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תוכן עניינים תוכן עניינים3פארק קרסו למדע באר שבע, התשע"ט פארק קרסו למדע באר שבע, התשע"ט

בבניית התוכניות החינוכיות ניתנו הדגשים הבאים: 
פעילות שמשלבת לימוד מדעי וחוויה משמעותית, יצירת 

מוטיבציה להשתתף בפעילות, הנגשת המדע לילדים 
ונוער שללא התוכנית לא ייחשפו אליו. הפעילות החינוכית 

בפארק קרסו למדע נקבעת בשיתוף מלא עם הצוות 
החינוכי של הגוף המזמין והתמחור מותאם לתכנית 

הנבחרת. קיימת אפשרות להתאמת הפעילות בפארק 
לתלמידים בעלי לקויות למידה, תלמידים בעלי צרכים 

מיוחדים ותלמידים כבדי ראיה. ניתן לקיים פעילות 
מיוחדת לכיתות מצוינות ולסטודנטים בתיאום מראש.

במסגרת הפעילות החינוכית מוצעות אפשרויות הפעלה 
מגוונות, שכל אחת מהן ניתנת להתאמה לשכבת הגיל 

של המשתתפים.

סיורים לימודיים
סיור מודרך אינטראקטיבי בשילוב פעילות 

עצמאית בתערוכות המוזיאון.

משך הפעילות: 2-4 שעות.
מתאים לשכבות: גן – י”ב.

ניתן לשלב: הדגמות, יצירה מדעית, סרט מדעי, 
פעילות במעבדת פאב לאב.

ימי שיא מדעיים
מפגשים מעמיקים בנושאי מדע מגוונים, נושאים 

המשלבים מדע וטכנולוגיה בחיי היומיום,
דילמות אתיות וערכיות הקשורות בפריצות 

מדעיות )גרעין, הנדסה גנטית, אדם ביוני ועוד(.

משך הפעילות: 2-4 שעות.
מתאים לשכבות: חט”ב ותיכון.

ניתן לשלב: הדגמות מדעיות, הרצאות, פעילות 
מעבדתית, סרט מדעי, פעילות במעבדת פאב 

לאב.

אירועים בית ספריים
ניתן לקיים אירועים גדולים שמשלבים סיור, 

פעילות במליאה )במוזיאון אודיטוריום שבו 170
מקומות ישיבה וציוד אורקולי משוכלל(, הדגמות 

מדעיות ותחנות יצירה בהתאם לשכבת הגיל.
הפעילות מתאימה במיוחד לאירועים בית 

ספריים מרכזיים, אירועי סיום שנה וטקסי סיום.

משך הפעילות: 1-4 שעות.
מתאים לשכבות: א’ – י”ב.

ניתן לשלב: הדגמות מדעיות, הרצאות, יצירה 
מדעית, סרט מדעי, פעילות במעבדת פאב לאב.

ניידת מדעים - המדע מגיע אליכם!! 
ניתן לתאם פעילות מדעית אצלכם בבית הספר, 

במתנס או באשכול הפיס באזור מגוריכם. 
פעילות מדעית בנושאים שונים: כימיה, חלל 

ופיזיקה.

הפארק ומערכת החינוך

שנת הלימודים התשע"טשנת הלימודים התשע"ט

צוות ההדרכה של פארק קרסו למדע ישמח לעמוד לרשותכם בייעוץ, 
בבחירה ובהתאמת התכנים

לפרטים והרשמה

ְׁשַנת ַהִּלּמּוִדים 
התשע"ט

אודות פארק קרסו למדע

בלב העיר העתיקה של באר-שבע ממוקם מוזיאון המדע 
הגדול בישראל ובו מוזיאון אינטראקטיבי וגן משחקי 

מדע בסטנדרט בין לאומי. המוזיאון מציע 10 תערוכות 
אינטראקטיביות בנושאי מדע שונים כגון: גנטיקה, 

תקשורת, מיקרו אלקטרוניקה, גרעין ועוד. 
המוזיאון מציע פעילות המתבססת על אינטראקטיביות 

בין המבקר למוצגים )ראו בהרחבה בעמ' 4-5(.
כל מוצג מתוכנן ומעוצב כ”משחק” מעורר מחשבה 

המלווה בהסבר קצר כדי לאפשר לילדים לרכוש ידע 
תוך כדי התנסות חוויתית. בנוסף למוצגי התערוכות, 

בפארק מעבדות שמאפשרות הדגמות מדעיות וביצוע 
ניסויים. בשטח הפארק גם גן משחקי מדע, מזרקה 

אינטראקטיבית ותערוכות גלריה: בהן זוכי פרסי נובל 
ישראלים, מדענים על שטרות כסף ותערוכה נוספת 

העוסקת בתולדות המבנה הטורקי שבפארק.
במוזיאון תערוכות מתחלפות בנושאי אמנות ומדע.

המתחם משתרע על 17 דונמים ובו מבנים משלוש 
תקופות: עות’מאנית, מנדטורית ומבנה תת קרקעי חדש 

המשתלבים בנוף ויוצרים הרמוניה ארכיטקטונית. 

אריאלה כהן, מ. מכירות ושיווק עסקי
טלפון: 08-6252623
פקס: 08-6252607

arielac@rashi.org.il :מייל

ספיר כהן, רכזת שיווק והזמנות
טלפון: 08-6252602
פקס: 08-6252607

sapirc@rashi.org.il :מייל



תוכן עניינים4 תערוכות המדע שלנותערוכות המדע שלנופארק קרסו למדע באר שבע, התשע"ט 5 פארק קרסו למדע באר שבע, התשע"ח תערוכות המדע שלנותערוכות המדע שלנו 5 פארק קרסו למדע באר שבע, התשע"ט 

תערוכת גרעין המדע

תערוכה בנושא יסודות הגרעין המציגה את השימוש 
באנרגיה גרעינית ברפואה, בתעשייה ומסירה את 
המסתורין בנושא. התערוכה מציגה את יתרונותיו 

ושימושיו השונים של הגרעין ומבארת מושגים שנראו 
נחלתם של חוקרים ומדענים בלבד.

עולם אתייהטק

מיצג חול אינטראקטיבי

התערוכה פונה לקהל יעד של פעוטות וילדים בגיל הרך. 
המתחם עשיר במשחקים וגירויים תחושתיים ותנועתיים 
בהקשרים מדעיים וטכנולוגיים כאשר החוויה מיועדת הן 
לילדים והן להורים המלווים אותם. באמצעות התערוכה 
מובילים ההורים את ילדיהם אל גילוי העולמות השונים 

תוך הנאה מחוויה משותפת.

ללמוד ולהבין באמצעות משחק והתנסות את
הקשר שבין שינוי צבעים במפה הטופוגרפית ופני השטח, 

בעלי החיים הימיים וההבדל במראה בין יום ולילה.
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ַּתֲערּוכֹות ַהַּמָּדע ֶׁשָּלנּו
מזרקה מדעית

סילוני המים בבריכה נשאים לגובה של 3.5 מטר ומהווים 
אלמנט פיסולי דינמי בנוף הפארק. 

הצורות הנוצרות מסילוני המים תהיינה מגוונות מאוד 
ואין-סופיות, מאחר וכל מבקר יכול לשנות את גובה 

המים בשורה בה הוא משחק, לפי רצונו. ניתן להשלים 
את הצורה הכללית ו"לזרום" עם ההרמוניה שלה, או 
לחלופין, "לשבור" את הצורה הכללית וליצור צורה 

שאינה מוגדרת גיאומטרית. בזמן עבודת צוות.

גן משחקי מדע

תערוכה ייחודית מתחת לכיפת השמיים, הכוללת 
מוצגי ענק פיסוליים ומשחקים המאפשרים למבקרים 

לבחון נושאים מדעיים וטכנולוגיים, תוך שהם משחקים 
במוצגים השונים ולוקחים חלק פעיל בהתנסות חווייתית 

ומהנה.
בשטח הגן 12 מוצגים בנושאי מדע שונים כגון מכניקה, 

קול ואנרגיה הנמצאים תחת יריעות מעוצבות ואסתטיות 
של צל.

מדענים על שטרות כסף

התערוכה "מדענים על שטרות כסף" משלבת בין 
חשיבותם והשפעתם העצומה של המדענים שנבחרו 

על ההיסטוריה האנושית, יחד עם הערך האמנותי של 
שטרות הכסף עליהם הם מופיעים. 

מדענים, אנשי הגות, סופרים, משוררים, מדינאים 
ועוד, תורמים רבות לשינוי וקידום העולם בו אנו חיים. 

הנצחתם על שטרות כסף, אפשרה למדינות שונות לבטא 
את ההערכה אליהם ואל פועלם.

בתערוכה "מדענים על שטרות כסף" מוצגים הבולטים 
שבמדעני העולם, אשר הופיעו על שטרות כסף ששימשו 

ומשמשים כמטבעות במדינות שונות. בין המדענים, 
ניוטון ואיינשטיין- שתרמו רבות לתחום הפיזיקה, דרווין 

ולינה- שתרמו רבות לתחום הביולוגיה, חיים ויצמן 
שתרם רבות בתחום הכימיה ואחרים.

שדרת הנובל

מתוך כלל זוכי פרס הנובל בעולם, עומד אחוז הזוכים 
היהודים על 22 אחוזים, יותר מפי מאה מאשר חלקם 

באוכלוסיית העולם.
מסדרון הנובל הינו היכל התהילה למדענים הזוכים, כאן 

נפגוש את כל ה'נובליסטים' היהודים והישראלים ואף 
נוכל לקחת חלק כמדענים עתידיים.

תערוכת צופן החיים

ביולוגיה מולקולארית וגנטיקה הינם ענפים בתחום 
הביולוגיה המתמקדים בקשרי הגומלין של המערכות 
השונות של התא והשפעתן על הייצור החי. לשם כך 

הוקמה תערוכת "צופן החיים", על מנת שגם אתה, אני 
והסובבים אותנו נוכל להבין ביתר קלות בדרך של חוויה 

והנאה תחום מורכב זה ונגלה שהוא מרתק ומפליא.  

תערוכת קול וחוש השמיעה

כיצד מפקחים על הקול? מהו קול? מי שומע ומפענח 
את מה שאנו שומעים? לקול ולחוש השמיעה חשיבות 

רבה עבור היצורים החיים. באמצעותם אפשר לאתר 
כיוונים, להעריך מרחקים, ליהנות מצליליה ולתקשר עם 

הסביבה. היכולת של האוזן האנושית לשמוע, להאזין 
ולהקשיב לצלילים ולפענחם תוך הבחנה בין צליל אחד 

למשנהו מתוך בליל רב של צלילים בסביבתנו, הינם 
תופעה מרשימה. 



תערוכת תקשורת

התערוכה עוסקת בהשפעת תחום התקשורת על חיינו, 
התפתחות אמצעי התקשורת, אופני שידור וקליטת 

מידע ויישומים בתחומים שונים בארץ ובעולם. כמעט 
בכל פעולה שאנו עושים, מבט, שיחה או תנועת גוף אנו 
 ,LIKE, SMS מתקשרים עם הסובבים אותנו. מאחורי כל
סלולר, טלוויזיה, רדיו וכל אמצעי התקשורת שעוטפים 

אותנו בכל רגע ורגע בחיים, ניצבים מדע וטכנולוגיה 
מדהימים שמתחדשים ללא הפסקה ומשפרים את 

האינטראקציה שלנו עם העולם.

תערוכת מכאניקה ומנגנונים
התפתחות החברה האנושית קשורה ותלויה ביכולתה 

הטכנולוגית. משחר ההיסטוריה, למד האדם להשתמש 
במשאבי הטבע הנמצאים בסביבתו, בנה והמציא 

מכשירים וכלים שאפשרו לו להתגבר על מגבלותיו 
הפיזיות, לשנות את סביבתו ולהעשיר את המשאבים 

העומדים לרשותו וכך להגביר את יכולותיו. בתערוכה 
נפגוש דוגמאות לכך.

תערוכת אנרגיה

התערוכה עוסקת בגלגולי אנרגיה. אנרגיה הינה מושג 
מורכב, מצד אחד קל להבינה ולהשתמש בה אך מצד שני 

קשה להגדירה. האנרגיה באה לידי ביטוי בדרכים מגוונות: 
הפעלת מכשירים, פעולות גופנו, באמצעות תהליכים 

המתרחשים בטבע, בסביבה וביקום.

תערוכות המדע שלנו 7 תערוכות המדע שלנופארק קרסו למדע באר שבע, התשע"ח 7 פארק קרסו למדע באר שבע, התשע"ט

תערוכת אור וחוש הראיה

האנטומיה של העין והקשר עם המוח, מהירות התגובה 
לגירוי ויזואלי, האם ניתן לאמוד מרחק בעין אחת? 
חוש הראייה הנו החוש החשוב ביותר בגוף האדם. 

העיניים שלנו פועלות כמצלמת וידאו מיוחדת במינה, 
כל מה שאנו רואים נשלח למוח לעיבוד, לפירוש 

ולעיתים אף לאחסון. אך מה באמת אנו רואים? איך 
העין שלנו מבצעת זאת? מדוע יש לנו שתי עיניים? לעין 

האנושית מרכיבים רבים, כל אחד וחלקו החשוב בתהליך 
ההתבוננות והראיה.

6פארק קרסו למדע באר שבע, התשע"ט
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תערוכות המדע שלנותערוכות המדע שלנו

תערוכת הגנת הצומח

תערוכה ייחודית ומסקרנת שהוקמה בשיתוף חברת 
"אדמה" )לשעבר "מכתשים אגן"(, הממחישה כיצד מדע 

וטכנולוגיה שימושיים משתלבים כדי לפתור את אחת 
מבעיותיו המורכבות ביותר של העולם - יצירת מזון

בתערוכת הגנת הצומח נבין את הקשר שבין האתגר 
הגלובלי לבין המקרר שלנו בבית, ונצא לחוויה בשלושה 

מישורים מקבילים – במעבדה, בשדה ובעולם.

תערוכת עולמו של צ'יפ

התערוכה עוסקת בהשפעת המיקרו-אלקטרוניקה 
על חיינו, עידן המידע, הדיגיטציה ונפלאות ההיי-

טק הישראלי. התפתחות הטכנולוגיה בימינו, מזעור 
המכשירים ואפשרויות היישום באמצעותם הופכים מיום 

ליום להיות מעוררי פליאה ובלתי נתפסים. בתערוכה 
זאת, צ'יפ שהוא לא אחר מהשבב הנמצא בכל מכשיר 
אלקטרוני וחשמלי מוביל את המבקרים למסע מרתק 
בעולמו המיוחד ומאפשר לנו ללמוד ולהבין את חייו 

המופלאים בעולם הטכנולוגי.



גני שם הפעילות
כיתה טכיתה חכיתה זכיתה וכיתה הכיתה דכיתה גכיתה בכיתה אילדים

הסביבה בה אנו חיים

מבוא לכדור הארץ

לחוש ולנוע

בריאות השן

חשמל בעולמנו

מכניקה ומנופים

צבע, אור וראיה 

מזון בעולמנו 

קול ושמע 

אנרגיה 

גנטיקה 

מדע ומוזיקה-פיזיקה פוגשת 
מוזיקה  

טכנולוגיה בתלת ממד

טכנולוגיה לשרות האדם 

תסיסה בשמרים 

זיהוי מזונות

קלומטריה-אנרגיה בגוף האדם 

עבודה עם חלבונים 

מיקרוסקופיה- לראות קטן 
בגדול 

חוש המישוש

חוש הראיה ואשליות אופטיות

הקשר בין טעם לריח

מבוא למדעים- ביולוגיה

מבוא למדעים - כימיה

מבוא למדעים - פיזיקה

שיווי משקל

אור ותכונותיו

חושי המישוש ואשלית “האף 
של פינוקיו”

חוש השמיעה ו”אפקט מקגייר”

גלי קול

סיבוב כדור הארץ על צירו 
ובניית שעון שמש

הכימיה מאחורי האיפור

הכירות עם מערכת השמש

שמש, כדוה”א והירח

תכונות חומרים - מתח פנים

גני שם הפעילות
כיתה טכיתה חכיתה זכיתה וכיתה הכיתה דכיתה גכיתה בכיתה אילדים

הדגמות אש

זיהוי פלילי

חומצות ובסיסים

פלנטריום

רעידת אדמה

סטלריום

סלסטיה

גוף האדם- מערכת השלד
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תכונות חומרים - מגנטים
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תכונות החומרים - צפיפות 
ומשקל

תכונות החומרים - חשמל 
סטטי

תכונות חומרים - מומסים

תגובה אקסותרמית )משחת 
שיניים לפילים(

לחץ

שעון כימי

שריפת מלחים

בישול מולקולרי

פולימרים

מיקרוגל

חשמל סטטי

זיקוק אלכוהול מיין

ספקטרום אלקטרומגנטי

התפרצות הרי געש

מיצוי דנ”א

קרח יבש

הגן הכימי

שאלות ערכיות במדע וטכנולוגיה

קשרים כימיים

התפתחות כוכבים

תערוכות המדע שלנותערוכות המדע שלנו מגוון פעילויות לפי כיתותמגוון פעילויות לפי כיתות 8 9פארק קרסו למדע באר שבע, התשע"ט פארק קרסו למדע באר שבע, התשע"ט
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תוכן עניינים תוכן עניינים11פארק קרסו למדע באר שבע, התשע"ט פארק קרסו למדע באר שבע, התשע"ט
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ָּבֵּתי ֵסֶפר ְיסֹוִדִּיים

ֲחִטיַבת ֵּביַנִים

ָּבֵּתי ֵסֶפר
ַעל ְיסֹוִדִּיים

30ְּפִעילּות ִיחּוִדית

12 ַּגֵּני ְיָלִדים
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גני ילדים13פארק קרסו למדע באר שבע, התשע"ט פארק קרסו למדע באר שבע, התשע"ט גני ילדים

*הפעילויות הינן בשילוב ביקור בתערוכות הפארק בלבד.

ַּגֵּני ְיָלִדים
פירוט הפעילויות לגני ילדים

קהל היעד משך הפעילויותמקרא:

www.sci-park.co.il

גני ילדים13 פארק קרסו למדע באר שבע, התשע"ט

היצורים החיים משתמשים בחושים כדי לקבל מידע 
על סביבתם. בפעילות נסביר על חמשת החושים שיש 
לבני אדם. נתנסה בזיהוי חושים, נהנה מפעילות יצירה 

סביב החושים השונים.

לחוש ולנוע

כ-3 שעות  גני ילדים 

מהו הרכב כדור הארץ? מהן סביבות מחיה? פעילות 
המשלבת הסברה על כדור הארץ ועל סביבות מחיה 

שונות בו. בפעילות יצרו המשתתפים את כדור הארץ 
שלהם.

מבוא לכדור הארץ

כ-3 שעות  גני ילדים 

בפעילות נבחן ונדון בסוגי הסביבה השונים כגון 
מים, אדמה, חול ואוויר כאשר הדגש יהיה על תכונות 
המים ומחזור המים בטבע. המשתתפים יתנסו ביצירה 

שתמחיש את מחזור המים בטבע.

הסביבה בה אנו חיים

כ-3 שעות  גני ילדים 
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בתי ספר יסודיםבתי ספר יסודים 15פארק קרסו למדע באר שבע, התשע"ט פארק קרסו למדע באר שבע, התשע"ט

*הפעילויות הינן בשילוב ביקור בתערוכות הפארק בלבד.

קהל היעד משך הפעילויותמקרא:

ָּבֵּתי ֵסֶפר ְיסֹוִדִּיים
פירוט הפעילויות לכיתות א'–ו'

www.sci-park.co.il

בתי ספר יסודים 15 פארק קרסו למדע באר שבע, התשע"ט

איך ריח יכול להיות טעים? מדוע כאשר אנו מצוננים 
למאכלים יש טעם אחר? או שאנו לא מסוגלים 

להבדיל בין מאכלים שונים? מאידך, בפעמים אחרות 
כאשר חוש הריח שלנו עובד מצויין והריח שיש 

למאכל נהדר, טעמו תפל. במהלך הפעילות נכיר 
לעומק את האיברים האחראיים על חוש הטעם והריח 

ואת אופן עבודתם. המשתתפים יתנסו במשימות 
לזיהוי מאכלים שונים כאשר מבטלים להם את אחד 

מחושים אלו.

הקשר בין טעם לריח

א'-ב'         כ-60 דקות

היצורים החיים משתמשים בחושים כדי לקבל מידע 
על סביבתם. לכל היצורים חושים שונים, כאשר החוש 
הדומיננטי משתנה בין יצור חי אחד למשניהו. במהלך 

הפעילות נתמקד בחוש המישוש. המשתתפים יתנסו 
במשימות הקשורות לחוש וכך יכירו את אופן פעולתו 
וכיצד ניתן להשלות אותו. כך נדגיש שתפקיד החושים 

הוא לעביר מסר למוח ועל המוח מוטלת האחריות 
לפרש את המסר. מאחר ובניסוי מדובר בשימוש בחוש 

אחד בלבד, ניתן להשלות את המוח בקלות ולתת לו 
מידע שגוי.

חוש המישוש - חוברת המישוש

א'-ב'         כ-45 דקות

לא אחת אנו רואים דבר מה ולא מצליחים לזהותו, 
לעיתים אנו אף רואים דבר שאיננו קיים. 

מדוע אפקט פטה מורגנה מתרחש במקומות חמים ולא 
בקטבים? מדוע לחיות צמחוניות ראייה שונה מלחיות 

טורפות? במהלך הפעילות יכירו המשתתפים את 
החוקים הפיסיקאליים אשר קובעים את תכונות האור 

ויבינו כיצד פועלת הראיה. 
בנוסף נלמד מדוע חוש הראיה נחשב כחוש הדומיננטי 

אצל בני אדם, אולם אצל חיות דווקא חושים אחרים 
דומיננטיים יותר. נדבר על אשליית הראיה ולאחר מכן 

המשתתפים יצרו לעצמם דיסק אשליות.

חוש הראיה ואשליות אופטיות

א'-ב'         כ-60 דקות
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בתי ספר יסודיםבתי ספר יסודים 17פארק קרסו למדע באר שבע, התשע"ט פארק קרסו למדע באר שבע, התשע"ט

*הפעילויות הינן בשילוב ביקור בתערוכות הפארק בלבד.

המדע סובב אותנו ומאפשר לנו להבין מדוע תופעות 
מתרחשות בצורה מסוימת. בפעילות נכיר את תחום 

הביולוגיה המתמקד ביצורים החיים. המשתתפים יכינו 
דגם המסביר את הקשר בין בעלי החיים לסביבות 

המחיה השונות בהן הם מתגוררים.

מבוא למדעים - ביולוגיה

א'-ב'         כ-60 דקות

המדע סובב אותנו ומאפשר לנו להבין מדוע תופעות 
מתרחשות בצורה מסוימת. בפעילות נכיר את תחום 
הכימיה המתמקד בתכונות החומרים ביקום. במהלך 

הפעילות המשתתפים יכינו מנורת לבה פשוטה.

מבוא למדעים - כימיה

א'-ב'         כ-30 דקות

המדע סובב אותנו ומאפשר לנו להבין מדוע תופעות 
מתרחשות בצורה מסויימת. בפעילות נכיר את תחום 

הפיזיקה המתמקד בפעילות העצמים ביקום. משתתפי 
הפעילות יתנסו בהפעלת מנגנונים שונים ויחקרו כיצד 

תופעות פיזיקאליות מסויימות מתרחשות דווקא כך. 

מבוא למדעים - פיזיקה

א'-ב'         כ-30 דקות

בפעילות הזו נבחן את השמיעה שלנו בתנאים מסוימים 
תוך התייחסות לקול כאמצעי תקשורת בין יצורים חיים. 
נלמד על אמצעים להפקת קולות והעברתם למרחק, על 
מבנה האוזן והתאמתה לתפקיד, וכן השפעת הרעש על 

בריאות האדם והגבול בין צליל לרעש כמטרד. 

קול ושמע

א'-ב', ה'-ו'      כ-45 דק' 

גילוי האש היווה צעד מרכזי בהתפתחות האדם ומאז 
היא ממלאת תפקידים חשובים ומרכזיים בחיינו. 
בפעילות זו נכיר את התנאים הנחוצים להדלקת 

אש ונבין מדוע לא יכולה להתרחש שריפה בחלל. 
המשתתפים יצפו בניסויים המדגימים עקרונות 

מדעיים ודרכם ילמדו כיצד ניתן להדליק אש מתחת 
למים, או לשרוף דבר מה בלי שישרף בפועל. 

הדגמות אש

א'-ה'         כ-30 דקות

מדוע אדם עושה תנועות עם הידיים ברגע שהוא 
מועד? למה כאשר אנו נוטים הצידה אנו מרימים רגל 

אחת? האם שאלתם את עצמכם “איך אפשר לאזן 
סבא ונכד על נדנדה אחת?” או “איך מגדל פיזה אינו 
נופל?” בפעילות תגלו מה הם הגורמים האחראים על 

שיווי משקל וכיצד “נקודת מרכז המסה” עוזרת לנו 
לבנות בניינים גדולים ומרשימים. המשתתפים ינסו 

לאזן גופים שונים, אשר לכאורה נראה כי אין ביכולתם 
להיות יציבים. לצעירים ממולצת פעילות יצירה- נחום 

תקום או תוכי שיווי משקל במקום ההתנסות באיזון. 

שיווי משקל

א'-ג'         כ-30 דקות

בימנו אנו שמים דגש על היגיינה לצורך מניעת מחלות 
וגם לטיפוח. בפעילות זו נתמקד בבריאות השן, נסביר 

מדוע חשוב להקפיד ולשמור על היגיינת הפה וכיצד 
נוכל לעשות זאת. 

המשתתפים ייקחו חלק בניסוי הכנת משחת שיניים.

בריאות השן

ב', ד'         כ-45 דק'

מהו המז”פ? כיצד המשטרה מפענחת עקבות?. 
במהלך הפעילות יתנסו המשתתפים בשיטות שונות 

לגילוי טביעות אצבע ולקריאת טביעות אצבע אישיות. 

זיהוי פלילי

ב'-ה'         כ-30 דקות

דרך פעילות חוויתית נסביר תופעות שונות הקשורות 
לחשמל, נלמד על שימושי החשמל בחיי היום-יום. 

המשתתפים ילמדו תוך כדי התנסות באולמות התצוגה 
ובמעבדה. 

חשמל בעולמנו

ג'         כ-45 דק'

על חומרים רבים נמצא את הכיתוב “ לא למאכל” 
או “רעיל”. אך כיצד נדע מה באשר לחומר ללא 

תווית? בפעילות זו נחקור תכונות של חומרים שונים 
באמצעות אמצעים פשוטים ונגישים. המשתתפים 

יתנסו במיון חומרים המוכרים לנו מהבית על פי 
התכונות אותן יגלו. בפעילות זו המטבח יהפוך 

למעבדה.

חומצות ובסיסים

ב'-ו'         כ-30 דקות

החוש החשוב ביותר שיש לבני אדם הוא חוש הראיה 
אשר מושפע מתכונות האור. במהלך הפעילות יבחנו 

המשתתפים סוגים שונים של מכשירים המדגימים את 
תכונותיו השונות של האור. בנוסף, המשתתפים יצרו 

סביבון ניוטון.

אור ותכונותיו

ב'-ג'              כ-30 דקות

מהו אופן הפעולה של חוש השמיעה? מדוע אי אפשר 
לשמוע בחלל? אלו רק חלק מהשאלות הנוגעות לאחד 

החושים החשובים ביותר עבור בני האדם. בפעילות 
נלמד על גלי קול ונתנסה ביצירת גלי קול שונים. 

כמו כן, ננסה להגיע למצב שבו לא נשמע כלל בעוד 
שברקע יהיו קולות. במהלך הפעילות המשתתפים 

יכינו דגם של מפוחית. 

גלי קול

ג'-ד'         כ-30 דקות

היצורים החיים משתמשים בחושים כדי לקבל מידע 
על סביבתם. לכל היצורים חושים שונים, כאשר החוש 
הדומיננטי משתנה בין יצור חי אחד למשניהו. במהלך 

הפעילות נתמקד בחוש המישוש. המשתתפים יתנסו 
במשימות הקשורות לחוש וכך יכירו את אופן פעולתו 
וכיצד ניתן להשלות אותו. כך נדגיש שתפקיד החושים 

הוא לעביר מסר למוח ועל המוח מוטלת האחריות 
לפרש את המסר. מאחר ובניסוי מדובר בשימוש בחוש 

אחד בלבד, ניתן להשלות את המוח בקלות ולתת לו 
מידע שגוי. לסיום המשתתפים יכינו חוברת מישוש. 

חוש המישוש ואשליית "האף של פינוקיו"

ג'-ד'         כ-60 דקות

סיבוב כדור הארץ על צירו

ג'-ד'         כ-60 דקות

האם ידעתם שישנם כוכבי הלכת בהם יממה נמשכת 
כחצי שנה? ובאחרים כשעות אחדות? האם תהיתם 

מדוע ישנן רק ארבע עונות בשנה? בפעילות זו יבינו 
המשתתפים מדוע שעות היום והלילה משתנות 
במהלך השנה. בנוסף נלמד אודות עונות השנה. 

השמתתפים יכינו דגם של שעון שמש. 
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בתי ספר יסודיםבתי ספר יסודים 19פארק קרסו למדע באר שבע, התשע"ט פארק קרסו למדע באר שבע, התשע"ט

*הפעילויות הינן בשילוב ביקור בתערוכות הפארק בלבד.

האם שמעתם פעם מאדם זקן את האימרה הבאה: 
“אני צריך להרכיב משקפים כדי לשמוע טוב יותר”. אין 
זה מוזר? כיצד משקפים עוזרות לשמיעה טובה יותר? 
הרי האיברים האחראים על שני החושים הם איברים 

שונים. במהלך הפעילות יכירו המשתתפים את “אפקט 
מקגייר” ואת הקשר שלו לשמיעה טובה. המשתתפים 

יבינו מדוע חוש השמיעה נחשב לחוש השני בחשיבותו 
אחרי חוש הראיה. בנוסף נלמד איך האנרגיה של גלי 

הקול יכולה לגרום לשבירת כוס. 

חוש השמיעה ו"אפקט מקגייר"

ג'-ד'         כ-30 דקות

כולנו מכירים את השמש, הירח והמאדים. שמענו על 
נוגה, שבתאי וצדק, אך האם גרמי שמיים אלו מהווים 
את כלל המערכת? בפעילות זו נכיר את המבנה של 
מערכת השמש שלנו ואת ההבדלים בין כוכבי הלכת 

השונים. נלמד על התנאים הדרושים לקיום חיים 
ונאתר גרמי שמיים בהם קיים סיכוי להתהוות תנאים 
אלו, ולפיכך להימצאות חיים. המשתתפים יכינו דגם 

כיתתי של מערכת השמש. 

היכרות עם מערכת השמש

ג'-ה'         כ-60 דקות

איפור הפנים והגוף הינה תופעה נרחבת בעולם של 
היום או שמא תאמרו “האם גם בקרבת אנשים החיים 

במקומות נידחים?” בפעילות נלמד אודות השיטות 
ליצור איפור בעבר ובהווה ונכיר מהו איפור בטבע. 
המשתתפים יתנסו בהכנת איפור בעצמם )בשיטות 

עבר( ויצבעו בעזרת האיפור שיצרו.  

הכימיה מאחורי האיפור

ג'-ה'         כ-30 דקות

מתחם שמדמה את כיפת השמים כפי שהיא נראית 
על פני כדור הארץ. הפלנטריום מאפשר לראות גם 
כוכבים שאינם נראים בחצי הצפוני של כדור הארץ. 
במהלך הפעילות המשתתפים יתרגלו את השיטות 

למציאת קבוצות הכוכבים “הדובה גדולה” ו”הדובה 
הקטנה”, וכן את השיטה למציאת כוכב צפון. לגדולים, 

פעילות זאת מומלצת לאחר סדנת סטלריום.

פלנטריום

ג'-ו'         כ-30 דקות

אנו מוקפים בהמוני חומרים שונים, אולם האם אנו 
ערים לתכונות הנפלאות שלהם? פעילות זו מומלצת 

כראשונה בסדרת פעילויות המתמקדות בתכונות 
החומרים. משתתפי הפעילות יכירו את “מצבי 

הצבירה” התכונות הבסיסיות של כלל החומרים. 
המשתתפים ילמדו כיצד לזהות מצבי צבירה, ובנוסף 

יתנסו בעצמם ביצירת שינוי במצבי הצבירה של 
חומרים שונים. 

תכונות חומרים - מצבי צבירה

ג'-ז'         כ-30 דקות

האם תהיתם פעם מדוע ספינה צפה, אבל כדור מתכת 
שוקע? או מדוע כדור פורח עף? מדוע ליטר של שמן 
יצוף על פני ליטר של מים? בפעילות זו המשתתפים 

יבחנו חומרים שונים על מנת להבין מדוע חלקם צפים 
או עפים. נלמד על הקשר בין משקל וצפיפות החומר. 

המשתתפים יכינו מנורת לבה אישית. 

ג'-ז'      כ-60 דקות )רצוי לאחר סדנת ציפה(

תכונות החומרים - צפיפות ומשקל

האם אי פעם שאלתם את עצמכם מדוע שמן לא 
מתמוסס במים כמו מיץ פטל? או מדוע סוכר נמס טוב 

יותר במים חמים מאשר במים הקרים? בפעילות זו 
המשתתפים יכירו את המושגים “ממסים” ו”מומסים”, 

ויבחנו סוגי תמיסות וחמורים שונים.

תכונות חומרים - מומסים

ג'-ז'         כ-60 דקות

האם פיל מצחצח שיניים? ואיך היה נראה שמפו 
לאריה? במהלך הפעילות נכיר תרכובות כימיות 

ואת הדרכים להפריד בינהן. נבין היכן תהליכים אלו 
קורים בגופינו. המשתתפים יצפו בניסוי של תגובה 

אקסותרמית ויבינו מדוע הוא נקרא “משפחת שיניים 
לפילים”.

תגובה אקסותרמית )משחת שיניים לפילים(

ג'-ט'         כ-30 דקות

לרבים מאיתנו המושגים יום, לילה, שנה ועונה נראים 
ברורים, אך האם אנו באמת מבינים מהם ומאיפה הם 

נובעים? מהו ההבדל בין ליקוי חמה לליקוי לבנה? 
במהלך הפעילות נענה על שאלות אלו ועוד. נכיר 
את גרמי השמים בעלי ההשפעה המרכזית ביותר 

על החיים בכדור הארץ. נלמד מהם גאות ושפל 
ועל השימושים בהם, מדוע במקומות מסויימים על 
פני כדור הארץ יש רק שתי עונות, ומדוע באיזורים 

מסויימים יש תקופות בהן השמש לא שוקעת. 
המשתתפים יתנסו ביצירת דגם טלריום אישי הכולל 

את השמש, הירח וכדור הארץ. 

שמש, כדור הארץ והירח

ג'-ה'         כ-60 דקות

לכל עצם בעולמנו עטיפה הנקראת שטח פנים. שטח 
פנים של הגוף שלנו, למשל, הוא העור שמכסה את כל 
האיברים, שטח הפנים של הבלון הוא הגומי המתנפח. 

אך מהו שטח הפנים של נוזל כלשהו, מים לדוגמא? 
במהלך הפעילות יכירו המשתתפים את תכונת שטח 
הפנים של נוזל הנקראת “מתח הפנים”. יחד נחקור 

את חוזק מתח הפנים בחומרים השונים. 

תכונות חומרים - מתח פנים

ג'-ה'         כ-60 דקות

בבית הספר אנו מתרגלים פעמים רבות את כללי 
ההתנהגות במהלך רעידת אדמה, אך האם אנו יודעים 
מהי רעידת אדמה וכיצד היא נוצרת? האם בכל מקום 

על פני כדור הארץ יכולה להתרחש רעידת אדמה? 
בפעילות זו נענה על שאלות אלו ונלמד כיצד מודדים 
את עוצמת הרעידה. כמו כן, נדבר על רעידות אדמה 

בישראל והיכן מרגישים אותן באופן מייטבי.

רעידת אדמה

ג'-ו'         כ-30 דקות

כולנו מכירים סוגים שונים של לחץ, בפעילות זו נגלה 
מהו “לחץ אוויר” ומהו הקשר בינו לבין טמפרטורה. 

נראה כיצד ניתן לגרום לקוביית קרח רגילה להתנדף 
ישירות, בלי להפוך למים. המשתתפים יבצעו ניסויים 

הקשורים ללחץ אוויר. באמצעות הניסויים יבינו 
המשתתפים באלו מקרים יתכן ונפתח את הפה כדי 
לדבר אך, בדומה לדג, לא ישמע  קול. המשתתפים 

ילמדו שטמפרטורת הרתיחה של המים היא לאו 
דווקא 100 מעלות צלסיוס. 

לחץ

ג'-ט'         כ-60 דקות

קשה לתאר את חיינו ללא חשמל, ללא טכנולוגיה. 
מהו חשמל? מהו מקורו? מהם הסוגים השונים של 

החשמל? במהלך הפעילות יכירו השמתתפים את סוגי 
החשמל השונים, ילמדו מדוע “מתחשמלים” במגע עם 

אנשים אחרים וכיצד נוצרים ברקים. 

תכונות החומרים - חשמל סטטי

ג'-ז'         כ-30 דקות

סר אייזיק ניוטון הוא ללא ספק אחד המדענים 
הגדולים בכל הזמנים. לפני כ-330 שנים ניסח ניוטון 
חוקים המהווים עד היום את הבסיס למדע הפיזיקה. 

במהלך הפעילות יכירו המשתתפים את שלושת 
חוקי ניוטון ונבנה דגם של מכונית אשר מדגימה את 

החוקים הללו בפעולה. 

חוקי ניוטון

ד'-ו'         כ-60 דקות
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האם אתם מסוגלים לדמיין את הגוף שלנו ללא 
עצמות? הרי שהן מהוות את הבסיס למבנה הגוף 

שלנו. בפעילות זו נכיר את המבנה של מערכת השלד 
בבני האדם, וכן את סוגי העצמות השונים וכיצד עלינו 

לשמור עליהם. המשתתפים יבנו דגם של מערכת 
השלד. 

גוף האדם - מערכת השלד

ד'-ו'         כ-60 דקות

מערכת הנשימה הינה אחת מתוך שלושת המערכות 
החשובות ביותר בגוף האדם. במהלך הפעילות נסקור 

את כלל המערכות בגוף האדם ונתמקד במערכת 
הנשימה. נבין מדוע מערכת הנשימה היא כה חיונית 

לחיים. המשתתפים יבנו דגם ריאות. 

גוף האדם - מערכת הנשימה

ד'-ו'         כ-60 דקות

בגוף האדם ישנם כ-650 שרירים. במהלך הפעילות 
יכירו המשתתפים את סוגי השרירים השונים, את 

תפקידם ואופן פעילותם. המשתתפים יבנו דגם של 
שרירי כף היד. 

גוף האדם - מערכת השרירים

ד'-ו'         כ-60 דקות

האם יצא לכם לשאול את עצמכם “מדוע הדם אדום?” 
“מהו הקשר בין ברזל וחלודה?” או “מדוע צבעו של 

כוכב הלכת מאדים הוא אדום-חום?” במהלך הפעילות 
יכירו המשתתפים את תהליך ה”חמצון - חיזור” וילמדו 

על השפעותיו והשימושים הנפוצים בו.

שעון כימי

ה'-ט'         כ-30 דקות

בפעילות זו נדון בעולם המזון דרך התערוכה והמעבדה. 
נדבר על מרכיבי המזון, הקשר שבין הכנסה, תזונה 

ותוחלת חיים וגם על הדברה ביולוגית וכימית. נחשף 
לאתגר שבמציאת דרכים חדשניות לפיתוח גידולים 

חקלאיים בסביבות שטרם נוצלו. ובנוסף, נשתתף 
בסימולציה אינטראקטיבית העוסקת בניהולו של שדה 

חקלאי. במעבדה נתנסה בזיהוי מזונות שונים. 

מזון בעולמנו

ה', ט'         כ-45 דק' 

המזונות שאנו אוכלים משפיעים על כל מהלך חיינו, 
בריאותנו, הרגשתנו ורמת האנרגיה שלנו. הבנה 
של מרכיבי המזון והתרומה שלהם לחיינו הינה 

משמעותית ובמקרים מסוימים אף קריטית. בפעילות 
זו ילמדו המשתתפים על תפקידי הסוכרים, חלבונים, 

ויטמינים והשומנים בגופנו. בנוסף נדון באלרגיות 
וספציפית ברגישויות למזון. 

זיהוי מזונות

ה', ט'         כ-45 דק'

בין אם תרצו או לא, טכנולוגית ההדפסה בתלת מימד 
כבר כאן!

בפעילות זו נבין כיצד פועלת טכנולוגית התלת מימד 
ונלמד על השימושים המגוונים בה. נתכנן דגם אבטיפוס 
למוצר ונחשף לאפשרויות העתיד שטכנולוגיה זו מציבה 

בפנינו. 

טכנולוגיה בתלת ממד

ד'-ט'         כ-45 דק'

תהליך הפקת אנרגיה בגוף חי הינו תהליך חיוני 
לחיים. לרוב אנו משתמשים בסוכר )גלוקוז( לשם 

הפקת אנרגיה אך במצבים מסוימים ניתן להפיקה גם 
משריפת שומנים. בפעילות זו נמחיש למשתתפים את 
ההבדל באנרגיה האצורה בשומנים לעומת זו שאצורה 
בסוכרים, זאת ע”י שריפתם. בנוסף, נמדוד את הערך 

הקלורי שלהם בעוד מערכות שונות.

קלומטריה ואנרגיה בגוף האדם

ה' - ט'         כ-45 דק'

בפעילות זו נלמד על קשרי הגומלין בין הטכנולוגיה 
למדע דרך תערוכת "מכניקה ומנגנונים". במהלך הסיור 
בתערוכה יחשפו המשתתפים למנגנונים שונים, פשוטים 

ומורכבים, המבצעים פעולות לשירות האדם ובכך 
משפרים את איכות החיים. 

מכניקה ומנופים

ד'-ח'         כ-45 דק'

בפעילות נבצע הדמיה של מפת השמים, המאפשרת 
התבוננות בתנועת הכוכבים. בעזרת ההדמיה 

נלמד על המשותף בין תאריך לידה, שמש ומזלות. 
במהלך הפעילות התלמידים יבצעו משימות שונות 

בתכנת הסטלריום במחשב, דרכן ילמדו על קבוצות 
כוכבים עיקריות בחצי הצפוני של כדור הארץ. 

בנוסף, המשתתפים ילמדו כיצד ניתן לזהות בשמים 
את קבוצות הכוכבים “הדובה גדולה” ו”הדובה 

הקטנה”, וכיצד ניתן למצוא את כוכב הצפון. לסיום, 
המשתתפים יכינו שעון כוכבים וילמדו לזהות את 

השעה לפי קבוצות הכוכבים עליהן למדו. פעילות זו 
מומלצת כהקדמה לפעילות פלנטריום. 

סטלריום

ד'-ו'         כ-60 דקות

הדמית מערכת השמש שלנו. באמצעות ההדמייה 
נטייל על פני כוכבי לכת וכוכבי לכת ננסיים, וגם 
נלמד על התלות בין משך השנה של כוכבי הלכת 

לבין המרחק שלהם מהשמש. במהלך הפעילות 
יבצעו המשתתפים, באמצעות תכנת מחשב, משימות 
אשר ימחישו להם את סדרי הגודל של כוכבי הלכת 

והתנאים השוררים בהם. בנוסף המשתתפים יבינו 
מדוע אי אפשר לנחות על צדק ולמה טוענים 
המדענים שיש סיכוי למצוא חיים באירופה? 

המשתתפים יכינו דמות של “חייזר”: דמות שלדעתם 
יכול לחיות על גרם שמים מסויים בהתאם לתאים 
השוררים בו. הפעילות מומלצת כהקדמה לסדנת 

היכרות עם מערכת השמש. 

סלסטיה

ד'-ו'         כ-60 דקות

צבע אור וראיה

בפעילות זו נלמד כיצד הטכנולוגיה עוזרת לנו 
בפתרון בעיות ומשפרת את אורך החיים. נלמד 

על סוגי עדשות, אפקט תלת ממד ,שימוש בסיבים 
אופטיים לתקשורת ורפואה ועוד. נלמד על מבנה 

העין ותפקידה בתהליך הראיה. כמו כן נדון בתופעות 
הקשורות לאור: החזרה, שבירה והעברה.

ה'-ו'         כ-45 דק'

אנרגיה היא מושג בסיסי בחיי היום- יום שלנו. אנרגיה 
שגורה בדיבור כשאנו אומרים “אין לי כוח”, וחשובה 

לצרכינו האישיים. בסדנת גלגולי אנרגיה נכיר את סוגי 
האנרגיה השונים ונלמד אודות אחד החוקים הבסיסים 

של היקום שלנו. בנוסף נלמד על השימושים בסוגי 
האנרגיה השונים וכן על המקורות שלהם. המשתתפים 

יתנסו ביצירת סוגי אנרגיה שונים ויבנו שבשבת רוח. 

גלגולי אנרגיה

ה'-ו'         כ-60 דקות

כולנו מכירים מגנטים ששמים על המקרר, או את 
המצפן. שניהם בעלי מגנטיות, אך מהו המקור לכך? 

האם יש חומר טבעי שהוא מגנט? כיצד נוצר שדה 
מגנטי? בפעילות זו ילמדו המשתתפים מדוע וכיצד 

נוצר שדה מגנטי, מדוע לשדה מגנטי תפקיד משמעותי 
בקיום החיים על פני כדור הארץ. המשתתפים יתנסו 

במיון חומרים לפי התכונת המגנטיות שלהם.

תכונות חומרים - מגנטים

ה'-ז'         כ-60 דקות

מוזיקה מהווה חלק ניכר מעולמנו והיא מתבססת על 
עקרונות מדעיים. בפעילות זו נבין תוך כדי התנסות את 

הקשר ההדוק שבין מדע למוזיקה. 

מדע ומוזיקה

ה'-ו'         כ-45 דק' 
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בתי ספר יסודיםבתי ספר יסודים 23פארק קרסו למדע באר שבע, התשע"ט פארק קרסו למדע באר שבע, התשע"ט

*הפעילויות הינן בשילוב ביקור בתערוכות הפארק בלבד.

במהלך הפעילות נכיר את ה-DNA אשר מייחד את 
היצורים החיים וקובע את תכונותיהם השונות. כמו 
כן, נדון בשאלה “האם תנאי המחייה של בעלי חיים 

משפיעים על התכונות שלהם?” ובשאלה “האם ישנה 
אפשרות למציאת חיים בכוכבי לכת אחרים?” במהלך 
הפעילות, התלמידים יבצעו ניסוי מיצוי DNA מירקות/

קטניות. 

DNA מיצוי

ו'-ט'      כ-60 דקות

המיקרוגל נמצא כמעט בכל בית והינו מכשיר אשר 
מקל על תהליך החימום והבישול. אולם האם אנו 

יודעים כיצד הוא פועל מדוע ישנם חומרים שאסור 
להכניס למיקרוגל? במהלך הפעילות נכיר את 

העקרונות הפיזיקליים שמאחורי המיקרוגל ונבין כיצד 
הוא גורם לחימום. המשתתפים יצפו בניסוי אשר 

במהלכו יכניסו למיקרוגל חומרים שאסור להכניסם 
למיקרוגל הביתי, בסופו יבינו מדוע. 

ה'-ט'         כ-30 דקות

מיקרוגל

בפעילות זו ילמדו המשתתפים על צורות אנרגיה 
שונות ועל הקשר בין אור, צבע ואנרגיה. נבין מדוע 

צבעי הקשת מסודרים בצורה מסויימת. במהלך 
הפעילות יצפו המשתתפים בניסוי “שריפת מלחים”. 

שריפת מלחים

ה'-ט'         כ-30 דקות

רובינו אוהבים לבשל מאכלים מסויימים היות ואנו 
אוהבים את טעמם. אנו מכירים שקויאר עשוי מביצי 
דגים ורביולי מבצק. האם חשבתם פעם לשנות את 

הטעם לבלתי צפוי? במהלך הפעילות נכיר כיצד ניתן 
לשנות את טעמם של מאכלים מוכרים ואף להכין 

אותם מחומרים אחרים לחלוטין. נגלה על המשותף 
בין קוויאר וכדורים נגד כאבים. 

בישול מולקולרי

ה'-ט'         כ-30 דקות

בפעילות זו נלמד מהו פולימר ונכיר סוגים שונים 
של פולימרים טבעיים ומלאכותיים. כמו כן, נלמד על 
השימושים בפולימרים תוך כדי התנסות. לסיום, נכין 

יחד “סליים” לכל משתתף. 

פולימרים

ה'-ט'         כ-30 דקות

בפעילות זו המשתתפים ילמדו מהי התפרצות געשית. 
נלמד מדוע ההתפרצות יכולה להתרחש במקום אחד 
ולא באחר. נדגים התפרצות געשית וניצור הרי געש 

אישיים. 

התפרצות הר געש

ו'-ט'         כ-60 דקות

האם המילים “ מגנטי” ו”אלקטרו” מוכרות לכם? מה 
הקשר ביניהם? האם תהיתם אי פעם מדוע צביע 

הקשת מסודרים בצורה מסויימת? מדוע אסור להכניס 
מתכת למיקרוגל? או מהו תדר  FM? בפעילות זו 

המשתתפים יכירו את ה”ספקטרום אלקטרומגנטי”, 
המושגים הקשורים אליו והשימושים בו. נלמד 

כיצד ניתן להבדיל בין הסוגים השונים של הגלים 
בספקטרום. 

ספקטרום אלקטרומגנטי

ו'-ט'         כ-60 דקות

בפעילות זו ילמדו המשתתפים על ההבדלים בין 
חשמל סטטי לחשמל בשקע. נבין איך נוצר חשמל 

ומדוע בימים יבשים אפשר לקבל “בזץ” מדלת הרכב. 
בנוסף, נלמד כיצד נוצרים ברקים ואיך לנהוג בעת 
סופה על מנת להימנע מהתחשמלות. המשתתפים 

יתנסוי במכשירים המייצרים חשמל סטטי. 

חשמל סטטי

ה'-ט'         כ-30 דקות

בפעילות זו נבין מהם משקאות משכרים, כלומר 
משקאות המכילים אלכוהול. נלמד מהו פשר אחוז 

האלכוהול שרשום על  גבי הבקבוק. המשתתפים יצפו 
בניסוי “זיקוק אלכהול מיין”. 

זיקוק אלכוהול מיין

ה'-ט'         כ-30 דקות

בפעילות זו נבצע העמקה בנושאי מקורות אנרגיה. 
נלמד על מעברי אנרגיה מגוף לגוף, המרות אנרגיה, חוק 

שימור האנרגיה וניצול האנרגיה ע"י האדם. הפעילות 
תתבצע באמצעות התנסות אינטראקטיבית ופעילות 

מעבדה. 

אנרגיה

ו'-ז', ט'         כשעה וחצי 
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חטיבת בינייםחטיבת ביניים פארק קרסו למדע באר שבע, התשע"ט

*הפעילויות הינן בשילוב ביקור בתערוכות הפארק בלבד.

25 פארק קרסו למדע באר שבע, התשע"ט

ֲחִטיַבת ֵּביַנִים
פירוט הפעילויות לכיתות ז'–ח'

www.sci-park.co.il

חטיבת ביניים 25 פארק קרסו למדע באר שבע, התשע"ט

קהל היעד משך הפעילויותמקרא:

עולם המיקרואורגניזמים הינו עשיר וכולל מגוון רב 
של יצורים. חלקם חיים על גבי )ובתוך( גופנו וחלקם 
בסביבה שבה אנו חיים. המיקרואורגניזמים משפיעים 

על בריאותנו ואורח חיינו, על כן מחובתנו להכירם 
על מנת לכבדם וגם על מנת להישמר מחשיפה 

לאלו המזיקים לנו. בפעילות זו נצפה במקרוסקופ 
אור ונכיר את עולם החיידקים, פטריות רב תאיות 

)עובש( והשמרים. במהלך המעבדה נצלם את 
המיקרואורגניזמים ונעקוב אחר התנהגותם לאחר 

גירויים שונים. כך נוכל להשוות ביניהם.

מיקרוסקופיה - לראות קטן בגדול

ז'-ח'         כ-45 דק'

מהו קרח יבש? האם זהו קרח שאינו נרטב? או 
לחלופין קרח שנשאר יבש כאשר מחממים אותו? 
במהלך הפעילות נלמד מהו קרח יבש - ממה הוא 

עשוי ומהם התנאים ליצירתו. בנוסף נגלה מהם 
ההבדלים בין קרח רגיל לקרח יבש וכיצד יוצרים 

אפקט של עשן בסרטים. הפעילות כוללת הדגמה. 
*הזמנת פעילות זו תעשה כשלושה שבועות לפני 

התאריך המבוקש.

קרח יבש

ז'-ט'         כ-30 דקות

בפעילות זו נלמד כיצד טכנולוגיה משלל תחומים 
משרתת את האדם בתעשייה ובייצור. המשתתפים 
יתנסו מעשית בביצוע ניסויים שונים אשר יחשפו 

אותם לטכנולוגיות מתקדמות בתחום הביוטכנולוגיה 
ותחומים נוספים. 

טכנולוגיה לשירות האדם

ז'-ט'         כ-45 דק'
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חטיבת בינייםחטיבת ביניים פארק קרסו למדע באר שבע, התשע"ט

*הפעילויות הינן בשילוב ביקור בתערוכות הפארק בלבד.

27 פארק קרסו למדע באר שבע, התשע"ט

תערוכות הפארק מלמדות אותנו על חוקי הטבע, אך 
עם הקדמה עולות גם שאלות בנוגע לאופן בו אנו 
משתמשים בטבע סביבנו. דרך הדיון בחוקי הטבע 
ניתן לדון גם בשאלות ערכיות. לדוגמא, בתערוכת 
צופן החיים נדון בנושא בוער בעולם המדע- “האם 

לאדם זכות להתערב בהרכב המידע הגנטי של 
היצורים החיים? שאמור להיות קבוע באופן טבעי”. 
המשתתפים יקבלו רשימת שאלות ויצטרכו להביע 
את דעתם האישית. הסיור יתקיים ב-5 תערוכות: 

תערוכת צופן החיים - דילמה בנושא הנדסה גנטית. 
תערוכות גרעין המדע - דילמה בנושא הפעלת תחנות 

אנרגיה )עלות מול תועלת(. תערוכת הגנת הצומח 
- דיון במשבר המזון. תערוכת הצ’יפ - דילמה בנושא 

השתלת שבבים בבני אדם. 

שאלות ערכיות בתערוכות

ז'-ט'         כ-3 שעות

במהלך הנלמד מהו גביש ונגלה את הקשר בין 
גבישים, תלמידים ואילן רמון ז”ל. נלמד כיצד התנאים 

הפיזיקאליים בכדור הארץ ובחלל משפיעים על תהליך 
יצירת הגבישים. המשתתפים יבצעו את הניסוי ה”גן 
הכימי” תוך שימוש במלחים המאושרים ע”י משרד 

החינוך. כמו כן, יצפו המשתתפים בניסוי המקורי אשר 
יבוצע ע”י המדריך. 

הגן הכימי

ז'-ט'         כ-30 דקות

תא חי מהווה סביבה להתרחשות תהליכים ביוכימיים 
רבים. שניים מהתהליכים החיוניים לקיום חיים הם 

“נשימה” ו”תסיסה”, היות ותהליכים אלו ממירים 
את האנרגיה האצורה במזון לאנרגיה שימושית 

לגוף. שמרים הינם תאים אאוקריוטים )כמו בע”ח( 
המתרבים במהירות )כמו חיידקים( ועל כן משמשים 
כמודל מצוין למעקב. במהלך הפעילות נעקוב אחר 

תהליך התסיסה במספר שיטות. בנוסף, נבין כיצד הוא 
מקביל לתהליך הנשימה בתאי בעלי החיים. 

תסיסה בשמרים

ח'-ט'         כ-45 דק'

מה ההבדל בין כוכב לכוכב- לכת או כוכב- נופל? 
האם כוכבים נולדים? מדוע חלקם נוצצים יותר וחלקם 
פחות? במהלך הפעילות ילמדו המשתתפים על מהלך 

החיים של כוכב מתחילתו ועד סופו. נלמד מהו חור 
שחור וכיצד נוצרים יסודות ביקום. 

התפתחות הכוכבים

ח'-ט'         כ-30 דקות

בין אטומים של יסודות שונים מחברים קשרים כימים 
אשר מאפשרים יצירת מולקולות של חומר. למבנה 

המולקולה השפעה רבה על התכונות הכימיות 
והפיסיקליות של החומר. במהלך הפעילות נלמד 

על סוגים שונים של קשרים, וכן על תגובות שונות 
הגורמות לפירוק או יצירה של קשרים אלו. 

קשרים כימיים

ח'-ט'         כ-30 דקות

חטיבת בינייםחטיבת ביניים26 27פארק קרסו למדע באר שבע, התשע"ט פארק קרסו למדע באר שבע, התשע"ט
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בתי ספר על יסודיים29פארק קרסו למדע באר שבע, התשע"ט פארק קרסו למדע באר שבע, התשע"ט בתי ספר על יסודיים

*הפעילויות הינן בשילוב ביקור בתערוכות הפארק בלבד.

ָּבֵּתי ֵסֶפר ַעל ְיסֹוִדִּיים
פירוט הפעילויות לכיתות ט'

החלבונים מהווים חלק פונקציונלי בגופנו. בנוסף 
אנו משתמשים בחלבונים כמרכיבי מזון לתינוקות 

וכמרכיבי תרופות. אנליזה כמותית של חלבונים )כמו 
גם של מרכיבי מזון אחרים( הינה חשובה לתעשיית 
המזון, התרופות ועוד. במעבדה המשתתפים ילמדו 

על החלבונים וכן על השימושים בהם והדרכים לזהות 
אותו ע”י ריאגנט צבע וקריאה בספקטרופוטומטר 
)מכשיר המודד את מידת בליעת האור של החומר 

הנבדק והינו מרכיב חשוב באנליזה(.

חלבונים בעולמנו

ט'         כ-45 דק'ט'         כ-45 דק'

בפעילות זו נלמד על הקוד הגנטי המשותף לכלל 
היצורים החיים. בפעילות נעסוק בשונות בין האדם 

ליצורים חיים שונים דרך עץ האבולוציוני, וכן בשונות 
המבדילה בין בני אדם שונים. נבחן את מבנה התא 

החי וההבדל בין תאי חיידקי, צמחי ואנימלי )של חיה 
כלשהי(. 

גנטיקה

www.sci-park.co.il

בתי ספר על יסודיים29 פארק קרסו למדע באר שבע, התשע"ט

קהל היעד משך הפעילויותמקרא:
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פעילות יחודית פעילות יחודית31פארק קרסו למדע באר שבע, התשע"ט פארק קרסו למדע באר שבע, התשע"ט

ניידת מדע

טכנולוגיית ההדפסה בתלת ממד נמצאת בחיינו כבר 
מעל שלושה עשורים, אך רק לאחרונה טכנולוגיה 

זה מצליחה לפרוץ דרך ולהגיע לבתי עסק, בתי ספר 
ואפילו לבתים הפרטיים.

טכנולוגיה זו אשר כבר מוגדרת בפי רבים כ”מהפכת 
התעשייה השלישית”, מאפשרת להביא את תהליך 

הייצור עד  המשתמש הפרטי.

בפארק קרסו למדע קיימת אחת ממעבדות ההדפסה 
בתלת ממד הגדולות בארץ, אשר חורטת על דגלה 

את הנגשת הטכנולוגיה לכלל הציבור – החל מילדים 
ועד למבוגרים.

במעבדה נמצאות המדפסות השולחניות מהחברות 
המתקדמות בעולם, סורק תלת ממד, מחשבים 

חדישים וטכנולוגיות לימוד מתקדמות.

המעבדה מציעה מגוון רחב של פעילויות:

תכניות מותאמות לתלמידי ייסודי ותיכונים בפרקי 
זמן מותאמים אישית בהם ניתן להכיר את טכנולוגיית 

ההדפסה ואף לעצב ולהכין תוצרים אישיים.

פעילויות של חמישה מפגשים לילדים בכיתות ג’-ח’, 
בפעילויות אלה אשר מחולקות לשלוש רמות: מתחילים, 

מתקדמים ומומחים – הילדים מתמחים בהכנת מודלים 
להדפסה בתלת ממד באמצעות התוכנות המתקדמות 

בעולם.

פעילויות ייחודיות מותאמות אישית לקבוצות תלמידים 
בעלי לקויות למידה וצרכים מיוחדים.

בתחום הכימיה

נדגים תגובות כימיות 
אלמנטריות, תגובות תרמיות, 

נלמד להעריך את רמת 
החומציות של החומרים ע”י 

שימוש בחומרים טבעיים פשוטים 
שיש אותם בכל מטבח. נכיר כיצד 

ניתן לייצר חומרים מלאכותיים 
ומה השימושים שלהם בחיינו

הפקת מקור של פארק קרסו 
למדע בשיתוף חברת בריז 

קראייטיב. 

הסרט “חולמים לעוף” מספר 
את סיפורה של נערה החולמת 

לעוף כבר מגיל 4 וכל חייה 
סובבים סביב נושא התעופה.

בגיל 16 היא מקבלת מסבה 
מתנה ליום הולדתה- צניחה 

חופשית, מכאן הסיפור מתפתח 

להתערבות בין הסבא 
לנכדה:

במידה והילדה תלמד כיצד 
מטוס טס הסב יתגבר על 

חששותיו ויסכים לעלות על 
מטוס לראשונה בחייו.

דרך החוויות המשותפות 
של שניהם לומדים על נושא 
התעופה עד לסוף המפתיע.

אורכו של הסרט כ-25 דק’.

בתחום החלל

נלמד על מבנה מערכת השמש 
שלנו בכלל ומבנה כדור הארץ 
בפרט. נדבר על ייחודיות כדור 

הארץ ועל תופעות הטבע הנובעות 
מייחודיות זו, כגון: רעידות אדמה.

פעילות אסטרונומית תכלול היכרות 
עם מפת השמיים וקבוצות כוכבים 

המרכזיות במתחם הפלנטריום, 
צפייה בשמש וכוכבים. נלמד 

להשתמש בשמש וכוכבים לניווט 
וכיצד ניתן לזהות את השעה.

בתחום הפיזיקה

הילדים יתנסו בנושאי חשמל, 
מגנטיות וקרינה. יכירו את 

ההבדל בין חשמל סטטי לזרם 
חשמלי. כמו כן נכיר את חוקי 

המכניקה ונדבר על הסיבה 
שלפיה הכל, אבל הכל ביקום 

חייב להסתובב.

אנו מאפשרים ליהנות משפע 
של חוויות ופעילויות מדעיות 

מותאמות גיל גם בבית הספר, 
במתנ”ס, באשכול הפיס או 

ביום שיא חוויתי בשטח הרשות 
המקומית. בניידת, המופעלת ע”י 

צוות מדריכי הפארק, הדגמות 
וניסויים מעולם הפיזיקה, הכימיה 

וחלל. 

* ניתן להתאים את הפעילות 
לאופי הקבוצה, גילאים וכד’

ְּפִעילּות ִיחּוִדית

מעבדת "פאב לאב"
מדפסות תלת מימד

שעות פעילות הפארק:
ראשון–רביעי 09:00-17:00

חמישי 09:00-20:00
שישי 09:00-14:00 )בחגים וחופשות בלבד(

שבת 09:00-17:00

הפעילות
* הפעילות בפארק תעשה בשילוב  ביקור בתערוכות 

   הפארק בלבד.
* משך הפעילות המומלץ הינו 3 שעות.

* ניתן לשלב בביקור עד 2 פעילויות.

מלווים
הפעילות לכל קבוצה תהא בליווי הצוות החינוכי, 

עדיפות למחנך/כת הכיתה ומלווה נוסף.
מורה/ גננת/ מלווים ללא תשלום – עד 3 מלווים 

ללא עלות.

"חולמים לעוף" סרט תלת ממד




