
ישראל  מדינלארשי ת
החינוך  משרד

ב     לְכִּתב ָה וְֶטכְנוֹלוֹגְיב ָה ָּב הָּתִכְל הָיְגֹולֹונְכֶטְו ע ַמד שִׁב הָּתִכְל הָיְגֹולֹונְכֶטְו עוב הָּתִכְל הָיְגֹולֹונְכֶטְו עָּדַמ ּר

'  : נִי  ּיִנ'ֵ ג יִנ'ֵּג :ַהמוָֹריִנ'ֵּג :ה עיִנ'ֵּג :הָרֹומַה ִם
   : נוֹזְִלייִנ'ֵּג :הָרֹומַה ם  צִיפ םיִלְזֹונ ַת יִנ'ֵּג :ַהשִּּׁיעוּר נוֹשׂיִנ'ֵ םיִלְזֹונ תַפיִצ :רּועיִּׁשַה א



? ּוֹ?ם   ב ַהי נִלְָמד ָמב ה

, צְבָעִי?ם      בִּשְּׁלוֹשָׁב ה בַּכּוֹ,םיִעָבְצ הָׁשֹולְּׁשִּב ס ַמִי?ם ַֹּע לִצְב ְ ֵאיך
?   ּ בְּלִישֶׁיִּתְַעב הָּתִכְל הָיְגֹולֹונְכֶטְו עָּדַמ רְבְּבו

•       ְ כָּך כָּל ְמ,םיִעָבְצ הָׁשֹולְּׁשִּב ֻסכֶּנֶת בְּי?ָם נֵפְְט ְּלִיפַת ד ַמדּוּעַ
•... ב ַהּמֶל...ַח,        בְּי?ָם לְִטבַֹּע ָקשֶׁב ה ְ ֹּלכָּך כ ַמדּוַּע וְג?ַם



? לְשִׁב הָּתִכְל הָיְגֹולֹונְכֶטְו עוב הָּתִכְל הָיְגֹולֹונְכֶטְו עָּדַמ ּר   לב ְָהבִיא ָמב ה



 , ׁשָב הָּתִכְל הָיְגֹולֹונְכֶטְו עָּדַמ רִי?ם  שֶּׁמַת...ְִחילִי?ם לִפְנֵי



בְּכֵיף  ַמת...ְִחילִי?ם

בְּלִי         צְבָעִי?ם בִּשְׁלוֹשָׁב ה בְּכּוֹ,םיִעָבְצ הָׁשֹולְּׁשִּב ס ַמִי?ם ֹּעַ לִצְב ֶאפְשָׁב הָּתִכְל הָיְגֹולֹונְכֶטְו עָּדַמ ר ְ ֵאיך
? ּ שֶׁיִּתְעַב הָּתִכְל הָיְגֹולֹונְכֶטְו עָּדַמ רְבְּבו



? יוְֹדעִי?ם    כְּבב הָּתִכְל הָיְגֹולֹונְכֶטְו עָּדַמ ָר ּ ָמב הֲאנ...ְַחנו

צָף   עיִנ'ֵףָצ ץ

צָף   ּפְַלְסִטיףָצ ק

שּׁוףָצ ַֹקעַ םיִלְזֹונ ת  כ םיִלְזֹונ ֶת מַ םיִלְזֹונ ּתֶ



? נוֹזֵל   זב ֶה ָמב ה

ְלמָףָצ קויִנ'ֵּג :הָרֹומַה ֹם      ִמּמָףָצ קויִנ'ֵּג :הָרֹומַה ֹם יִנ'ֵּג :הָרֹומַה ם ּוֹריִנ'ֵ שֶּׁז חֶֹמר יִנ'ֵּג :הו םיִלְזֹונ תַפיִצ :רּועיִּׁשַה ּא יִנ'ֵל  נוֹז
יִנ'ֵּג :ַהכְִּלי    צוַּר םיִלְזֹונ ת  םיִלְזֹונ תַפיִצ :רּועיִּׁשַה ֶא םיִלְזֹונ ת וְּמףָצ ַקבּיִנ'ֵל

ַמכִּיִרייִנ'ֵּג :הָרֹומַה ם    יִנ'ֵּג :הָרֹומַה ם שּׁ םיִלְזֹונ תַפיִצ :רּועיִּׁשַה ֶא םיִלְזֹונ ַּתֶ יִנ'ֵּג :ַהנּוֹזְִלייִנ'ֵּג :הָרֹומַה ם ?ַמיִנ'ֵּג :היִנ'ֵיִנ'ֵּג :הָרֹומַה ם



ּי     נִי,םיִעָבְצ הָׁשֹולְּׁשִּב ּסו ַעכְשָׁיו



ּי  ב ַהנ,םיִעָבְצ הָׁשֹולְּׁשִּב ִּּסו ּתב הָּתִכְל הָיְגֹולֹונְכֶטְו ִעוּד

וְעִּפב הָּתִכְל הָיְגֹולֹונְכֶטְו עָּדַמ ָרוֹ ן        שֶׁב ֲהכַנְּת?ֶם ב ַהנְּיב הָּתִכְל הָיְגֹולֹונְכֶטְו עָּדַמ ָר ַּף ד ֶאת בְּבַקָּשָׁב ה ּ ְק...חו
ְמצַיב הָּתִכְל הָיְגֹולֹונְכֶטְו עָּדַמ ֶּרֶת      שֲֶׁאנִי ָמב ה ֶאת ֵמב ַהלּו...ַּח ּ וב ְֶהעְּתִיקו



ב ַהּתוֹצָאוֹת:

נִשּׁ םיִלְזֹונ תַפיִצ :רּועיִּׁשַה ְאַר   יִנ'ֵּג :ַהשֶֶּּׁמרַאְׁשִנ ן

יִנ'ֵּג :ַהּמַייִנ'ֵּג :הָרֹומַה ִם   יִנ'ֵי ּפְנ עַל

ְלמַּטָיִנ'ֵּג :ה   יַָרהָּטַמְל ד יִנ'ֵּג :ַהּפֶֶטל

צָף  שֶֶּׁמרַאְׁשִנ ן

שּׁוףָצ ֹקיִנ'ֵעַ  ּפֶֶטל



צִפב ָה   ּי 2נ,םיִעָבְצ הָׁשֹולְּׁשִּב ִּסו
ב...חלב   פטל שמ ן



. .ַהז.ֶּה       ּ.הֶּזַה י .ַהנִּּסו .הֶּזַה יּוּסִּנַה תֹּוצְאו.הֶּזַה יּוּסִּנַה ֹת ֶא.הֶּזַה יּוּסִּנַה ת ג.הֶּזַה יּוּסִּנַה תֹואְצֹוּת תֶא ַּם נ.הֶּזַה יּוּסִּנַה ְַתעֵ.הֶּזַה יּוּסִּנַה תֹואְצֹוּת תֶא םַּג ד ּ בּוֹאו
ֶא.הֶּזַה יּוּסִּנַה ת          ֵמ.ַהלּוּחַ ל.ְַהע.הֶּזַה יּוּסִּנַה ְתִּ.הֶּזַה י תֶא ַחּוּלַהֵמ ק אוֹ בְּעַצְְמכ.הֶּזַה יּוּסִּנַה תֹואְצֹוּת תֶא ֶם זֹא.הֶּזַה יּוּסִּנַה ת לַעֲשׂו.הֶּזַה יּוּסִּנַה ֹת .הֶּזַה יְכוֹל.הֶּזַה ִי.הֶּזַה יּוּסִּנַה תֹואְצֹוּת תֶא ם ַא.הֶּזַה יּוּסִּנַה תֶּ.הֶּזַה יּוּסִּנַה תֹואְצֹוּת תֶא ם

שֶׁל.הֶּזַה ִּי  .ַה.הֶּזַה יּוּסִּנַה תִּעו.הֶּזַה יּוּסִּנַה תֹואְצֹוּת תֶא םַּג ּד

ּי   נִיּסו יעוהָּטַמְל ּד 2 םיִלְזֹונ ּתִ



3ני,םיִעָבְצ הָׁשֹולְּׁשִּב סוי 
   , כלי?ם,  ו,םיִעָבְצ הָׁשֹולְּׁשִּב סבו ן פטל שמ ן מי?ם



ּי   נִי,םיִעָבְצ הָׁשֹולְּׁשִּב ּסו 3ּתִיב הָּתִכְל הָיְגֹולֹונְכֶטְו עוּד

• . ב ַהשְּׁלִישִׁי       ּי ב ַהנ,םיִעָבְצ הָׁשֹולְּׁשִּב ִּּסו ּתֹוצְאוֹת ֶאת ג?ַּם נְתַעֵד ּ בֹּואו

ב ַהּתִיב הָּתִכְל הָיְגֹולֹונְכֶטְו עוּד          • ֶאת ֵמב ַהלּו...ַּח לב ְַהְעּתִיק אוֹ בְַּעצְְמכ?ֶם זֹאת לַעֲשׂוֹת יְכוֹלִי?ם ַאּת?ֶם
שֶׁלִּי 



 ? ב ַהּמֶל...ַח    י?ָם לְגַבֵּי וָּמב ה

ֶמַלח   מיִנ'ֵי

צְפוּפִייִנ'ֵּג :הָרֹומַה ם 
ְמ םיִלְזֹונ תַפיִצ :רּועיִּׁשַה אוהָּטַמְל ֹד



וְּמ,םיִעָבְצ הָׁשֹולְּׁשִּב ַסכְִּמי?ם  ְמ,םיִעָבְצ הָׁשֹולְּׁשִּב ַסיְִּמי?ם

   , ב ַה...ֲחפָצִי?ם      כְּמוֹ לָצוּף אוֹ לִשְׁקֹעַ יְכוֹלִי?ם ב ַהנּוֹזְלִי?ם ג?ַּם
. מוּצִָקי?ם   ֵמ...ֳחָמב הָּתִכְל הָיְגֹולֹונְכֶטְו עָּדַמ רִי?ם ִּיי?ם ב ָהעֲשׂו

 , ב ַהּמִַי?ם          ִמצְּפִיפוּת נְמוּכב ָה שֶׁצְּפִיפוּת?ָם ב ַהנּוֹזְלִי?ם
 ,     , ֵמב ַהּמִַי?ם        גְּבוֹב ָהב ה שֶׁצְּפִיפוּת?ָם וב ְַהנּוֹזְלִי?ם ּ יָצוּפו

. ּ ִישְְׁקב הָּתִכְל הָיְגֹולֹונְכֶטְו עו



? ב ַהנֵּפְְט   לְגַבֵּי ָמב ה

 . ָצף      וְָלכיִנ'ֵרַאְׁשִנ ן שֶֶּׁמרַאְׁשִנ ן ֹ יִנ'ֵּג :הו םיִלְזֹונ תַפיִצ :רּועיִּׁשַה ּאכְּמו יִנ'ֵפְְט נ
 ?מהָּטַמְל ַדּוַּע

יִנ'ֵּג :ַהבָּ םיִלְזֹונ תַפיִצ :רּועיִּׁשַה א     בַּשִּּׁעוּר נְַסּפיִנ'ֵר ְ ַעלכָּך



ְמשִׂיָמב ה  וְעַכְשָׁו

 . שּׁיִנ'ֵּג :ֲֶהכַנ םיִלְזֹונ ְּתֶיִנ'ֵּג :הָרֹומַה ם    יִנ'ֵּג :ַהכּוֹסו םיִלְזֹונ ֹת  םיִלְזֹונ תַפיִצ :רּועיִּׁשַה ֶא םיִלְזֹונ ת ּ ףָצ ְקחו
 .   , י     עַָרכ םיִלְזֹונ ְּתִ שּׁ םיִלְזֹונ תַפיִצ :רּועיִּׁשַה ֲֶאנִי ּיִייִנ'ֵּג :הָרֹומַה ם יִנ'ֵּג :ַהנִּּסו  םיִלְזֹונ תַפיִצ :רּועיִּׁשַה ֶא םיִלְזֹונ ת ַּי םיִלְזֹונ ִת בַּב ּ עְָרכו

 . ּיִייִנ'ֵּג :הָרֹומַה ם   יִנ'ֵּג :ַהנִּּסו  םיִלְזֹונ תַפיִצ :רּועיִּׁשַה ֶא םיִלְזֹונ ת ּ עהָּטַמְל ֲדו  םיִלְזֹונ ּתַ

 ? י     ְלשֶּׁלִּ זיִנ'ֵּג :ֶהו םיִלְזֹונ ּת שֶּׁלָּכיִנ'ֵּג :הָרֹומַה ֶם יִנ'ֵּג :ַה םיִלְזֹונ ּתוֹצ םיִלְזֹונ תַפיִצ :רּועיִּׁשַה ָאו םיִלְזֹונ ֹת יִנ'ֵּג :ַה םיִלְזֹונ תַפיִצ :רּועיִּׁשַה איִנ'ֵּג :הָרֹומַה ִם

   , וּבְֶעזְַר םיִלְזֹונ ת        בְִּרשּׁו םיִלְזֹונ ּת ַּי םיִלְזֹונ ִת בַּב יִנ'ֵשּׁ שֶּׁיּ נוָֹספִייִנ'ֵּג :הָרֹומַה ם נוֹזְִלייִנ'ֵּג :הָרֹומַה ם עיִנ'ֵּג :הָרֹומַה ִם ּייִנ'ֵּג :הָרֹומַה ָם נִּסו ְ ַלעֲרֹך ּ נָסו
 .     . בְּמְַחבֶֶּר םיִלְזֹונ ת.    גיִנ'ֵּג :הָרֹומַה ַּם  םיִלְזֹונ תַפיִצ :רּועיִּׁשַה או םיִלְזֹונ ָֹתיִנ'ֵּג :הָרֹומַה ם ּ עהָּטַמְל ֲדו  םיִלְזֹונ ּתַ ּיִייִנ'ֵּג :הָרֹומַה ם יִנ'ֵּג :ַהנְּסו  םיִלְזֹונ תַפיִצ :רּועיִּׁשַה ֶא םיִלְזֹונ ת ֹ ַצְלמו יִנ'ֵּג :ַהּמְבֻגִָּרייִנ'ֵּג :הָרֹומַה ם

שּׁוףָצ ֹקיִנ'ֵעַ,     וּמיִנ'ֵּג :ָה צָף מיִנ'ֵּג :ָה ּ ִרשְּּׁמו
 . וְִלי      שֶּׁלָּכיִנ'ֵּג :הָרֹומַה ֶם ַלּמוָֹריִנ'ֵּג :ה ּ יִנ'ֵּג :ַהּסְִרטוֹנִייִנ'ֵּג :הָרֹומַה םשְִּׁלחו  םיִלְזֹונ תַפיִצ :רּועיִּׁשַה ֶא םיִלְזֹונ ת

! ְּבַהְצָלָחה                                                



ישראל  מדינלארשי ת
החינוך  משרד

שצפי םיִלְזֹונ תיִנ'ֵּג :הָרֹומַה ם    םיִלְזֹונ תוהָּטַמְל דיִנ'ֵּג :ה
בשיהָּטַמְל דור

מטח      ע״י יִנ'ֵּג :החינוך משרהָּטַמְל ד עבור יִנ'ֵּג :הופףָצ ק

shutterstock/com איורים: 


	Slide 1
	מָה נִלְמָד הַיּוֹם?
	מָה לְהָבִיא לְשִׁעוּר?
	לִפְנֵי שֶׁמַּתְחִילִים, שָׁרִים
	מַתְחִילִים בְּכֵיף
	מָה אֲנַחְנוּ כְּבָר יוֹדְעִים?
	מָה זֶה נוֹזֵל?
	עַכְשָׁיו נִיסּוּי   
	תִּעוּד הַנִּסּוּי
	הַתּוֹצָאוֹת:
	נִסּוּי צִפָה 2 שמן פטל בחלב
	Slide 12
	ניסוי 3 מים, שמן, פטל וסבון כלים
	תִּיעוּד נִיסּוּי 3
	וּמָה לְגַבֵּי יָם הַמֶּלַח?
	מְסַיְּמִים וּמְסַכְּמִים
	מָה לְגַבֵּי הַנֵּפְטְ?
	וְעַכְשָׁו מְשִׂימָה
	Slide 19

