
 שלושה מדפים לבת שלי
 או

 אבא-יום בחייו של סופר
 

 .הכל התחיל בבקשה קטנה של ביתי
 
 6. עדשים ושעועית, אני רוצה לאחסן בהם אורז. בבקשה איספו בשבילי מספר מיכלי קפה"

 ". יספיקו8או 
 

 ניירות הדבק המודבקים, ם היו ריקיםהמיכלי, אחרי כמה שבועות של שתיית קפה מזורזת
 .וביתי לקחה את אותם לבאר שבע. כוכיתו מהזדהור

 
אתה יכול בבקשה להכין לי שלושה , אבא: "טלפון עם בקשה קטנה, כשבוע מאוחר יותר

 "?וכשתבוא לבקר תתקין אותם לקיר, מ" ס10מ ועומק של " ס30-באורך של כ, מדפים
" .היתה התגובה המיידית שלי..." אני כבר אסדר משהו, אין בעייה

 
 

 !וח השרטוטלל, ועכשיו
 

 !שלושה מדפים קטנים לא אמורים להיות כלל בעייה
 . היה הרעיון הראשון תלייהשלושה מדפים על זוויות

אפילו יכול להיות שיש לי עץ , קל לחתוך, קל לתכנן
 .שוכב בבית מוכן להכנה

 
שש זוויות יפות כשכל אחת עולה ! במחשבה שניה

 .ח רק לזוויות" ש60זה . ח או יותר" ש10
 
 חורים 18=  חורים בצד X 3 זוויות 6, חמור יותרו

 .לקדוח
 

 .כמעט בלתי אפשרי לדאוג שזה יהיה ישר לחלוטין
 

 !עדייף שאחשוב על משהו אחר מהר
 
 
 
 
 

 .תיבה פשוטה: אופציה שניה
 
 חורים 4 רק – משולשים 4,  צדדים2,  מדפים3

 . בטוןלקדוח בקיר
 

 . על רעיון זוויות התלייהק שיפורללא ספ
 

דבר כלשהו לא הניח לחוש , אבל... קל לבנות
 !משהו חסר. האסטתי

 
 .העיצוב ללא נשמה

 
 !חזרה ללוח השרטוט

 Doodle with Google Sketchup. 
 



 
שיחקתי עם מספר רעיונות ולבסוף עלה לי 

 .רעיון
 

 '?ר בלוק'בוצ'-למה לא להשתמש ב
 

 בלוק הדק ר'מהו הבוצ"' וילאדי'התקשרתי ל
 "?לכם בסטוקביותר שיש 

18" .היתה התשובה" מ" מ
 

 דקות אחר כך חיכו לי מדפים חתוכים 20
 .ומוכנים

 
 )המדפים(מ " סX 12מ " ס35.5 יחידות של 4
 )צדדים(מ " סX 10מ " ס20 יחידות של 6

4 . משולשי מתכת
 

 .₪ 65 -פחות מ: מ"עלות סופית אחרי מע
 

 –דיבאלים וכמה כלים , אספתי כמה ברגים
 .בעהיעד באר ש

 
, קדיחות והרכבה, מדידות, אחרי קצת שיוף

רת יהמדפים במקום על קיר המטבח בד
 .הסטודנטים

 
 .ום ביתי שלחה לי את התמונה הזויה
 

 .מ.ש        


