
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :תוליעפה רואית.1

 זוגמ תדוקנ םע הביטקפסרפה אשונ תא תונמוא ירועישב ודמלי םידימלתה
 .קמוע לש הילשא רוציל ךירצ רייצה ןכל ,ידמימ-וד אוה רויצב יזיפה ללחה .תחא
 לש הרדש ,ידממ וד  ףד לע רויצ ,ורייצי םידימלתה הדימלה ךילהתהמ קלחכ
 .תחא זוגמ תדוקנ םע הביטקפסרפ תרזעב 'וכו ,םיצע ,שיבכ ,םיניינב ובו בוחר
 תידמימ ודה הריציה תא ריבעהל ודמלי םידימלתה הז הדימל ךילהת םויסב
 .דמימ תלתה תספדמה תרזעב תידמימ תלתל

 .תונמוא תרגסמב םירימא ירועישמ קלחכ םייקתי רועישה.2

 'ו-'ה: תותיכ.3

 :עקרו הריקס.4

 המ( ידממ תלת הארמ לש גוציי ךרד איה ,תפוקשת תירבעב ,הביטקפסרפ
  .סבנק וא ריינ ומכ והשמ לע רמולכ ,דממ ודב )ןיעב םיאורש

 .אשונב שממ לש הכפהמ הלח ,סנסנרה תישארב ,15-ה האמה תליחתב
 גוצייל תיטמתמ הטיש חתיפ ,הילטיאבש הצנריפב יחש יקסלנורב ןמא/לכירדאה
 ףסונב !םויה דע םישיגרמ ונא היתוכלשה תאש הכפהמל םרג הז .םינבמ לש
 החתפתה ךשמהב ,יקסלנורב לש ודוסיימ תירטמואיג / תיווקה הביטקפסרפל
 הביטקפסרפ םג תארקנש )עבצ ימתכ לש( תיטמורכ הביטקפסרפ םג
 .תיריווא וא תיריפסומטא

 דוסי יגשומ

 םע הביטקפסרפ איה רתויב הטושפה הביטקפסרפה- תיזוגמ דח תפוקשת
 קפוא וק הז המ הליחת רידגנ .)תיזוגמ-דח הביטקפסרפ( תחא זוגמ תדוקנ
 זוגמ תדוקנ יהמ ןכמ רחאלו

 תדוקנ אוה םייניעה הבוגל ףסונב ,תיווקה הביטקפסרפב בושח יכה רבדה
 ,םימלענ וא "םיזוגנ" םירבדה הבש הדוקנה איה זוגמה תדוקנ ?הז המ .זוגמה
 .םיווקה לכ םימייתסמ הבש הדוקנה

 :תוידומיל תורטמ .5

 .ידמימ תלת גצימל ותרבעהו ידמימ וד רויצ תריצי :לע תרטמ

 רשקהב םיפסונ םיגשומו .הביטקפסרפ גשומה תא דמליו ריכי דימלתה •
 .הביטקפסרפ לש תונוש תוקינכטב הסנתיו דמלי דימלתה .הז גשומל

 חולשל דמליו גצימה תא דאקרקניט תנכות תרזעב הנביו ןנכתי דימלתה •
 .הספדהל

 



 תרגסמב .םירימא תינכותב ו -ה התיכ ידימלתל תמאתומ תינכותה .6
 הביטקפסרפה אשונ תא םידימלתה תא תדמלמ תונמואל הרומה רועישה
 לש םיבלשה לכ תא ודמלי םידימלתה ותעמטהו הז ךילהתל ךשמהבו

 .יפוסה רצומה דעו ןונכת
 
 תיצחמב .הביטקפסרפה אוה תונמואה םוחתב םירימאב יתנש אשונ  .7
 'ב תיצחמב .יתונמוא טבממ אשונה תא קמועל םידמול םידימלתה 'א
 אשונ לש תמכסמ הדובעכו דקרקניטה תנכות תא םידימלתה ודמלי

 .גצימה תא וסיפדי םה הביטקפסרפה
 
 .םילופכ םירועיש 10 -כ  :ךילהתה לש רואית .8
 .דקרקניט םע תינושאר תורכה *
 תורוצ תרזעב טקייבוא בוציע ךרד הנכותה דומיל – הנכותב תוסנתה *
 )הרומה ידי לע( ותספדהו תויסיסב תוירטמואג
 "הציחר"ה יקוח לש הדימל *
 makerbot print תנכות תרכה *
 .םכסמה טקיורפה לע הדובע תלחתה *
 .הצובק לכב םידימלת 3 דע 2 לש תוצובקל הקולח*
 .םהלש הביטקפסרפב םירויצה יפ לע – דקרקניטב םינבמה לש טוטרס *
 דחא טקייבוא לש סחיו לדוג – םיטקייבואה לש תויצרופורפל תוסחייתה *
 .ינשל סחיב
 .הקידבכו אמגודכ – ןטקב טקייורפה לש הספדה *
 תיפוס הספדה *
 
 :תומר 2ל הספדהה תא קלחל תורשפא ***
 ףוסב דחי םתוא רבחלו דרפנב קלח לכ סיפדהל
 .תחא הדיחיכ םגדה לע תא סיפדהל
 .יפוסה םגדה לש קילירקא יעבצ םע העיבצ *
 
 דצל יביטקפסרפה רויצ וז דצל וז תוגצומ הבש הכורעת תגצה :םוכיסל •

 .ידמימ תלתה ספדומה םגדה
 .יביטקלפר ןויד •

 
 :תושרדנה תונכה .9
  םילוטסירב ,לגרס ,הביתכ ילכ
 

 :תויונמוימ .10
 תויצרופורפ תנבה ,לגרס תודימ םע תורכה
 
 



 :תעצומה הכרעהה .11
 

 :םיביכרמ 4ל תקלחתמ הכרעה
 ידיל אבש תחא זוגמ תדוקנ םע יביטקפסרפ טוטרס לש םושייו הנבה .א

 .םיניינב םע בוחר לש הרדשב יוטיב
 דקרקניט תנכות םע הדובעו םושיי דומיל .ב
 תלת תספדמב םגדה תספדהו דמימ תלתל דמימ וד לש םוגרת .ג

 .דמימ
 .יביטקלפר ןויד .ד
 
 

 :עדי תורוקמ .12
 
 .71 -7 ,)1982 ,ביבא -לת( הביטקפסרפ .קסופ ,רודגיבא *
 -52 ,)2000 ,ביבא -תמר( יללכ אובמ -תונמאה תודלות .ירושימ ,קילא *

89. 
 הטיסרבינואה -הילטיאב סנסנרה תונמא רביט הנדעו ירושימ קילא *
 .94 -90 ,)1986 ,ביבא -תמר( 5 ךרכ ,החותפה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 .ונלש הדובעה ךילהת
 
 רייוצש ,תחא זוגמ תדוקנ לעב יביטקפסרפ רויצ תארשהב ןנכות םגדה .1
  .שארמ
 .הפציר תינכותל יביטקפסרפ רויצ םוגרת .2
 .דקרקניטל ותרבעהו רויצה ןונכת .3
 ."הציחר" תקידב טוטרסה םויסב .4
 .ןבל טנמליפב – הספדה תנכותל הרבעה .5
 יפ לע קילירקא יעבצ םע םגדה תא עובצל היהי ןתינ הספדהה םויסב .6
 .ודבע ויפ לעש יביטקפסרפה רויצ לש תוינועבצה
 

 :הספדהה תורדגה
  תרזעב הספדהל ותוא ונדרוה דקרקניטב םגדה תא בצעל ונמייסש רחאל

Export file ץבוקכ ונרמשו stl 

  makerbot print ב ץבוקה תא ונחתפ         

 :הספדהה ינפלו         

 .ונלש םגדה לש לדוגה תאו – הספדהה ינוויכ תא ונקדב         

 draftב סיפדהל ונרחב         

 רדסב הארנ לכהש ונקדבו – תוכימת םע סיפדהל ונרחב         

 הספדהה חקית ןמז המכ ונקדב         

 הספדהל ונחלש רדסב לכהש וניארשכו         

 .תועש 11 -הספדהה ןמז ךשמ         
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