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שאר תריחבל תוארשה 10 :בוט שארב
םלשומ הטימ

תרזעב רדוהמ הארמ קזחתל ולכות ןיידע ,ןרציהמ ןיא-טליב בג תללוכ הניא םכלש הטימה םא םג
ריקה לע תוקבדמ דעו הירוחאמ ודימעתש םיצע תויראשמ לחה ,תובצועמ תויורשפא

שופיח

תספרמו הניגםירדח בוציע ךירדמהיטבמא ירדחהניש ירדח בוציעםידלי ירדח בוציעםיחבטמ בוציעןולס בוציע



כ טבמב .תונומת המכ ונילת וליפאו טפט ונפסוה וא ריק ונעבצש תורמל ,הנישה רדחב דבוע אל המ ןיבהל ונל השק םעפ אל
תירכמ ץוחו ,ףושח ראשנ שארה אקוודש ררבתמ .תונטק הליל תודיש הידדצ ינשמש תורמל ,הדומלג הרתונ הטימהש םילגמ
א ול קינעהל וא םלש רדח לש הארמ ץיפקהל לוכיש ,ינויח גנילייטס רזיבא אוה ,הטימ בג וא שאר .ריקה ןיבל הניב ץוצחיש
םיכרדה תא ןוחבל ידכ .הנממ קלח הארנו הילעמ ריקה לע יולת אוה םא ןיבו הטימהמ קלחכ הנבומ אוה םא ןיב ,ול דחוימה
:הארשה ןהמ לבקל ולכותש תואמגוד ץבקמ הנה ,בנזל אלו

סבג :ילב שיגרהל ,םע תכלל

ושח היהש רחאמ .ףונה לומ םקמתהל ידכ ידגנה ריקל הרבעוה ,בג אללו ןולחל תחתמ התייה הרידב ירוקמה ןונכתבש הטימ
אה תשוחת תא ונקיש ,םידדצב םיחתפ םע סבגמ הטימ שאר הנבנ ,"ילב שיגרהלו )בג( םע תכלל" לש הארמו הלילק הריווא
הרצונ וזכ הרוצב .עקובמ ןולא ץעמ ףדמ תרזעב סבגה תא םחות ןוילעה ףדמהו ,הטימה עבצב עובצ MDF-ב ופוח םיפדמה
.ללחה לש בוציעה ללכל



םיסינ לט :םוליצ ןמרדיינש ירימ :בוציע

רותפכ םע דב :'זאנוטיפקה ןדיע



תולכירדא םורופ
 ףוקסיר הנאילוי לוהינב

םינפ בוציע םורופ
 רנזור ןרק לוהינב

םיחבטמ םורופ
 ןרולב תלהנהב

תונולח םורופ
 לילק תרבח תלהנהב

ריווא גוזימ םורופ
 תוכרעמ רב לוהינב

םימורופ

םיפסונ םימורופל

רותפכה דיקפתשכ ,תואסרוכבו תופסב ,תוטימב רקיעב םיאור ונחנא םתיא םיעיגמש םי'צו'צוויכהו םיעוקשה םירותפכה תא
שארב דב תבכש .רתוי רדוהמל ךפוהו רבעל ץרוק יללכה קולה ,'זאנוטיפקב שבלומ הטימה שאר םגשכ .סיסבל דבה תבכש
.חישק ץעמ הכמ לבקל וא הילע ןעשיהל ששח ןיאו עגמל רתוי המיענ היהת

צ"חי :םוליצ גניויל התילא לש םילופיק רומיגב 'זאנוטיפק תטימ

דב תויראש :םינב רדחל דופיר



הטימה ישאר .ןידע 'זאנוטיפק הארמל םירותפכ םע דחי רופא סני'ג דב לש תיראש ורבוח הילאו גופסב התפוצ MDF תטלפ
םילקש 45 דבה הלע ,לשמל ,ןאכ( דבל השענ עוציבה ןכש ,ידמ תובר תואצוה ללכ אלו ריעצ אוה רצונש הארמהו ,םיחא ינש
.םיגרב ינש תרזעב ריקה לע הלתנ הטימה שאר .)םילקש



יספלא תירוא :םוליצ יצרא ירישו םואבניטש הלאירא ,זפ ילט :בוציע

עבטהמ תפסות :ץע םג ,ריק םג



רתוי עקשומ הארמה ,הטימהמ קלחכ םילשמ שאר ול םיפיסומ םא לבא ,םישרמ הטימ שאר ומצעב תווהל לוכי יטננימוד ריק
.םינידע םיפויש םע ,רתוי לק יוקינ תרשפאמה ,קלפיילש תעיבצב תינקסוט הריוואבו יתוכלמ



םדא יש :םוליצ ןד ילריש :בוציע



ריק דיקפתב :ץצוח שאר

מ חטש רצי תונורא רדח לוטיבל תודוה בחרוהש הניש רדח .הירוחאמ רדגומ רוזאל הטימ ןיב הציצח הווהמ הובג הטימ שאר
ר ןנכות היתושארמלו ,ןולחה לא תונפל ידכ תולעמ 90-ב הבבוס הטימה .הטימה ןיבל שדחה ריקה ןורא ןיב םוחתה ,השבלה
להל ןוסחא תוריגמ ליכמ אוה ינש דצמו ,םיקספמו הרואת וב ומקומו הליל תודיש םוקמב ףדמכ שמשמ אוה דחא דצמ .ידדצ
.ריקה ןוראל המלשהכ םיילענו תופורת



ןועבג ליא :םוליצ ןועבג ענ-רב ירש :בוציע

הדימ יפל :ריקל םאתומ



ח השארבו ךסמ ריק דצל הבצוהש הטימ .ולשמ םוקמ בוציעל תתלו שקעתהל רשפא ןיידע ,רדחב םוקמ ידמ רתוי ןיאשכ םג
שאר ריקה תודימל רפתנ הזה הרקמב לבא ,אוהש ומכ ראשנ היה םוקמה םירקמה תיברמב .לופיטל רתויב םצמוצמ ריק חטש
.ץוחבש ףונל םירבחתמש םינווג ורחבנ הפסה תטימל .ריקה תרוצמ בתכוהש קיודמ ןונכתב ,ש"יר

סורג ילא םוליצ ריפכ הנרוס :בוציע



םידלו ץע :רתסנ רוא

צעמ תרוש ןיבמ .ןולמל םיננכתמ םהש הבחרה תרגסמב טפסנוק יוניש עצבל ושקיב ,הינמרג ,ןלקב FOUR POINTS ןולמב
ספ םיענצומ "םיסירת"ה ןיבו ,רונתב העיבצב ץע תייצקורטסנוקמ יושע הטימה שאר הבש ,המגודה הרחבנ ,תועצה ושיגהש
.רוא תומולא

3D ACADEMY ,םדק לעי :הימדה דלישטור לכימ :ןונכת



 טקרפ תמגוד :שארה לעמ םי

הזו ,םיאתהל לוכי יכנא ןויער לכ .תויולע רקייל יושע אוהש םג המ ,רגנ לצא םישכורש הטיממ קלחכ בגל בייחתהל ךרוצ ןיא
ש .לעמש ריקב םיעיקשמ ,שאר אלל תרתונ הטימהשכ .עובצ ריק וא הלודג הנומת דעו םכמצעב םירחוב םתאש דבב דפורמ
.םי רכזאמש יבוציעה וקה תא ךישמהל ידכ םוינימולא תרגסמב ופטענו ,ץעמ לוגע סיסבל וקבדוה םיפשפושמ תלכת ינווגב
.)"ירשפא הז ,הז תא ןיימדל לוכי התא םא"( תילגנאב הקבדמ הקבדוה וילעו הטימה לעמ הלתנ



רלטייט רואיל :םוליצ רדק תימעו רפט ןיראק ,ינאוניס תנע :בוציע

ריק תקבדמ :קבדהו ֵףלַק



ינכהל ילב דבל םיקיבדמו תונחב םישכור וא טנרטניאב התוא םינימזמ .ריק תקבדמ איה תיסחי הלוזו הייקנ ,הקיבד תפסות
תע םא ןיב ,יוצרה ןונגסה תא ונקי הטימ ישאר לש תונוש תואמגודב תוקבדמ ןווגמ .תויורגנ ינימ רגנל ילבו םירמסמ עוקתל
.ספסוחמ אלו קלח חטשמב היהיש רקיעה ,שדחמ םקמלו ריסהל םג רשפא םויה תוקבדמה לש שומישה תוחונ םע .ינרדומ



Brian Kraus :םוליצ Wallies לש 'זאנוטיפק תמגודב ליניו תקבדמ

:הניש ירדחו תוטימ לע דוע
בייח דלי לכש תוטימה :דעצמה
רתויב תופיה םידליה תוטימ :םידליל יתודידי
הנישה רדח תא ובצעת ךכ :בוציעב רועיש
םכתא וררועיש תוטימ 5

בגהספדהשפחףתש

 דוסה :הרואת לשייפס
הריוואל בוציע ןיב

 :לאידנומל ילש תרחבנה
 ןווגמל תלד םיחתופ
םיבצועמ תונורתפ

 םיבצעמ :לודגב םיכסוח
 םיריחמב םידרשמ
םירדהנ

:לאידנומל ונלש תרחבנה
 דפקומ בצועמ חבטמ
ידוחייו

תרחבנה
ה תוירכה
גרדשיש




