
 

 

 

 מדריך ניסויים 

 רובוטים חייזריים
 וס שוק הנד 



 
 

 מידע בטיחותי 

מוצר זה אינו מתאים לשימוש על ידי   אזהרה!

חלקים   –. סכנה לחנק 3לדים מתחת לגיל  י

 קטנים עשויים להיבלע או להישאף פנימה. 

יזה ואת ההוראות  מרי האר שמרו את חו

 אצלכם היות שהם מכילים מידע חשוב. 

יסוי ואת הדגמים  אחסנו את חומרי הנ

מורכבים הרחק מהישג ידם של ילדים  ה

 קטנים. 

הדגמים נועדו לשימוש במקום סגור בלבד. אין  

 לעשות שימוש בדגמים שלכם בתוך ארגז חול. 

 המלצה בטיחותית בנוגע לסוללות

וולט,   AA (1.5דרושות שתי סוללות   -

 ( להפעלה. LR6סוג 

המגעים  אין לגרום לקצר חשמלי של  -

ם  צר חשמלי עלול לגרוהחשמליים. ק

להתחממות יתר של חוטי החשמל  

 ולפיצוץ של הסוללות. 

אין לערבב בין סוגים שונים של   -

סוללות )למשל, סוללות נטענות  

וסטנדרטיות( או בין סוללות חדשות  

 ומשומשות. 
ישנות וסוללות    אין לערבב בין סוללות -

 חדשות. 
  אין לערבב בין סוללות אלקליות, -

, או נטענות  אבץ(-רגילות )פחמן

 קדמיום(. -)ניקל
יש להכניס את הסוללות עם   -

הקוטביות הנכונה שלהן. דחפו אותן  

בעדינות לתוך תא הסוללות. עיינו  

 . 2בעמוד  
סגרו תמיד את תא הסוללות עם   -

 המכסה. 

מחדש סוללות לא  אין להטעין  -

 נטענות. הן עלולות להתפוצץ! 
סוללות נטענות יש להטעין רק תחת   -

 ר. השגחת אדם מבוג
סוללות נטענות יש להוציא מהמשחק   -

 טרם טעינתן. 
 סוללות ריקות יש להוציא מהמשחק.  -
השליכו סוללות משומשות בהתאם   -

לתנאי הסביבה, לא ביחד עם  

 הפסולת הביתית. 
וללות לבוא  גרום לסשלא  אנא וודאו   -

במגע עם מטבעות, מפתחות או  

 חפצי מתכת. 
 הימנעו מעיוות הסוללות.  -
ממקומן  ות אנא הוציאו את הסולל -

ולא מתוכנן לעשות שימוש  במידה  

   במשחק למשך פרק זמן ארוך.

 הערות לגבי השלכתם של רכיבים חשמליים ואלקטרוניים

.  למחזור  הרכיבים האלקטרוניים של מוצר זה אינם ניתנים

למען השמירה על הסביבה, אין להשליך אותם ביחד עם  

ר אותן  חיי המוצר שלהן. יש להעבי   הפסולת הביתית בסיום

 קטרונית, כמצוין בסמל שלהלן: אל למקום לאיסוף פסולת 

אנא צרו קשר עם הרשות המקומית שלכם לגבי מיקום  

 בים. רכי מתאים להשלכת ה

חילת עריכת הניסויים, אנא קראו  טרם ת

היטב את מדריך ההוראות ביחד עם  

ילדכם ודונו במידע הבטיחותי. בדקו  

ו  לוודא כי הדגמים הורכבו כנדרש וסייע

 לילדכם בעריכת הניסויים. 

 

אנו מקווים שילדכם יפיק הנאה רבה  

 מעריכת הניסויים! 

 רים, הורים ומבוגרים יק



 

 תכולת המארז 

 רובוטים חייזריים 

  X 2:  ים הבאים לדבר  תזדקקו גם 

 ( LR6סוג וולט,   1.5)  AAסוללות 

 סמנו  -בדקו   –רשימת בדיקה: מצאו  

                    

 

מספר   כמות  ור יא ת מספר √
 פריט 

מספר   כמות  תיאור  מספר √
 פריט 

O 1  717767 30 פין עוגן קצר O 16  717806 4 חורים  9מוט 

O 2 702527 10 פין עוגן O 17  718284 2 חורים  3 כננת 

O 3  702524 16 פין חיבור O 18  ,716860 2 מ מ" 30ציר 

O 4   702526 4 פיר פין O 19  ,716860 1 מ"מ  100ציר 

O 5  702525 4 פקק פיר O 20  ,703518 1 מ"מ  150ציר 

O 6   ממיר שניים
 לאחד, שחור 

2 716889 O 21 גלגל שיניים  
 קטן

2 716885 

O 7   מחבר עם חור
1 

3 719233 O 22   גלגל שיניים
 בינוני

4 716890 

O 8  717838 2 מוט מעוקם O 23  703242 2 דסקית 

O 9   מוט דואלי עם
 חורים  3

1 716859 O 24  702590 1 ית פין עוגןדי 

O 10   מוט מעוגל
 חורים  3רחב 

1 717837 O 25   ממיר שניים
 לאחד, אפור 

6 720774 

O 11 מוט  B 5 עם  

 חורים 

8 716876 O 26   מחבר עם
  6מרכז הכולל 

 פינים 

2 720775 

O 12  מוצלב עם  מוט
   חורים 5

2 716677 O 27 ר  גוף מוצ
 ראשי

2 720779 

O 13  מוט דואליB  
 ם חורי  5עם 

2 720583 O 28  צבתA 3 720777 

O 14   מוט מעוגל
  7רחב עם 

 חורים 

6 717901 O 29  צבטB 3 720778 

O 15   מוט מעוגל
  7שטוח עם 

 חורים 

6 717900 O 30  תא  מנוע ו
 סוללות 

1 719861 

 



 טיפים להרכבה 

 ידית פין העוגן 

 ניתן לשימוש להסרת פיני העוגן בקלות. של הידית Aצד 

 לשם שחרור חלקים שהוכנסו פנימה, כגון פקקי ציר. ניתן לשימוש  Bצד 

 

 כיצד להכניס ולהוציא את הסוללות  סוללות 

הכניסו שתי סוללות.  פתיחת המכסה בתנועת החלקה.פתחו את תא הסוללות באמצעות 

ילי לתוך תא הסוללות בכיוון המצוין )עם  י והשלבאנא וודאו שאתם מתאימים את הקצה החיו

, הקוטביות הנכונה(. לאחר מכן סגרו את התא. ברגע שהגיע הזמן להחליף את הסוללות

 הוציאו את הסוללות הישנות והכניסו את הסוללות החדשות עם הקוטביות הנכונה.

 

 



  

 

 

 תוכן עניינים
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 סקירה 

תבנו דגמים  

פונקציונליים אלה  

 אחד בכל פעם! 



 

 

 

 

 

 

 סקירה 

 רובוטים חייזריים 



 

 

 

 בדקו את זה 

 פין העוגן  מנוף

פין העוגן בתוך ערכת הניסוי   מנוף

כמו    במנוף שלנו עושה שימוש גם 

לפרק את  כך שבאפשרותכם  ה ז

החלקים בקלות רבה יותר. נקודת  

הציר היא בין שני זרועות הידית, כך  

דו   מנוף שאנו קוראים לזה בשם "

 ". צדדי 

מריצה עושה שימוש בסוג שונה 

לצמצום כמות הכוח מינוף של 

הדרושה להרמת המטען 

   )העומס(.

 וף המנ

היא מכונה פשוטה בה עושים   מנוף

  שימוש להזזת אובייקט ממקום אחד

למקום אחר: הוא מורכב מקורה  

קשיחה שיכולה להסתובב על ציר  

בנקודה קבועה, הנקרא בשם נקודת  

משען. הצד עליו ממוקם המטען שיש  

נקרא בשם זרוע המטען. הצד  להעביר 

מופעל הכוח הנייד, נקרא  האחר, עליו 

 בשם זרוע כוח. 

דוגמאות של יומיום כוללות 

חות מסורים, מוט ברזל ומפת

   ברגים.

מנצלים את   וצעצועים  כלים אלה 

העובדה שבאפשרותכם לייצר כוח  

גדול באמצעות הפעלת כוח קטן  

במידה ואתם זזים הרחק יותר לשם  

      כך.

ל המריצה  , הגלגל שבמקרה הזה 

נחשב לנקודת ציר )נקודת משען(  

של המנוף. שני זרועות המנוף  

מרכיבות את המרחק לנקודת  

ה. מכיוון ששתי  האחיזה של המריצ

זרועות המנוף ממוקמות באותו צד,  

סוג זה של מנוף נקרא בשם "מנוף  

חד צדדי". אולם העיקרון זהה כמו  

      העיקרון של מנוף פין העוגן! 



 

 

 

 

 

 

 בדקו את זה 

 רובוטים חייזריים 

   הכוחות על המנוף 

נקודת המשען היא הנקודה  

בתחתית מנוף פין העוגן שאינה זזה  

כאשר כלי העבודה נמצא בשימוש  

תי  לשם הרמת הפין למעלה. ש

הזרועות מסתובבות על ציר סביב  

 נקודה זו. 

 זרוע העמסה וזרוע כוח 

ברגע שאתם לוחצים על הידית תוך  

כוח כך שפין העוגן יוצא  מספיק 

מהחור שלו, כלי מפריד החלקים  

שיווי משקל או איזון  נמצא במצב 

על הצד  בעבודה שלו. זרוע המנוף 

שמפעיל מאמץ ארוכה יותר  

פרופורציה לדרגה שכוח המאמץ  ב

קטן יותר. הדבר המנוגד קורה בצד  

העמסה. זרוע ההעמסה קצרה יותר  

מסה  בפרופורציה לדרגה שכוח ההע

גדול יותר. במידה וזרוע המאמץ 

י שתיים מזרוע ההעמסה,  ארוכה פ

קיים איזון ברגע שכוח המאמץ 

במחצית גודלו של כוח ההעמסה.  

חק  מכפיל את המרכוח מאמץ )ק"ג( 

על זרוע המאמץ מנקודת הפעלת  

כוח המאמץ לנקודת המשען  

)מטרים( שווה לכוח ההעמסה )ק"ג(  

העמסה  את המרחק מכוח ה  מכפילה

לנקודת המשען שעל זרוע ההעמסה  

)מטרים(. במילים קצת שונות, כך  

 עובדת המשוואה: 

אורך כוח מאמץ = כוח    Xכוח מאמץ  

     אורך זרוע העמסה. Xהעמסה 

 עומס

 כוח

 נקודת משען 

 תרשים: מנוף 

 זרוע מאמץ

 כוח מטען קטן 
 גדול כוח מטען 

 זרוע מטען

כוח מאמץ קו  

 פעולה 
כוח מטען קו  

 פעולה 

נקודת הפעלה  

 מאמץ של כוח
נקודת הפעלה  

 של כוח מטען 

 נקודת משען 

חפשו מנופים  

בדגמים שאתם  

 מרכיבים! 



 

 

 

 

 נחש רובוט חייזרי 



 

 

 

 

 

 

 נחש רובוט חייזרי 

 יזריים רובוטים חי



 

 

 

 

 

 

 נחש רובוט חייזרי 



 

 

 

 

 

 

 נחש רובוט חייזרי 

 רובוטים חייזריים 

 סיימנו!



 

 

 רובוט חרק 



 

 

 רובוט חרק 

 רובוטים חייזריים 

 ט מהצד מב

מסומנים  ההחורים 

חייבים    Bבאות 

להיות אנכיים בשני  

 הצדדים. 

זה מוטה בזווית   הערה! חלק

 שונה מאשר לאחרים. 



 

 

 

 

 

 

 רובוט חרק 

ת  זה מוטה בזווי הערה! חלק

 שונה מאשר לאחרים. 

 

 סיימנו!



 

 

 

 

 

 

 דרקון מתגלגל רובוט  

 רובוטים חייזריים 



 

 

 

 

 

 

 דרקון מתגלגל רובוט  

 . ימוניםסשימו לב ל



 

 

 

 

 

 

 רובוטים חייזריים 

 . ימוניםסשימו לב ל

 דרקון מתגלגל רובוט  



 

 

 

 

 

 

 דרקון מתגלגל רובוט  

 סיימנו!



 

 

 

 

 

 

 רובוטים חייזריים 

 צבת תופס



 

 

 

 

 

 

 צבת תופס

 מלמעלה ט מב



 

 

 

 

 

 

 צבת תופס

 בוטים חייזריים רו

 סיימנו!



 

 

 

 

 

 עוף דורס חייזרי 



 

 

 

 

 

 רובוטים חייזריים 

 עוף דורס חייזרי 



 

 

 

 

 

 

 עוף דורס חייזרי 

 סיימנו!



 

 

 

 

 

 

 נודד רובוט  דינוזאור 

 רובוטים חייזריים 



 

 

 

 

 

 

 נודד רובוט  דינוזאור 



 

 

 

 

 

 

 רובוטים חייזריים 

 נודד רובוט  וזאור דינ 

 ימו לב לסימונים! ש ימו לב לסימונים! ש



 

 

 

 

 

 

 בוט נודד רו דינוזאור 

 פנים! מבט מל

! קצה הציר בקו ישר עם  ימו לב ש

 החלק החיצוני של מרכז הגלגל. 

 סיימנו!



 

 

 

 

 

 

 רובוטים חייזריים 

 נדנדה במגרש משחקים 



 

 

 

 

 

 

 נדנדה במגרש משחקים 

 סיימנו!

שימו לב למיקומים הנכונים של כל  

חלק. כוונו את החלקים למיקומים  

 מבט זו. נקודת ב



 

 

 

 

 

 

 רובוטים חייזריים 

 רובוט עם שתי דוושות 

  3עד  1חזרו על שלבים 

שני עותקים של  לבניית 

 זו. יחידת רגליים 



 

 

 

 

 

 

 רובוט עם שתי דוושות 

שימו לב למיקום היחסי של  

החורים המסומנים בעזרת  

B  .בשני הצדדים 

 מבט מהצד 



 

 

 

 

 

 

 רובוטים חייזריים 

 רובוט עם שתי דוושות 

 סיימנו!



 

 

 

 

 

 

 מגבה משאבה 



 

 

 

 

 

 

 רובוטים חייזריים 

 מגבה משאבה 

 סיימנו!



 

 

 

 

 

 

 דע חייזרי רובוט צפר 



 

 

 

 

 

 

 דע חייזרי רובוט צפר 

 רובוטים חייזריים 

 מבט מהצד! 

 מבט מהצד! 



 

 

 

 

 

 

 דע חייזרי רובוט צפר 

 מבט מהצד! 

 מבט מהצד! 



 

 

 

 

 

 

 דע חייזרי רובוט צפר 

 מבט מהצד! 

 מבט מהצד! 

 סיימנו!



 

 

 

 

 

 

 בדקו את הדברים הבאים 

 חיבורים

מוש במנגנונים  כל הדגמים שבערכה זו עושים שי

 ראים בשם חיבורים. הנק

קשים )או    חיבוריםהינו מכלול מכני של  חיבור

מוטות( המחוברים למחברים ניידים. תדמיינו לעצמכם 

את המוטות הקשים שבערכה זו מחוברים יחד 

ה נקרא בשם חיבור! בעזרת פיני חיבור מסתובבים. ז

ת,  חיבורים יכולים להיות שרשראות פתוחות או סגורו

אחד אחר   לחיבורמחובר לכל הפחות  חיבורבהן כל 

פתוחים, קצה המוט אינו מחובר   נוסף. בחיבורים

למוט אחר. בחיבורים סגורים, כל קצוות המוטות  

 מחוברים למוטות אחרים. 

מהנדסים עושים שימוש בחיבורים לשינוי כיוון  

התנועה או לשינוי גודל הכוח. הפעלת כוח על חלק  

תוצאתי שניתן לנבא  החיבור מייצרת כוח  אחד של

אותו בחלק אחר של החיבור. חיבורים ניתנים  

לשימוש בדרכים מאוד חכמות להשגת הכיוון והגודל 

 המדויקים של הכוח הדרוש. 

תקבצים באמצעות מספר  חיבורים לעתים קרובות מ

חיבורים הכוללים שני מוטות, שלושה  מוטות: 

נחשבים לשכיחים. ארבעה  ותמוטות וארבעה מוט 

סוגים מאוד שכיחים של חיבורים הם כדלהלן. נסו 

לבנות חיבורים אלה בעזרת החלקים הכלולים בערכה  

 שלכם. 

מוט אחד זז   חיבור עם תנועה לאחור: .1

בכיוון אחד כאשר המוט האחר זז בכיוון  

 הנגדי. 

המוטות זזים חיבור בתנועה מקבילה:  .2

נשארים   אבל לכל הפחות שני מוטות

 מקבילים האחד לשני בכל רגע נתון. 

מוט זז לאורך קו   חיבור ארכובה ומחוון: .3

 ישר בתוך המחוון.

תנועה אופקית   חיבור ארכובת פעמון: .4

 באופן ניצב בתנועה אנכית. מומרת 

בצעו חיבורים אלה בעזרת הערכה שלכם! האם אתם  

   גמים שבניתם?יחים למצוא את כל החיבורים בדמצל

  

מנוף הינו חיבור הידעתם? 

 הכולל שני מוטות!



 

 

 

 רובוטים חייזריים 

 Kosmosאיכות ובטיחות של 

עריכת  לפני יותר ממאה שנה של מומחיות בפרסום ערכות ל

עומדות מאחורי כל מוצר הנושא את השם  ניסויים מדעיים 

Kosmos  עליו. ערכות הניסוי שלKosmos   עוצבו ותוכננו על ידי

פדה מיטבית במהלך שלב צוות מנוסה של מומחים ונבדקו בהק

הפיתוח והייצור שלהם. בכל הנוגע לבטיחות המוצר, ערכות ניסוי 

אלה תואמות לתקני הבטיחות האירופאיים והאמריקאיים, כמו גם 

לקווי ההנחיה הבטיחותיים הקנייניים המשופרים שלנו. על ידי  

ועם   השותפים שלנו בתחום הייצורידות עם בצמ עבודה 

נו לשלוט בכל שלבי  המעבדות לבדיקות בטיחות, באפשרות

הייצור. בעוד שמרבית המוצרים שלנו מיוצרים בגרמניה, כל 

המוצרים שלנו, ללא קשר למקור שלהם, מיוצרים בהתאם לאותם  

 תקני איכות קפדניים.

 , שטוטגרט, גרמניה. Franckh-Kosmos-GmbH & Co. KG, Pfizerstrasse 5-7, 70184חברת  © 2018מהדורה ראשונה 

צד  עבודה זו, כולל כל החלקים שלה, מוכנים באמצעות זכויות יוצרים. כל שימוש מחוץ להגבלות הספציפיות של חוק זכויות היוצרים ללא אישור מ

רכות אלקטרוניות וברשתות  חוק. הדבר חל במיוחד על העתקים, תרגומים, מיקרופילמים ואחסנה ועיבוד במעהמפרסם, אסורים ויביאו לידי ענישה על פי 

 פטור מזכויות יוצרים או מהגנה מסוג אחר.תקשורת. אין אנו ערבים לכך שכל החומר המופיע בעבודה זו 

 בע"מ: ד"ר פטרה מולר.  Genius Toys Taiwanטכני של מוצר: חברת פיתוח  

 Thames&Kosmos & Rainer Kotheחבר: מ

 , גרמניה.Peggy Bertram & Annabell Goldacker, 599 media, GmbH, Freibergסידור מדריך: 

 , ברלין.Ateller Bea Klenkרעיון עיצוב המדריל: 

 .Thames & Kosmosוגם  R.O.C, איוואן , טTaichungבע"מ,   Genius Toy Taiwanאיורים במדריך: 

 Shutterstock: 1, 49 ©  תמונות במדריך:

 . וואן, טאי Taichungבע"מ,   Thames & Kosos, Franckh-Kosmos, Verlags-GmbH & Coכל שאר התמונות:  

ה כל מאמץ לאתר את האנשים המחזיקים בזכויות על התמונות עבור כל התמונות שבשימוש. במידה ובאחד המקרים האינדיבידואליים  המפרסם עש

לות  יגבה מהם סכום עפרסם לגבי זכויות שלהם על התמונות כך שיתכן וי כר, הם מתבקשים לספק עדות לידי המלא הו ת על תמונותגורם המחזיק בזכויו

 , ארה"ב. RI, מחוז, Thames & Kosmos, LLC  2018  ©על תמונה בהתאם לתקן התעשייתי. מהדורה ראשונה בשפה האנגלית 

Thames & Kosmos  נחשבת לסמל מסחרי רשום של חברתThames & Kosmos LLC . 

 Thames & Kosmos & Rainer Kotheמחבר המדריך: 

 Mark Gearyריך: סידור מד 

 Camille Duhamel, Ted McGuire כה:ערי

 . Dan Freitasגרפיקות וחומרי אריזה נוספים: 

 RI 02903. מחוז , Thames & Kosmos LLCהופץ בצפון אמריקה על ידי 

 thamesandkosmos.com: אתר אינטרנט:  800-587-2872מספר טלפון: 

 . Thames & Kosmos UK LPמופץ בבריטניה על ידי  

Crankbook, Kent TN173HE 

 kosmos.co.uk www.thamesandאתר אינטרנט:  :01580713000מספר טלפון: 

 לבצע שינויים טכניים.  אנו שומרים לעצמנו את הזכות

 מינו את הזכות לבצע שינויים טכניים. אנו שומרים לעצ

 וואן. דפס בטאיהו
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