
 

 

 

 

 

 גלאי מתכות מומחה

יתכן ופעילות של גילוי מתכות אסורה באזור המגורים  

שלכם או כפופה לקבלת היתר מנהלי. אנא בקשו  

מהרשויות המקומיות שלכם לקבל מידע טרם השימוש 

 במוצר זה.  



 

 

 

 

 

 

 תכולת המארז 

 וראש גלאי  LCDמסך  .1

 צינור אלומיניום ארוך .2

 צינור אלומיניום קצר ובורג  .3

 ור עם ידית ומשענת ליד צינ .4

 שפכטל  .5

 מסננת  .6



 

 

 

 

 

 התקנת הסוללות 

תא הסוללות ממוקם מאחורי המסך. השתמשו במברגה לשחרור הברגת המכסה. 

וולט )לא כלולה( למחבר, תוך הקפדה על כיוון נכון של   9 -חברו את סוללת ה

מוודאים שחוטי  הקוטביות. הכניסו את הסוללה לתוך תא הסוללות, תוך שאתם 

 החשמל יוצאים החוצה. הבריגו את המכסה חזרה למקומו. 

 וולט שאינה כלולה.   6LR61 1.9המוצר מצריך סוללת  

אין לנסות ולהטעין מחדש סוללות לא נטענות: סוללות נטענות יש לטעון רק תחת  

השגחה של אדם מבוגר. את הסוללות הניתנות יש להוציא מהצעצוע טרם טעינתה.  

רבב בין סוגים שונים של סוללות, או בין סוללות חדשות לסוללות משומשות.  אין לע

את הסוללות יש להכניס עם הקוטביות הנכונה )עיינו בתרשים(: את הסוללות  

 הישנות יש להוציא מהצעצוע: אין לגרום לקצר של מגעי הסוללה. 



 

 

 

 

 

 

 בקשו עזרה מאדם מבוגר. 

הוציאו את הבורג מצינור האלומיניום הקצר. מקמו את הצינור הקצר על פני   .1

 ראש הגלאי, תוך שאתם שמים לב לכיוון, והבריגו אותו עד הסוף. 

הכניסו את הצינור הקצר לתוך הצינור הארוך וסובבו בכיוון השעון עד   .2

 לנעילה. 

תוך  לחצו את שני המכסים על הצינור בעזרת הידית והכניסו את הצינור ל .3

הצינור הארוך. שני המכסים יגיחו מתוך החורים שבצינור הארוך, תוך  

 נעילת שני הצינורות יחד. 

לאחר ההרכבה, שחררו מעט את ההברגה של הטבעת המרכזית וסובבו   .4

את הצינורות כך שהכבל שמחבר בין המסך לראש הגלאי מתלפף סביב  

 במקומם.   הצינורות. הבריגו את הטבעת שוב פנימה לנעילת הצינורות

לכוונון מאריך הגלאי, שחררו את הטבעת המרכזית, כוונו את האורך וחזקו   .5

 מחדש.

 הרכבה 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 בגלאי השימוש 

 חיווי סוללה 

 מתכת נטול ברזל חיווי 

 רגישות 

 מ"מ  3.5שקע 
 איפוס 

לחצן הפעלה/כיבוי +  

 עוצמת קול 

 חיווי מתכת המכיל ברזל 
 מכ"ם 



 

 

 

 

 

 

הגדירו את הגלאי על מצב מופעל. כוונו את עוצמת הקול באמצעות סיבוב  .1

הכפתור שמאלה להנמכת עוצמת הקול וימינה להגברת עוצמת הקול.  

 המסך הדיגיטלי מופעל. 

על מנת ללמוד   2סובבו את הכפתור הימני לכוונון הרגישות. עברו לפעילות  .2

 כיצד לשלוט בו. 

מ"מ. למען הנוחות שלכם, אין  3.5באפשרותכם לחבר אוזניות לתוך שקע  .3

 לכוון את עוצמת הקול גבוה מדי וקחו הפסקות סדירות. 



 

 

 

 

 

 המתכות

הודות לראש הגלאי, גלאי המתכות שלכם מסוגל לזהות את ההרכב של   .1

 שלושה סוגי חפצים. 

חפצי מתכת המכילים ברזל מצוינים באמצעות החיווי השמאלי וצליל   •

 נמוך.

חפצי מתכת שאין מכילים ברזל מצוינים באמצעות החיווי הימני וצליל   •

 גבוה.

 ק, עץ, בד וכו'(. חפצים לא מתכתיים אינם מתגלים )פלסטי  •

 

 מצאו את אחד החפצים שלעיל ושימו אותו על הרצפה.  .2

הפעילו את הגלאי וסובבו את כפתור הרגישות לאמצע. העבירו את הגלאי   .3

 עשוי? מעל החפץ. ממה הוא  

 



 

 

 

 

 

 

 צעדים ראשונים 

 .המטמון  חיפוש אחרפעילות זו תסייע לכם להכיר את תחום  

רו נתיב על הרצפה, כגון חוף ים או מדשאה. על הנתיב להיות באורך של בח .6

מטרים. בקשו מאדם מבוגר לקבור כדור אלומיניום  2מטרים וברוחב של  10

 ס"מ בעומק רדוד, תוך הסוואת המקום. 6 -בקוטר של כ

 (.RESETכוונו את רגישות הגלאי שלכם לאמצע ולחצו על לחצן איפוס ) .1

את ראש הגלאי יש להחזיק במקביל לרצפה וקרוב ככל הניתן לפני השטח   .2

 )אולם מבלי לגעת בו(.

תבצעו תנועת טאטוא של האזור מסביב מימין לשמאל, לאחר מכן משמאל   .3

התקדמות קדימה. קחו את הזמן והזיזו את הגלאי באיטיות. צפו  לימין, תוך 

 בתרשים שיסייע לכם. 

האם הגלאי לא צפצף בזמן שהלכתם? הגבירו את הרגישות, לחצו על   .4

RESET   .והתחילו שוב 

 האם מצאת אותו? תחפרו בעזרת השפכטל להוצאת החפץ. .5



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 הרגישות 

להבין כיצד פועל ראש הגלאי. הוא מורכב  לגילוי מוצלח של מתכות, עליכם 

( לתוך הסליל. מעצם  Aמשני סלילים. סליל אחד שולח שדה אלקטרומגנטי ) 

חפצי מתכת ייצרו אינטראקציה עם השדה המגנטי של הגלאי  היותם מוליכים, 

(B( וייצרו שדה אלקטרומגנטי נוסף, אשר נאסף על ידי הסליל השני )C .) 

חוף ים או מדשאה. על הנתיב להיות באורך של  בחרו נתיב על הרצפה, כגון .1

מטרים. בקשו מאדם מבוגר לקבור מספר כדורי   2מטרים וברוחב של  20

 ס"מ בעומק רדוד, תוך הסוואת המקום.  6 -אלומיניום בקוטר של כ

 חתכו דגלים בצורת משולשים מתוך פיסת נייר. הם יועילו בסימון האזורים. .2

 )איפוס(.  RESETמקסימום ולחצו על כוונו את רגישות הגלאי שלכם ל .3

בצעו את תנועת הטאטוא הראשונה. השתמשו בדגלים לסימון מקומות בהם   .4

 הגלאי מצפצף. 

ובצעו  RESETחזרו לאותם אזורים. כוונו את הרגישות לאפס, לחצו על לחצן  .5

תנועת טאטוא של האזור באיטיות, בהדרגה הגבירו את הרגישות  

אתם מנסים לאתר בצורה  –בשם איתור למקסימום. לפעולה זו קוראים 

 מדויקת את החפת המתכתי. 

באפשרותכם לעשות שימוש בלחצן הרגישות לתיקון השפעות קרקע אלה. כוונון  

הרגישות חשוב ביותר, כיוון שהדבר יסייע במניעת איתור לא מדויק במקומות  

 מסוימים. 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 טאטוא של פיסת קרקע 

תחמו  ישנן מספר דרכים לטאטוא מגרש המשחקים העתידי שלכם. ראשית כל, 

את השטח באמצעות הדמיית מחסומים בלתי נראים. לקראת מפגשי הגילוי  

הראשונים שלכם, בחרו בחלקות מעוינות על מנת להפוך את הטאטוא היסודי  

 לתהליך פשוט יותר. 

ילה. אין לכם כל דרך  שיטת "כל איך ישן": זוהי שיטת הגילוי הכי פחות יע  .1

 לדעת אם השטח כבר נסרק או לא. 

שיטת "מעטפת החילזון": דרך פשוטה וקלה להתחיל. התחילו מפינה אחת  .2

של השטח, לאחר מכן סרקו לאורך ארבעת הקצוות. בהדרגה התקרבו  

 למרכז השטח, תוך התקדמות בצורה ספירלית.  



 

 

 

 

 

 

"הרשת": כאן, תסרקו את כל השטח, תוך התקדמות לאחור ולפנים  . שיטת 3

במקביל לקצה אחד. הקווים שלכם אמורים לחפוף האחד לשני על מנת להבטיח  

שאינכם מפספסים כלום. ברגע שסיימתם את כל הקווים, באפשרותכם לחזור בכיוון  

 האחר על מנת למקסם את הסיכויים שלכם למצוא משהו.



 

 

 

 

 

 

 המשחק

 פעילות זו, תזדקקו לחלקה מעוינת שתכריח אתכם לסרוק בכיוונים שונים. עבור 

מילים )כגון "מצאתם את  5בקשו מאדם מבוגר לחשוב על משפט הכולל  .1

המילים   5". הם ירשמו את YOU HAVE FOUND THE SECRET" –הסוד" 

המסתוריות על נייר ויחביאו אותן בכדורים עשויים מרדיד אלומיניום. האדם  

 ר בשלב זה יקבור את הכדורים בעומק רדוד, תוך הסוואת המקומות. המבוג

השתמשו בכל מה שלמדתם עד כה על מנת למצוא כדורי נייר מסתוריים:  .2

סרקו לאט, שמרו את ראש הגלאי מקביל לרצפה, כוונו את הרגישות  

והשתמשו באחת מהשיטות שראינו על מנת להימנע מפספוס במקום  

 כלשהו. 



 

 

 

 

 

 טבית יהחוק והגישה המ

 ענו על שאלות אלה על מנת לגלות מה מותר לכם לעשות עם הגלאי שלכם:  

 באפשרותי להפעיל את הגלאי על כל פיסת שטח.  

 
 לא נכון נכון

לא נכון: עליכם לבקש תמיד רשות מבעלי הקרקע שם ברצונכם להפעיל את 

הגלאי.  

 אוצר. אינכם זקוקים להיתר של המדינה על מנת לצוד אחר   

 
 לא נכון נכון

לא נכון: טרם הפעלת הגלאי,  עליכם לוודא שהשטח אינו אזור ארכיאולוגי או 

אזור בעל אינטרסים היסטוריים, כיוון שאם אכן כך המצב תזדקקו להיתר 

מהמדינה להפעלת גלאי באזור זה. אל תפעילו את הגלאי בסמוך לאנדרטאות 

כגון טירות.   



 

 

 

 

 

 

 איתור מתכות אינה פעילות הכוללת סיכונים.  

 

 לא נכון נכון

לא נכון:  באירופה, שתי מלחמות העולם השאירו ככל הנראה חפצים מסוכנים 

בתוך האדמה, כגון חומרי נפץ. גלו פרטים נוספים טרם  שימוש ב  גלאי 

המתכות באזורי קרבות כגון  Picardy שבצרפת,  חופי   Normandy  ,  -ה

Ardennes שבבלגיה ומערב גר  מניה.   

 באפשרותי להפעיל את גלאי המתכות בכל מקום על חוף הים.  

 

 לא נכון נכון

לא נכון: יתכן וקיימים תקנים מסוימים האוסרים את   הפעלת  גלאי המתכות. 

הימנעו מסריקה בעזרת גלאי המתכות  ב ין  מגבות של נופשים על חוף הים, 

ואנו ממליצים להפעיל את גלאי המתכות   בבוקר או בערב על מנת למנוע 

הפרעות לאנשים.  

 



 

 

 

 

 

 הכינו את המפה שלכם 

כאשר אתם יוצאים לאתר חפצים בעזרת גלאי המתכות, בדקו תמיד את המקום  

(. באפשרותכם  6שבו אתם הולכים, לרבות דרישות משפטיות )ראו פעילות 

 פה שלכם ככל שאתם מתקדמים. להכין בקלות את המ 

נת מצפן בחלק הימני הו היכן הצפון באמצעות כך שתציירו שושראשית כל, תז .1

 מפה. זכרו זאת בזמן שאתם מכינים את המפה.העליון של ה

 , אשר מייצגים מאפיינים כגון:םהוסיפו סמלים למפה שלכ .2

 אזורים מיוערים, אזורים עם שרף או קרחות יער...  •

 נתיבים, כבישים, מסלולים...  •

 ... נהרות, מאגרי מים  •

 תים או בניינים אחרים... ב •

ברגע שהמפה שלכם מוכנה, באפשרותכם לציין היכן אתם מתכננים להתחיל   .3

 לסרוק עם גלאי המתכות ולהשלים את המפה על סמך מה שתמצאו. 

יתית או, אף טוב יותר, לחפש  באפשרותכם להשוות את המפה שלכם למפה אמ .4

 מפות היסטוריות.



 

 

 

 

 

 

 

 בהם תוכלו למצוא בקלות מפות ישנות:להלן מספר קישורים 

 cassini-de-https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/carte: צרפת

 / http://www.cartesius.be/CartesiusPortalבלגיה: 

et-faits/cartes-w.swisstopo.admin.ch/fr/connaissanceshttps://ww-שוויץ: 

historiques.html-plus/cartes 

 http://maps.nls.uk/geoבריטניה: 

 http://www.landkartenarchiv.de/deutschland.phpגרמניה: 

 cartoteca-area-http://www.ign.es/web/ign/portal/ctcספרד: 

 antiche-https://www.igmi.org/en/carteאיטליה: 

 

 

https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/carte-de-cassini
http://www.cartesius.be/CartesiusPortal/
http://www.cartesius.be/CartesiusPortal/
http://www.cartesius.be/CartesiusPortal/
https://www.swisstopo.admin.ch/fr/connaissances-faits/cartes-et-plus/cartes-historiques.html
https://www.swisstopo.admin.ch/fr/connaissances-faits/cartes-et-plus/cartes-historiques.html
http://maps.nls.uk/geo
http://www.landkartenarchiv.de/deutschland.php
http://www.ign.es/web/ign/portal/ctc-area-cartoteca
https://www.igmi.org/en/carte-antiche


 

 

 

 

 

 

 בתוך השדות 

יצוע סריקות באמצעות גלאי מתכות. רוב השדות  שדה נחשב למקום מושלם לב

רים בדרך  בושטוחים ולכן מצריכים מעט מאמץ במונחים של סיורים חיצוניים. חפצים ק 

 כלל מובאים על פני השטח בעקבות עבודת חקלאות. 

ולסרוק  אינכם יכולים לבוא  השדות שייכים תמיד לחקלאים. עליכם לבקש את רשותם. 

בעזרת גלאי מתכות בזמן שהיבולים צומחים. הזמן הטוב ביותר לסרוק בעזרת גלאי  

 מתכות הוא לאחר הקציר. 

גלאי מתכות. ברגע שגלאי המתכות שלכם  תתחמו את אזור הסריקה באמצעות 

מצפצף, חפרו בעזרת השפכטל שלכם לשם מציאת חפץ. הרכיבו כפפות על מנת 

למנוע התלכלכות או פגיעה עצמית. חשוב למלא את כל החורים שאתם עושים בתוך  

 אדמה. ה

 



 

 

 

 

 

 

 היער בתוך 

הגרועה   יערות נהגו בעבר לשמש נתיבי הובלה חשובים. עונת הקיץ נחשבת לתקופה

עריכת סריקות באמצעות גלאי מתכות, כיוון שהצמחייה גדלה בצורה פראית.  ביותר ל 

הסתיו והחורף. אנו ממליצים לערוך סריקות באמצעות גלאי מתכות ביערות בתקופת 

ך סריקות באמצעות גלאי  קיים היתר לערו בדוק אם לפני שאתם יוצאים, אל תשכחו ל

 מתכות ביער שברצונכם לבקר בו. 

אינכם חייבים להיכנס עמוק לתוך היער למציאת דברים מעניינים. אל תהססו לבצע  

תחם שטח לאיתור מתכות בתוך היער. נסו סריקות סביב מסלולים. קשה יותר ל

להיעזר בסבלנות ונסו להיות שיטתיים. ברגע שגלאי המתכות שלכם מצפצף, סרקו את  

ים שלכם במטרה לפנות את סבכי השיחים מהאדמה. עברו עם גלאי  השטח עם המגפי

לחפירת החפץ החוצה. הרכיבו כפפות  המתכות שוב על האדמה והשתמשו בשפכטל 

 על מנת למנוע התלכלכות שלכם או פגיעה עצמית.

   אתם עושים באדמה.חשוב למלא את כל החורים ש

 



 

 

 

 

 

 על חוף הים 

לחופי  ים לאיתור מתכות באמצעות גלאי מתכות. חופי ים נחשבים למקומות אידיאלי

הים מגיעים מבקרים רבים, שלעתים קרובות מאבדים את החפצים שלהם. החלקים  

איתור טבעות, צמידים, תכשירים  החוליים של חופי הים נחשבים למקום המושלם ל

כה  ומטבעות. אולם היזהרו, כיוון שתוכלו גם למצוא הרבה פסולת )טבעות משי

מאלומיניום, סוללות וסליל אלומיניום(. היו מאוד זהירים בזמן שאתם מתעסקים עם 

החול. ברגע שגלאי המתכות שלכם מצפצף, השתמשו בשפכטל להרמת החול והעבירו  

לשם הפרדת החפץ מהחול. שימו לב לגאויות   שלכם למסננתאותו בעדינות מבעד 

רוך סריקות באמצעות גלאי מתכות במהלך  )במקומות בהם קיימות גאויות(. אין לע

   היום כאשר נופשים נמצאים במקום.

 



 

 

 

 

 

 זיהוי מתכות 

לגלות את כל סוגי המתכות בעזרת גלאי המתכות שלכם. להלן טבלה שתסייע תוכלו 

 לכם להבחין בין המתכות השונות: 

  קורוזיה היא ההשפעה של האוויר והמים על המתכת. היא מופיעה על רוב המתכות

 ומשנה את הצבע של המשטח.

 סגסוגת היא תערובת של מתכות. 

(. 1הצפיפות היא היחס בין המסה של המתכת לבין המסה של כמות מים שוות ערך )

   היא מסייעת לכם להשוות את המסות של שתי מתכות שונות באותו הגודל.

מכיל 

 ברזל

מכיל אינו 

 ברזל

 קורוזיה ללא 

מעט 

 קורוזיה 

 ברזל

 פחם               

 כרום

 בדיל 

 ת נחוש

 אבץ



 

 

 

 

 

 

 זהב 

 כסף

 נחושת 

 ברזל

 אבץ

 אלומיניום

 פלדה

 פלדת אלחלד

 טיטניום 

 פליז

 ארד

 ניקל 

  פלטינה

לפני  צבע

 קורוזיה 

 צבע

 אחרי

 קורוזיה 

 צפיפות סגסוגת  סוג 



 

 

 

 

 

 

 ניקוי המטבעות והמתכות 

רוב החפצים שתמצאו יהיו מאוד מלוכלכים. להלן מספר טיפים המתקשרים לניקוי  

 ם מבוגר להשגיח עליכם. ם. הרכיבו כפפות שטיפה ובקשו מאד שלה

מטבעות הינו עניין מאוד פשוט. מזגו מעט חומץ לבן לתוך כוס,  של ניקוי .1

הוסיפו כפית של מלח שולחן וערבבו. הכניסו את המטבעות המלוכלכים לתוך  

הכוס והשאירו אותם כך למשך שעתיים. בעזרת פינצטה, הרימו את  

 בעזרת מגבת מטבח. המטבעות, שטפו אותם במים נקיים וייבשו

האם מצאתם ברזל עם חלודה? שימו את החפץ בתוך קערה של מיץ לימון.  .2

ושפשפו בעזרת ספוגית. מיץ הלימון מכיל חומצת לימון,   טפו במים נקייםש

רק שלו. שטפו במים והשאירו  הנחשב ליעיל מאוד נגד חלודה. שחזרו את הב

 בצד לייבוש.

תעשו, ה סבון לניקויו. לא משנה מ האם מצאתם חפץ מזהב? השתמשו במי .3

    אל תשתמשו בחומצות כגון חומץ או מיץ לימון.



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 מטבעות 

יתכן ותמצאו גם מספר רב של מטבעות במסעות סריקת השטח באמצעות גלאי מתכות. להלן 

 הסוגים השונים של המטבעות שאתם עשויים למצוא: 

שוטים וקלים למציאה באזורים הומי תנועה כגון חופי מטבעות מהתקופה האחרונה פ •

מדינות אירופאיות כולל  19( הוא המטבע השכיח בקרב Aים ופארקים. מטבע היורו )

- במחזוריות, החל ממטבעות  7צרפת, בלגיה, ספרד, הולנד, איטליה וגרמניה. ישנם  

טניה, לירת יורו )פליז ניקל(. בברי 2-סנט )עשוי מפלדה מצופה נחושת( ועד ל 1

מתוכם יוצרים מגן   6,  2008מטבעות. מאז שנת  8( כוללת כיום B) טרלינגשה

 (.  Cמטבעות של פרנק שוויצרי )  7כששמים אותם יחד. לשוויץ יש 

(, Dיתכן ותמצאו גם מטבעות המשתייכים למטבעות נטושים כגון הפרנק הצרפתי ) •

( H(, הפזטה הספרדי )Gי )(, המרק הגרמנF(, הגילדן ההולנדי )Eהפרנק הבלגי )

   (. הסתכלו היטב על השנה המצוינת על כל מטבע.Iהלירה האיטלקית )

מפריה  י(, הקרוזר של האJרומאי )כסף  –יתכן ואף תמצאו מטבעות ישנים יותר  •

(,  M(, מטבעות מתקופת נפוליאון )Lהליארד הצרפתי )(, Kהרומאית הקדושה )

עתיקים כמו אלה, קחו אותם  וצאים מטבעות (... במידה ואתם מNדוקאטים ספרדיים )

     לאדם מומחה בתחום.



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 חפצים היסטוריים

 במהלך מסע לאיתור המתכות שלכם, יתכן ותתקלו בחפצים מההיסטוריה. 

הסיכה המעוטרת )הפיבולה( הייתה בשימוש לחיזוק שכמייה   .א

 או טוניקה בעולם העתיק. 

 לי לשימור לחם ודגמים. הסיכה המעוטרת שימשה כ .ב

 הגלגל היה בשימוש לגלגול חפצים קטנים על הקרקע.  .א

 הגלגל היה קמע המתקשר לאלים.  .ב

 אצבעון זה היה אסימון במשחק עתיק של סולמות ונחשים. .א

צבעות בזמן  אצבעון זה היה בשימוש לשם הגנה על א .ב

 תפירה. 

פתרונות:  א,  1 ב.  2 ב. 3  



 

 

 

 

 

 

 האוצרות

עתיק, אולם   ראינם מתרגלים את התחביב שלהם במציאת אוצגלאי מתכות 

 לעתים הם יכולים לגלות תגליות בלתי צפויות. 

התקופה  מטבעות מ 50,000-יותר מאוצר ג'רזי: שני גלאים מצאו  .1

 רומאית.  -הגאלית

גוש של זהב  Kent Cordell, מצא 2013: בחודש ינואר בלאראט  גוש .2

 ק"ג באוסטרליה.  5.5במשקל של 

, ילד צעיר מצא מדליית זהב מלכותית  2010בשנת  התליון המלכותי: .3

 בבריטניה.  16-מהמאה ה

חפצים   1500-, גלאי אנגלי מצא יותר מ2009: בשנת סטפורדשייר  אוצר  .4

 תקופת ימי הביניים. צבעיים מזהב מ

לפני   1000, גלאי צרפתי מצא תכשיטים משנת 2006: בשנת אוצר מתאי .5

 הספירה. 



 

 


