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 הרכבה

 ההרכבה של המוצר תיעשה תחת השגחה וסיוע של אדם מבוגר 

 מנורה מסתובבת 

יסו את התומך לתוך בסיס  (. הכנ8לתוך התומך )(  9מקמו את נורית החיווי ) . א

נורת  ( והשחילו את כבלי 12)  . הוסיפו את גלגל השיניים( 7המנורה המסתובבת )

 (. 13החיווי מתחת. הוסיפו את המנוע )

( על גבי  16מקמו את המדבקות )( לתוך הבסיס. 17החיבורים ) 4הכניסו את  . ב

 (. קבעו את התומך לבסיס. 14תומך המנורה המסתובבת )

(. הוסיפו את הכיסויים הצבעוניים  10קו יחד את שני חלקי הציר המרכזי )הד . ג

מנורה המסתובבת בעזרת המגרעות. קבעו את  (. דחפו את הציר על פני ה11)

 ( למנורה המסתובבת. 15)הכיסוי 

 מחזיק דפי ממו 

 (. 5( לבסיס )6ד. קבעו את התומך )



 

 

 

 

 

 

 הרכבה

 יחידת לוח המעגל החשמלי 

ורה המסתובבת ואת שני  ה. מקמו את המנ

. חברו את  2וגם   1( במיקומים 18הקפיצים )

ואת שני   1שני חוטי החשמל האדומים לקפיץ 

. מקמו את  2חוטי החשמל השחורים לקפיץ 

( ואת  20, את הרמקול )(19תא הסוללות )

 מחזיק דפי הממו. 

 הרכיבים 

חוט חשמל 

 

 השונים. בין הרכיבים מעביר את הזרם החשמלי זה מה ש

 הספק 
 מציין סוללה.  במקרה הזה, סמל זה 

מפסק הפעלה/כיבוי 

 

 עגל החשמלי מפסק זה פותח וסוגר את המ 

מתג לחיצה 

 

ומאפשר  לחיצה על המתג מביאה את המתכת במגע 
 מעבר של זרם חשמלי. 

 מתג קנה  

 
 

במגע, ובכך  המגנט מביא את עלי המתכת בחלק הפנימי  
 לעבור. מאפשר לזרם החשמל  

 נגד 

 

 הזרם ומגן על הטרנזיסטורים. זהו מכשול המאט את 

 



 

 

 

 

 

 

 דיודה

 

רק מאפשר לזרם החשמל לעבור מבעד בכיוון אחד.  זה 
 זרם החשמל בכיוון שאחר לא יכול לעבור. 

LED –   פולטת  דיודה

 אור 

 

 זה פועל כדיודה בזמן שהוא גם פולט אור 

 התקן מוליך למחצה 

 

מו דיודה, ומגע שלישי הידוע  הוא כולל שני מגעים, כ
 כשער השולט בהפצת זרם החשמל. 

 מנורה מסתובבת 

 

בזמן שזרם החשמל   LEDסובב נורת חיווי  זהו מנוע המ

 עובר דרכה. 

 לוחית מגע 

 
 

זוהי לוחית המורכבת משני חלקים נפרדים. ברגע שאתם  
מניחים את האצבע שלכם עליה, שני החלקים באים  

 ים לזרם החשמל לעבור. במגע האחד עם השני ומאפשר

 חיישן תאורה 

 
 

  חיישן זה רגיש לאור ומאפשר לזרם החשמל לעבור דרכו
 . כשהוא דלוק 

 רמקול 

 

 רכיב זה ממיר חשמל לצליל. 

 יחידת צליל של חיה 

 

שמעו כרעשים של  רכיב זה משנה צלילים על מנת שיי
 בעלי חיים. 

 מסך דיגיטלי 

 

מסך זה מורכב ממספר נוריות חיווי היוצרות מקטעים  
 להצגת אותיות וספרות. 

 טרנזיסטורים 

 

בים אלה מגבירים את זרם החשמל בתוך המעגל  רכי
החשמלי. טרנזיסטורים נחשבים למרכיב מרכזי בקרב  

כיבים האלקטרוניים שלנו. מיקרו מעבד של מחשב  הר
 ביליון טרנזיסטורים. יותר מ  מכיל

   

 



 

 

 

 

 

 

 כיצד לשחק 

 הגדירו תמיד את המתג למצב כבוי בעת הרכבת המעגל החשמלי. 

נסו לחבר חוט חשמל: תעקמו את הקפיץ לצד. הכניסו את הקצה  

חלקי המתכת  י החשוף של חוט החשמל ושחררו את הקפיץ. שנ

 חייבים להיות במגע.  קפיץ( )חוט חשמל ו 

ימוש בכל חוט חשמל צבעוני לחיבור  באפשרותכם לעשות ש

 רכיבים. הם כולם זהים, רק האורך שונה. 

 הלוגו הזה מציין את רצף החיווט. 

הלוגו הזה מציין את המכלולים  

 המעניינים ביותר. 

על מנת לגרום ליחידה לפעול, יש לחבר את הרכיבים. בדוגמא, ראשית כל עליכם  

השני מבקש מכם להוסיף חוט חשמל  . השלב 17וגם   4לחבר חוט חשמל בין הקפיצים 

. המשיכו עד  53  -ו  49שמל נוסף בין קפיץ ולאחר מכן חוט ח 49-ו  18בין הקפיצים 

שהשלמתם את המעגל החשמלי. באפשרותכם להעתיק את רצף החיווט על גבי דף  

 כרונות במטרה שיסייע לכם לזכור. י נייר ולהציג אותו במחזיק הז

 חיבורים שיש לבצע ואת תרשים החיווט. כל ניסוי ממחיש את ה

 במידה והמעגל החשמלי אינו פועל, בדקו את החוטים ואת החיבורים לקפיצים. 



 

 

 

 

 

 

 הנחיות להורים 

 ומעלה.  8לדים מגיל ערכה זו נועדה לשימוש על ידי י 

 שאינן כלולות. LR06-AA סוללות  2ערכה זו מצריכה 

 הסוללות יוחלפו על ידי אדם מבוגר. 

 שימים על מנת לדעת כיצד להוציא ולהכניס סוללות. עיינו בתר

 לעולם אין להטעין מחדש סוללות שאינן נטענות. 

סוללות נטענות יש להוציא מהמשחק טרם טעינתן מחדש וסוללות נטענות יש להטעין  

 תחת השגחה של אדם מבוגר. 

ם(. אין  אבץ(, או נטענות )ניקל קדמיו- אלקליות, רגילות )פחמןאין לערבב בין סוללות 

 לערבב בין סוללות משומשות ובין סוללות חדשות. 

 יש לעשות שימוש רק בסוללות מהסוג המומלץ או מסוג דומה.

 לקוטביות הנכונה )עיינו באיור( יש להכניס בהתאם  את הסוללות יש להכניס

הוציאו סוללות מהמשחק בעת אחסנתו למשך פרק זמן ארוך או במידה והסוללות שלו  

 רוקנות. מ

 ם החשמליים. גרום קצר למגעי אין ל 

 היזהרו: 

 לא טוב עלול לגרום נזק לרכיבים. חיבור   –לפני כל ניסוי, בדקו את כל החיבורים 

 כאשר הניסוי הסתיים, הוציאו את הסוללות והעבירו את המתג למצב כבוי. 

 נתקו את כל הכבלים. 

 אין לחבר רכיבים שאינם כלולים בערכה. 

 למנוע, היות שהוא עלול להתחמם יתר על המידה.  אין להפריע 

 ו תא הסוללות שלו. ורות חשמל שהוא שאינלמק משחק זה  אין לחבר 

 היזהרו שלא לעשות שימוש ברכיב בקרבה גדולה מדי לאוזניים. 



 

 

 

 

 

 

 רכיבים אלקטרוניים בחיי היומיום 

כשירי טלפון חכמים,  אלקטרוניים הפכו למרכיב חיוני בחיי היומיום שלנו. מ מכשירים 

 מלאים ברכיבים אלקטרוניים מזעריים.  טלוויזיות, מחשבים... כל המכשירים האלה

ת, הרכיבים שתמצאו בערכה שלכם היו בשימוש במשך כחמישים שנה.  ועם זא

 טרנזיסטורים ונגדים גרמו למהפכה בתחום התעשייה ובחיי היומיום של המשפחות. 

, מכשירים אלקטרוניים משמע חשיבה על איך החשמל עובר  ראשית כל והכי חשוב

  . חשמל נושא עימו אנרגיה, אבל גם נושא עימו מידע. הדרך שבהסביב מעגל חשמלי 

"לתקשר". לפני המכשירים  - מידע זה מנותב מאפשרת לרכיבים להגיב האחד לשני ו

 חישוב בסיסיות. מגושמים, מורכבים ומוגבלים לפונקציות , מחשבים היו םהאלקטרוניי 

עם המכשירים האלקטרוניים, העברת מידע משופרת אפשרה למחשבים לקחת  

החלטות ולבצע מספר גדול הרבה יותר של חישובים. בעזרת הערכה שלכם, תלמדו  

כיצד החשמל עובר סביב מעגלים חשמליים מודפסים. תראו כיצד נגדים וטרנזיסטורים  

   ולם המכשירים האלקטרוניים! עובדים והופכים לקלף ניצחון אמיתי בע 

 



 

 

 

 

 

 

 מעגל חשמלי פשוט 

צרו את החיבורים המוצגים באיור. העבירו את המתג  

על מצב מופעל. נורית החיווי תידלק. באפשרותכם  

שעליכם לעשות הוא  כל   – לחבר נורית חיווי שונה 

לחבר את חוטי החשמל לקפיצים אחרים, תוך שימת  

 לב לכיוון. 

 בבת המנורה המסתו

צה הפעל.  צרו את החיבורים והגדירו את המתג על מ

 המנורה המסתובבת תסתובב ותידלק. 

 המתג המגנטי 

צרו את החיבורים והגדירו את המתג על מצב מופעל.  

מקמו את המגנט על המתג המגנטי. נורית החיווי  

 תידלק. 



 

 

 

 

 

 

 נגדים

צרו את החיבורים והגדירו את המתג על מצב מופעל.  

  נדלקות בצורה מעומעמת. הגדירו את נוריות החיווי 

וי. כעת לחצו על מתג הלחיצה: נורית  המתג למצב כב 

רם החשמל אינו עובר באותו  החיווי בהירה יותר. ז 

נתיב לנורית החיווי. ענף מתג הלחיצה כולל נגד חלש  

יותר, מה שאומר שזרם החשמל עוצמתי יותר ונורית  

   החיווי בהירה יותר.

 בסדרות  נגדים

צרו את החיבורים והגדירו את המתג על מצב מופעל.  

זרם החשמל עובר דרך שלושה נגדים, ונורית החיווי  

בצורה מעומעמת. כעת לחצו על מתג  נדלקת רק  

הלחיצה: זרם החשמל עובר כעת דרך שני נגדים  

ת החיווי מעט יותר בהירה. לבסוף, השתמשו  ונורי

במגנט שעל המתג המגנטי. זרם החשמל עובר כעת  

רק דרך נגד אחד ונורית החיווי עדיין בהירה יותר.  

   ול עבור זרם החשמל. נגד נחשב למכש



 

 

 

 

 

 

 יל נגדים במקב

צרו את החיבורים והגדירו את המתג על מצב מופעל.  

נורית החיווי נדלקת בצורה מעומעמת. לחצו על מתג  

הלחיצה ונורית החיווי הופכת למעט יותר בהירה.  

זרם החשמל עובר לאורך שני נתיבים שונים. לבסוף,  

בזמן לחיצה על מתג הלחיצה, השתמשו במתג  

. זרם החשמל עובר כעת לאורך שלושה  המגנטי

שלושת  נתיבים במקביל ונורית החיווי בהירה למרות 

   הנגדים. 

 המתג הרגיש למגע 

צרו את החיבורים והגדירו את המתג על מצב מופעל.  

לחלחו את האצבע המורה שלכם מעט וגעו במתג  

ת בצורה מעומעמת,  ת החיווי נדלקהרגיש למגע. נורי

ת השתמשו במי  מכיוון שהמים פועלים כמו נגד. כע

מלח. נורית החיווי בהירה יותר, מכיוון שמי מלח  

   נחשבים למוליך טוב יותר. 



 

 

 

 

 

 

 PNP -ה  טרנזיסטור 

צרו את החיבורים והגדירו את המתג על מצב מופעל.  

לחלחו את האצבע המורה שלכם מעט וגעו במתג  

  . בהירהת בצורה  ת החיווי נדלקהרגיש למגע. נורי

האצבע שלכם מחוברת ישירות לטרנזיסטור, מה  

המפלט לאגרן  לעבור מ  שמאפשר לזרם החשמל

   ולתוך נורית החיווי.

 NPN - נגד ה

צרו את החיבורים והגדירו את המתג על מצב מופעל.  

לחלחו את האצבע המורה שלכם מעט וגעו במתג  

בה דומה פרט לכך שטרנזיסטור  ההרכהרגיש למגע. 

   הופך את הקוטביות לכיוון השני.  NPN -ה

 שתי נוריות חיווי במקביל 

צרו את החיבורים והגדירו את המתג על מצב מופעל.  

   שתי נוריות החיווי נדלקות במקביל. 



 

 

 

 

 

 

 ווי במקביל שלוש נוריות חי

צרו את החיבורים והגדירו את המתג על מצב מופעל.  

   כעת שלוש נוריות חיווי יידלקו וייכבו באותו הזמן. 

 נורית חיווי ומנורה מסתובבת במקביל 

 נורית חיווי ומנורה מסתובבת נפרדות 

צרו את החיבורים והגדירו את המתג על מצב מופעל.  

המנורה המסתובבת נדלקות ונכבות  נורית החיווי ו

   באותו הזמן.

צרו את החיבורים והגדירו את המתג על מצב מופעל.  

ברגע שאתם מפעילים את המתג, המנורה  

המסתובבת נדלקת. לחצו על המתג הרגיש למגע  

דלקת נורית החיווי. הרכיבים נפרדים ובלתי תלויים  לה

   האחד בשני.



 

 

 

 

 

 

 הרכבה פשוטה של נורית חיווי

 מנורה מסתובבת ומספר נוריות חיווי 

 שילוב של נוריות חיווי 

צרו את החיבורים והגדירו את המתג על מצב מופעל.  

נורית החיווי הקטנה נדלקת אולם נוריות החיווי  

הגדולה אינה נדלקת. געו במתג הרגיש למגע: נורית  

   ת החיווי הגדולה נדלקת. החיווי הקטנה נכבית ונורי

צרו את החיבורים והגדירו את המתג על מצב מופעל.  

נורית החיווי הכחולה נדלקת אולם נורית החיווי  

הגדולה אינה נדלקת. מקמו את המגנט על המתג  

המגנטי. נורית החיווי הגדולה נדלקת. לחצו על הלחצן.  

   המנורה המסתובבת נדלקת. 

צרו את החיבורים והגדירו את המתג על מצב מופעל.  

לחצו על מתג הלחיצה, מקמו את המגנט על המתג  

דיקת  המגנטי או בצעו את שני הדברים יחד לב

   השילובים.



 

 

 

 

 הדיודה 

 חיישן המנורה 

צרו את החיבורים והגדירו את המתג על מצב מופעל.  

הפעם   – המנורה המסתובבת נדלקת. הפכו את החיבור 

המעגל החשמלי אינו עובד. זרם החשמל אינו יכול לעבור  

   דרך דיודה בכיוון אחד. הכיוון האחר חסום.

צרו את החיבורים והגדירו את המתג על מצב מופעל.  

נורית החיווי נדלקת בצורה מאוד מעומעמת. כעת האירו  

ק  ולאחר מכן נורית החיווי תידלעם אור על היחידה,  

ככל   –בצורה בהירה יותר. המעגל החשמל רגיש לאור 

שיש יותר אור, כך תעבור כמות גדולה יותר של זרם  

   ת החיווי. ל דרך נוריחשמ



 

 

 

 

 

 

 נורית החיווי חשיכה ו

 אור ונורית החיווי 

צרו את החיבורים והגדירו את המתג על מצב מופעל.  

רגילה. כעת עברו לחדר  ת בצורה  ו ת החיווי נדלקונורי

  רה יותר. היהחיווי זוהרת בצורה בנורית  –חשוך 

הטרנזיסטור והחיישן מגיבים לחושך ומשנים את הפצת  

 זרם החשמל. 

צרו את החיבורים והגדירו את המתג על מצב מופעל.  

רגילה. כעת עברו לחדר  ת בצורה  ו ת החיווי נדלקונורי

   החיווי נדלקת בצורה בהירה יותר.נורית  – בהיר יותר 



 

 

 

 

 

 

 SCRהתקן מוליך למחצה  

 חיישן לחות 

צרו את החיבורים והגדירו את המתג על מצב מופעל.  

שום דבר לא קורה. כעת לחצו לחיצה ארוכה על מתג  

תם את  הלחיצה. נוריות החיווי נדלקות מכיוון שסגר

שוב את  פתחתם   –שחררו את המתג  . המעגל החשמלי

שארת דלוקה.  המעגל החשמלי, אולם נורית החיווי נ

ההתקן המוליך למחצה שולט בהפצת זרם החשמל  

   לנורית החיווי. 

צרו את החיבורים והגדירו את המתג על מצב מופעל.  

שום דבר לא קורה. כעת שימו טיפה של מים על המתג  

הרגיש למגע. נורית החיווי נדלקת. נגבו את הטיפה  

   נורית החיווי נשארת דלוקה. יר. בעזרת מגבת ני



 

 

 

 

 

 

 

 מופיעה על המסך  8הספרה 

 מופיעה על המסך  2רה הספ

 מופיעה על המסך  1הספרה 

צרו את החיבורים והגדירו את המתג על מצב מופעל.  

   מופיעה על גבי המסך 1הספרה 

צרו את החיבורים והגדירו את המתג על מצב מופעל.  

   מופיעה על גבי המסך 2הספרה 

 

צרו את החיבורים והגדירו את המתג על מצב מופעל.  

   מופיעה על גבי המסך 8הספרה 

 



 

 

 

 

 

 

 מופיעה על המסך Fהאות 

 8או  1

I   אוL   אוF  אוE 

צרו את החיבורים והגדירו את המתג על מצב מופעל.  

   מופיעה על גבי המסך  Fהאות 

 

צרו את החיבורים והגדירו את המתג על מצב מופעל.  

. כאשר אתם לוחצים  מופיעה על גבי המסך 1הספרה 

   מופיעה על גבי המסך  8על מתג הלחיצה הספרה 

 

צרו את החיבורים והגדירו את המתג על מצב מופעל.  

גבי המסך. הפעילו את המתג  מופיעה על  Iהאות 

מופיעה על גבי המסך. לחצו על מתג   Lהאות  המגנטי ו

מופיעה על גבי המסך. הפעילו את שני   Fהלחיצה והאות 

   מופיעה על גבי המסך.  Eהמתגים במקביל והאות  

 



 

 

 

 

 

 

 מסך וחושך 

 מסך ואור 

 נוריות חיווי מהבהבות 

צרו את החיבורים והגדירו את המתג על מצב  

המסך יציין אם יש מספיק אור. כסו את  מופעל. 

את    מופיעה על גבי המסך. הורידו C החיישן, והאות

 הכיסוי מהחיישן והמסך נכבה. 

צרו את החיבורים והגדירו את המתג על מצב  

כסו את  גבי המסך. מופיעה על   Eהאות מופעל. 

 נעלמת.  Eהחיישן והאות 

צרו את החיבורים והגדירו את המתג על מצב  

 נוריות החיווי יהבהבו מופעל. 



 

 

 

 

 

 

 כלב נובח ונורית חיווי מהבהבת

 1כלב נובח והספרה 

 2תרנגול מקרקר והספרה  

צרו את החיבורים והגדירו את המתג על מצב  

הבהבת  תשמעו כלב נובח ונורית החיווי ממופעל. 

 בזמן שנשמע הקול. 

צרו את החיבורים והגדירו את המתג על מצב  

תהבהב על גבי   1פרה הס תשמעו כלב נובח ומופעל. 

 המסך. 

צרו את החיבורים והגדירו את המתג על מצב  

תהבהב על   2תשמעו תרנגול מקרקר והספר מופעל. 

 גבי המסך. 



 

 

 

 

 

 

 3יללה והספרה 

 4צהלה והספרה 

 5ציוץ והספרה 

צרו את החיבורים והגדירו את המתג על מצב  

על    תהבהב 3חתול מיילל והספרה תשמעו מופעל. 

 גבי הצג. 

צרו את החיבורים והגדירו את המתג על מצב  

על גבי   תהבהב  4סוס צוהל והספרה תשמעו מופעל. 

 הצג. 

צרו את החיבורים והגדירו את המתג על מצב מופעל.  

תהבהב על גבי   5ציפור מצייצת והסיפרה תשמעו 

 המסך. 



 

 

 

 

 

 

 5ציוץ והספרה 

 5ציוץ והספרה 

 5ציוץ והספרה 

צרו את החיבורים והגדירו את המתג על מצב מופעל.  

תהבהב על גבי   8ברווז מגעגע והספרה תשמעו 

 המסך. 

צרו את החיבורים והגדירו את המתג על מצב מופעל.  

תהבהב על גבי   7והספרה   עה פוכבשה תשמעו 

   המסך.

צרו את החיבורים והגדירו את המתג על מצב מופעל.  

תהבהב על   8יה קוראת והספרה את הקוקיתשמעו 

 גבי המסך. 



 

 

 

 

 

 

 8והספרה  קרקור 

 מבוקרת  צהלה 

 פעייה מגנטית 

צרו את החיבורים והגדירו את המתג על מצב מופעל.  

תהבהב על   9הצפרדע מקרקרת והספרה את תשמעו 

 גבי המסך. 

צרו את החיבורים והגדירו את המתג על מצב מופעל.  

לחצן להצגת  הסוס צוהל. לחצו על האת תשמעו 

 על גבי המסך.   0הספרה 

צרו את החיבורים והגדירו את המתג על מצב מופעל.  

גנט על מתג המגנט. תשמעו את הכבשה  מקמו את המ

 פועה ונורית החיווי תידלק. 



 

 

 

 

 

 

 קרקור רגיש למגע 

 יללה באור 

 ביחה בחשיכה נ 

צרו את החיבורים והגדירו את המתג על מצב מופעל.  

מקמו את האצבע שלכם על המתג הרגיש למגע.  

לק.  תשמעו תרנגולת מקרקרת ונורית החיווי תיד 

 צבע שלכם. כם ללחלח מעט את האבאפשרות

צרו את החיבורים והגדירו את המתג על מצב מופעל.  

במידה ואתם באור, תשמעו חתול מיילל ונורית החיווי  

 תידלק. 

צרו את החיבורים והגדירו את המתג על מצב מופעל.  

 בחשיכה, תשמעו כלב נובח ונורית החיווי תידלק. 



 

 

 

 

 

 

 התראת אבטחה 

 חיווי מנורה 

צרו את החיבורים והגדירו את המתג על מצב מופעל.  

שום דבר לא קורה. כאשר אתם מחברים את חוט  

הרמקול יפיק רעש של סוס. זהו   43- ל  28החשמל בין 

ך החדר  ה מפני פולשים לתו מצב אידיאלי לאזהר

 שלכם. 

צרו את החיבורים והגדירו את המתג על מצב מופעל.  

באור, נורית החיווי הצבעונית נדלקת אולם הנורית  

 הכחולה אינה נדלקת. בחשיכה, זה בדיוק הפוך. 



 

 

 

 

 

 

 חשיכה והמנורה המסתובבת

 אור והמנורה המסתובבת 

צרו את החיבורים והגדירו את המתג על מצב מופעל.  

היכנסו לחדר חשוך. המנורה המסתובבת נדלקת  

 בחושך. 

צרו את החיבורים והגדירו את המתג על מצב מופעל.  

. המנורה המסתובבת נדלקת  בהירהיכנסו לחדר 

 . באור 

 



 

 


