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תוכן העניינים

אזהרה: סכנת התחשמלות – אסור לחבר בדרך כלשהי 
את ה- Snap Circuits® למערכת החשמל הביתית!

אזהרה: סכנת חנק – הערכה כוללת חלקים 
קטנים, שאינם מתאימים לילדים מתחת לגיל 3.

אזהרה: חלקים זזים. אסור לגעת 
במאוורר או במנוע במהלך פעולתם.

1.רוב בעיות המעגלים נובעות מחיבור לקוי. בדוק שנית
כי המעגל תואם בדיוק את הציור המתאים למשימה.

2.וודא כי החלקים עם סימני החיובי/שלילי ממוקמים כמו בציור.
3.וודא כי כל החיבורים מחוברים היטב.

4.נסה להחליף את הסוללות.
5.אם המנוע מסתובב, אך אינו מאזן את המאוורר, בדוק את 

חתיכת הפלסטיק השחורה בעלת שלוש שיניים במוט המנוע, בכדי 
לוודא שהיא נמצאת בראש המוט.

Elenco® אינה אחראית לחלקים שנפגעו 
מחיבור לא נכון.

בסיסי בעיות  פתרון 

הערה: במקרה של חשש שמא ניזוקו חלקים מסויימים, קרא את 
ההוראות לפתרון בעיות מתקדם בעמ' 6 בכדי לקבוע איזה חלק יש 

להחליף.

עליך  גיל,  קבוצות  בתוך  אפילו  כך,  כל  שונים  ילדים  של  שיכולותיהם  מכיוון  מבוגר:  השגחת 
מאפשרות  (ההוראות  לילדך  ובטוחים  מתאימים  ניסויים  אילו  לקבוע  בכדי  דעת  שיקול  להפעיל 
למבוגרים המשגיחים לקבוע אם הניסוי מתאים לילד). וודא כי הילד שלך קרא את ההוראות ועוקב 
אחר כל הכללים והוראות הבטיחות. שמור את ההוראות בקרבת מקום לעיון חוזר במידת הצורך. 
מוצר זה מיועד לשימושם של מבוגרים וילדים הבוגרים דיה בכדי לקרוא את ההוראות ולעקוב אחר 
הבטיחות  במאפייני  לפגוע  עלול  הינך  כי  המוצר,  בחלקי  שינויים  תבצע  אל  לעולם  האזהרות. 

החיוניים בהם ולסכן את ילדיך.

אזהרה: בדוק תמיד את החיווט לפני הפעלת מעגל חשמלי. לעולם אל תעזוב מעגל ללא השגחה 
למעגל  אחר  כח  ספק  או  נוספות  סוללות  תחבר  אל  לעולם  ביחידה.  מותקנות  שהסוללות  בזמן 

החשמלי שלך. עליך לזרוק את כל החלקים הסדוקים או השבורים.

• השתמש רק בסוללות 1.5V AA אלקליות 
(לא כלולות בערכה).

• הכנס את הסוללות לקטביות הנכונה.
• אין להטעין סוללות שאינן מיועדות 

להטענה.
• יש להטעין סוללות נטענות אך ורק עם   

השגחת מבוגר, ואין להטעינן בהיותן בתוך 
המוצר.

• אין להשתמש בסוללות ישנות וחדשות 
בו-זמנית.

• אין לחבר סוללות או מחזיקי סוללות באופן 
מקביל.

• אין להשתמש בסוללות אלקליות, 
סוללות סטנדרטיות (אבץ פחמן), או 

סוללות נטענות (ניקל קדמיום) 
בו-זמנית.

• יש להוציא את הסוללות הריקות 
מתוך המוצר.

• אין לגרום לקצר חשמלי בקוטבי 
הסוללה.

• אין לזרוק סוללות לתוך אש או לנסות 
לפתוח את הכיסוי החיצוני.

• יש להרחיק סוללות מילדים קטנים, 
בכדי למנוע סכנת בליעה.

סוללות

תואם לכל הדרישות של 
 CAN -ממשלת ארה"ב ול
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"עשה" ו"אל תעשה" בבניית מעגלים חשמליים
פתרון בעיות מתקדם

רשימת משימות
משימות 1-203

רשימות
משימות Snap Circuits® אחרות 

פתרון בעיות מתקדם
רשימת חלקים

איך להשתמש בערכת ה- Snap Circuits® שלך                                         
אודות חלקי ה- Snap Circuits® שלך                                                     

(U29 סיכום על משחקי הלד LED-MD (ד
מבוא לחשמל

1
2
3

4-6
7
8

9
10

11, 12
13-76

77
78



רשימת חלקים (צבעים ודגמים עשויים להיות שונים) – סמלים 
חשוב: במקרה של חלקים חסרים או פגומים, אל תחזיר את המוצר למוכר. התקשר ל052-287-6475

.help@snapcircuits.co.il :-או שלח דוא"ל ל

. info@snapcircuits.co.il :ניתן להזמין חלקים נוספים / חלפים באתר האינטרנט

רשת בסיס 6SCBG
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פס לחיצה 1

פס לחיצה 2

פס לחיצה 3

פס לחיצה 4
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מחזיק סוללות – משתמש בשלוש (3) 
סוללות AA (אינן כלולות בערכה)

דיודה מפיקה אור 
אדום (לד)

דיודה מפיקה 
אור ירוק (לד)
דיודה מפיקה 
אור צהוב (לד)

מנוע דיסקו

מוט תמיכה 
לכיסויי דיסקו

כיסוי דיסקו, משולש

כיסוי דיסקו, משושה
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(כחול, 10 ס"מ)

מאוורר שניתן לתכנת

PNP טרנזיסטור

NPN טרנזיסטור

מפסק החלקה

מפסק לחיצה

בורר

רמקול

מעגל משולב אזעקה

מצג לד ומיקרו-שלט

כמות
קוד

זיהוי שם סמל כמותמק"ט      
קוד

זיהוי שם סמל מק"ט      



עם  מתח  ביחידת  תשתמש  חשמלי,  מעגל  כל  לבנות  בכדי 
מספר (B3), בו יש צורך להתקין שלוש (3) סוללות AA (לא 

.(®Snap Circuits -כלולות בערכת ה

בערכה יש גם רשת בסיס גדולה עשויה מפלסטיק קשיח, 
ברווחים  היחידות  כל  את  לשמור  לך  תעזור  אשר 
כל  את  תכניס  אליהם  מתאימים  מקומות  יש  מתאימים. 
היחידות השונות. אינך צריך להשתמש בבסיס זה לבניית 
סדר  על  לשמור  לך  יעזור  הוא  אך  החשמליים,  המעגלים 

בחלקים. ברשת הבסיס יש שורות (A-G) וטורים (1-10).

המאוורר שניתן לתכנת (M8) מציג הודעות. תוכל לשנות 
את ההודעות המוצגות במשימה 15.

רוב המשימות שמשתמשות ב- LED MC (U29) דורשות 
יש  משימה  בכל   .(S8) הבורר  באמצעות  משחק  שתבחר 

הסברים מתאימים, אך כאן יש מספר הוראות כלליות:

- הערכה מציעה 21 משחקים אפשריים.
המצג   ,21 מ-  הגבוה  משחק  מספר  לבחור  תנסה  אם   -

יתאפס ל- "00".
במצג  משחק,  מסיים  או  מפסיד  מנצח,  שחקן  כאשר   -
את  לשחק  יוכל  והשחקן  שוב,  "שחק"  הודעה  תופיע 

המשחק פעם נוספת.
כיבוי  ידי  על  היא  שונה  משחק  לבחור  היחידה  הדרך   -
 "00" שהספרות  כך  שוב,  והפעלתו  החשמלי  המעגל 

מופיעות על המצג.

בחלק מהמשימות עליך להרכיב אחד מכיסויי הדיסקו על 
:(DM) מנוע הדיסקו

הערה: בזמן בניית המשימות, היזהר לא לבצע חיבור 
ישיר מעל מחזיק הסוללה ("קצר"), כי פעולה זו עלולה 

להזיק לסוללות, ו/או לרוקן אותן במהירות.

DM -מוט ה

הצד השטוח
הצד השטוח

קטן  מספר  מופיע  החשמלי  המעגל  בציור  יחידה  כל  ליד 
בשחור, המתאר באיזו רמה ברשת הבסיס יש להניח את 
היחידה. הנח בתחילה את כל היחידות ברמה 1, ואז את כל 

היחידות ברמה 2, ואז את כל היחידות ברמה 3, וכו'.
מעגלים חשמליים מסוימים משתמשים בחוטי מגשר בכדי 
להכין חיבורים מיוחדים. חבר אותם לחיבורי המתכת, או 

לפי ההוראות בכל משימה.

עם  בניה  ביחידות  משתמשת   ®Snap Circuits ה-  ערכת 
המעגלים  כל  את  לבנות  לך  שמאפשרים  לחצנים, 
החשמליים והאקלטרוניים במשימות השונות. לכל יחידת 
חוטים  סוללות,  מנורות,  מפסקים,  שימוש:  יש  בניה 
באורכים שונים, וכו'. יחידות אלה הן בצבעים שונים ויש 
המעגל  זיהויים.  את  עליך  להקל  כדי  מספרים  עליהם 
לך  יעזרו  אשר  ומספרים,  בצבעים  מוצג  שתבנה  החשמלי 
בכדי  בלחיצה  ותחבר  תשתמש  בהן  היחידות  את  לזהות 

ליצור מעגל חשמלי.

אלה הם חוטי לחיצה שבתוכם יש חוט חשמל. הם כחולים 
מופיע  אלה  לחיצה  בפסי  שונים.  באורכים  ומופיעים 
החיבור  לאורך  בהתאם   ,(6) או   (5)  ,(4)  ,(3)  ,(2) המספר 

הדרוש.

יש גם פסי לחיצה 1 שמשמשים בו ליצירת רווח או חיבור 
בין הרמות השונות.

למשל:
זוהי יחידת מפסק ירוקה ויש עליה סימן (S1). שים לב לכך 
יעזור  יחידת המפסק בדיוק, אך  שהציור אינו משקף את 

לך לזהות את החלקים.

®Snap Circuits -איך להשתמש בערכת ה



כימית.  תגובה  באמצעות  חשמלי  מתח  מפיקות   (B3) הסוללות 
"מתח" זה דומה ללחץ חשמלי, הדוחף את החשמל דרך מעגל, 
הינו  זה  מתח  הצינורות.  דרך  מים  דוחף  שמשאבה  כמו  בדיוק 
הרבה יותר נמוך והרבה יותר בטוח מחשמל שזורם בבית שלך. 
השימוש בסוללות מגביר את "הלחץ", ולכן זרם החשמל מוגבר.

מפסק הלחיצה וההחלקה (S1 ו-S2) מחברים (לחוץ, "דלוק") או 
כאשר  במעגל.  החשמל  חוטי  את  "כבוי")  לחוץ,  (לא  מנתקים 
הוא  החשמלי.  המעגל  ביצוע  על  השפעה  לו  אין  דלוק  המפסק 
המים  זרם  את  פותח  שברז  כמו  בדיוק  החשמל  את  מדליק 

מצינור.

מפסקי 
לחיצה 
והחלקה

אודות חלקי ה- Snap Circuits® שלך
הבורר (S8) הינו מפסק הרבה יותר מורכב, שלרוב משתמשים בו רשת הבסיס

.(LED MC (U29 -עם ה

נראה  לבורר  הדיאגרמה  סכמטיות,  דיאגרמות  מכיר  הינך  אם 
כך:

חשמל  ממיר   (SP2) הרמקול 
תנודות  יצירת  ידי  על  לצליל 
יוצרות  אלה  תנודות  מכניות. 
אשר  האוויר  בלחץ  וריאציות 
נע בחדר. אתה "שומע" צלילים 
כאשר אוזניך מרגישות בשינויי 

לחץ אוויר אלה.

(SP2) הרמקול

(S8) בורר

רמקול
מפסקי לחיצה 

רשת הבסיס היא יחידה עליה מתקינים את החלקים ואת חוטי 
המעגלים  בלוחות  כמו  הבסיס  ברשת  משתמשים  החשמל. 
החשמליים המודפסים המצויים ברוב המוצרים החשמליים או 
החשמל  בארון  החשמליים  החוטים  את  מתקינים  שבה  בדרך 

בביתך.

חוטי הלחיצה הכחולים
הם רק יחידות המשמשות

לחיבור יחידות אחרות
ולהעברת חשמל, אך הם אינם

משפיעים על הביצוע של המעגלים
החשמליים. חוטים אלה הינם באורכים

שונים, בכדי לאפשר לך לארגן את החיבורים
ברשת הבסיס. חוטי המגשר האדום והשחור יוצרים

חיבורים גמישים, ואילו חוטי הלחיצה קשיחים.
תשתמש בהם
גם ליצירת
חיבורים מחוץ
לרשת הבסיס
(כמו במשימות
בהן משתמשים במים).

 

מעבירים  שצינורות  כמו  בדיוק  חשמל  מעבירים  החשמל  חוטי 
מים. הפלסטיק הצבעוני סביב החוטים מגן עליהם ומונע מחשמל 

להיכנס אליהם או לצאת מהם.

חוטי לחיצה ופסי מגשר

רשת הבסיס



אודות חלקי ה- Snap Circuits® שלך

רכיבים  הינם   (Q2ש)  NPN ו-   (Q1ש)  PNP הטרנזיסטורים 
גדול,  במתח  לשלוט  בכדי  קטן  חשמלי  במתח  המשתמשים 
להקטין  קל  ובידוד.  הגברה  הפעלה,  ליישומי  בהם  ומשתמשים 
המשולבים,  המעגלים  של  העיקריים  הבניה  אבני  והם  אותם, 

כולל המיקרו-מעבד ומעגלי זכרון במחשבים.

(Q2ש) NPN -ו (Q1ש) PNP הטרנזיסטורים

טרנזיסטורים
המעגל המשולב אזעקה (U2) כולל מעגל משולב מיוחד ליצירת 
וטרנזיסטורים)  קבלים  (נגדים,  אחרים  תמיכה  ורכיבי  קולות 
ב-  זה  למעגל  איור  למצוא  ניתן  יחד.  בהם  משתמשים  שתמיד 

.www.snapcircuits.co.il

חיבורים:
IN1, IN2, IN3 – תשומות שליטה

(-) החזרת כח חשמלי לסוללות
OUT – חיבור לתפוקות

חבר את תשומות השליטה ל- כח (+) בכדי ליצור חמישה קולות 
אזעקה. ראה משימה 169 לדוגמא של חיבורים נכונים.

(U2) מעגל משולב אזעקה

מעגל משולב אזעקה

(D2 -ו D1) נורות לד אדומות וירוקות

(D10) נורת לד אדומה/צהובה

נורות הלד האדומות והירוקות (D1 ו- D2) הינן דיודות מפיקות 
אור, וניתן להתייחס אליהן כנורות חד-כיווניות מיוחדות. בכיוון 
"קדימה" (עם סימן ה"חץ" בסמל) החשמל זורם אם המתח עולה 
על סף הדלקה (של כ- 1.5V לאדום וצהוב, כ- 2.0V לירוק, וכ- 
3.0V לכחול) ועוצמת התאורה גוברת. מתח גבוה ישרוף נורת לד, 
ולכן הלדים בערכת ה- Snap Circuits® כוללים נגדים פנימיים 

בכדי להגן עליהם. הלדים חוסמים חשמל בכיוון "ההפוך".

האחרות,  הנורות  כמו  היא   (D10) האדומה/הצהובה  הלד  נורת 
אך הלדים מחוברים בכיוונים הפוכים.

נורות לד



אודות חלקי ה- Snap Circuits® שלך

המאוורר שניתן לתכנת (M8) הוא מנוע עם מעגל חשמלי לד. 
מוט  של  בצורה  מכנית,  לתנועה  החשמל  את  ממיר  המנוע 
בכדי  המנוע  מוט  דרך  מועבר  המנוע  באור  החשמל  מסתובב. 
להדליק מעגל חשמלי לד, כאשר נורות הלד מותקנות על להבי 
המאוורר. המנוע מסתובב לשני הכיוונים, אך מעגל האור פועל 

רק בכיוון אחד.
מאוד  דומה  חשמל  במנוע?  המוט  את  החשמל  מסובב  איך 
למגנטיות, ולזרם חשמלי הזורם בחוט יש שדה מגנטי הדומה 
עם  חוטים  של  סלילים  שלושה  יש  המנוע  בתוך  זעיר.  למגנט 
הלולאות,  דרך  זורם  גדול  חשמלי  זרם  אם  רבות.  לולאות 
הזזת  המאפשרת  במידה  מתרכזות  המגנטיות  ההשפעות 
הסלילים. למנוע יש מגנט בתוכו, כך שבזמן שהחשמל מזיז את 
המוט  הקבוע,  המגנט  עם  אותם  ליישר  בכדי  הסלילים 

מסתובב.
 נורות הלד בלהבי המנוע מהבהבות בדפוס המבוסס על תכנות 
היטב  מתוזמנים  ההבהובים  המנוע.  למהירות  ומותאם  קבוע 
מהר  מספיק  להגיב  יכולות  אינן  עיניך  אך  מאוד,  וקצרים 
והדפוס המהבהב נותן אשליה של מילים הצפות בחלל. תוכל 
שולטים   .15 משימה  ראה   – המופיעות  המילים  את  לשנות 
אותן  חיבור  באמצעות   DOWN ו-   UP, MODE במילים 

.(S8) נקודות לחיצה (-) עם המפסקים או עם הבורר
 

(M8) מאוורר שניתן לתכנת

המחוברת  הילוכים  תיבת  עם  מנוע  הוא   (DM) הדיסקו  מנוע 
את  מאטה  ההילוכים  תיבת  עליו.  המורכב  לד  ומודול  למוט, 
מהמוט,  יותר  רב  כח  מפעילה  אך  המוט,  סיבובי  מהירות 
המחובר ישירות למנוע, כך שתוכל לסובב את כיסויי הדיסקו. 
המחוברים  וכחולים,  ירוקים  אדומים,  לדים  יש  הלד  למודול 

במקביל.

www.snapcircuits.- באתר Snap Circuits® Arcade -בדף ה
דיאגרמה  כולל   ,LED MC ה-  על  נוסף  מידע  תמצא   co.il
לתוכנות  קישורים  מפעיל,  הוא  אותה  התוכנה  סכמטית, 
משלך,  תוכנות  לכתוב  או  התוכנה  את  לשנות  לך  שיאפשרו 
והדרך לרכוש כבל תכנות עבורו (שיהיה בו צורך רק אם תבצע 
 PICAXE® מדגם  הוא  שלט  המיקרו  בתוכנה).  שינויים 
08M2, שיש לו ממשק תכנות מיוחד המקל על השימוש. תוכל 

.www.picaxe.co.uk למצוא מידע נוסף על דגם זה באתר

(U29ד) LED MC

(+) – כח חשמלי מהסוללות
(-) – החזר כח לסוללות

(S8) לוקח תפוקה מהבורר – S-IN
S-OUT – תפוקה, לרוב קשור לנורת לד

1 – תפוקה, לרוב קשור לנורת לד
2 – תפוקה, לרוב קשור לרמקול
(S8) 3 – לוקח תשומה מהבורר

4 – תפוקה, לרוב קשור לנורת לד
D1 – משתמשים בו לכיבוי מצג הלד הימני

D2  – משתמשים בו לכיבוי מצג הלד השמאלי

(U29ד) LED MC

(DM) מנוע דיסקו

מודולים למנוע

מצג  יש   (U29ש)  LED MC -ה למודול   - ומיקרו-שלט  לד  מצג 
תמיכה.  וחלקי  מיקרו-שלט  לדים,  מקטעי   7 של  כפול 
בכדי  אותו  לתכנת  ניתן  אשר  זעיר  מחשב  הוא  המיקרו-שלט 
השלט  דברים.  וגרימת  ניטור  כולל  פעולות,  מספר  שיבצע 
מתוכנת מראש כדי שניתן להשתמש בו במשימות המשחקים. 

ראה משימה 17 על הדרך לבחור משחקים בשלט.
במנועים  ישירות  לשלוט  יכולות  אינן   LED MC ה-  תפוקות 
ולכן   ,(M8) לתכנת  שניתן  במאוורר  או   (DM) הדיסקו  במנוע 
 LED MC ה-  תפוקות  ממשק.  בטרנזיסטור  להשתמש  צריך 
 D1, D2,) ובנורות הלד (SP2) יכולות לשלוט ישירות ברמקול

D10 והלדים במנוע הדיסקו).

(DM) מנוע דיסקו



(U29 סיכום המשחקים ב- LED-MC (ש
שם#

שדרת משחקים
כל כמה שניות הוא מדליק את נקודות הלחיצה 

1, 4 ו- S-OUT, או משמיע מנגינה, או משנה 
את מצג הלד. משתמשים בו במשימות רבות.

"משחק" בייסבול מתרחש כאשר נורות הלד 
האדום, הצהוב ואז הירוק נדלקות ברצף, אך 

במהירויות שונות. עליך לנסות ללחוץ על 
הכפתור ברגע המתאים, בכדי "לפגוע" בנורה.

כמו במשחק 12, אך יש "נקודות מילוט".

רצף של נורות נדלקות, והינך מנסה לחזור על 
הסדר על ידי לחיצה בכפתורים.

כמו במשחק 14, אך הרצף משתנה במהירות 
רבה יותר.

כמו במשחק 14, אך הרצף משתנה במהירות 
רבה יותר.

כמו במשחק 14, אך הרצף משתנה במהירות 
רבה יותר.

כמו במשחק 14, אך הרצף מגביר את מהירות 
במהלך המשחק.

משחק המבוסס על משחק הקלפים 
"עשרים-ואחת"

משתמש בנורות לד בכדי להראות כיצד ניתן 
להציג את הספרות 1-7 בצורה בינארית, שיש 

לה רק 2 מצבים.

מדליק ומכבה את נקודות הלחיצה 1 ו- 4 
במהירויות משתנות. נקודות 1 ו- 4 נמצאות תמיד 
במצבים הפוכים. משתמשים בו במשימות רבות.

כמו במשחק 1, אך משתנה במהירות רבה יותר.

כמו במשחק 2, אך משתנה 
במהירות רבה עוד יותר.

מגלגל קוביות במצג, כאשר יש 
שתי קוביות זהות משמיע מנגינה.

מגלגל קוביות במצג, 66 משמיע מנגינת 
נצחון ו- 11 משמיע מנגינת הפסד.

משחק המבוסס על גלגול קוביות במצג.

משחק מתוזמן המבוסס על לחיצת כפתור 
למשך 3 שניות.

כמו משחק 7, אך ל- 5 שניות.

כמו משחק 7, אך ל- 10 שניות.

כמו משחק 7, אך ל- 20 שניות.

מעגלים באמצעות אותיות ומספרים, 
שניתן להראותם במצג.

שדרת משחקים 
מהירה

שדרת משחקים 
מהירה יותר

כפולים בני מזל

סיכון ותגמול

להחזיק ל- 3 
שניות

להחזיק ל- 5 
שניות

להחזיק ל- 10
שניות

להחזיק ל- 20
שניות

מספרים 
ואותיות

ששיות בני מזל, 
אחדים חסרי מזל

משחק דרבי 
בהקפה מלאה

משחק בייסבול

משחק זכרון 
(קל מאוד)

משחק זכרון 
(בינוני)

משחק זכרון 
(קשה)

משחק זכרון 
(מתקדם)

עשרים-ואחת

מספר עשרוני 
בקוד בינארי

מהירות משתנה

משחק זכרון (קל)

תיאור משימה 
תיאורשם#לדוגמא משימה 

לדוגמא

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4

5

5

18

19

20

22

23

24

25

26

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

31

32

33

34

35

36

37

38

40

43



מבוא לחשמל
מהו חשמל? אף אחד לא יודע באמת. אנחנו רק יודעים איך ליצור אותו, להבין את מאפייניו ואיך לשלוט 

בו. חשמל הוא התנועה של חלקיקים טעונים סב-אטומיים (הנקראים אלקטרונים) דרך חומר, בגלל לחץ 

חשמלי על פני החומר, כמו לחץ מסוללה.

 

מקורות כח, כמו סוללה, דוחפים את החשמל דרך מעגל חשמלי, כמו שמשאבה דוחפת מים דרך צינורות. 

חוטי החשמל מוליכים חשמל כמו שצינורות מוליכים מים. מכשירים כמו נורות לד, מנועים ורמקולים 

משתמשים באנרגיה בחשמל בכדי לבצע פעולות מסוימות. מפסקים ונגדים שולטים בזרימת החשמל, כמו 

ששסתומים וברזים שולטים במים. נגדים מגבילים את זרימת החשמל.

 

הלחץ החשמלי המופעל על ידי סוללה או כח חשמלי אחר נקרא מתח, אשר נמדד בוולטים (V). שים לב 

לסימני ה- "+" וה- "-" על הסוללה. אלה מציינים לאיזה כיוון "תשאב" הסוללה את החשמל.

 

ה"כח" של החשמל היא מידה של מהירות האנרגיה דרך החוט. הוא שילוב של המתח והזרם (כח =  מתח

.(W) זרם). הכח מבוטא בווטים  X

 

ההתנגדות של רכיב או מעגל מייצגים את המידה שבה הוא מתנגד ללחץ החשמלי (וולטאג') ומגביל את 

הזרימה של זרם חשמלי. המשוואה היא מתח = זרם x התנגדות. כאשר ההתנגדות עולה, יש פחות זרם. 

התנגדות נמדדת באומים (Ω), או בקילו אומים (KΩ, 1000 אומים).

 

מים.  לחץ  או  אדים  לחץ  ידי  על  המופעלים  ענקיים  בגנרטורים  מופק  שלנו  בעולם  החשמל  כל  כמעט 

שלנו, שם משתמשים בחשמל.  ולמשרדים  לבתים  האנרגיה  להעביר את  בכדי  בחוטי חשמל  משתמשים 

החשוב  ההיבט  ומכשירים.  מכונות  שיפעיל  בכדי  המכנית,  לצורתו  בחזרה  החשמל  את  ממירים  מנועים 

ביותר של חשמל בחברה שלנו היא שניתן להעביר אנרגיה על פני מרחקים גדולים.

 

שים לב לכך שבמושג "מרחקים" הכוונה היא לא רק למרחקים גדולים, אך גך למרחקים קטנים מאוד. 

נסה לדמיין מבנה של צינורות מים בעלי אותה מורכבות כמו החוטים בתוך רדיו נייד. הוא יצטרך להיות 

גדול מאוד בגלל שאי אפשר לבנות צינורות מים כל כך קטנים. החשמל מאפשר לנו לבנות עיצובים מאוד 

קטנים.

להלן שני דרכים לארגן רכיבי מעגל, בטור או במקביל. הנה שתי דוגמאות:

הנחת רכיבים בטור מגבירה את ההתנגדות, כאשר הערך הגבוה ביותר שולט. 
ביותר  הנמוך  הערך  כאשר  ההתנגדות,  את  מפחיתה  במקביל  רכיבים  הנחת 

שולט.
 

והמקבילים  הטוריים  מעגלי-המשנה  בתוך  האלה  החלקים  את  לסדר  ניתן 
בצורות שונות מבלי לשנות את הפעולה של המעגל החשמלי. מעגלים חשמליים 

גדולים מורכבים ממעגלים חשמליים טוריים ומקבילים קטנים יותר.

מעגל בטור

מעגל במקביל



לאחר בניית המעגלים החשמליים בחוברת זו, יתכן ותרצה להתנסות בבניית מעגלים 

חשובים  רעיונות  תלמד  כאן  כי  כהנחיה,  כאן  במשימות  השתמש  משלך.  חשמליים 

לעיצוב. כל מעגל חשמלי כולל מקור מתח (הסוללות), מקור התנגדות (שיכול להיות 

נגד, נורה, מנוע, מעגל חשמלי משולב, וכו') ונתיבי חיווט ביניהם ובחזרה. תיזהר לא 

דוגמאות  ראה  לסוללות,  מעל  נמוכה  מאוד  התנגדות  עם  (נתיבים  "קצרים"  ליצור 

המעגלים  את  לחבר  יש  הסוללות.  את  ירוקנו  ו/או  ברכיבים  יפגעו  הם  כי  להלן) 

הם  אחרת  כי  במשימות,  המוצגות  התצורות  באמצעות  רק  המשולבים  החשמליים 

עלולים להינזק. Elenco® אינה אחראית לחלקים שנפגעו בעקבות שימוש לא נכון.

מספר הוראות חשובות
תשתמש במגן לעיניים כאשר הינך עושה ניסויים לבדך. תמיד 

תכלול לפחות רכיב אחד אשר יגביל את הזרם במעגל החשמלי, תמיד 
כמו הרמקול, הנורה, שבב המשרוקית, המעגלים החשמליים

המשולבים (שיש לחבר אותם בצורה הנכונה), המנוע, הפוטורזיסטור, או הנגד.
תשתמש בנורות לד ובמפסקים ביחד עם רכיבים אחרים אשר תמיד 

יגבילו את זרימת החשמל דרכם, אחרת תיצור קצר ו/או תהרוס חלקים אלה.
תנתק את הסוללות שלך מיד ובדוק את החיווט אם נראה תמיד 

שרכיב מסוים מתחמם.
בדוק את החיווט לפני הפעלת מעגל חשמלי. תמיד 

תחבר את המעגלים החשמליים המשולבים באמצעות תמיד 
התצורות המוצגות במשימות או לפי תיאורי החיבורים עבור החלקים.

לעולם  אל תחבר את הערכה למקור החשמל בביתך בדרך כלשהי.
לעולם אל תשאיר מעגל חשמלי ללא השגחה כאשר הוא מופעל.

לעולם אל תיגע במנוע כאשר הוא מסתובב במהירות גבוהה.

Rover -אסור לחבר את החלקים לגוף ה :Snap Rover אזהרה לבעלי
אלא אם כן הינך משתמש במעגלים החשמליים המאושרים שלנו.

לגוף ה- Rover יש מתח גבוה יותר אשר עלול להזיק לחלקים שלך.

בכל המשימות המופיעות בחוברת זו, ניתן לסדר את החלקים בדרכים שונות מבלי 
או  בסדרות  המחוברים  החלקים  של  הסדר  למשל,  החשמלי.  המעגל  את  לשנות 
אלה  מעגלי-משנה  של  שילובם  כיצד  הוא  שחשוב  מה   – משנה  אינו  במקביל 

מתחברים יחד.

ה"עשה" וה"אל תעשה" של בניית מעגל 
דוגמאות לקצרים במעגלים חשמליים – לעולם אל תעשה זאת!!!

הנחת חוט לחיצה 3 ישירות מעל 
הסוללות גורמת לקצר חשמלי

גם זה קצר חשמלי

כאשר מפסק ההחלקה (S1) דלוק, במעגל חשמלי גדול זה יש נתיב של קצר 
חשמלי (כפי שמסמנים החיצים) קצר זה מונע את פעולתם של כל החלקים 

האחרים במעגל לתמיד.

אנו ממליצים לך לספר לנו על מעגלים חשמליים חדשים שתיצור.
אם הם ייחודים, נפרסם אותם, יחד עם שמך וארץ מגוריך, באתר שלנו

www.snapcircuits.co.il/kidkreations.htm

 Snap מספקת מעצב מעגלים חשמליים כדי שתוכל ליצור ציורי ®SnapCircuits
Circuits® משלך. זהו מסמך של מייקרוסופט וורד, שניתן להורידו דרך האתר:

www.snapcircuits.co.il/SnapDesigners.doc
.www.snapcircuits.co.il או דרך אתר

אזהרה: סכנת הלם חשמלי – לעולם אל תחבר את חלקי
SnapCircuits® לזרם החשמל בבית בדרך כלשהי. ה- 

אסור!

אסור!
אסור!

אסור!



פתרון בעיות מתקדם (מומלץ להשתמש בהשגחת מבוגר)

SnapCircuits® אינה אחראית לחלקים פגומים בעקבות חיווט לא נכון.

אם הינך חושש שמא יש לך חלקים פגומים, ניתן לבצע תהליך זה בכדי 

לקבוע אלו חלקים עליך להחליף:

L1), מנוע (M1), רמקול (SP) ומחזיק סוללות (B1): הנח  1. נורת V2.5 (ש
את הסוללות במחזיק. הנח את נורת ה- 2.5V ישירות מעל למחזיק 

הסוללות. עליה להידלק. חזור על הפעולה עם המנוע (מנוע + לסוללה 
+). עליו להסתובב ימינה במהירות גבוהה. "הקש" ברמקול מעל לחיבורי 

מחזיק הסוללה. עליו להשמיע קולות סטטיים בזמן המגע. אם דברים 
אלה לא פועלים, החלף את הסוללות וחזור על הפעולה, אם זה עדיין לא 

עובד, מחזיק הסוללות פגום.

3. חוטי לחיצה: השתמש במעגל חשמלי 
קטן זה בכדי לבדוק כל אחד מפסי 

הלחיצה, אחד אחד. הנורה אמורה להידלק.

2. חוטי מגשר: השתמש במעגל 
חשמלי קטן זה בכדי לבדוק כל חוט 

מגשר. הנורה אמורה להידלק.

4. מפסק ההחלקה (S1) ומפסק הלחיצה (2S): הכן את משימה 1#. אם 
נורת הלד האדומה (D1) אינה נדלקת, מפסק ההחלקה פגום. החלף את 

מפסק ההחלקה במפסק הלחיצה בכדי לבדוק אותו.
5. מעגל חשמלי משולב אזעקה (U2): הכן את משימה 169. עליך לשמוע 
אזעקה. משתנים 1, 2, 3 ו- 4 צריכים לשנות את הצליל, אך יכול להיות 

שהצליל של משתנה 4 לא יהיה זהה לאחד המשתנים האחרים.

7. טרנזיסטור NPN (Q2): השתמש במשימה 159 בכדי לבדוק אותו.

8. בורר (S8): השתמש במשימה 92 בכדי לבדוק אותו.

9. מנוע דיסקו (DM): בנה את משימה 10. המוט צריך להסתובב, 

ונורות הלד האדום, הירוק והכחול צריכים להידלק.

10. מאוורר שניתן לתכנת: חבר את המאוורר לפי ההוראות במשימה 

15. הוא אמור להסתובב באיטיות דרך 6 השלבים (אלא אם כן מחקת 

את כל ההודעות, מבלי לתכנת הודעות חדשות). הינך אמור להיות 

מסוגל לשנות את ההודעות המופיעות באמצעות ההוראות במשימה 

.15

אזהרה: אם מחקת את כל ההודעות, אז החלק לא יציג הודות כלשהן 

עד שתכנת הודעות חדשות, לפי ההוראות במשימה 15.

הערה: לאחר מספר שעות של שימוש ממושך, יכול להיות שההודעות 

במאוורר יהיו בלתי צפויות, לא ברורות, ואף לא יוצגו כלל. כבה את 

המאוורר ל- 5 דקות, והוא יחזור לפעול כראוי.

LED-MC .11 (שU29, מצג הלד והמיקרו-שלט): השתמש במשימה 98 

בכדי לבדוק אותו.

SnapCircuit ישראל®
ת.ד. 154

כוכב השחר 9064100
טלפון: 052-287-6475

help@snapcircuits.co.il :דוא"ל
www.snapcircuits.co.il :אתר אינטרנט

www.snapcircuits.- :ניתן להזמין חלקים נוספים / חלפים באתר
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אור אדום

אורות

אורות בהיפוך

ארקדה

ארקדה מהירה

דוגמת ארקדה חדשה

קוביות ארקדה

מאוורר מילים

רק המאוורר

כדור דיסקו

דוגמת דיסקו

כדור דיסקו הפוך

כדור דיסקו עם דוגמא חדשה

רק הכדור

מאוורר אור שניתן לתכנות

מעגל חשמלי עסוק

בורר משחקים

כפולים בני מזל

ששיות בני מזל, יחידות חסרי מזל

סיכון ותגמול

משחק קוביות משופר

מעגל חשמלי חלופי (קצת יותר חזק)

להחזיק במשך 3 שניות

להחזיק במשך 5 שניות

להחזיק במשך 10 שניות

מספרים ואותיות

אדום וירוק

אדום וצהוב

אדום ואדום

ירוק וצהוב

משחק דרבי בהקפה מלאה

שינוי החיבורים לרמקול (לקול מעט גבוה יותר)

משחק בייסבול

משחק זכרון (קל מאוד)

משחק זכרון (קל)

משחק זכרון (בינוני)

משחק זכרון (קשה)

משחק זכרון (מתקדם)

עשרים-ואחת

עשרים-ואחת דיסקו

מספרים עשרוניים בקוד בינארי

משנה קצב ההבהובים

משנה קצב הקליקים

משנה קצב ההבהובים הכפול

קצב דיסקו משתנה

משתני דיסקו במהירויות משתנות

משנה קצב עם קליקים רועשים

כדור דיסקו בשתי מהירויות

אור בשני צבעים

אור וקול בשני צבעים

אור וקול בשני צבעים כפולים

משנה משפטים מהיר

אזעקה גזעית

(II) אזעקה גזעית

(III) אזעקה גזעית

(IV) אזעקה גזעית

(V) אזעקה גזעית

אזעקה ואור גזעיים

(II) אזעקה ואור גזעיים

(III) אזעקה ואור גזעיים

(IV) אזעקה ואור גזעיים

(V) אזעקה ואור גזעיים

אזעקה גזעית עם שלושה אורות

(II) אזעקה גזעית עם שלושה אורות

(III) אזעקה גזעית עם שלושה אורות

(IV) אזעקה גזעית עם שלושה אורות

(V) אזעקה גזעית עם שלושה אורות

אזעקה גזעית עם אורות מכושפים

אזעקה גזעית עם אור עמום

(II) אזעקה גזעית עם אור עמום

(III) אזעקה גזעית עם אור עמום

(IV) אזעקה גזעית עם אור עמום

אזעקה ואורות גזעיים אקראיים

שדרת משחקים עם אזעקה

(II) שדרת משחקים עם אזעקה

(III) שדרת משחקים עם אזעקה

(IV) שדרת משחקים עם אזעקה

(V) שדרת משחקים עם אזעקה

שדרת משחקים עם אזעקה מהירה

אזעקת דיסקו

תת-מקלע דיסקו

כבאית דיסקו

אזעקת דיסקו אירופאית

כדור דיסקו במהירות נמוכה

דיסקו איטי-מהיר

דיסקו לא כך כל איטי-מהיר

מעמעם דיסקו

דיסקו איטי מאוד

מאוורר מילים איטי-מהיר

מאוורר מילים לא כל כך איטי-מהר

מאוורר איטי-מהיר

קולות שונים

בורר

אדום או אדום

בורר ירוק

בחירה משולשת

בורר אדום/צהוב

החלפת 00

LED-MC בדיקת

אור ירוק

אור אדום/צהוב

פיצוץ להדליק ופיצוץ לכבות
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אורות בהיפוך

רשימת חלקים

מעגל חשמלי של אזעקה
תת מקלע

כבאית
אזעקה אירופאית

מעגל חשמלי של אזעקה שקטה יותר
תת-מקלע שקט יותר

כבאית שקטה יותר
אזעקה אירופאית שקטה יותר

אנרגית הבהובים במאוורר
אנרגית הבהובים במנוע

תת-מקלע בשלושה צבעים
תת-מקלע עם אור עמום

אזעקה עם תיל ממעיד
אזעקה עם תיל ממעיד עם קול טוב יותר

תת-מקלע עם חוט ממעיד
כבאית עם חוט ממעיד

אזעקה אירופאית עם חוט ממעיד
אזעקת מים

אזעקה אנושית
צייר אזעקה

תת-מקלע בשליפת מים-אדם
כבאית בשליפת מים-אדם

אזעקה אירופאית בשליפת מים-אדם
צהוב ועוד
אדום ועוד
ירוק ועוד

בורר אזעקה אקראי
בורר אזעקה אקראית מהיר

בורר אזעקה אקראית לד
בורר אזעקה אקראי -5לד

מופע דיסקו בשדרת משחקים
מופע דיסקו מהיר בשדרת משחקים

מופע של מאוורר מילים בשדרת משחקים
מופע של מאוורר מילים מהיר בשדרת משחקים

מופע אורות בשדרת משחקים

מופע אורות מהיר בשדרת משחקים

איפה האור הכחול?

הנה האור הכחול

אין אור כחול

אור ירוק עמום

כדור דיסקו איטי

כדור דיסקו איטי יותר

בורר עם נורות לד במנוע הדיסקו

בורר עם כדור דיסקו

NPN - בורר עם כדור דיסקו

PNP - בורר עם כדור דיסקו

דיסקו איטי ועמום יותר

בורר עם מאוורר מילים

בחר במאוורר

PNP מאוורר מילים

PNP מאוורר

מעגל חשמלי מתנדנד בשני צבעים

כיוונון הפוקוס של כיסוי הדיסקו

אור מפוזר

דפוסי האור שלך

מעגל לחץ

PNP טרנזיסטור

NPN טרנזיסטור

משחק קוביה בעל ת6 פאות: מירוץ לגמר

משחק קוביה בעלת 6 פאות: עושה שינויים

משחק קוביה בעלת 6 פאות: אל תרד נמוך

משחק קוביה בעלת 6 פאות: שחרר את הצפרדעים

משחק קוביה בעלת 6 פאות: שחרר את הדגים

משחק קוביה בעלת 6 פאות: שחרר את השועלים

משחק קוביה בעלת 6 פאות: קוביות

משחק קוביה בעלת 6 פאות: קוביית מטבע

משחק קוביה בעלת 6 פאות: בייסבול

קולות אזעקה פשוטים

ירוק ועוד הרבה יותר
אדום או צהוב ועוד הרבה יותר

רטט 2
רטט 21

אור בשני צבעים אקראי
אורות בשני צבעים אקראיים

מצג מהבהב בשדרת משחקים
מצמוץ אחד

מצמוץ אחד באור משולש
דיסקו עם קול

(II) דיסקו עם קול
(III) דיסקו עם קול
(IV) דיסקו עם קול
(V) דיסקו עם קול

קול מוזר
(II) קול מוזר

(III) קול מוזר
כדור דיסקו מתחיל שהינו מוליך למחצה

כדור התחל הפסק
הפעלת קול באמצעות המוליך למחצה

(II) הפעלת קול באמצעות המוליך למחצה
(III) הפעלת קול באמצעות המוליך למחצה
(II) הפעלת קול באמצעות המוליך למחצה

מאוורר הפעל-כבה
הוסף אחד
הוסף עשר

הוסף אחד אחד
מצפצף +1

ספירת קולות
עוד ספירת קול

דיסקו לחץ-הפעל
דיסקו לחץ-הפעל מהר יותר

דיסקו במהירות בינונית
אחרון אחרון חביב
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מפסק  את  מדליקים  כאשר 
זורם  החשמל  ההחלקה, 
הלד  נורת  דרך  מהסוללות 
דרך  לסוללה  וחזרה  האדומה 
כבוי,  המפסק  אם  המפסק. 
והנורה  נחסמת,  החשמל  זרימת 

האדומה לא תידלק.

רבים  (ולמעגלים  זה  חשמלי  למעגל  הערה: 
אחרים בחוברת זו) יש נורת לד, בה משתמשים 
זרם  את  יגביל  אשר  אחר  רכיב  או  נגד  ללא 
החשמל דרכו. בדרך כלל, מצב זה עלול להזיק 
 Snap -לנורת הלד, אך בנורות הלד של ערכת ה
Circuits® יש נגדי הגנה פנימיים, והנורה לא 
משתמש  הינך  אם  להיזהר  עליך  תיפגע. 
בערכות חשמליות אחרות, אם יש בהן נורות לד 

לא-מוגנות.

וחוט  ההחלקה  מפסק  להיפוך 
המעגל.  על  השפעה  אין   2 לחיצה 
אחד,  בכיוון  רק  פועלות  הלד  נורות 
אינן  והירוק  האדום  הנורות  ולכן 
הלד  נורת  אך  בהיפוך,  פועלות 
נורה של שני  (D10) הינה  הצהובה 
צבעים, עם לד אדום וצהוב בכיוונים 

שונים, כפי שרואים בציור.

דיודות  הן  לד  נורות 
אשר  אור,  המפיקות 
האנרגיה  את  ממירות 
צבע  לאור.  החשמלית 
האור תלוי במאפיינים של 

החומר שמהן הן עשויות.

משימה 1

משימה 3משימה 2

אור אדום

אורות בהיפוך
אורות

Snap Circuits® משתמשת ביחידות אלקטרוניות המתחברות לרשת פלסטיק שקופה בכדי 
לבנות מעגלים חשמליים שונים. יחידות אלה עשויות בצבעים שונים ויש עליהם מספרים, 

כדי שתוכל לזהותם בקלות.
 

רשת  על  לידם   1 הספרה  עם  החלקים  כל  הנחת  ידי  על  שבציור  החשמלי  המעגל  את  בנה 
הבסיס. אז הנח את החלקים המסומנים בספרה 2. הכנס שלוש (3) סוללות AA (לא כלולות 

בערכה) לתוך מחזיק הסוללות (B3), אם לא עשית זאת עדיין.

מפסק  את  והפעל  שבתמונה  החשמלי  המעגל  את  בנה 
 D1, D2) ירוק והצהובV ,נורות הלד האדום .(S1) ההחלקה

ו- D10) יידלקו.
חוט   ,(S1) ההחלקה  מפסק  של  המיקום  את  להפוך  נסה 

לחיצה 2 וכל אחד מנורות הלד (D1, D2 ו- D10) בנפרד.

רמת הנחת 
המספרים

רמת הנחת המספרים



גבי  על  מופיע  זה  חשמלי  מעגל 
 Snap קופסת שדרת המשחקים של
שם  בתמונה  השתמש   .®Circuits

בכדי לבנות את המעגל.

משימה 4

משימה 5

שדרת משחקים 

שדרת משחקים מהירה

בנה את המעגל החשמלי על ידי הנחת כל החלקים עם הספרה 1 בשחור עליהם. אז, הנח את החלקים עם הספרה 2, 
ואז את החלקים עם הספרה 3. חבר את חוטי המגשר (אדום, שחור, כתום וכחול) לפי הציור. הכנס שלוש (3) סוללות 
AA (לא כלולות בערכה) לתוך מחזיק הסוללות (B3), אם לא עשית זאת כבר. הנח את מוט התמיכה לכיסוי הדיסקו 
.D-fit והנח את אחד מכיסויי הדיסקו עליו. בדוק כי שני צדדיו של מוט התמיכה הינם ,(DM) על מוט מנוע הדיסקו

 
 (D2 ו-   D1) והירוק  הלד האדום  נורות  (M8) מסתובב,  לתכנת  שניתן  (S1). המאוורר  הפעל את מפסק ההחלקה 
נדלקות והמצג ב- LED-MC (U29) מראה "00". לחץ על מפסק הלחיצה (S2) בכדי להדליק את נורת הלד הצהובה 

.(D10)
 

הפעל את המצג ב- LED-MC כדי שיראה "00" על ידי לחיצה על ספרת ה"אחד" במצג. לחץ על כפתור B בבורר 
בכדי לבחור את המשחק (כעת משחק 1), ושדרת משחקים קטנה מתחילה להופיע.

 
כל כמה שניות נשמעת מנגינה מהרמקול ומנוע הדיסקו מסתובב ומאיר, ו/או מצג הלד U29 מציג דוגמא אקראית.

 
אם ברצונך להחליף משחקים, כבה את מפסק ההחלקה (S1) בכדי לאפס את המעגל. תוכל להשמיע קול גבוה יותר 

.(NPN (Q2 -על ידי הסרת מנוע הדיסקו וטרנזיסטור ה

השתמש במעגל החשמלי במשימה 4, אך בחר את 
חלקים   .(1 במשחק  (במקום   3 או   2 משחק 
מסוימים של שדרת המשחקים יופיעו מהר יותר, 

.U29 כמו החלפת הדוגמא האקראית במצג הלד

משימה 6
דוגמא לשדרת 
משחקים חדשה

השתמש במעגל החשמלי במשימה 4, (עם משחק 1, 
2 או 3), אך החלף את מכסה הדיסקו במכסה השני 
בחדר  החשמלי  המעגל  את  הנח  בערכה.  הכלול 

חשוך, לקבלת תוצאות טובות ביותר.

רמת הנחת המספרים
צהוב

הרכבת כיסוי הדיסקו

כיסוי לדיסקו

הערה: זהו חוט לחיצה 3 
המחבר נקודות אלה.

רמקול 
(עומד)

(“D-fit”) צד שטוח

(“D-fit”) צד שטוח

DM מוט

מוט תמיכה

מוט תמיכה

כיסוי לדיסקו

אזהרה: חלקים
זזים. אסור לגעת

במאוורר או במנוע במהלך 
פעולתם. אין להישען מעל 

למנוע.

מעבירים  שצינורות  כמו  בדיוק  חשמל  מעבירים  החשמל  חוטי 
מים. הפלסטיק הצבעוני סביב החוטים מגן עליהם ומונע מחשמל 

להיכנס אליהם או לצאת מהם.



המילים",  "מאוורר  מעגל  כמו  הוא  זה  חשמלי  מעגל 
אך המתח למאוורר שניתן לתכנת הינו הפוך. המנוע 
עובד, אך מסובב את המאוורר בכיוון ההפוך. האורות 
במאוורר כבויים, בגלל שהמיקרו-מעגל השולט בהם 

אינו פועל כאשר המתח אליו נמצא בכיוון ההפוך.

משימה 8 מאוורר מילים

משימה 9 רק המאוורר
שדרת משחקים מהירה

משימה 7
קוביות בשדרת משחקים

(במקום   4 משחק  את  בחר  אך   ,4 במשימה  החשמלי  במעגל  השתמש 
במשחק 1) ולחץ על כפתור B. כאשר המילה GO מופיעה במצג, לחץ על 

כפתור B בכדי להתחיל את המשחק.
 

· לחץ על כפתור C למשך מספר שניות ואז שחרר.
 2 זריקת  (כמו  המצג  על  יופיעו   ,6 עד   1 מ-  אקראיות,  ספרות  שתי   ·

קוביות).
· אם שחקן קיבל "כפולים" (כלומר, שתי הספרות זהות), תישמע מנגינת 
מההתחלה  יתחיל  והמשחק  ויאיר,  יסתובב   (DM) הדיסקו  מנוע  נצחון, 

(המילה GO תופיע על המצג).
· אם שחקן אינו מקבל "כפולים", אז ממשיכים לנסות על ידי לחיצה על 

.C כפתור

הפעל את מפסק ההחלקה (S1). המאוורר שניתן לתכנת (M8) מסתובב ולאט מציג הודעות. ראה את ההוראות 
במשימה 15 אם תרצה לשנות את ההודעות.

 (M8) המאוורר שניתן לתכנת .(S1) הפעל את מפסק ההחלקה 
רק מסתובב, מבלי להציג הודעות כלשהן.

אזהרה: חלקים
זזים. אסור לגעת

במאוורר או במנוע במהלך 
פעולתם. אין להישען מעל 

למנוע.

אזהרה: חלקים זזים. אסור לגעת במאוורר או 
במנוע במהלך פעולתם. אין להישען מעל למנוע.



במעגל חשמלי זה הפכנו את 
למנוע  הסוללות  חיבורי 
שהמוט  כך   ,(DM) הדיסקו 
לא  ההפוך.  בכיוון  מסתובב 
של  בחיבורים  שינויים  נעשו 

נורות הלד למנוע הדיסקו.

משימה 10 כדור דיסקו

משימה 12 כדור דיסקו הפוך

ידי  על  שבציור  החשמלי  המעגל  את  בנה 
על  לידם   1 הספרה  עם  החלקים  כל  הנחת 
החלקים  את  הנח  אז  הבסיס.  רשת 
חוטי  שני  את  חבר   .2 בספרה  המסומנים 
למנוע  מעל  הלחיצה  לנקודות  המגשר 
 AA הכנס שלוש (3) סוללות .(DM) הדיסקו
לתוך מחזיק הסוללות  בערכה)  כלולות  (לא 
(B3), אם לא עשית זאת עדיין. הנח את אחד 
מכיסויי הדיסקו על מוט מנוע הדיסקו. שים 
.D-fit לב לכך ששני צידי מוט התמיכה הינם

 
הפעל את מפסק ההחלקה (S1) וצפה במופע. 
רצוי להניח את המעגל החשמלי בחדר חשוך 

לקבלת אפקטים טובים ביותר.
 

כיסוי הדיסקו יסתובב לאט יותר במשימות 
83-87, 142 ו- 200-202.

משימה 11
דוגמת 
דיסקו

במעגל  השתמש 
במשימה  החשמלי 
את  הסר  אך  הקודמת, 
שנמצא   2 לחיצה  חוט 
ההחלקה  מפסק  בין 
הדיסקו  למנוע   (S1)
קצה  את  חבר   .(DM)
הכחול  המגשר  חוט 
למפסק  ישירות 
ההחלקה (S1). הנח את 
בחדר  החשמלי  המעגל 
בדוגמא  וצפה  חשוך 
כיסוי  התקרה.  שעל 
הדיסקו איננו מסתובב.

משימה 13
כדור דיסקו עם 

דוגמא חדשה
במשימות  החשמליים  מהמעגלים  אחד  בכל  השתמש 
השני  בכיסוי  הדיסקו  כיסוי  את  החלף  אך  הקודמות, 
שנמצא בערכה. השווה בין הדוגמאות על התקרה. רצוי 
לקבלת  חשוך  בחדר  החשמלי  המעגל  את  להניח 

אפקטים טובים ביותר.

משימה 14
רק הכדור

 12  ,10 במשימות  החשמליים  המעגלים  באחד  השתמש 
כעת  הכחולים.  המגשר  חוטי  שני  את  הסר  אך   ,13 או 
האורות אינם נדלקים, ויש לך רק כיסוי דיסקו מסתובב.

הדיסקו  כיסוי  אך   ,10 משימה  כמו  היא  זו  משימה 
מסתובב בכיוון ההפוך.

הרכבת כיסוי 
הדיסקו

כיסוי דיסקו רמת הנחת המספרים

כיסוי דיסקו

מוט תמיכה  

מוט תמיכה  

כיסוי דיסקו מוט תמיכה  

צד שטוח 
(D-fit)

צד שטוח 
(D-fit)DM מוט



משימה 15 מאוורר אור שניתן לתכנות
שים לב לכך שיש חוט לחיצה 3 מתחת לבורר (S8) שנראה רק בחלקו. הפעל את מפסק ההחלקה (S1). המאוורר 

הניתן לתכנות (M8) מסתובב ומציג באיטיות את ההודעות.

פעולות הכפתורים במצב רגיל:
כפתור B (ב- S8) אינו עושה דבר.

ניתן לשחזר הודעות שנמחקו רק על ידי הכנסתם מחדש.
פעולות הכפתורים במצב תכנית:

כפתור B (ב- S8) אינו עושה דבר.

פעולה:
1. השתמש במפסק ההחלקה (S1) בכדי להפעיל את המאוורר. המאוורר יציג את ההודעה אשר נקבעה בהפעלה 

הקודמת. אם זו הפעולה הראשונה, המאוורר יציג את ההודעות הראשוניות (ואלה ניתנים לשינוי):
SNAP CIRCUITS        2. ARCADE                        3. BY ELENCO .1

LEARN BY DOING     5. FUN ELECTRONICS   6. YOUR PHRASE .4
2. בכדי לתכנת את ההודעות, לחץ על כפתור "למטה" לבחירת המצב ולתכנות ההודעות בשלבים הבאים:

האות  את  לערוך  תוכל  מהבהב,  הסמן  כאשר  תכנית".  ל"מצב  להיכנס  בכדי  "מצב"  כפתור  את  והחזק  ·לחץ 
הראשונה.

לשנות  בכדי  למטה  הכפתור  את  החזק  שרצית.  האות  את  למצוא  בכדי  "למטה"  או  "למעלה"  כפתור  על  ·לחץ 
אותיות במהירות רבה יותר.

·כל הודעה יכולה להכיל 15 אותיות. לחץ על כפתור "מצב" בכדי לערוך את המקום הבא.
·לחץ והחזק את כפתור "מצב" בכדי לשמור את ההודעה ולצאת ממצב "עריכה".

3. אם ברצונך לערוך הודעה נוספת, לחץ על כפתור "למטה" ובחר את ההודעה. חזור על השלבים לעיל.
4. במצב רגיל, לחץ והחזק את כפתור "למעלה" בכדי למחוק את כל ההודעות. כבה והדלק את המערכת והיא לא 

תציג אף הודעה עד שתתכנת הודעה חדשה.
5. האותיות והסימנים שניתן להשתמש בהם לכתיבת הודעות:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
  

    משמעו רווח

הערה: לאחר מספר שעות של שימוש ממושך, יכול להיות שההודעות במאוורר יהיו בלתי צפויות, לא ברורות, ואף לא יוצגו 
כלל. כבה את המאוורר ל- 5 דקות, והוא יחזור לפעול כראוי.

תיאורבקרהכפתור

תיאורבקרהכפתור

(S8 -ב) Aלחץ והחזק בכדי למחוק את כל ההודעות.למעלה
S2לחץ והחזק בכדי להיכנס ל"מצב תכנית".מצב תכנית

(S8 -ב) Cלחץ בכדי לעבור להודעה הבאה.למטה

(S8 -ב) Aלחץ על האות שברצונך לבחור כלפי מעלה. לחץ והחזק לבחירה מהירה.למעלה
S2לחץ בכדי לעבור למקום הבא. לחץ והחזק בכדי לשמור את האותיות המוצגות או בכדי לצאת.מצב תכנית

(S8 -ב) Cלחץ על האות שברצונך לבחור כלפי מטה. לחץ והחזק לבחירה מהירה.למטה

אזהרה: חלקים זזים. אסור לגעת במאוורר או 
במנוע במהלך פעולתם. אין להישען מעל למנוע.



הרבה דברים קורים 
במעגל החשמלי הזה.

משימה 16 מעגל חשמלי עסוק

 .D-fit תבדוק ששני צידי מוט התמיכה הינם .(DM) הנח את אחד מכיסויי הדיסקו על מוט מנוע הדיסקו
הפעל את מפסק ההחלקה (S1), תשמע אזעקה והמנוע הדיסקו יסתובב ויידלק. נורות הלד (D1, D2 ו- 
D10) נדלקות והמאוורר שניתן לתכנת מסתובב ומציג הודעה. לחץ על מפסק הלחיצה (S2) מספר פעמים 
בכדי להציג הודעות שונות. הנח את המעגל החשמלי בחדר עם אור עמום לקבלת אפקטים טובים ביותר.

גיוונים:
.Z -ו X או ,Y -ו X 1. שנה את קול האזעקה על ידי חיבור חוט המגשר האדום מעל נקודות

 ,C -ו B לנקודות B -ו A 2. תסובב את כיסוי הדיסקו מהר יותר על ידי הזזת שני חוטי לחיצה 2 מנקודות
או לנקודות B ו- D. חוטי המגשר הכחול, הכתום והשחור חייבים להישאר מחוברים לחוט לחיצה 2.

כיסוי דיסקו מוט תמיכה  

אזהרה: חלקים זזים. אסור לגעת במאוורר או 
במנוע במהלך פעולתם. אין להישען מעל למנוע.



זהו משחק 
עם קוביות.

משימה 17 בורר משחקים

משימה 18 כפולים בני מזל

.(LED-MC (U29 -מעגל חשמלי פשוט זה אמור להציג בפניך כיצד לבחור משחקים ב
 

 (S8) בבורר A מראה "00". לחץ על כפתור LED-MC -מצג ה .(S1) הפעל את מפסק ההחלקה
בכדי להגדיל את ספרת העשרות. כאשר   C על כפתור ולחץ  בכדי להגדיל את ספרת היחידות, 
על כפתור B בבורר בכדי לבחור אותו.  המצג מראה את מספר המשחק שברצונך לשחק, לחץ 

תשמע צפצוף והמצג מראה "GO" עבור רוב המשחקים.
 

הערות:
· יש 21 משחקים אפשריים, אך לא ניתן לשחק את כולם במעגל פשוט זה.

· אם תנסה לבחור מספר משחק הגבוה מ- 21, המצג יתאפס ל- "00".
· כאשר שחקן זוכה, מפסיד או מסיים משחק, המצג יראה שוב "GO" והשחקן יכול לשחק שוב.
· הדרך היחידה לבחור משחק שונה היא בכיבוי המעגל החשמלי והפעלתו מחדש, כדי שהמצג 

יראה "00".
כעת הינך מוכן לשחק משחקים!

 4 במשחק  בחר  אך  זה  חשמלי  במעגל  השתמש 
באמצעות תהליך בחירת המשחק במשימה 17.

 
המילים  את  וראית   4 במשחק  שבחרת  לאחר 

"GO" במצג:
· לחץ על כפתור C, החזק למספר שניות ושחרר.

· שתי ספרות אקראיות מ- 1 עד 6 יופיעו במצג (כמו 
זריקת 2 קוביות).

· אם שחקן קיבל "כפולים" (כלומר, שתי הספרות 
יתחיל  והמשחק  נצחון  מנגינת  תישמע  זהות), 

מההתחלה (המילה GO תופיע שוב על המצג).
ממשיכים  "כפולים",  מקבל  אינו  שחקן  אם   ·

.C לנסות על ידי לחיצה על כפתור
מי  ולראות  שחקנים  מספר  עם  לשחק  ניתן   ·
הכי  לזרוק  יכול  מי  או  "כפולים",  לזרוק  הראשון 

הרבה "כפולים" בעשרה נסיונות.

רמקול 
(עומד)

רמקול 
(עומד)



משתמש  זה  חשמלי  מעגל 
בכדי   (Q1ש)  PNP בטרנזיסטור 
 (SP2) לרמקול  האות  את  להגביר 

ולהשמיע קול גבוה יותר.

משימה 19 ששיות בני מזל, 
יחידות חסרי מזל

משימה 20 סיכון ותגמול

 5 במשחק  בחר  אך  יותר),  (החזק  זו  במשימה  או   18 במשימה  חשמלי  במעגל  השתמש 
באמצעות תהליך בחירת המשחק במשימה 17.

 
לאחר שבחרת במשחק 5 וראית את המילים "GO" במצג:

· לחץ על כפתור C, החזק למספר שניות ושחרר.
· שתי ספרות מ- 1 עד 6 יופיעו באופן אקראי במצג (כמו זריקת 2 קוביות).

נצחון  (כלומר, שתי ששיות בקוביות), תישמע מנגינת  · אם שחקן קיבל "ששיות כפולים" 
והמשחק יתחיל מההתחלה (המילה GO תופיע שוב על המצג).

(כלומר, שני אחדים בקוביות), תישמע מנגינת הפסד  · אם שחקן קיבל "אחדים כפולים" 
והמשחק יתחיל מההתחלה (המילה GO תופיע שוב על המצג).

ידי  על  לשחק  ממשיכים  כפולים",  "אחדים  או  כפולים"  "ששיות  מקבל  אינו  שחקן  אם   ·
.C לחיצה על כפתור

· ניתן לשחק עם מספר שחקנים ולראות מי הראשון לזרוק "66", כאשר מוציאים מהמשחק 
כל מי שזורק 11.

השתמש במעגל חשמלי במשימה 18 או 19, אך בחר במשחק 6 באמצעות תהליך בחירת המשחק במשימה 17.
  לאחר שבחרת במשחק 6 וראית את המילים "GO" במצג:

· לחץ על כפתור C, החזק למספר שניות ושחרר.
· לאחר שחרור כפתור C, שתי ספרות מ- 1 עד 6 יופיעו באופן אקראי במצג (כמו זריקת 2 קוביות).

· אם אחת הספרות היא 1, תישמע מנגינת הפסד והשחקן מקבל 0 נקודות באותו הסיבוב. המילה GO תופיע על המצג לתורו של השחקן הבא. אם אף אחד משתי הספרות אינו 1, לשחקן יש שתי אפשרויות:
o השחקן יכול ללחוץ על כפתור A ולרשום את סכום שתי הספרות על המצג. מנגינת ניצחון תישמע וניקוד השחקנים יופיע במצג למספר שניות. המילה GO תופע על המצג לתורו של השחקן הבא.

או
השחקן יכול להחליט לנסות לצבור יותר נקודות על ידי לחיצה חוזרת על כפתור C לזמן מסוים. לאחר שחרור הכפתור:

o אם השחקן קיבל לפחות קוביה אחת עם הספרה 1, תישמע מנגינת הפסד והשחקן יקבל 0 נקודות באותו הסיבוב (הם מפסידים את כל הנקודות מהסיבובים הקודמים). המילה GO תופיע שוב על המצג 
לתורו של השחקן הבא.

o אם השחקן שוב לא זרק לפחות קוביה אחת עם הספרה 1, סכום הספרות יתווסף לנקודות שקיבל בסיבובים הקודמים ושוב תהיה לו אפשרות לבחור אם לקבל את הנקודות שצבר (על ידי לחיצה על כפתור 
.(C על ידי לחיצה ממושכת על כפתור) או לנסות לצבור עוד יותר נקודות (A

o כאשר השחקן לוחץ על כפתור A לאחר מספר סיבובים, תישמע מנגינת ניצחון וסכום הנקודות מהסיבובים הקודמים יוצגו במצג למספר שניות. המילה GO תופיע שוב על המצג לתורו של השחקן הבא.
· תנסה לראות כמה סיבובים דרושים לך עד שתגיע לסכום של 50 נקודות. האם יש לך מספיק מזל בכדי להגיע ל- 50 נקודות כבר בסיבוב אחד?

· שחק עם מספר חברים. כל אחד ירשום את הנקודות שלו לאחר כל סיבוב ותראה מי מגיע ראשון ל- 100.

רמקול 
(עומד)



המעגל  כמו  הוא  זה  חשמלי  מעגל 
אך  מזל),  בני  (כפולים   18 במשימה 
לאפקטים  נוספות  לד  נורות  מוסיף 

מוגברים, והקול הוא לא כל כך חזק.

משימה 21 משחק קוביות משופר

מעגל חשמלי חלופי (קצת יותר חזק)

4 באמצעות  זו, אך בחר במשחק  השתמש במעגל חשמלי במשימה 
תהליך בחירת המשחק במשימה 17.

 
לאחר שבחרת במשחק 4 וראית את המילים "GO" במצג:

· לחץ על כפתור C למספר שניות ואז שחרר.
· שתי ספרות מ- 1 עד 6 יופיעו באופן אקראי על המצג (כמו זריקת 

שתי קוביות).
· אם שחקן קיבל מספרים "כפולים" (כלומר, שתי הקוביות מראות 
מההתחלה  יתחיל  והמשחק  נצחון  מנגינת  תישמע  המספר),  אותו 

(המילה GO תופיע שוב על המצג).
הקוביות  שתי  (כלומר,  "כפולים"  מספרים  קיבל  לא  שחקן  אם   ·
לחיצה  ידי  על  לנסות  להמשיך  יוכל  הוא  שונים),  מספרים  מראות 

.C חוזרת על כפתור
· ניתן לשחק עם מספר שחקנים ולראות מי הראשון לזרוק מספרים 

"כפולים" או מי יכול לזרוק הכי הרבה "כפולים" בעשרה נסיונות.

רמקול 
(עומד)

אור אדום

אורות

אורות בהיפוך

ארקדה

ארקדה מהירה

דוגמת ארקדה חדשה

קוביות ארקדה

מאוורר מילים

רק המאוורר

כדור דיסקו

דוגמת דיסקו

כדור דיסקו הפוך

כדור דיסקו עם דוגמא חדשה

רק הכדור

מאוורר אור שניתן לתכנות

מעגל חשמלי עסוק

בורר משחקים

כפולים בני מזל

ששיות בני מזל, יחידות חסרי מזל

סיכון ותגמול

משחק קוביות משופר

מעגל חשמלי חלופי (קצת יותר חזק)

להחזיק במשך 3 שניות

להחזיק במשך 5 שניות

להחזיק במשך 10 שניות

מספרים ואותיות

אדום וירוק

אדום וצהוב

אדום ואדום

ירוק וצהוב

משחק דרבי בהקפה מלאה

שינוי החיבורים לרמקול (לקול מעט גבוה יותר)

משחק בייסבול

משחק זכרון (קל מאוד)

משחק זכרון (קל)

משחק זכרון (בינוני)

משחק זכרון (קשה)

משחק זכרון (מתקדם)

עשרים-ואחת

עשרים-ואחת דיסקו

מספרים עשרוניים בקוד בינארי

משנה קצב ההבהובים

משנה קצב הקליקים

משנה קצב ההבהובים הכפול

קצב דיסקו משתנה

משתני דיסקו במהירויות משתנות

משנה קצב עם קליקים רועשים

כדור דיסקו בשתי מהירויות

אור בשני צבעים

אור וקול בשני צבעים

אור וקול בשני צבעים כפולים

משנה משפטים מהיר

אזעקה גזעית

(II) אזעקה גזעית

(III) אזעקה גזעית

(IV) אזעקה גזעית

(V) אזעקה גזעית

אזעקה ואור גזעיים

(II) אזעקה ואור גזעיים

(III) אזעקה ואור גזעיים

(IV) אזעקה ואור גזעיים

(V) אזעקה ואור גזעיים

אזעקה גזעית עם שלושה אורות

(II) אזעקה גזעית עם שלושה אורות

(III) אזעקה גזעית עם שלושה אורות

(IV) אזעקה גזעית עם שלושה אורות

(V) אזעקה גזעית עם שלושה אורות

אזעקה גזעית עם אורות מכושפים

אזעקה גזעית עם אור עמום

(II) אזעקה גזעית עם אור עמום

(III) אזעקה גזעית עם אור עמום

(IV) אזעקה גזעית עם אור עמום

אזעקה ואורות גזעיים אקראיים

שדרת משחקים עם אזעקה

(II) שדרת משחקים עם אזעקה

(III) שדרת משחקים עם אזעקה

(IV) שדרת משחקים עם אזעקה

(V) שדרת משחקים עם אזעקה

שדרת משחקים עם אזעקה מהירה

אזעקת דיסקו

תת-מקלע דיסקו

כבאית דיסקו

אזעקת דיסקו אירופאית

כדור דיסקו במהירות נמוכה

דיסקו איטי-מהיר

דיסקו לא כך כל איטי-מהיר

מעמעם דיסקו

דיסקו איטי מאוד

מאוורר מילים איטי-מהיר

מאוורר מילים לא כל כך איטי-מהר

מאוורר איטי-מהיר

קולות שונים

בורר

אדום או אדום

בורר ירוק

בחירה משולשת

בורר אדום/צהוב

החלפת 00

LED-MC בדיקת

אור ירוק

אור אדום/צהוב

פיצוץ להדליק ופיצוץ לכבות



זהו משחק מתוזמן.

מוט תמיכהכיסוי דיסקו

משימה 22 להחזיק במשך 3 שניות
7 באמצעות תהליך בחירת המשחק  זו, אך בחר במשחק  השתמש במעגל החשמלי במשימה 

במשימה 17.
לאחר שבחרת במשחק 7 וראית את המילים "GO" במצג:

· נסה ללחוץ על כפתור C למשך 3 שניות בדיוק ושחרר.
· המצג יראה את המספר השניות שהכפתור היה לחוץ.

נצחון, כיסוי הדיסקו  3 שניות בדיוק, תישמע מנגינת  · אם השחקן לחץ על כפתור C למשך 
יסתובב והמשחק יתחיל מההתחלה (המילה GO תופיע שוב על המצג). כיסוי הדיסקו יפסיק 

.C להסתובב כאשר תלחץ שוב על כפתור
הפסד,  מנגינת  תישמע  שניות,   3 מ-  יותר  או  פחות  למשך   C כפתור  על  לחץ  השחקן  אם   ·

והמשחק יתחיל מההתחלה (המילה GO תופיע שוב על המצג).
· שחק עם מספר שחקנים וראה מי יהיה הראשון להחזיק את כפתור C למשך 3 שניות בדיוק.

משימה 23 להחזיק במשך 5 שניות

8 באמצעות תהליך בחירת המשחק  22, אך בחר במשחק  השתמש במעגל החשמלי במשימה 
במשימה 17.

 לאחר שבחרת במשחק 8 וראית את המילים "GO" במצג:
· נסה ללחוץ על כפתור C למשך 5 שניות בדיוק ושחרר.
· המצג יראה את המספר השניות שהכפתור היה לחוץ.

נצחון, כיסוי הדיסקו  5 שניות בדיוק, תישמע מנגינת  · אם השחקן לחץ על כפתור C למשך 
יסתובב והמשחק יתחיל מההתחלה (המילה GO תופיע שוב על המצג). כיסוי הדיסקו יפסיק 

.C להסתובב כאשר תלחץ שוב על כפתור
הפסד,  מנגינת  תישמע  שניות,   5 מ-  יותר  או  פחות  למשך   C כפתור  על  לחץ  השחקן  אם   ·

והמשחק יתחיל מההתחלה (המילה GO תופיע שוב על המצג).
· שחק עם מספר שחקנים וראה מי יהיה הראשון להחזיק את כפתור C למשך 5 שניות בדיוק.

משימה 24 להחזיק במשך 10 שניות

9 באמצעות תהליך בחירת המשחק  22, אך בחר במשחק  השתמש במעגל החשמלי במשימה 
במשימה 17.

 לאחר שבחרת במשחק 7 וראית את המילים "GO" במצג:
· נסה ללחוץ על כפתור C למשך 10 שניות בדיוק ושחרר.

· המצג יראה את המספר השניות שהכפתור היה לחוץ.
· אם השחקן לחץ על כפתור C למשך 10 שניות בדיוק, תישמע מנגינת נצחון, כיסוי הדיסקו 
יסתובב והמשחק יתחיל מההתחלה (המילה GO תופיע שוב על המצג). כיסוי הדיסקו יפסיק 

.C להסתובב כאשר תלחץ שוב על כפתור
הפסד,  מנגינת  תישמע  שניות,   10 מ-  יותר  או  פחות  למשך   C כפתור  על  לחץ  השחקן  אם   ·

והמשחק יתחיל מההתחלה (המילה GO תופיע שוב על המצג).
· שחק עם מספר שחקנים וראה מי יהיה הראשון להחזיק את כפתור C למשך 10 שניות בדיוק.

רמקול 
(עומד)

מעגל חשמלי של אזעקה
תת מקלע

כבאית
אזעקה אירופאית

מעגל חשמלי של אזעקה שקטה יותר
תת-מקלע שקט יותר

כבאית שקטה יותר
אזעקה אירופאית שקטה יותר

אנרגית הבהובים במאוורר
אנרגית הבהובים במנוע

תת-מקלע בשלושה צבעים
תת-מקלע עם אור עמום

אזעקה עם תיל ממעיד
אזעקה עם תיל ממעיד עם קול טוב יותר

תת-מקלע עם חוט ממעיד
כבאית עם חוט ממעיד

אזעקה אירופאית עם חוט ממעיד
אזעקת מים

אזעקה אנושית
צייר אזעקה

תת-מקלע בשליפת מים-אדם
כבאית בשליפת מים-אדם

אזעקה אירופאית בשליפת מים-אדם
צהוב ועוד
אדום ועוד
ירוק ועוד

בורר אזעקה אקראי
בורר אזעקה אקראית מהיר

בורר אזעקה אקראית לד
בורר אזעקה אקראי -5לד

מופע דיסקו בשדרת משחקים
מופע דיסקו מהיר בשדרת משחקים

מופע של מאוורר מילים בשדרת משחקים
מופע של מאוורר מילים מהיר בשדרת משחקים

מופע אורות בשדרת משחקים

מופע אורות מהיר בשדרת משחקים

איפה האור הכחול?

הנה האור הכחול

אין אור כחול

אור ירוק עמום

כדור דיסקו איטי

כדור דיסקו איטי יותר

בורר עם נורות לד במנוע הדיסקו

בורר עם כדור דיסקו

NPN - בורר עם כדור דיסקו

PNP - בורר עם כדור דיסקו

דיסקו איטי ועמום יותר

בורר עם מאוורר מילים

בחר במאוורר

PNP מאוורר מילים

PNP מאוורר

מעגל חשמלי מתנדנד בשני צבעים

כיוונון הפוקוס של כיסוי הדיסקו

אור מפוזר

דפוסי האור שלך

מעגל לחץ

PNP טרנזיסטור

NPN טרנזיסטור

משחק קוביה בעל ת6 פאות: מירוץ לגמר

משחק קוביה בעלת 6 פאות: עושה שינויים

משחק קוביה בעלת 6 פאות: אל תרד נמוך

משחק קוביה בעלת 6 פאות: שחרר את הצפרדעים

משחק קוביה בעלת 6 פאות: שחרר את הדגים

משחק קוביה בעלת 6 פאות: שחרר את השועלים

משחק קוביה בעלת 6 פאות: קוביות

משחק קוביה בעלת 6 פאות: קוביית מטבע

משחק קוביה בעלת 6 פאות: בייסבול

קולות אזעקה פשוטים

ירוק ועוד הרבה יותר
אדום או צהוב ועוד הרבה יותר

רטט 2
רטט 21

אור בשני צבעים אקראי
אורות בשני צבעים אקראיים

מצג מהבהב בשדרת משחקים
מצמוץ אחד

מצמוץ אחד באור משולש
דיסקו עם קול

(II) דיסקו עם קול
(III) דיסקו עם קול
(IV) דיסקו עם קול
(V) דיסקו עם קול

קול מוזר
(II) קול מוזר

(III) קול מוזר
כדור דיסקו מתחיל שהינו מוליך למחצה

כדור התחל הפסק
הפעלת קול באמצעות המוליך למחצה

(II) הפעלת קול באמצעות המוליך למחצה
(III) הפעלת קול באמצעות המוליך למחצה
(II) הפעלת קול באמצעות המוליך למחצה

מאוורר הפעל-כבה
הוסף אחד
הוסף עשר

הוסף אחד אחד
מצפצף +1

ספירת קולות
עוד ספירת קול

דיסקו לחץ-הפעל
דיסקו לחץ-הפעל מהר יותר

דיסקו במהירות בינונית
אחרון אחרון חביב



משימה 26 מספרים ואותיות
משימה 25

להחזיק במשך 20 שניות

השתמש במעגל החשמלי במשימה 22, אך בחר במשחק 
10 באמצעות תהליך בחירת המשחק במשימה 17.

 
 "GO" המילים  את  וראית   7 במשחק  שבחרת  לאחר 

במצג:
· נסה ללחוץ על כפתור C למשך 20 שניות בדיוק ושחרר.
· המצג יראה את המספר השניות שהכפתור היה לחוץ.

· אם השחקן לחץ על כפתור C למשך 20 שניות בדיוק, 
תישמע מנגינת נצחון, כיסוי הדיסקו יסתובב והמשחק 
המצג).  על  שוב  תופיע   GO (המילה  מההתחלה  יתחיל 
על  שוב  תלחץ  כאשר  להסתובב  יפסיק  הדיסקו  כיסוי 

.C כפתור
· אם השחקן לחץ על כפתור C למשך פחות או יותר מ- 
יתחיל  והמשחק  הפסד,  מנגינת  תישמע  שניות,   20

מההתחלה (המילה GO תופיע שוב על המצג).
הראשון  יהיה  מי  וראה  שחקנים  מספר  עם  שחק   ·

להחזיק את כפתור C למשך 20 שניות בדיוק.

משימה 27
אדום וירוק

.(D2 -ו D1) בכדי להדליק את נורות הלד (S1) הפעל את מפסק ההחלקה

משימה 30
ירוק וצהוב

החשמלי  במעגל  השתמש 
נורת  27, אך החלף את  במשימה 
הלד  בנורת   (D1) האדומה  הלד 
שה-  כך   ,(D10) האדומה/צהובה 

"+" הצהוב נמצא למעלה.

משימה 29
אדום ואדום

החשמלי  במעגל  השתמש 
במשימה הקודמת, אך החלף בין 
האדומה/צהובה  הלד  נורות 
(D10), כך שה- "+" האדום נמצא 

בצד ימין.

משימה 28
אדום וצהוב

החשמלי  במעגל  השתמש 
במשימה הקודמת, אך החלף את 
בנורת   (D2) הירוקה  הלד  נורת 
כך   ,(D10) האדומה/צהובה  הלד 

שה- "+" נמצא בצד ימין.

השתמש במעגל החשמלי במשימה זו, אך בחר במשחק 11 באמצעות תהליך בחירת המשחק במשימה 17.
 לאחר שבחרת במשחק 11 וראית את המילים "GO" במצג:

· לחץ על כפתור C והספרה 0 תופיע על המצג.
· לחץ שוב על כפתור C והספרה 1 תופיע על המצג.

· המשך ללחוץ על כפתור C והמצג יראה את כל המספרים והאותיות שניתן להראות באמצעותו.
· לא ניתן ליצור את כל האותיות והמספרים במצג, בגלל שניתן להציג רק כאלה עם 7 מקטעים ... האם תוכל לגלות אילו 
אותיות חסרות? מדלגים על אות אחת בגלל שמספר מסוים נראה בדיוק אותו הדבר. האם תוכל לגלות את האות והספרה?



משימה 31 משחק דרבי בהקפה מלאה

שינוי החיבורים לרמקול 
(לקול מעט גבוה יותר)

בחירת  תהליך  באמצעות   12 במשחק  בחר  אך  זו,  במשימה  החשמלי  במעגל  השתמש 
המשחק במשימה 17.

לאחר שבחרת במשחק 12 וראית את המילים "GO" במצג:
· לחץ ושחרר את כפתור B והדרבי יתחיל.

הירוקה  ואז  הצהובה  האדומה,  הלד  נורות  כאשר  מתרחש  בבייסבול  משחק  סיבוב   ·
נדלקות ברצף, אך במהירויות שונות.

· על השחקן ללחוץ על כפתור B בדיוק ברגע הנכון (לאחר שנורת הלד הירוקה נדלקת) 
בכדי לזכות בהקפה מלאה.

· אם השחקן לוחץ על כפתור B בדיוק ברגע הנכון, תישמע מנגינת נצחון, הקהל יריע, 
יתחיל  הבא  הסיבוב  השחקן.  אותו  זכה  בהן  ההקפות  מספר  את  יראה  והמצג 

אוטומטית.
תישמע  מדי),  מוקדם  או  (מאוחר  הנכון  ברגע  שלא   B כפתור  על  לוחץ  השחקן  אם   ·
למספר  השחקן  של  ההחטאות)  (או  ההפסדים  מספר  את  יראה  המצג  הפסד  מנגינת 
ויחזור להציג את מספר ההקפות המלאות שיש לאותו השחקן. הסיבוב הבא  שניות, 

יתחיל אוטומטית.
מספר  את  יראה  המצג  הפסד,  מנגינת  תישמע  החטאות,   10 קיבל  שהשחקן  לאחר   ·
ההחטאות של השחקן למספר שניות, והמשחק יתחיל מההתחלה (המילה GO מוצגת 

.(B עד שהשחקן הבא לוחץ על כפתור
· תראה מי יקבל את המספר הרב ביותר של הקפות מלאות לפני שיקבל 10 החטאות.

רמקול 
(עומד)



משימה 32 משחק בייסבול

משימה 33 משחק זכרון (קל מאוד)

השתמש במעגל החשמלי במשימה זו, אך בחר במשחק 13 באמצעות תהליך בחירת המשחק במשימה 17.
לאחר שבחרת במשחק 13 וראית את המילים "GO" במצג:

· לחץ ושחרר את כפתור B והדרבי יתחיל.
· סיבוב משחק בבייסבול מתרחש כאשר נורות הלד האדומה, הצהובה ואז הירוקה נדלקות ברצף, אך במהירויות שונות.

· על השחקן ללחוץ על כפתור B בדיוק ברגע הנכון (לאחר שנורת הלד הירוקה נדלקת) בכדי לזכות בהקפה מלאה.
· אם השחקן לוחץ על כפתור B בדיוק ברגע הנכון, תישמע מנגינת נצחון, הקהל יריע, והמצג יראה את מספר ההקפות בהן זכה אותו השחקן. הסיבוב הבא יתחיל אוטומטית.

· אם השחקן לוחץ על כפתור B שלא ברגע הנכון (מאוחר או מוקדם מדי), תישמע מנגינת הפסד המצג יראה את מספר ההפסדים (או ההחטאות) של השחקן למספר שניות, ויחזור להציג את מספר ההקפות 
המלאות שיש לאותו השחקן. הסיבוב הבא יתחיל אוטומטית.

.(B מוצגת עד שהשחקן הבא לוחץ על כפתור GO המילה) לאחר שהשחקן קיבל 3 החטאות, תישמע מנגינת הפסד, המצג יראה את מספר ההחטאות של השחקן למספר שניות, והמשחק יתחיל מההתחלה ·
· רשום את הנקודות לאחר כל סיבוב ושחק משחק של 9 סיבובים בכדי לראות מי יכול להשיג הכי הרבה הקפות מלאות.

השתמש במעגל החשמלי במשימה זו, אך בחר במשחק 14 באמצעות תהליך בחירת המשחק 
במשימה 17.

לאחר שבחרת במשחק 14 וראית את המילים "GO" במצג:
· לחץ ושחרר את כפתור B והמשחק יתחיל.

· רצף אקראי של אורות יהבהב באיטיות ועל השחקן לחזור על אותו הרצף בסדר הנכון על 
ידי לחיצה על כפתור A לנורת לד אדומה, על כפתור B לנורת לד צהובה ועל כפתור C לנורת 

לד ירוקה.
 U29 -אם השחקן לוחץ על הרצף הנכון, תישמע מנגינת נצחון, נורות הלד יהבהבו, מצג ה ·

יאמר "oh YA" והמשחק הבא יתחיל אוטומטית (המילה GO תופיע על המצג).
 "oh no" יאמר U29 -אם השחקן לוחץ על רצף שאינו נכון, תישמע מנגינת הפסד ומצג ה ·

והמשחק הבא יתחיל אוטומטית (המילה GO תופיע על המצג).



משימה 34
משחק זכרון (קל)

השתמש במעגל החשמלי במשימה 33, אך בחר במשחק 15 באמצעות תהליך בחירת המשחק 
במשימה 17.

לאחר שבחרת במשחק 15 וראית את המילים "GO" במצג:
· לחץ ושחרר את כפתור B והמשחק יתחיל.

· רצף אקראי של אורות יהבהב באיטיות ועל השחקן לחזור על אותו הרצף בסדר הנכון על ידי 
לחיצה על כפתור A לנורת לד אדומה, על כפתור B לנורת לד צהובה ועל כפתור C לנורת לד 

ירוקה.
· אם השחקן לוחץ על 8 כפתורים נכונים ברצף, תישמע מנגינת נצחון, נורות הלד יהבהבו, מצג 

ה- U29 יאמר "oh YA" והמשחק הבא יתחיל אוטומטית (המילה GO תופיע על המצג).
·       אם השחקן לוחץ על רצף כלשהו שאינו נכון, תישמע מנגינת הפסד ומצג ה- U29 יאמר 

"oh no" והמשחק הבא יתחיל אוטומטית (המילה GO תופיע על המצג).

משימה 35
משחק זכרון (בינוני)

השתמש במעגל החשמלי במשימה 33, אך בחר במשחק 15 באמצעות תהליך בחירת המשחק 
במשימה 17.

לאחר שבחרת במשחק 15 וראית את המילים "GO" במצג:
· לחץ ושחרר את כפתור B והמשחק יתחיל.

· רצף אקראי של אורות יהבהב באיטיות ועל השחקן לחזור על אותו הרצף בסדר הנכון על ידי 
לחיצה על כפתור A לנורת לד אדומה, על כפתור B לנורת לד צהובה ועל כפתור C לנורת לד 

ירוקה.
· אם השחקן לוחץ על 8 כפתורים נכונים ברצף, תישמע מנגינת נצחון, נורות הלד יהבהבו, מצג 

ה- U29 יאמר "oh YA" והמשחק הבא יתחיל אוטומטית (המילה GO תופיע על המצג).
 oh" יאמר U29 -אם השחקן לוחץ על רצף כלשהו שאינו נכון, תישמע מנגינת הפסד ומצג ה ·

no" והמשחק הבא יתחיל אוטומטית (המילה GO תופיע על המצג).

משימה 36
משחק זכרון (קשה)

השתמש במעגל החשמלי במשימה 33, אך בחר במשחק 17 באמצעות תהליך בחירת המשחק 
במשימה 17.

לאחר שבחרת במשחק 17 וראית את המילים "GO" במצג:
· לחץ על כפתור B והמשחק יתחיל.

· רצף אקראי של אורות יהבהב במהירות ועל השחקן לחזור על אותו הרצף בסדר הנכון על ידי 
לחיצה על כפתור A לנורת לד אדומה, על כפתור B לנורת לד צהובה ועל כפתור C לנורת לד 

ירוקה.
12 כפתורים נכונים ברצף, תישמע מנגינת נצחון, נורות הלד יהבהבו,  · אם השחקן לוחץ על 
מצג ה- U29 יאמר "oh YA" והמשחק הבא יתחיל אוטומטית (המילה GO תופיע על המצג).

 oh" יראה U29 -אם השחקן לוחץ על רצף כלשהו שאינו נכון, תישמע מנגינת הפסד ומצג ה ·
no" והמשחק הבא יתחיל אוטומטית (המילה GO תופיע על המצג).

משימה 37
משחק זכרון (מתקדם)

השתמש במעגל החשמלי במשימה 33, אך בחר במשחק 18 באמצעות תהליך בחירת המשחק 
במשימה 17.

לאחר שבחרת במשחק 18 וראית את המילים "GO" במצג:
· לחץ על כפתור B והמשחק יתחיל.

· רצף אקראי של אורות יהבהב במהירות ועל השחקן לחזור על אותו הרצף בסדר הנכון על ידי 
לחיצה על כפתור A לנורת לד אדומה, על כפתור B לנורת לד צהובה ועל כפתור C לנורת לד 

ירוקה.
· האורות יהבהבו בתחילה בקצב איטי, אך יגבירו את מהירותם במשך המשחק.

12 כפתורים נכונים ברצף, תישמע מנגינת נצחון, נורות הלד יהבהבו,  · אם השחקן לוחץ על 
מצג ה- U29 יאמר "oh YA" והמשחק הבא יתחיל אוטומטית (המילה GO תופיע על המצג).

 oh" יראה U29 -אם השחקן לוחץ על רצף כלשהו שאינו נכון, תישמע מנגינת הפסד ומצג ה ·
no" והמשחק הבא יתחיל אוטומטית (המילה GO תופיע על המצג).



הקלפים  משחק  על  מבוסס  זה  משחק 
להשתמש  תוכל   ."blackjack"
לתכנת  בכדי    15 שבמשימה  בהוראות 
המאוורר  לתוך  למשחק  שקשור  משפט 

(M8) שניתן לתכנת

מוט תמיכה

משימה 38 משחק בייסבול

משימה 39 עשרים-ואחת דיסקו

תהליך  באמצעות   19 במשחק  ובחר  זה  חשמלי  במעגל  השתמש 
בחירת המשחק במשימה 17.

לאחר שבחרת במשחק 19 וראית את המילים "GO" במצג:
· לחץ על כפתור C  בכדי להציג את קלף המשחק הראשון (כל קלפי 

המלך, המלכה והנסיך מוצגים כ- 10). אס מוצג כ- 11.
· השחק יכול לבחור בין שתי אפשרויות:

o ללחוץ על A בכדי לעמוד – תישמע מנגינת נצחון או הפסד, בהתאם 
לקלף שיקבל המחשב.

o אם שחקן המחשב "מפסיד" (כלומר, מקבל סכום העולה על 21), 
תישמע מנגינת נצחון והמצג יציג את המילה "Co" והמספר 22 יופיע 
בכדי לציין ששחקן המחשב עלה על 21. המשחק מתחיל מחדש ומוצג 

קלף חדש.
o אם לשחקן המחשב יש יותר נקודות מאשר לשחקן, אך לא יותר מ- 
סך  עם   "Co" המילה  את  יציג  והמצג  הפסד  מנגינת  תישמע   ,21
הנקודות ששחקן המחשב קיבל. המשחק מתחיל מחדש ומוצג קלף 

חדש.
מאשר  נקודות  פחות  או  שווה  מספר  יש  המחשב  לשחקן  אם   o
לשחקן, תישמע מנגינת נצחון והמצג יציג את המילה "Co" עם סך 
הנקודות ששחקן המחשב קיבל. המשחק מתחיל מחדש ומוצג קלף 

חדש.
או

יתווסף  והערך  מהחפיסה  יוצא  נוסף  קלף   – לפגוע  בכדי   C לחץ   o
לקלפ(ים) הקודמים, ואז:

o אם השחקן "מפסיד" (כלומר, מקבל סכום העולה על 21), תישמע 
מנגינת הפסד והמצג יציג את סך הנקודות של כל הקלפים למספר 

שניות. המשחק מתחיל מחדש ומוצג קלף חדש.
o אם סך הנקודות של כל קלפי השחקן עדיין פחות מ- 21, השחקן 
יחליט אם להפסיק את המשחק (ללחוץ על A) או לקחת קלף נוסף 

(ללחוץ על C שוב).
o שים לב, כי האסים מזכים - 11 נקודות, אלא אם כן סך הנקודות 
של כל הקלפים עולה על 21, ואז האסים מזכים בנקודה אחת. לעתים 
בגלל  וזה  המשחק,  את  שתפסיק  לאחר  יורד  הנקודות  שסך  תראה 

שיש לך אס שמזכה ב- 11 נקודות, אך כעת מזכה בנקודה אחת.
יכול  הינך  הקודם  במעגל 
הניתן  המאוורר  את  להחליף 
הדיסקו  במנוע   (M8) לתכנות 

(DM), לפי הציור.
כיסוי דיסקו

רמקול 
(עומד)

אזהרה: חלקים זזים. אסור לגעת במאוורר או 
במנוע במהלך פעולתם. אין להישען מעל למנוע.



שיטה  זו  בינארית.  בצורה  מספרים  מאחסנים  המחשבים  רוב 
המייצגת מספרים רק באחד משני מצבים, והם 0 או 1 (בגלל שמעגל 
השיטה  כבוי).  או  דלוק  במצב  רק  להיות  יכול  פשוט  חשמלי 
הבינארית משתמשת במספר מספרים בעלי שני מצבים, בכדי לבטא 
מספר בודד עם יותר מצבים, כמו מספר שמבוסס על הספרה שמונה 

עם 8 מצבים, או מספר עשרוני עם 10 מצבים.
על  המבוסס  מספר  להציג  בכדי   U29 לד  במצג  משתמש  זה  מעגל 
הספרה שמונה עם 8 מצבים (0-7) ואותו המספר במצב בינארי, עם 

שלוש נורות לד (אדום, צהוב וירוק).

U29 לד אדוםלד צהובלד ירוקמצג לד

משימה 40 מספרים עשרוניים בקוד בינארי
השתמש במעגל זה ובחר את משחק 20 באמצעות בורר המשחקים במשימה 17.

לאחר שבחרת במשחק 20 והמילה "GO" מופיעה על המצג:
.U29 ונורות הלד ייכבו. הספרה 0 תופיע על מצג הלד C לחץ על כפתור ·

· המשך ללחוץ על כפתור C. נורת הלד עם שבעת המקטעים תעלה באחד בכל פעם שתלחץ על 
עשרוניים  לפי הטבלה למטה. סדרות אלה תואמות למספרים  אורות  ותציג סדרת  הכפתור 

בקוד בינארי המופיעים בטור הראשון.



 D1) והצהוב  האדום  הלד  נורות 
ו- D2) מתחלפות, ואף פעם אינן 

דלוקות באותו הזמן.

משימה 41 משנה קצב ההבהובים

משימה 43 משנה קצב ההבהובים הכפול

הפעל את מפסק ההחלקה 
 (MC (U29 מצג הלד .(S1)
על  לחץ   ."00" מראה 
כפתור A בבורר (S8) בכדי 
להגדיל את ספרת היחידות 
 C כפתור  על  ולחץ  במצג, 
את  להגביר  בכדי  בבורר 
במצג.  העשרות  ספרת 
 ,"21" מראה  המצג  כאשר 
בבורר   B כפתור  על  לחץ 

בכדי להתחיל.
נורת הלד האדומה תהבהב 

וקצב הבהובים ישתנה.

משימה 42

משנה קצב 
הקליקים

השתמש במעגל במשימה הקודמת, אך החלף 
 .(SP2) (D1) ברמקול  נורת הלד האדומה  את 
המעגל פועל באות ההדרך, אך כעת הקליקים 

נעשים בקצב משתנה, ולא ההבהובים.

זו.  במשימה  כמו המעגל  שיהיה  בכדי  שינויים  ובצע   41 במשימה  החשמלי  במעגל  השתמש 
המעגל פועל באותה הדרך, אך יש שתי נורות לד מהבהבות.



כיסוי דיסקו

כיסוי דיסקו

מוט תמיכה

מוט תמיכה

משימה 44 קצב דיסקו משתנה

משימה 47
כדור דיסקו בשתי מהירויות

 .(S1) הפעל את מפסק ההחלקה
 (LED-MC (U29 ב-  המצג 
 A כפתור  על  לחץ   ."00" מראה 
את  להגדיל  בכדי   (S8) בבורר 
על  ולחץ  היחידות במצג,  ספרת 
להגדיל  בכדי  בבורר   C כפתור 
את ספרת העשרות במצג. כאשר 
על  לחץ   ,"21" מראה  המצג 

כפתור B בבורר בכדי להתחיל.

האדומה/צהובה  הלד  נורת 
משתנה  בקצב  תהבהב   (D10)
יסתובב   (DM) הדיסקו  ומנוע 
בקצב משתנה. לקבלת תוצאות 
טובות ביותר, רצוי לצפות במצג 

בחדר חשוך.

בנה את המעגל החשמלי לפי הציור. הנח את אחד מכיסויי הדיסקו על מנוע הדיסקו (DM) והפעל 
את מפסק ההחלקה (S1). כיסוי הדיסקו מסתובב ונורות הלד במנוע הדיסקו נדלקות. ניתן לשנות 
 (SP2) ברמקול  כאן  (S2). משתמשים  על מפסק הלחיצה  לחיצה  ידי  על  את מהירות הסיבובים 

כנגד, בכדי להגביל את הזרם, אך לא ישמיע קול.

משימה 45

משתני דיסקו 
במהירויות משתנות

את  החלף  אך  הקודמת,  במשימה  במעגל  השתמש 
או   (D10) האדומה/צהובה  הלד  נורות  של  הכיוון 
 "+" (D1, כאשר  הלד האדומה  בנורת  אותו  החלף 
 "+" כאשר   ,D2) הירוקה  הלד  בנורת  ימין),  מצד 

.(SP2) מצד ימין) או ברמקול

משימה 46

משנה קצב עם 
קליקים רועשים

השתמש במעגל החשמלי במשימה 44, אך החלף את 
מנוע הדיסקו (DM), כולל חוטי המגשר הכחולים, 

.(SP2) ברמקול

רמקול 
(עומד)



צבעים,  שני  בעלת  נורה  הוא   (D10) האדומה/צהובה  הלד  נורת 
המחוברות  וצהוב),  (אדום  לד  נורות  שתי  בתוכה  יש  כלומר 

בכיוונים הפוכים.

משימה 48 אור בשני צבעים
 (LED-MC (U29 ב-  המצג   .(S1) ההחלקה  הפעל את מפסק   .(S1) ההחלקה  את מפסק  הפעל 
על  ולחץ  במצג,  היחידות  להגדיל את ספרת  בכדי   (S8) בבורר   A כפתור על  לחץ   ."00" מראה 
כפתור C בבורר בכדי להגדיל את ספרת העשרות במצג. כאשר המצג מראה "21", לחץ על כפתור 

B בבורר בכדי להתחיל.

 נורת הלד האדומה/צהובה (D10) תישאר דלוקה, אך תשנה צבעים בקצב משתנה.

משימה 49 אור וקול בשני צבעים

פועל  המעגל  הציור.  לפי   ,(SP2) הרמקול  את  לכלול  בכדי  הקודמת  במשימה  המעגל  את  שנה 
באותה הדרך, אך כעת כולל קול. הקול לא יהיה חזק מאוד.

רמקול 
(עומד)



בכדי   (U2) אזעקה  המשולב  במעגל  משתמש  זה  מעגל 
לשלוט במאוורר שניתן לתכנת (M8), כאשר הוא עובר בין 

ששת המשפטים השמורים בו מהר יותר מהרגיל.

האדומה  הלד  נורות 
יחד  פועלת  והירוקה 
שני  בעלת  לד  כנורת 
ביניהן  השווה  צבעים. 
הלד  נורת  לבין 
 , ה ב ו ה צ / ה מ ו ד א ה
שהינה נורת לד אמיתית 

בעלת שני צבעים.

משימה 50

משימה 51

אור וקול בשני צבעים כפולים

משנה משפטים מהיר

הפעל את מפסק ההחלקה (S1). המצג ב- LED-MC (שU29) מראה "00". לחץ על כפתור A בבורר 
(S8) בכדי להגדיל את ספרת היחידות במצג, ולחץ על כפתור C בבורר בכדי להגדיל את ספרת 

העשרות במצג. כאשר המצג מראה "21", לחץ על כפתור B בבורר בכדי להתחיל.
(D10) תישאר דלוקה, אך תשנה צבעים בקצב משתנה. נורות הלד  נורת הלד האדומה/צהובה 
נכבית,  והשניה  נדלקת  האחת  כאשר  לסירוגין,  וייכבו  יידלקו   (D2 ו-   D1) והירוקה  האדומה 

.D10 בצורה מסונכרנת עם

לתכנת  שניתן  המאוורר   .(S1) ההחלקה  מפסק  את  הפעל 
(M8) מסתובב ומשנה את המשפט המוצג כפעם בשניה. ראה 

משימה 15 להוראות כיצד לשנות את המשפטים המוצגים.

אזהרה: חלקים זזים. אסור לגעת במאוורר או 
במנוע במהלך פעולתם. אין להישען מעל למנוע.



LED-MC (U29) מפעיל את המעגל  ה- 
 (U2) האזעקה  משולב  החשמלי 

בהתפרצויות קצרות, המשנות את אורכן.

משימה 52 אזעקה גזעית
לחץ על מפסק ההחלקה (S1) המצג ב- LED-MC (U29) מראה "00". לחץ על 
 C בכדי להגדיל את ספרת היחידות במצג ולחץ על כפתור (S8) בבורר A כפתור
בבורר בכדי להגדיל את ספרת העשרות במצג. כאשר המצג מראה "21"  לחץ על 

כפתור B בכדי להתחיל.
.(SP2) תשמע קולות מוזרים ברמקול 

משימה 53

אזעקה גזעית
(II)

במשימה  החשמלי  במעגל  השתמש 
הקודמת, אך הוסף חיבור בין נקודות 
B ל- C באמצעות חוט לחיצה 1 וחוט 

לחיצה 2. כעת הקול נשמע אחרת.

משימה 54

אזעקה גזעית 
(III)

במשימה  החשמלי  במעגל  השתמש 
בין  החיבור  את  הסר  אך  הקודמת, 
נקודות B ל- C והוסף חיבור בין נקודות 

C ל- D. כעת הקול נשמע אחרת.

משימה 55

אזעקה גזעית 
(IV)

במשימה  החשמלי  במעגל  השתמש 
בין  החיבור  את  הסר  אך  הקודמת, 
נקודות C ל- D והוסף חיבור בין נקודות 

A ל- D. כעת הקול נשמע אחרת.

משימה 56

אזעקה גזעית 
(V)

השתמש במעגל החשמלי במשימה 52, אך 
הסר את החיבור בין נקודות C ל- E והוסף 
חיבור בין נקודות D ל- E, באמצעות חוט 

מגשר כחול. כעת הקול נשמע אחרת.

רמקול 
(עומד)



 ,52 במשימה  כמו  חזק  לא  הקול 
נמצאת  האדומה  הלד  שנורת  בגלל 
את  ומפחיתה  הרמקול,  עם  בטור 

המתח המגיע אליה.

רמקול 
(עומד) צהוב אדום

משימה 57 אזעקה ואור גזעיים
לחץ על מפסק ההחלקה (S1) המצג ב- LED-MC (U29) מראה "00" ותשמע אזעקה. לחץ 
על כפתור A בבורר (S8) בכדי להגדיל את ספרת היחידות במצג ולחץ על כפתור C בבורר 
בכדי להגדיל את ספרת העשרות במצג. כאשר המצג מראה "21"  לחץ על כפתור B בכדי 

להתחיל.
 

תשמע קולות מוזרים ברמקול (SP2) ונורת הלד האדומה (D1) תשתנה בתיאום עם הקול.

משימה 58

אזעקה ואור 
(II) גזעיים

במשימה  החשמלי  במעגל  השתמש 
הקודמת, אך הוסף חיבור בין נקודות 
כעת  מגשר.  חוט  באמצעות   C ל-   B

הקול נשמע אחרת.

משימה 59

אזעקה ואור 
(III) גזעיים

במשימה  החשמלי  במעגל  השתמש 
הקודמת, אך הסר את החיבור בין B ל- 
C והוסף חיבור בין נקודות C ל- D. כעת 

הקול נשמע אחרת.

משימה 60

אזעקה ואור 
(IV) גזעיים

במשימה  החשמלי  במעגל  השתמש 
הקודמת, אך הסר את החיבור בין C ל- 
 .D ל-   A נקודות  בין  חיבור  והוסף   D

כעת הקול נשמע אחרת.

משימה 61

אזעקה ואור 
(V) גזעיים

השתמש במעגל החשמלי במשימה 57, אך 
חבר את קצה חוט המגשר השחור לנקודה 
נשמע  הקול  כעת   .C לנקודה  במקום   ,D

אחרת.



כבויים  או  דלוקים  מהלדים  שניים 
במצב  נמצא  והשלישי  זמנית,  בו 

הפוך – האם תוכל לגלות איזה?

רמקול 
(עומד)

משימה 62 אזעקה גזעית עם שלושה אורות
לחץ על מפסק ההחלקה (S1) המצג ב- LED-MC (U29) מראה "00" ותשמע אזעקה. לחץ על 
כפתור A בבורר (S8) בכדי להגדיל את ספרת היחידות במצג ולחץ על כפתור C בבורר בכדי 
להגדיל את ספרת העשרות במצג. כאשר המצג מראה "21"  לחץ על כפתור B בכדי להתחיל.
 תשמע קולות מוזרים ברמקול (SP2) ושלוש נורות לד (D1, D2 ו- D10) ישתנו בתיאום עם 

הקול.

משימה 63

אזעקה גזעית 
עם שלושה 
(II) אורות

אזעקה גזעית 
עם שלושה 
(III) אורות

אזעקה גזעית 
עם שלושה 
(IV) אורות

אזעקה גזעית 
עם שלושה 
(V) אורות

במשימה  החשמלי  במעגל  השתמש 
הקודמת, אך הוסף חיבור בין נקודות 

B ל- C. כעת הקול נשמע אחרת.

משימה 64
במשימה  החשמלי  במעגל  השתמש 
הקודמת, אך הסר את החיבור בין B ל- 
C והוסף חיבור בין נקודות C ל- D. כעת 

הקול נשמע אחרת.

משימה 65
במשימה  החשמלי  במעגל  השתמש 
הקודמת, אך הסר את החיבור בין C ל- 
 .D ל-   A נקודות  בין  חיבור  והוסף   D

כעת הקול נשמע אחרת.

משימה 66
השתמש במעגל החשמלי במשימה 62, אך 
חבר את קצה חוט המגשר השחור לנקודה 
נשמע  הקול  כעת   .C לנקודה  במקום   D

אחרת.



רמקול 
(עומד)

משימה 67 אזעקה גזעית עם אורות מכושפים

 (S1) על מפסק ההחלקה  לחץ 
 (LED-MC (U29 ב-  המצג 
אזעקה.  ותשמע   "00" מראה 
 (S8) לחץ על כפתור A בבורר 
ספרת  את  להגדיל  בכדי 
על  ולחץ  במצג  היחידות 
כפתור C בבורר בכדי להגדיל 
במצג.  העשרות  ספרת  את 
כאשר המצג מראה "21"  לחץ 

על כפתור B בכדי להתחיל.
 

יישמעו  מוזרים  קולות 
נורות לד  (SP2) ושש  ברמקול 
(D1, D2, D10 ושלושה במנוע 
משתנים   ((DM) הדיסקו 

בתיאום עם הקול.

במעגל חשמלי זה נורות הלד במנוע הדיסקו 
מקבלות פחות מתח. דבר זה משפיע בעיקר 
על נורת הלד הכחולה, כי היא זקוקה ליותר 
מתח בכדי להידלק מאשר נורות הלד האדום 

והירוק.

משימה 68

אזעקה גזעית 
עם אור עמום

הקודמת,  במשימה  החשמלי  במעגל  השתמש 
אך הזז את קצה חוט המגשר האדום מנקודה 
C לנקודה Z (בין הרמקול ל- D10). נורות הלד 
במנוע הדיסקו (DM) עמומים יותר כעת, ונורת 

הלד הכחולה אולי לא תידלק כלל.

משימה 69

אזעקה גזעית 
עם אור עמום 

(II)

אזעקה גזעית 
עם אור עמום 

(III)

אזעקה גזעית 
עם אור עמום 

(IV)

אזעקה ואורות 
גזעיים אקראיים

החשמליים  המעגלים  באחד  השתמש 
במשימות הקודמות, אך הוסף חיבור 
חוט  באמצעות   C ל-   B נקודות  בין 

מגשר כחול. כעת הקול נשמע אחרת.

משימה 70
במשימה  החשמלי  במעגל  השתמש 
בין  החיבור  את  הסר  אך  הקודמת, 
נקודות B ל- C והוסף חיבור בין נקודות 

C ל- D. כעת הקול נשמע אחרת.

משימה 71
במשימה  החשמלי  במעגל  השתמש 
בין  החיבור  את  הסר  אך  הקודמת, 
נקודות C ל- D והוסף חיבור בין נקודות 

A ל- D. כעת הקול נשמע אחרת.

משימה 72
על  לחץ  הקודמות.  במשימות  החשמליים  המעגלים  מחמשת  באחד  השתמש 
מפסק ההחלקה (S1) המצג ב- LED-MC (U29) מראה "00" ותשמע אזעקה. 
לחץ על כפתור A בבורר (S8) בכדי להגדיל את ספרת היחידות במצג ולחץ על 
כפתור C בבורר בכדי להגדיל את ספרת העשרות במצג. כאשר המצג מראה 

"21"  לחץ על כפתור B בכדי להתחיל.
משתמש  גם   U29 ב-  המצג  אזעקה.  ותשמע  אורות  של  אקראי  מופע  תראה 

באופן אקראי.



רמקול 
(עומד)

משימה 73

משימה 74

שדרת משחקים עם אזעקה

שדרת משחקים עם 
(II) אזעקה

לחץ על מפסק ההחלקה (S1). המצג ב- LED-MC (U29) מראה "00" 
ותשמע אזעקה. לחץ פעם אחת על כפתור A בבורר (S8) בכדי שהמצג 

יראה "01", ואז לחץ על כפתור B בכדי להפעיל את הבורר.
 

בכל כמה שניות יקרה אחד הדברים הבאים באופן אקראי: נורת הלד 
הרמקול  נדלקת,   (D10) הצהובה  הלד  נורת  נדלקת,   (D1) האדומה 
מנגן מנגינה, הרמקול משמיע אזעקה, נורת הלד הירוקה (D2) נדלקת 

ומצג הלד (U29) ממציג דוגמא אקראית.

השתמש במעגל החשמלי במשימה הקודמת (אין צורך לאפס את 
ה- LED-MC), אך הוסף חיבור בין נקודות B ל- C באמצעות חוט 

מגשר כחול. כעת הקול נשמע אחרת.

משימה 75

שדרת משחקים 
(III) עם אזעקה

במשימה  החשמלי  במעגל  השתמש 
בין  החיבור  את  הסר  אך  הקודמת, 
נקודות B ל- C והוסף חיבור בין נקודות 

C ל- D. כעת הקול נשמע אחרת.

משימה 76

שדרת משחקים 
(IV) עם אזעקה

במשימה  החשמלי  במעגל  השתמש 
בין  החיבור  את  הסר  אך  הקודמת, 
נקודות C ל- D והוסף חיבור בין נקודות 

A ל- D. כעת הקול נשמע אחרת.

משימה 77

שדרת משחקים 
(V) עם אזעקה

 ,73 במשימה  החשמלי  במעגל  השתמש 
השחור  המגשר  חוט  קצה  את  חבר  אך 
כעת   .C לנקודה  במקום   D לנקודה 

הקול נשמע אחרת.

משימה 78

שדרת משחקים 
עם אזעקה מהירה

המשימות  בחמש  החשמליים  מהמעגלים  אחד  בכל  השתמש 
 LED-MC בכדי לאפס את (S1) הקודמות. כבה את מפסק ההחלקה
(שU29). הפעל את מפסק ההחלקה, המצג ב- LED-MC מראה "00". 
לחץ על כפתור A בבורר (S8) פעמיים או שלוש בכדי להגדיל את ספרת 
 B היחידות במצג. כאשר המצג מראה "02" או "03", לחץ ע כפתור

בבורר בכדי להתחיל.



רמקול 
(עומד)

משימה 79

משימה 80

אזעקת דיסקו
הנח אחד מכיסויי הדיסקו על מנוע הדיסקו (DM). לחץ על מפסק ההחלקה 

(S1). כיסוי הדיסקו מסתובב, מאיר אורות על התקרה ותשמע אזעקה.

תת-מקלע דיסקו

השתמש במעגל החשמלי במשימות הקודמת, אך הוסף חיבור בין נקודות B ל- 
C, באמצעות חוט לחיצה 1 וחוט לחיצה 2. כעת תשמע קולות של תת-מקלע.

משימה 82

אזעקת דיסקו 

החשמלי  במעגל  השתמש 
את  הסר  אך  הקודמת,  במשימה 
 ,B ל-   A נקודות  בין  החיבור 
 .D -ל A והוסף חיבור בין נקודות

כעת תשמע אזעקה אירופאית.

משימה 83

כדור דיסקו 

בנה את המעגל החשמלי שבציור. הנח 
מנוע  על  הדיסקו  מכיסויי  אחד  את 
מפסק  על  ולחץ   (DM) הדיסקו 
הדיסקו  כיסוי   .(S1) ההחלקה 
ונורות הלד הצבעוניות  מסתובב לאט 
במנוע הדיסקו נדלקות. לחץ על מפסק 
כיסוי  את  לסובב  בכדי   (S2) הלחיצה 

הדיסקו במהירות רבה יותר.

משימה 81
כבאית דיסקו

 B השתמש במעגל החשמלי במשימה הקודמת, אך הסר את החיבור בין נקודות
ל- C, והוסף חיבור בין נקודות A ל- B. כעת תשמע כבאית.

כיסוי דיסקו

כיסוי דיסקו

מוט תמיכה  

מוט תמיכה  



כאשר מחברים את המעגלים החשמליים לפי 
פועלים    Q2 ו-   Q1 הטרנזיסטורים  הציור, 
כ"פס האטה" בכדי להפחית במעט את המתח 
מהירותו.  את  ולהאט  הדיסקו,  למנוע  המגיע 
כך  ההאטה,  פס  את  עוקפת   S2 על  לחיצה 

שמנוע הדיסקו מסתובב במלוא המהירות.

משימה 84 דיסקו איטי-מהיר

משימה 87 דיסקו איטי מאוד

מנוע  על  הדיסקו  מכיסויי  אחד  את  הנח 
ההחלקה  מפסק  על  לחץ   .(DM) הדיסקו 
את  ומאיר  מסתובב  הדיסקו  כיסוי   .(S1)
התקרה. לחץ על מפסק הלחיצה (S2) בכדי 
הדיסקו.  כיסוי  של  הסיבובים  את  לזרז 
תוכל גם להטות את המעגל החשמלי בכדי 
להאיר את האורות על הקיר. מומלץ לצפות 

במשימה בחדר חשוך.
כאשר  יותר  מרשימות  הדוגמאות  האם 
כיסוי הדיסקו מסתובב מהר או לאט יותר?

משימה 85

דיסקו לא כך כל 
איטי-מהיר

נפילת  שיש  כך   ,Q1 את  עוקף  זה  שינוי 
מתח קטנה יותר ו"פס האטה" קטן יותר.

3. כעת  ו- C, ברמה   B 2 מעל נקודות הוסף חוט לחיצה 
.S2 המעגל מסתובב מעט מהר יותר כאשר לא לוחצים על

 (DM) הדיסקו  מנוע  על  הדיסקו  מכיסויי  אחד  את  הנח 
ולחץ על מפסק ההחלקה (S1). נורות הלד במנוע הדיסקו 
מפסק  על  לחץ  זז.  אינו  הדיסקו  כיסוי  אך  נדלקות, 
הלחיצה (S2) וכיסוי הדיסקו מסתובב, וממשיך להסתובב 
בחדר  בדוגמאות  לצפות  מומלץ   .S2 את  שתשחרר  עד 
מסתובב  הדיסקו  כאשר  הדוגמאות  בין  השווה  חשוך.  
נסה את  S2 משוחרר).  (כאשר  ולאט  לחוץ)   S2 (עם  מהר 
החשמלי  המעגל  את  להחזיק  ונסה  הדיסקו,  כיסויי  שני 

אינו בזוית ליד קיר. המנוע  אם 
להסתובב  ממשיך 
את  ששחררת  לאחר 
את  החלף   ,S2
את  הנח  או  הסוללות, 
הכתום  המגשר  חוט 

.B -ו A מעל לנקודות

משימה 86
מעמעם דיסקו

הלד  נורות  הקודמות,  המשימות  בשתי 
מחוברות  היו  תמיד  הדיסקו  למנוע  מעל 
האירו  ובכך  מהסוללה,  המתח  למלוא 
אותן  מחבר  זה  מעגל  עוצמתן.  במלוא 
המתח  את  ומפחית  ההאטה",  ל"פס 
המגיע אליהן ולכן אורן עמום יותר. האור 

הכחול מושפע הכי הרבה משינוי זה.

ברמקול  כאן  משתמשים 
בכדי  נגד,  כמו   (SP2)
מנוע  מהירות  את  להאט 
אינו  הוא  אך  הדיסקו, 

משמיע קול.

המעגלים  משני  באחד  השתמש 
קצה  את  הזז  אך  הקודמות,  במשימות 
חוט המגשר הכחול מנקודה B לנקודה 

A. כעת האורות עמומים יותר.
כיסוי דיסקו

מוט תמיכה  

כיסוי דיסקו



כאשר מחברים את המעגלים החשמליים 
  Q2 ו-   Q1 הטרנזיסטורים  הציור,  לפי 
להפחית  בכדי  האטה"  כ"פס  פועלים 
במעט את המתח המגיע למנוע הדיסקו, 
 S2 על  לחיצה  מהירותו.  את  ולהאט 
שמנוע  כך  ההאטה,  פס  את  עוקפת 
הדיסקו מסתובב במלוא המהירות ומעגל 

ההודעות יכול לפעול כמו שצריך.

משימה 88 מאוורר מילים איטי-מהיר
המאוורר   .(S1) ההחלקה  מפסק  על  לחץ 
שניתן לתכנת (M8) מסתובב ועשוי להציג 
הודעות באיטיות. לחץ על מפסק הלחיצה 
של  המהירות  את  להגביר  בכדי   (S2)

המאוורר ולהציג הודעות באיטיות.

משימה 91 קולות שונים

ההחלקה  מפסק  על  ולחץ  שבתמונה  החשמלי  המעגל  את  בנה 
(S1). לחץ על כפתורי A, B ו- C בבורר (S8) בכדי להשמיע קולות 

שונים.

משימה 90

מאוורר 
איטי-מהיר

המעגלים  משני  באחד  השתמש 
את  החלף  אך  הקודמות,  במשימות 
לתכנת  שניתן  למאוורר  החיבור 
עדיין מסתובב, אך  (M8). המאוורר 

הוא אינו מציג הודעה כלשהי.

שיש  כך   ,Q2 את  עוקף  זה  שינוי 
ו"פס  יותר  קטנה  מתח  נפילת 

האטה" קטן יותר.

משימה 89

מאוורר מילים
לא כל כך איטי-מהר

הוסף חוט מגשר כחול מעל לנקודות A ו- B. כעת המעגל מסתובב מעט 
מהר יותר כאשר לא לוחצים על S2, וההודעות נראות בהירות יותר.

אזהרה: חלקים זזים. אסור לגעת במאוורר או 
במנוע במהלך פעולתם. אין להישען מעל למנוע.



משימה 92 בורר

משימה 95 בחירה משולשת

החשמלי  במעגל  השתמש 
שבמשימה 92, אך הוסף את 
נורת הלד הירוקה (D2) ולחץ 
(S2), לפי  על מפסק הלחיצה 
הציור. לחץ על הכפתורים ב- 
S2 וב- S8 בכדי להדליק את 

לכפתורים בבורר (S8) יש התנגדות נורות הלד.
הכפתור  מאשר  יותר  רבה  חשמלי 
במפסק הלחיצה (S2), ולכן כנראה 
שנורות הלד שנשלטות בידי S8 לא 
אלה  כמו  רבה  בעוצמה  יאירו 

.S2 שנשלטות בידי

משימה 93
אדום או אדום

החלף  אך  הקודמת,  במשימה  במעגל  השתמש 
את מיקום נורת הלד הצהובה עם שני הצבעים 

(D10), בכדי להפוך אותה לאדום.

משימה 94
בורר ירוק

השתמש במעגל החשמלי במשימה 92, אך החלף 
את אחת מנורות הלד (D1 או D10) בנורת הלד 

.(D2) הירוקה

משימה 96
בורר אדום/צהוב

הקודמת,  שבמשימה  החשמלי  במעגל  השתמש 
אך סדר מחדש את נורות הלד, כך שנורות הלד 
האדומה והצהובה מקבלות הזדמנות עם מפסק 

.(S2) הלחיצה

לחץ   .(S1) ההחלקה  מפסק  על  לחץ 
בכדי   (S8) בבורר   C כפתור  על 
האדומה  הלד  נורת  את  להדליק 
(D1), לחץ על כפתור A בבורר בכדי 
הצהובה  הלד  נורת  את  להדליק 
בבורר   B כפתור על  לחץ  או   ,(D10)

בכדי להדליק את שתי נורות הלד.



משימה 97 החלפת 00

משימה 98
LED-MC בדיקת

ב-  הלד  מצג   .(S1) ההחלקה  על מפסק  לחץ 
LED-MC (U29) מתחלף בין דלוק לכבוי.

לחץ על מפסק ההחלקה (S1). המצג ב- LED-MC אמור להציג "00". 
.B ואז על כפתור ,(S8) בבורר A בחר משחק 1 על ידי לחיצה על כפתור

 
2 שניות אחד או יותר מהדברים הבאים יתרחש, באופן אקראי:  כל 
הלד  נורות  מנגינה,  מנגן   SP2 נדלקת,   D10 נדלקת,   D2 נדלקת,   D1
U29 מציגות דוגמא אקראית. וודא כי בסוף הינך שולט בכל החלקים 
 (S2) הללו. אם לא, משהו אינו כשורה. גם, לחיצה על מפסק הלחיצה

.S2 עד שתשחרר את U29 -צריכה לכבות את מצג הלד ב
 

 S1 אם ברצונך בכך, תוכל לזרז את הדברים על ידי כיבוי והדלקה של
(בכדי לאפס את המעגל החשמלי),  ואז בחירה במשחק 2 או במשחק 
המנגינות   .B כפתור  על  ואז   ,S8 ב-   A כפתור  על  לחיצה  ידי  על   3

שתשמע ברמקול (SP2) יתנגנו באותה המהירות כמו מקודם.

רמקול 
(עומד)



שינויים  ליצור  בכדי  באלקטרומגנטיות  משתמש  הרמקול 
כאילו  דמיין  כקולות.  ותפרש  באזניך  שתחוש  האוויר,  בלחץ 
הרמקול יוצר גלי לחץ באוויר, בדיוק כמו גלים בבריכת שחיה. 
הינך רואה את הגלים בבריכה רק כאשר מישהו נכנס למים, 

וכך הרמקול יוצר קול רק כאשר יש שינוי במתח.

משימה 99 אור ירוק

משימה 101 פיצוץ להדליק ופיצוץ לכבות

מפסק  על  לחץ 
 ,(S1) ההחלקה 
הירוקה  ונורת הלד 

(D2) נדלקת.

ממירות  אשר  אור,  המפיקות  דיודות  הן  לד  נורות 
במאפייני  תלוי  האור  צבע  לאור.  חשמלית  אנרגיה 
צבעים  בשני  הלד  נורת  משתמשים.  בו  החומר 
האדומה/צהובה היא בעצם נורת לד אדומה ונורת לד 

צהובה המחוברות בכיוונים שונים בתוך אותו החלק.
 

וניתן  להט,  מנורות  חסכוניות  יותר  הרבה  לד  נורות 
ליצור נורות לד זעירות.

משימה 100 אור אדום/צהוב
החלף את נורת הלד הירוקה (D2) בנורת הלד בשני צבעים האדומה/צהובה (D10). נסה 

זאת בשני הכיוונים (האדומה בצד ימין והצהובה בצד ימין).

לחץ על מפסק ההחלקה (S1) מספר פעמים. תשמע רעש סטטי מהרמקול (SP2) כאשר 
תדליק ותכבה את המפסק.

רמקול 
(עומד)



משימה 102

משימה 103

מעגל חשמלי של אזעקה

תת מקלע

בנה את המעגל החשמלי שבציור. כאשר תלחץ על מפסק ההחלקה (S1) המעגל החשמלי מפיק 
זה מתוכנן בכדי  (D2). מעגל  נורת הלד הירוקה  זמנית מדליק את  ובו  גבוה מאוד  קול אזעקה 

לעבור בין כל התדרים, כך שגם אנשים בעלי קשיי שמיעה ישמעו את האזעקה.

משימה 106 מעגל חשמלי של אזעקה שקטה יותר
כך   ,(D2) הירוקה  הלד  נורת  של  מיקומו  את  שנה  אך   ,102 במשימה  החשמלי  במעגל  השתמש 

שהיא נמצאת בטור עם הרמקול (SP2), לפי הציור. כעת המעגל אינו רועש כל כך.

השתמש במעגל החשמלי במשימה הקודמת, אך הוסף 
 1 לחיצה  חוט  באמצעות   ,C ל-   B נקודות  בין  חיבור 

משימה 105וחוט לחיצה 2. כעת זה נשמע כמו תת-מקלע.

אזעקה 
אירופאית

השתמש במעגל החשמלי 
אך  הקודמת,  במשימה 
בין  החיבור  את  הסר 
והוסף   ,B ל-   A נקודות 
ל-   A נקודות  בין  חיבור 
כמו  נשמע  זה  כעת   .D

אזעקה אירופאית.

משימה 104 כבאית
השתמש במעגל החשמלי במשימה הקודמת, אך הסר 
בין  חיבור  והוסף   ,C ל-   B נקודות  בין  החיבור  את 

נקודות A ל- B. כעת זה נשמע כמו כבאית.

משימה 107 תת-מקלע שקט יותר

השתמש במעגל החשמלי במשימה הקודמת, אך הוסף 
 1 לחיצה  חוט  באמצעות   ,C ל-   B נקודות  בין  חיבור 

וחוט לחיצה 2. כעת זה נשמע כמו תת-מקלע.

משימה 108 כבאית שקטה יותר

השתמש במעגל החשמלי במשימה הקודמת, אך הסר 
בין  חיבור  והוסף   ,C ל-   B נקודות  בין  החיבור  את 

נקודות A ל- B. כעת זה נשמע כמו כבאית.



משימה 110 אנרגית הבהובים במאוורר
לחץ על מפסק הלחיצה (S2) למשך מספר שניות ואז צפה בנורת הלד האדומה (D1) בזמן שהינך 
 (B3) הסוללה  את  שמנתקים  אחרי  רק  אך  לשניה,  מהבהבת  הלד  נורת  המפסק.  את  משחרר 

מהמעגל החשמלי. הרבה יותר קל לראות תופעה זו בחדר עמום.

האם הינך יודע למה נורת הלד האדומה 
במאוורר  שהמנוע  בגלל  מהבהבת? 
בשדה  משתמש   (M8) לתכנת  שניתן 
כאשר  המוט.  את  לסובב  בכדי  מגנטי 
משחררים את המפסק, אנרגיה זו יוצרת 

זרם קצר דרך הלד.

משימה 111 אנרגית הבהובים במנוע
לחץ על מפסק הלחיצה (S2) למשך מספר שניות ואז צפה בנורות הלד במנוע הדיסקו (DM) בזמן 
שהינך משחרר את המפסק. נורות הלד מהבהבות לשניה, אך רק אחרי שמנתקים את הסוללה 

(B3) מהמעגל החשמלי. הרבה יותר קל לראות תופעה זו בחדר עמום.

האם הינך יודע למה נורת הלד האדומה 
במאוורר  שהמנוע  בגלל  מהבהבת? 
בשדה  משתמש   (M8) לתכנת  שניתן 
כאשר  המוט.  את  לסובב  בכדי  מגנטי 
משחררים את המפסק, אנרגיה זו יוצרת 

זרם קצר דרך נורות הלד.

אזהרה: חלקים זזים. אסור לגעת במאוורר או 
במנוע במהלך פעולתם. אין להישען מעל למנוע.



משימה 112 תת-מקלע בשלושה צבעים
לחץ על מפסק ההחלקה (S1). שלוש נורות לד מהבהבות ותשמע קול של תת-מקלע.

רמקול 
(עומד)

רמקול 
(עומד)

המעגל  של  הימנית-תחתונה  בפינה  הלחיצה  נקודת 
ונסגר  שנפתח  חשמלי,  שער  כמו  היא  אזעקה  המשולב 
במהירות בכדי לאפשר להתפרצויות קטנות של זרם חשמלי 
לזרום פנימה. ההתפרצויות של הזרם החשמלי זורמות גם 
דרך נורות הלד הירוקה, הצהובה והאדומה (ומדליקה אותן) 
והרמקול (אשר מפיק קול). המעגל המשולב אזעקה מפיק 
דפוס  התאמת  ידי  על  השונים,  האזעקה  קולות  את 

התפרצויות הזרם דרך הרמקול.

משימה 113 תת-מקלע עם אור עמום

 (DM) שש נורות לד (כולל שלוש במנוע הדיסקו .(S1) לחץ על מפסק ההחלקה
מהבהבות ותשמע קול של תת-מקלע.

נורות הלד הכחולה במנוע הדיסקו עשויה להיות גם עמומה.



כיסוי דיסקו

מוט תמיכה

משימה 114 אזעקה עם תיל ממעיד
החשמלי  שהמעגל  (ומסמנת  נדלקת   (D2) הירוקה  הלד  נורת   .(S1) ההחלקה  מפסק  על  לחץ 
מוכן), אך שום דבר אחר אינו קורה.  שבור את החיבור של חוט המגשר השחור ותשמע אזעקה, 
בחוט  השחור  המגשר  חוט  את  להחליף  תוכל  להסתובב.  מתחילים  ודברים  נדלקים  האורות 
ארוך יותר ולהוליך אותו מעל למעבר דלת בכדי להזעיק את הנוכחים כאשר מישהו נכנס לחדר.

נשמעת  אולי  זו  במשימה  האזעקה 
מעוותת ביחס למשימות אחרות. זה 
בגלל שהרעש החשמלי אשר מופק 
 (DM) הדיסקו  במנוע  המנוע  בידי 
אזעקה  המשולב  למעגל  מפריע 
למעגל  זה  מעגל  השווה   .(U2)

במשימה הבאה.

משימה 115 אזעקה עם תיל ממעיד עם קול טוב יותר

משימה 116 תת-מקלע עם 
חוט ממעיד

מעגל זה הוא כמו המעגל החשמלי במשימה הקודמת, אך עם קול טוב יותר וללא מנוע הדיסקו 
(DM). לחץ על מפסק ההחלקה (S1). נורת הלד הירוקה (D2) נדלקת (ומסמנת שהמעגל החשמלי 
מוכן), אך שום דבר אחר אינו קורה.  שבור את החיבור של חוט המגשר השחור ותשמע אזעקה, 
האורות נדלקים ודברים מתחילים להסתובב. תוכל להחליף את חוט המגשר השחור בחוט ארוך 

יותר ולהוליך אותו מעל למעבר דלת בכדי להזעיק את הנוכחים כאשר מישהו נכנס לחדר.

במשימות  החשמליים  מהמעגלים  אחד  בכל  השתמש 
הקודמות, אך חבר את חוט המגשר האדום בין נקודות 

משימה B118 ל- C. כעת זה נשמע כמו תת-מקלע.

אזעקה 
אירופאית עם 

חוט ממעיד

מהמעגלים  אחד  בכל  השתמש 
הקודמות,  במשימות  החשמליים 
אך חבר את חוט המגשר האדום 
בין נקודות A ל- D. כעת זה נשמע 

כמו אזעקה אירופאית.

משימה 117 כבאית עם 
חוט ממעיד

במשימות  החשמליים  מהמעגלים  אחד  בכל  השתמש 
הקודמות, אך חבר את חוט המגשר האדום בין נקודות 

A ל- B. כעת זה נשמע כמו כבאית.



מהאוויר.  פחות  הרבה  אך  חשמלית,  התנגדות  יש  למים 
על  להתגבר  בכדי  כמגבר,  פועל   NPN ה-  טרנזיסטור 

ההתנגדות של המים.
תוכל להשתמש בחוטים ארוכים יותר ולהניח אותם על רצפת 
המרתף, ואם הוא מוצף בזמן סערה, המעגל החשמלי ישמיע 

אזעקה.

משימה 119

משימה 120

אזעקת מים

אזעקה אנושית

בנה את המעגל החשמלי שבציור, אך בתחילה השאר את חוטי המגשר האדום 
והשחור מחוץ לכוס. לחץ על מפסק ההחלקה (S1), אך דבר לא קורה. הנח את 

חוט המגשר בתוך כוס מים ותשמע אזעקה.
גיוונים:

1.      שנה את הקול על ידי שימוש בחוט לחיצה 1 ובחוט לחיצה 2 בכדי ליצור 
.C -ו B או ,D -ו A או ,B -ו A חיבור מעל נקודות

2.      הסר את טרנזיסטור ה- NPN (Q2) ובמקום זאת חבר את חוט המגשר 
.B השחור בנקודה

אל תשתה את המים בהם השתמשת במשימה.

אזעקה אירופאית 
בשליפת מים-אדם

גופך מורכב ברובו ממים, ולכן יש לו 
התנגדות  של  מסוימת  מידה  גם 

חשמלי, אך הרבה פחות מאוויר.

במקום  אך  הקודמת,  במשימה  החשמלי  במעגל  השתמש 
גע בקצוות  להכניס את חוטי המגשר האדום והשחור למים, 
המתכתיות באצבעותיך. יכול להיות שתצטרך להחזיק אותם 

בחוזקה או להרטיב את האצבעות, בכדי שהמשימה תצליח.

משימה 121
צייר אזעקה

הפנים השחור של עפרונות 
החומר  אותו  גרפיט,  נקרא 
בנגדים  משתמשים  בו 
אלקטרוניים  (רכיבים 
את  וקובעים  המגבילים 

זרימת החשמל).

את  והשאר  המים  כוס  בלי  אך   ,119 במשימה  החשמלי  במעגל  השתמש 
הקצוות הרפויים של חוטי המגשר לא מחוברים כרגע. יש חלק אחד נוסף לו 
הטוב  הוא   2 מס'  (עופרת  עפרון  קח  אותו.  תצייר  עכשיו  אבל  זקוק  הינך 
ביותר, אך אפשר גם עם סוגי עפרונות אחרים). חדד את העפרון ומלא את 
ושטוח  קשה  משטח  תניח  אם  יותר  טובות  תוצאות  תקבל  שכאן.  הצורה 
בדיוק מתחת לדף בזמן הציור. לחץ חזק (אך אל תקרע את הנייר), ומלא את 

הצורה מספר פעמים בכדי להבטיח שיש לך שכבה עבה ואחידה של עופרת.
 

על  אותן  והזז  הצורה  על  המגשר  חוטי  של  המתכתיות  הקצוות  את  לחץ 
הציור. אם לא תשמע צליל כלשהו קרב את הקצוות האחד כלפי השניה והזז 
אותם מעל לציור. הוסף עוד שכבה של עופרת או שים טיפת מים על קצות 

חוט המגשר בכדי לשפר את המגע עם אצבעותיך.



נורות  בין  נורת הלד הצהובה, מתחלק  דרך  זורם מהסוללות,  זרם חשמלי 
הלד במנוע הדיסקו ואז זורם בחזרה דרך מפסק ההחלקה וחזרה לסוללות.

 
הירוקה  הלד  מנורות  יותר  חזקה  האדומה  הלד  נורת  הדיסקו,  במנוע 
והכחולה, בגלל שהיא צריכה פחות מתח בכדי להידלק. נורת הלד הכחולה 
היא העמומה ביותר (או כבויה) בגלל שהיא צריכה יותר מתח בכדי להידלק 

מאשר נורת הלד האדומה או הירוקה.

משימה 122

תת-מקלע בשליפת 
מים-אדם

שבמשימות  החשמליים  מהמעגלים  אחד  בכל  השתמש 
119-121, אך הוסף חיבור בין נקודות B ל- C באמצעות חוט 

לחיצה 1 וחוט לחיצה 2. כעת זה נשמע כמו תת-מקלע.

מנורת  יותר  רב  למתח  זקוקה   (D2) הירוקה  הלד  נורת 
הלד הצהובה או האדומה בכדי להידלק, ולכן יש פחות 

מתח לנורות במנוע הדיסקו, והאור עמום יותר.

משימה 126
אדום ועוד

השתמש במעגל החשמלי במשימה הקודמת, אך החלף את 
(D10) או החלף את מיקומה  הכיוון של נורת הלד הצהובה 

עם נורת הלד האדומה (D1), כאשר ה- "+" בצד ימין.

משימה 127
ירוק ועוד

השתמש במעגל החשמלי במשימה הקודמת, אך החלף את 
נורת הלד הצהובה (D10) בנורת הלד הירוקה (D2), כאשר ה- 

"+" בצד ימין.

משימה 123

כבאית בשליפת 
מים-אדם

שבמשימות  החשמליים  מהמעגלים  אחד  בכל  השתמש 
והוסף   C ל-   B נקודות  בין  החיבור  את  הסר  אך   ,119-121

חיבור בין A ל- B. כעת זה נשמע כמו כבאית.

משימה 124

אזעקה אירופאית 
בשליפת מים-אדם

שבמשימות  החשמליים  מהמעגלים  אחד  בכל  השתמש 
והוסף   B ל-   A נקודות  בין  החיבור  את  הסר  אך   ,119-121

חיבור בין A ל- D. כעת זה נשמע כמו אזעקה אירופאית.

משימה 125 צהוב ועוד
צהוב

לחץ על מפסק ההחלקה (S1). נורת הלד 
לד  נורות  מספר  וגם   (D10) הצהובה 
המוט  נדלקות.   (DM) הדיסקו  במנוע 

במנוע הדיסקו לא יסתובב.



משימה 128

משימה 129

בורר אזעקה אקראי
לחץ על מפסק ההחלקה (S1). המצג ב- LED-MC (U29) מראה "00" ותשמע אזעקה. לחץ על 

כפתור A בבורר (S8) בכדי שהמצג יראה "01" ואז לחץ על כפתור B בכדי להתחיל.
 

כל כמה שניות ישמיע הרמקול (SP2) אחד משלושה קולות אזעקה באופן אקראי, ומצג הלד 
(U29) יציג דוגמא אקראית.

בורר אזעקה 
אקראית מהיר

 LED-MC -המצג ב .(S1) השתמש במעגל החשמלי במשימה הקודמת. לחץ על מפסק ההחלקה
ספרת  את  להגדיל  בכדי  שלוש  או  פעמיים   (S8) בבורר  הכפתור  על  לחץ   ."00" מראה   ((U29

היחידות במצג. כאשר המצג מראה "02" או "03", לחץ על כפתור B בבורר בכדי להתחיל.
 

המעגל החשמלי פועל באותה הדרך, אך הוא מתחלף מהר יותר. "03" מהר יותר מ- "02".

משימה 130
בורר אזעקה אקראית לד

החשמלי  המעגל  את  שנה 
במשימה 128 על ידי הוספת נורות 
 ,(D10 ו-   D1) לד אדומה וצהובה 
באותה  פועל  זה  הציור.  לפי 
אורות  יותר  בו  יש  אך  הצורה, 

והקול אינו חזק כל כך.

משימה 131
בורר אזעקה אקראי -5לד

המעגל  את  שנה 
במשימה  החשמלי 
הקודמת על ידי הוספת 
נורות לד למנוע הדיסקו 
חוטי  באמצעות   (DM)
המגשר הכחול והאדום, 
פועל  זה  הציור.  לפי 
יש  אך  הצורה,  באותה 

בו יותר אורות.



מוט תמיכהכיסוי דיסקו

משימה 132 מופע דיסקו בשדרת משחקים
 (LED-MC (U29 ב-  המצג   .(S1) ההחלקה  מפסק  על  לחץ 
בכדי  אחת,  פעם   (S8) בבורר   A כפתור  על  לחץ   ."00" מראה 
שהמצג יראה "01" ואז לחץ על כפתור B בבורר בכדי להתחיל.

 
 

אקראי:  באופן  הבאים  הדברים  אחד  יקרה  שניות  כמה  בכל 
מסתובב,  הדיסקו  כיסוי  נדלקת,   (D1) האדומה  הלד  נורת 
האורות במנוע הדיסקו (DM) נדלקים, הרמקול מנגן מנגינה 

ומצג הלד (U29) מראה דוגמא אקראית.

משימה 133

מופע דיסקו מהיר 
בשדרת משחקים

חיבורים חלופיים 
לרמקול (מעט 

יותר חזק):
מפסק  על  לחץ  הקודמת.  במשימה  החשמלי  במעגל  השתמש 
על  לחץ   ."00" מראה   LED-MC ב-  המצג   .(S1) ההחלקה 
כפתור A בבורר (S8) פעמיים או שלוש בכדי להגדיל את ספרת 
על  לחץ   ,"03" או   "02" מראה  המצג  כאשר  במצג.  היחידות 

כפתור B בבורר בכדי להתחיל.
 

משתנה  הוא  אך  הצורה,  באותה  עובד  החשמלי  המעגל 
במהירות רבה יותר ("03" מהר יותר מ- "02").



משימה 134 מופע של מאוורר מילים בשדרת משחקים
ב-  המצג   .(S1) ההחלקה  מפסק  על  לחץ 
על  לחץ   ."00" מראה   (LED-MC (U29
בכדי  אחת,  פעם   (S8) בבורר   A כפתור 
 B שהמצג יראה "01" ואז לחץ על כפתור

בבורר בכדי להתחיל.
 

הדברים  אחד  יקרה  שניות  כמה  בכל 
הבאים באופן אקראי: נורת הלד האדומה 
 (D10) הצהובה  הלד  נורת  נדלקת,   (D1)
 (M8) לתכנת  שניתן  המאוורר  נדלקת, 
מנגן  הרמקול  ביטוי,  ומציג  מסתובב 
מנגינה והדוגמא במצג הלד (U29) משתנה.

משימה 135

מופע של מאוורר מילים 
מהיר בשדרת משחקים

מפסק  את  הפעל  הקודמת.  במשימה  החשמלי  במעגל  השתמש 
ההחלקה, המצג ב- LED-MC מראה "00". לחץ על כפתור A בבורר 
(S8)  פעמיים או שלוש בכדי להגדיל את ספרת היחידות במצג. כאשר 

המצג מראה "02" או "03", לחץ על כפתור B בבורר בכדי להתחיל.
 

המעגל החשמלי עובד באותה הצורה, אך הוא משתנה במהירות רבה 
יותר ("03" מהר יותר מ- "02").

רמקול 
(עומד)

אזהרה: חלקים זזים. אסור לגעת במאוורר או 
במנוע במהלך פעולתם. אין להישען מעל למנוע.

חיבורים חלופיים 
לרמקול (מעט 

יותר חזק):



מוט תמיכהכיסוי דיסקו

משימה 136 מופע אורות בשדרת משחקים
 3 לחיצה  חוט  שיש  לב  שים  הציור.  לפי  החשמלי  המעגל  את  בנה 
 5 לחיצה  וחוט  חלקית,  שמוסתר   (NPN (Q2 לטרנזיסטור  מתחת 

מתחת למנוע הדיסקו (DM), שמוסתר חלקית.
 

 ."00" ב- LED-MC מראה  (S1). המצג  הפעל את מפסק ההחלקה 
 (DM) מסתובב ונדלק, ומנוע הדיסקו (M8) המאוורר שניתן לתכנת
בכדי  אחת  פעם    (S8) בבורר   A כפתור  על  לחץ  ונדלק.  מסתובב 

שהמצג יראה "01", ואז על כפתור B בבורר בכדי להתחיל.
 

בכל כמה שניות יקרה אחד הדברים הבאים באופן אקראי: נורת הלד 
מסתובב   (M8) לתכנת  שניתן  המאוורר  נדלקת,   (D10) הצהובה 
ונדלק, הרמקול מנגן מנגינה ומצג הלד (U29) מראה דוגמא אקראית.

משימה 137 מופע אורות מהיר בשדרת משחקים

 LED-MC -השתמש במעגל החשמלי במשימה הקודמת. הפעל את מפסק ההחלקה, המצג ב
מראה "00". לחץ על כפתור A בבורר (S8)  פעמיים או שלוש בכדי להגדיל את ספרת היחידות 

במצג. כאשר המצג מראה "02" או "03", לחץ על כפתור B בבורר בכדי להתחיל.
                                                                                                                           

המעגל החשמלי עובד באותה הצורה, אך הוא משתנה במהירות רבה יותר ("03" מהר יותר 
מ- "02").

אזהרה: חלקים זזים. אסור לגעת במאוורר או 
במנוע במהלך פעולתם. אין להישען מעל למנוע.



משימה 138 איפה האור הכחול?
 (D10 ו-   D1, D2) והצהובה  הירוקה  האדומה,  הלד  נורות   .(S1) ההחלקה  מפסק  את  הפעל 
הדיסקו  במנוע  הכחולה  ואולי  הירוקה  האדומה,  הלד  נורות  עם  יחד  דלוקות,  להיות  צריכות 

(DM). נורת הלד הכחולה במנוע הדיסקו עשויה להיות עמומה או כבויה.

משימה 139
הנה האור הכחול

השתמש במעגל החשמלי במשימה הקודמת, אך הוסף 
ו- B. הפעל   A לנקודות (S2) מעל  את מפסק הלחיצה 
את S1 ולחץ על S2. כאשר S2 לחוץ, נורות הלד במנוע 
הדיסקו מאירות כולן בצורה יפה, אך האחרות כבויות.

נורות  נורות לד –  מתח הסוללה מתחלק בין שתי קבוצות של 
האדומה/הירוקה/והכחולה  הלד  ונורות   ,D1/D2/D10 הלד 
במנוע הדיסקו. נורת הלד הכחולה במנוע הדיסקו זקוקה למתח 
והמתח  כראוי  לפעול  בכדי  האחרים  מהצבעים  יותר  רב 
נורות  שיידלק.  בכדי  להספיק  לא  עלול  אליו  שמגיע  המופחת 
חזקות  להיות  יכולות  הדיסקו  במנוע  והירוקה  האדומה  הלד 
D2 מאותו הצבע, בגלל איכות הדגם  ו-   D1 יותר מנורות הלד 

של נורת הלד בה משתמשים.

לחיצה על S2 עוקפת את נורות הלד D1, D2 ו- D10, כך שנורות 

והן  מהסוללה,  המתח  מלוא  את  מקבלות  הדיסקו  במנוע  הלד 

במנוע  הכחולה  הלד  לנורת  עוזר  מאוד  זה  יותר.  חזק  מאירות 

הדיסקו, בגלל שהיא זקוקה להרבה מתח בכדי לפעול כראוי.

משימה 140
אין אור כחול

הנח  אך  הקודמת,  במשימה  החשמלי  במעגל  השתמש 
את S2 מעל לנקודות A ו- C במקום מעל לנקודות A ו- 
נורות  לחוץ,   S2 כאשר   .S2 על  ולחץ   S1 את  הפעל   .B

הלד במנוע הדיסקו כבויות, אך האחרות דלוקות.

הלד  נורות  את  עוקפת   S2 על  לחיצה 

D1, D2 ו- D10, כך שנורות הלד במנוע 

המתח  מלוא  את  מקבלות  הדיסקו 

מהסוללה, והן מאירות חזק יותר.

משימה 141
אור ירוק עמום

השתמש במעגל החשמלי במשימה 138, אך הסר 2 מתוך 3 נורות הלד 
(ותשאיר את D1, D2 או D10), בארבעת השילובים האפשריים למטה. 

.(DM) השווה את עוצמת האור בנורות הלד השונות במנוע הדיסקו
א. D1 בפנים, D2 ו- D10 בחוץ
ב. D2 בפנים, D1 ו- D10 בחוץ
ג. D10 בפנים, D1 ו- D2 בחוץ

ד. D10 בפנים, אך במהופך (ולכן היא אדומה), D1 ו- D2 בחוץ

הנותרת  הלד  נורת  בין  מתחלק  הסוללה  מתח  כאן 
נורות לד במנוע   3 D10) והקבוצה של  (D1, D2 או 
יותר מתח  נורות לד ירוקות צריכות מעט  הדיסקו. 
מהאדומות והצהובות בכדי לפעול כראוי, ולכן נורת 
יותר  עמומה  תהיה  הדיסקו  במנוע  הירוקה  הלד 
הלד  נורת  כמו  עמומה  לא  (אך  האדומה  מהנורה 
הכחולה). השפעה זו בולטת יותר כאשר נורת הלד 
.(B אפשרות) נמצאת במעגל החשמלי (D2) הירוקה



כיסוי דיסקו

מוט תמיכה

משימה 142 כדור דיסקו איטי
על  הדיסקו  מכיסויי  אחד  את  הנח 
הפעל   .(DM) הדיסקו  מנוע  של  המוט 
את מפסק ההחלקה (S1) ולחץ ושחרר 
את מפסק הלחיצה (S2). מנוע הדיסקו 
(DM) מסתובב, אך לא באותה מהירות 

כמו במשימה 10.

ההתנגדות של הרמקול (SP2) מפחיתה 
 ,(DM) הדיסקו  למנוע  המתח  את 
הדיסקו  מנוע  שלו.  הקצב  את  ומאטה 
לפעול  להתחיל  בכדי  כח  ליותר  זקוק 
ולכן  להסתובב,  להמשיך  מאשר 
להתחיל  הלחיצה  במפסק  משתמשים 

את פעולתו.

משימה 144 בורר עם נורות לד במנוע הדיסקו

הפעל את מפסק ההחלקה (S1) ולחץ על הכפתורים בבורר (S8), בכדי להדליק את נורות הלד במנוע 
הדיסקו (DM). לחץ על מפסק הלחיצה (S2), בכדי להאיר את כל נורות הלד באור חזק יותר.

לכפתור  מאשר  חשמלית  התנגדות  יותר  יש   (S8) בבורר  לכפתורים 
להיות  הלד  לנורות  גורמת   S2 על  לחיצה  ולכן   ,(S2) הלחיצה  במפסק 
חזקות יותר מאשר אם היינו לוחצים על כפתורי S8 (ההבדל יכול להיות 

קטן).
גם נורות הלד הירוקות זקוקות למתח רב יותר מאשר נורות הלד האדומות 
בכדי לפעול, ונורות הלד הכחולות זקוקות למתח רב יותר מהירוקות, כך 
 S8 שנורות הלד הירוקות והכחולות מושפעות יותר מההתנגדות בכפתורי
S2 כמעט  מאשר נורת הלד האדומה, ועשויות להיות עמומות יותר. ל- 

ואין התנגדות, ולכן כל נורות הלד מאירות חזק יותר.

משימה 143

כדור דיסקו 
איטי יותר

השתמש במעגל החשמלי במשימה הקודמת אך החלף את 
הרמקול (SP2) בנורת הלד האדומה (D1, כאשר "+" מצד 
ושחרר את  ולחץ   ,(S1) הפעל את מפסק ההחלקה  ימין). 
מפסק הלחיצה (S2). מנוע הדיסקו (DM) צריך להסתובב 
לאט. אם הוא אינו ממשיך להסתובב, הוסף את נורת הלד 

.B -ו A מעל לנקודות (D10) האדומה/צהובה

הכח  את  מפחיתה  האדומה  הלד  נורת 
למנוע הדיסקו יותר מאשר הרמקול, ולכן 
מנוע הדיסקו מסתובב עוד יותר לאט כעת.

רמקול 
(עומד)



כיסוי דיסקו

כיסוי דיסקו

מוט תמיכה

מוט תמיכה

לכפתורים בבורר (S8) יש יותר התנגדות חשמלית מאשר 
זקוק לכח  ומנוע הדיסקו   (S2) לכפתור במפסק הלחיצה 
יכולים  אינם  הבורר  כפתורי  ולכן  לפעול,  בכדי  יותר  רב 
 S2 להפעיל את מנוע הדיסקו באותה מידה כמו שכפתורי

יכולים.
ראה   – הדיסקו  במנוע  לשלוט  בכדי  לעזרה  זקוק  הבורר 

את המשימה הבאה לקבלת פתרון.

משימה 145 בורר עם כדור דיסקו

הפעל את מפסק ההחלקה (S1). לחץ על הכפתורים בבורר (S8). מנוע הדיסקו 
(DM) עשוי להסתובב לאט יותר, ונורות הלד יידלקו. לחץ על מפסק הלחיצה 

(S2). מנוע הדיסקו מסתובב מהר יותר ונורות הלד מאירות חזק יותר.

יכול להיות שהבורר (S8) לא יוכל לשלוט 
הדיסקו,  במנוע  וישירה  נאותה  בצורה 
מסתייע  זה  חשמלי  מעגל  ולכן 
חשמלי  זרם   .(NPN (Q2 בטרנזיסטור 
דרך  הטרנזיסטור  לתוך  הזורם  קטן 
הבורר שולט בזרם גדול יותר הזורם לתוך 

הטרנזיסטור דרך מנוע הדיסקו.

משימה 146 NPN - בורר עם כדור דיסקו

 ,(DM) הדיסקו  למנוע  מתחת  נמצא   5 לחיצה  שחוט  לב  שים 
מנוע  של  המוט  על  הדיסקו  מכיסויי  אחד  הנח  חלקית.  מוסתר 
הדיסקו. הפעל את מפסק ההחלקה (S1) ולחץ על כפתור כלשהו 

בבורר (S8). מנוע הדיסקו מסתובב ונורת הלד נדלקת.



כיסוי דיסקו

מוט תמיכה

כיסוי דיסקו

מוט תמיכה

 NPN ו-   PNP הטרנזיסטורים 
בכיוון  דרכם  זורם  הזרם  אך  דומים, 

ההפוך.

משימה 147 PNP - בורר עם כדור דיסקו

במקום   (PNP (Q1 בטרנזיסטור  משתמש  הוא  אך  הקודם,  כמו  הוא  זה  חשמלי  מעגל 
בטרנזיסטור NPN (Q2). שים לב שחוט לחיצה 5 נמצא מתחת למנוע הדיסקו (DM), מוסתר 
חלקית. הנח אחד מכיסויי הדיסקו על המוט של מנוע הדיסקו. הפעל את מפסק ההחלקה 

(S1) ולחץ על כפתור כלשהו בבורר (S8). מנוע הדיסקו מסתובב ונורת הלד נדלקת.

ואילו  המנוע,  עם  בטור  הקשורות  לד  נורות  יש  זה  למעגל 
במשימה 10 יש נורות לד הקשורות במקביל עם המנוע. חיבור 
חלקים בטור מפחית את הכח המגיע אליהם, אך מאריך את 

חיי הסוללות.

משימה 148 דיסקו איטי ועמום יותר
הנח אחד מכיסויי הדיסקו על המוט של מנוע הדיסקו (DM). הפעל את מפסק ההחלקה 
(S1) ולחץ ושחרר את מפסק הלחיצה (S2). מנוע הדיסקו (DM) מסתובב ונורות הלד שלו 

נדלקות, אך לא במהירות ולא בעוצמה כמו במשימה 10.
S2 לחוץ, מנוע הדיסקו מסתובב מהר יותר, אך נורות הלד אינן נדלקות. זה יכול  כאשר 

לעזור למנוע הדיסקו להתחיל להסתובב.



הבורר (S8) אינו יכול לשלוט ישירות במאוורר 
משתמש  זה  חשמלי  מעגל  ולכן  לתכנת,  שניתן 
זרם  שיעזור.  בכדי   (NPN (Q2 בטרנזיסטור 
דרך  הטרנזיסטור  לתוך  הזורם  קטן  חשמלי 
לתוך  הזורם  יותר  גדול  בזרם  שולט  הבורר 

הטרנזיסטור דרך המאוורר הניתן לתכנות.

משימה 149 בורר עם מאוורר מילים
שים לב כי חוט לחיצה 5 נמצא מתחת למאוורר שניתן לתכנת (M8), מוסתר חלקית. 

לחץ על כפתור כלשהו בבורר (S8). המאוורר שניתן לתכנת מסתובב ומציג הודעה.

מעגל חשמלי זה הוא כמו המעגל במשימה הקודמת, 
נמצא  לתכנת  שניתן  שהמאוורר  העובדה  מלבד 
אך  ההפוך,  בכיוון  מסתובב  בתוכו  המנוע  במהופך. 

מעגל הלד בתוכו אינו פועל כאשר הוא הפוך.

משימה 150 בחר במאוורר
שים לב כי חוט לחיצה 5 נמצא מתחת למאוורר שניתן לתכנת (M8), מוסתר 
חלקית. לחץ על כפתור כלשהו בבורר (S8). המאוורר שניתן לתכנת מסתובב.

אזהרה: חלקים זזים. אסור לגעת במאוורר או 
במנוע במהלך פעולתם. אין להישען מעל למנוע.

אזהרה: חלקים זזים. אסור לגעת במאוורר או 
במנוע במהלך פעולתם. אין להישען מעל למנוע.



אזהרה: חלקים זזים.
אסור לגעת במאוורר או 
במנוע במהלך פעולתם.
אין להישען מעל למנוע.

טרנזיסטורים PNP ו- NPN דומים, אך 
זרם חשמלי זורם דרכם בכיוון ההפוך.

משימה 151 PNP מאוורר מילים
שים לב כי חוט לחיצה 5 נמצא מתחת 
למאוורר שניתן לתכנת (M8), מוסתר 
חלקית. לחץ על כפתור כלשהו בבורר 
לתכנת  שניתן  המאוורר   .(S8)

מסתובב ומציג הודעה.

משימה 152

PNP מאוורר

במשימה  החשמל  במעגל  השתמש 
המאוורר  את  הפוך  אך  הקודמת 
פועל  המעגל   .(M8) לתכנת  שניתן 
אינו  המאוורר  אך  הצורה,  באותה 

מציג הודעה.

לנורת הלד האדומה/צהובה יש נורות 
המחוברות  וצהובה  אדומה  לד 

בכיוונים הפוכים.

משימה 153 מעגל חשמלי מתנדנד בשני צבעים
בנה את המעגל החשמלי שבציור, אך שים לב ששני חוטי לחיצה 2 אינם נלחצים בצד אחד, אך 
נותרים להתנדנד בין החיבורים. חבר את שני נקודות הלחיצה הרופפים לנקודה A או לנקודה 
 .(D10) בכל צד, בכדי להשלים את המעגל החשמלי ולהדליק את נורת הלד האדומה/צהובה B

.B או A נורת הלד תהיה אדומה או צהובה, תלוי אם חיברת אותו לנקודה



משימה 154 כיוונון הפוקוס של כיסוי הדיסקו

עם  עמום  בחדר  המעגל  את  והנח   (S1) ההחלקה  מפסק  את  הפעל 
תקרה שטוחה. החזק אחד מכיסויי הדיסקו מעל לנורות הלד במנוע 
הדיסקו (DM), מבלי להשתמש במוט התמיכה. שנה את הגובה מעל 

לנורות הלד, בכדי לראות כיצד זה משפיע על הפוקוס.
תוכל גם להחזיק את המעגל החשמלי בזווית ליד קיר, ולראות את 

הדוגמאות המופיעות על הקיר.

שלהן  הגובה  ושינוי  עדשות  הן  הדיסקו  כיסויי 
מעל לנורות הלד משנה את הפוקוס של האור.

משימה 155
אור מפוזר

השתמש במעגל החשמלי במשימה הקודמת, אך הסר 
את מנוע הדיסקו (DM) והנח את נורות הלד האדום, 
הירוק או הצהוב (D1, D2 או D10) מעל נקודות A ו- 

.(B כאשר "+" בלד פונה לנקודה) במעגל B
המעגל  את  והנח   (S1) ההחלקה  מפסק  את  הפעל 
החשמלי בחדר עמום עם תקרה שטוחה. החזק אחד 
הגובה  את  שנה  הלד.  לנורת  מעל  הדיסקו  מכיסויי 

מעל לנורות הלד וראה כיצד הוא משנה את הפוקוס.

נורות הלד במנוע הדיסקו מאירות חזק יותר מאשר נורות 
ישירות  מופנה  שלהם  הפוקוס  וגם   ,D10 או   D1, D2 ה- 
כלפי מעלה. נורות הלד D1, D2 או D10 מפזרות את אורן 
מעל לזווית ראיה רחבה יותר, ולכן קל מאוד לראותן מהצד.

משימה 156
דפוסי האור שלך

קח פנס קטן והחזק את אחד מכיסויי הדיסקו מעליו. צפה בו 
לקיר. שנה את  אותו  כוון  או  עם תקרה שטוחה  עמום  בחדר 
הגובה מעל לפנס וראה כיצד הוא משפיע על הדוגמה והפוקוס.

 
נסה זאת גם עם נורת להט וגם עם פנס לד, אם יש לך.

אך  משתמש,  הינך  בו  האור  במקור  תלויות  התוצאות 
מנורות  יותר  טובות  דוגמאות  מפיקות  הלד  נורות  לרוב 
להט. האור מנורות הלד ממוקד יותר קדימה ואילו האור 
משתקף  (ולרוב  הכיוונים  לכל  מתפזר  הלהט  מנורות 

קדימה בעזרת מראה).

משימה 157
מעגל לחץ

באצבעך,   A נקודה על  ולחץ  בנה את המעגל החשמלי שבתמונה 
אולי נראה לך שחוט לחיצה בכדי להשלים את המעגל.

נוגעים, אך  3 וחוט לחיצה 5 
הם נוגעים זה בזה רק כאשר 

הינך מצמיד אותם יחד.



משימה 158 PNP טרנזיסטור
הפעל את מפסק ההחלקה (S1) – שום דבר לא קורה. כעת לחץ על מפסק הלחיצה (S2) ונורת 

הלד האדומה (D1) נדלקת , אך נורת הלד הירוקה (D2) נותרת כבויה.

בכדי  קטן  חשמלי  בזרם  משתמש  טרנזיסטור 
גורם   S2 על  לחיצה  גדול.  חשמלי  בזרם  לשלוט 
 (PNP (Q1 לזרם קטן לזרום החוצה מטרנזיסטור
דרך נורת הלד הירוקה, אשר גורם לזרם גדול לצאת 
מהטרנזיסטור דרך נורת הלד האדומה. נורת הלד 
הירוקה בעצם דלוקה, אך האור כל כך עמום שיכול 

להיות שלא תראה אותו אפילו בחדר חשוך.

משימה 159 NPN טרנזיסטור
הפעל את מפסק ההחלקה (S1) – שום דבר לא קורה. כעת לחץ על מפסק הלחיצה (S2) ונורת 

הלד האדומה (D1) נדלקת , אך נורת הלד הירוקה (D2) נותרת כבויה.

כמו  בדיוק  הוא   (NPN (Q2 ה-  טרנזיסטור 
הטרנזיסטור PNP (Q1) במעגל הקודם, אך כאן הזרם 
החשמלי זורם בכיוון ההפוך. לחיצה על S2 גורם לזרם 
קטן לזרום לתך הטרנזיסטור דרך נורת הלד הירוקה, 
דרך  הטרנזיסטור  לתוך  לזרום  גדול  לזרם  גורם  אשר 
דלוקה,  בעצם  נורת הלד הירוקה  נורת הלד האדומה. 
אך האור כל כך עמום שיכול להיות שלא תראה אותו 

אפילו בחדר חשוך.



משימה 160 משחק קוביה בעל ת6 פאות: מירוץ לגמר

המשחקים  בחירת  תהליך  באמצעות   5 במשחק  ובחר  זה  חשמלי  במעגל  השתמש 
."GO" במשימה 17. המשחק מתחיל כאשר המצג יראה

 
יותר, כאשר לכל שחקן יש מסלול מספרים, לפי  משחק זה הוא לשני שחקנים או 
הציור כאן (צייר מסלול אחד לכל שחקן). השחקנים זורקים את הקוביה בתורם, על 
השחקן  להיות  היא  המשחק  מטרת  ושחרורו.   C כפתור  על  ממומשכת  לחיצה  ידי 
הראשון שמגיע לסוף המסלול. כל שחקן מתקדם במסלולו כאשר הוא זורק בקוביה 
את המספר הבא שמופיע במסלול שלו. למשל, בתחילת המשחק על השחקן לזרוק 0, 
ואז הוא יכול למחוק את המספר 0 ולנסות לזרוק מספר 1, וכאשר יצליח ימחוק את 
ה- 1 וינסה לזרוק 2. המשחק ממשיך עד ששחקן אחד מחק את כל המספרים שלו 

והגיע לקוח הגמר. הוא המנצח!
 

שחקן ראשון 0 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1 0
שחקן שני     0 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1 0

משימה 161
משחק קוביה בעלת 6 פאות: עושה שינויים

השתמש במעגל החשמלי במשימה 160 ובחר במשחק 5 באמצעות תהליך בחירת המשחקים במשימה 17. המשחק מתחיל 
."GO" כאשר המצג יראה

 
משחק זה מיועד לשני שחקנים או יותר, כאשר כל שחקן מתחיל עם 500 נקודות. השחקנים צריכים לשבת במעגל ולזרוק 
בתורם את הקוביה בעל שש הפאות, באמצעות לחיצה ממושכת על כפתור C ושחרורו. כל שחקן משווה את התוצאה שלו 
לתוצאה של השחקן שזרק לפניו. אם התוצאה של השחקן הנוכחי גבוהה יותר מהתוצאה של השחקן הקודם, השחקן 
הנוכחי מוריד נקודות מהשחקן הקודם, לפי ההפרש בין התוצאות שלהם. אם התוצאה של השחקן הנוכחי נמוך יותר 
מתוצאה של השחקן הקודם, אז השחקן הנוכחי נותן נקודות לשחקן הקודם, לפי ההפרש בין התוצאות שלהם. למשל, 
אם שחקן 1 זורק 35 ושחקן 2 זורק 50, אז שחקן 2 מוריד 15 נקודות משחקן 1 (ואז לשחקן 1 נותרו 485 נקודות ולשחקן 
2 יש 515 נקודות). אם לשחקן נגמרו הנקודות, הוא יוצא מהמשחק. שים לב כי אם לשחקן 1 יש רק 10 נקודות ושחקן 2 
זורק מספר שהוא ב- 20 נקודות גבוה יותר מהתוצאה של שחקן 1, אז שחקן 1 יוצא מהמשחק ושחקן 2 מקבל 10 נקודות 

נוספות (לא 20 נקודות, כי לשחקן 1 היו רק 10 נקודות לתת לשחקן 2). השחקן האחרון שנותר עם נקודות הוא המנצח.

משימה 162
משחק קוביה בעלת 6 

פאות: אל תרד נמוך

השתמש במעגל החשמלי שבמשימה 160 ובחר במשחק 5 באמצעות 
תהליך בחירת המשחקים במשימה 17. המשחק מתחיל כאשר המצג 

."GO" יראה
 

משחק זה מיועד לשני שחקנים או יותר, כאשר כל שחקן מתחיל עם 
את  בתורם  ולזרוק  במעגל  לשבת  צריכים  השחקנים  "נקודות".   5
 C כפתור  על  ממושכת  לחיצה  באמצעות  הפאות,  שש  בעל  הקוביה 
ושחרורו. כל שחקן יכול להחליט אם הוא רוצה לשמור על התוצאה 
הראשונה שלו בקוביה, או אם לזרוק שוב. אך, אם החליט לזרוק את 
שכל  לאחר  השניה.  התוצאה  עם  להישאר  חייב  הוא  שוב,  הקוביה 
ביותר  הנמוכה  התוצאה  עם  השחקן  הקוביה,  את  זרקו  השחקנים 

מפסיד "נקודה". השחקן האחרון שנותר עם נקודות, הוא המנצח.

רמקול 
(עומד)



משימה 163

משחק קוביה בעלת 6 פאות: 
שחרר את הצפרדעים

המשחקים  בחירת  תהליך  באמצעות   5 במשחק  ובחר   160 שבמשימה  החשמלי  במעגל  השתמש 
."GO" במשימה 17. המשחק מתחיל כאשר המצג יראה

 
לצפרדעים,  כלובים   6 עם  מתחיל  שחקן  כל  כאשר  יותר,  או  שחקנים  לשני  מיועד  זה  משחק 
המסומנים מ- 1 עד 6. לכל שחקן יש גם 6 צפרדעים. לפני תחילת המשחק, כל שחקן בוחר היכן 
כל  את  או  הכלובים,  מששת  אחד  לכל  צפרדע  להכניס  יכולים  הם  הצפרדעים.  ששת  את  למקם 
1, שלושה צפרדעים  הצפרדעים לכלוב אחד, או משהו ביניהם (למשל: שני צפרדעים בכלוב מס' 
בכלוב מס' 4 וצפרדע אחד בכלוב מס' 6). לאחר שכל שחקן בחר היכן למקם את הצפרדעים שלו, 
השחקנים יושבים במעגל וזורקים בתורם את הקוביה בעל שש הפאות, באמצעות לחיצה ממושכת 
על כפתור C ושחרורו. אם לשחקן יש צפרדע בכלוב עם אתו מספר כמו הקוביה שזרק, הוא יכול 
לשחרר את הצפרדע מהכלוב. למשל, אם השחקן זורק 36, הוא יכול לשחרר צפרדע אחד מכלוב 
מס' 3 ואחר מכלוב מס' 6, אם יש לו צפרדעים בשני כלובים אלה. אם שחקן זורק כפולים, למשל 
66, הוא יכול לשחרר שני צפרדעים מכלוב מס' 6, אם יש לו לפחות שני צפרדעים בכלוב זה. השחקן 

הראשון לשחרר את כל הצפרדעים שלו מנצח.

משימה 165 משחק קוביה בעלת 6 פאות: 
שחרר את השועלים

."GO" השתמש במעגל החשמלי שבמשימה 160 ובחר במשחק 5 באמצעות תהליך בחירת המשחקים במשימה 17. המשחק מתחיל כאשר המצג יראה
 

משחק זה מיועד לשני שחקנים או יותר, ודומה מאוד למשחק "שחרר את הצפרדעים" ו"שחרר את הדגים". כל שחקן מתחיל עם 11 מבנים, המסומנים המסומנים מ- 1 עד 12. לכל שחקן יש גם 11 שועלים. 
לפני תחילת המשחק, כל שחקן בוחר היכן למקם את השועלים שלו. הם יכולים להכניס שועל אחד לכל אחד מ- 11 המבנים, או את כל השועלים למבנה אחד, או משהו ביניהם (למשל: שני שועלים במבנה 
מס' 3, 5 שועלים במבנה מס' 8 ו-4 שועלים במבנה מס' 11). לאחר שכל שחקן בחר היכן למקם את הדגים שלו, השחקנים יושבים במעגל וזורקים בתורם את הקוביה בעל שש הפאות, באמצעות לחיצה 
ממושכת על כפתור C ושחרורו. לאחר זריקת הקוביה, השחקן מחשב את הסכום של שתי הקוביות ויכול להוציא שועל אחד מהמבנה עם המספר שהוא הסכום של שתי הקוביות. למשל, אם השחקן זורק 

36, אז 6 + 3 = 9, הוא יכול להוציא שועל אחד ממבנה מס' 9, אם יש לו שועלים בו. השחקן הראשון לשחרר את כל השועלים שלו מנצח.
 

לאחר ששיחקת את כל שלושת המשחקים (שחרר את הצפרדעים, שחרר את הדגים ושחרר את השועלים), האם הינך רואה אסטרטגיות שונות בבחירת מיקום החיות בשלושת המשחקים השונים? כמובן 
שיש אסטרטגיות שונות אשר יתנו לך סיכויים טובים ביותר לנצח, בהתאם לסיכויים של מספרי הקוביות, וההפרשים או הסכומים של מספרים שונים.

משימה 164

משחק קוביה בעלת 6 פאות: 
שחרר את הדגים

המשחקים  בחירת  תהליך  באמצעות   5 במשחק  ובחר   160 שבמשימה  החשמלי  במעגל  השתמש 
."GO" במשימה 17. המשחק מתחיל כאשר המצג יראה

 
משחק זה מיועד לשני שחקנים או יותר, ודומה מאוד למשחק "שחרר את הצפרדעים". כל שחקן 
מתחיל עם 6 אקווריומים, המסומנים מ- 1 עד 5. לכל שחקן יש גם 6 דגים. לפני תחילת המשחק, 
מששת  אחד  לכל  דג  להכניס  יכולים  הם  הדגים.  ששת  את  למקם  היכן  בוחר  שחקן  כל 
האקווריומים, או את כל הדגים לאקווריום אחד, או משהו ביניהם (למשל: שני דגים באקווריום 
מס' 1, שלושה דגים באקווריום מס' 4 וצפרדע אחד באקווריום מס' 5). לאחר שכל שחקן בחר היכן 
למקם את הדגים שלו, השחקנים יושבים במעגל וזורקים בתורם את הקוביה בעל שש הפאות, 
את  מחשב  השחקן  הקוביה,  זריקת  לאחר  ושחרורו.   C כפתור  על  ממושכת  לחיצה  באמצעות 
ההפרש בין שתי הקוביות ויכול להוציא דג אחד מהאקווריום עם המספר שהוא ההפרש בין שתי 
הקוביות. למשל, אם השחקן זורק 36, אז 6 – 3 = 3, הוא יכול להוציא דג אחד מאקווריום מס' 3, 

אם יש לו דגים בו. השחקן הראשון לשחרר את כל הדגים שלו מנצח.



משימה 167

משחק קוביה בעלת 6 פאות: 
קוביית מטבע

 5 ובחר במשחק   160 במעגל החשמלי שבמשימה  זה. השתמש  משתמשים במטבע למשחק 
."GO" באמצעות תהליך בחירת המשחקים במשימה 17. המשחק מתחיל כאשר המצג יראה

 
נקודות. השחקן   200 עם  יחיד המשחק מול הבית, שם השחקן מתחיל  זהו משחק לשחקן 
ושחרורו. אם   C על כפתור וגם את הקוביה, באמצעות לחיצה ממושכת  זורק את המטבע 
השחקן זורק "עץ" הוא זוכה במספר הנקודות בעמודה השניה של הטבלה, בהתאם למספר 
שזרק בקוביה. אם השחקן זורק "פאלי", הוא מפסיד את מספר הנקודות בעמודה השלישית 
של הטבלה, בהתאם למספר הנקודות שזרק בקוביה. השחקן זוכה כאשר הוא מגיע ל- 400 

נקודות, אך מפסיד אם הפסיד את כל הנקודות שלו.

פאלי (הבית מנצח)עץ (השחקן מנצח)זריקת הקוביה

-7 נקודות2 נקודות12 עד 16

-9 נקודות6 נקודות21, 23 עד 26

-11 נקודות10 נקודות31, 32, 34 עד 36

-13 נקודות14 נקודות41 עד 43, 45, 46

-15 נקודות18 נקודות51 עד 54, 56

-16 נקודות20 נקודות61 עד 65

-25 נקודות30 נקודותכפולים (11, ... 55, 66)

משימה 166

משחק קוביה בעלת 6 פאות: 
קוביות

המשחקים  בחירת  תהליך  באמצעות   5 במשחק  ובחר   160 שבמשימה  החשמלי  במעגל  השתמש 
."GO" במשימה 17. המשחק מתחיל כאשר המצג יראה

 
משחק זה מיועד לשני שחקנים או יותר. השחקנים יושבים במעגל וזורקים בתורם את הקוביה 
בעל שש הפאות, באמצעות לחיצה ממושכת על כפתור C ושחרורו. לאחר זריקת הקוביה, השחקן 
מחשב את ההפרש בין שתי הקוביות ובטבלה למטה צובע שורה צמודה להפרש בין שתי הקוביות. 
למשל, אם השחקן זורק 36, אז 6 – 3 = 3, הוא יכול לצבוע את אחת השורות המקווקוות מעל, 
3 בטבלה. אם השחקן הוא זה שצבע את השורה המקווקוות  מתחת, מימין או משמאל למספר 
האחרונה מסביב לתיבה, הוא זוכה במספר הנקודות לפי המופיע באותה תיבה. למשל, אם באחת 
התיבות עם הספרה 5 כבר צבעו את התיבות מעל, מתחת ומשאלה, והשחקן זורק 61 (הפרש של 5), 
הוא יכול לצבוע את התיבה מימין ולקבל 5 נקודות. אם שחקן זורק מספר שאין צמודים לו קווים 
הקווים  כל  שנצבעו  לאחר  תורו.  את  מפסיד  הוא  הקוביות,  להפרש  התואמים  מקווקווים 

המקווקווים, השחקן עם הכי הרבה נקודות הוא המנצח.



משימה 168

משחק קוביה בעלת 6 פאות: 
בייסבול

השתמש במעגל החשמלי שבמשימה 160 ובחר במשחק 5 באמצעות תהליך בחירת המשחקים 
."GO" במשימה 17. המשחק מתחיל כאשר המצג יראה

 
לבד או עם שחקנים אחרים. מתחילים את המשחק כאשר השחקן  זה  ניתן לשחק משחק 
השני זורק את הקוביה בעלת 6 הפאות, באמצעות לחיצה ממושכת על כפתור C ושחרורו. 
בודקים אם המספר הראשון מופיע בטבלה למטה, בכדי לקבוע אם השחקן פגע "בול" (אם 

המספר הראשון הוא 0, 1 או 2) או החטיא (אם המספר הראשון הוא 3 או גבוה יותר).

משימה 169

קולות אזעקה פשוטים

הפעל את מפסק ההחלקה (S1) בכדי לשמוע את האזעקה.
 

גיוונים:
 

.B -ל A 1.      חבר חוט מגשר כחול בין נקודות
.F -ו E 2.      הזז את חוט המגשר הכחול לנקודות

.G -ו B 3.      הזז את חוט המגשר הכחול לנקודות
4.      הסר את חוט המגשר הכחול. הסר את חוט הלחיצה 3 בין נקודות C ל- D, וחבר אותו 

.B -ל A בין נקודות

אם המספר הראשון בזריקת הקוביות היתה פגיעה, השתמש במספר השני בכדי לבדוק את 
בודדת  בזריקה  אחד  צעד  רק  מתקדמים  שהרצים  לב  שים  הבאה.  בטבלה  התוצאה 

ומתקדמים 2 צעדים בזריקה כפולה, אלא אם כן צוין אחרת בטבלה.

אם המספר הראשון בזריקת הקוביות היה החטאה, השתמש במספר השני בכדי לבדוק את 
התוצאה בטבלה הבאה.

המספר הראשון בזריקת הקוביות

0, 1 או 2

3 עד 6

תוצאה

תוצאההמספר השני בזריקת הקוביות

בודד1

צעד2

כפול3

משולש4

בודד, רץ על תוצאות בשלב השני5

נצחון6

תוצאההמספר השני בזריקת הקוביות

החטאה1

כל השחקנים מתקדמים2

כל השחקנים נשארים במקום3

השחקנים במקום 2 או 3 מתקדמים4

משחק כפול אם השחקן נמצא במקום 1, כל שאר השחקנים מתקדמים5

טעות, השחקן נשאר במקום 1, כל שאר השחקנים מתקדמים6

פגיעה

החטאה



השווה מעגל חשמלי זה למעגל במשימה 159. כאן 
שולט   (D2) הירוקה  הלד  נורת  דרך  שזורם  הזרם 
 (DM) בזרם שזורם דרך נורות הלד במנוע הדיסקו
באמצעות טרנזיסטור NPN (Q2), ומאיר באור חזק 

יותר את כל נורות הלד בו.

משימה 170 ירוק ועוד הרבה יותר
נורת   .(S1) ההחלקה  מפסק  את  הפעל 
הלד הירוקה (D2) וכל נורות הלד במנוע 

הדיסקו נדלקות.

משימה 172 רטט 2
הפעל את מפסק ההחלקה (S1). מצג 
הלד MC (U29) מראה "00". לחץ על 
להגדיל  בכדי   (S8) בבורר   A כפתור 
על  ולחץ  במצג,  היחידות  ספרת  את 
את  להגדיל  בכדי  בבורר   C כפתור 
המצג  כאשר  במצג.  העשרות  ספרת 
מראה "21", לחץ על כפתור B בבורר 

בכדי להתחיל.
 

דלוק  בין  יתחלף  במצג   2 הספרה 
לכבוי בקצב משתנה.

משימה 171

אדום או צהוב 
ועוד הרבה יותר

משימה 173

רטט 2

השתמש במעגל החשמלי במשימה 
מגשר  חוט  הוסף  אך  הקודמת, 
 .B ל-   A נקודות  בין  נוסף  כחול 
במצג  הספרות  שתי  כעת 

מתחלפות, אך במהופך זו מזו.

במשימה  החשמלי  במעגל  השתמש 
הקדומת, אך החלף את נורת הלד הירוקה 
(D2) בנורת הלד האדומה (D1, כאשר "+" 
בצד שמאל) או בנורת הלד האדומה/צהובה 

(D10, בכל אחד משני הכיוונים).



רמקול 
(עומד)

רמקול 
(עומד)

(D10) היא  נורת הלד האדומה/צהובה 
שתי  בה  יש  כלומר,  צבעים,  בשני  לד 
פנימיות,  וצהובה)  (אדומה  לד  נורות 

המחוברות בכיוונים הפוכים.

ו-   D1) והירוקה  האדומה  הלד  נורות 
בין  הפוכים  בכיוונים  מחוברות   (D2
שתי הנקודות הזהות במעגל החשמלי, 

ומדמות נורת לד בשני צבעים שניה.

משימה 174 אור בשני צבעים אקראי
הפעל את מפסק ההחלקה (S1). מצג הלד MC (U29) מראה "00". לחץ על כפתור A בבורר 

(S8) שלוש פעמים בכדי להציג "03". לחץ על כפתור B בבורר בכדי להתחיל.

 (U29) ישמיע אחד מתוך שלושה קולות של אזעקה, מצג הלד (SP2) בכל כמה שניות הרמקול
מציג דוגמא אקראית, ונורת הלד האדומה/צהובה (D10) תהיה אדומה, צהובה או כבויה.

תוכל להאט את קצב המעגל החשמלי הזה על ידי בחירת משחק "01" או "02" במצג, במקום 
במשחק "03".

משימה 175 אורות בשני צבעים אקראיים
מעגל חשמלי זה פועל באותו האופן כמו המעגל במשימה הקודמת, אך מוסיף יותר אורות.



רמקול 
(עומד)

רמקול 
(עומד)

משימה 176 מצג מהבהב בשדרת משחקים
הפעל את מפסק ההחלקה (S1). מצג 
הלד MC (U29) מראה "00". לחץ על 
פעמים  שלוש   (S8) בבורר   A כפתור 
 B בכדי להציג "03". לחץ על כפתור

בבורר בכדי להתחיל.

 (SP2) הרמקול  שניה  חצי  בכל 
משמיע באופן אקראי אחד משלושה 
 (U29) קולות של אזעקה, נורת הלד
הלד  ונורת  אקראית,  דוגמה  מציגה 
הלד  נורת  נדלקת,   (D1) האדומה 
ב-  המצג  או  נדלקת,   (D2) הירוקה 

U29 תהבהב.

המעגל  קצב  את  להאט  תוכל 
ידי בחירת משחק  החשמלי הזה על 

"01" במצג, במקום במשחק "02".

משימה 177

מצמוץ אחד

במשימה  החשמלי  במעגל  השתמש 
חוט המגשר  הקודמת, אך הסר את 
ספרה  רק  כעת  הכתום.  או  האדום 

אחת במצג הלד מהבהבת.

משימה 178 מצמוץ אחד באור משולש

הוסף נורת לד אדומה/צהובה למעגל החשמלי במשימה 176 בכדי שיהיה דומה למעגל זה. 
המעגל פועל באותו האופן, אך יש בו שלוש נורות לד ורק הספרה השמאלית במצג תהבהב.



כיסוי דיסקו

מוט תמיכה

משימה 179 דיסקו עם קול
בנה את המעגל החשמלי כמו בציור, הנח את כיסויי הדיסקו 
 .(S1) ההחלקה  מפסק  את  והפעל   (DM) הדיסקו  מנוע  על 

הרמקול (SP2) משמיע אזעקה וכיסוי הדיסקו מסתובב.

משימה 180

דיסקו עם קול 
(II)

במשימה  החשמלי  במעגל  השתמש 
 B ל-   A נקודות  חבר  אך  הקודמת, 
באמצעות חוט לחיצה 2 וחוט לחיצה 

1. כעת הקול נשמע אחרת.

משימה 181

דיסקו עם קול 
(III)

במשימה  החשמלי  במעגל  השתמש 
בין  החיבור  את  הסר  אך  הקודמת, 
ל-   B נקודות וחבר   B -ל  A נקודות

C. כעת הקול נשמע אחרת.

משימה 182

דיסקו עם קול 
(IV)

במשימה  החשמלי  במעגל  השתמש 
בין  החיבור  את  הסר  אך  הקודמת, 
ל-   A נקודות וחבר   C -ל  B נקודות

D. כעת הקול נשמע אחרת.

משימה 183

דיסקו עם קול 
(V)

המעגלים  מארבעת  אחד  בכל  השתמש 
החשמליים במשימות הקודמות, אך הוסף 
D10) מעל  אחת מנורות הלד (D1, D2 או 
נקודות E ו- F, ברמה 4 (כאשר "+" פונה 
והקול  נדלקת  הלד  נורת   .(E נקודה  כלפי 

אינו כל כך חזק כעת.



כיסוי דיסקו

מוט תמיכה

כיסוי דיסקו

מוט תמיכה

משימה 184

משימה 186

קול מוזר

קול מוזר 
(III)

בנה את המעגל החשמלי שבציור. הנח אחד מכיסויי הדיסקו על מנוע הדיסקו (DM) והפעל 
את מפסק ההחלקה (S1). הרמקול (SP2) משמיע קול וכיסוי הדיסקו עשוי להסתובב.

משימה 187 כדור דיסקו מתחיל שהינו מוליך למחצה
בנה את המעגל החשמלי שבציור. הנח אחד מכיסויי הדיסקו על מנוע הדיסקו (DM) והפעל 
את מפסק ההחלקה (S1). דבר לא קורה. לחץ ושחרר את מפסק הלחיצה (S2). נורת הלד 
 ,(Q2 -ו NPN (Q1 -ו PNP מהבהבת פעם אחת ומפעילה את הטרנזיסטורים (D2) הירוקה
.S1 כך שמנוע הדיסקו ונורות הלד עליו נדלקות. המעגל ימשיך לפעול עד שמכבים את מפסק

שבמשימה  החשמלי  במעגל  השתמש 
הלד  נורת  את  הזז  אך  הקודמת, 
 B ו-   A מנקודות   (D10) האדומה/צהובה 
לנקוודת C ו- D (בכל אחד משני הכיוונים). 
צריך  הינך  ולכן   ,4 ברמה  תהיה  הלד  נורת 

.C להניח חוט לחיצה 2 נוסף על נקודה

משימה 185

קול מוזר 
(II)

החשמלי  במעגל  השתמש 
אך  הקודמת,  שבמשימה 
הלד  נורת  את  הוסף 
בכל   ,D10) האדומה/צהובה 

.B -ו A כיוון) מעל נקודות

פועלים    Q2 ו-   Q1 הטרנזיסטורים 
חשמל  ומזרימים  למחצה  מוליך  כמפסק 
של  השמאלי  (הצד  שלהם  השער  כאשר 
והם   (S2 על  לחיצה  ידי  (על  מופעל   (Q2

ממשיכים לפעול עד לכיבוי המעגל.



מוט תמיכהכיסוי דיסקו

משימה 188 כדור התחל הפסק
בנה את המעגל החשמלי שבציור. הנח אחד מכיסויי הדיסקו על מנוע הדיסקו (DM) והפעל 
את מפסק ההחלקה (S1). דבר לא קורה. לחץ ושחרר את אחד הכפתורים בבורר (S8) בכדי 

להפעיל את המעגל. לחץ על מפסק הלחיצה (S2) לאיפוס המעגל, ולהפסקת פעולתו.

משימה 189 הפעלת קול באמצעות המוליך למחצה
בנה את המעגל החשמלי שציור והפעל את מפסק ההחלקה (S1). לחץ ושחרר את מפסק 
הלחיצה (S2), נורת הלד הירוקה (D2) מהבהבת פעם אחת, נורת הלד האדומה (D1) נדלקת 

והרמקול משמיע קול. כבה את מפסק ההחלקה (S1) בכדי לכבות את המעגל.

משימה 190

הפעלת קול 
באמצעות המוליך 

(II) למחצה

החשמלי  במעגל  השתמש 
הוסף  אך  הקודמת,  שבמשימה 
ל-   A נקודות בין   2 חוט לחיצה 

B. כעת הקול נשמע אחרת.

משימה 191

הפעלת קול 
באמצעות המוליך 

(III) למחצה

שבמשימה  החשמלי  במעגל  השתמש 
בין   2 לחיצה  חוט  את  הסר  אך  הקודמת, 
נקודות A ל- B, והוסף חוט מגשר כחול בין 

נקודות B ל- C. כעת הקול נשמע אחרת.



כיסוי דיסקו

מוט תמיכה

משימה 192 (II) הפעלת קול באמצעות המוליך למחצה

בנה את המעגל החשמלי שבציור. הנח כיסוי 
את  הפעל   .(DM) הדיסקו  מנוע  על  דיסקו 
מפסק ההחלקה (S1) ואז כבה אותו (שישאר 
כבוי). נורת הלד הירוקה (D2) מהבהבת פעם 
מהבהבת   (D1) האדומה  הלד  נורת  אחת, 
נדלקת והרמקול (SP2) משמיע קול. לחץ על 

מפסק הלחיצה (S2) בכדי לאפס את המעגל.
 

גיוונים:
מגשר  חוט  הנחת  ידי  על  הקול  את  שנה   .1

.B -ל A אדום בין נקודות
מגשר  חוט  הנחת  ידי  על  הקול  את  שנה   .2

.C -ל B אדום בין נקודות

משימה 193 מאוורר הפעל-כבה

 S1 -נדלקת בזמן ש (D2) ואז כבה אותו. נורת הלד הירוקה (S1) הפעל את מפסק ההחלקה
מסתובב   (M8) לתכנת  שניתן  והמאוורר  דלוקה  נשארת   (D1) האדומה  הלד  נורת  דלוק. 

ומציג הודעה. לחץ על מפסק הלחיצה (S2) והמעגל מפסיק לפעול.

אזהרה: חלקים זזים. אסור לגעת במאוורר או 
במנוע במהלך פעולתם. אין להישען מעל למנוע.



משימה 194 הוסף אחד

במצג   "0" רק  מראה   (LED-MC (U29 ו-   (S1) ההחלקה  מפסק  את  הפעל 
השמאלי. לחץ על S2 והמספר 1 מופיע. בכל פעם שתלחץ על S2 המספר יגדל ב- 

1, עד למספר 9. אז ה- LED-MC (U29) מתאפס שוב ל- "0".

משימה 195 הוסף עשר

 .B ו-   A בנקודות  2 לחיצה  חוט  הסר את 
ו-   (S1) ההחלקה  מפסק  את  הפעל 
LED-MC (U29) מראה רק "00". לחץ על 
 .99 ל-  עד  יגדל באחד,  S2 בכדי שהמספר 
באופן  יקדם   S2 על  ממושכת  לחיצה 

אוטומטי את המספרים.
 

שחק משחק ניחושים. כסה את המצג ולחץ 
לאיזה  נחש  והפסק.  שניות  S2 למספר  על 

מספר הגיע המצג ובדוק אם צדקת.

משימה 196

הוסף אחד אחד

 (S1) הפעל את מפסק ההחלקה
ו- LED-MC (U29) מראה רק 
 S2 0" במצג השמאלי. לחץ על"
עליך  משתנה.  אינו  והמצג 
ללחוץ על S2 עשר פעמים בכדי 

שהמספר ישתנה.



משימה 197 מצפצף +1

 ,S2 מראה "00" במצג. לחץ על (LED-MC (U29 -ו (S1) הפעל את מפסק ההחלקה
המספר 1 מופיע והרמקול משמיע קול. בכל פעם שתלחץ על S2 המספר יגדל באחד.

דיסקו לחץ
הפעל מהר יותר

משימה 198 ספירת קולות
ההחלקה  מפסק  את  הפעל 
על  פעמים  מספר  ולחץ   (S1)
(S2), או לחץ  מפסק הלחיצה 
קול  תשמע  ממושכת.  לחיצה 
כמה  סופר  שהמצג  בזמן 
(אם   S2 על  לחצת  פעמים 
 ,S2 תלחץ לחיצה ממושכת על

2 המצג יספור אוטומטית). לחיצה  חוט  את  הזז 
 ,B ו-   A מנקודות 
כעת   .C ו-   B לנקודות 

הקול נשמע אחרת.

משימה 199

עוד ספירת קול



כיסוי דיסקו

כיסוי דיסקו

משימה 200

משימה 201 משימה 202

דיסקו לחץ-הפעל

דיסקו במהירות בינונית
דיסקו לחץ

הפעל מהר יותר

הנח אחד מכיסויי הדיסקו על מנוע הדיסקו (DM) והפעל 
הדיסקו  במנוע  הלד  נורות   .(S1) ההחלקה  מפסק  את 
על  לחץ  זז.  אינו  הדיסקו  שכיסוי  כנראה  אך  נדלקות, 
וממשיך  מסתובב  הדיסקו  וכיסוי   (S2) הלחיצה  מפסק 
S2. ניתן לראות דוגמאות  להסתובב אחרי שתשחרר את 

טובות ביותר בחדר חשוך.
 

(עם  השווה בין הדוגמאות כאשר הדיסקו מסתובב מהר 
כיסויי  שני  את  נסה  משוחרר).   S2 (עם  ולאט  לחוץ(   S2
ליד  בזווית  החשמלי  המעגל  את  להחזיק  ונסה  הדיסקו, 

קיר.
 

 ,S2 אם המנוע אינו ממשיך להסתובב אחרי שתחשרר את
החלף את הסוללות או עבור למשימה הבאה.

שנה את המעגל במשימה הקודמת, בכדי שיהיה זהה למעגל זה. הנח 
מפסק  את  והפעל   (DM) הדיסקו  מנוע  על  הדיסקו  מכיסויי  אחד 
(S2) אם מנוע הדיסקו אינו  על מפסק הלחיצה  (S1). לחץ  ההחלקה 

מסתובב.
 

השווה בין הדוגמאות כאשר הדיסקו מסתובב מהר (עם S2 לחוץ) או 
במהירות בינונית (S2 משוחרר). ניתן לראות דוגמאות טובות ביותר 
בחדר חשוך. נסה את שני כיסויי הדיסקו והחזק את המעגל בזווית 

ליד קיר.
 

 D1,) האם ראית את האור מנורות הלד האדומה, הירוקה והצהובה
D2 ו- D10) על התקרה או הקיר? נסה לכסות אותם בידך לראות עד 

כמה הם משפיעים על מה שהינך רואה.

הקודמת,  במשימה  החשמלי  במעגל  השתמש 
מעל   (D2) הירוקה  הלד  נורת  את  הוסף  אך 
 D2 של   "+" ה-  צד  (כאשר   B ו-   A לנקודות 
 (DM) הדיסקו  מנוע  כעת   .(A לנקודה  פונה 
מתחיל בצורה קלה יותר ומסתובב מהר יותר.

הירוקה  הלד  נורת  הוספת 
האדומה  הלד  לנורת  במקביל 
למנוע  הכח  את  מגביר 
להתחיל  לו  ומסייע  הדיסקו, 

לפעול ולהסתובב מהר יותר.

נורות הלד האדומה, הירוקה והצהובה (D1, D2 ו- D10) מפזרות אור על 
זווית גדולה, בכדי שיהיה קל יותר לראות אותם מהצדדים.

 
נורות הלד במנוע הדיסקו מרכזות את האור שלהן, ואז האור נראה הרבה 
יותר חזק כאשר מסתכלים עליהן ישירות. הן גם חזקות יותר בגלל איכות 

נורות הלד, וגם בגלל שהן זזות.

בכדי  כח  להרבה  זקוק  הדיסקו  מנוע 
להמשיך  בכדי  כח  ופחות  להידלק, 
 (D1) האדומה  הלד  נורת  להסתובב. 
הדיסקו,  למנוע  הכח  את  מגבילה 
על  לחיצה  מונעת את הפעלתו.  ולרוב 
מפסק הלחיצה (S2) עוקפת את נורת 
למנוע הדיסקו  וגורמת  הלד האדומה 

להתחיל להסתובב.



כיסוי דיסקו

משימה 203 אחרון אחרון חביב

בנה את המעגל החשמלי שבציור. שים לב שחוט לחיצה 5 מכוסה חלקית על ידי טרזיסטור NPN (Q2) חוט לחיצה 3 מכוסה חלקית על 
.(DM) הנח אחד מכיסויי הדיסקו על מנוע הדיסקו .(D2) ידי נורת הלד הירוקה

 
הפעל את מפסק ההחלקה (S1). תשמע אזעקה, מנוע הדיסקו מסתובב ונדלק. המצג ב- LED-MC (U29) מראה "00". לחץ לחיצה ארוכה 

על מפסק הלחיצה (S2) בכדי לסובב את המאוורר שניתן לתכנת. אם תלחץ עליו לזמן ארוך מספיק, הוא יציג שש הודעות משתנות.
 

לחץ על כפתור A בבורר (S8) כדי שהמצ גב- LED-MC יראה "02" או "03", וספרת היחידות תגדל באחד. לחץ על כפתור B בבורר. נורות 
הלד (D1, D2 ו- D10) יהבהבו בזמן שהמצג על U29 מראה דוגמה אקראית. לפעמים הן ישתנו במהירות, ולפעמים יעצרו למספר שניות.

משתמש  זה  חשמלי  מעגל 
בכל החלקים בערכה שלך.

אזהרה: חלקים זזים.
אסור לגעת במאוורר

או במנוע במהלך פעולתם.
אין להישען מעל למנוע.



רשימות



Snap Circuits® Motion
עם למעלה מ- 165 משימות

הכוללות
מאוורר אור עם צבעים מתחלפים

"מזרקת" אוויר
גלאי תנועה

מכונית קטנטנה
זוחל

הילוכים וגלגלות שונים
ועוד המון דברים!!!

SCS-185 דגם Snap Circuits® Sound
עם למעלה מ- 185 משימות

כולל:
אורגנית עם טרמין אופטי

קולות של הד

משנה קולות: הקלט קול או מוסיקה ונגן במהירויות שונות

הצגת אנרגיה קולית

חבר לטלפון החכם ונתח קולות באמצעות אפליקציות

SCL-175 דגם Snap Circuits® Light
כולל למעלה מ- 55 חלקיםכולל למעלה מ- 175 משימות

גלאי אינפרא-אדום

אור מסתובב

נורת לד בצבעים משתנים

מאוורר מאיר בחושך

מעגל משולב אור מסתובב

תקשורת של סיבים אופטיים

אורגן צבעוני נשלט בידי iPod® או 

נגן MP3 אחר, הקול והאצבעות

Snap Circuits® ירוקה
SCG-125 ערכה לאנרגיה חלופית דגם

למד על מקורות האנרגיה ואיך "לחשוב ירוק". בנה יותר מ- 125 משימות עם שעות של הנאה, בזמן שאתה
לומד על אנרגיה שטובה לסביבה וכיצד החשמל בביתך פועל.

הערכה כוללת מדריך בצבע מלא,
יותר מ- 100 עמודים, ומדריך חינוכי נפרד,

בו יש הסברים על אנרגיה סביבתית, גאוטרמיה,
תאי דלק מימן, השפעות הרוח, מכשירים

הפועלים על אנרגיה סולרית, ועוד.
מכיל יותר מ- 40 חלקים.

Snaptricity®
SCBE-75  דגם

הכן יותר מ- 75 משימות.
משימות בחשמל בבית, מגנטיות

ואיך משתמשים בה.
מכיל יותר מ- 40 חלקים.

כולל:
מכשירי מדידה, אלקטר-ומגנט,

מנוע, מנורות, מפסקים,
מאוור, מצפן ואלקטרודות.

באתר www.snapcircuits.co.il תמצאו ערכות נוספות שניתן לרכוש ולשלם דרך האתר. ההזמנה תגיע עם משלוח עד לבית.
וכן פרטים על ערכות השדרוג, פרטים נלווים, חלפים, רשימה חנויות נבחרות ומידע נוסף. ניתן גם להתקשר אלינו למספר 052-287-6475

מוצרי Snap Circuits® אחרים

Snap Circuits® ExtremeSnap Circuits Pro®
SC-500 דגם SC-750 דגם

כולל:
רדיו FM המתכוונן דיגיטלית

שליטה מתכווננת באור
מקליט קול דיגיטלי

AC מחולל
מכיל למעלה מ- 75 חלקים

כולל:
מעגל משולב הקלטה

FM מודול
שנאי

מונה אנלוגי

בנה למעלה מ- 300 משימותבנה למעלה מ- 500 משימות

כולל:
אור מסתובב

AM רדיו טרנזיסטור
אלקטרומגנטיות

סוללה נטענת
מכיל למעלה מ- 80 חלקים

תא סולארי
אלקטרומגנט
מפסק רטט

בנה למעלה מ- 750 משימות

Snap Circuits®
SC-300 דגם

כולל:
AM רדיו

מודיע רדיו
גלאי שקרים

אזעקה מפני פורצים
מכיל למעלה מ- 60 חלקים

כולל:
2 טרנזיסטורים

מיקרופון
מעגל משולב מגבר כח

קבל משתנה

Deluxe Snap Rover® SCROV-50  דגם

מאפיינים: יורה דיסקים, מקליט 
קולות דיגיטליים, קולות 

מוזיקליים, נע קדימה ואחורה, 
אורות קדמיים, אורות צדדיים, 

כחולים ואדומים, שלט רחוק, 
שליטה בפניה שמאלה וימינה

מכיל למעלה מ- 50 חלקים



כיסוי דיסקו

רשת הבסיס (כ- 28 ס"מ xש 20 ס"מ) לחלקי הערכה

כיסוי דיסקו

רמקול

חשוב: במקרה של חלקים חסרים או פגומים, אל תחזיר את המוצר למוכר.
. help@snapcircuits.co.il :-התקשר ל-: 052-287-6475 או שלח דוא"ל ל

SCA-200 שדרת משחקים, חלקי הערכה


