
 

 

 

  ייצור עפיפון
DESIGN YOUR OWN KITE  

  

 .למען נוחיות הקריאה התרגום בלשון זכר אך מכוון לשני המינים במידה שווה: הערה

תוכל לעשות כיף במשך . ליצירת מופת משלךחוויית בניית העפיפון מעשה ידיך והפוך אותו מתהנה 

  .שעות עם משפחתך וחבריך בימי שמש

A. הוראות בטיחות 
 .יש לקרוא את כל ההוראות לפני ההתחלה .1

 .השגחת ועזרת מבוגר מומלצת .2

 .5הערכה מיועדת לילדים מעל גיל  .3

המוגמר כוללים חלקים קטנים אשר עלולים לגרום לחנק אם נעשה בהם שימוש לא  רהערכה והמוצ .4

 .ומטה 3שמור הרחק מילדים בני . נכון

  

B. הערות 
 .צבע את מפרש העפיפון לפני הרכבה .1

 .שטוף ידיך ביסודיות לאחר הצביעה .2

כתמים  צבע יבש עלול להשאיר. שטוף בגדים מיד אם הוכתמו בצבע. לבש סינר או בגדי עבודה ישנים .3

 .תמידיים גם לאחר שטיפה

  

C. חוקי בטיחות בעת העפת עפיפונים 
אינך זקוק . שטח פתוח ביום בהיר עם רוח קלה - התנאים הטובים ביותר להעפת עפיפונים הם .1

אין להעיף עפיפונים . רוחות חזקות עלולות לשבור את העפיפונים. לרוחות חזקות להעפת עפיפונים

 .כאשר מזג האויר גרוע

מגדלים , רחובות עמוסים, כבישים מהירים, צוקים, חוטי חשמל, יף עפיפונים ליד תחנות כוחאין להע .2

הזרם ינוע דרך החוט ויגרום לשוק חשמלי , אם העפיפון שלך מסתבך בחוטי חשמל. 'גבוהים וכדו

אין לנסות לטפס ולהשיב , עץ או חפץ גבוה, אם עפיפונך מסתבך על עמוד. העלול להיות מאוד מסוכן

 .תואו

ציית לחוקים מקומיים לגבי . לעולם אין להעיף עפיפונים בקרבת שדה תעופה או מסלולי תעופה .3

 .צור קשר עם מחלקת התעופה בקרבתך לפרטים. מגבלות גובה
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  :אזהרה

מכיל חלקים  – סכנת חנק 

לא מיועד לילדים . קטנים

 .3מתחת לגיל 



 .אין לחבר חפצים מתכתיים לעפיפונך .4

הימנע מהעפת חוטים כאשר הם מותרים ואל תיגע . המותרים במהירות יכולים לחתוךחוטי העפה  .5

 .ם עם ידיים חשופותבה

 .תמיד הגן על עיניך מהשמש בכדי למנוע נזקים לעיניים ביום שמש .6

  

D. מרכיבים  
מוטות  2, )ורסן כבר מחוברים ימישור- מפרק זוית דו, מוטות השדרה 2כאשר ( גליון מפרש פשוט  1

  .מברשת והוראות מפורטות, צבע, סליל עם חוט העפה 1, קולב

  

  המבנה הכללי של העפיפון

  
  

E. הוראות 

הנח את העפיפון שלך על משטח עבודה שטוח כאשר מפרקי האחיזה מפלסטיק בארבעת הקצוות פונים 

העפיפון מגיע : הערות. (החלק את כל הקמטים לפני שתתחיל לסרטט את עיצובך על העפיפון. כלפי מטה

הרכב . צביעה \שים אותם בצד כך שלא יפריעו לעבודת העיצוב. ה והרסן מחובריםמוטות השדרכאשר 

  ).רק לאחר שהעפיפון נצבע 3אותם בצעד 

  

 עיצוב .1

או שתוכל ליצור תוכנית עיצוב על חתיכת נייר . השתמש בעיפרון לסרטוט עיצוב ייחודי על העפיפון

 להתבונןונך ליצירת עיצוב משלך או שתוכל השתמש בדמי. לפני שתסרטט את העיצוב על העפיפון

  .תוכל להתחיל לצבוע, כאשר אתה מרוצה מהעיצוב. איורים על הקופסה לקבלת רעיונותב

  

 צביעה .2

תוכל לקבע את העפיפון עם . החלק את משטח העפיפון בכדי להיפטר מכל הקמטים לפני הצביעה

שתמש בתכנית צביעה משלך או ה. צבע את הדוגמא על העפיפון. מעט נייר דבק במידת הצורך

הנח אותו בצד לייבוש לפחות , לאחר שסיימת לצבוע את עפיפונך. בעצות הצביעה בסעיף הבא היעזר

  .שעות לפני הרכבה 24-ל

  

 זנב

 לאיזון העפיפון

מישורי -חלק מפרק זוית דו  

 מפרש

 גליון הכיסוי על המסגרת

 קולב

מבנה המוט המאוזן העובר דרך 

ומתחבר לשדרה ליצירת 

 המסגרת

 קולב

מבנה המוט המאוזן העובר דרך 

ומתחבר לשדרה ליצירת 

 המסגרת

 שדרה

מבנה המוט המאונך 

 לבניית העפיפון

 רסן

המחוברים למסגרת ) ים(החוט

 לשליטה בעפיפון באויר

 חוט העפה

 

 סליל

 



 הרכבה .3

חבר את שני מוטות השדרה . הנח את המפרש על משטח שטוח כאשר העיצוב שלך פונה כלפי מטה

הכנס את שני הקצוות אל תוך אוחזי המפרקים . המפרקעם מבנה ) שכבר מחוברים לעפיפון(

צורת "מישורי כך ש -כוונן את מפרק הזוית הדו, כעת. בהתאמה לחלק העליון והתחתון של העפיפון

החורים בצד מפרק  ךנס את שני מוטות הקולב לתוכה, לאחר מכן. פונה כלפי מעלה" השטוח V-ה

נס את קצוות המוטות לתוך אוחזי המפרק בפינות הכ. הם אמורים לנטות מעט. מישורי-הזוית הדו

שדרה (הצד עם הציור אמור להיות קמור והצד שבו המסגרת , כעת. הימניות והשמאליות של העפיפון

  .להיות קעור אמורמותקנת ) וקלב

  

קשור קשר . חבר את חוט ההעפה מסליל ההעפה ללולאה. ישנה לולאה על הרסן: הפוך את העפיפון

  .העפיפון שלך מוכן לעוף. התר ושחרר את הזנבאז . כפול חזק

  

  עצות צביעה
לתוצאות הטובות ביותר הוסף יותר . השתמש במערך צבעים משלך או פנה לאיור המוצג על האריזה

תמיד . משכבה אחת של צבע אך חכה להתייבשות השכבה הראשונה לפני הוספת השכבה השנייה

תוכל גם להוסיף טיפה . היר יותר מאשר בסדר הפוךקל יותר לצבוע בצבע כהה יותר על רקע צבע ב

בעיקר (זה יעזור לפעולת הצביעה  על המשטח . קטנה של נוזל שטיפת כלים לצבע ולערבב אותה

  .עקוב אחר מדריך ערבוב הצבעים למטה כדי להפיק יותר צבעים). במשטחי פלסטיק

+ אדום, אדום+קצת כחול + בצהו=חום,אדום+ כחול= סגול,אדום+ צהוב= כתום,כחול+ צהוב= ירוק

= טורקיז,קצת כחול+ צהוב= ירוק ליים, לבן+ כחול= תכלת,לבן+ אדום= ורוד,   קצת שחור+ צהוב

  .קצת צהוב+ לבן+ כחול

תמיד שטוף את המברשת לפני  .התוצאה עלולה להיראות עכורה. אל תערבב יותר מדי צבעים יחד

כדאי גם להשתמש במגש ערבוב . למטרה זוהכן כוס מים קטנה . ערבוב או שימוש בצבע חדש

דלל אותו , אם הצבע יבש. סגור את מכסי הדליים בחוזקה למניעת התייבשות הצבע. לעירבוב צבעים

  .עם מספר טיפות מים

  

F. עובדות מעניינות 
רוב העפיפונים מעוצבים בצורה כזו שהאויר העובר מעל העפיפון הצורה והמבנה של ? כיצד העפיפון עף

האויר הזורם יותר באיטיות יוצר לחץ אויר גבוה מהאויר . ות גבוהה מהאויר העובר מתחתיונע במהיר

זהו . סוטה כלפי מטה ושינוי תנופה זה גורם לכוח כלפי מעלה המרים את העפיפוןהאויר . הזורם במהירות

  .אותו עיקרון פיזיקלי המאפשר למטוס להמריא ולעוף
  

החומר . שנים לפני המצאת הנייר 1000, שנה בערך 3000לפני העפיפון הומצא לראשונה בידי הסינים 

לפי אסכולה אחרת העפיפון הומצא בידי . שבו השתמשו הסינים היה במבוק למסגרת ומשי למפרש ולרסן

  .חוטים לזנבי העפיפון לתפיסת דגיםהיכן שאנשים חיברו פתיונות ו, תושבי איי הים הדרומי

  

כאשר המדען  1752-המפורסם מביניהם היה ב. ביצוע מחקר מדעיעפיפונים באו לידי שימוש ל, בעבר

העפיפון המרובע  20- עד תחילת המאה ה. מין פרנקלין השתמש בעפיפון  לחקירת חשמל אטמוספרי'בנג

  .'טמפרטורה וכדו, לחץ האויר, נשיאת חפצים לשמיים למדידת מהירות הרוחצורכי היה כבר נפוץ ל

  

גנרל סיני העיף מספר גדול של , לספירה 200בסביבות , לפי הסיפורים. ותהעפיפון נוצל גם למטרות צבאי

. מה שגרם להם לחשוב שהם רוחות רעות שנשלחו להשמידם, עפיפונים בלילה למחנה האויב שלו

עפיפונים נוצלו בידי צבאות , 20-בעשורים הראשונים של המאה ה. האויבים נסו והגנרל ניצח במלחמה

  .ול לבחינת מיקומי אויבשונים לנשיאת כלי ריג



  

 שאלות וטענות
  

 או ,שאלות או טענות לך יש אם .לנו חשוב זה ממוצר וסיפוקך כלקוח אותך מעריכים אנו
,        LIAחברת  -כתובתנו. איתנו קשר ליצור תהסס אל אנא ,פגום או חסר זו מערכה חלק מצאת אם
  , info@lia.co.il: עימנו באימייל קשר ליצור גם מוזמן אתה .46131' הרצליה ב 3194ד .ת

 .  WWW.LIA.CO.IL :אתר האינטרנט, 9502552-09: טלפון, 9502552-9-153: פקס
  


