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בחושך



הורים יקרים

יצירתיות

חשיבה

למידה

כישורים מוטוריים

כישורים חברתיים

במהלך משחק, ילדים מפתחים כישורים קוגניטיבים.
       מחקרים מדעיים מראים שכאשר אנחנו נהנים או מגלים דברים במהלך    

ניסויי, משתחרר כימיקלם בשם דופמין. 

 דופמין ידוע כאחראי לרגשות כמו מוטיבציה, הרגשת הצלחה, 
ולמידה וזאת הסיבה למה ניסויים קשורים לרגשות חיוביים.

לכן, אם למידה היא ניסיון חיובי, היא תעודד יצירת כישורים חדשים. 

 Science4you שואף לפתח צעצועים שמשלבים כיף וחינוך על ידי יצירת
 סקרנות וביצוע נסיונות.

מולכם נמצאת טבלה המפרטת איזה הכישורים ניתן לפתח: 

האלמנט החינוכי הוא אחד מהמרכיבים החשובים ביותר בפיתוח הצעצועים.
למציאת פרטים נוספים בנוגע לצעצועי Science4you באתר: 
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הוראות ביטחות
-יש לקרוא את ההוראות לפני שימוש, עקבו אחריהן ושמרו אותם לכל מקרה.

-יש להרחיק ילדים קטנים וחיות הרחק מאיזור ההפעלה.

-יש לאחסן את ערכה מחוץ להשגת ידם של ילדים מתחת לגיל 8.

-יש לנקות את הציוד לפני ואחרי שימוש.

-יש לוודא כי כל המיכלים ו/או מיכלים שאינם ניתנים לסגירה מחדש, מאוחסנים וסגורים היטב.

-יש לוודא כי כל המיכלים הריקים ו/או מיכלים שאינם ניתנים לסגירה מחדש, סולקו וניזרקו כראוי.

-יש לשטוף את הידיים לפני ואחרי ביצוע ההפעלה.

-אין להשתמש בכל ציוד שלא סופק בערכה או לא הופיע בהוראות הערכה.

-אין לאכול או לשתות באיזור ההפעלה.

-אין להחליף מוצרים מזון הכלולים בערכה המקורית. נא להפטר מהם במיידי.

-אין למרוח שום חומר או תמיסה על הגוף.

-יש לנהוג בזהירות כאשר מתעסקים עם מים או תמיסות חמות.

מידע כללי על עזרה ראשונה
 -במקרה של מגע החומר עם עיניים: במקרה של מגע חומר עם העיניים יש לשטוף את העין עם הרבה מים, 

במידת צורך יש להחזיק את העין פתוחה. יש לגשת ולקבל ייעוץ רפואי בדחיפות. 
-במקרה של בליעת החומר: במקרה של בליעת חומר יש לשטוף את הפה עם מים, לשתות מים טריים. אין לעודד הקאה.

יש לגשת ולקבל ייעוץ רפואי בדחיפות. 
-במקרה של ספק, יש לגשת ולקבל ייעוץ רפואי במיידי. יש לקחת את הכימיקל ואת המיכל שלו איתכם.

-בכל מקרה של פציעה, יש לגשת ולקבל ייעוץ רפואי. 

מידע עבור המבוגר האחראי
-יש לקרוא ולעקוב אחר ההוראות, הוראות הביטחון והמידע הכללי בנוגע לעזרה ראשונה, ולשמור אותם לכל מקרה.

-ערכה זו מיועדת לילדים מעל לגיל 8 בלבד.
-מומלץ לכל מבוגר אחראי לבחור ביעילות את פעילויות אותם הוא רצה לבצע עם הילדים, בהתאם ליכולות הילדים 

ועל מנת לשמור על ביטחונם, ההוראות מספקות מידע לפיו ניתן לבחור את הפעילות הנכונה לכל ילד.
-על המבוגר האחראי לעבור על האזהרות והוראות הבטיחות עם הילד או ילדים לפני ביצוע ההפעלה.

 -אזור ההפעלה צריך להיות נקי מחפצים אשר יכולים לחסום או להכשיל, הרחק מאזור איחסון מזון. האזור
צריך להיות מואר היטב, מאוורר ובקרבת מקום לברז מים. ביצוע ההפעלה צריך להיות מבוצע על שולחן יציב ועמיד לחום.

-לאחר פתיחה של חומרים באריזה שאינה ניתנת לסגירה, יש להשתמש בכל האריזה במהלך אותה הפעילות.
-בערכה זו כלולים צבעים. מומלץ לשמור את הצבעים הרחק מחפצים ובדים עדינים על מנת למנוע כתמים.

-בערכה זו כלולות כפפות אשר יכולות לכלול גומי טבעי אשר יכול לגרום לאלרגיות.



נא רשמו בתיבה את מספר הטלפון של המרכז 
הארצי למידע על רעלים או של בית החולים המקומי.

הם אולי יוכלו לספק לכם אנפורמציה בנוגע לאיזה צעדים
לנקוט במקרה של הרעלה.

רשימת החומרים הכלולים
(E133) צבע מאכל כחול גואר גום

קורנפלור

ג‘לטין

(CAS #68611-70-7) אבקה זוהרת בחושך

(E401) (CAS #9005-38-3) נתרן אלגינט

נא רשמו בתיבה את מספר הטלפון של המרכז 
הארצי למידע על רעלים או של בית החולים המקומי.

הם אולי יוכלו לספק לכם אנפורמציה בנוגע לאיזה צעדים
לנקוט במקרה של הרעלה.

(E133) צבע מאכל כחול

קורנפלור

ג‘לטין

(CAS #68611-70-7) צבעים זוהרים

(E401) (CAS #9005-38-3) נתרן אלגינט

 מכיל סולפיט. יכול להכיל שאריות של גלוטן, חלב,
סויה, ביצים ואגוזים (שקדים).

 המלצות עבור חומרים ותערובות: נא לא לבלוע. יש להמנע ממגע עם העיניים והפה. 
  ונא להשתמש לפי ההוראות בלבד. יש לאחסן במיכלים הסגורים היטב. יש לשמור במקום קריר ויבש.

יש לשמור מלחות, קרני שמש ישירים ומקורות חום.

השלכת כימיקלים משומשים

כאשר משליכים חומרים, יש לעקוב אחרי התקנון הארצי 
 או המקומי. לפרטים נוספים יש לפנות לרשות המוסמכת.

בכל מקרה, אין לזרוק כימיקלים לביוב/אסלה או לאשפה.
להשלכת אריזות ניתן להשתמש בנקודות האיסוף הספציפיות.



תוכן הערכה

כוסות מדידה קטנות
 עם מכסה

כוסות מדידה גדולות

פיפטה פסטר

מבחנות עם מכסה

קערה

אבקה זוהרת בחושך

נתרן אלגינט

גואר גאם קשיות

תבנית ליציקת כדור



צבע מאכל כחול
ג‘לטין

תבנית יציקה בצורת דג

גומייה קורנפלור

כפפות

שקיות פלסטיק

מרית פלסטיק

מקלות עץ



שלום מדענים! 
ברוכים הבאים לעולם הסליים!
האם אתם מוכנים להתחיל את 
 ההרפתקאה הדביקה הזאת?

 
רק אל תשכחו את 

 העצות הבאות!

1.הוראות לביצוע הפעולות בבטחה

1.1.חוקי בסיס במעבדה

2.לפני שמתחילים

1.2.פיפטה פסטר

 בכל סיום פעילות, מומלץ לשטוף ולסדר  
 את החומרים ופריטים בהם השתמשת. 

במקרה בו השתמשתם בשמן בישול
במהלך הפעילות,  יש תמיד להשתמש בחומר ניקוי

כדי לנקות את השמן טוב יותר.

 במהלך פעילות, אין להשתמש באותו חומר
למגיבים שונים מבלי לשטוף אותו קודם.

נא להשתמש בכמויות המומלצות בכל שלב,
על מנת לקבל את המירב מהחומר עבור כל פעילויות.

לפני ואחרי כל פעילות יש לשטוף את הידיים. 

מומלץ לא לבצע את הפעילויות
על משטח נקי (ללא כיסוי), מאחר שצבע

 המאכל הכחול יכול להשאיר כתמים

פיפטה פסטר הוא כלי מדידה
בו משתמשים במעבדות בשביל

להעביר כמויות קטנות של נוזלים
בין מיכלים.

עם פיפטה פסטר ניתן לספור טיפות
ופעמים רבות ישנו כינוי נוסף לכלי 

”טפטפן“.

3) לחצו לאט עד 
אשר טיפות 

יטפטפו מהכלי, 
אחת כל פעם.

1) הוציאו את האוויר 
מחלקו העליון

 של הפיפטה פסטר 
על ידי לחיצה.

2) שחררו את הלחץ 
בתוך המיכל

 של הנוזל על מנת 
למלא את הכלי.

כאשר מדענים 
עורכים ניסויים במעבדה, אליהם

להכין את כל החומרים בהם ישתמשו 
לפני התחלת הניסוי. 

(כולל את כל התמיסות
 והמגיבים הנדרשים לביצוע 

הניסויי כראוי)

שימו לב: בשביל לבצע את הפעילות החמישית 
 יש לבצע את הפעילות הראשונה קודם.

במידה והג‘לטין או הקורנפלור נגמרו, תוכלו
למצוא את החומרים האלה בכל סופרמרקט.

  אם אתם רוצים לבצע פעילות עם חומר מומלץ שכבר
 נמצא בשימוש בפעילות אחרת,

 תוכלו למצוא בביתכם חומר דומה ולהשתמש בו.

 יש לשמור את התוצאות במיכל או שקית סגורים.

אל תשכחו, האבקה הזוהרת
 בחושך תעבוד רק במקומות
 חשוכים או אחרי ששהתה   

תחת מקור אור 
לכמה שניות!



תמונה 1. אצות מסוג מקרוציסטי אשר
ממנו אלגינט מיוצר.

 האליגנט הוא חומר הקשור לקבוצת
תוספי מזון בצורת ג‘ל, הנתרן אלגינט,

 משמש כתוסף לאוכל שיוצר 
ונותן לו מרקם.

החומר הזה הוא פולימר המיוצר מאצות,
אשר ניראה כאבקה חסרת ריח וטעם 

שלפעמים תראה כצללית בצבעי צהוב לבן.

 החומר יחסית רגיש למים ונמס בהם, בנוסף הוא 
 בעל יכולת ליצור תמיסה צמיגית.

 החומר לרוב יראה כמו אבקה לבנה, חסרת טעם,3.חומרים ומגיבים
כמעט חסרת ריח אשר נמסה במים ובעלת  

יכולת ליצור תמיסת ג‘ל.

נתרן אלגינט הוא מלח אורגני העשוי 
מאצות חומות הנמצאות במים מלוחים קרים. 

הנוסחה הכימית של החומר היא

ניתן למצוא נתרן אלגינט
במגוון סוגי מזון, 

כמו שוקו מוכן, גלידה,
רטבים מוכנים וציפויי

עוגות.

שלבים:
1. מלאו את הבקבוק 

של הנתרן אלגינט
עם 100 מליליטר

מים חמים. יש להוסיף
את המים בעזרת כוס 

המדידה הקטנה ולהוסיף 
5 כוסות של 20 מ“ל. 

המלצות: לפני הנחת הכוס מתחת לזרם
מי הברז תנו למים לזרום מעט.

2. סגרו את הבקבוק ונערו את הבקבוק היטב.

3. תמיסת הנתרן אלגינט שלכם מוכנה.

המלצות: אם תרצו לחכות עבור עירבוב 
מלא של התמיסה תנו לבקבוק לעמוד

 לאורך הלילה ובצעו את הפעילות בבוקר 
למחרת.

המלצות: יש לנער את הבקבוק לפני שימוש
 במהלך כל הפעלויות. 

שימו לב: יש לבקש עזרה ממבוגר

ניסויי 1
תמיסת נתרן אלגינט

כפפות נתרן אלגינט כוס מדידה 
קטנה

מה תצטרכו?
פריטים הכלולים בערכה:

פריטים נוספים:
מים חמים

נתרן אליגנט

מדענים על:
הכנת צבע מאכל כחול מדולל!

שפכו למבחנה 10 מ“ל של מים 
בעזרת כוס המדידה הקטנה.
לאחר מכן, יש להוסיף טיפה

אחת של צבע מאכל למבחנה.
סגרו את המכסה ונערו את 

המבחנה!
עכשיו תוכלו להשתמש בצבע 
 המדולל כאשר נמליץ להוסיף
  צבע מאכל לניסויים הבאים!

והצבע יראה טוב יותר! 



גואר גאם

גואר גאם הוא חלבון המיוצר מצמח
.cyamopsis tetragonoloba בשם

מזרעי הצמח מייצרים קמח, והקמח 
הזה ידוע בשם גואר גאם.

בתעשיית המזון השימוש בגואר 
גאם מוסיף מרקם וצמיגות.

הוא מסוגל לשלב רכיבים ולהפתיח
אובדן מים/נוזלים מכל מוצר ולכן 

 נחשב כמעבה. 
את הגואר גאם ניתן למצוא לרוב

 בעוגות וממתקים.

,cyamopsis tetragonoloba .2 תמונה
תמונה 3. מאכלים הכוללים גואר גאם. צמח ממנו מייצרים את הגואר גאם.

שימו לב: יש לבקש עזרה ממבוגר

ניסויי 2
בצק זוהר

מה תצטרכו?
פריטים הכלולים בערכה:

כפפות
כוס מדידה קטנה

עם מכסה גואר גאם

שקית פלסטיק
צבע מאכל 

כחול (או הצבע 
כוס מדידה  המדולל)

גדולה

מרית פלסטיק

מקל עץ

אבקה זוהרת בחושך

פיפטה פסטר
פריטים נוספים:

מים חמים

שלבים:
 1. שפכו 20 מ“ל של מי ברז חמים לכוס המדידה 

הקטנה, בעזרתו של מבוגר אחראי. לאחר מכן
 העבירו את המים לכוס מדידה גדולה.

לפני הנחת הכוס מתחת לזרם 
תנו למים זרום מעט.

המלצות:

 2. עם כוס המדידה הקטנה, מדדו 2 
 מ“ל של גואר גאם.

 3. עם מרית הפלסטיק, 
הוסיפו כף של אבקה זוהרת 

בחושך לכוס המדידה הקטנה.
ערבבו היטב עם מקל העץ.



4. הוסף את התערובת 
 למים החמים בכוס המדידה 

הגדולה. 

5. לבסוף, הוסיפו 2
 טיפות של צבע מאכל

כחול (או צבע המאכל 
המדולל) וערבבו שוב.

6. הוציאו את הבצק כאשר הוא יפסיק
 להדבק לדפנות הכוס. כדי להוציא את 

  הבצק, בידקו שהכפפות נקיות היטב ואז 
  הרטיבו אותם בעזרת מים נקיים ככה

 שהכפפות ישארו רטובות.

המלצות: במידה ובבצק עדיין יש גרגירי גואר 
גאם, הוסיפו עוד מעט מים חמים וערבבו היטב. 

7. לושו את הבצק בידיים (עם הכפפות)
  עד שיפסיק להדבק.

שימו לב:
 אם אתם חשים בגירוי על העור

יש להפסיק לגעת בבצק במיידי ולשטוף 
את הידיים עם הרבה מים

אבל איך חומרים
נוצרים?

כאשר אטומים מתחברים יחד, 
בעזרת חיבור כימי, מולקולות נוצרות.

המולקולות האלה יכולות להיות 
פשוטות או מסובכות מאוד.

 כל אחד מהחומרים הללו נוצרים מחלקיקים
קטנים, הקשורים יחד במספר דרכים שונות. 

החלקיקים האלו נקראים אטומים, עד היום
חלקיקים אלו ידועים כחלקיקים 

הקטנים ביותר בעולם. 

כל אטום מורכב מגרעין, כל גרעין מורכב 
מפרוטונים, ניוטרונים ואלקטרונים אשר 

מסתובבים מסביב לגרעין ויוצרים ענן
של אלקטרונים - ענן אלקטרונים.

מולקולת המים מורכבת משני אטומי
 – (O) ואטום אחד של חמצן (H) מימן 

    

 בטיפת מים יש מיליוני מולקולות כאלה!

.

8. עכשיו תוכלו להוריד את הכפפות ולהנות 
  מהבצק הזוהר. שמרו את הבצק בשקית

פלסטיק או בכוס מדידה קטנה עם מכסה.

4. הוסף את התערובת 4. אטומים ומולקולות
 למים החמים בכוס המדידה 

הגדולה. 

6. הוציאו את הבצק כאשר הוא יפסיק
 להדבק לדפנות הכוס. כדי להוציא את 

  הבצק, בידקו שהכפפות נקיות היטב ואז 
  הרטיבו אותם בעזרת מים נקיים ככה

 שהכפפות ישארו רטובות.

המלצות: במידה ובבצק עדיין יש גרגירי גואר 
גאם, הוסיפו עוד מעט מים חמים וערבבו היטב. 

7. לושו את הבצק בידיים (עם הכפפות)
  עד שיפסיק להדבק.

שימו לב:
 אם אתם חשים בגירוי על העור

יש להפסיק לגעת בבצק במיידי ולשטוף 
את הידיים עם הרבה מים

כאשר אטומים מתחברים יחד, 
בעזרת חיבור כימי, מולקולות נוצרות.

המולקולות האלה יכולות להיות 
פשוטות או מסובכות מאוד.

 כל אחד מהחומרים הללו נוצרים מחלקיקים
קטנים, הקשורים יחד במספר דרכים שונות. 

החלקיקים האלו נקראים אטומים, עד היום
חלקיקים אלו ידועים כחלקיקים 

הקטנים ביותר בעולם. 

כל אטום מורכב מגרעין, כל גרעין מורכב 
מפרוטונים, ניוטרונים ואלקטרונים אשר 

מסתובבים מסביב לגרעין ויוצרים ענן
של אלקטרונים - ענן אלקטרונים.

מולקולת המים מורכבת משני אטומי
 – (O) ואטום אחד של חמצן (H) מימן 

    

 בטיפת מים יש מיליוני מולקולות כאלה!

.

8. עכשיו תוכלו להוריד את הכפפות ולהנות 
  מהבצק הזוהר. שמרו את הבצק בשקית

פלסטיק או בכוס מדידה קטנה עם מכסה.

4. אטומים ומולקולות 4. הוסף את התערובת 
 למים החמים בכוס המדידה 

הגדולה. 

5. לבסוף, הוסיפו 2
 טיפות של צבע מאכל

כחול (או צבע המאכל 
המדולל) וערבבו שוב.

6. הוציאו את הבצק כאשר הוא יפסיק
 להדבק לדפנות הכוס. כדי להוציא את 

  הבצק, בידקו שהכפפות נקיות היטב ואז 
  הרטיבו אותם בעזרת מים נקיים ככה

 שהכפפות ישארו רטובות.

המלצות: במידה ובבצק עדיין יש גרגירי גואר 
גאם, הוסיפו עוד מעט מים חמים וערבבו היטב. 

7. לושו את הבצק בידיים (עם הכפפות)
  עד שיפסיק להדבק.

שימו לב:
 אם אתם חשים בגירוי על העור

יש להפסיק לגעת בבצק במיידי ולשטוף 
את הידיים עם הרבה מים

אבל איך חומרים
נוצרים?

כאשר אטומים מתחברים יחד, 
בעזרת חיבור כימי, מולקולות נוצרות.

המולקולות האלה יכולות להיות 
פשוטות או מסובכות מאוד.

 כל אחד מהחומרים הללו נוצרים מחלקיקים
קטנים, הקשורים יחד במספר דרכים שונות. 

החלקיקים האלו נקראים אטומים, עד היום
חלקיקים אלו ידועים כחלקיקים 

הקטנים ביותר בעולם. 

כל אטום מורכב מגרעין, כל גרעין מורכב 
מפרוטונים, ניוטרונים ואלקטרונים אשר 

מסתובבים מסביב לגרעין ויוצרים ענן
של אלקטרונים - ענן אלקטרונים.

מולקולת המים מורכבת משני אטומי
 – (O) ואטום אחד של חמצן (H) מימן 

    

 בטיפת מים יש מיליוני מולקולות כאלה!

8. עכשיו תוכלו להוריד את הכפפות ולהנות 
  מהבצק הזוהר. שמרו את הבצק בשקית

פלסטיק או בכוס מדידה קטנה עם מכסה.



יסודות כימיים הם חומרים הנוצרים רק מסוג אחד של אטומים, כדוגמת ברזל, הליום וזהב. 
מצד שני תרכובות כימיות הן חומרים כימיים המורכבים מאטומים מסוגים יסודות שונים.

 

הידעתם?
ישנם 118 יסודות שונים ידועים.
תוכלו למצוא את כולם, בנוסף 

 לסימנים שלהם, בטבלת המחזורית.

בשביל ליצור תרכובות
 כימיות,ישנם שני סוגים של 
קשרים כימיים:תוך-מולקולרי

 ובין-מולקולרי.

הטבלה המחזורית של היסודות 

 תמונה .5 הטבלה המחזורית.דוגמאות לחומרים הנוצרים מאטומי הכימיקלים המוזכרים למעלה הם: בלוני הליום
  המכילים אטומי הליום, מוטות ברזל הנוצרים מאטומי ברזל,  אטומי ניאון משומשים לרוב בשביל פירסום, חוטי 

נחושת המורכבים מאטומי נחושת ועוד.

א) קשרים כימיים
נדיר מאוד למצוא אטומים לבד בטבע. האטומים נוטים להתקצב יחד דרך כוח הנקרא קשר כימי. 

כפי שכבר אמרנו ישנם שני סוגים של קשרים כימיים:

בין-מולקולרי:

כוחות בין כמה מולקולות שיוצרות
חומר מסוים. חוזקת הכוח תקבע

מה יהיה מצב הצבירה של החומר 
(מוצק, נוזל, גז או פלזמה).

תוך-מולקולרי:

כוחות המאחדים את האטומים
 במולקולה ומחלקים את המטען 
החשמלי היוצא מהאלקטרון ככה 
שלאטומים יש מטען חשמלי טבעי.



ישנם מספר חומרים שלא  
יודעים אם הם רוצים להיות 

 נוזל או מוצק, נסו ותראו 
בניסוי הבא!

קורנפלור הוא סוג של קמח המשומש לבישול,
בעיקר כמעבה מזון.

כדי להשיג את הקמח הזה, יש לטחון גרעיני התירס 
ברמה מקרוסקופית ,כאשר קורנפלור מעורבב עם עד אשר יהפכו לאבקה.

 מים תווצר תערובת של חלקיקים מוצקים המופיעה 
 בתוך הנוזל.

תירס אינו מכיל גלוטן לכן, ללחם  
המיוצר מקמח תירס יש מראה 

יותר דחוס מלחם המיוצר מדגנים
עשירים בגלוטן!

 

תמונה 6. קלחי תירס תמונה 7. עוגה העשויה מקורנפלור

ניסויי 3
סליים

מה תצטרכו?
פריטים הכלולים בערכה:

כפפות
כוס מדידה 

קורנפלורקטנה

אבקה זוהרתמרית פלסטיק
בחושך קערה

פיפטה פסטר צבע מאכל כחול
(או צבע מדולל)

פריטים נוספים:
כףמים

הסליים שלכם מוכן!

1. שפכו 5 כפות של קורנפלור לתוך 
הקערה.

שלבים:

2. מדדו 25 מ”ל של מים, בעזרת כוס המדידה  
  הקטנה, והוסיפו אותם לקערה עם הקורנפלור 

וערבבו היטב בעזרת הידיים.

המלצות: אם התערובת הופכת למוצקה מידי 
הוסיפו עוד מים בעזרת הפיפטה פסטר,אם 
התערובת נוזלית מידי הוסיפו עוד קורנפלור.

שימו לב איך הסליים שלכם 
מתנהג! 

-אם תנערו אותו לאט הוא יתנהג 
כמו נוזל.

-אם תכו את הסליים הוא יהפוך
 למוצק.

-עם תפעילו הרבה כוח אולי תצליחו 
ליצור כדור קטן.

-אך אם תפילו אותו, הוא יהפוך שוב
 לנוזל!



5. מה הם פולימרים?
 

,polumeres המילה ‘פולימר‘ באה מהמילה היוונית
 שפירושה הוא “בעל הרבה חלקים“. פולימרים הם

מולקולות גדולות מאוד הנוצרות מחזרה של יחידות  
 כימיות קטנות הנקראות מונומרים (פירוש המילה 

 מונו מיוונית הוא “אחד“).

דמיינו שאתם מרכיבים פאזל
(3D או 2D). כל חלק בודד
הוא מונומר וכאשר הפאזל

שלם ומורכב הוא הפולימר.

תרצו להוסיף צבע לסליים שלכם?

3. בעזרת הפיפטה פסטר,הוסיפו כמה טיפות 
של צבע מאכל כחול (או הצבע המדולל) על 

הבצק וערבבו היטב עם הידיים.

4. לאחר מכן, עם מרית הפלסטיק, פזרו 
אבקה זוהרת בחושך בתערובת ולכו 

 למקום חשוך.

מה אתם רואים?

פולימרים הם חומרים המורכבים ממספר 
מולקולות, כאשר סוג יחידה אחת או יותר

 חוזר על עצמו (מונומרים).

הערה: ישנה אפשרות שבגלל המרקם של הסליים 
אפקט הזוהר בחושך יהיה מופחת (אפשרות זו 

תקפה גם לניסויים אחרים המכילים אותם מגיבים).

תמונה 8. פולימריזציה

מונומרים

פולימריזציה

פולימר

פולימרים

מונומרים

הסבר:
הסליים הוא נוזל לא-ניוטוני, במילים אחרות, זהו 

נוזל שהצמיגות שלו משתנה בהתאם לעוצמת הכוח 
המופעלת עליו. כך שאם מופעל עליו כוח במהירות

ובפתאומיות, יהפוך למוצק, ולאחר שעוזבים אותו
יחזור לנוזל.

 

ניתן להגיד שפולימרים הם מולקולות גדולות 
מאוד, כמו שרשראות ארוכות של אטומים אחד 

לידהשני המחוברים יחד כמו קיר לבנים. 

הידעתם?
 דם, קטשופ וחלב מרוכז הם חלק   

מהנוזלים הלא-ניוטוניים הקיימים
בעולם.



ניסויי 4
סליים דביק

מה תצטרכו?
פריטים הכלולים בערכה:

קורנפלור קערה כפפות

פריטים נוספים:
שמן צמחיכףחומר ניקוי

שימו לב: יש לבקש עזרה ממבוגר

שלבים:
1. שפכו לקערה שתי כפות של קורנפלור.

2. הוסיפו לקערה שתי כפות של שמן צמחי. 

3. ערבבו היטב עד אשר התערובת תהיה אחידה.

4. בעזרת מבוגר, הוסיפו כף של חומר ניקוי
וערבבו שוב עד אשר התערובת תהיה אחידה.

 

המלצות: אם התערובת נוזלית מידי הוסיפו
 עוד קורנפלור.

הוציאו את התערובת מהקערה ותהנו עם
 הסליים הדביק שלכם.

 

שימו לב: כאשר אתם מסיימים את הניסויי,
 זרקו את כל מוצרי המזון המשומשים בו.

הכינו כדורים קטנים
מהסליים או עצבו
 כל צורה שתרצו!

 

תוכלו לזרוק את
הסליים על הקיר.
האם הוא נדבק

מדענים?

הסבר:

בניסוי הזה, בשונה ממה שקרה בניסוי 
הקודם, חומר הניקוי הופך את הסליים 

לדביק, מה שמאפשר לו להדביק 
 לקירות.

הידעתם?
פלסטיק הוא בין הפולימרים הנפוצים

  ביותר.

6. פולימרים בחיי היום יום

ניתן לחלק פולימרים ל-3 קבוצות

-תרמופלסטיים:
ידועים בשם הנפוץ יותר ‘פלסטיקים’, מהווים

 חלק מרכזי מהפולימרים המסחריים. ניתן 
להמיס ולאחד אותם מספר פעמים ולכן קל

 למחזר אותם. התרמופלסטיים יכולים להופיע
 במספר מצבים שונים ובגלל סיבה זו הם

 יכולים להיום גמישים, קשיחים או שבירים.

-תרמוסטיים:
הם קשיחים, ויחסית עמידים תחת שינויי

 טמפרטורה.

-אלסטומריים:
לרוב מכונים כגומי וכחומרים השייכים

לקטגוריית ביניים בין תרמופלסטיים
 לתרמוסטיים. פולימרים אלו הם

 בעלי גמישות גבוהה במיוחד.

-חסרי משקל
-קשים לשבירה
-ניתנים למחזור

-קלים לעצב
-בטוחים ואינם רעילים
-מחזיקים לאורך זמן

רוב המאפיינים הנפוצים של 
 אותם פולימרים הם:



שלבים:

1. הוסיפו 10 מ”ל של תמיסת נתרן אלגינט לכוס
 המדידה הקטנה.

2. עם כוס מדידה קטנה נוספת, מדדו 6 מ”ל של חלב. 
לאחר מכן, השתמשו במרית הפלסטיק והוסיפו מעט

מהאבקה הזוהרת בחושך.

3. ערבבו היטב בעזרת אחד ממקלות העץ והוסיפו את
 התערובת לכוס הראשונה. 

 

4. לאחר מכן, בעזרת הפיפטה פסטר הוסיפו טיפה
של צבע מאכל כחול (או הצבע המדולל). ערבבו היטב 

עד שהתערובת תהיה אחידה.

5. החזיקו את התערובת ביד במקום חשוך (יש תמיד 
להשתמש בכפפות).

שימו לב: כאשר אתם מסיימים את הניסויי,
 זרקו את כל מוצרי המזון המשומשים בו.

ניסויי 5
דם זוהר כחול

מה תצטרכו?
פריטים הכלולים בערכה:

מקל עץ
פיפטה פסטר

2 כוסות מדידה
קטנות

תמיסת נתרן אלגינט
(ניסוי מס‘ 1)

צבע מאכל כחול
כפפות(או צבע מדולל)

מרית פלסטיק
אבקה זוהרת 

בחושך

פריטים נוספים:
חלב

חלבונים בגוף האדם כמו העור, 
בגדים מניילון, פוליאסטר ועוד,

CD בקבוקי גומי, פלסטיק או דיסק
 הם דוגמאות לפולימרים
שאנחנו פוגשים ביום יום!

תמונה 9. פולימרים בחיי היום יום.



כל דבר בעולם עשוי מחומר. אם הוא בעל משקל ותופס חלל כלשהו, מדובר בדבר העשוי  מחומר-
 אפילו אתם! גם אתם עשויים מחומר!

7. המצב הפיזי של החומר

מצב מוצק מצב נוזל מצב גז

המסה אידוי

התמצקותעיבוי 

חלקיקים צפופים מאוד
כוחות חיבור חזקים
סידור גדול ועצמאי של החלקיקים

חלקיקים רחוקים מאוד זה מזה
כוחות חיבור חלשים

סידור עצמאי של החלקיקים

חופש תנועה נמוךחופש תנועה גבוהה

תמונה 10. סידור חלקיקים בשלושת הדרכים העיקריות של המצב הפיזי של החומר. 

אלה הם שלושת המצבים הנפוצים ביותר שקיימים בטבע. אך ישנו רביעי- פלזמה. 

-המסה 

-התמצקות

תהליך הפיכת מוצק לנוזל

תהליך הפיכת נוזל למוצק, ההפך מהמסה.

-אידוי

-עיבוי

תהליך הפיכת נוזל לגז.

תהליך הפיכת גז לנוזל.

-זיקוק
תהליך הפיכת מוצק לגז.

-יינון
תהליך הפיכת גז לפלזמה.

גז

נוזל מוצק

זיקוק
ריבוץ

אידוי

עיבוי

התמצקות
המסה

צמיגות היא תכונת בקרב נוזלים 
(נוזלים או גזים) המתייחסת ליכולת 

של הנוזל להתמודד עם שינויי 
צורה ועם תנועות הנוזל.

פירוט נוסף:



כוס מדידה קטנה

פיפטה פסטר

מקל עץ
צבע מאכל כחול

(או הצבע המדולל)

כפפות
מרית פלסטיק

אבקה זוהרת 
בחושך

כוס מדידה גדולה

גואר גאם

שקית פלסטיק

מה תצטרכו?
פריטים הכלולים בערכה:

ניסויי 6
כדור משוגע

פריטים נוספים:
מי ברז

אם תרצו שהכדור שלכם ייזהר בחושך,
ערבבו מעט אבקה זוהרת בחושך יחד

 עם הגואר גאם (שלב 3).

כוס מדידה קטנה

פיפטה פסטר

מקל עץ
צבע מאכל כחול

(או הצבע המדולל)

כפפות
מרית פלסטיק

אבקה זוהרת 
בחושך

כוס מדידה גדולה

גואר גאם

שקית פלסטיק

מה תצטרכו?
פריטים הכלולים בערכה:

ניסויי 6
כדור משוגע

פריטים נוספים:
מי ברז

שימו לב: יש לבקש עזרה ממבוגר

שלבים:

1. התחילו להוסיף 15 
מ”ל מי ברז חמים לכוס 

המדידה הקטנה, בעזרתו
  של מבוגר.

המלצות: פתחו את המים ותנו להם לזרום
מעט לפני הנחת הכוס מתחת לזרם. 

2. לאחר מכן, בעזרת הפיפטה פסטר,הוסיפו
 טיפה אחת של צבע מאכל כחול (או הצבע

 המדולל) לכוס המדידה הקטנה.

3. השתמשו בכוס מדידה (נוספת) קטנה ונקייה  
והוסיפו בעזרתה 2 מ”ל של גואר גאם לכוס 

הראשונה.

אם תרצו שהכדור שלכם ייזהר בחושך,
ערבבו מעט אבקה זוהרת בחושך יחד

 עם הגואר גאם (שלב 3).

4. השתמשו במקל העץ כדי לערבב את התערובת.

5. כאשר הכדור יפסיק להדביק לדפנות הכוס
תוכלו להוציא אותו. בכדי לעשות זאת, בדקו

 שהכפפות על ידיכם נקיות לגמרי ואז הרטיבו 
את הידיים במים נקיים ככה שהכפפות יהיו

 רטובות. 

6. הוציאו את התערובת ועצבו אותה בצורה של כדור.

7. נסו לשחק עם הכדור המשוגע וזרקו אותו על 
 משטח נקי. אך שימו לב! אל תזרקו אותו על  

הרצפה כיוון שהלכלוך והאבק ידבקו אליו.

8. השתמשו באחת משקיות 
הפלסטיק כדי לשמור על 

הכדור שלכם. בדקו שהשקית
סגורה היטב כדי שאוויר

 לא יכנס פנימה.



זוכרים את ניסוי 
מספר 3?

ככל שהחומר צמיגי 
יותר, יותר כיף
לשחק איתו!

בממלכת החיות

הידעתם?
תולעים יכולים לאכול כמות שלאדמה וצמחים

מתים שוות ערך למשקל גופם ביום אחד.

כתוצאה מכך, הם אחראים על יצירת 
הומוס שמעשיר את האדמה ככה

שצמחים יוכלו לגדול טוב יותר!

8. חומרים צמיגיים

שמן זית קר מאופיין ברמת צמיגות
גבוהה ולכן בעל זרימה מאוד איטית.

לעומת זאת, למים יש רמת צמיגות
נמוכה ולכן הם זורמים יותר מהר

ובקלות.
 

תמונה 11. שמן זית במים.

נוזלים עם רמת צמיגות גבוהה אינם זורמים
או נעים לאט, כמו דבש, לעומת זאת נוזלים 

עם רמת צמיגות נמוכה, כמו מים, זורמים
 בקלות.

זאת הסיבה למה חלק מהפולימרים נראים
 כמו ריר או נזלת.

תמונה 12. הבדלים בין חומרים בעלי רמת צמיגות
 נמוכה לגבוהה.

רמת צמיגות גבוהה רמת צמיגות נמוכה

פולימרים הם שרשראות ארוכות שזזות לאט
וגורמות לפולימר לזרום באיטיות. ככל

שהשרשראות גדולות יותר, ככה הזרימה
 תהיה איטית יותר והפולימר יהיה צמיגי יותר.

החומרים הצמיגיים האלה יכולים להחשב כנוזלים 
לא-ניוטוניים. נוזל לא ניוטוני הוא נוזל שהצמיגות

 שלו משתנה בהתאם לכמות הכוח שמופעלת עליו.

לחלק מהחיות ממשפחת חסרי החוליות, כמו
 לתולעים, יש גוף רח, רזה ומאורך. הם מכוסים

 בשיערות קטנות (זיפים) שעוזרים להם לזוז.
הם נושמים דרך העור וזאת הסיבה מדוע

  הם צריכים לשמור על לחות סביבם, בכדי
 שיוכלו לספוג חמצן מהאוויר.

גופם של התולעים ידוע כצמיגי ודומה לסליים,
זאת בגלל יכולת ההסתגלות המדהימה שלהם

שעזרה להם לשרוד! 
האמת היא שבכל הנוגע לאדמת כדור הארץ,

 יש להם המון איכויות מועילות. 

מדהים לא?

הידעתם?
תולעים יכולים לאכול כמות שלאדמה וצמחים

מתים שוות ערך למשקל גופם ביום אחד.

כתוצאה מכך, הם אחראים על יצירת 
הומוס שמעשיר את האדמה ככה

שצמחים יוכלו לגדול טוב יותר!

זוכרים את ניסוי 
מספר 3?

ככל שהחומר צמיגי 
יותר, יותר כיף
לשחק איתו!

בממלכת החיות



מקל עץ

2 קשיות
גומיה

כפפות מרית פלסטיק

מבחנה עם מכסה

אבקה זוהרת בחושך

כוס מדידה גדולה

קורנפלור

ג‘לטין

 2 כוסות מדידה
קטנות

מה תצטרכו?
פריטים הכלולים בערכה:

ניסויי 7
תולעי סליים

מקל עץ

2 קשיות
גומיה

כפפות מרית פלסטיק

מבחנה עם מכסה

אבקה זוהרת בחושך

כוס מדידה גדולה

קורנפלור

ג‘לטין

 2 כוסות מדידה
קטנות

מה תצטרכו?
פריטים הכלולים בערכה:

ניסויי 7
תולעי סליים

פריטים נוספים:
כף ברזלכוס חרסינהמים

מיקרוגלמספריים

שימו לב: יש לבקש עזרה ממבוגר
שלבים:

1. ביקשו עזרה ממבוגר וחתכו, בעזרת
המספריים, את 2 הקשיות ל3 חלקים שווים.

2. אספו את החתיכות בעזרת הגומיה
ושימו אותן בכוס המדידה הקטנה
בצורה מאונכת לכוס ולאחר מכן

הניחו אותן בצד.

3. עכשיו הוסיפו לכוס המדידה הגדולה
10 מ”ל של ג’לטין בעזרת כוס מדידה קטנה.

4. עם מרית הפלסטיק, הוסיפו מעט אבקה
זוהרת בחושך.

5. ערבבו היטב עם מקל העץ ואז עם כוס 
 המדידה הקטנה הוסיפו 20 מ”ל של מים
 חמים (ניתן להשתמש גם במי ברז) תוך

 כדי ערבוב.

6. שימו את התערובת במיקרוגל למשך 10
 שניות (בכוח המירבי) וערבבו היטב

עד אשר התערבות תהיה אחידה. אם יש
צורך הכניסו את התערבות למיקרוגל

ל10 שניות כל פעם. 

7. הוסיפו מעט קורנפלור לתחתית 
כוס מדידה קטנה ונקייה, לאחר מכן,

הניחו את הקשיות, בצורת מאונכת,
בתוך הכוס.

8. בעזרת כף הברזל מלאו את
 הקשיות בתערובת )מסעיף 6(.

בדקו שכל הקשיות צמודות 
לתחתית הכוס בכדי למנוע 

זליגה של התערובת מתחתית 
הקשיות.

9. לאחר שמילוי הקשיות שימו אותן
במקרר לשעה אחת.

10. לאחר שעה, לחצו על הקשיות על מנת
להוציא את תולעי הסליים שלכם!

ותראו כמה הן דומות לתולעים אמיתיות!

אחסנו את התולעים בתוך מבחנה
עם מכסה.

שימו את התולעים במקום חשוך ותהנו!



כיוון שזה יסוד תגובתי מאוד, זרחן 
לעולם לא ימצא בצורתו החופשית

 בכדור הארץ.

הידעתם?
זרחן הוא היסוד ה-6 הכי נפוץ

באורגניזמים חיים.

כאשר הוא נחשף לאוויר, זרחן לבן
 זוהר בחושך.

זרחן הוא חיוני בשביל לחיות!
זרחה (תרכובות המכילות זרחן) קיימות 

ב- ,ATP RNA, DNA ובפוספוליפידים, אשר יוצרים
את כל קרומי התא.

מידע נוסף- 
פליטת האור של אור הUV נמצאת על הסקלה
 באזור האור האולטרה סגול. אור זה אינו נראה

 לעין בני האדם. 

תחת אור הUV הרבה פריטים המכילים
 את צבעים הזהירה פולטים  זוהר חזק.

תופעה זאת מתרחשת כיוון שהם מכילים 
זרחן- חומר שסופג אנרגיה ופולט אותה 

חזרה כאור הנראה לעין.

תחת אור שחור, זרחן הופך את קרינת 
הUV שהוא סופג לאור שניתן לראות.

9. פליטת אור

פליטת אור זוהי פליטה של אור לאחר עירור 
(עליית רמת האנרגיה) ממקור אור אחר.

פוספור הוא חומר מוצק שזוהר כאשר הוא נחשף
לאנרגיה! ישנם שני סוגים של פליטת אור זהירה

 (פלוריסנט) וזרחן.

חומר זרחני נשאר זוהר גם אחרי
 שמקור האנרגיה הוסר. החומרים 
 האלה יכולים לזהור בחושך כיוון
 שהמולקולות שלו שומרות את 

אנרגיית האור הנכנסת וא זפלטות
  אותה כאור חזק.

זרחן הוא יסוד כימי אשר התגלה בעזרת 
האור שהוא פולט כאשר הוא נחשף לאוויר.

חומר זה הוא אינו מתכתי אשר התגלה ב-1669 
על ידי הנינג ברנד. המדען הזה גילה את היסוד 
 בעזרת שתן(שתן מכיל כמות נכבדת של זרחה 

מומסת).

תמונה 13. הנינג ברנד מגלה את הזרחן.



10.חומרים ותערובות
חומר מורכב מסוג אחד של אטומים או 

מולקולות ויש לו הרכב ומאפיינים
 ספציפיים לו.

ישנם שני סוגים לחומרים: 
-חומרים פשוטים

 -תרכובות

-חומרים פשוטים:
הם חומרים המכילים סוג אחד של אטומים,
כמו חמצן, שמורכב מאטומי חמצן, או ברזל 

המורכב רק מאטומי ברזל.  

-תרכובות:
הן חומרים המכילים סוגים שונים של אטומים

אבל רק סוג אחד של מולקולות, כמו מים
 טהורים.

לכן, חומר תמיד יהיה טהור! כאשר חומר
אינו במצבו הטהור הוא נקרא תערובת של

חומרים. 
התערובות האלו יכולות להיות אחידיות

או מגוונות.

מים נוצרים משני אטומי מימן ואטום
 אחד של חמצן.

תערובת נחשבת לאחידה כאשר שני 
חומרים מתערבבים לחלוטין ולא ניתן
 להבחין בהבדל בין שניהם כמו מים 

 וסוכר.

תערובת נחשבת למגוונת כאשר שני
חומרים לא מתערבבים לחלוטין, כמו

 מים ושמן.

בתמיסה, חומר אחד משמש 
כממס, ושאר החומרים

 מומסים בו.

הידעתם?
חלק מהנוזלים אינם ניתנים לערבוב

בגלל הבדלי הדחיסות שלהם.
כמו במקרה של מים ושמן, לשמן יש 

דחיסות נמוכה יותר ממים.
דחיסות היא כמו משקל, שמן השוקל 

פחות ממים, ייחשב כבעל דחיסות
נמוכה יותר, ולכן לא  יתערבב.

ניסויי 8
דג דביק

מה תצטרכו?
פריטים הכלולים בערכה:

פיפטה פסטר
צבע מאכל כחול
(או צבע מדולל) מקל עץ

מרית פלסטיק

2 כוסות מדידה
קטנות אבקה זוהרת

בחושך

כפפות

ג‘לטין כוס מדידה
גדולה

תבנית יציקה
בצורת דג

פריטים נוספים:
מיקרוגלכוס חרסינהמים

שימו לב: יש לבקש עזרה ממבוגר
שלבים:

1. חממו קצת מים במיקרוגל (בכוח מירבי) 
בכוס החרסינה, בעזרתו של מבוגר.
חממו את המים עד אשר יהיו חמימים.

2. לאחר מכן, בעזרת כוס המדידה
הקטנה מדדו 40 מ”ל של מים ו5 מ”ל
של ג’לטין ומזגו אותם לכוס המדידה

הגדולה.
ערבבו את שניהם עם מקל העץ. 

 



3. אם תרצו, השתמשו בפיפטה פסטר והוסיפו 
טיפה של צבע מאכל כחול (או הצבע המדולל)

 בתחתית תבנית היציקה בצורת דג.
עם הדילול,אפקט הזוהר בחשיכה אפילו יותר

 חזק!

4. עכשיו, מלאו את התבנית עם התערובת 
של המים עם הג’לטין.

5. חכו 15 דקות כשהתבנית נמצאת בטמפרטורת 
חדר.

6. לאחר 15 הדקות, בדקו אם הדג הופך למוצק.
אם כן, השתמשו במרית הפלסטיק והוסיפו

מעט אבקה זוהרת בחושך לתבנית (פזרו אותה
בכל התבנית).

7. שימו את התבנית במקרר וחכו שעה. אחרי 
שעה, בדקו אם הדג הדביק מוצק.

8. בזהירות הוציאו את הדג הדביק מהתבנית,
הסתכלו עליו ושימו אותו במקום חשוך.

9. עכשיו אתם יכולים לשחק עם הדג הדביק,
ולראות אותו זוהר בחושך!

שימו לב: אחסנו ושמרו על הדג הדביק
במקרר כשאינכם משתמשים בו, שימו 

אותו בקופסא עם מכסה.

הסבר:
ג’לטין מורכב מחלבון תבניתי בשם

קולגן.

תמונה 14. המבנה המולקולרי של קולגן.

חלבון זה נוצר ממולקולות גדולות וסיביות עם 
גמישות רבה. חלבון זה הוא גם מרכיב מרכזי

בעור, עצמות וגידי בני האדם.

בנוסף חלבונים אלו הם ארוכים ושזורים זה בזה,
מה שמונע מהם להישבר בקלות ויוצר טקסטורה

גמישה.

כיוון שרוב מוצרים הג’לי מורכבים מחלבוני חיות,
בעיקר מקולגן, כאשר מוסיפים לחלבונים מים,
שרשראות חלבונים ארוכות נוצרות בהם המים

“נתקעים” ונוצר חומר שנקרא חצי-מוצק.



11. שינוי מבנה החומר

האם שמתם לב שהחומר
סביבנו הוא במצב קבוע?

אתם יכולים לשים לב לשינויים
בחיי היום יום, כאשר נשברת
זכוכית, קרח נמס או גפרורים

נשרפים, השינויים האלה יכולים
להיום פיזיים או כימיים.

שינויי צורה פיזיים נחשבים לשינויים המתרחשים
 ללא היווצרות של חומר חדש. 

כמו שינויי בין מצבי הצבירה (אידוי, התמצקות,
 עיבוי, היתוך) או ההתפרקות של מומסים בממס

 (התפרקות של סוכר במים)

שינויים כימיים מתרחשים כאשר יש היווצרות
 של חומר חדש מהתגובתם של החומרים

 הקיימים. 

כמה דוגמאות לשינויים כימיים: הכנת 
 מרק, מסמר שמחליד,או פרי

 שמבשיל.

שינוי כימי מתרחש כאשר יש:

-שחרור גז.
-היווצרות של חומר מוצק/משקע.

-ריח אופייני.
-היווצרות של אש.

-טמפרטורה עולה או יורדת.
-החומר/המגיבים ההתחלתיים

 נעלמים.

בשינוי כימי, החומרים ההתחלתיים נקראים
מגיבים והחומרים החדשים הנוצרים נקראים

תוצרי התגובה.

שימו לב: יש לבקש עזרה ממבוגר

בערכה הזאת
אנחנו מבצעים 

שינויים כימיים הנקראים
תגובות פילמור
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כדור קופץ

מה תצטרכו?
פריטים הכלולים בערכה:

פיפטה פסטר

תבנית ליציקת
כדור

צבע מאכל כחול
(צבע מדולל).

שקית פלסטיק

כפפות

קערה

כוס מדידה קטנה

אבקה זוהרת
בחושך

מקל עץ

כוס מדידה גדולה

ג‘לטין

מרית פלסטיק

פריטים נוספים:
מיקרוגלחלבכוס חרסינהמים

שלבים:
1. בקשו עזרה של מבוגר וחממו מים בכוס 
החרסינה במיקרוגל (על כוח מרבי). המים

 צריכים להיות חמימים. 

2. לאחר מכן, עם כוס מדידה
קטנה, מדדו 20 מ”ל של מים

ו10 מ”ל של ג’לטין ומזגו אותם 
לכוס מדידה גדולה. ערבבו את 

שני המרכיבים עם מקל העץ. 
לאחר מכן הוסיפו 5 מ”ל של חלב

לתערובת.



המלצות: אחסנו את הכדור הקופץ במקרר, בתוך 
שקית פלסטיק, כשאתם לא משתמשים בו. 

אנחנו צריכים
לדעת קצת יותר

על המגיב האחרון 
בו השתמשנו!

ג‘לטין

חומרים שמיוצרים
מג’לטין בדרך

כלל יקראו
דימויי ג’לטין.

ג’לטין לרוב משומש במעבה- חומר שמעלה
את צמיגות הנוזל מבלי לשנות את שאר

מאפייני הנוזל.

ג’לטין הוא למעשה חומר מקריש/מסמיך 
 (גלאנט), שיוצר ג’ל, אשר מתמוסס בנוזל

  כתערובת קולואיד שיוצרת מבנה פנימי 
חלש ומגובש.

תמונה 15. השימוש בג’לטין הוא למספר דברים
 ביניהם, אוכל ותרופות.  

 

ג’לטין הוא מזון חסר צבע, שקוף וחסר טעם
המיוצר מקולגן, שלרוב מיוצר מחלקי גוף

של חיות.

3. השתמשו בפיפטה פסטר והוסיפו
טיפה של צבע מאכל כחול (או הצבע

המדולל).

המלצות: אם תרצו, השתמשו בפיפטה פסטר 
והוסיפו טיפה אחת של צבע מאכל בדיוק במרכז
התבנית יציקה בצורת כדור (אם בחרתם לעשות

כך דלגו על סעיף 3).

4. מקמו את החלק התחתון של התבנית 
בקערה ומזגו את התערבות לתוך התבנית.

תוכלו לפרק את התבנית במידה ותרצו
להקל על הוספת התערובת.

5. סגרו את התבנית וחכו 15 דקות כשהתבנית
 בטמפרטורת חדר.

 
המלצות: בזמן שאתם מחכים, נסו לשמור 

על שאר התערבות באזור חם, כמו במיקרוגל, 
בכדי למנוע ממנה להתמצק. אם התערובת
מתחילה להתמצק תוכלו לחמם אותה שוב 

במיקרוגל.

6. לאחר 15 הדקות, פתחו את התבנית ובדקו
אם התוכן נהיה מוצק, אם כן, השתמשו במרית

 הפלסטיק והוסיפו מעט מהאבקה הזוהרת
בחושך, פזרו אותה על כל התערובת.

7. לאחר מכן, השתמשו שוב במרית הפלסטיק 
והוסיפו לשאר התערובת שנמצאת בכוס מעט 

מהאבקה הזוהרת בחושך. ערבבו היטב עם 
 מקל העץ והוסיפו אותה לתבנית הסגורה.

8. זה הזמן לחכות! שימו את התבנית במקרר
וחכו שעה אחת.

עכשיו תהנו עם הכדור הקופץ שלכם!
האם תוכלו להקפיץ אותו ולעקוב אחריו

בחושך?
 

שימו לב: כאשר אתם מסיימים את הניסויי,
 זרקו את כל מוצרי המזון המשומשים בו.



ניסויים נוספים למדענים זוהרים!

בניסויים הבאים תצטרכו
כמה פריטים נוספים בשביל

ליצור סוגים שונים לחלוטין של
ניסויים הזוהרים בחושך.

שלבים:

1. בקשו ממבוגר עזרה וחממו מי טוניק
בכוס החרסינה, בעזרת המיקרוגל.

שימו לב: יש לבקש עזרה ממבוגר

2. לאחר מכן, בעזרת כוס המדידה הקטנה
מדדו 40 מ”ל של מים ו5 מ” של ג’לטין

ושימו אותם בכוס מדידה גדולה.
ערבבו את שני המגיבים עם מקל העץ.

דג עשויי מכינין

מה תצטרכו?
פריטים הכלולים בערכה:
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צבע מאכל כחולפיפטה פסטר
(צבע מדולל). כפפות

מרית פלסטיק

2 כוסות מדידה
 קטנות

כוס מדידה גדולה
ג‘לטין

מקל עץ תבנית יציקה 
בצורת דג

פריטים נוספים:

אור פלוריסנט שחור*כוס חרסינה מי טוניק

*האור השחור צריך להיות פלוריסנט ולא פשוט נורה צבועה.

בניסויים הבאים תצטרכו
כמה פריטים נוספים בשביל

ליצור סוגים שונים לחלוטין של
ניסויים הזוהרים בחושך.

3. בעזרת הפיפטה פסטר הוסיפו טיפה אחת
 של צבע מאכל כחול (או הצבע המדולל) לכוס. 

ערבבו היטב עם מקל העץ.

4. עכשיו, מלאו את תבנית היציקה בצורת
הדג, בתערובת שהכנתם, ושימו את התבנית 

 במקרר.
חכו לפחות 30 דקות.

מה תצטרכו?
פריטים הכלולים בערכה:

צבע מאכל כחולפיפטה פסטר
(צבע מדולל). כפפות

מרית פלסטיק

2 כוסות מדידה
 קטנות

כוס מדידה גדולה
ג‘לטין

מקל עץ תבנית יציקה 
בצורת דג

פריטים נוספים:

אור פלוריסנט שחור*כוס חרסינה מי טוניק

*האור השחור צריך להיות פלוריסנט ולא פשוט נורה צבועה.

מדען על:
חזרו על הניסוי עם תבניות יציקה בצורות

שונות שיש לכם בבית ותהנו מצורות
זוהרות בחושך!

נסו להשתמש בצבעי מאכל שונים, אם
יש לכם בבית.

תוכלו להשתמש גם בתבניות לעוגיות, 
שימו על מגש שכבת נייר כסף ועליו את 
התבניות עם התערבות, לאחר מכן שימו

את המגש במקרר. תהנו מדענים!

השתמשו בג’לי בטעמים ונסו את הניסוי
שוב! האם תצליחו לעשות זאת?

כינין הוא אחד המרכיבים של 
מי טוניק.

 כינין סופג אור אולטרה סגול
 ואז פולט אותו בחזרה.

לאור שנפלט יש אורך גל ארוך
 יותר מהאור שנספג, מה שגורם 
לאור להיות ניראה לעין ולכינין 

לזוהר.

דג עשויי מכינין
ניסויי 10

לאחר 30 הדקות בדקו אם
הדג כבר מוצק.

לאר מכן, לכו למקום חשוך 
והאירו עם אור הפלוריסנט
השחור על הדג! מה קרה?



שלבים:

1. חזרו לניסויי 4 ובצעו את שלביו, הוסיפו
 כף של צבע פלוריסנט (לבחירתכם)

 לתערובת.

שימו לב: יש לבקש עזרה ממבוגר

סליים צבעוני ודביק

מה תצטרכו?
פריטים הכלולים בערכה:
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קערה קורנפלורכפפות

פריטים נוספים:
צבע פלוריסנטשמן בישולכףחומר ניקוי

*האור השחור צריך להיות פלוריסנט ולא פשוט נורה צבועה.

אור פלוריסנט שחור*

הוציאו את הבצק מהקערה ותהנו עם 
מהסליים הדביק.

לכו למקום חשוך וכוונו את אור
הפלוריסנט השחור על הסליים!

מה קרה?

פלסטלינה להכנה בבית
ניסויי 12

מה תצטרכו?
פריטים הכלולים בערכה:

פיפטה פסטר

כוס מדידה קטנה

צבע מאכל כחולקערה
(צבע מדולל).

פריטים נוספים:

צבעי מאכלקמח לעוגהכף מתכתמים

צבע פלוריסנטשמן בישול

*האור השחור צריך להיות פלוריסנט ולא פשוט נורה צבועה.

אור פלוריסנט שחור*

שלבים:

1. השתמשו בכוס מדידה קטנה ומזגו 
 125 מ”ל מים לקערה. תצטרכו לחלק

את הכמות ל5 כוסות של 25 מ”ל.
 

שימו לב: יש לבקש עזרה ממבוגר

פלסטלינה להכנה בבית היא פעילות מאוד
  קלה להכנה, וככל הנראה תשתמשו בחומרים

 שניתן למצוא במטבח שלכם. 

שימו לב: 
אפילו שניתן למצוא את החומרים בהם

  תשתמשו במטבח והם משמשים לבישול,
אסור לאכול את הניסויים המדעיים 

אותם תבצעו!

2. בעזרת הפיפטה פסטר, הוסיפו צבע
מאכל כחול עד אשר תהיו מסופקים

מהצבע שקיבלתם (הצבע של הסליים 
יהיה בהיר יותר ממה שניראה במים 

או בתמיסת צבע המאכל).  



3. בקערה, שימו 10 כפות של קמח ואז הוסיפו  
 שתי כפות של שמן.

עכשיו תתכוננו לעבוד, תצטרכו לכלך את הידיים
 בקמח.

4. הוסיפו מים ברציפות, מעט כל פעם, (אם
 תצטרכו, קיראו למבוגר לעזרה) וערבבו את

 התערובת של קמח ומים.

5. בהתחלה התערובת תהיה דביקית, שתדבק
 לידיים שלכם, אבל זה בסדר, בהמשך היא

 תפסיק להידבק.

6. כשהבצק יהיה מוכן תוכלו להכין ממנו כדור
 קטן בעזרת הידיים והוא לא יידבק יותר

  לאצבעות. 

השתמשו בצבעי מאכל שונים כדי 
שתוכלו להכין פלסטלינה בצבעים 

שתרצו.

אם התערובת עדיין נדבקת, שפכו כף של קמח
 על הידיים כדי להיפטר מהשאריות הפלסטלינה

 על הידיים. אם התערובת יבשה מידי, הוסיפו
  עוד שמן בישול עד שתגיעו למרקם הרצוי.

עכשיו, תוכלו לחזור על
התהליך אך הפעם השתמשו 
במי טוניק במקום מים רגילים,
והשתמשו בצבעי פלוריסנט

במקום צבעי המאכל. 
בשני המקרים, אל תשכחו להאיר עם אור

הפלוריסנט השחור על הפלסטלינה.
 האם זה נראה כמו סליים?

שלבים:

2. אל המחבת הוסיפו 10 כפות של קמח לעוגה. 

שימו לב: יש לבקש עזרה ממבוגר

סליים ג‘לי

מה תצטרכו?
פריטים הכלולים בערכה:
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כוס מדידה קטנה
קערה

כף מתכתקערהמים
קמח לעוגהשמן בישולתנור

אבקה להכנת ג‘לי (שקית), יכול להיות בכל טעם.
מחבת

פריטים נוספים:

1. השתמשו בכוס המדידה הקטנה בכדי למזוג 
125 מ”ל של מים לתוך הקערה. חלקו את

הכמות ל5 כוסות של 25 מ”ל.
 

3. הוסיפו את שקית אבקת הג’לי לקמח בתוך  
המחבת.

4. הוסיפו 2 כפות של שמן בישול.

5. הוסיפו מעט מים וערבבו עם כף המתכת.

6. בקשו ממבוגר לחמם את המחבת על אש
נמוכה והמשיכו להוסיף מים ולערבב את 

התערובת עד אשר כל המרכיבים ויתערבבו 
ויהפכו למשחה.

7. הצבע של הג’לי יופיע במהלך החימום
 של התערובת במחבת.

שימו לב: כאשר אתם מסיימים את הניסויי,
 זרקו את כל מוצרי המזון המשומשים בו.

אם התערובת עדיין דביקה, שפכו כף של 
קמח על הידיים על מנת להוריד את השאריות 

של הבצק מהם. אם התערבות יבשה מידי, 
 הוסיפו עוד שמן בישול עד אשר תגיעו  

למרקם המבוקש!



ניסויי 14
סליים ריחני

מה תצטרכו?
פריטים הכלולים בערכה:

קורנלפור

פריטים נוספים:

צבע מאכל כפפות
כחול

אבקה זוהרת 
בחושך (אפשרי)

קערה

פיפטה פסטרמרית פלסטיק (אפשרי)

כוס מדידה קטנה

מרכך שיער*
*סוג המרכך יכול להשפיע על תוצאות הניסויי,

נסו סוגים שונים אם הניסויי לא צלח בפעם הראשונה.

שימו לב: יש לבקש עזרה ממבוגר

שלבים:
1. השתמשו בכוס המדידה הקטנה ושימו בקערה

 25 מ”ל של מרכך שיער.

2. לאחר מכן, גם בעזרת כוס המדידה הקטנה,
 הוסיפו 50 מ”ל של קורנפלור, לאותה הקערה.

3. אם תרצו, השתמשו בפיפטה פסטר והוסיפו 
כמה טיפות של צבע מאכל כחול (או של צבעי 

מאכל אחרים שיש לכם בבית).

4. ערבבו הכל היטב, בעזרת הידיים שלכם (אל 
תשכחו לשים כפפות).

המלצות: אתם יכולים לשנות את הסמיכות של
הסליים הריחני על ידי הוספה של קורנפלור
(הבצק יהיה יבש יותר) או להוסיף עוד מרכך

שיער ( הבצק יהיה צמיגי יותר).
 

אם תרצו, הוסיפו מעט אבקה זוהרת
בחושך במקום צבעי המאכל ושחקו 

עם הסליים במקום חשוך!

ניסויי 15
סליים שמפו

מה תצטרכו?
פריטים הכלולים בערכה:

כפפות

צבע מאכל 
כחול

מרית פלסטיק 

פיפטה פסטר

כוס מדידה קטנה

מקל עץ

אבקה זוהרת 
בחושך (אפשרי)

קערה

פריטים נוספים:
שמפו* מלח ים

*סוג השמפו יכול להשפיע על תוצאות הניסויי,
נסו סוגים שונים אם הניסויי לא צלח בפעם הראשונה.

שימו לב: יש לבקש עזרה ממבוגר

שלבים:
1. השתמשו בכוס המדידה הקטנה ושימו בקערה

50 מ”ל שז שמפו. הוסיפו לקערה את השמפו
בשתי כוסות של 25 מ”ל כל אחת.

 

2. אם תרצו, בעזרת הפיפטה פסטר הוסיפו כמה
טיפות של צבע מאכל כחול (או כל צבע מאכל 

שתמצאו בבית). 

3. הוסיפו קמצוץ של מלח ים לתערובת. ערבבו
היטב בעזרת מקל העץ, תמיד באותה הדרך. 

המשיכו לערבב עד אשר תגיעו למרקם הרצוי!

אם תרצו, הוסיפו מעט אבקה זוהרת בחושך
 במקום צבעי המאכל ושחקו עם הסליים

 במקום חשוך!

מה קרה מדענים?
תהנו! אל תשכחו לשים 

כפפות ולא לנסות לחפוף את 
השיער עם הסליים!



ניסויי 16
סרט מדידה

ניסויי 16
סרט מדידה

הכינו סרט מדידה שיעזור לכם במשחקי התחרות
שמפורטים בהמשך הךכ רחא ואצמתל אחת
מהאפשרויות הבאות להכנת סרט המדידה:

אפשרות 1- צלמו העתק של הדף מולכם,
לאחר מכן חיתכו את חלקי סרט המדידה וחברו

אותם עם דבק סלוטייפ.

אפשרות 2- קחו סרגל , נייר ועיפרון וציירו
סרט מדידה משלכם. לאחר מכן גיזרו אותו

 עם מספריים.

אפשרות 3- אם יש לך סרגל של 50 ס”מ, תוכלו
להשתמש בו במשחקי התחרות שמפורטים

בהמשך.



ניסויי 17
קפיצה למרחק

מה תצטרכו?
פריטים הכלולים בערכה:

כדור קופץ 
(ניסוי 9)

סרט מדידה
(פעילות 16)

נקודת התחלה
(עמוד 35)

הכנות לקראת המשחק:

המנצח של התחרות יהיה השחקן שהגיע למרחק 
 הגדול ביותר מנקודת ההתחלה על ידי הקפצת

הכדור.

תצטרכו שני עוזרים, אחד מהעוזרים יהיה השופט
והשני בעזרת סרט המדידה, ירשום את המרחק

אליו הגיע הכדור.

1. צלמו העתק של עמוד 35 וחתכו את נקודת 
ההתחלה או הכינו אחת משלכם.

2. הניחו את נקודת ההתחלה על הרצפה או על שולחן,
המשטח של המשחק צריך להיות קשיח.

3. הניחו את סרט המדידה אנכית לנקודת ההתחלה.

- לכל שחקן יש 3 תורות בהם יוכל לנסות להקפיץ את
הכדור ולהגיע למרחק הרחוק ביותר שיוכל.

חוקי המשחק:

- כל שחקן צריך לעמוד במרחק של בערך 100 ס”מ 
מנקודת ההתחלה.

ס“מ
1

2

3

ס“מס“מ

ס“מ

ס“מ

ס“מ

ס“מ

ס“מ

ס“מ

ניסיון 3ניסיון 2ניסיון 1שחקן

קפיצה למרחק

- לאחר מכן השחקן צריך לזרוק את הכדור כך שיפגע
קודם בנקודת ההתחלה על המשטח, כמו שניתן 

לראות בתמונה.

- השופט חייב לבדוק שכל ניסיון פגע קודם בנקודת 
ההתחלה. כל זריקה שלא פגעה קודם בנקודת 

ההתחלה לא תיחשב.

- העוזר הנוסף צריך לשים לב עד לאיפה הגיע הכדור,
ולרשום את המרחק בעזרת סרט המדידה (לאחר

שראה שהכדור פגע קודם בנקודת ההתחלה). המרחק
 צריך להימדד מנקודת ההתחלה עד לנקודה בה פגע  

הכדור בפעם השניה. 

- חזרו על תהליך זה כל ניסיון זריקה של כל אחד
מהשחקנים (לכל שחקן יש עד 3 ניסיונוית).

- על מנת לרשום את התוצאות בקלות, הכינו טבלה
זהה לטבלה מולכם, בה תוכלו לרשום את התוצאות:

ס“מ - סנטימטר



ס“מ
1

2

3

ס“מס“מ

ס“מ

ס“מ

ס“מ

ס“מ

ס“מ

ס“מ

ניסיון 3ניסיון 2ניסיון 1שחקן

קפיצה משולשת

ס“מ - סנטימטר

- לכל שחקן יש 3 תורות בהם יוכל לנסות להקפיץ את
הכדור ולהגיע למרחק הרחוק ביותר שיוכל.

חוקי המשחק:

- כל שחקן צריך לעמוד במרחק של בערך 100 ס”מ 
מנקודת ההתחלה.

 - לאחר מכן השחקן צריך לזרוק את הכדור כך שיפגע
קודם בנקודת ההתחלה על המשטח ולאחר מכן בסימן

100 הס”מ, כמו שניתן לראות בתמונה.

- השופט חייב לבדוק שכל ניסיון פגע קודם בנקודת 
ההתחלה ואז בסימן. כל זריקה שלא פגעה קודם

 בנקודת ההתחלה ואז בסימן לא תיחשב.

- העוזר הנוסף צריך לשים לב לאיפה הגיע הכדור 
בפעם, השלישית ולרשום את המרחק בעזרת סרט 
המדידה (לאחר שראה שהכדור פגע קודם בנקודת 

 ההתחלה ובסימן). המרחק צריך להימדד מסימן 100 
הס“מ עד לנקודה בה פגע הכדור בפעם השלישית. 

- חזרו על תהליך זה כל ניסיון זריקה של כל אחד
מהשחקנים (לכל שחקן יש עד 3 ניסיונוית).

- על מנת לרשום את התוצאות בקלות, הכינו טבלה
זהה לטבלה מולכם, בה תוכלו לרשום את התוצאות:

מה תצטרכו?
פריטים הכלולים בערכה:

ניסויי 18
קפיצה משולשת

כדור קופץ 
(ניסוי 9)

סרט מדידה
(פעילות 16)

נקודת התחלה
(עמוד 35)

סימן 100 ס“מ
(עמוד 35)

המנצח של התחרות יהיה השחקן שהגיע למרחק 
 הגדול ביותר מנקודת ההתחלה על ידי הקפצת

הכדור.

תצטרכו שני עוזרים, אחד מהעוזרים יהיה השופט
והשני בעזרת סרט המדידה, ירשום את המרחק

אליו הגיע הכדור.

הכנות לקראת המשחק:

1. חזרו על הכנות המשחק הקודם לפעילות 
 החדשה (פעילות 17).

2. צלמו העתק של עמוד 35 וחתכו את  
סימן 100 הס”מ או הכינו אחד משלכם.

3. הניחו את נקודת ההתחלה ואת הסימן על הרצפה
או על שולחן.

4. הסימן צריך להיות מונח במרחק של 100 ס”מ 
מנקודת ההתחלה (השתמשו בסרט המדידה

על מנת למדוד את המרחק).

5. הניחו את סרט המדידה אנכית לסימן
100 הס”מ.



תצטרכו עוזר שיתכתוב את הניקוד של המשחק
ובנוסף יהיה גם השופט.

המנצח של המשחק יהיה השחקן שישיג את הניקוד
הגבוהה ביותר.

הכנות לקראת המשחק:

1. צלמו העתק של עמוד 35 וחתכו את שולחן 
הכדורסל או הכינו אחד משלכם.

ניסויי 19
כדורסל שולחן

מה תצטרכו?
פריטים הכלולים בערכה:

כדור קופץ 
(ניסוי 9)

שולחן משחק
לכדורסל (עמוד 35)

כוס מדידה
גדולה

2. הניחו את כוס המדידה הגדולה במקום המסומן.

- לכל שחקן יש 5 תורות בהם יוכל לנסות לזרוק את
הכדור ולהשיג את התוצאה הגבוהה ביותר.

חוקי המשחק:

- כל שחקן יכול לבחור את המיקום ממנו יזרוק את הכדור.

- הכדור צריך לגעת בשולחן המשחק ולהיכנס לכוס
המדידה על מנת שהזריקה תיחשב. 

אם הכדור נוגע יותר מפעם אחת בשולחן המשחק
הזריקה לא נחשבת.

 

- הניקוד של כל זריקה יקבע לפי האיזור המסומן
על השולחן בו פגע הכדור.

- השחקן עם התוצאה הגבוהה ביותר אחרי 5
הזריקות ינצח.

- בכדי לרשום את התוצאות, צרו או העתיקו טבלה דומה
לטבלה הבאה:

שחקן 1

ניסיון 4ניסיון 2ניסיון 1 ניסיון 5ניסיון 3

כדורסל שולחן

ניסיון 4ניסיון 2ניסיון 1 ניסיון 3

ניסיון 5 ניסיון 4ניסיון 2ניסיון 1 ניסיון 3

ניסיון 5

שחקן 2

שחקן 3

ניקוד ניקוד

ניקודניקוד

ניקוד ניקוד

ניקודניקוד

ניקוד

ניקוד

ניקוד

ניקוד

ניקוד

ניקוד

ניקוד



1. המילה פולימר מגיעה מ:

א) איטליה
ב) יוון

ג) ספרד

2. איזה חומר מהחומרים הבאים
משמש ליצור קמח?

א) ג‘לטין
ב) גואר גאם

ג) תירס

12. בוחן

1. המילה פולימר מגיעה מ:

א) איטליה
ב) יוון

ג) ספרד

2. איזה חומר מהחומרים הבאים
משמש ליצור קמח?

א) ג‘לטין
ב) גואר גאם

ג) תירס

3. ממה מורכב גרעין של אטום?

א) אלקטרונים וניוטרונים
ב) פרוטונים וניוטרונים

ג) אלקטרונים ופרוטונים

4. איזה אמירה אינה נכונה כאשר
מדברים על פולימרים?

א) קלים לשבירה
ב) ניתנים למיחזור

ג) מחזיקים לאורך זמן רב

5. מה היא התמצקות?

א) הפיכה ממצב מוצק לנוזל
ב) הפיכה ממצב מוצק לגז

ג) הפיכה ממצב נוזל למוצק

תשובות:
1. ב) 2. ג) 3. ב) 4. א) 5. ג)
6. א) 7. א) 8. ג) 9. ב) 10. א)

5. תרכובת מורכבת מ:

א) סוגים שונים של אטומים
ב) סוג אחד של אטומים

ג) תערובת שאינה אחידה

7. מה מבין החומרים האלו
יותר צמיגי:

א) שמן זית
ב) מים
ג) מיץ

7. חומרים צמיגיים ידועים
גם כ:

א) תערובת לא אחידה
ב) תרכובות

ג) נוזלים לא-ניוטוניים  

7. בחרו בתשובה הנכונה:

א) פולימרים        מונומרים  
ב) מונומרים        פולימרים  
ג) יונימרים        פולימרים 

7. מה הוא דילול?

א) דרך להחליש תמיסות
ב) דרך לחזר תמיסות

ג) דרך להפוך נוזל למוצק  



נקודת התחלה
סימן 100 הס“מ

הניחו את כוס
המדידה הגדולה

כאן!

כדורסל




