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 המלצות להורים ולמשגיחים מבוגרים

ההוראות, נהגו בהתאם לחוקי הבטיחות ושמרו אותם אצלכם לעיון  קראו את אנא  .1

ם בסדר הנתון. לאחר מכן תוכלו להבין  בעתיד. אנו ממליצים לכם להרכיב את הדגמי

 טוב יותר את ההרכבה וההפעלה של החלקים.

. מוצר זה מסייע לילדים לפתח  8ערכה זו נועדה לשימוש על ידי ילדים מעל גיל   .2

 נויות של פתרון בעיות.חשיבה מכנית ומיומ

עם הילדים לפני שאתם מאפשרים  דונו באזהרות הבטיחות ובסיכונים האפשריים .3

 הרכיב דגמים. להם ל

רכיבים אחרים לתוך השקעים החשמליים, דבר אין להכניס את מחברי חוטי החשמל ו .4

 אשר יגרום לנזק רציני. מותר לעשות שימוש רק בסוללות המומלצות עם ערכה זו. 

 : ניקיון .5
 לפני הניקיון, הוציאו את הסוללות. -
 השתמשו רק במטלית שהורטבה מעט במים. -
 ון או בתכשיר ניקוי. לעולם אין לעשות שימוש בסב -

 הערות המתקשרות לרכיבים חשמליים ואלקטרוניים:

הרכיבים האלקטרוניים של מוצר זה ניתנים למחזור. למען השמירה על הסביבה,  

ת הביתית בסיום תוחלת החיים שלהן. יש להעביר אותן למקום  אין להשליך אותן לתוך הפסול

 מל לעיל:איסוף לפסולת אלקטרונית, כמצוין באמצעות הס

אנא צרו קשר עם הרשויות המקומיות שלכם לקבלת מידע אודות מיקום מתאים להשלכת  

 הפסולת.

 

 מחזיק מקלט/סוללות

וולט( לתוך מחזיק    1.5)  AAהכניסו שלוש סוללות  

סוללות המשולב. חייבת להיות התאמה בין הקוטביות של הסוללות והסימונים שעל המקלט/

 תאי הסוללות. 

וללה בשלב מאוחר יותר מהמחזיק, השתמשו וציא את הסעל מנת לה 

 " של כלי מפריד החלקים. Bבקצה " 

 

 

 

 



 שלט רחוק

 . לחצו קלות והחליקו את המכסה כלפי חוץ לפתיחתו. 1 

וולט( ושימו לב לקוטביות הסוללות  1.5) AA. הכניסו שתי סוללות 2 

 ולסימונים שעל תאי הסוללות.

 למקומו.. החליקו את המכסה חזרה 3 

 

 מידע בטיחותי

חלקים   –. סכנה לחנק 3אזהרה! מוצר זה אינו מתאים לשימוש על ידי ילדים מתחת לגיל 

 קטנים.  

ומעלה בלבד. הנחיות להורים או למבוגרים משגיחים    8אזהרה! לשימוש על ידי ילדים בני 

את אחרים כלולות עם המוצר ויש להקפיד לנהוג על פיהן. שמרו את חומרי האריזה ו 

 שהם כוללים מידע חשוב.  ההוראות אצלכם כיוון

 המתקשרת לניסויים עם סוללות  בטיחות

 (. AA LR6וולט, סוג  1.5)  AAסוללות  5 -תזדקקו ל  -

לעולם אין לערוך ניסויים על ידי שימוש בזרם חשמל ביתי! המתח הגבוה עלול להיות   -

 מסוכן ביותר או קטלני! 
לגרום להתחממות    שמליות. קצר חשמלי עלול אין לגרום לקצר של נקודות החיבור הח -

 יתר של חוטי החשמל ולהתפוצצות של הסוללות. 
 אין לערבב בין סוללות מסוגים שונים או בין סוללות חדשות ומשומשות.  -
 אין לערבב בין סוללות ישנות וסוללות חדשות.  -
נות  אבץ( או סוללות נטע-, סוללות סטנדרטיות )פחמן אין לערבב בין סוללות אלקליות -

 קדמיום(. - )ניקל
את הסוללות יש להכניס עם הקוטביות הנכונה. לחצו אותן בעדינות לתוך תא הסוללות.   -

 סגרו את תא הסוללות של השלט הרחוק בעזרת המכסה )עיינו לעיל(. 
 אין להטעין סוללות לא נטענות. הן עלולות להתפוצץ!  -
 סוללות נטענות יש להטעין רק תחת השגחה של אדם מבוגר.  -
 נטענות מהמשחק טרם טעינתן מחדש. ציא את הסוללות הלהויש   -
אנא וודאו שלא לגרום לסוללות לבוא במגע עם מטבעות, מפתחות או חפצי מתכת   -

 אחרים. 
 הימנעו מעיוות של הסוללות.  -
 הוציאו את הסוללות כאשר אינכם מתכננים לעשות שימוש במכשיר לפרק זמן ארוך.  -
ורם לנזק ומשתך את האזור  לדליפה שלהן, דבר הג שימוש לא נכון בסוללות יכול לגרום   -

 סביב הסוללה, ויוצר סכנה של התלקחות, פיצוץ ופגיעה אישית. 
     השליכו סוללות משומשות בהתאם לתנאי הסביבה, ולא בפסולת הביתית.   -



 מכונות עם שלט רחוק –רשימת חלקים 

 

 מספר חלקים שם החלק מספר חלק

 4 גלגל וצמיג 1

 6 פין חיבור  2

 3 שיניים קטן גלגל  3

 1 גלגל שיניים בינוני  4

 1 גלגל שיניים גדול  5

 28 יחידת שרשרת )צבע שחור( 6

 25 יחידת שרשרת )צבע צהוב( 7

 2 מנעול ציר  8

 6 חורים )צבע אפור( 11מוט עם  9

 3 חורים )צבע צהוב(  11מוט עם  10

 4 (20Tגלגל שיניים קטן ) 11

 1 (40Tי )גלגל שיניים בינונ  12

 3 ( 60Tגלגל שיניים גדול ) 13

 2 פין מוט  14

 2 ציר ארוך  15

 1 ציר מנוע  16

 1 מחבר מוט 17

 1 ציר ארוך במיוחד  18

 6 חורים  3מוט עם  19

 2 חורים  5מוט עם  20

 5 חורים 3מוט כפול עם  21

 7 מסגרת מרובעת  22

 2 ציר קצר  23

 5 מסגרת ארוכה  24

 1 קיםכלי להפרדת חל 25

 26 פין עוגן  26

 13 ממיר שתיים לאחד  27

 1 מוט מרפק מעוקם 28

 4 שמאל –מעלות  90ממיר  29

 80T 1גלגל שיניים  30

 3 מנוע הילוכים עם מחבר חוטי  31

 1 שלט רחוק  32

 1 מחזיק מקלט/סוללות  33

 II 3גלגל שיניים תבריגי  34

 6 ציר בינוני  35

 1 יה קוביחלקי קרטון בצורת  36

 182  סך הכול

 

 36 



 מערכת השלט הרחוק –מכונות עם שלט רחוק 

הערכה מציעה לילדים התנסות חדשה עם צעצועים המופעלים באמצעות שלט רחוק. הערכה  

משלבת בין שלט רחוק בכרית מגע ושלושה מנועים עם הילוכים לתוך סט של רכיבי בנייה.  

מכונות, ולאחר מכן לשלוט בהן  לבניית סדרה שלבקוביות בנייה ילדים יכולים לעשות שימוש 

בעזרת ששה חיישנים קיבוליים )כריות מגע( בשלט הרחוק. ערכה זו מאפשרת לילדים ליצור  

 דגמים וללמוד אודות תחומי החשמל, הפיזיקה והמכניקה בדרך מעשית.

 

 : מערכת השלט הרחוק של המכונות 1איור 

 וללים: ניים הכלולים בתוך ערכה זו, הכמציג את החלקים האלקטרו 1איור 

 שלט רחוק .א

 מחזיק מקלט/סוללות .ב
 מנועי הילוכים )מופעלים באמצעות גלגלי שיניים( .ג

 

 שלט רחוק  . א
 עקרון הפעלה  .1

הרחוק, הקיבול ישתנה.  ברגע שאצבעות המשתמש מתקרבות לכרית המגע של השלט 

כמות הקיבולת  ( של גלגל ההנעה המשתייך לכרית המגע קובע אתICהמעגל המשולב )

בדרך זו, כרית המגע מסוגלת לאתר (. ɵוזווית  X ,Yטות )שהשתנתה וממיר אותה לקואורדינ

את תנועות האצבעות. לא רק שכרית המגע פשוטה וגמישה לשימוש, אלא גם ידידותית  

 לסביבה מכיוון שהיא מצמצמת את הרכיבים האלקטרוניים הדרושים להרכבת המוצר. 

 פרה אדום(:חוק אינ)שלט ר IRשלט רחוק  .2

השלט הרחוק עושה שימוש בקרן אינפרה אדומה לשליחת אותות בקרה למקלט. השלט 

  20 -כיווני )הקרן האינפרה אדומה צריכה להיפלט לכיוון המקלט( וכולל טווח מרחק קצר )כ

 מטרים, בדרך כלל(.  7רגל, או 

שלושת הסטים של כריות המגע תואמים לשלושת הפלטים שעל מחזיק  .3

ל מנועי הפלט מקלט/הסוללות משמאל לימין. כל סט של כריות מגע שולט בסיבוב שה

התואמים, אחת מסובבת אותם בכיוון השעון והשנייה כנגד כיוון השעון. ברגע  

קבלת, הרמקול ונורית החיווי יפיקו אפקטים של שנוגעים בכרית המגע והאות מת

 צליל ואור. 

 1יאה יצ

 2יציאה 

 1מנוע 

 2מנוע 

 3מנוע 

 3יציאה 



)אחת בכל סט(, בפעם הראשונה כך המשתמש רשאי לגעת בשלושת כריות המגע  .4

ת מנועי הפלט התואמים ניתנים להפעלה במקביל. אולם, המגע בשני הסטים  ששלוש 

וע קדימה של כריות המגע במקביל לא יגרום לשום פעולה מכיוון שהמנוע אינו יכול לנ

 ואחורה במקביל.
וא אינו העבירו את המפסק למצב כבוי כאשר הוולט( דרושות.  1.5) AAשתי סוללות  .5

 בחשמל. בשימוש וזאת על מנת לחסוך

 

  

 מחזיק מקלט/סוללות  .ב

המובנה יחליט באלו כריות   IC -מקבל הודעה מהשלט הרחוק, שבב ה IR -ברגע שמקלט ה

מגע תואמות נגעו, ולאחר מכן ימיר את הודעת הבקרה לפלטים חשמליים תואמים. שלוש 

כל פלט מספק זרם  לתוך מחזיק המקלט/הסוללות. וולט( מוכנסות בסדרות 1.5) AAסוללות 

 וולט.  3ישר של 

יית השליטה ערכה זו מציגה בפני הילדים את עקרונות התקשורת בכבלים ואת טכנולוג

פשוט זה הכולל שלושה פלטים רגילים תואמים. ערכה זו מנחה  IRמרחוק בעזרת שלט רחוק 

ות של שליטה מרחוק, ומעודדת אותם את הילדים לבנות דגמים ספציפיים עם פונקציות שונ

גמים יכולים  לעצב )לתכנן( ולבנות את הדגמים האישיים שלהם על ידי שימוש ביצירתיות. הד

שלב כמות של עד שלושה מנועים אותם ניתן להתקין בדרכים שונות על מנת כל אחד ל

למעלה או  לאפשר לדגמים לנוע בששה כיוונים )כלומר, קדימה או אחורה, שמאלה או ימינה,

 למטה(. 

לאחר שאתם מסיימים לשחק עם ערכה זו, אנא הוציאו את הסוללות ממחזיק 

ת עדיין יצרוך חשמל בכמות מסוימת גם המקלט/הסוללות מכיוון שמחזיק המקלט/הסוללו

 במצב הכן. הדבר יחסוך בחשמל וישמור על בטיחות המוצר שלכם.

  

 : הצד הקדמי של השלט הרחוק 2איור  : הצד האחורי של השלט הרחוק 3איור 

 : מחזיק מקלט/סוללות 4איור 

 כרית מגע

 נורית חיווי 

 IRמקרן 
 מתג

 רמקול 

סוללות   2הכניסו 

AA 1.5  וולט 

לחצו להחליקו  

את המכסה  

החוצה  

 לפתיחתו 

 IR ICמקלט  יציאות חשמל  3



 ם( עם מחבר חוטי מנוע הילוכים )ממונע באמצעות גלגל שיניי  .ג

. כאשר המנוע מופעל,  6-ו 5באיור   המבנה הפנימי של מנוע ההילוכים עם מחבר חוטי המוצג

מספק   Aההספק מועבר מהמנוע לתיבת ההילוכים, הכוללת שלושה סטים של הילוכים: סט 

מספק להילוך יחס של  C, וסט 8-ל 28מספק להילוך יחס של  B, סט 8-ל 20להילוך יחס של 

.  1-ל 32.8125. כלומר. X  28/8 X 30/8 20/8כת הינו . יחס ההילוך הכולל של המער8-ל 30

.  Xפעמים על מנת לסובב פעם אחת את ציר  32.8125במילים אחרות, על המנוע להסתובב 

שבמערכת זו יסתובב  Xסיבובים/בדקה, ציר  32000במידה והמנוע מסתובב במהירות של 

אולם מומנט  32תקטן פי  Xילים אחרות, מהירות ציר סיבובים/בדקה. במ 100במהירות של 

 . 32ב( יגדל פי הפיתול )כוח הסיבו

 

הילוכים הם גלגלים עם שיניים עליהם. השיניים, או גלגלי השיניים, של רשת הילוכים אחת 

עם שיניים של הילוך אחר להעברת כוח ביניהם. שילוב של שני הילוכים )גלגלי שיניים( או  

תמסורות עם הילוכים  שם תמסורת, או רכבת הילוכים. באפשרותכם לראות יותר נקרא ב

תיבות הילוכים ניתן למצוא בתוך מערכת  מרושתים בתוך צעצועים ישנים או שעונים ישנים.

התמסורת של כלי רכב, המשלבות בין הילוכים מרושתים בגדלים שונים. דבר זה מאפשר 

 שונות.  לנהג המכונית להחליף בקלות בין מהירויות

באפשרותכם ללמוד כיצד הילוכים פועלים ומדוע  האם אתם יודעים כיצד פועלים הילוכים? 

הם יעילים על ידי קריאת מדריך זה ובניית הדגמים שבערכה זו העושים שימוש בהילוכים.  

קוביות הבנייה שבערכה זו תוכננו על סמך המספר עשר והכפולות שלו, כולל את גודלם של 

הופך את תהליך הרכבת חק בין החורים או ההילוכים הייחודיים. זה מה שהרכיבים, המר

ההילוכים לפשוט וקל ומאפשר לחשב בצורה נוחה את יחס ההילוך או לשנות את מהירות 

העושים שימוש במספר שבע או שמונה  הסיבוב. בשונה מעיצובים אחרים של הילוכים

מטרה לשמש אמצעי מושלם ללימוד של כמספר הבסיס שלהם, הילוכים אלה הורכבו ונוצרו ב

ם המדעים מכיוון שהם פשוטים וקלים להרכבה ופשוט וקל לחשב את יחסי ילדים את תחו

 ההילוכים )מוסבר להלן(.

אנו ממליצים על תהליך למידה הדרגתי של שימוש בהילוכים אלה, אשר מתחיל עם הרכבות 

הרכיבים. לאחר שתסיימו להרכיב  מאוד בסיסיות במטרה להבין כיצד כל רכיב מתחבר לשאר 

ספר הוראות זה ולאחר שתבינו כיצד לעשות שימוש ברכבות ההילוכים,  את כל הדגמים שב

באפשרותכם להפעיל את היצירתיות הבלתי מוגבלת שלכם ולתכנן כלי רכב ומכונות 

 בעצמכם. תנו לדמיון שלכם להנחות אתכם!

בהם שימוש. מצאו את ההילוכים בתוך   כעת בואו נסתכל מקרוב על הילוכים וכיצד לעשות

גלגלים המכילים מספר רב של חפצים בצורת שיניים היוצאים מהקצוות שלהם הערכה זו. 

הינם הילוכים. שני הילוכים יכולים להשתלב האחד עם השני בעזרת השיניים בקצוות. ברגע  

המשתלבות של שהילוך אחד מסתובב, ההילוך האחר יונע על מנת להסתובב גם כן. השיניים 

 )כוח סיבובי( ותנועת סיבוב. שני ההילוכים מעבירות מומנט פיתול

 מנוע  מנוע 



ההילוך הגדול כולל מספר גדול יותר של שיניים מאשר ההילוך הקטן. למרות מספר השיניים  

או גודל ההילוכים, כל השיניים בכל ההילוכים שבאותה מערכת הילוכים חייבות להיות בגודל  

ם מנוגדים. כאשר  וטות, הנהג וההילוכים המונעים יסתובבו בכיווניזהה. ברכבות הילוכים פש

ההילוך השלישי מוכנס בין הילוך הנהג לבין ההילוך המונע, וגורם להם להסתובב באותו כיוון,  

 הדבר נקרא בשם הילוך סרק.

וגם   20T  ,40T ,60T  ,80Tההילוכים שבמערכת הילוכים זו מגיעים בחמישה גדלים שונים: 

160Tים הגדולים במיוחד. ילוכ, הה 

ילוכים נתמכים והן הילוכים משופעים. ערכה זו מכילה "הילוכים  הן הסט ההילוכים כולל 

נתמכים" המשתלבים באותו מישור ומווסתים את המהירות או את כיוון הסיבוב של המוטות, 

רות  וגם "הילוכים משופעים" )הקצוות המשופעים של ההילוכים( המשתלבים יחד בזוויות יש

 ת לשינוי מישור הסיבוב. למישור הסיבוב ההתחלתי של ההילוכים והמוטו

 

 

 

: השילוב של ההילוכים יכול להעביר  7איור 

ביעילות כוח שיגרום לתנועת סיבוב. העיגול  

האדום מייצג את הקוטר של התמסורת  

בפועל, הנקרא בשם קוטר זווית שיפוע.  

צורתן המיוחדת של השיניים מאפשרת  

שילוב חלק ומעביר כוח לאורך זווית  

 השיפוע. 

 : חישוב יחס הילוכים 8איור 

 אינו כלול בערכה זו  160Tהילוך   ➢

 אינו כלול בערכה זו  160Tהילוך   ➢

 : הילוכים 9איור 

 שינייםגלגל  –הילוך 

  40הילוך מונע עם 

 ניים שי
 מנוע 



 אודות הילוכים   - מכונות עם שלט רחוק 

זווית השיפוע של ההילוכים שמערכת הילוכים זו הינו פרופורציונלי למספר השיניים של קוטר 

מ"מ בעוד שקוטר  20ו  ינה 20Tההילוך. במילים אחרות, קוטר זווית השיפוע של הילוכים 

. שוב, קטרי זוויות השיפוע הם העיגולים Nמ"  40הינו  40Tזווית השיפוע של הילוכים  

 . 11וך המשולבות כמוצג באיור הדמיוניים בין שיני ההיל

 

לכן באפשרותכם למקם בקלות את שני ההילוכים על גבי מוט או מסגרת כך שישתלבו יחד  

ההילוכים תוכננו בעזרת אותו רעיון פשוט בצורה   בצורה חלקה. הגדלים האחרים של

 לוכים הפועלות.אלגנטית, כך שכל ההילוכים ניתנים להרכבה בקלות לתוך רכבות ההי

וגם   40Tאם להנחיות לעיל, האם אתם יכולים לגלות ולחשב כמה חורים ישנם בין הילוך בהת

60T ?ברגע שהם משתלבים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: התמסורת בין קווי השיפוע בעת  11איור 

 השתלבותם של שני הילוכים 

 : הילוך )גלגל שיניים( 10איור 

 1הבנת הילוכים 

ובשני צירים קטנים להרכבת   40T, הילוך 20Tהשתמשו בהילוך  .1

 . 12המבנה המוצג באיור 

  Bעל מנת לגרום להילוך  Aכמה פעמים עליכם לסובב את הילוך  .2

 להסתובב פעם אחת? 

 . 2:1, יחס ההילוכים הינו 40Tוך  מניע היל  20Tתראו שכאשר הילוך  .3

כלומר: יחס ההילוכים = מספר השיניים של ההילוך המונע לחלק למספר  

 (. 2:1) 2:1=   20:  40השיניים של ההילוך המניע = 

שתלבות  כמו כן תראו גם שברגע שהשיניים של שני ההילוכים מ .4

 יחד, שני ההילוכים מסתובבים בכיוונים מנוגדים. 

 2הבנת הילוכים 

אחד, בשני צירים קטנים   40T, בהילוך 20Tתמשו בהילוכים  הש .1

 . 13ובציר בינוני אחד להרכבת המבנה המוצג באיור  

  Bעל מנת לגרום להילוך  Aכמה פעמים עליכם לסובב את הילוך  .2

 להסתובב פעם אחת? 

ף יחס ההילוכים הינו  40Tמניע הילוך   20Tתראו שכאשר הילוך  .3

פר השיניים שבהילוך המונע  , כלומר יחס ההילוכים הינו מס2:1

 לחלק למספר השיניים שבהילוך המניע. 

כמו כן תראו שברגע שהילוך סרק מוכנס בין שני ההילוכים,   .4

 מסתובבים כעת באותו כיוון.  Bוגם   Aהילוכים 

במקום   B- ו Aלהכניס שני הילוכי סרק בין הילוכים  במידה והיה עליכם

   מסתובבים? B-ו Aבהילוך אחד בלבד, לאיזה כיוון היו  

 הילוך סרק 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3הבנת הילוכים 

, בשני צירים קטנים  60T, שני הילוכים 20Tהשתמשו בהילוכים   .1

 . 14ובציר בינוני אחד להרכבת המבנה המוצג באיור  

  Dמנת לגרום להילוך על   Aכמה פעמים עליכם לסובב את הילוך  .2

 להסתובב פעם אחת? 

הינו    60T Bלהנעת הילוך   20T Aשיחס ההילוכים עבור הילוך תראו  .3

 60T  Dלהנעת הילוך   20T C, בעוד שיחס ההילוכים עבור הילוך 3:1

 . 3:1הינו 

לכן יחס ההילוכים הכולל = מספר השיניים של ההילוך המונע/ מספר  

 X  60/20 =3/1X3/1   =9/1  ( =9:1 ) 60/20השיניים של ההילוך המניע = 

(  Cוגם  Bשהציר של ההילוכים המורכב )כמו כן תראו גם שברגע  .4

 ( מסתובבים באותו כיוון. D( והאחרון )Aכנס, ההילוך הראשון )מו

, מדוע ההילוכים  Xנוסף מתווסף לציר הקטן במיקום   20Tכאשר הילוך אדום 

 אינם מסתובבים? 

 4הבנת הילוכים 

אדום   20Tכחול נוסף, הילוך  40Tוסיפו הילוך במבנה הקודם, ה  .1

 . 15וציר בינוני להרכבת המבנה כמוצג באיור 

צריך   Xבמיקום   20Tהאם אתם יכולים לחשב כמה פעמים הילוך  .2

 להסתובב פעם אחת?  Dלהסתובב על מנת לגרום להילוך 

סובבו אותו בעצמכם וספרו כמה פעמים הוא מסתובב. האם   .3

 ים?  החישובים שלכם היו נכונ

 5הבנת הילוכים 

ההילוכים משתלבים בתור הילוכים משופעים בזוויות  מציג את   15איור 

ישרות. החישובים של יחס ההילוכים ועקרונות כיווני הסיבוב זהים לאלו  

 שבהילוכים הנשענים. 

 

 : הילוכים משתלבים בתור הילוכים נשענים בזוויות ישרות. 16איור 

 15איור 

 14איור 



 

 

 

 6הילוכים הבנת 

 הילוכי תולעת 

ההילוכים שבערכה זו יכולים להשתלב בדרך נוספת. הילוך תולעת וגלגל הילוכים משולבים 

יחד כמו תיבת הילוכים בצורת תולעת. ברגע שתיבת ההילוכים בצורת תולעת מסתובבת  

  40חו את ההילוך הכחול הכולל פעם אחת, גלגל ההילוך מסתובב רק למרחק של שן אחת. ק

עד מנת להשיג ירידה עצומה במהירות ועלייה   40:1ים יהיה שיניים כדוגמא, יחס ההילוכ

ומומנט   40במומנט הפיתול. כאשר לא נלקח בחשבון החיכוך, ירידת המהירות מגיעה לפי  

מאפיין  . נוסף על כך, המבנה של תיבת ההילוכים בצורת תולעת כולל גם 40הפיתול גדל פי 

כולל מאפיין נוסף: התמסורת יכולה נוסף על כך, מבנה של תיבת ההילוכים בצורת תולעת  

.  לעבור רק מההילוך בצורת תולעת לגלגל ההילוכים, אולם אינה יכולה לעבור בצורה הפוכה

בשל מאפיין זה, ניתן לעשות שימוש בתיבת ההילוכים בצורת תולעת רק לשם הפחתת 

תות ה. מסיבה זו, נוהגים לעשות בו שימוש ברכיב הפתיחה של דלהמהירות ולא לשם האצ

 מוסך במטרה למנוע את האפשרות של דלת שנופלת באופן בלתי צפוי. 

הדוגמאות שלהלן ממחישות את הרכבת המסגרות, ההילוכים והצירים. ההילוכים פשוטים  

סגרות כוללות וקלים להתקנה על המוטות והמסגרות שבתוך ערכה זו, מכיוון שהמוטות והמ

מ"מ. קטרי זווית השיפוע מגיעים   10 במרווחים הולכים וגדלים שלחורים הממוקמים 

ינו דוגמא נוספת המציגה הילוכים המשתלבים בתור הילוכים נשענים בזווית ישרה.  ה 17איור 

עם חורים מובנים של זווית שיפוע, פועל כבמה מסתובבת כאן עליה ניתן להרכיב   80Tהילוך  

 את מבנה המסגרת. 

 : מבנה של תיבת הילוכים בצורת תולעת 18איור 

תיבת הילוכים  

 מסתובבת 

 גלגל הילוך 

 הילוך תולעת 



 10מ"מ, ולכן המרחק בין נקודות המרכז של ההילוכים הינן בכפולות של  20במכפלות של 

 מ"מ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20איור  19איור 



 מכונית   – 1דגם 

 

 

 טיפים להרכבה:

מ"מ מהמסגרת כך  1ם חייב להיות במרווח של וכיהארהציר הננעל על פני הצירים  •

 שהצירים יכולים להסתובב בצורה חלקה.

 "  על מנת להרים את פין העיגון. A"  -השתמשו בקצה של הכלי המפריד המסומן ב •

במידה והמנוע אינו פועל, בדקו לוודא כי חיבור חוטי החשמל של המנוע והפלט של  •

 הסוללות אינן ריקות. ו ש, אמחזיק המקלט/הסוללות מחוברים היטב

 

 

 

 גובה( )  X 13)רוחב(   X 10.5)אורך(   18גודל )ס"מ(: 

 כיצד להפעיל: 

 הפעילו את המפסק בשלט הרחוק.  .1

(  5( או )2געו בכרית המגע ) .2

שבשלט הרחוק להפעלת המנוע  

המחובר לפלט התואם לו  

)האמצעי( שבמחזיק  

המקלט/הסוללות, ודגם המכונית  

 ייסע קדימה ואחורה. 

 כיצד להפעיל: 



 מכונית   – 1דגם 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הרכבה הושלמה



 כלי רכב עם שלושה גלגלים  – 2דגם 

 

 

 טיפים להרכבה:

ההילוכים )גלגלי השיניים( האדומים שעל הציר המניע צריכים להיות ממוקמים   •

 להסתובב בצורה חלקה.מ"מ ממוט המרפק המעוקם כך שהם יכולים  1במרחק של 

 " על מנת להרים את הפין. Aה של הכלי המפריד המסומן באות " ו בקצהשתמש •

במידה והמנוע אינו פועל, בדקו לוודא כי חיבור חוטי החשמל של המנוע והפלט של  •

 מחזיק המקלט/הסוללות מחוברים היטב, או שהסוללות אינן ריקות. 

 

 כיצד להפעיל: 

 הרחוק. הפעילו את המפסק בשלט  .1
( שבשלט הרחוק להפעלת המנוע המחובר לפלט התואם 4)( או 1געו בכרית המגע ) .2

 כלי הרכב עם שלושה גלגלים( שבמחזיק המקלט/הסוללות, ודגם השמאלילו )

 יסתובב בכיוון השעון או כנגד כיוון השעון. 

( בשלט הרחוק להפעלת המנוע המחובר לפלט התואם לו  6( או )3געו בכרית המגע ) .3

תובב בכיוון  ד ימין( במחזיק המקלט/הסוללות, וכלי הרכב עם שלושה גלגלים יס)בצ

 השעון או כנגד כיוון השעון. 

(( בשלט הרחוק במקביל וכלי הרכב עם  4)-( ו3( )או )6)-( ו1געו בכריות המגע ) .4

 שלושה גלגלים ימשיך להסתובב סביב.

 

 

 

 

 גובה( )  X 11)רוחב(   X 21)אורך(   22גודל )ס"מ(: 



 

 אתגר: 

 ים ברברס בעזרת השלט הרחוק.מסוהחנו את כלי הרכב עם שלושה גלגלים בשטח 

ציירו ריבוע או הניחו גיליון נייר על הרצפה ליצירת מקום חנייה. נסו לשלוט בכלי הרכב על 

מנת להזיז אותו לאחור, וראו אם אתם יכולים להחנות אותו בצורה מושלמת בתוך הקווים של  

 אזור החנייה.  

 

 

 הרכבה הושלמה



 עגורן   – 3דגם 

 

 

 

 טיפים להרכבה:

 במקומו. BOTכלפי מעלה להחזקת הילוך  Bכלפי מטה ועל הילוך  Aלוך לחצו על הי •

מ"מ הרחק מהמסגרת כך  1הגלגלים ושרשרת ההנעה חייבים להיות במרווח של   •

 שיוכלו להסתובב בצורה חלקה.

 " על מנת להרים את פין העיגון. Aהמפריד המסומן באות " השתמשו בקצה הכלי  •

א כי חיבור חוטי החשמל של המנוע והפלט של במידה והמנוע אינו פועל, בדקו לווד •

 מחזיק המקלט/הסוללות מחוברים היטב, או שהסוללות אינן ריקות. 

 

 כיצד להפעיל: 

 הפעילו את המפסק בשלט הרחוק.  .1

להנמכה או להגבהה של זרוע העגורן  הרחוק  ( שבשלט5( או )2געו בכרית המגע ) .2

 מעלות.  90-הארוכה. אין להרים בגובה של יותר מ
בכיוון   80T( בשלט הרחוק על מנת לסובב את הילוך 6( או )3עו בכרית המגע )ג .3

מעלות אחרת חוט   270-השעון או כנגד כיוון השעון. אל תסובבו אותו ביותר מ

 החשמל יתעקם.
 להנעת העגורן קדימה או אחורה.( 4)-( ו1געו בכריות המגע ) .4

  

 )גובה(   X 46)רוחב(   X 12)אורך(   23גודל )ס"מ(: 



 

 

 

 

 

 



 עגורן   – 3דגם 

 

 

 

 

 

 הרכבה הושלמה
מקטין את  

 3המהירות פי 

מקטין את המהירות פי  

120 

מקטין את המהירות פי  

12 



 )דחפור( בולדוזר  – 4דגם 

 

 

 טיפים להרכבה:

  1ההילוכים )גלגלי השיניים( והגלגלים שעל צירי ההנעה חייבים להישאר במרווח של  •

 מ"מ מהמסגרת כך שיכולו להסתובב בצורה חלקה. 

 " על מנת להרים את פין העיגון. Aהשתמשו בקצה הכלי המפריד המסומן באות "  •

החשמל של המנוע והפלט של  וטי במידה והמנוע אינו פועל, בדקו לוודא כי חיבור ח •

 מחזיק המקלט/הסוללות מחוברים היטב, או שהסוללות אינן ריקות. 

 

 כיצד להפעיל: 

 הפעילו את המפסק בשלט הרחוק.  .1
לפרק זמן קצר בתחילה ולאחר מכן געו  ( שבשלט הרחוק 5( או )3געו בכרית המגע ) .2

יוון השעון ולאחר בכ( במקביל כך שהדחפור יסתובב מעט קודם 1( וגם )3בכריות )

 מכן קדימה. 

( להנמכתו שוב למטה. אין 5להגבהת הלהב ובכרית המגע )( 2געו בכרית המגע ) .3

 מעלות.  90-להגביה את הלהב ביותר מ

 

 אתגר: 

השתמשו בשלט הרחוק להזזת הקוביות לתוך האזור המיועד לכך בעזרת הלהב של  

 הדחפור. 

זרת מספר בעצרו שטח יעד בעזרת מספר קוביות בנייה או 

 חתיכות קרטון )אינן כלולות בערכה זו( כמוצג כאן. 

 

 

 )גובה(   X 21)רוחב(   X 16)אורך(   32גודל )ס"מ(: 



 

 

 

 



 

 

 

 הרכבה הושלמה

מקטין את המהירות פי  

120 



 מכונית אספנות   – 5דגם 

 

  

 טיפים להרכבה:

מ"מ בין הגלגלים ושרשרת ההנעה לבין המסגרת כך    1יש לשמור על מרווח של  •

 שיסתובבו בצורה חלקה.

 פין העיגון. " על מנת להרים את Aהשתמשו בקצה הכלי המפריד המסומן באות "  •

במידה והמנוע אינו פועל, בדקו לוודא כי חיבור חוטי החשמל של המנוע והפלט של  •

 מחזיק המקלט/הסוללות מחוברים היטב, או שהסוללות אינן ריקות. 

 

 כיצד להפעיל: 

 הפעילו את המפסק בשלט הרחוק.  .1
ב על מנת לגרום לדגם המכונית להסתוב( שבשלט הרחוק 6( או )3המגע )געו בכרית  .2

 בכיוון השעון או כנגד כיוון השעון.

( בשלט הרחוק על מנת לגרום לדגם המכונית לנוע  4( או )1געו בכרית המגע ) .3

 קדימה או אחורה. 

 

 אתגר: 

 החנו את רכב האספנות באזור מסוים ברברס בעזרת השלט הרחוק.

בוע או הניחו גיליון נייר על הרצפה על מנת ליצור מקום  ציירו רי

שתנוע לאחור, וראו אם אתם יכולים  לשלוט במכונית חנייה. נסו 

 להחנות אותה כנדרש בתוך קווי אזור החנייה. 

 

 )גובה(   X 21)רוחב(   X 16)אורך(   32גודל )ס"מ(: 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מקטין את המהירות פי  

3 

מקטין את  

 30המהירות פי 

 הרכבה הושלמה



 IIדחפור  – 6דגם 

 

 

 טיפים להרכבה:

  1ההילוכים )גלגלי השיניים( והגלגלים שעל צירי ההנעה חייבים להישאר במרווח של  •

 שיכולו להסתובב בצורה חלקה. מהמסגרת כךהאחד מהשני או מ"מ 

 " על מנת להרים את פין העיגון. Aהשתמשו בקצה הכלי המפריד המסומן באות "  •

חוטי החשמל של המנוע והפלט של  במידה והמנוע אינו פועל, בדקו לוודא כי חיבור  •

 מחזיק המקלט/הסוללות מחוברים היטב, או שהסוללות אינן ריקות. 

 

 כיצד להפעיל: 

 ק בשלט הרחוק. הפעילו את המפס .1
לפרק זמן קצר בתחילה ולאחר מכן על כרית ( שבשלט הרחוק 3געו בכרית המגע ) .2

 בתחילה ולאחר מכן קדימה.( כך שהדחפור יסתובב מעט כנגד כיוון השעון 1המגע )

( על 6על מנת לסובב את הלהב בכיוון השעון ובכירת המגע )( 2געו בכרית המגע ) .3

 השעון. מנת לסובב את הלהב כנגד כיוון 

 

 אתגר: 

השתמשו בשלט הרחוק על מנת להעביר את הקוביות לאזור ייעודי בעזרת הלהב של  

 הדחפור. 

רות או  צרו שטח יעד בעזרת מספר קוביות בנייה אח

בעזרת מספר חתיכות קרטון )לא כלולות בערכה זו( 

 כמוצג כאן. 

  

 )גובה(   X 18.5)רוחב(   X 14.5)אורך(   39גודל )ס"מ(: 



 

 

 

 

 

אחרי חיבור  להתקין את המנוע יש 

 הציר הבינוני להילוך התולעת. 



 

 

 

 

 

 

 

 תקריב של מכלול ההילוך 

 80T  הילוךאבטחת 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מקטין את  

 2המהירות פי 

מקטין את  

 20המהירות פי 

 הרכבה הושלמה
כוונו את הלהב  

פעיל  על מנת לה

את הדחפור  

 בצורה תקינה. 

מקטין את  

 36המהירות פי 



 מכונית מתקפלת   – 7דגם 

 

 

 טיפים להרכבה:

  1שעל ציר ההנעה חייבים להישאר במרווח של האדומים ההילוכים )גלגלי השיניים(   •

 כך שיכולו להסתובב בצורה חלקה. מהחוטמ"מ 

 " על מנת להרים את פין העיגון. Aהשתמשו בקצה הכלי המפריד המסומן באות "  •

של המנוע והפלט של במידה והמנוע אינו פועל, בדקו לוודא כי חיבור חוטי החשמל  •

 ו שהסוללות אינן ריקות. מחזיק המקלט/הסוללות מחוברים היטב, א

 

 כיצד להפעיל: 

 הפעילו את המפסק בשלט הרחוק.  .1

(( במקביל, והמכונית תמשיך להסתובב  6)-( ו1( )או )4)-ו ( 3געו בכרית המגע ) .2

 סביב.  

 קדימה )או אחורה(. (( יחד והמכונית תנוע4)-( ו6( )או )1)-( ו3געו בכרית המגע ) .3

(  5מנגנון הקיפול של המכונית וגעו בכרית המגע )( להפעלת 2געו בכרית המגע ) .4

 לשחרור המנגנון.

 

 אתגר: 

 ייעודי ברברס בעזרת השלט הרחוק.החנו את המכונית המתקפלת בשטח 

ציירו ריבוע או הניחו גיליון נייר על הרצפה על מנת ליצור מקום חנייה.  

להחנות נית שתנוע לאחור, וראו אם אתם יכולים נסו לשלוט במכו

 אותה כנדרש בתוך קווי אזור החנייה. 

 

 

 
 

 )גובה(  X 14)רוחב(   X 17.5)אורך(   34גודל )ס"מ(: 



 

 

 

 

 

 Sשימו לב לכיוון הילוך 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מקטין את  

 120המהירות פי 

 הרכבה הושלמה



 מכונית פורמולה   – 8דגם 

 

  

 טיפים להרכבה:

כך שיכולו להסתובב בצורה  מ"מ מהמסגרת 1יש להרחיק את הגלגלים במרחק של  •

 חלקה.

 " על מנת להרים את פין העיגון. Aות " השתמשו בקצה הכלי המפריד המסומן בא •

במידה והמנוע אינו פועל, בדקו לוודא כי חיבור חוטי החשמל של המנוע והפלט של  •

 מחזיק המקלט/הסוללות מחוברים היטב, או שהסוללות אינן ריקות. 

 

 כיצד להפעיל: 

 מפסק בשלט הרחוק. הפעילו את ה .1

מתנתקים מהרצפה, לאחר מכן  עד שהצמיגים הקדמיים עולים ו ( 2געו בכרית המגע ) .2

והמכונית  (( שבשלט הרחוק במקביל 6)-( ו1( )או )4)-( ו3געו בכרית המגע )

 תמשיך להסתובב סביב.  הפורמולה 

והמכונית  ( 5וגעו בכרית המגע ) והמכונית תעלה למעלה: (2געו בכרית המגע ) .3

 תשתחרר שוב ותרד למטה.

 

 אתגר: 

 ודי ברברס בעזרת השלט הרחוק.החנו את מכונית הפורמולה בשטח ייע

ציירו ריבוע או הניחו גיליון נייר על הרצפה על מנת ליצור מקום  

חנייה. נסו לשלוט במכונית שתנוע לאחור, וראו אם אתם יכולים  

 בתוך קווי אזור החנייה. להחנות אותה כנדרש 

 

 

 )גובה(   X 17)רוחב(   X 23)אורך(   41גודל )ס"מ(: 



 

 

 

 

 

 

שימו לב לכיוון  

 ההילוך 



 

 

 

 

 

מקטין את  

 120המהירות פי 

 הרכבה הושלמה



 דחפור עם שלושה להבים  – 9דגם 

 

 

 טיפים להרכבה:

מ"מ ממוט המרפק המעוקם   1חיק את ההילוכים )גלגלי השיניים( במרחק של יש להר •

 כך שיכולו להסתובב בצורה חלקה.  או מהמסגרת

 " על מנת להרים את פין העיגון. Aהשתמשו בקצה הכלי המפריד המסומן באות "  •

במידה והמנוע אינו פועל, בדקו לוודא כי חיבור חוטי החשמל של המנוע והפלט של  •

 לט/הסוללות מחוברים היטב, או שהסוללות אינן ריקות. מחזיק המק

  

 כיצד להפעיל: 

 הפעילו את המפסק בשלט הרחוק.  .1

(( שבשלט הרחוק במקביל כך שהדחפור עם 6)-( ו1( )או )4)-( ו3געו בכרית המגע ) .2

 שלושה להבים ימשיך להסתובב סביב.

שחרור הלהבים ( ל5להרמת שלושת הלהבים וגעו בכרית המגע ) 2געו בכרית המגע  .3

 מעלות.  90-חזרה למטה. אין להרים את הלהבים לגובה של יותר מ

 

 אתגר: 

בעזרת השלט הרחוק העבירו קוביות בנייה לשטח ייעודי  

 בעזרת הלהבים של הדחפור.

צרו שטח יעד בעזרת מספר קוביות בנייה אחרות או בעזרת 

 מספר חתיכות קרטון )לא כלולות בערכה זו( כמוצג כאן. 

 

 

 )גובה(   X 19)רוחב(   X 43)אורך(   37גודל )ס"מ(: 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

מקטין את  

 120המהירות פי 

את זווית הלהב ניתן  

 לכוון בצורה ידנית 

 הרכבה הושלמה



 זרוע רובוטית – 10דגם 

 

  

 

 טיפים להרכבה:

כלפי מעלה על מנת לאבטח את הילוך  Bכלפי מטה ואת הילוך  Aדחפו את הילוך  •

BOT .במקומו 

דאגו תמיד להשאיר את ההילוך כנגד מרכז הילוך התולעת כאשר רוצים לשלב אותם  •

 יחד. כך הם יפעלו בצורה חלקה.

האדום   Aבצורה יציבה באמצעות דחיפת הילוך עה המוצג כאן שמרו על ציר ההנ •

האדום שישתלב עם הילוך  Cהאדום כלפי מעלה, והעברת הילוך  Bכלפי מטה, הילוך 

 התולעת.

 

 כיצד להפעיל: 

 הפעילו את המפסק בשלט הרחוק.  .1

 התפסנית.( שבשלט הרחוק על מנת לסגור או לפתוח את 6( או )3געו בכרית המגע ) .2

על מנת לסובב את הזרוע בשלמותה בכיוון השעון או כנגד  5או  2ת המגע געו בכרי .3

 מעלות.  180-כיוון השעון. אל תסובבו אותה ביותר מ

( להנמכה או להגבהה של הזרוע. אין להרים אותה יותר 4( או )1געו בכרית המגע ) .4

 מעלות.  90-גבוה מ

 

 

 )גובה(   X 28)רוחב(   X 16)אורך(   32גודל )ס"מ(: 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

הכניסו את פין המוט  

לאבטחת ההילוך הגדול  

קודם ולאחר מכן הכניסו  

 את הציר הבינוני. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הרכבה הושלמה

מקטין את  

 60המהירות פי 

מקטין את  

 60המהירות פי 

מקטין את  

 80המהירות פי 

הרכיבו אתגרים לזרוע  

הרובוטית שלכם.  

לדוגמא, נסו להזיז כוס  

 מנייר 



 15סעיף  FCCהצהרת 

( חל איסור  1. הפעלת המכשיר כפופה לשני התנאים הבאים: )FCC -של חוקי ה 15כשיר זה תואם את סעיף  מ

( מכשיר זה חייב לקבל כל הפרעה נקלטת, לרבות הפרעה שעשויה  2על מכשיר זה לגרום להפרעה מזיקה וגם ) 

 לגרום להפעלה לא רצויה. 

האחראי על התאימות עלולים לגרום לביטול סמכותו  קיבלו אישור ברור מצד הגורם שינויים או התאמות שלא 

 של המשתמש להפעיל את הציוד.

  -של חוקי ה 15, בהתאם לסעיף Bשימו לב: ציוד זה נבדק ונמצא תואם להגבלות עבור מכשיר דיגיטלי דרוג 

FCCהתקנה ביתית. ציוד זה מייצר . הגבלות אלה נועדו לספק הגנה סבירה מפני הפרעה מזיקה במקרה של  ,

אנרגיה של תדר רדיו ובמידה ואינו מותקן ונמצא בשימוש בהתאם להוראות, עשוי   עושה שימוש ויכול להקרין

לגרום להפרעה מזיקה לתקשורת הרדיו. אולם, אין כל ערבות לכך שהפרעה לא תתרחש בהתקנה מסוימת.  

ניתן לקבוע באמצעות כיבוי   רי הרדיו או הטלוויזיה, אותה במידה וציוד זה גורם להפרעה מזיקה לקליטת שידו 

 והפעלה של הציוד, אנו מעודדים את המשתמש לנסות ולתקן את ההפרעה באמצעות אחד הדברים הבאים: 

 כוונו מחדש או מקמו מחדש את אנטנת הקליטה.  -
 הגדילו את ההפרדה בין הציוד לבין המקלט.  -

 בר המקלט. שונה מהמעגל החשמלי אליו מחוחברו את הציוד לשקע חשמל במעגל חשמלי  -
 היוועצו עם הספק או עם טכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה לקבלת סיוע. -

 . R.O.C, טאיוואן,  ,Taichung, בע"מ,  Genius Toy Taiwanחברת  ©

 . Thames & Kosmos, LLC, Providence, RI, USA,  2017 ,2016 ,2015 ,2014 ,2012 ,2010  ©מהדורה שביעית 

Thames & Kosmos® רשום של חברת   הינו סימן מסחרThames & Kosmos, LLC. 

עבודה זו, כולל כל החלקים שלה, מוגנים באמצעות זכויות יוצרים. כל שימוש מחוץ להגבלות הספציפיות של  

חוק זכויות היוצרים ללא הסכמה מצד המפרסם אסור ויביא לידי ענישה על פי חוק. הדבר חל במיוחד על  

ואחסנה ועיבוד במערכות וברשתות תקשורת אלקטרוניות. אין אנו  מיקרופילם , תרגומים, צילום שכפולים 

 מבטיחים כי כל החומר שבעבודה זו פטורה מזכויות יוצרים של הגנה אחרת. 

וגם    R.O.C, טאיוואן, ,Taichungבע"מ,  Genius Toy Taiwanהאיורים והתמונות שמופיעים במדריך זה: חברת 

Thames & Kosmos . 

אתר את הגורמים המחזיקים בזכויות על התמונות עבור כל התמונות שהינן  המפרסם עשה כל מאמץ ל

בשימוש. במידה ובמקרה מסוים בעלים של זכויות על תמונות לא עודכנו, הם מתבקשים לספק עדות לידי  

עבור תמונה בהתאם לתקן  המפרסם באשר לזכויות שלהם על התמונות כך שהם זכאים לקבל תשלום  

 התעשייתי. 

 . Thames & Kosmos, LLC .Providence, RI 02903ן אמריקה על ידי חברת מופץ בצפו

 .www.thamesandkosmos.com: כתובת אינטרנט:  2872-587-800מספר טלפון: 

 Thames & Kosmos UK LP. .Cranbrook, Kent TN17 3HEמופץ בבריטניה על ידי חברת  

 .www.thamesandkosmos.co.uk: אתר אינטרנט:  713000 01580ר טלפון: מספ

 אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע שינויים טכניים. 

 הודפס בטאיוואן. 

 

 

http://www.thamesandkosmos.com/
http://www.thamesandkosmos.co.uk/

