני האדם עדיין אינם יודעים  

כיצד להשתלט על שריפות  
מדוע הן   זאת הסיבה, יער 

 מהוות אתגר! 
 

התפתחות מדע הכימיה מסייע להבין כיצד  
 לשלוט טוב יותר בשריפות יער. 

 
בכדי לכבות את האש עלינו להוציא את אחד  

 מהאלמנטים של משולש האש. 
 

 מדוע אנו יכולים לכבות שריפות עם מים? 

 
 

למים יש את היכולת להוריד את טמפרטורת  
 עצר. י הבעירה יכולה לההדלק וכך 

 

 האם ידעתם......                          
 שמים אינם מסוגלים לכבות כל סוג של אש? 

 
כל  אינם מסוגלים לכבות  ם אך עם זאת, מי

שריפה בכל מקרה. לדוגמא, לעולם לא נשפוך  
מים על שריפה שהחלה עם שמן בישול.  

במקרה כזה המים רק "יאכילו" את האש! האם  
אתם יודעים מדוע? מים כבדים יותר משמן ולכן  

מתחת לשמן במקום שבו   רלהישאנוטים  
הטמפרטורות גבוהות יותר. בשל כך המים  

הקיטור  הפיצוץ של  כאשר . הופכים מיד לקיטור 
כח זה יגרום לשמן להתפשט ולהיות   ,קורה 

מותז מהמחבת, מה שרק יגדיל את שטח  
 ועוצמת הבערה. 
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ניתן לכבות שריפות על ידי  

או בסוגי דלק   ף שימוש במט
  מסויימים בכדי למנוע את

 החמצן.  אספקת 
 

 
 

 האם ידעתם...                         
 שקיימות בעירות בהן אין ייצור של להבה? 

נשימה  בזה מה שקורה בחמצון של מתכות או 
 . תאית אירובית

 
, אחד מהמגיבים הינו חמצן.  בערה בתגובות 
 כמו חמצון של ברזל אין כל להבה.  בתגובות 

 
 חמצון ברזל: 

 ראגנטים: ברזל, חמצן ומים. 
 (חלודה).   תחמוצת ברזלתוצרים: 

 

 
 

כאשר ברזל נחשף לאוויר הוא סובל מקורוזיה . 15תמונה 
 ומחליד.

 
  של המתכת קורוזיההחלדה של ברזל מובילה  

משום שתחמוצת הברזל שנוצרת  ) ריקבון(
 אינה מגנה על המתכת מפני החמצן שבאוויר. 

 
 
 
 

 
, ניתן  קורוזיהה בכדי להגן על מתכות מפני 

לצבוע אותן או לכסותן במתכות אחרות או  
בחומרים מגנים אחרים שאינם נתקפים  

 בקלות על ידי אוויר לח. 
 

 האם ידעתם...                         
שמבנים ישנים הבנויים ממתכת נוטים  

לעטות שכבה ירוקה הידועה בשם  
 ? תיירוק

 
אלומיניום אבץ ונחושת, מגיבים באופן איטי  

עם חמצן אטמוספרי והדבר מביא ליצירת  
  של תחמוצת על פני השטחשכבה דקה 

שכבה זאת מגנה על המתכת מפני   שלהם, 
האוויר. שכבת התחמוצת מפריעה להמשך  
התקדמות ההתחמצנות של חלקי המתכת  

 הפנימיים. 
 

 
 ת.יירוקמטבע שהתחמצן עם שכבת . 16תמונה 

 

 האם ידעתם...                         
 דם קיימות גם תגובות בערה? א שבגוף ה

 
בתאי גופנו מתרחשת אחת מתגובות הבערה  

 נשימה תאית.  – החשובות ביותר 
 

להבה    א בערה ללנשימה תאית הינה תגובת  
שבה חמצן וגלוקוז (הסוכר הנמצא במזון)  

 מגיבים לשחרור אנרגיה הנדרשת לנו לשרוד! 
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 + חמצן  גלוקוז 

 ראגנטים 

 
 

 חמצני+ מים + אנרגיה-פחמן דו
 תוצרים 

 בערה של גלוקוז. 17תמונה 
 

חלק מאנרגיה זאת מאוחסן בתאי גופנו היתר  
 משוחרר בצורה של חום. 

 
 נשימה תאית אירובית.. 18תמונה 

 
  מאד  בבערה הכוללת פיצוץ, כמויות גדולות

 של גז וחום משוחררות בפרק זמן קצר מאד. 
 

 
 
 

 

 

 

עם עליית הטמפרטורה, גזים נוטים  
להתפשט. כאשר הם בכלי סגור  הלחץ עולה  

עד לנקודת הפריצה. במקרה זה עלול  
 להתרחש פיצוץ! 

 
  חיזור- תגובת חמצוןלמעשה, בערה הינה 

  כימית עם שחרור אנרגיה  (הפחתת החמצן)
 ! רב

 
 במטבח... 

 מתכוני  פיצוץ! 

 
מדוע תירס מתפצפץ כאשר אנו מכינים  
פופקורן? כל גרגר תירס מורכב ממים  

ועמילן. כאשר אנו מחממים אותו, המים  
הגרגר הופכים לקיטור. עם עליית   ך שבתו

הטמפרטורה, הקיטור מתחיל להפעיל לחץ  
עד לשבירתה של השכבה    בתוך הגרגר

. בשל כך נראה כאילו התירס  חיצונית ה
מתפוצץ! החלק הלבן הנראה לעין הינו  

  התוצאה של התפשטות העמילן. 
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 בטבע 
 ורעמים   ברקים

 
ברקים הינם התפרקויות חשמליות רבות  

עוצמה ומהירות מאד. אולם כיצד הם  
נוצרים? ברקים קורים במהלך סערה  

חשמלית בין איזורים טעונים חשמלית בתוך  
 ענן, בין שני עננים או בין ענן לקרקע. 

 
 סערת ברקים ורעמים. 19תמונה 

 
הקול שאנו שומעים הינו התוצאה של  

ההתפשטות המהירה של האוויר כתוצאה  
   מהחום המוקרן מהברק. למעשה הרעש  

הברק קורים באותו הזמן, עם זאת מהירות  ו
הקול נמוכה בהרבה ממהירות האור וזאת  

הסיבה מדוע קודם אנו רואים את הברק ורק  
רעש של  לשמוע את הלאחר מכן אנו יכולים 

 הרעם! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 שלום למדענים 

האם ברצונכם לדעת  
 מבדרות  עובדות עוד 

בנושא  ומסקרנות  
 ? ציםופיצו זיקוקים 

 
 

 אז גשו לקישור הבא ותהנו! 
 
-www.science4youtoys.com.uk/explosive
 science 
 

 ניסויים פציצים  .3
 

הכוללים   , כל הניסויים המסומנים בסימול זה
שמע, צריכים להתבצע מחוץ   ואפקט פיצוץ 

 לבית ובפיקוח של אדם בוגר! 

 
 

זכרו לנקות באופן יסודי את  
החומרים לאחר כל ניסוי!  

במהלך הניסוי, אין להשתמש  
חומר למספר ראגנטים  באותו 

אחרת אתם עלולים להשפיע  
 . ים על הניסוי

 

 

 

  

http://www.science4youtoys.com.uk/explosive-science
http://www.science4youtoys.com.uk/explosive-science
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 פיצוץ צבעים 
 

  1ניסוי              
 ריקוד הצבעים
 מה תצטרכו? 

 חומרים הכלולים בערכה 

   
כוס מדידה  צבעי מאכל כפפות

 גדולה

 
 

קופסת פלסטיק 
 מרובעת

 פיפטות פסטר

 חומרים נוספים
 שיניים   נוזל ניקוי קיסמיחלב   

 
 זהירות: בקשו עזרה מאדם בוגר. 

 
 שלבים: 

שפכו מעט חלב לקופסת הפלסטיק, כחצי ספל   .1
 מדידה. השאירו במשך כמה דקות. 

באמצעות הפיפטה, הוסיפו מספר טיפות של   .2
צבע מאכל לחלב. וודאו שהטיפות נשארות על  

 פני השטח ומופרדות אחת מהשנייה. 
 
 

 
 

להשתמש בפיפטת פסטר  : יש  הערה
 נפרדת עבור כל צבע מאכל. 

 
השיניים בנוזל הניקוי,   קיסם טבלו את  .3

 . מספיק בשביל לאסוף טיפה אחת
השיניים עם טיפת   קיסםמקמו את   .4

במרכז   ,נוזל הניקוי, בעזרת אדם בוגר 
 טיפת צבע המאכל. 

 

 
 

 מדענים, האם הצבע שלכם "התפוצץ?" 
 

לזרוק את כל  זהירות: בסיום הניסוי יש  
 מוצרי המזון בהם נעשה שימוש. 

 
 הסבר: 

חלב הינו נוזל העשוי ממים, שומן וחלבונים  
על פניו הוא  אכל  כאשר שמתם את צבע המ
אשר אתם שמים  כאינו מתערבב עם החלב. 

השיניים עם טיפת חומר הניקוי   קיסם את  
הן נעות הרחק   , על טיפות צבע המאכל

הדבר    אחת מהשנייה ויוצרות פיצוץ צבע! 
קורה מכיוון שנוזל הניקוי שובר את  

הקשרים בין מולקולות החלב וכמו כן שובר  
את מתח הפנים ועל ידי כך מערבב את  

המולקולות ויוצר את פיצוץ הצבע שאתם  
נוצר מכיוון שיש   מתח פניםיכולים לראות! 

משיכה חזקה בין מולקולות החלב על פני  
השטח. בתוך הנוזל, לכל המולקולות יש  

את אותו כח משיכה בכל הכיוונים.  
המולקולות על פני השטח נמשכות  רק  

 צדדים ולמטה ומלמעלה יש רק אוויר. ל

 פסטר איך להשתמש בפיפטת  
 
 

 
 
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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הנמשכות הינו קטן   המולקולותמכיוון שמספר 
יותר קיים פיצוי, כח משיכה גדול יותר על פני  

 קרום. סוג של שכבת  השטח היוצר  
 

  2ניסוי              
 1 כרומטוגרפיה
 מה תצטרכו? 

 חומרים הכלולים בערכה 

 
 מסנני נייר

 חומרים נוספים
(נייר מים    מטליות נייר   יםצבעוני טושים

 סופג)
 

 צעדים 
באמצעות המרקר סמנו נקודות קטנות על   .1

. במבנה מעגלי כפי שתראו  מסנן הנייר 
 בתמונה למטה. 

 

 
וטבלו את   מטלית הנייר הכינו גליל קטן  .2

 במים.  לו ש  קצהה
מטלית   גליל  לחצו את הקצה הרטוב של .3

 כדי להרטיבו. ב מסנן הניירמרכז  על   ריהני
 

 
 

 
נות  טראו מה קורה לנקודות הק

 שציירתם על הנייר!  והצבעוניות 
 

 הסבר 
 

כרומטוגרפיה   נקרא כרומטוגרפיה.זה התהליך 
כימית בשימוש לצורך  -יקליתזהינה שיטה פי

הפרדה של תערובות הומוגניות. ההפרדה של  
יש  מהם המרכיבים אפשרית מכיוון שלכל אחד 

 משקל, צפיפות ומסה שונים. 
 
 
 
 

ניתן באמצעות  , כאשר זהו צבע מורכב (משני) 
טכנולוגית הכרומטוגרפיה "לשבור" אותו  

לצבעים הראשוניים המרכיבים אותו. דבר זה  
ן שלצבעים הבסיסיים יש משקל  קורה מכיוו 

שונה וכך הם נשארים בעמדות שונות על הניר  
 כאשר המים אינם יכולים לגרור אותם יותר. 

 
  3ניסוי              

 2כרומטוגרפיה 
 מה תצטרכו? 

 חומרים הכלולים בערכה 

 
 מסנני נייר

 
 

 פיפטת פסטר כוס מדידה גדולה
 חומרים נוספים

 4קערת פלסטיק   מים    סוכריות בעלות 
 )Skittles(כמו צבעים 

 
 צעדים 

 
,  ק הפלסטי קערתר על  יני מסנני ההניחו את  .1

סוכריות בארבע הפינות   4כעת שימו 
 יר. ינמסנני ההמנוגדות של 

 

 
 

גדולה  המדידה השפכו מים לכוס  .2
ובאמצעות פיפטת פסטר הוסיפו מים על  

 הסוכריות. 
 

.  
 

 
 קרה, מדענים? מה 

 
זהירות: בסיום הניסוי יש לזרוק את כל מוצרי  

 המזון בהם נעשה שימוש. 
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 הסבר: 
כאשר הוספתם מים לסוכריות  

הצבע של הציפוי נמס  , הצבעוניות
  . כמו בניסוי למסנן הנייר והחל לעבור  

אתם יכולים להשתמש  ,  2
בכרומטוגרפיה לראות מאלו צבעים  

הסוכריות. והאם  מורכב הציפוי של 
הוא מצבע אחד או תערובת של  

 צבעים. 
 

כגון   ת אם השתמשתם בסוכריו
Skittles ,  תראו שבסופו של דבר הן

נעלמות. מדענים, האם אתם יודעים  
מדוע זה קורה?  הסוכריות עשויות  

 במים. בקלות מסוכר שנמס 
 

  4ניסוי              
 M&Mשביטי 

 מה תצטרכו? 
 חומרים הכלולים בערכה 

 
 קופסת פלסטיק מרובעת

 חומרים נוספים
מים חמים מהברז    קובית קרח    

 )m&mסוכריות צבעוניות (למשל 
 

 : שלבים 
 

מלאו חצי מקופסת הפלסטיק   .1
המרובעת במים חמים מהברז.  
בקשו עזרה מאדם בוגר כדי לא  

 להיכוות. 
הניחו את קובית הקרח באחת   .2

 מפינות הקופסא. 
 

הניחו סוכריה  .3
אחת ליד 

קובית הקרח 
פי שמופיע כ

 .בתמונה

 

 

 
האם אתם יכולים  

לראות את זנב השביט  
 מופיע? 

זהירות: בסיום הניסוי יש לזרוק את  
 כל מוצרי המזון בהם נעשה שימוש. 

 

 
 הסבר: 

קרים    מיםקובית הקרח מקררת את המים שמסביבה. 
 כבדים יותר ממים חמים ולכן הם שוקעים. 

 
תנועת המים מאפשרת את פיזור הצבע מהסוכריה  

 השביט. ויצירת זנב 
 

 
 ותסיסה CO2ייצור של 

 
 

  5ניסוי              
 פצצות תוססות

 מה תצטרכו? 
 חומרים הכלולים בערכה 

    
 סודיום 

 ביקרבונט
כוס  צבעי מאכל כפפות

מדידה 
 גדולה

    
כוס מדידה  משקפי מגן

 קטנה
מיכל 

פלסטי 
 עגול

חומצה 
 ציטרית

   
ספטולה  פסטרפיפטת  ספטולת עץ

 פלסטית
 חומרים נוספים

 מלח שולחן
 

 חומצה ציטרית
 זהירות

  : גורמת גירוי עיניים חמור הצהרת סיכון
 

 שלבים: 
 

  מיליליטר של חומצה ציטרית בכוס המדידה 5מדדו  .1
 . כעת העבירו לכוס המדידה הגדולה. הקטנה

 
עם פיפטת הפסטר   .2

טיפות של   5הוסיפו 
צבע מאכל מהצבע  

האהוב עליכם  
 . ביותר

  



 
 

21 
  

 
 

בקשו מאדם בוגר מלח שולחן   .3
 והוסיפו ספטולת מלח אחת לכוס. 

 ערבבו היטב עם ספטולת העץ. .4
 

מ"ל   5מדדו  .5
של סודיום  
  ביקרבונט

בכוס  
המדידה  
 הקטנה.  

 

כעת הוסיפו לכוס הגדולה וערבבו  
 עם ספטולת העץ. 

 
התערובת של הפצצה התוססת   .6

צריכה להיות יבשה אך קצת  
דביקה. אם יבשה מדי הוסיפו  

 כמה טיפות מים. 
הרטיבו   לאחר לבישת הכפפות  .7

את ידיכם ואספו כמויות קטנות  
של התערובת ליצירת כדורים  

 קטנים. 
שני כדורים יצרו 

קטנים והניחו 
בקופסא 
 העגולה. 

 

השאירו מרווח כדי שלא יידבקו אחד 
 לשני.

 השאירו להתייבש למשך הלילה.  .8
 

כאשר הן   .9
יבשות, בדקו  
את הפצצות  

התוססות שלכם  
על ידי הנחתן  

 במים! 

 

: ניתן לשמור אותן לניסויים  טיפ
 . 20ו  14הבאים. ניסויים 

 
 

 
מדענים, האם אתם  

יודעים מדוע הפצצה  
 שלכם תוססת? 

 הסבר: 
הפצצות שלכם תוססות מכיוון שבמגע  
עם מים מתרחשת תגובה בין סודיום  

המייצרת   וחומצה ציטרית,ביקרבונט  
חמצני. שחרור הגז מתאפיין  -פחמן דו

ביצירת בועיות קטנות בנוזל, הגורמות  
 לתסיסה. 

 

 ..                         האם ידעתם. 
שסוג תגובה כזה נפוץ מאד בתרופות ומלחי  

 פירות? 
 

  6ניסוי              
 קצף לימון

 מה תצטרכו? 
 חומרים הכלולים בערכה 

    
 סודיום 

 ביקרבונט
קופסת  כפפות

פלסטיק 
 מרובעת

כוס 
מדידה 
 גדולה

  
 

 
כוס מדידה  משקפי מגן

 קטנה
צבעי  

 מאכל

   
 ספטולה פלסטית פיפטת פסטר ספטולת עץ

 חומרים נוספים
 לימון    נוזל ניקוי

 
 זהירות: בקשו עזרת אדם בוגר. 

 
 שלבים: 

כפיות של   5באמצעות ספטולת הפלסטיק הוסיפו  .1
סודיום ביקרבונט לכוס המדידה הגדולה. בקשו  

 עזרה מאדם בוגר. 
כפיות פלסטיק   3כעת הוסיפו  .2

לכוס המדידה   ניקוי של נוזל 
הגדולה. בקשו עזרה מאדם  

  בוגר. 
 

  ל טיפות ש  2הוסיפו, באמצעות פיפטת פסטר,  .3
עם  את התערובת צבע מאכל לבחירתכם. ערבבו 

ת הפלסטיק  סספטולת העץ. שימו את הכוס בקופ
 המרובעת. 

  25סחטו לימון לכוס המדידה הקטנה והוסיפו כ  .4
 מ"ל של מיץ לימון לתערובת. 

 

 
מדענים? האם  מה קרה 

  הצלחתם ליצור קצף לימון? 
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זהירות: בסיום הניסוי יש לזרוק את כל מוצרי המזון  
 בהם נעשה שימוש. 

 : הסבר
חמצני כאשר  -הקצף נוצר עקב שחרור של פחמן דו

סודיום ביקרבונט מגיב עם החומצה הציטרית במיץ  
 הלימון. 

 
  7ניסוי              

 שיקוי קסם
 תצטרכו? מה  

 חומרים הכלולים בערכה 

    
 סודיום 

 ביקרבונט
כוס  צבעי מאכל כפפות

מדידה 
 גדולה

  
  

כוס מדידה  משקפי מגן
 קטנה

  

   
 קפלסטי תספטול פיפטת פסטר 

 חומרים נוספים
 שמן בישול   חומץ   מי ברז חמים

 זהירות: בקשו עזרת אדם בוגר. 
 שלבים: 

מ"ל חומץ   10מ"ל של מים חמים ו  35שפכו בערך  .1
לכוס המדידה הגדולה. השתמשו בכוס המדידה  

הקטנה למדידת כמויות אלו. אתם יכולים להוסיף גם  
כמה טיפות של צבע מאכל. בקשו עזרה מאדם בוגר  

 כדי להמנע מכוויות. 
 

 מ"ל שמן לתערובת.  40הוסיפו כ  .2

 
 

 
השמן נשאר למעלה ותוכלו  

והחומץ נמצאים  לראות כי המים 
 בשתי שכבות שונות. 

 
  של סודיום ביקרבוניט  כפיות  2כעת הוסיפו לשמן  .3

 עם ספטולת הפלסטיק וראו מה קורה! 
 

 
מה קורה לשיקוי שלכם. האם  

 הוא באמת קסום? 
 
 

זהירות: בסיום הניסוי יש לזרוק את כל מוצרי  
 המזון בהם נעשה שימוש. 

 : הסבר
נע לאיטו בשמן עד הגיעו לחומץ. כאן   קרבונטסודיום 

הוא מגיב עם החומצה האצטית שבחומץ ופולט פחמן  
חמצני. זהו הגז המייצר את התסיסה שאתם  -דו

רואים בנוזל. מכיוון שהוא גז, הוא מבעבע דרך  
שכבות הנוזל. האם אתם יכולים לשמוע את הצליל?  

 זהו צליל אופייני לתגובות תסיסה. 
 

כך שאתם יכולים להסתכל עליה  זוהי תגובה איטית 
 במשך מספר דקות. 

 
 האם ידעתם...   

שבייצור של משקאות קלים  
תוססים הגז מופק באותה  

 צורה?                       

 

 
 

 

  8ניסוי               

 ניפוח בלון ללא הכנסת אוויר
 מה תצטרכו? 

 חומרים הכלולים בערכה 

  
 

 

 סודיום 
 ביקרבונט

  בלון כפפות

 
 

 
 

ספטולה  משקפי מגן
 פלסטית

  משפך

 חומרים נוספים
 קטן וריק קחומץ   בקבוק פלסטי

 נא לבצע פעילות זו בשטח פתוח. 
 : שלבים 

 שפכו מעט חומץ לבקבוק (כרבע מנפחו).  .1
 

  3מלאו בבלון  .2
ספטולות של סודיום  

. העזרו  ביקרבונט
 במשפך. 

  

 
 

 



 
 

23 
  

 
 

הבלון לפתח הבקבוק.  חברו את פתח  .3
הזהרו שהסודיום ביקרבונט לא ייפול  

 וק. קבלתוך הב 
 

 
 

  לביקרבונטהרימו את הבלון ותנו   .4
 ליפול אל הבקבוק במכה אחת. 

 
 את הבלון?  יכולים למלאהאם אתם 

 

 
שימו לב איך הביקרבונט ממלא  

 את הבלון 
 

זהירות: בסיום הניסוי יש לזרוק את כל מוצרי  
 נעשה שימוש. המזון בהם 

 : הסבר
  קרבונטבין סודיום  התגובהכפי שראינו בעבר 

זהו הגז   .וחומצה מייצרת פחמן דו חמצני
ממלא את הבלון. אם תנסו לשנות את  ה

הכמויות של המגיבים תגלו שככל שיש כמות  
 גדולה יותר כך נוצר יותר גז בתגובה. 

 
נסו למלאות את הבלון בכמויות שונות של  

ביקרבונט וחומץ. אם הראגנט  סודיום 
בערכה שלכם נגמר אין מה לדאוג! ניתן  

 למצוא סודיום ביקרבונט בכל סופרמרקט. 
 
 
 

  9ניסוי               

 תיק מתפוצץ
 מה תצטרכו? 

 חומרים הכלולים בערכה 

  

 

 
 סודיום 

 ביקרבונט
כוס   כפפות

מדידה 
 גדולה

 
 

 
ספטולת  משקפי מגן

 עץ
פלסטי עם תיק 

 סגירה
 חומרים נוספים

 חומץ   מים חמים  מטלית קטנה
 נא לבצע פעילות זו בשטח פתוח. 

 זהירות: בקשו עזרת אדם בוגר. 
 שלבים: 

באמצעות כוס המדידה הגדולה, שפכו מים   .1
חמים לשקית ומלאו כרבע מנפחה. בקשו  

 עזרה מאדם בוגר למניעת כוויות. 
הכוללת  כעת הוסיפו את החומץ. הכמות  .2

של חומץ ומים צריכה להיות חצי מנפח  
 השקית. 

 
 

כפיות של   6 הניחו באמצעות ספטולת העץ  .3
 במרכז המטלית הקטנה.  סודיום ביקרבונט

 
 

קפלו את המטלית כך שהביקרבונט יישאר   .4
 בפנים. 

כעת עליכם לעבוד מהר. סגרו חלקית את   .5
השקית עם הרכיסה והשאירו מקום  

 הביקרבונט. להכנסת המטלית עם 
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הכניסו את המטלית עם הביקרבונט   .6
 לשקית וסגרו אותה לגמרי. 

 
 

שימו את השקית על הקרקע והתרחקו   .7
 במהירות. 

 

 
מה ראיתם? האם השקית  

 התפוצצה?
 

זהירות: בסיום הניסוי יש לזרוק את כל  
 מוצרי המזון בהם נעשה שימוש. 

 : הסבר
קית התנפחה עד  ש יכולתם לראות כי ה

שהתפוצצה. הסודיום בי קרבונט והחומץ  
בסיס  -מתערבבים ונוצרת תגובת חומצה

חמצני. גז זה צריך נפח  -המייצרת פחמן דו 
כך שהוא ממלא את השקית עד שאינה  

יכולה להכיל אותו יותר והיא מתפוצצת! גם  
אם לא התפוצצה תוכלו לראות שהשקית  

 גדלה! 
 

נסו למלאות את השקית בכמויות שונות  
סודיום ביקרבונט וחומץ. האם זה  של  

 השפיע על הפיצוץ שלכם?. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  10ניסוי              

 

  קצף עם חלבון ביצה 
  מה תצטרכו? 

  חומרים הכלולים בערכה 
     

 סודיום
 ביקרבונט 

ספטולת   כפפות
 פלסטיק

כוס מדידה 
 קטנה

  

 
 

ספטולת  משקפי מגן
 עץ

צבעי 
 מאכל

פיפטת 
 פסטר

  חומרים נוספים
קערה גדולה  כוס גבוהה  ביצה 

 (חלבון)  חומץ   מים
 

 נא לבצע פעילות זו בשטח פתוח. 
 זהירות: בקשו עזרת אדם בוגר. 

 שלבים: 
 . מהביצה הפרידו בזהירות את חלבון הביצה .1
שפכו חצי מהחלבון לתוך הכוס הגבוהה   .2

 והעמידו אותה בקערה. 
 

 
 

באמצעות כוס המדידה  מ"ל מים  25מדדו  .3
 הקטנה ושפכו לכוס. 

באמצעות ספטולת הפלסטיק, הוסיפו שתי   .4
כפיות של סודיום ביקרבונט לכוס. ערבבו עם  

 ספטולת העץ. 
טיפות של   3באמצעות פיפטת פסטר הוסיפו  .5

 צבע מאכל לתערובת 
 

 
 

מ"ל   25באמצעות כוס המדידה הקטנה מדדו  .6
 של חומץ ושפכו לכוס. 
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 מדענים, האם ייצרתם קצף?  
 

זהירות: בסיום הניסוי יש לזרוק את כל מוצרי  
 המזון בהם נעשה שימוש. 

 : הסבר
חלבון הביצה אינו משמש רק להכנת קינוחים  

הוא יכול לשמש גם לקיבוע הגז שנוצר   .טעימים 
חומץ,  ההניסוי. כאשר אתם מוסיפים את  ךבמהל

מהכוס.  נוצרת כמות גדולה של קצף וגולשת 
לעיתים כשהופכים את הכוס, הקצף לא נופל. האם  

 אתם יודעים מדוע? 
 

  ,הנקראת חומצה אצטית  , חומץהקיימת בהחומצה 
מגיבה עם סודיום קרבונט ויוצרת פחמן דו חמצני  

)CO2  הגז "נתקע" בחלבון הביצה דבר היוצר את .(
 הקצף. 

 

  11ניסוי               
 קצף צבעוני 

 תצטרכו? מה  
 חומרים הכלולים בערכה 

  
 

 
 סודיום 

 ביקרבונט
ספטולת  כפפות

 פלסטיק
כוס 

מדידה 
 קטנה

 
 

 
 צבעי מאכל  משקפי מגן

 

 
 

כוסות מדידה  3
 גדולות

 פיפטות פסטר 2 

 חומרים נוספים
 נוזל ניקוי   חומץ

 נא לבצע פעילות זו בשטח פתוח. 
 בוגר. זהירות: בקשו עזרת אדם 

 שלבים: 
כפיות של סודיום קרבונט לכל אחת   2 יפו הוס .1

באמצעות ספטולת  הגדולות  מכוסות המדידה 
כפיות נוזל ניקוי לכל   2  גם  הפלסטיק. הוסיפו

 בקשו עזרת אדם בוגר.  , אחת מהכוסות
טיפות צבע   5באמצעות פיפטת פסטר הוסיפו  .2

 מאכל לכל כוס. 
 
 
 

הוסיפו כל צבע לכוס נפרדת ובאחת  
הכוסות הוסיפו שני צבעים ליצירת צבע  

 . חדש
ערבבו את  

התערובת עם  
ספטולת  

  הפלסטיק. 
 

בכוס   מ"ל של חומץ 25מדדו  .3
המדידה הקטנה  ושפכו לכל אחת  

 מכוסות המדידה הגדולות. 

 
 

 
 מדענים, מה ראיתם? 

 
זהירות: בסיום הניסוי יש לזרוק את כל  

 מוצרי המזון בהם נעשה שימוש. 
 

 : הסבר
ר  צבניסוי תוכלו ליצור קצף צבעוני! קצף נו

חמצני מהתמיסה של  -בשחרור של פחמן דו 
נוזל הניקוי כאשר החומצה האצטית  

בחומץ מגיבה עם הסודיום קרבונט (כפי  ש
 שקרה בניסוי הקודם). 

 

                          האם ידעתם... 
שבשל ההרכב    םמינראליישקיימים 

  צריםו וישלהם, מגיבים עם חומצה 
 תסיסה? 

מאפיין זה מסייע לנו לגלות את סוגי  
השונים בתוך סלע. הזיהוי   םהמינראליי

 . סלעיםמיון החשוב מאוד לצורך 
למשל קלציט עשוי  

ממינרלים של  
קלציום קרבונט  

המגיבים בקלות  
עם חומצות  

- ומייצרים פחמן דו 
 חמצני. 
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 פיצוצים קטנים  

 

 

  12ניסוי               
 פצצה עם מים -מיני

 מה תצטרכו? 
 חומרים הכלולים בערכה 

 

  

 

    
נייר  

 צבעוני
כוס מדידה 

 קטנה
   

 חומרים נוספים
 מספריים    מים

 

 

צוות פלו את הקק.10
 .משוחררים בכל צדה

 

הכניסו כל קצה  .11 
בחורים, כמתואר 

 .למטה

 נא לבצע פעילות זו בשטח פתוח. 
 : שלבים

 .. קפלו את הנייר כמתואר למטה1 
 וסבאמצעות כ. 15

קטנה, שפכו המדידה ה
פצצה. -מים לתוך המיני

החזיקו מלמטה כך שלא 
תיפגם בזמן המילוי. 

  נו עם חבריכם!הכעת, ת

 
 

  10חזרו על שלבים  .12 
 .בצד השני 11-ו

חזרו על השלב בצד .6
 .השני

 

  

 
 

  
-נשפו לתוך המיני .13 

בכדי  שלכם פצצה
אותה באוויר. א למל

אם הדבר קשה לכם, 
פתחו את החור מעט 
   באמצעות מספריים.

חזרו על השלב מימין  
 .ובצד השני
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 הסבר: 

כפי שהוסבר,   שקיפלתםבאמצעות גיליון הניר 
הניר הופך לעמיד יותר להכלת המים. כאשר  
אתם זורקים את הפצצה, האנרגיה הנוצרת  

כתוצאה מהמכה מאלצת את המים לצאת החוצה  
 וכך הפצצה מתפוצצת! 

 
 13ניסוי              

 
 קול הרעם

 מה תצטרכו? 
 חומרים הכלולים בערכה 

 
 KABOOMיריעת נייר 

 
 שלבים: 

יריעת הנייר ומשכו לכיוונכם את  קפלו את  .1
החלק הפנימי של הקיפול כפי שמתואר  

 בתמונה הראשונה. 
בצעו תנועת הורדה מהירה בידכם ותשמעו   .2

 את קול הרעם. 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 הסבר: 
בביצוע תנועת ההורדה המהירה, האויר נדחס  
בקיפולי הנייר ואז משתחרר בפתאומיות תוך  

"בום" שאתם  ההתפשטות ויצירת אפקט 
מאחורי קול  שעומד   עיקרוןשומעים. זהו אותו  

מחמם  הברק , רעםאשר יש כעם או תותח. רה
את האוויר לטמפרטורות גבוהות וגורם  

האופייני.  להתפשטותו המהירה ולקול הרעם 
קול הפיצוץ של פצצה וקול התותחים נגרמים  

 שניהם בשל התפשטות מהירה של האוויר. 
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 14ניסוי              
 

 מנורת לבה
 מה תצטרכו? 

 חומרים הכלולים בערכה 

    
פצצה  כפפות משפך

תוססת 
 )5(ניסוי 

כוס 
מדידה 
 גדולה

  
 

 צבעי מאכל ספטולת עץ משקפי מגן
 

 פיפטת פסטר
 חומרים נוספים

 קטן    שמן בישול    מים קבקבוק פלסטי
 

: אם אין ברשותכם פצצה תוססת מניסוי  הערה
 , עליכם לבצע ניסוי זה תחילה.5
 

 : שלבים 
 

 הבקבוק בשמן. מנפח  3/4מלאו  .1
 

מלאו את כוס המדידה במים. באמצעות   .2
טיפות של צבע   3פיפטת פסטר הוסיפו 

 ערבבו עם ספטולת העץ. מאכל לכוס.  
 

  במשפך   השתמשו .3
הוסיפו את המים  ו

 הצבועים לבקבוק. 

 
 

הכניסו לבקבוק את   .4
הפצצה התוססת  

 5 מס.  שהכנתם בניסוי

 
 

 
מדענים, איך נראית מנורת  

 הלבה? 
 

זהירות: בסיום הניסוי יש לזרוק את כל מוצרי  
 המזון בהם נעשה שימוש. 

 

 הסבר: 
מכיוון שטיפת שמן קלה יותר  שמן צף על מים 

מטיפת מים באותו הגודל. כלומר שמן פחות  
 דחוס ממים. 

 
ליטר אחד של מים וליטר אחד    לנואם יש  

של שמן, יהיו לנו יותר מולקולות מים  
 ממולקולות שמן. 

כלומר, יש יותר חומר במים מאשר בשמן  
 באותו נפח. 

 
במגע עם מים, הפצצה התוססת מגיבה באופן  

חמצני. כאשר  -פחמן דו ,ומייצרת גז  ספונטאני
המים   איתו את   הוא גוררגז זה משוחרר 

השמן. זהו המדע  של שטח פני ה ל אהצבועים  
 מאחורי מנורת הלבה שלכם! 

 

  15ניסוי               
 הנחש של פרעה

 מה תצטרכו? 
 חומרים הכלולים בערכה 

 
 

 

 
כוס מדידה 

 גדולה
 סודיום 

 ביקרבונט
ספטולה 
 פלסטית

כוס 
מדידה 
 קטנה

 
  

ספטולת  משקפי מגן
 עץ

 פיפטת פסטר

 חומרים נוספים
סוכר      96%חול    אתנול   חרסינהקערת 

 גפרורים
 נא לבצע פעילות זו בשטח פתוח. 

 זהירות: בקשו עזרת אדם בוגר. 
 

 

היו זהירים, אתנול מתלקח  
 בקלות. 
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 שלבים: 
באמצעות הספטולה מפלסטיק, הוסיפו לכוס   .1

כפיות של סודיום   2המדידה הגדולה 
כפיות סוכר. שפכו מעט אתנול   8ו   ביקרבונט

טיפות   5לכוס המדידה הקטנה והוסיפו 
בעזרת   אתנול לכוס המדידה הגדולה

. בחשו היטב עם ספטולת  הפיפטה פסטר
 העץ. 

 

 
 

וצרו חור    החרסינההוסיפו חול לקערת  .2
 . במרכזו

 

 
 

 הוסיפו כמה טיפות מים לחור.  .3
כפיות של תערובת   2-3הוסיפו  ,בזהירות  .4

 לחור.  קרבונטסודיום  ההסוכר ו

 
 הוסיפו עוד כמה טיפות אתנול לתערובת.  .5
בקשו מאדם בוגר להדליק גפרור ולהחזיקו   .6

 מעל החול. 
 
 
 
 
 

 
 

אמורה להיות   החרסינה  : קערת זהירות 
חמה! המתינו להתקררותה לפני שנוגעים  

 בה. 
 

 הנחשים שלכם יתחילו לצאת ממחבואם 
 מאיפה הם מגיעים? 

 
זהירות: בסיום הניסוי יש לזרוק את כל  

 מוצרי המזון בהם נעשה שימוש. 
 

 הסבר: 
הסוכר בנוי ממולקולות סוכרוז. כאשר  

מולקולות אלו עוברות תגובת בעירה הן  
משחררות פחמן דו חמצני, מים ופחמן.  

הנחשים שלכם עשויים מפחמן (הם שחורים!).  
בניסוי זה הוספתם גם סודיום ביקרבונט  

חמצני.  -שכאשר מחומם הופך למים ופחמן דו
המאפשר לנחשים   חמצני- פחמן הדוזהו ה

שלכם לגדול ולקבל את התצורה מלאת  
ול משמש להגדלת מהירות  נהאת !החורים 

 תגובת הבערה מכיוון שהוא דליק מאד. 
 

  16ניסוי                  
 גייזר מתפוצץ
 מה תצטרכו? 

 חומרים הכלולים בערכה 

  

 

  כפפות מלח ים

 
  

ספטולת  משקפי מגן
 פלסטיק

 מבחנה

 חומרים נוספים
משקה קל דיאטטי (לדוגמא דיאט קולה), 

  קכרטיס פלסטי
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 בשטח פתוח. נא לבצע פעילות זו 
 שלבים: 

מלח   יפו באמצעות ספטולת הפלסטיק הוס .1
 ים למבחנה. 

 

 
 . קפלסטי הכסו את המבחנה עם כרטיס   .2
 

פתחו את בקבוק   .3
המשקה וכעת הפכו את  

המבחנה ביחד עם  
הכרטיס הפלסטי  

והשתמשו בו לכיסוי  
 פתח הבקבוק. 

כעת, הסירו במהירות   .4
את הכרטיס הפלסטי  

ועזבו את המבחנה כך  
ייכנס לתוך    חשהמל

 הבקבוק. 

 
 

 
 לכם! ש הביטו בגייזר 

 
זהירות: בסיום הניסוי יש לזרוק את כל מוצרי  

 המזון בהם נעשה שימוש. 
 

 הסבר: 
מכילים כמות   (מוגזים), משקאות קלים עם גזים 

  , בעל איזוןחמצני מומס-גדולה של פחמן דו 
על פני השטח  להשתחרר   ן מוכ. גז זה ותחת לחץ

 כאשר הלחץ יורד. (חסר התמיסות) 
 

הגז נוטה    ,שכשפותחים את הבקבוק  באופן זה, 
לברוח החוצה. זוהי הסיבה שכשפותחים בקבוק  

 . מוכרמשקה מוגז מקבלים את הצליל ה
 
 
 

 

 ...                         האם ידעתם
שהמדענים עדיין אינם יודעים להגדיר  

 כימית או פיזיקלית? האם זאת תופעה 
 

כאשר אנו מאפשרים למלח ליפול לתוך בקבוק  
חמצני  -המשקה, הבועות של הפחמן הדו

נוצרות כל כך מהר עד שהן גוררות את  
אפקט   את  מייצרותו המשקה מחוץ לבקבוק 

גייזר. בהוספת המלח לבקבוק אנו מייצרים   ה
מומס).  החמצני (-שחרור לפחמן הדו נקודות 

יודעים שאם נמקם אלמנט מחורר  למעשה אנו 
  יצא נוכל לראות שהגז   ,ונקבובי בנוזל המכיל גז 

 מהיר. הרבה יותר בקצב 
 

 

  17ניסוי                  
 זיקוקים

 מה תצטרכו? 
 חומרים הכלולים בערכה 

  
 

 פיפטות פסטר 2 כפפות צבעי מאכל

 

  

קופסת פלסטיק 
 עגולה

 מבחנה 

 נוספיםחומרים 
 מים   שמן בישול   יריעת ניר

 נא לבצע פעילות זו בשטח פתוח. 
 : שלבים 

 מלאו חצי מקופסת הפלסטיק במים.  .1
מ"ל של שמן בישול באמצעות   10מדדו  .2

 כוס המדידה והוסיפו לקופסה. 
בשימוש בפיפטת פסטר הוסיפו בזהירות   .3

התחילו   .כמה  טיפות צבעי מאכל לקופסה
 טיפות מכל צבע.  3-מ
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לבסוף, כסו   .4

את הקופסה  
 ביריעת נייר. 

 
 

 
 מדענים, הביטו בזיקוקים! 

 
זהירות: בסיום הניסוי יש לזרוק את כל מוצרי  

 המזון בהם נעשה שימוש. 
 

 הסבר: 
שמן צף על פני השטח של המים. כשאתם  

מוסיפים את צבעי המאכל לקופסה, הם נתקעים  
למשך מספר שניות בשכבת השמן. עם זאת  
טיפות צבעי המאכל עוברים משכבת השמן  
לשכבת המים. בהגיעם לשכבת המים הם  

 מתפוצצים ויוצרים אפקט של זיקוקים. 
 

 ומדוע זה קורה? 
המים בעלי צפיפות גבוהה יותר משמן. כאשר  

משתחררות מהשמן הן   צבעי המאכל הטיפות 
שוקעות (בגלל שצפיפותן גדולה מזאת של  

. בהגיען  השמן) ועוברות דרך שכבת השמן
לשכבת המים הן מתמוססות תוך יצירת האפקט  

 הפנטסטי של זיקוקים. 

 
 18ניסוי                 

 
 נצנצים לעוגת יום הולדת

 מה תצטרכו? 
 חומרים הכלולים בערכה 

 

  

 ספטולת עץ  אבקת ברזל

 
 

 
 נר  משקפי מגן

 חומרים נוספים
 מצית/גפרוריריעת אלומיניום    

 זהירות: בקשו עזרת אדם בוגר. 
 

 אבקת ברזל 
 זהירות

מחממם את  מוצק דליק,  הצהרת סיכון:
  עצמו: עלול לעלות באש. 

 

 
 שלבים: 

בקשו מאדם בוגר לסייע לכם להדליק את   .1
 הנר.

בקשו מהעוזר שלכם לשים מעט אבקת   .2
בשימוש בספטולת העץ, במרכז    ,ברזל 

 ל אותה לשניים. פ יריעת האלומיניום ולק
 

 
את    שפוךכעת בקשו מהעוזר שלכם ל  .3

אבקת הברזל מעל להבת הנר במרחק של  
בקה צריכה להיות מפוזרת  אס"מ. ה 10כ 

 באיטיות מעל הלהבה בכדי לחזות באפקט. 
 
 
 

: וודאו שהעוזר  זהירות 
שלכם יודע שאין להוסיף  

של   גדולה מדי כמות 
, אחרת הנר  האבקה

יכבה. יש לפזר אותה כמו  
 אבקת קסם! 

 
: מדענים, עליכם להיות מרוחקים  זהירות 

מהנר  בכדי לראות את האפקט של נצנצים  
לעוגת יום הולדת. זכרו לחבוש את משקפי  

 המגן. 
 

 הסבר: 
בניסוי זה מתרחשת בעירה של ברזל! במהלך  

שקורה   התהליך הבערה נוצרים כוכבים צהובים, 
הינו שהברזל מגיב עם החמצן ויוצר אבקת  

 ברזל. 
 

  ברזל + חמצן                        אבקת ברזל 
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  19ניסוי                  
 קמח ולהבה
 מה תצטרכו? 

 חומרים הכלולים בערכה 

 
 

 
 נר  משקפי מגן

 חומרים נוספים
כפית   צלחת      נתעמילן תירס   מסנ

 מצית/גפרור
 נא לבצע פעילות זו בשטח פתוח. 

 זהירות: בקשו עזרת אדם בוגר. 
 

האם אתם חושבים שעמילן תירס יכול  
 להגדיל את הלהבה? 

 
 שלבים: 

 
בקשו מאדם בוגר להדליק את הנר   .1

 ולהניחו בצלחת. 
מהעוזר שלכם להחזיק ביד  כעת בקשו  .2

ל הנר במרחק  עמ  נתאחת את המסנ
  תלהוסיף כפי ס"מ וביד השנייה   10של 

 עם עמילן תירס למסנן ולפזר מעל הנר. 
 

 
 
 

 
מה קרה? האם אתם יכולים  

 להחיות את הלהבה? 
 

 הסבר: 
עמילן הינה מולקולה גדולה הנוצרת מחיבור  

נות יותר של גלוקוז. גלוקוז הינו  טמולקולות ק
האנרגיה  הוא כפי שכבר ראינו,  וסוכר פשוט  

 המרכזית של תאינו (נשימה תאית). 
 
 

 
ריך להיות ערבוב טוב  צבכדי שתתרחש בעירה, 

:  זהו מה שקרה בניסוי דלק למחמצן. בין ה
הופך תהליך הבעירה   כאשר העמלין מפוזר, 

ר. וכך  למהיר יותר מכיוון ששטח המגע גדול יות
 יש אפשרות להחיות את להבת הנר! 

 
מדענים, האם אתם זוכרים עדיין את  

 הגורמים המשפיעים על תגובה כימית? 
 

  20ניסוי                  
 מיני רקטה

 מה תצטרכו? 
 חומרים הכלולים בערכה 

   
פצצה תוססת 

 )5(ניסוי 
מדבקות 

דקורטיביות  
 לרקטה

כוסות מדידה 
קטנות עם 

 מכסה
 חומרים נוספים

 ים חמים מהברז   מפיתממספריים   
 נא לבצע פעילות זו בשטח פתוח. 

 זהירות: בקשו עזרת אדם בוגר. 
 

 חומצה ציטרית
 זהירות

  גורמת לגירוי עיניים חמור :  הצהרת סיכון
 

אם אין ברשותכם פצצה תוססת מניסוי   הערה: 
 שנית.  , עליכם לבצע את הניסוי 5
 

 תנו לרקטה שלכם גוון אישי  – 1חלק 
 
הדביקו את המדבקות על הרקטה (כוס   .1

 לפי רצונכם!   מדידה קטנה)
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 בניית הרקטה שלכם  :2חלק 

 
  10החזיקו את הרקטה ומלאו אותה בכ  .1

 . חמים  מים של מ"ל  
חתכו חתיכה מהמפית   .2

 לכיסוי פתח הרקטה

 
הניחו את הפצצה   .3

 התוססת על המפית. 
שימו את המכסה על   .4

  הרקטה. 
 

ובזהירות הפכו את הרקטה על    3ספרו עד  .5
 משטח ישר. 

 

 
 

 
האם הרקטה שלכם יכולה  

 להישאר באוויר? 
 

 הסבר: 
, כאשר הפצצה התוססת שלכם  ם נוספת עפ

באה במגע עם מים מתרחשת תגובה כימית בין  
סודיום קרבונט וחומצה ציטרית (רכיבי הפצצה  

  , בשחרור של גז  תמאופיינשלכם). התגובה 
חמצני, אשר בהתגברות הלחץ  -פחמן דו

 מאפשר לרקטה שלכם להתרומם. 
 

 21ניסוי                 
 

 רקטת בלון
 תצטרכו? מה  

 חומרים הכלולים בערכה 
 

 בלון
 חומרים נוספים

 2קשית   מספריים   סרט דביק   חוט דייג (כ 
 מטר)

 
 זהירות: בקשו עזרת אדם בוגר. 

 

 
 : שלבים 

אובייקט  ד מקצוות החוט לחקשרו א .1
 למשל לכיסא.  , תמיכהשישמש 

 . הקשיתהכניסו את החוט לתוך  .2
 חתכו שתי חתיכות סרט דביק.  .3
מלאו את הבלון והחזיקו את הפיה למניעת   .4

 יציאת אוויר. 
חברו את הבלון  המשיכו להחזיק את הפיה ו .5

ומשכו את  לקשית באמצעות הסרט הדביק 
שמרו   הבלון לקצה החוט שאתם מחזיקים, 

 . לכיוונכם ואת החוט מתוח   בלוןעל פתח ה
 ושחררו את הבלון.   3ספרו עד  .6
 

על מנת   קווים, אחד ליד השני   ניתן להכין שני
 להתחרות עם חבריכם! 

 

 
 

 הסבר: 
ר. כאשר אתם משחררים אותו  י הבלון מלא באוו

האוויר יוצא ומושך את הבלון אחורנית. בצורה  
כזאת הבלון "עף" לצד השני של החוט. תנועת  

הבלון נגרמת על ידי כח האוויר המזיז את הבלון  
לכיוון המנוגד לזה של האוויר מכיוון שהאוויר  

 יוון מנוגד. כח זה נקרא כח תגובה. כ יוצר כח ב
 

ניסוי זה מוסבר על ידי חוק חשוב מאד  
תגובה של ניוטון.  -בפיזיקה. החוק של פעולה

החוק מסביר שכאשר עצם נדחף הוא מגיב  
 ודוחף חזרה בכיוון הנגדי. 
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 ...                         האם ידעתם
שלרקטות יש מנועי תגובה תחת אותם  

 ה שנבחן בניסוי הנוכחי? עקרונות כמו ז
חומרי בעירה    בעזרת פועלים מנועים אלו 

(דלק) שנשרפים ומפיקים מספר גזים  
שונים. זהו כח הזרימה של הגזים הגורם  

 מנועי התגובה. ת לתנוע
כפי שקורה ברקטות, הבלון בניסוי עף  

 . לכיוון המנוגד של זרימת האוויר

 
 
 

חוקים של ניוטון.   3קיימים 
הראשון של ניוטון או  החוק 

  , חוק האינרציה
החוק השני של ניוטון או חוק  

והחוק השלישי של ניוטון או   .הכח/תאוצה 
 חוק הפעולה/תגובה. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 22ניסוי                 

 
 רקטה

 מה תצטרכו? 
 חומרים נוספים

מים, מחבר למשאבה למילוי כדורים, משאבת 
ק בקבוק פלסטי ,נייר דבק ,עבה קרטוןאופניים, 

  פותחן פקקים   סכין  , פקק שעם,ליטר 1.5
 יפנית.

 נא לבצע פעילות זו בשטח פתוח. 
 זהירות: בקשו עזרת אדם בוגר. 

 
 שלבים: 

באמצעות   , בקשו מאדם בוגר לעשות חור בפקק .1
שיתאים במהודק למתאם   , חולץ פקקים

המשאבה. אם המתאם קצר מהפקק בקשו  
 מאדם בוגר לקצר את הפקק. 

 
בקשו מאדם בוגר   .2

פיסות   4לחתוך 
של קרטון עבה  

סכין  הבאמצעות 
שיתאימו    יפנית,ה

לבקבוק כפי  
 שמוראה בתמונה. 

 

באמצעות הסרט הדביק, הדביקו את החתיכות   .3
 על הבקבוק. 
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מלאו רבע   .4

מהבקבוק  
  סגרו במים, 

פקק   עם
וחברו  השעם  

 למשאבה. 
 

 
 הניחו את הבקבוק והתחילו לנפח. .5

 
 

 

 
 מה קרה? 

 
זהירות: התרחקו מהבקבוק כדי לא  

 להירטב 
 

 הסבר: 
יכולתם לראות כי הבקבוק הועף לאוויר.  

דבר זה קורה מכיוון שהאוויר והמים  
בקבוק יוצרים כח דחף  הנפלטים מה

אשר משגר את הבקבוק לכיוון   (דחיפה)
 , כפי שקורה ברקטות. נגדיה
 

 האם הוא יתפוצץ? 

 
 

 23ניסוי                 
 

 בלון שאינו מתפוצץ
 מה תצטרכו? 

 הכלולים בערכה חומרים  
 

 בלון
 חומרים נוספים

 שיפודים 
 

 שלבים: 
לא יותר מדי וקשרו    ,את הבלון  נפחו .1

 את הפיה. 
 

 
הכניסו לאט וללא הפעלת כח רב , שיפוד לתוך   .2

יותר של הבלון, הקרוב ביותר   כהההאיזור ה
 האפשרי לפיה. 

 
המשיכו להכניס   .3

בזהירות עד להגעה  
לצד השני. אתם  

אמורים לנקב את  
צידו עליון של הבלון ,  

  . כההגם בשטח ה

 

 
או לא? אם    התפוצץהאם הבלון 

 אל תוותרו ונסו שוב!   כן,
 

 הסבר: 
הצדדים התחתונים והעליונים של הבלון (האזורים  

הינן נקודות עם לחץ מופחת, כלומר   ,האפלים יותר) 
מתנגד פחות. באופן כזה, כאשר אתם  שם הבלון 

מכניסים את השיפוד לאזורים אלו יש סיכוי רב יותר  
 יתפוצץ. שהבלון לא 

 

  24ניסוי                  
 בלון חסין אש
 מה תצטרכו? 

 חומרים הכלולים בערכה 

   
כוס מדידה  משפך נר

  הקטנ

 
 

 
 משקפי מגן  בלון

 חומרים נוספים
 גפרורים/מציתמים קרים   

 נא לבצע פעילות זו בשטח פתוח. 
 זהירות: בקשו עזרת אדם בוגר. 

 
 שלבים: 

החזיקו את הבלון   .1
ובעזרת המשפך  
שפכו מעט מים  

לתוכו. ניתן לשפוך  
בערך כוס מדידה  

   קטנה עם מים. 
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מלאו את שאר   .2

הבלון באוויר (לא  
יותר מידי) וקשרו  

 את הפיה. 
בקשו מאדם בוגר   .3

הנר  להדליק את 
והחזיקו את הבלון  

 מעליו. 
 

 

 
מה קרה לבלון? האם לוקח  

? האם  התפוצץל  בלו זמן ר
אתם יכולים לראות את  
הטלאי השחור מהפיח  

של הבלון  בחלקו התחתון 
 ? אשאשר נמצא במגע עם ה

 
 הסבר: 

אם נמקם בלון מלא באוויר מעל להבה, אנו  
נצפה שהאש תחליש את הגומי (ממנו עשוי  

הבלון), הבלון לא יוכל לשאת את הלחץ  
. לעומת זאת, בניסוי זה כאשר  די ויתפוצץ מי

ממקמים את הבלון עם המים מעל הלהבה  
. האם אתם יודעים  מייד הוא לא מתפוצץ 

מדוע?  הבלון אינו מתפוצץ מכיוון שחום  
נמצאים  הלהבה מתפזר על ידי הרכיבים ש

גם  במקרה זה החום מפוזר  , במגע עמה
. אם  ם חואת ה  יכולת לספוג  יש  להם שבמים  

הבלון לא יגיע לטמפרטורת הבערה שלו  
שהינה גבוהה בהרבה מטמפרטורת  

 הרתיחה של מים, הוא לא יתפוצץ. 
 

  25ניסוי                  
 ניקוב תיק עם מים על ידי עיפרון

 מה תצטרכו? 
 חומרים הכלולים בערכה 

 
 עם רוכסן קפלסטי תיק

 חומרים נוספים
 עיפרון מחודד   מים

 נא לבצע פעילות זו בשטח פתוח. 
 זהירות: בקשו עזרת אדם בוגר. 

 
 שלבים: 

שני שליש  כבמים,   תיקאת ה ו מלא .1
 . ומנפח

 
 

 
יכול להחזיק    כםבקשו ממישהו לעזור. העוזר של .2

את השקית (מצידה העליון) או לטפל בעיפרון.  
 אתם מחליטים! 

 
קחו את העיפרון ודחפו   .3

שקית  אותו לתוך ה
דרך הדופן (במקום  
שיש מים). המשיכו  

לדחוף עד שייצא  
מצידה השני של  

 השקית. 

 

 
: הסוד בניסוי זה הוא לנקב במהירות את  טיפ

השקית משני צדדיה. כך שלמים לא יהיה זמן  
 מהשקית!  ך להישפ

 
עפרונות    2-3אתם יכולים להשתמש ב  .4

 נוספים ולחזור על הביצוע. 
 

 
מדענים, האם הצלחתם לנקב  
את השקית מבלי לגרום למים  

 להישפך החוצה? 
 
 

 הסבר: 
מפולימרים.  השקית עשויה מפלסטיק העשוי 

פולימרים בנויים משרשראות ענק של מולקולות  
ם גמישים מאד. כאשר אתם מנקבים את  נוהי

השקית עם העיפרון, מולקולות הפלסטיק מתארגנות  
סביב העיפרון ויוצרות למעשה אטימה ובכך מונעות  

 מהשקית.  ך להישפמהמים 
 

 שלום מדענים! 
סיונות  ינ  3למדו על עוד 

 שהכנו עבורכם: 
 

 גייזר מייצור עצמי.  – 26נסיון 
 האם לאוויר יש כח?   – 27נסיון 
 פצצת עשן.  – 28נסיון 

 
יש לנו גם חידון עבורכם לבחינת הידע  

 שלכם! 
 

 בקרו בקישור הבא: 
-www.science4youtoys.co.uk/explosive
 science  

http://www.science4youtoys.co.uk/explosive-science
http://www.science4youtoys.co.uk/explosive-science
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 למידע נוסף בקרו באתר האינטרנט שלנו:
www.science4youtoys.co.uk 

 


	כללי בטיחות
	מידע כללי לעזרה ראשונה
	הנחיות למבוגרים משגיחים
	רכיבי הערכה
	2.1 ראקציות כימיות
	a) שינוי מצב כימי על ידי פעולה של חום.
	c) שינוי מצב כימי כתוצאה מפעולה של זרם חשמלי
	d) שינוי כימי כתוצאה מפעולה מכנית
	b) שינוי מצב כימי כתוצאה מפעולה של אור
	e) שינוי מצב כימי על ידי שילוב של כמה מרכיבים

	2.2 מהירות תגובות כימיות
	2.3 בעירה ופיצוצים
	             ניסוי 1
	ריקוד הצבעים
	             ניסוי 2
	כרומטוגרפיה 1
	             ניסוי 3
	כרומטוגרפיה 2
	             ניסוי 5
	פצצות תוססות
	             ניסוי 4
	שביטי M&M
	             ניסוי 6
	קצף לימון
	             ניסוי 7
	שיקוי קסם
	       /      ניסוי 8
	ניפוח בלון ללא הכנסת אוויר
	        /     ניסוי 9
	תיק מתפוצץ
	             ניסוי 10
	קצף עם חלבון ביצה 
	        /     ניסוי 11
	קצף צבעוני 
	       /      ניסוי 12
	מיני-פצצה עם מים 
	             ניסוי 13
	קול הרעם
	             ניסוי 14
	מנורת לבה
	          /   ניסוי 15
	הנחש של פרעה
	        /       ניסוי 16
	גייזר מתפוצץ
	        /       ניסוי 17
	זיקוקים
	               ניסוי 18
	נצנצים לעוגת יום הולדת
	        /       ניסוי 19
	קמח ולהבה
	        /       ניסוי 20
	מיני רקטה
	               ניסוי 21
	רקטת בלון
	               ניסוי 22
	רקטה
	        /       ניסוי 24
	בלון חסין אש
	               ניסוי 23
	בלון שאינו מתפוצץ
	       /        ניסוי 25
	ניקוב תיק עם מים על ידי עיפרון

