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  :הוראות הרכבה

אבל אפשר להשתמש בגרסת , מומלץ להוריד את הגרסה הצבעונית. הורד את הקובץ המצורף .1
  .או אם אין מדפסת צבעונית זמינה, לבן כדי לחסוך בצבע- השחור

אפשר להדפיס על נייר , לחילופין.  על גבי נייר עבה ואיכותי)שלושה עמודים( את הקובץ סהדפ .2
חשוב להקפיד שההדבקה תהיה אחידה ועל כל שטח . ולהדביק את הדפים לבריסטול עבה, רגיל
 .ללא דבק" יבשים"לא להשאיר חלקים , הדף

לאורך הקוים ,  את קוי המתאר החיצוניים של הדפים הצהוביםוךבאמצעות הסכין היפני חת .3
 .היכן שיש סימן של מספריים, קויםהמקוו

כדי להוציא החוצה ) או בשילוב של הסכין והמספריים( בסכין היפני השתמש, בדף הצהוב הקדמי .4
 .את החלקים המיותרים שעליהם מסומנים קוים אפורים אלכסוניים

 .שעליו יש סימן מספריים, לאורך הקו המקווקו החיצוני,  סביב לגלגל המפהוךבעזרת מספריים חת .5
,  זאת בזהירותהעש. שבמרכז גלגל המפה) פולריס( הצפון כוכב את הסיכה המתפצלת דרך רהעב .6

 .מבלי להרחיב את החור יתר על המידה
 .במרכז הדף, היכן שיש סימן של צלב עדין, חור דק בדף הצהוב האחורין בעזרת חוד הסכין סמ .7
 . בדף הצהוב האחורידרך החור שסימנת ,  את הסיכה המתפצלת שעוברת דרך הגלגלרהעב .8
ופתח את הסיכה המתפצלת כך שהיא תאחוז בדף ,  את הגלגל היטב לדף הצהוב האחורידהצמ .9

בפיסת נייר  השתמש. קי מבלי שתסתיר את הכתובה במצב אופוסה פריותה, הצהוב האחורי היטב
 .כדי להצמיד את חלקה האחורי של הסיכה אל הדף הצהוב האחורי במצב זה, דבק שקוף דקה

כך שסקלת החודשים תראה דרך , והצמד אותו אל גלגל השמיים, קח את הדף הצהוב הקדמי .10
 . האדום של הימים בחודש יונח בדיוק על חלקם התחתון של החלונותווהקווקו, החלונות שלמעלה

,  במהדק הסיכות כדי להדק בכל אחד מהסימונים השחורים על גבי הדף הצהוב הקדמיהשתמש .11
 . סיכות15בסך הכל 

, שסקלת החודשים נראית היטב תמיד דרך החלונות שלמעלה,  שהגלגל מסתובב בצורה חלקהודא .12
 . מפת שמיים סובבת שהכנת בקלות רבהךוהרי לפני

  
אשמח מאד אם תגיבו בבלוג שלי , וגם השתמשתם בה ונהנתם,  והרכבתם את מפת השמייםםאם הורדת

  .הצעות לשיפוראו אם תמצאו לנכון להעיר הערות ו, וספרו לי על כך
הקשור מאד " הגמד של השמש והמהומה בחמה"אשמח אם תתעניינו בספר הילדים שכתבתי , בנוסף

מחיר הספר דרך . במעט לעולם הקסום שלמעלה) וגם את הוריו(לעולם השמיימי ועשוי לחשוף את הילד 
  gamad/com.AmirGur.www: ופרטים עליו תוכלו למצוא כאן, )כולל דמי משלוח(ח " ש44האתר 

  
  ועוד קצת למעלה, מקווה שגרמתי לכם להרים מבט למעלה
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