
 

 בית העץ המופלא

 הרפתקה מהונדסת 



 

 מידע בטיחותי

 –חלקים קטנים עשויים להיבלע או להישאף פנימה. סכנה לחנק  –. סכנה לחנק 3אינו מתאים לשימוש עבור ילדים מתחת לגיל  אזהרה!

או לפנים.  ק על מנת לירות כדורי נייר מקומט לאוויר. אין לכוון לעינייםכבלים ארוכים נכרכים סביב הצוואר. במקלעת יש לעשות שימוש ר

 קיימת סכנה לפגיעה במידה ונעשה שימוש בקליעים אחרים כגון חפצים חדים או כבדים! נועד לשימוש תחת השגחת אדם מבוגר בלבד.

אים אחרים כלולות ויש להקפיד לשמור עליהן. שמרו ומעלה. הנחיות להורים או למבוגרים אחר 8ש על ידי ילדים בני נועד לשימו אזהרה!

    ת ההוראות אצלכם היות שהן מכילות מידע חשוב. את המארז וא

 המלצה בטיחות בהקשר לסוללות

וולט, סוג  AA (1.5דרושות שתי סוללות  •

LR6 להפעלה. אלו אינן כלולות בערכה )

 בשל חיי המדף המוגבלים שלהן.

אין לגרום לקצר חשמלי של נקודות חיבור  •
החשמל. קצר חשמלי יכול לגרום 

 יתר של חוטי החשמללהתחממות 
 ולהתפוצצות של הסוללות.

אין לעשות שימוש בסוגים שונים של  •
סוללות )למשל סוללות נטענות ורגילות( 

 או לערבב בין סוללות חדשות ומשומשות.  

 אין לערבב סוללות ישנות עם חדשות. •

אין לערבב בין סוללות אלקליות, רגילות  •
)פחמן אבץ( או סוללות נטענות )ניקל 

 ם(.קדמיו

את הסוללות יש להכניס עם הקוטביות   •
הנכונה שלהן ויש ללחוץ אותן בעדינות 

הנחיות לגבי הכנסה לתוך תא הסוללות. 
  .29והחלפה של סוללות מצויות בעמוד 

 

אין להטעין מחדש סוללות שאינן נטענות.  •
 הן עלולות להתפוצץ!

סוללות נטענות יש להטעין תחת השגחה  •
 של אדם מבוגר בלבד.

להוציא סוללות נטענות מהמשחק יש  •
 טרם טעינתן.

 יש להוציא סוללות ריקות מהמשחק. •

אין להכניס חוטי חשמל לתוך שקע  •
 חשמל.

אזהרה! אין להתעסק עם רכיב ההגנה  •
(. דבר זה עלול PTCבתוך תא הסוללות )

לגרום להתחממות יתר של חוטי 
החשמל, התפרצות של הסוללות 

 והתחממות קיצונית.

ות משומשות בהתאם לתנאי השליכו סולל •
 הסביבה ולא ביחד עם הפסולת הביתית.

 הימנעו מעיוות הסוללות. •

 

 

 ים ואלקטרוניים    הערות בנוגע להשלכתם של רכיבים חשמלי

הרכיבים האלקטרוניים של מוצר זה ניתנים למחזור. למען שמירה על הסביבה, אין להשליך את הרכיבים הללו ביחד עם הפסולת הביתית 

 לאחר שיצאו משימוש. יש להעבירם למקום איסוף של פסולת אלקטרונית, כמצוין בסמל הבא: 

 השלכה מתאים עבור רכיבים מהסוג הזה. בלת מידע אודות מקוםאנא צרו קשר עם הרשויות המקומיות שלכם לק

על מנת להיכנס   Pepper -הצטרפו ל

   להרפתקה חדשה במשולש ברמודה 

למסע בספינה  Pepperעלו על הסיפון עם 

אל משולש ברמודה. שם תמצאו התנסויות  

מרתקות נוספות הממתינות לכם. בנו מנוף  

הידראולי, לכדו את מפלצת הים או צרו  

 מכונה לנשיפת בועות סבון באוויר. 



 

 שטייןאיינ אלברט

פעם אמר: "אין לי כישרון מיוחד. אני רק אדם סקרן בצורה  •

 מתלהבת." 

 בעיר אולם, גרמניה. 19-נולד במאה ה •

 שיער פרוע ושנא גרביים.אהב ללכת עם  •

זכה בפרס נובל בפיזיקה על גילוי האפקט הפוטואלקטרי )חפשו  •

את המושג באינטרנט!( אולם ברמה הפרטית היה מעדיף לזכות 

אשר הביאה לידי אחת  –ר תיאוריית היחסות שלו בו עבו

 . E = mc2מהמשוואות המפורסמות ביותר בעולם: 

 הוא ייסד גם את חוק שימור האנרגיה. •

 חוק שימור האנרגיה

חנו מדברים על "שימוש אנרגיה אינה ניתנת להשמדה, כמו כן לא ניתן לייצר אותה. כאשר אנ

באנרגיה", אנו מתכוונים לכך שסוג האנרגיה משתנה. בתוך נורה חשמלית, לדוגמא, אנרגיה 

 חשמלית מומרת לאור ולחום.

ננים במשהו, ושאת פעם אמרה: "עלינו להאמין בכך שאנחנו מחו •

 ג בכל מחיר."המשהו הזה חייבים להשי

 ועבדה בתור מדענית מחקר בצרפת. 19-נולדה בפולין במאה ה •

ושני יסודות כימיים חדשים: פולוניום  הרדיואקטיביותגילתה את  •

 )קרוי על שם המדינה בה נולדה, פולין( והרדיום.

ד לא שמרה דגימה של רדיום לצד מיטתה בתור נורת לילה )מאו •

 בריא!(

 זכתה בפרס נובל לפיזיקה ולכימיה.  •

 מארי קירי 

 

היה כיף לחוות הרפתקה  

יחד! אני מקווה שתרצה  

ת  לחוות עוד הרפתקאות רבו

 בהמשך. להתראות!
האם אי פעם תהיתם מדוע כל כך הרבה פיזיקאים מפורסמים בעבר היו 

גברים, ורק מספר קטן מתוכם היו נשים? היה זה בשל חוקי החברה 

ל אותה תקופה. מארי קירי הייתה צריכה לעזוב את המדינה הקפדניים ש

כל ללכת ללמוד באוניברסיטה, ולאחר שסיימה את שבה נולדה כך שתו

לימודיה, היא עדיין לא יכלה להשיג משרה באוניברסיטה בפולין. בצרפת, 

, היא הפכה לפרופסורית 1906עט יותר ליברליים, ובשנת הדברים היו מ

  100נה. למרבה המזל, דברים השתנו מעט במהלך האישה הראשונה במדי

 ותכן ללמוד היכן שתרצו ותבחרו...השנים האחרונות! כיום באפשר

  פשוט האמינו בעצמכם!

 הידעתם? 



 

 הורים ומשגיחים מבוגרים יקרים

ערכת ניסויים מרכזית זו מעניקה לילדכם דרך  

קרונות הפיזיקה הבסיסיים.  מהנה לגלות את ע 

ת הניסויים,  ערכה זו כוללת כל מה שדרוש לעריכ

מלבד סוללות למספר פריטים שכיחים  

שמחזיקים בבית. אנא עזרו לילדכם להשיג את  

 הפריטים האלה. 

לל  נוסף על ההוראות בשלבים, מדריך זה כו 

סיפור שנחשף לצד הניסויים. גיבורת הסיפור  

שרה  ת אחת עילדה ב  – Pepper Mintהיא 

שהיצירתיות והפיקחות שלה סייעו לה למצוא  

את דרכה באמצעות סדרת הרפתקאות קטנות  

ולהתגבר על מגוון אתגרים. ערכה זו כוללת  

עצמה, ובית עץ, כך   Pepper Mintפסלון של  

 סיפור. שילדכם יכול לשחק יחד עם ה

ערכת בית העץ מציעה מספר כולל של תשעה  

מרכיב נוסף לבית העץ:    ניסויים. כל ניסוי מוסיף

  סולם חבלים, מנוף, מחרוזות של פנסים וכן

 הלאה. 

כל פרויקט בנייה מספק הסבר קצר לגבי  

הפיזיקה שעומדת מאחוריו. לאורך הדרך, ילדכם  

לומד מדוע מנוף גלגלת יכול לחסוך באנרגיה,  

משטח משופע גורם להאצה, ומדוע מקלע   כיצד

 נחשב לממיר אנרגיה. 

בשלבים שונים   גיל זו נמצאיםילדים בקבוצת  

של התפתחות, כך שבאפשרותכם להחליט  

מראש אלו ניסויים ילדכם מסוגל לערוך בעצמו  

ללא סיוע, והיכן הוא יזדקק לעזרה. אנא תמכו  

בילדכם עם עצות ועזרה מעשית, וכמו כן בדקו  

 רכבות השלמות עבור כל ניסוי. את הה

  ערכה זו אינה מתאימה לשימוש על ידי ילדים

יות  . אנא הרחיקו ילדים קטנים וח8מתחת לגיל 

מחמד ממקום הניסויים וקראו את המידע  

הבטיחותי ביחד עם ילדכם. שמרו את ההוראות  

 בהישג יד לעיון בכל רגע נתון. 

 תיהנו מעריכת הניסויים ומהמשחק!  

. יש לי המון רעיונות  Pepper Mintאני 

ולפעמים אני מסוגלת   – טובים 

להיסחף עם הפרויקטים שלי. אך  

רים בסוף! הפעם  בדרך כלל הם נפת

אני עורכת ביקור אצל דודתי לינדה  

ונגל. בואו  בבית עץ שלה שבג'

 תצטרפו אליי!



 

 אנא וודאו שכל הרכיבים כלולים בערכה שלכם ובדקו אותם:

מספר  כמות תיאור מספר √ 

 פריט

מספר  כמות תיאור מספר √ 

 פריט

O 1   גיליון עץ

 חלק

3 720573 O 14  גלגלת

 עם וו 

2 720711 

O 2   גיליון עץ

עם 

המחשות 

 מודפסות

2 720573 O 15  ,מקלע

 1חלק 

1 720713 

O 3   גיליון

 קרטון

1 720565 O 16  ,מקלע

 2חלק 

1 720712 

O 4  דמות של

Pepper 

Mint 

1 720566 O 17  ידית

 ארכובה

1 720718 

O 5  ,מהדק

 קדמי

5 720707 O 18  חבל

 40ארוך, 

 ס"מ

2 720702 

 תכולת הערכה



O 6  ,מהדק

 אחורי

5 720706 O 19  חבל

 30קצר, 

 ס"מ

1 720702 

O 7   גלגל

שיניים,  

 גדול 

2 720709 O 20  ,שרוך

 ס"מ  140

1 720701 

O 8   גלגל

שיניים,  

 קטן

2 720708 O 21  720700 1 גומייה 

O 9   גלגל

 גלגלת 

2 720710 O 22  713882 4 קפיץ 

O 10  ,ציר

 ארוך

1 720716 O 23  חוט

מוליך, 

 ס"מ  100

1 720704 

O 11  ,ציר

 קצר

5 720715 O 24  תא

לסוללות  

עם 

 כבלים

1 720703 

O 12  מעצור

 ציר

10 720717 O 25  נורית

חיווי,  

 צהוב 

4 720705 

O 13  גלגלת

 רכבל

1 720714 O 26  נייר

 זכוכית

1 720574 

 

 תזדקקו גם לדברים הבאים:

 AAסוללות  X 2מטבעות, נייר חום,  5נייר דבק, סרגל, מספריים, עפרונות צבעוניים, דבק מלאכה, דבק עץ, 

 (LR6וולט, סוג  1.5)

 טיפ!

 .Thames & Kosmos, אנא צרו קשר עם מרכז שירות הלקוחות של ם לכם חלקיםבמידה וחסרי

 techsupport@thamesandkosmos.comארה"ב: 

 techsupprt@thamesand kosmos.co.ukבריטניה: 

 

 

mailto:techsupport@thamesandkosmos.com


 

 תוכן עניינים

 בית עץ ביער גשם 

 4-8עמוד 

 גלגלת רכבל 

 20-21עמוד 

 מגן גשם 

 18-19עמוד 

 גלגלת חגורה 

 15-17עמוד 

 גלגלת מנוף 

 13-14עמוד 

 פנסים

 26-31עמוד 

 פתח סודי 

 סולם נשלף  22עמוד 

 9-12עמוד 

 מקלע אגוזי קוקוס 

 23-25עמוד 



 



 

 באים ליער הגשם ברוכים ה

"וואו, דודה לינדה, לא התבדחת! את באמת מתגוררת באמצע שום 

פתחה את דלת הנוסעים של ג'יפ גדול, העבירה את  Pepperמקום!" 

הייתה  –ל הרצפה וצעדה עם רגליים רועדות תרמיל הגב הבולט שלה ע

 לתוך השממה הירוקה. –זו נסיעה גבשושית למדי 

מיד היא שמעה צליל זמזום באוזן שלה. לאחר מכן היא הרגישה את 

 נשיכת היתוש הראשונה שלה. ברוכה הבאה לג'ונגל! 

 

 , לינדה לא ננשכה, Peppermintדודתה של כמובן ש 

 דו אותה. דודה לינדה הייתהו חרקים כיבכיוון שאפיל

 מדענית חוקרת ומומחית בתחום היונקים הקדומים. היא לקחה 

 והעמיסה אותו לתוך סל שהתנדנד  Pepperתרמיל הגב של 

בהתה פנימה בתדהמה. היא הביטה למעלה   Pepperמקצה חבל. 

 לראות היכן עובר החבל וראתה בית בקצה של עץ ענקי.

 חייכה דודה לינדה. ות כאן למעלה!" "בלילה עדיף להי

 "אני מקווה שאת לא סובלת מפחד גבהים!"

 רור, לפעמים היאלא פחדה משום דבר! ב  Pepperשיהיה ברור, 

 הרגישה בחילה בנסיעות ארוכות בכלי רכב, ויצורים עם יותר משש

 Pepperרגליים גרמו לשערות שלה לסמור. אבל בית עץ בג'ונגל? 

 רפתקה חדשה זו. או, אםה בהנאה לקראת הקפצה למעלה ולמט

נדייק, לא רק בהנאה... היכן נמצא חדר האמבטיה בתוך בית 

 העץ?



 

 ובית העץ ביער הגשם

 תזדקקו ל... 

2 X   גיליונות עץ

 עם איורים 

3 X   גיליונות עץ

 יקים ר

 גיליון קרטון 

 כך תעשו זאת! 

התחילו עם גזע העץ הימני. הוציאו את   .3

שני חלקי העץ הגדולים מהגיליון עם הלוגו  

 בתחתית והרכיבו אותם יחד.  Kosmosשל 

הכניסו את הענפים הקטנים )התרשים   .1

הגיליון(  מראה לכם היכן למצוא אותם על 

לתוך שני החריצים כמוצג. הלשוניות  

 האחורי. צריכות להימצא בצד  
הרכיבו יחד את שני החלקים מגיליון  כעת   .2

העץ השני, כמוצג בתרשים. זהו גזע העץ  

 השמאלי. 



 

 

 

השלימו את ההרכבה באמצעות הוספת   .4

 הענפים הקטנים מגיליון העץ השלישי. 
גזע העץ הימני והשמאלי שלכם   .5

מתחברים יחד בעזרת פלטפורמת  

שלושת הגזעים  רצפה גדולה. דחפו את 

לתוך החריצים הצדדיים מצד ימין  

ושמאל, עד שפלטפורמת הרצפה  

נשענת על התומכים והלשוניות נכנסות  

ל הניתן לתוך החריצים  עמוק ככ 

שבפלטפורמת הרצפה. בקצה העליון  

של גזע העץ השמאלי, הוסיפו את  

  החלק העליון של העלה כאשר שמיכת

הפיקניק עליו והשלימו את הגזע הימני  

 עם הפלטפורמה עליה מונחת הציפור. 



 

 ובית העץ ביער הגשם

כעת הוסיפו שתי פלטפורמות קטנות   .6

העץ. שכבת יריעת העלים    יותר לבית

עם הנחש עליה עוברת לצד ימין, וזו עם  

הזיקית עליה עוברת לצד שמאך. וודאו  

  כי הלשוניות נכנסות בדיוק לתוך

החריצים שעל הפלטפורמות, כך שיהיו  

 בקו ישר. 
כמעט סיימתם. הוציאו את שני חלקי   .7

הבקתה מגיליון העץ, החליקו אותם יחד  

ן הקרטון. כל  וחברו את גג העלין מגיליו

שעליכם לעשות הוא לכופף את גג  

העלים מעט ולהתקין אותו מעל ווי העץ.  

- כעת בית העץ שלכם מוכן בשבילכם ו

Pepper Mint  !יכולה לעבור לגור בתוכו 



 

 בתוך צמרות העצים 
בקוצר רוח. היה עליה        Pepper"אז איך אנחנו מגיעים שם למעלה?" שאלה 

 ומהר!  –לעשות משהו 

דודה לינדה התהלכה פעם אחת סביב גזע העץ הרחב, ולאחר מכן טיפסה   

  במיומנות כמו קוף במעלה סולם החבלים שנראה מתנדנד. האם הייתה זו

טיפסה ללא פחד כלפי מעלה, שלב   Pepperהדרך היחידה לעלות למעלה? 

חה שהיא נראית חיננית באותה מידה כמו  אחרי שלב. היא לא הייתה בטו

התנשמה שוב בתדהמה.    Pepperדודתה המועדפת. ברגע שהגיעה לקצה,  

"הדבר הטוב ביותר בנוגע לבית העץ שלי הוא הנוף המדהים!" אמרה  

ממש לצידה. "במקום זה, ניתן לראות את מפל המים,  דודתה, שנעמדה 

 ים בתוך העצים." ומשמאל אתם יכולים לראות קבוצה של קופים שחי

Pepper   מצמצה בעיניים בניסיון לראות את מפל המים ואת הקופים, אולם

היא לא הצליחה לראות דבר מבין העלים. אולם צליל מפל המים הזכיר לה  

,  Pepperתמש בחדר האמבטיה?" שאלה  משהו. "האם אני יכולה להש 

 בעודה קופצת מרגל אחת לרגל אחרת. 

אם את באמת צריכה ללכת, עדיף שתעשי  דודה לינדה צרחה בצחוק. " 

שימוש בדלי שבפינה," אמרה דודתה, תוך שהיא מצביעה על דלי מכוסה.  

"עליי ללכת ולהביא דלק לגנרטור, מיכל הדלק כמעט ריק. האם תהיי בסדר  

 ך שעתיים או שלוש בלעדיי?" כאן במש

הייתה מעט לא בטוחה לגבי   Pepperבאופן שניתן להבין, 

ר   לבד בבית העץ. היא לא באמת ידעה מה  העובדה שתישא

זה גנרטור. אולם אם היא תכננה לעשות שימוש בדלי, היא  

תוכל לעשות זאת רק אם דודתה תהיה מחוץ לטווח הראייה.  

עשרה! כמובן שאהיה בסדר!  "הי, דודה לינדה, אני בת אחת  

 כדאי שפשוט תלכי עכשיו!" 

ה חזרה  דודה לינדה הסתובבה סביב העקבים שלה וטיפס

החלה להתהלך לעבר הדלי,   Pepper  -במורד הסולם. בזמן ש 

היא שמעה קריאה מלמטה: "אל תשכחי להרים את סולם  

החבלים, ולעשות שימוש בגלגלת על מנת למשוך את תרמיל  

 "   הגב שלך למעלה!

 



 

 והסולם הנשלף

 חבלים ארוכים  X 2 תזדקקו ל... 

4 X   שלבים

 מגיליון העץ הריק 

 ו זאת! כך תעש

קחו את אחד החבלים וצרו בו קשר. על   .1

ס"מ מצד ימין או   5 -הקשר להימצא כ 

שמאל של המרכז, ולא בדיוק במרכז.  

תרגלו "קשר בייגלה" זה מספר  

 פעמים, עד שאתם מרוצים מהתוצאה. 
השחילו את שני הקצוות של החבל דרך   .2

דחפו  החריץ שבקצה אחד השלבים ו

את השלב כלפי מטה על הקשר. כעת  

צה היותר  שימו טוב לב: קחו את הק

בל וקשרו "קשר בייגלה"  ארוך של הח

ס"מ   2נוסף על פני הקצה היותר קצר, 

מעל השלב. לאחר מכן תוכלו להשחיל  

שלב אחר ולדחוף אותו כלפי מטה  

 לכיוון הקשר. 
ס"מ   2הקשר הבא נמצא במרחק  .3

עד   מהשלב האחרון. המשיכו כך,

שהשחלתם את כל ארבעת השלבים,  

אחרון בדיוק  לאחר מכן קשרו קשר 

 מעל. 



 

היזהרו: וודאו שאתם עושים שימוש   .4

באותו קצה של החבל בכל פעם ליצירת  

הקשר. במידה ואינכם בטוחים אם אתם  

עושים שימוש בקצה הנכון לקשר, משכו  

אותו. במידה ושום דבר לא זז, עשיתם  

ון! במידה והקשרים מחליקים,  זאת נכ

 תפסתם את הקצה הלא נכון!

כעת עליכם לנהוג בהתאם לאותם   .5

שלבים פעם נוספת עם החבל השני  

 בצד ימין של השלבים: 

צרו "קשר בייגלה" בחבל. קצה   •

ס"מ ארוך יותר   5אחד חייב להיות 

 מהשני. 

השחילו את שני הקצוות של החבל   •

 לתוך השלב התחתון. 

במרחק של    קשרו את הקשר הבא •

יותר למעלה, השחילו את  ס"מ  2

שלב הבא, לאחר  הקצוות לתוך ה 

 מכן קשרו קשר נוסף וכן הלאה. 

קשרו את השלב האחרון בעזרת   •

 קשר בדיוק מעליו. 

חזקו את סולם החבלים שלכם בקדמת   .6

הפלטפורמה המרכזית באמצעות  

קשירת הקשר האחרון בכל צד. וודאו  

שאתם עושים שימוש בקצה הנכון של  

 החבל עבור הקשרים! 

מה קורה כאשר אתם מושכים את הקצוות 

הארוכים? במידה ועשיתם הכול נכון, סולם 

החבלים נמשך למעלה! באפשרותכם למשוך  

תו למעלה ולמטה שוב ושוב. במידה ושום  או

לבדוק את הקשרים  דבר לא זז, עליכם 

 המחליקים שלכם. 

 מה קורה? 



 

 והסולם הנשלף

 תזדקקו ל... 

 חבל  קצר 

2 X   שלבים מגיליון

 העץ החלק 

 כך תעשו זאת! 

והשלבים הנותרים  בעזרת החבל השלישי 

באפשרותכם לייצר סולם נוסף, הפעם סולם  

קבוע, בחלק האחורי של בית העץ מצד ימין.  

תראו שישנם חורים מוכנים מראש בתוך  

הפלטפורמה הריקה ובתוך הפלטפורמה עם  

 הנחש עליה. 

השחילו את שני קצוות החבל כלפי   .1

בפלטפורמה  מעלה דרך החורים ש

מעל  התחתונה, מלמטה. קצוות החבל 

הפלטפורמה צריכים להיות באותו  

  2אורך. צרו קשר בכל חלק של החבל, 

ס"מ מעל הפלטפורמה, והשחילו שלב  

 מעל הקשרים. 
ס"מ מעל    2קשרו קשר נוסף בכל צד,  .2

השלב הראשון, והשחילו שלב נוסף,  

טרם משיכת שני קצוות החבל דרך  

עליונה, וקבעו  החורים בפלטפורמה ה

 ם!אותם בעזרת קשרים. סיימת 



 

 והמנוף

 תזדקקו ל... 

סלסלה קטנה  

עשויה מגיליון  

 הקרטון 

הדמות של  

Pepper Mint 

 חבל 
 חבל  קצר 

 כך תעשו זאת! 

הוציאו את הסלסלה הקטנה בזהירות   .1

מגיליון הקרטון וקפלו אותה יחד  

 כמוצג באיור. 

הזהים  הווים קחו את אחד מתוך שני   .2

והסתכלו עליו בקפידה. הוא למעשה  

מורכב מגלגל גלגלת קטן, עם וו גדול  

וטבעת קטנה מחוברת אליו. קשרו  

חבל דק על הטבעת כמוצג באיור.  

הטוב ביותר הוא לעשות שימוש  

בקשר כפול. השחילו את החבל דרך  

 גלגל הגלגלת שבוו האחר. 
את הוו עם החבל המשוחרר מעל   .3

ון של  ה העליבר לקצ הגלגלת ניתן לח 

 בית העץ כמוצג באיור... 

 תזדקקו גם לחמש מטבעות גדולים 

 מה קורה? 

"גלגלת קבועה". הגלגלת עצמה אינה זזה. היא מובילה את החבל הנייד. הודות לגלגלת,  -אתם עושים שימוש ב

"המטען" שלכם. במקום למשוך כלפי מעלה, תוכלו  ת להזיז את אתם משנים את הכיוון שבו עליכם למשוך על מנ

 כעת למשוך כלפי מטה. פעולה זו מקלה על המשיכה, נכון? 



 

 והמנוף

... תלו את הסלסלה על הוו התחתון, זה שקשרתם 

 Pepper Mintאליו את החבל. הכניסו את דמות 

שלכם או ערימה של מטבעות, לתוך הסלסלה ונסו 

 למשוך אותה עד לקצה העליון.

. כעת אתם עומדים להוסיף "גלגלת ניידת". 4

עם החבל החליפו את שני הווים סביב: כעת הוו 

המשוחרר נושא את הסלסלה. חברו את הוו האחר, 

, לקצה העליון של זה שקשור על פני קצה החבל

 בית העץ.

הקצה המשוחרר של החבל כלפי  . השחילו את5

מעלה ומעל הגלגלת המחוברת לוו המקובע בקצה 

 Pepper, ולאחר מכן שוב למטה. הכניסו את העליון

 יון.בתוך הסלסלה ומשכו אותה לקצה העל

 מה קורה? 

הסלסלה שלכם תלויה כעת על שני חבלים.  

"הגלגלת הניידת" זזה כלפי מעלה ברגע  

שאתם מושכים בקצה החבל. האם שמתם לב  

שגם קל יותר למשוך את הסלסלה למעלה 

זקוקים בדיוק לחצי לקצה? למעשה אתם 

"הכוח"(. על ידי שימוש  "מהמאמץ" )או  

, מנוף "גלגלת" זה  יחת ובאחת ניידת בגלגלת ני

 שינה שלושה דברים: 

אתם מושכים כלפי מטה במקום   (1

 כלפי מעלה. 

עליכם לעשות שימוש רק במחצית   (2

מהמאמץ למשיכת הסלסלה כלפי  

 מעלה לקצה.

אולם אתם זקוקים לכמות פי שתיים   (3

  – הכפיל את האורך ל –של חבל 

   למעלה עד הקצה.  Pepperלהובלת 

 

חברו את המנוף שלכם לבית העץ והובילו "מטענים" קטנים לקצה העליון. לעולם אל תתלו  

 ( על המנוף שלכם! )משקלם של שני מקלות חמאה גרם   500-משקל של יותר מ



 

 בתוך צמרות העצים 

נכנסה לתוך הגומה הפרטית שבעץ   Pepperעם עצמה,   לאחר ששוחררה להיות

א הדלי. היא מעולם לא ראתה מראה כל כך נפלא מחדר האמבטיה  שם נמצ 

לאחר מכן, היא משכה את סולם החבלים בעזרת הקשרים הקלים להתרה.  בעבר! 

בעזרת המנוף, היה קלי קלות להרים את תרמיל הגב הכבד שלה לתוך בית העץ.  

. היא באמת רצתה לטפס עד למעלה, גבוה  Pepperה לעצמה "עכשיו מה?" חשב 

הכניסה ספר ושמיכת    Pepperוך כותרת העץ, ולהישאר שם לפרק זמן מה. לת

  Pepperפיקניק מתחת לזרוע שלה. סולם חבלים נוסף הוביל למעלה. בין הענפים, 

גילתה מערכת קטנה של גלגלת חגורה בה עשתה שימוש על מנת להוביל את  

לת  עלה לעץ אחר. צמד של קופים חשבו שמצחיק להיתלות על גלגעצמה למ

 החגורה ולנוע מצד לצד. 

פרשה את הסדין שלה    Pepperלאחר שהגיעה בבטחה לקצה העליון של העץ, 

והתיישבה לה בנוחות. צלילי הציוץ וההמהום המונוטוניים והאוויר החם גרמו מהר  

מאוד לעייפות של העפעפיים שלה. פרק זמן קצר לאחר מכן, ניתן היה לשמוע  

היה סוד שמור. למרבה המזל, לא היו    Pepperשל  קולות נחירה מרחוק. )הנחירות 

 שכנים אנושיים בג'ונגל!(. 

  Pepperנחירה חזקה במיוחד,  באמצע 

ממבול של גשם. תוך מספר  התעוררה 

שניות בלבד, היא הייתה רטובה עד  

לשד עצמותיה. השמיכה שלה הייתה  

ספוגה כמו מגבת מטבח. היא הייתה  

זקוקה למשהו שיגן עליה מפני הגשם,  

   והיא הייתה צריכה את זה במהרה....  



 

 וגלגלת החגורה

מהדקים, חלק   X 2 תזדקקו ל... 

                                                                                                                                קדמי ואחורי                                                                    

2 X גלגלות 

2 X  צירים

 קצרים

2 X  מעצורי

 ציר

 גומייה 

 כך תעשו זאת! 

חברו את שני חלקי המהדק דרך החורים  .1

החתוכים מראש שבתוך גזע העץ, כמוצג 

באיור. לשם כך, עליכם להרכיב את שני 

החלקים יחד, תוך מיקום כל חלק בכל צד 

מכן לסובב את החלק  של גזע העץ, ולאחר

 הקדמי, כמוצג באיור.

הדביקו ציר קצר דרך כל אחד מהמהדקים  .2

 שהורכבו בשלמותם.

במידה ואינכם בטוחים  

במה לעשות בשלב הבא,  

נסו או שאלו את ההורים  

 שלכם. 



 

בחלק האחורי של העץ, דחפו גלגל גלגלת  .3

ומעצור ציר על פני כל אחד מהצירים. הדבר 

כך שגלגל הגלגלת שלכם לא  אמור לגרום ל

 יחליק מהציר בזמן שהוא זז.

כעת מתחו את הגומייה מעל שני גלגלי  .4

הגלגלת, ומערכת גלגלת החגורה עם  

 הגומייה שלכם מוכנה!

 

 מה קורה? 

הגומייה המתוחה שלכם מעבירה את כוח התנועה מגלגלת אחת לאחרת. מצאתם דרך 

ושים בו שימוש לסובב את אחת לגשר על הפער בין שתי הגלגלות. והמאמץ שאתם ע

הגלגלות מועבר לגלגלת השנייה. הגלגלת בצד האחר מסתובבת כיוון שיש צורך בפחות 

ות גדולה יותר. הגומייה נאחזת מאמץ להזזת הגלגלת מאשר להחזקת הגומייה במתיח

היטב על גלגל גלגלת הפלסטיק, נמתחת ברגע שהגלגלת מסתובבת, ומושכת את עצמה 

 סת( באופן מידי. האם דבר זה יעבוד גם עם חבל משוחרר? שוב יחד )נדח



 

 ומגן הגשם

 ימהדקים, חלק קדמי ואחור X 2 תזדקקו ל... 

2 X  גלגלי

 שיניים גדולים

עלה מגיליון 

 הקרטון
 ציר קצר ציר ארוך

ידית 

 ארכובה

4 X   מעצורי

 ציר

גלגל  

 שיניים קטן 

 כך תעשו זאת! 

חברו שני מהדקים נוספים, כל אחד עם  .1

החלק הקדמי והאחורי. חברו אחד על גזע 

העץ השמאלי, ואחד על הפלטפורמה 

 עם שמיכת הפיקניק עליה.העליונה 

התקינו גלגל שיניים קטן על המהדק  .2

הימני שבגזע העץ )זה שמחזיק את גלגל 

של בית העץ(. הגלגלת לחלק האחורי 

דחפו ציר קצר דרך המהדק השמאלי 

והתקינו גלגל שיניים גדול על הקצה 

 הקדמי.

דחפו ציר ארוך דרך המהדק שעל  .3

הפלטפורמה העליונה, לאחר מכן הרכיבו 

ליו גלגל שיניים גדול מתחת ע

לפלטפורמה, בליווי מעצור ציר. התקינו 

מעצור ציר נוסף על פני הציר בקצה 

 תו כלפי מטה.העליון ודחפו או

הוציאו את העלה הבודד מגיליון הקרטון  .4

וקבעו אותו לקצה העליון של הציר 

הארוך, תוך שימוש בשני מעצורי ציר 

את נוספים שיחזיקו אותו במקום. הוציאו 

גלגל הגלגלת עם הגומייה מהצד האחורי 

של גלגלי השיניים וחברו את ידית 

 הארכובה במקום. סובבו את הידית לאט. 



 

 מה קורה? 

שיני גלגלי השיניים מתחברות יחד 

ומעבירות את התנועה כלפי מעלה לעלה. 

תר, כך ככל שתסובבו את הידית מהר יו 

העלה יסתובב גם הוא מהר יותר. במידה 

ואתם מסובבים את הידית לכיוון השני, או 

אז העלה גם הוא יסתובב לכיוון השני. 

עוקבים אחר גלגל השיניים  במידה ואתם

גדול, קל לראות שהגלגלים מסתובבים ה

  תמיד לכיוונים הנגדיים.

נסו להחליף את גלגלי השיניים הגדול . 5

 גזע העץ.והקטן על 

כמה פעמים מסתובב  

 הגלגל הגדול? 

 סיבובים  3
 סיבובים  3

כמה פעמים מסתובב  

 הגלגל הגדול? 

 מה קורה? 

במידה ושיני גלגלי השיניים מתחברות יחד, או אז מנגנון השיניים שלכם פועל בצורה תקינה. סובבו את 

הציר שמאחורי גלגל השיניים הגדול באותה מהירות כמו קודם וצפו בעלה. האם הוא עדיין מסתובב 

יניים הגדול שיניים בסך הכול, ולגלגל הש 16באותה מהירות? או לאט יותר? לגלגל השיניים הקטן יש 

שיניים בסך הכול. יחס בין מספר השיניים שבגלגל השיניים הקטן לבין מספר השיניים בגלגל  24יש 

(. המשמעות לכך היא שברגע שאתם מסובבים את X 8   =16  ,3 X 8   =24 2)  3-ל 2השיניים הגדול הינו 

יים הגדול ישלים שני סיבובים. הביטו על שני האיורים גלגל השיניים הקטן שלוש פעמים, גלגל השינ

   למעלה והחליטו אינו התקנה גורמת לעלה להסתובב מהר יותר. לאחר מכן נסו זאת! 



 

 בתוך צמרות העצים 

עצמה עומדת מתחת למחסה עשוי  מצאה את  Pepperתוך פרק זמן מאוד קצר, 

מעלי עץ דקל שיכולים לפנות לכל כיוון שהוא בעזרת מנגנון של גלגל שיניים.  

Pepper   הכניסה את מפתח הברגים שלה חזרה לתוך הכיס שלה בזמן שהגשם

הפסיק לרדת באותה פתאומיות כמו שהוא החל לרדת. וכאילו שמישהו לחץ על  

עו קודם לכן בשל הגשם התעצמו שוב יותר  גשם שהוטמ מתג, קולות רעשי יער ה 

 ויותר. 

Pepper  וקול חזק  יכולה הייתה לשמוע את הקופים צווחים, את הציפורים שרות

האם היא באמת שמעה זה עתה   – של התעטשות ישירות מתחתיה. חכו רגע 

מישהו מתעטש? אולם דודה לינדה לא חזרה גם בשעה שלאחר מכן. מחשבה  

מבקרים לא רצויים?    Pepper-. האם יש ל Pepperל  ה לראשה שמטרידה נכנס

Pepper   זחלה לקצה של הפלטפורמה והשקיפה בזהירות כלפי מטה. ברגע שהיא

 ראתה רעמת שיער פראית יוצאת דרך הצוהר הפתוח, היא לא הפסיקה לחשוב. 

Pepper   אחזה בצמח המטפס התלוי ומתנדנד הקרוב ביותר אליה, משכה אותו

ת לראות אם הוא יחזיק מעמד, ולאחר מכן נאחזה בו בחוזקה  מים על מנ מספר פע 

 וזינקה כלפי מטה על מתקן האומגה המאולתר שלה. 

.  Pepperהנסיעה במורד האומגה הייתה מעט מהירה מדי ובלתי נשלטת עבור 

בנות מתישהו אומגה טובה ומתאימה, ומהר מאוד  בדרכה למטה, היא החליטה ל

   צוב טובים לכך בראשה....תכנון ועיהציעה מספר רעיונות 



 

 והאומגה

 תזדקקו ל... 

סלסלה גדולה מגיליון  

 הקרטון

 חבל
גלגלת  

 לאומגה 

הדמות של  

Pepper Mint 

 תזדקקו גם לדבק מלאכה ונייר דבק 

 כך תעשו זאת! 

ה מגיליון הוציאו את הסלסלה הגדול .1

הקרטון וקפלו אותה, כמוצג באיורים. 

קפלו את הקצה הארוך והדביקו אותו 

לבסיס בעזרת דבק המלאכה או נייר 

הדבק. לאחר מכן הכניסו את הדמות 

לתוך המחזיק  Pepper Mintשל 

 שבתחתית הסלסלה.

השחילו חתיכה גדולה של שרוך דרך  .2

 של הגלגלת.שני הגלגלים 

לבית העץ  הדקו קצה אחד של השרוך .3

ישנם שני חורים שנועדו לכך בשתי  –

ותלו את  –הפלטפורמות העליונות 

הסלסלה על היתד שבתחתית 

   הגלגלת. 

 מה קורה? 

ברגע שאתם מקבעים את הסלסלה לאומגה, אתם גוזלים חלק מהחופשיות שלה. התנועה שלה מוגבלת  

אלא במקום זה  כעת אם אתם עוזבים אותה, כוח המשיכה לא רק גורם לה ליפול בצורה אנכית לרצפה, 

: את שיפוע המדרון )על ידי שינוי י מטה לאורך האומגה. באפשרותכם לשנות שלושה דבריםהיא זזה כלפ

ההבדל בגובה בין תחילתו לסופו של השרוך(, אורך השרוך, או משקל הסלסלה. ככל שהמדרון משופע 

זאת בשל ההאצה וכוח  יותר וככל שהמטען כבד יותר, כך תעבור הסלסלה לתחתית בצורה מהירה יותר.

   כה. שני אלה גדלים אם "המסה" בסלסלה גדלה.המשי 



 

 והדלת הסודית

מהדק, חלק קדמי   תזדקקו ל... 

 ואחורי

 גלגל שיניים מעץ 

2 X   מעצורי

 ציר
גלגל שיניים  

 קטן

2 X   צירים

 קצרים

 ידית ארכובה 

 כך תעשו זאת! 

קבעו את החלק הקדמי והאחורי של  .1

החורים המהדק יחד משני הצדדים של 

שנחתכו מראש בגזע העץ הימני. לאחר 

מכן הוסיפו את ידית הארכובה בחלק 

 ני וגלגל שיניים בחלק הפנימי.החיצו

הדביקו ציר קצר לתוך החור שנחתך  .2

מראש בתוך הפלטפורמה המרכזית, 

ודחפו את גלגל השיניים מעץ ואת 

מעצור הציר עליו מתחת לפלטפורמה. 

י השיניים וודאו כי השיניים של שני גלגל

מתחברות יחד כראוי. מעצור ציר שני 

הממוקם בדיוק מעל הפלטפורמה 

 כול במקום.ישמור ה

באפשרותכם לפתוח ולסגור את הדלת  .3

הסודית באמצעות סיבוב ידיתה 

  ארכובה.

 מה קורה? 

בדיוק כפי שראיתם עם מנגנון גלגל השיניים 

עבור המחסה מפני הגשם, כאשר גלגלי 

השיניים משתלבות יחד, אתם מעבירים 

 תנועה.



 

 בית העץ תחת מתקפה 

Pepper   .נחתה בתוך סבך השיחים ומהר מאוד הסתבכה עם כפות הרגליים שלה

 Pepperהיא הייתה צריכה למצוא דרך להיפתר מהמבקר הבלתי רצוי הזה! 

קימטה את המצח שלה והסתובבה מסביב מספר פעמים. המבט שלה נחת על  

.  Pepperמוחה של  מספר אגוזי קוקוס וענפים רפויים. תוכנית החלה להיווצר ב

של הרהור ומספר ניסיונות כושלים, היא בנתה בהצלחה מקלע  ר מספר דקות  לאח

קטן מהענפים ומצמחים המטפסים. היא ירתה את אגוז הקוקוס הראשון לכיוון  

בית העץ. היא נהגה להבהיל את הפולש ולאחר מכן לטפס חזרה דרך הדלת  

 הסודית! 

או אגוזי קוקוס עפים  וה מדי, מהר מאוד נר לאחר מספר ניסיונות שיגור שהגיעו גב

באוויר ונוחתים עם "צלילי חבטה" רועשים בכל אזור בית העץ. אגוז קוקוס אחד  

שכוון במיוחד היטב פגע בפולש באמצע המצח שלו. הפעם "צליל החבטה" נשמע  

הרגישה נורא מיד לאחר מכן.    Pepperרע למדי והקורבן נפל על הרצפה מיד.  

 ותו ולא התכוונה לפגוע בו עם אגוז הקוקוס! יא רק רצתה להבהיל אאחרי הכול, ה

Pepper   טיפסה למעלה דרך הדלת הסודית הפתוחה. היא זחלה לכיוון ילד קטן

ששכב על גבו. בזמן שהיא בהתה בחבורה נפוחה גדולה שנוצרה על המצח שלו,  

בשבילך   ? אני ניקי. יש לי הודעה Pepper Mintהילד אמר: "אני מניח שאת בטח 

. היה לה פנצ'ר בגלגל, והיא מאחרת. אולם ללא ספק היא לא צריכה  מדודה לינדה 

 לדאוג לגבייך בכלל!" 

"אוי, אני ממש מצטערת שפגעתי בך עם אגוז הקוקוס הזה. אני מבטיחה לך שלא  

 . Pepperניסיתי לעשות את זה בכוונה", אמרה 

   
"הכול בסדר. נפלתי ממספיק עצים על  

"  ראש קשה למדי עד היום! מנת לפתח 

 אמר ניקי. 



 

 ומקלע אגוזי הקוקוס

 תזדקקו ל... 
רכיבי המקלע, שני  

 חלקים

 ס"מ   20שרוך 

חלקים מגיליון 

 העץ 

 ונייר )עדיף חום( תזדקקו גם לסרגל 

 כך תעשו זאת! 

הרכיבו את קשת המתח של המקלע  .1

 מלמעלה.לתוך החריץ שבלוח העץ 

השחילו את השרוך הדק דרך הסליל  .2

כמוצג באיור.  –שבקצה זרוע ההשלכה 

הכף אמורה להיות עם הפנים כלפי 

 מעלה.

תומך מעץ למקלע בכל אחד הוסיפו  .3

מהצדדים באמצעות התקנתם על לוח 

ץ תוך החזקת קשת המתיחה. הע

 השתמשו בחריצים שבתומכי העץ.

את זרוע ההשלכה של המקלע הרכיבו  .4

בין תומכי העץ, באמצעות התקנת הציר 

לתוך החומרים בכל אחד מהצדדים 

ובכך שתאפשרו לו להקליק במקום. 

וודאו כי הכף שעל זרוע ההשלכה פונה 

  כאן כלפי מטה.

כף.  אין למקם שום דבר כבד על ה 

 לעולם אין לכוון לפנים של אף אחד! 



 

ת השרוך האחד מעל כעת הצליבו את קצוו  .5

השני וקשרו אותם בחוזקה על הווים 

 שבקשת המתיחה. 

משכו את זרוע ההשלכה חזרה למתיחת  .6

עוזבים את המקלע, המקלע. ברגע שאתם  

 זרוע ההשלכה יורה קדימה.

 מה קורה? 

המקלע פועל כך: ברגע שאתם מושכים את  

ר, שני הקצוות של לכה לאחו זרוע ההש

החבל נכרכים סביב הסליל והדקו. מכיוון 

שהם אינם מתוחים, הם מושכים את זרועות  

הפלסטיק של המקלע כלפי מטה יחד אתם.  

ואז ברגע שאתם עוזבים את זרוע ההשלכה, 

קשת המתיחה קופצת חזרה למצבה 

"הרפוי" פעם נוספת. ככל שהדבר מתרחש 

ס" מנייר וז הקוקו מהר יותר, כך יהיה "לאג

 שלכם יותר מומנטום ברגע שמשגרים אותו.



 



 

 תאורה 

  השמש שקעה מאחורי צמרות העצים וחשיכה ירדה די בפתאומיות

  Pepperוחברה החדש ניקי. מהמקום בו היא עמדה,  Pepperסביב 

גלגל  יכולה הייתה לראות רק את צלליות המנוף, המקלע, ומנגנון 

השיניים מעליה. יום מרתק הגיע לסיומו! היא שרדה את כל  

ההרפתקאות ואף פגשה חבר חדש. דודה לינדה תהיה נדהמת כשהיא  

 תגיע הביתה!  

וזרים של יער הגשם הלכו והתגברו יותר ויותר כאשר  הרעשים המ

הרגישה שהאווירה מסתורית למדי   Pepper - הלילה ירד, ולמרות ש

 יא רצתה מעט תאורה על מנת שתוכל לראות סביב בית העץ. ויפה, ה

חבילת  לניקי עברה בראש ככל הנראה אותה מחשבה, כיוון שהוא משך 

, "זה ככל הנראה מסוכן מדי  גפרורים מחוץ לכיס המכנסיים שלו ושאל

   להבעיר אש בתוך בית עץ, נכון?"

הייתה תחושה אינטואיטיבית שרעשי הג'ונגל המפחידים    Pepper - ל

בטוח שאני אוהבת  הלכו והתקרבו. היא קפצה למעלה בעצבנות. "לא 

. "קדימה, בואו נשתמש בגפרורים  Pepperאת הצליל של זה!" אמרה 

על מנת להעיף מבט בבקתה של דודה לינדה. יתכן ונמצא מנורה או  

ניקי נכנסו לתוך בקתת העץ החשוכה. מספר דקות  ו Pepperמשהו." 

מאוחר יותר, הם יצאו שוב בעודם נושאים בידם את הגפרור האחרון,  

חייך והרימה    Pepperמלא בנורות, חוטי חשמל וכמה קפיצים. וארגז 

היא בקושי הצליחה להמתין על מנת להוציא את    –את השרוולים שלה 

 התוכנית שלה לפועל...  

 



 

 והפנסים

 תא סוללות תזדקקו ל... 

4 X  

 קפיצים

4 X   נוריות

 חיווי

 חוט מוליך

 כך תעשו זאת! 

סוללות   X  2תזדקקו גם למספריים, סרגל, 

AA  (1.5  וולט, סוגLR6 ) 

צים על פני כל אחת משתי חברו שני קפי .1

ית( של בית הפלטפורמות הקטנות )נחש וזיק

העץ באמצעות דחיפת הקצוות הצרים כלפי מטה 

 לתוך שני החורים הסמוכים.

. כל חלק חתכו שתי חתיכות של החוט המוליך .2

ס"מ. שמרו את השאר  30צריך להיות באורך של 

בתור חלקי חילוף. כעת חברו את שני הקפיצים 

עזרת חוט מוליך אחד ואת שני הקדמיים ב

ליך השני. כופפו כל האחוריים בעזרת החוט המו

קפיץ לצד, על מנת ליצור מרווח קטן וקפלו 

 פנימה את קצה החוט.

הסתכלו מקרוב על אחת מנוריות החיווי. האם  .3

שמתם לב לכך שרגל אחת קצרה יותר מהשנייה 

וכי הראש שטוח בצד אחד, ולא מעוגל? עליכם 

, על מנת לוודא ך בשלב מאוחר יותרלשים לב לכ

יווי בכיוון הנכון על שתתלו את נוריות הח

 החוטים.



 

. כופפו את שתי הרגליים למעלה והחוצה ותלו את 4

נורית החיווי כשהצד המעוגל והרגל היותר ארוכה 

)נקודת החיבור החיובית( על החוט הקדמי. והצד 

השטוח והרגל היותר קצרה על החוט האחורי. הוסיפו 

שתי נוריות חיווי נוספות לחוט הפנסים שלכם, ותלו 

עשיתם זאת בפעם  וק באותה דרך בה אותם בדי 

הראשונה. באפשרותכם לשמור את נורית החיווי 

הרביעית בתור נורית חלופית או להוסיף אותה באותה 

 דרך.

אנא בקשו מאדם מבוגר להכניס או  

 להחליף את הסוללות: 

 פתחו את תא הסוללות. •

 1.4חדשות ) AAהכניסו שתי סוללות  •

(, או הוציאו את LR6וולט, סוג 

הסוללות הישנות והכניסו סוללות 

חדשות. וודאו שאתם מכניסים את 

 הסוללה כנדרש באמצעות התאמת

 !-+ ו  סימוני

 ללות.סגרו את תא הסו •

 מה קורה? 

ת החיווי שלכם כוללת שני קטבים:  נורי

)רגלית לקוטב אחד קוראים קתודה 

קצרה( ולקוטב השני קוראים בשם 

אנודה )רגלית יותר ארוכה(. נוריות חיווי 

)דיודות פולטות אור( נדלקות רק אם 

אתם מחברים את שני הקטבים עם חוטי 

הסוללה הנכונים, מכיוון שכיוון הזרם 

ורם, מל זהחשמלי חשוב. בזמן שהחש

הוא יכול לעבור רק דרך נורית החיווי 

בכיוון אחד מסוים. אם אתם תולים את 

נוריות החיווי בכיוון הלא נכון על החוט 

המוליך, הן לא יידלקו, כיוון שהחשמל 

אינו יכול לזרום דרכן. רכיבי חשמל 

אחרים כגון נורות חשמל פועלים בצורה 

אחרת, ופועלים ללא קשר לכיוון זרימת 

 שמל.הח



 

 והפנסים

. כוונו את מתג תא הסוללות למצב "כבוי". כעת  6

עליהם לנקוט זהירות יתרה: תא הסוללות כולל שני 

חוט אחד אדום וחוט  –חוטי חשמל המחוברים אליו 

אחד שחור. הדקו את החוט האדם על פני הקפיץ 

הקדמי שבפלטפורמה השמאלית, ואת החוט השחור 

ף חורי. עשו זאת באמצעות כיפו על פני הקפיץ הא

הקפיץ לאחד הצדדים והכנסת הקצה המתכתי של  

 החוט לתוך המרווח המופיע בתוך הקפיץ

. בדקו בפעם האחרונה על מנת לוודא כי כל נוריות 7

החיווי תלויות כנדרש וכי החוט האדום מוכנס לתוך 

הקפיצים הקדמיים. כל הדברים במקומם? כעת  

 "!ONלמצב "העבירו את מתג הסוללה 

אינכם צריכים לדאוג לגבי יצירת מגע עם חוט 

החשמל, עם הפתיל , הקפיצים או נוריות 

החיווי. זרם החשמל כל כך קטן ששום דבר לא 

בשקעי החשמל, חוטי יקרה. אולם אל תגעו 

רכיבים חשמליים סביב חשמל חשופים או 

ות מסוכנים באופן שיכולים להי –ביתכם 

 קיצוני.

 מה קורה? 

שרשרת הפנסים שלכם יוצרת מעגל חשמלי. במקום לעשות שימוש בחוטי חשמל ובכבלים, 

י מעל החוט באמצעות תליית נוריות החיווהחשמל זורם לאורך החוט המוליך, הכולל סיבי מתכת. 

המוליך, אתם מחברים את שני חלקי החוט כך שזרם החשמל יוכל לזרום ולגרום לנוריות החיווי 

 שלכם להידלק.



 

 

 מהו חשמל?

"אלקטרונים" שזזים. אלו -מורכב מזרם חשמל 

הם חלקיקים מזעריים עליהם ניתן לחשוב כעל 

אנשים קטנים. כאשר החשמל זורם, האנשים 

הקטנים רצים דרך מנהרה. אם הם מגיעים 

יותר בתוך המנהרה. לנקודה צרה, נעשה צפוף 

אותו הדבר קורה עם האלקטרונים בתוך חוט 

החשמל. בנקודה הצרה, חוט החשמל מתחמם 

מאוד ויכול אף להתחיל לזהור. כך פועלת נורת 

 חשמל.

 מעגל חשמלי 

מעגל חשמלי מורכב ממקור כוח )חשמל( )במקרה הזה, הסוללה(, מוליך )חוט החשמל( ורכיב העושה 

שלם. דבר שימוש בחשמל )נורית החיווי(. על מנת שזרם החשמל יוכל לזרום, על המעגל החשמלי להיות 

א כלומר, באיזה טיב הו –נוסף שמשפיע על זרם החשמל היא הקלות שבה הוא עובר לאורך המנהרה 

לכן אנחנו קוראים  –מוליך. ישנם חומרים כגון מתכות )נחושת וכסף, לדוגמא( בעלי מוליכות מאוד גבוהה 

 או מבודדים.להם מוליכים. חומרים אחרים כגון עץ, גומי )גמיש( וזכוכית אינם מוליכים, 

כעת בית העץ שלכם מצויד לחלוטין! תיהנו  

 מההתנסויות ומהמשחק! 



 

 כוכבי על בתחום המדע 

 גלילאו גליליי  

 פעם אמר: "סקרנות היא המפתח לפתרון בעיות".  •

 . 16-י באיטליה במאה ה ח •

 פעם אמר: "סקרנות היא המפתח לפתרון בעיות".  •

 של המכניקה בכלל הזה

  מנוף הגלגלת למשלכמו  . אנרגיה, עליך לבזבז על מרחקבבכל דבר בו אתה חוסך 

 מר אייזק ניוטון 

טיפה. מה שאנחנו לא יודעים ים זו נו יודעפעם אמר: "מה שאנח •

 זה אוקיאנוס".

 ועבד בתור מלצר בזמן לימודיו. 17-חי באנגליה במאה ה •

מסופר כי תפוח נפל על ראשו בתוך גינה, מה שגרם לו להתחיל  •

 כוח המשיכהלחשוב על 

 שלושת חוקי התנועהפתר את   •

המסות )החפצים( נמשכים האחד לשני.  כל   – כוח המשיכה  

יהיה כוח המשיכה גדול יותר.  יותר, כך  מסה גדולה שהככל  

כוח הכבידה של כדור הארץ הוא שמשאיר אתכם על הקרקע.  

אולם אתם גם מושכים את כדור הארץ לכיוון שלכם, בשל  

 המסה שלכם, למרות שאינכם יכולים להרגיש שזה קורה. 

 ושת חוקי התנועה של

 מצב המנוחה או התנועה שלהם אם כופים זאת עליהםכל החפצים "חסרי תנועה" )ורק משנים את   .3

 האצה  Xכוח = מסה  .1

 פעולה )כוח( = כוח נגדי  .2



 

 Kosmosהאיכות והבטיחות של 

 ניסויים מדעייםערכות ליותר ממאה שנים של מומחיות בפרסום 

. ערכות Kosmosעומדות מאחורי כל מוצר הנושא על עצמו את שם 

תוכננו על ידי צוות מנוסה של מומחים ונבדקו   Kosmosל הניסוי ש

והייצור. בכל הנוגע לבטיחות בזהירות יתרה במהלך שלבי הפיתוח 

המוצר, ערכות ניסוי אלה תואמות לתקני הבטיחות באירופה 

ובארה"ב, כמו גם לקווי ההנחיה הבטיחותיים הקנייניים המשופרים 

עם השותפים שלנו בייצור ויחד עם  שלנו. בעקבות עבודה יחד

נו לשלוט בכל שלבי מעבדות לבדיקת בטיחות המוצרים, באפשרות

הייצור. בעוד שרוב המוצרים שלנו מיוצרים בגרמניה, כל המוצרים 

לאותם תקני איכות שלנו, ללא קשר למקור שלהם, מיוצרים בהתאם 

   קפדניים.
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 Sarah Trautner, Elena Ryvkinטכני של מוצר:  פיתוח        Swetlana Maier ט: יקמנהלת פרו
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(Albert Einstein); Les Prix Nobel (Marie Curie; all others © Wikipedia, public domain) :askaja סיכות והאטבים(:  )כל הJamie Duplass  כל רצועות הנייר(

 (. all others © Fotolia.com)כל הנעצים:   picsfiveהנדבקות(: 

זיקים בזכויות התמונות עבור כל התצלומים שבשימוש. במידה ובמקרה מסוים לא יידעו את  המפרסם עשה כל מאמץ על מנת לאתר את הגורמים המח
  הגורמים המחזיקים בזכויות היוצרים על התמונות, הם מתבקשים לספק עדות לידי המפרסם לגבי הזכויות שלהם על התמונות כך שישלמו להם עמלת

 תמונה בהתאם לתקן התעשייתי. 

 Thames & Kosmos, LLC, Providence, RI, U.S.A 2018 ©מהדורה ראשונה באנגלית  

® Thames & Kosmos   הינו סמל מסחרי רשום שלThames & Kosmos, LLC 

 Dan Freitas: גרפיקה נוספת ומתווים נוספים:  Camille Duhamel and Ted McGuireעריכה:  

 www.thamesandkosmos.com: אתר אינטרנט: 2872-587-800, מספר טלפון: Thames & Kosmos, LLC. Providence, RI 02903מופץ בצפון אמריקה על ידי 

 . www.thamesandkosmos.co.uk: : אתר713000 01580, מספר טלפון t TN17 3HEThames & Kosmos UK LP. Cranbrook, Kenמופץ בבריטניה על ידי 

 אנו שומרים לעצמינו את הזכות לבצע שינויים טכניים.   הודפס בסין. 

mailto:service@kosmos.de
http://www.thamesandkosmos.com/
http://www.thamesandkosmos.co.uk/


 

 

 

 

 


