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נלמד להשתמש בתוכנת עיצוב ומידול חינמית 
בכדי לפסל באופן אינטואיטיבי. סביבות התוכנה 

ידמו עבודה ב״חימר וירטואלי״, ויאפשרו 
למשתתפים למשוך, לדחוף, לצבוט ולסובב את 

ה״חימר״ באמצעות העכבר או עט וואקום.
כל משתתף יעצב, יפסל וידפיס באמצעות 
מדפסת תלת ממד את הפסל האישי שלו. 

מיועד לתלמידי כיתות ד-ח  
)בקבוצות גיל נפרדות( | אין צורך בידע קודם!  

הסדנה תתקיים בשני מועדים:   
05-07/07/2015 ו־19-21/07/2015  

  בין השעות 13:00-09:00

אורך כל מפגש 4 שעות  

עלות הסדנה 600 ש״ח  

הסדנה מועברת בקבוצות קטנות של עד 15   
משתתפים ותועבר על ידי מדריך בכיר
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פיסול דיגיטלי באמצעות 
תוכנה למידול ממוחשב 

ווהתנסות במציאות מדומה

נלמד להשתמש בתוכנת עיצוב ומידול חינמית בכדי לפסל באופן 
אינטואיטיבי. סביבות התוכנה ידמו עבודה ב״חימר וירטואלי״, 

ויאפשרו למשתתפים למשוך, לדחוף, לצבוט ולסובב את ה״חימר״ 
באמצעות העכבר או עט וואקום. כל משתתף יעצב, יפסל וידפיס 

באמצעות מדפסת תלת ממד את הפסל האישי.

מיועד לתלמידי כיתות ד-ח )בקבוצות גיל נפרדות(  
אין צורך בידע קודם!  

הסדנה תתקיים בשני מועדים: 5-7/7/15 ו־19-21/7/15  

בין השעות 13:00-09:00  

אורך כל מפגש 4 שעות  

עלות הסדנה 600 ש״ח  

הסדנה מועברת בקבוצות קטנות של עד 15 משתתפים   
ותועבר על ידי מדריך בכיר

פירוט המפגשים:
יום ראשון

חלק א'- מבוא לפיסול דיגיטלי: מהו פיסול דיגיטלי? בשביל מה   /
 .Sculptris זה טוב? לימוד הבסיס של התוכנה

חלק ב'- המשתתפים יחפשו ברשת דימויים של דמויות,   /
ויתחילו לפסל אותן.

יום שני
חלק א'- המשך עבודה על המודל.   /

חלק ב'- הסבר על צביעה בסקולפטריס וצביעת המודלים.  /

יום שלישי  
חלק א'- התלמידים ילמדו כיצד לייצא את המודלים להדפסה   /

במדפסת תלת ממד. 
חלק ב'- הדפסת המודלים, התנסות בסריקות תלת ממד   /

ובווירטואל ריאליטי. המשתתפים יעצבו ויצפו בתערוכה של 
המודלים שלהם בעולם של מציאות מדומה בעזרת משקפי 

תלת ממד מיוחדים. 

מס' המקומות מוגבל! הרשמו בהקדם
info@fablabil.org  / 03-5568792

www.fablabil.org
4, חולון רחוב האמוראים 


