
 למתחילים  אפ 'סקצ סדנאת - ראשוני תכנון פורמט
 : כללי )1

 למתחילים  סקצאפ  סדנאת : הסדנא  שם ●
 פרץ רון: המעביר שם ●
 . דרכה התחלתי ממוחשב ומידול התוכנה הכרת: סופי תוצר /הסדנא  מטרת ●

 חללי מידול), תעשייתי לעיצוב מתאים( מימד בתלת אובייקטים יצירת: אפשריים תוצרים
 מידול, תכשיטים מידול, אדריכלי מימד תלת מידול),המחלקות  לכל תאיםמ( הגשה

 'וכו) לכולם מתאים( מרחבים
 התוצרים הבנת, התוכנה הכרת: הכוללים שיעורים  5:הסדנא מהלך של קצר תיאור ●

 .בהמשך לעבודה וטיפים, סטודנט לכל אישי  בפרוייקט התמקדות, דרכה האפשריים
 30 ומקסימלי 15 אידאלי,5 מינימום):מקסימום, אליאידי , מינימום( משתתפים כמות ●
 במחשב בסיסי ידע:): יש אם( מוקדם ידע  דרישות ●
 גרסה לתוכנה. הראשון השיעור לפני למחשב התוכנה את להוריד בנוסף מכולם אבקש ●

 במייל אלי לפנות ניתן בעיה  לכל. (אפ'סקצ של הרשמי באתר באינטרנט  חינמית
com.gmail194@ronptz  

 
 מפגשים  עפ״י  פירוט  )2

 

 מפגש
1 

 הצגת+ התוכנה של סיסית ב והכרה  מבוא:המפגש מטרת
 לכל אישי פרוייקט  על וסגירה. דרכה אפשריים תוצרים 
 סטודנט 

 
 ?)בטיחות תדריך (+

 :סה״כ וחצי  שעה: זמן תכנון
 המבוא ראשונה שעה
 קצרה שיחה-אחרונה שעה חצי 
 הפרוייקט על סטודנט כל  עם

 לעבוד ירצה שאיתו  האישי 
 . בקורס

 מפגש
2 

 -המידול התחלת :המפגש מטרת
 מעבר: נלמדים וטכניקות כלים מימד בתלת בסיסי טשרטו

 תלת בקומפוזיציה ושליטה מימד לתלת  מימד בדו משרטוט
 הפרוייקט  עם סטודנט כל של התקדמות כדי תוך , מימדית

 שלו

 כ "סה וחצי  שעה זמן תכנון
 תהליך  הצגת -ראשונות דקות  45

 . המרצה  של  מידול
 של אישית עבודה-אחרונות 45
 סטודנט  כל

 מפגש
3 

 האישי  הפרוייקט על עבודה המשך:המפגש מטרת
 המידול  בשלבי  והתקדמות

 ראשונה שעה חצי :  זמן תכנון
 הסטודנטים  של ותשובות שאלות

 אישיות הנחיות:  אחרונה שעה
 . הסטודנטים עם

 מפגש
4 

 : המפגש מטרת
 וטכניקות כלים- אלמנטים ויבוא טקסטורות חומרים
 מור לשיעור אורח צהמר אלינו תצטרף זה בשיעור: נלמדים

 התוכן  להעברת סקצאפ מדריכת -פרץ

 -ראשונה שעה  חצי: זמן תכנון
 השיטה את התסביר מור עם  שיחה
 התוכנה עם  לעבודה  שלה
 ותשובות שאלות: אחרונה שעה

 עבודה המשך עם יחד  מור עם
 הפרוייקט  על  פרטנית 

 : וחצי שעה זמן תכנון : המפגש מטרת מפגש
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 שנלמד מה כל על מעבר: נלמדים וטכניקות כלים סיכום 5
  עצמאים בית ותרגילי להמשך  טיפים, הסמסטר במהלך 

 בעיות על מעבר-ראשונה שעה חצי 
 בתוכנה שעלו

 להמשך  טיפים: נוספת שעה חצי 
 סיכום שיחת אחרונה שעה חצי 

 
 
 

   

   

   

   

   

 
 


