 .1שני חלקי הפריסקופ דומים להפליא
ואולם רק ב אחד מהם חרוטה
האות ר בחלקו התחתון ,לסמן
שזה החלק הרחב מבין השניים.
בדקו שאתם מזהים אל הסימון
ומבדילים בין החלק הרחב והצר
 .2קפלו קיפול מקדים )קיפול הידוק ופתיחה( את כל קווי הקפל
המסומנים בשרטוט בקו שבור )מקווקו( המודגשים ע"י המבלט.
קפלו את החלק הצר )בלי סימן ה ר ( כמו בצילום
 .3גזרו שלוש רצועות קצרות
של דבק דו צדדי  ,כ 2
ס"מ כל אחת והדביקו
על רצועת ההדבקה
כמתואר בצילום.
לאחר מכן הסירו את כיסוי
המדבקות והוסיפו מעט
דבק פלסטי )או יוהו נוזלי(
בין המדבקות
 .4קפלו את הצד הנגדי
כך שיכסה את רצועת ההדבקה
המרוחה בדבק ומדבקות.
הדקו מספר שניות ולחצו בעדינות
בצדדים כדי 'לנפח' את החלק וליצור
תיבה תלת ממדית.
 .5לפני שמקפלים ומחברים את החלק עליו
מודבקת המראה רצוי לפתוח ולשחרר
את חריץ החיבור בעזרת קיסם שיפוד
או בלחיצת אצבע
 .6מירחו מעט דבק על
המשולש שצמוד לחריץ
החיבור.והכניסו
בעדינות את המחברים
לתוך
החריצים  ,עד לנעילה.

 .7גיזרו שתי רצועות
מנייר הדבק הדו צדדי
הדביקו על גב המראה
והוסיפו דבק נוזלי
כמתואר באיור .הסירו
את כיסוי נייר הדבק
והדביקו את המראה על
* רצוי לא להסיר עדיין את הכיסוי
המשטח האלכסוני
השקוף המגן על המראה
בתוך הפריסקופ.

 .8הכנת החלק השני )הרחב( זהה כמעט
לחלוטין.
השוני היחידי הוא בקיפול פנימה של רצועה
הנמצאת בקצה הישר ,לפני כל השלבים
האחרים הזהים לחלוטין לחלק שכבר הרכבתם
 .9הכניסו את החלק הצר בתוך הרחב כאשר
הפתחים פונים לכיוונים נגדיים
עימדו מאחורי קיר ,גדר או כל מכשול ראיה
הוציאו רק את קצה הפריסקופ.
כך תוכלו לראות ולא להראות.
 .10כדי לנעול את החלק הצר כך שלא יתפרק
מתוך החלק הרחב צריך לגזור את חריצי
הקיפול בקצה הישר של החלק הצר ולקפל
החוצה ולאחור) כמו "כנפיים"( כמתואר
בצילום ואז להכניס שוב לתוך החלק הרחב
כשה"כנפיים" מקופלות
כשתמשכו את החלק הצר החוצה הוא ינעל
ולא יוכל עוד לצאת

כך תיצפו באחרים בלי להתגלות

ככה זה עובד
בהצלחה
ובהנאה מצוות
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