
   תכנון ויצירת אובייקטים תומכים לגינון אורבני
 

 
 חלק א

 
  תאור הנושא:

 הלימוד והעבודה במגמת עיצוב פעמים רבות מצריכה יצירה של מודל או מבנה בסביבה תלת
 ממדית. במהלך העבודה על פרויקט גמר בעיצוב, פעמים רבות אנו עובדים על תוצר תלת ממדי.

 ביחידה זו התלמידים ידרשו לעצב מוצר שניתן להשתמש בו לצורך גינה אורבנית או גינה בלי שטח
 ובלי אדמה. השימוש במדפסת ישרת את התלמיד עבור הרעיון עצמו, כלומר שהמוצר שיודפס

 במדפסת תלת מימד יהווה תמיכה לרעיון בנושא קיימות וגינון אורבני.
 

  מקצוע: עיצוב מוצר / עיצוב גרפי
 

  כיתות: י' י"א י"ב - מגמת עיצוב
 

 סקירה כללית ורקע:
 הנושא של גינון אורבני ומציאת פתרונות גינון עבור אנשים שמחפשים ריאה ירוקה או מרחב לגדל בו

 ירקות או פרחים הוא נושא חשוב ואקטואלי. הן משום שמגמת העיור הולכת ומתרחבת והשטחים
 הולכים ומצטמצמים, זאת בשל קצב מהיר בגידול האוכלוסייה והשטח שהולך ופוחת עבורם. גינון על

 גג, מרפסת או במקום שאין בו אדמה מצריך חשיבה מסוג אחר באשר לתכנון השטח. למשל, בניה
 לאורך היא שיטה ידועה במקרים בהם אין אדמה, זאת על מנת לחסוך במקום. בין השיטות המוכרות

 לגידול בלי אדמה נמצאים מרזבים שמונחים לרוחב וחצויים לשניים, בהם ניתן לשים אדמה ולגדל,
 כשבבסיס המרזב יש נקודות מחוררות בתחתית על מנת למנוע מצב של עובש. את החלק השני של

 המרזב ניתן לשים מתחת כמעין תחתית לאדנית. בנוסף, ישנו קיר ירוק, עליו ניתן להצמיח כל מיני
 מטפסים. דרך נוספת היא אדניות שתלויות לאורך הקיר. לסיכום, מודל של יצירת גינה וריאה ירוקה

 לאנשים שאין ביכולתם לגדל באדמה הוא נושא אקטואלי וחשוב. נרצה ביחידה זו להביא רעיונות
 חדשים לפיתוח הנושא.

 

 
 צמחי אוויר               מערכת הידרופונית ביתית             אדניות נתלות על הקיר

 
 



  מטרות לימודיות:
 חשיבה יצירתית על מבנים ותמיכה לרעיונות הקשורים לקיימות

 עבודה בצוות
 אסתטיקה (עיצוב טוב וכמה שפחות תמיכות במייקרבוט)

  עבודה עם קנה מידה בהתאם לגודל ומבנה הקיים
 עיצוב מוצר

 
  התאמה לתכנית לימודים:

 כן. עבודה על פרויקט גמר מצריכה מהתלמידים יצירת אובייקטים תלת ממדים מדויקים ואסתטיים.
 השימוש בהדפסות תלת ממד עוזר לתוצאה הסופית והנראות של הפרויקט.

 
  משך יחידת הלימוד:

 4-6 שיעורים בית ספריים, תלוי בגודל הפרויקט.
 

  תיאור הפעילות:
 עבודה בזוגות. בתחילת השיעור יינתן הסבר על כך שמצופה מכל זוג לחשוב על אובייקט ספציפי.
 דוגמא לעבודה שנעשתה בתלת ממד בנושא תובא לכיתה כבסיס לרעיון. הדוגמאות יכולות להיות

  מקור השראה לעבודה אבל דמיון חופשי וצורות דמיוניות יתקבלו בברכה.
 

  הכנות נדרשות:
 הדפסת דוגמא לאובייקט

 בדיקת קנה מידה של המודל לצורך התאמת גודל האובייקט
 תכנון הפריט על גבי דף (סקיצה) ועבודה בטינקרקד

 הכנה להדפסה
 

  מיומנויות נלמדות בעקבות היחידה:
 מחשבה ותכנון

 מציאת פתרון לבעיה קיימת
 תכנון ומעבר מסקיצה בדו מימד לתלת מימד

 לימוד חוקי הרחיצה מתוך העבודה על המודל
 הכנה להדפסה במדפסת תלת מימד (מייקרבוט)

 שליחה להדפסה
 

  הערכה מוצעת:
 ציון לעבודה המתבסס על יכולת חשיבה יצירתית, תכנון וביצוע של התוצר.

 
 
 
 
 
 
 



  מקורות מידע:
 דוגמאות לעציצים ושיטות השקייה1.

 https://www.thingiverse.com 
בניית מערכות גידול הידרופוניות ביתיות2.

http://naturetech.co.il/hydroponics/10-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9
B%D7%99-%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%96%D7%90%D7%AA-%D7%91%D7
%A2%D7%A6%D7%9E%D7%9A-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%

D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%92%D7%9
/9 

.3https://www.themarker.com/realestate/1.3080644 גינון אורבני 

 המאמר "Roof Gradens that are Gentle on the Roof" בנושא גינון על גגות4.
https://www.agrekal.co.il/images/stories/GentlyonRoof_Perlite.pdf 

 
 

 חלק ב
 

 2 דגמים להדפסה:
 

  עציץ קטן עם פתח השקיה נפרד

 
                         https://www.thingiverse.com/thing:903411 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.thingiverse.com/
http://naturetech.co.il/hydroponics/10-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%99-%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%96%D7%90%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%9A-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%92%D7%99/
http://naturetech.co.il/hydroponics/10-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%99-%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%96%D7%90%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%9A-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%92%D7%99/
http://naturetech.co.il/hydroponics/10-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%99-%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%96%D7%90%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%9A-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%92%D7%99/
http://naturetech.co.il/hydroponics/10-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%99-%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%96%D7%90%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%9A-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%92%D7%99/
http://naturetech.co.il/hydroponics/10-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%99-%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%96%D7%90%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%9A-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%92%D7%99/
http://naturetech.co.il/hydroponics/10-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%99-%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%96%D7%90%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%9A-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%92%D7%99/
https://www.themarker.com/realestate/1.3080644
https://www.agrekal.co.il/images/stories/GentlyonRoof_Perlite.pdf
https://www.thingiverse.com/thing:903411


 עציצי קיר. משקים במקום אחד ואז מחלחל לשאר העציצים

 
 

 
         https://www.thingiverse.com/thing:1716323 
 

 *הדגמים נלקחו מ thingiverse.com כרעיונות שיש לשתילת עציצים על גבי קיר כשהם מחלחלים
  אחד לתוך השני.

https://www.thingiverse.com/thing:1716323
https://www.thingiverse.com/thing:1716323

