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רוח  בן תורג'מן



פרויקט ב-
עיצוב המוצר

הרעיון המרכזי של הפרויקט:

"תקשיב לרוח וללב יש שם צל חומק". 
יצירת סככה, צלייה, המתכוונת לפי רצונך ומתחתיה ניתן 

לשבת בנינוחות. לתת לרוח הנעימה ללטף את פנייך, להקשיב 
לרוח ובעיקר לעצמך. 

מקורות השראה- איש הרוח לאונרדו דה וינצ'י. התלמיד 
השתמש בשרטוטים של לאונרדו דה וינצ'י כמקורות השראה 

לפרויקט. לאחר שבחן את השרטוטים יצר מוצר שישתמש 
בעיקרון ההנדסי שפיתח – הבורג.

תהליך עבודה- בהשראת השרטוטים של לאונרדו דה וינצ'י 
נוצרה סככה המתכווננת לפי רצונו של הצרכן, כך שהאדם 

יוכל לפתוח ולסגור את הצלייה בהתאם לרצונו ולצרכיו. 
בנוסף, תוכננה פינת ישיבה המורכבת מכיסאות, המתכתבת 

מבחינה עיצובית עם קורות הצלייה.
חומרים - בשלב המודלים: קרטון ביצוע, גליל נייר, בד, 

חוטי תפירה, פלסטיק, עץ, מוט ברזל.

מטרות ומיומנויות:
לאפשר לתלמידים 1.

להתנסות בעיצוב מוצר 
בעל מכנה רעיוני ושפה 

חזותית ברורה.
לאפשר לתלמיד להתנסות 2.

בעיצוב מוצר בהשראת 
אמן.

התנסות במגוון 3.
מיומנויות: מחקר עיצוב, 

ניהול זמן, יכולת אפיון 
פרויקט, מבניות, 

קונסטרוקציה, חומר.



ציר זמן

פרויקט ארוך (כחודשיים)

חלק ראשון:  יצירת קונספט  10 שעות
תחקיר מעמיק על לאונרדו ד'ה ווינצ'י, קונספט

חלק שני:  גיבוש רעיון ופיתוח סדרה  10 שעות
נביטה: שלל רעיונות הגיוניים ולא הגיוניים בדרך לפתרון. 

סקיצות מרובות

חלק שלישי: הנצה  20 שעות
ביצוע סופי לקראת הגשה בפני המליאה

מידע כללי על התהליך



 התהליך חומרים
ומיומנויות
״ בפרויקט הסופי השתמשתי בעץ, מוט ברזל, ברגים, לכה לציפוי העץ העמידה לתנאי 
חוץ. התנסיתי בטכניקות מעניינות לבניית הפרויקט ונהניתי מכך מאוד.

לאורך התהליך וביישום המעשי למדתי המון על עצמי. אחד הקשיים המשמעותיים היה 
לחץ הזמן. לאחר תהליך ארוך של חקר, שנבע מסקרנות אישית, הוכחתי לעצמי שאין 
דבר העומד בפני הרצון״

מושגים
מחקר, מקורות השראה, קונסטרוקציה, מבניות, צורה 
בעקבות חומר



מרכיבי 
מחוון

להערכה 

30%
איכות העבודה 

הסופית
ע״פ הקריטריונים: 

הנצה: קשר בין צורה 
ומקור השראה, שימושיות, 
תפיסת חלל בתלת מימד, 

צורה

30%
תהליכי חשיבה 

ומחקר

חריש וזריעה: אפיון 
הקונספט, רלוונטיות, 

חדשנות
מחקר משמעותי

40%
תפקוד כללי 

במהלך העבודה:

נביטה: תהליך עבודה 
מובנה, יצירת סקיצות 

מרובות, מיומנויות ביצוע 
בחומר

מחוון











צליה סככה 
ספירלית 

המשתנה לפי 
הרוח











בהצלחה!

לתגובות ושאלות
n8325911@gmail.com
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