
ברוכים הבאים לפעילות

מדע בחוג המשפחה

לפני שאתם מתחילים

:שימו לב לטיפים הבאים

כל הוראה והסברבעיוןקראו 

כך תצליחו ותיהנו יותר

:פנו לשירות הלקוחות–ואם הקושי לא נפתר 

0504611454

info@technokat.co.il

!!!בהצלחה ובהנאה



בכל מפגש בחוג המשפחה

לארץ אחרת  " תפליגו"•

מדען" תפגשו"•

-בעקבות המדען •

תערכו ניסויים ותגלו חוקים מדעיים

שמיישם את החוקים המדעיים, תבנו דגם טכנולוגי•



מטוס עם משגר ועם היגוי

אופטי או מכני או אחר  , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, לאחסן במאגר מידע, לתרגם, לצלם, להעתיק, אין לשכפל. כל הזכויות שמורות לחברת טכנוקט©

.שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בחוברת זו אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מחברת טכנוקט. כל חלק שהוא מהחומר שבמצגת זו



המצאה ישראלית פורצת דרך

1977-1968בעשור שלישי 

:  ט"המזל

מטוס זעיר ללא טייס



:הצורך שעורר את הממציא

–בתעלת סואץ , היה צורך באיסוף מידע מודיעיני באמצעות צילום

ללא סיכון חיי אדם

.מטוסים ללא טייס–טים "היו כבר מל, אמנם

:היו להם חסרונות רבים, אבל

משקל כבד•

"מושך אש"–בולטות •

מהירות גבוהה מדי•

קצר ולא מספיק בשביל צילומים–זמן שהייה באוויר •

עלות גבוהה  •

1977-1968עשור שלישי 



:  הפתרון

"קטן וחכם"

.  הנשלט מרחוק על ידי רדיו, מטוס זעיר ללא טייס. ט"מזל

1977-1968עשור שלישי 



:היזם

.  כתחביב, שנחשף לעולם הטיסנים, קצין בחיל המודיעין, ברילשבתאי 

.  דולר לניסוי1,000להקצות ,אברהם ארנן,ח איסוף"הוא שכנע את רמ

בכפר  , הניסוי הראשון נערך על ידי בריל ואיש חיל האוויר שלמה ברק

.  והסתיים בהצלחהסירקין

.וירדניותבוצעו ניסויי צילום של עמדות מצריות  1969-בשנת

1977-1968עשור שלישי 



מסתובבת עד שהיא הזהבןבסרטון שלפניכם תראו כיצד המצלמה שעל 

.  מתמקדת ומתבייתת על המטרה שאותה היא אמורה לצלם

הזהבןהציצו אל 

1977-1968עשור שלישי 

https://www.youtube.com/watch?v=eJhhb4aBs0Q


.אתם תבנו דגם של מטוס זעיר

.גומי" מנוע"תניו אותו בעזרת משגר עם 

...גם למטוס הראשון בהיסטוריה העולמית היה מנוע גומי

...תנסו לעשות תרגילי אירובטיקה



(ב"ארה)ארצות הברית דגל

מדינות52של ברית 

אחת המעצמות המובילות בעולם

אמריקהבצפון יבשת נמצאת 

קנדה:בצפון

השקטהאוקיאנוס :במזרח

האטלנטיהאוקיאנוס : במערב

מקסיקו:בדרום

וושינגטון: שלההבירה עיר 

נשיא: בראש המדינה

דולר: מטבע

אנגלית: שפה עיקרית

סמל

מפה

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Flag_of_the_United_States.svg
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:US-GreatSeal-Obverse.svg


רייטהאחים 

1867-1912וילבור

1871-1948אורוויל

.רייטוסוזן מילטוןהיו שניים מתוך שבעת ילדיהם של רייטהאחים 

לנסוע מתוקף תפקידו שהרבה , אביהם של השניים1878בשנת 

".  הליקופטר"הביא לשניהם צעצוע , כבישוף

התבסס על המצאה של חלוץ האווירונאוטיקה ההליקופטר 

,  ושעם עם גומייה, במבוק, הוא הורכב מנייר. פנואלפונסהצרפתי

.שהיוותה את המנוע של ההליקופטר

.נשברשיחקו עם הצעצוע עד שהוא ואורווילוילבור

. דגם חדש משלהםכן הם בנו אחרי 

הם הצביעו על החוויה שלהם עם הצעצוע כניצוץ  , שלאחר מכןבשנים 

.הטיסהההתעניינות שלהם בנושא ההתחלתי שהדליק את 



1452 -1519

.  הניצוץ נדלק בילדותם המוקדמת

.  הדרגתית ומתונההיתההתפתחות ההמצאה שלהם , אולם

היה למידה מניסיונם של רייטאחד המאפיינים הבולטים בדרך עבודתם של האחים 

.שקדמו להם, אחרים

ראו האחים כתבות ואפילו תמונות בעיתונים על טיסות  90בתחילת שנות ה־

התרחשו שלושה 1896בשנת . בגרמניהליליינטלאוטו הדרמטיות שלהדאייה

להטיס דגם  הצליח לנגליסמואל ,באביב. אירועים חשובים בתחום האווירונאוטיקה

הטיס עם שותפיו , מהנדסשנוטאוקטב, בקיץ. מנוע קיטורללא טייס של כלי טיס עם

ליליינטלבאוגוסט נהרג . אגם מישיגןלחופו שלהחֹולֹותמעל דאוניםסוגים שונים של

. האירועים הללו נצרבו בתודעת האחים. בהתרסקות הדאון שלו

לאונרדו ואפילו לנגלי,ליליינטל, שנוט, עבודותיהם של קייליעל בהסתמך 1899במאי

.הם התחילו בניסויי התעופה שלהםי'דה וינצ

https://he.wikipedia.org/wiki/1899
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%A8%D7%93%D7%95_%D7%93%D7%94_%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%A6'%D7%99


1452 -1519

שהמפתח  , רייטמותם של שניים מחלוצי התעופה חיזק את דעתם של האחים 

. לטיסה מוצלחת ובטוחה נמצא במציאת שיטה אמינה לשלוט בטיסה

כנפיים  -הם האמינו שכבר קיים ידע מספיק לגבי שני הנושאים האחרים 

.והחליטו שיש למצוא שיטה טובה לשליטה ביציבות ובהיגוי של המטוס. ומנועים

-הפתרון שהאחים מצאו התבסס על ניסיונם בייצור אופניים וברכיבה עליהם 

. ועל תצפיות על מעוף הציפורים מהצד האחר, מצד אחד

כי ציפורים משנות את זווית הקצוות של כנפיהן , תצפיותיהם הם הסיקוסמך על 

.  על מנת להפנות את הגוף ימינה או שמאלה

התחבטו בשאלה כיצד להשיג תוצאה דומה עם כנפי אווירון וגילו בסופו של הם 

.הכנפייםקיפול את שיטתדבר 



1452 -1519

בנייה והטסה של ידי על קיפול הכנפייםלמבחן את טכניקתוילבורהעמיד 1899ביולי 

.  כנפיו הייתה באורך מטר וחצישמוטת,  דו־כנפיעפיפוןדגם

,רב יותרכוח עילויקצה אחד של הכנפיים יצר, כשקיפלו את הכנפיים או סובבו אותן

. השני יצר כוח עילוי נמוך יותרוהקצה 

:  גרם לכנפיים לטוס בשיפוע, בכוחות העילוי שהופעלו בשני הצדדיםאי־השוויון

, והצד השני ירד מטה, שבו פעל כוח עילוי רב יותר התרומםהצד 

.  השתנה כיוון התנועה של הקצה התחתון של העפיפוןוכך 

שלט מפעיל  עליהם , הכנפיים התבצע בעזרת ארבעה חבלים שנקשרו לעפיפוןקיפול 

ידי הזזת המקלות בכיוונים מנוגדים כדי  על , העפיפון בעזרת מקלות המחוברים לחבלים

.לסובב את הכנפיים

https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C_%D7%9B%D7%A0%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%9D&action=edit&redlink=1


1452 -1519

רייטשביצעו האחים הטיסה הראשונה 

,  הצפוניתבקרוליינה היתה

1903בדצמבר17: בתאריך

. בשנים שלאחר מכן הם הרבו לטוס דווקא בצרפת



1452 -1519

משפחתיותטיסות 

:  הטיס שתי טיסות ייחודיותאורוויל, 1910במאי 25ב־

.  כנוסעוילבוראחיו המריא לטיסה בת שש דקות עם הוא -הראשונה 

מיוחדת מאביהם והם קיבלו רשות , טסו יחדרייטהפעם היחידה שהאחים זו 

על מנת  , שלא לטוס יחדהבטיחו לאבא שלהם הם , לכןקודם . זאתלעשות 

וכדי להבטיח שלפחות אחד מהאחים יוכל  , כפוללאסון מהסיכון להימנע 

. להמשיך בניסויים שלהם

. לטיסה בת כמעט שבע דקות82לקח את אביו בן ה־אורוויל-השנייה  

. האבהייתה הטיסה היחידה בחייו של זו 

,  גבוה יותר"קורא לעבר בנו האב מטר בעוד 107המריא לגובה המטוס 

!"גבוה יותר, אורוויל



מטוס עם משגר ועם היגוי



:הערות

.הבנייה של הדגם מאוד מורכבת וממושכת1.

.רק אחרי שתבנו את הדגם תוכלו לערוך ניסויים2.

.  הניסויים גם הם מאוד מורכבים3.
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בונים את המטוס

אלה החומרים הדרושים
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מחברים את המדחף

האמיתייםבמטוסים : הערה

תפקיד המדחף הוא ליצור את 

.זרמי האוויר לצורך יצירת העילוי

תפקידו ליצור  –במטוס הנוכחי 

. שיווי משקל ואיזון של המטוס

השחילו מסמר בחור  

,שבמרכז המדחף

השחילו את המסמר לתוך 

תעלה בחרטום המטוס  

והצמידו את המדחף  

. למטוס
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מחברים את הכנפיים למטוס

השחילו את הכנף לתוך החריץ  

,שבמרכז גוף המטוס

עד שהמגרעת  

שבמרכז הכנף  

.  תיתפס בגוף המטוס
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מייצבים את הכנף

,  סיכה מתפצלת לחור שבאחד המייצביםהשחילו

,  ממנו אל החור בגוף המטוס

.וממנו אל החור במייצב השני

. את זרועות הסיכה על גוף המייצב השניפצלו
מייצבים
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מחברים את הגה הגובה לזנב המטוס

השחילו את ההגה לתוך החריץ  

,שבמרכז זנב המטוס

עד שהמגרעת  

שבמרכז ההגה 

.  תיתפס בגוף המטוס
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מוכןהמטוס



.אפשר להטיס את המטוס כבר עכשיו

לפני , זה אפילו מומלץ, אם אתם עם ילדים צעירים מאוד

...שמתחילים לבנות את המשגר שהוא מורכב מאוד

באזור המייצבים, בתחתית המטוסהחזיקו

.  ושגרו את המטוס בזריקה

כדי שתראו שניתן להטיס , על הפעולה מספר פעמיםחזרו

. את המטוס למרחק משמעותי

.עכשיו עברו לבניית המשגר למטוס
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בונים משגר למטוס

אלה החומרים הדרושים
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הכנה לבנייה

, כאשר מקפלים אותו. כמעט קפיצי, הקרטון גמיש

. יש לו נטייה לחזור למצבו הרפוי

לפני התחלת הבנייה יש לקפל בחוזקה לאורך כל אחד מקווי הקיפול –לכן 

.בתבנית הקרטון

.  מומלץ לקפל פעם אחת בצד החום ופעם אחת בצד הלבן של התבנית

!!!משקיעים בהכנה ומצליחים בבנייה! שימו לב
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קפלו את תבנית הקרטון

בהתאם לשלבים המסומנים על גבי התמונות  

.  עד שתקבלו מעין קופסה פתוחה מאורכת

125 4 3
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.את הקופסההפכו

.  עיגולים קטנטנים9על גג הקופסה מסומנים 

.את החוריםוחשפואת העיגולים נקבובעזרת מסמר 

. הבמה של המשגר מוכנה
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.תבנית הקרטון שנותרה תהיה מסלול השיגור של המטוס

.חורים שעליכם לחשוף בעזרת המסמר13גם בתבנית זו יש 
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הכנת תבנית הקרטון

.אתם זוכרים שהקרטון גמיש וקפיצי

,בתבנית הנוכחית הבעיה חריפה במיוחד

. ולכן יש להכין אותה היטב לפני הבנייה

את התבנית  גלגלוהיטב לפי קווי הקיפול ואחר כך קפלו

.  בשני הכיוונים מצד הלבן אל החום ובחזרה
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.  תעלת השיגור תיראה כך

.הבנייה מורכבת

. עקבו בקפדנות אחרי ההוראות
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חיבור מסלול השיגור אל הבמה

.בחורים באחת מהשורות הקיצוניותהתחילו

סיכה מתפצלת בחור הקיצוני במסלול השיגורהשחילו

אותה דרך החור המקביל בבמההעבירו

את הבמההפכו

חרוז קטנטן על זרועות הסיכההשחילו

. את הסיכה שלא תישלף החוצה" לנעול"תפקיד החרוז . את הזרועות סביב החרוזפצלו
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חזרו על הפעולות בשני החורים הנוספים באותה שורה
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חזרו על הפעולות בשלושת החורים בשורה הקיצונית 

השני של מסלול השיגורבצידו
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לחצו באצבעות יד אחת על  

תעלת השיגור= השורה האמצעית של מסלול השיגור 

ביד השנייה  

התעלה צידיקפלו את הקירות של תעלת השיגור משני 

.והצמידו אותם ככל האפשר זה לזה
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.סיכות בשלושת החורים בתעלה האמצעית3השחילו

את הבמההפכו

חרוזים על זרועותיהן של הסיכות השחילו

.  את הזרועות על החרוזיםופצלו
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"פנימה-מבחוץ"–את המסמר בחור בקצה תעלת השיגור השחילו

.  אל תוך חלל התעלה

כך שתהיה גומייה כפולה, את הגומייה לשנייםקפלו

את הגומייה הכפולה על המסמרהשחילו

להשחיל את המסמר אל החור שממולהמשיכו

.על חוד המסמר פיסת פוליגלהשחילו

[למנוע פציעה של המשתמש, "לברוח"למנוע מהמסר : כפולהפוליגלתפקיד ]



שגרו את המטוס

קיסם בתעלה של הזיזהשחילו

את הגומייה של תעלת השיגור  השחילו

על הזיז והקיסם בתחתית המטוס

:שימו לב

שאין איש לפניכם, לפני השיגור עליכם לוודא

!כדי שלא תפגעו באיש

,לאחור את המטוסמשכו

.עד לקצה התעלה

.הגומייה נמתחת

.את המטוסשחררו

, על השיגור מספר פעמיםחזרו

. עד שתהיו מיומנים
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.היה ההיגוי של המטוסרייטהחידוש הגדול של האחים 

. הם השיגו את יכולת ההיגוי באמצעות קיפול הכנפיים, כזכור לכם

הכנפייםלקפל גם את במטוס שלנו ניתן 

וגם את הגה הגובה

גם את הגה הצד
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במקום החבלים והמקלות שבהם 

, רייטהשתמשו האחים 

. אנחנו משתמשים באטבים משרדיים



כאשר אנחנו רוצים שהמטוס יזדקר כלפי מעלה

אנחנו מקפלים את המדפים של הגה הגובה כלפי  

. מעלה

,  זרמי האוויר המגיעים מכיוון המדחף

, דוחפים את המדפים כלפי מטה

–וכתוצאה מכך 

. חרטום המטוס מזדקר כלפי מעלה

?איך תוכלו לגרום למטוס לנוע כלפי מטה–שערו

? מה צריך לעשות למדפים של הגה הגובה

.  נסו



זרמי האוויר המגיעים  

מתחת לכנפי המטוס

מגיעים אל המדפים של הגה הגובה

זרמי האוויר דוחפים את המדפים 

כלפי מעלה

–כתוצאה מכך 

חרטום המטוס נוטה כלפי מטה  

...והמטוס נוחת



,  מצאו שכדי להטות את המטוס ימינה או שמאלהרייטהאחים 

יש ליצור הפרשים בעילוי בין שתי הכנפיים

.הציפורים עושות זאת על ידי קיפול קצות הכנפיים

.עשו זאת על ידי קיפול הכנפיים בעזרת חבליםרייטהאחים 

.  ואתם תעשו זאת על ידי קיפול המדפים של הכנפיים בעזרת האטבים

לאיזה כיוון הוא מסתובבובדקואת המטוס שגרו. את מדפי הכנפיים כמו בתמונהקפלו

... כך שהוא יסתובב בכיוון ההפוך, את הכנפייםקפלואחר כך 



צוללן

אופטי או מכני או אחר  , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, לאחסן במאגר מידע, לתרגם, לצלם, להעתיק, אין לשכפל. כל הזכויות שמורות לחברת טכנוקט©

.שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בחוברת זו אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מחברת טכנוקט. כל חלק שהוא מהחומר שבמצגת זו

: המולדחג בתקופתגרמניהשבקירכברגעירבהסיפור מתרחש 

.ס בעיר"בביהלומדיםופנימייהבמתגוררים נעריםקבוצת

.הכיתה המעופפת: כותב מחזהטרוץוני 'גאחד הנערים

.ערב חג המולדבמציגים את המחזה הנערים 

.ילדיםשבה לומדים כיתהעלמספר המחזה 

שעליהם הם לומדים  המקומות אל שלהם מעופפים מורההילדים וה

:  בכיתה

.  מתחילים לנסוע, הראשונהמערכהב

. יורק אשהר געשהם מגיעים ל, השנייהבמערכה 

.  פירמידות בגיזההם מגיעים ל, השלישיתבמערכה 

.  קוטב הצפונימגיעים ל, הרביעיתבמערכה 

........מגיע לעד שהוא מידרדר המטוס , החמישיתבמערכה 

!קראו ותיהנו

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%92_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A2%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A8%D7%91_%D7%97%D7%92_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94_(%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%A1%D7%A4%D7%A8)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94_(%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8_%D7%92%D7%A2%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%91%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%9D_%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%92%D7%99%D7%96%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%98%D7%91_%D7%94%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%99


?מה היה לנו היום

.  ט"את שבתאי בריל ממציא המזלפגשנו –" היסטוריונים"היינו ❖

.   ב"הפלגנו לארה–" מגלי עולם"היינו ❖

.רייטואורווילוילבורפגשנו את האחים –" היסטוריונים"היינו ❖

".טכנולוגים"היינו ❖

.בנינו מטוס עם משגר ועם היגוי

:חקרנו, "מדענים"היינו ❖

. כיצד ניתן לשנות את כיוון התנועה של המטוס▪


