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 הוראות להכנת סנדוויץ
טריפל גבינה ופסטו

רכיבים:
גבינת צ'דר קשה-
גבינה צהובה-
גבינת שמנת-
ממרח פסטו-
לחמנייה-

       אביזרי עזר:
סכין-
צלחת-
2 כפיות-
שקית סנדוויץ -

אופן ההכנה:
יש לחצות את הלחמנייה לאורכה אך לא עד הסוף - כדי לייצר ציר 1.

בלחמנייה.
יש למרוח את גבינת השמנת בעזרת כפית לאורך אחד הצדדים הפנימיים 2.

של הלחמניה.
יש לקחת כפית אחרת ולמרוח את ממרח הפסטו בעזרת הכפית לאורך 3.

הצד הפנימי האחר של הלחמניה.
יש להוציא פרוסה אחת של גבינת הצ'דר, לבצוע אותה לשני חצאים, 4.

ולהניח על כל אחד מהצדדים הפנימיים של הלחמניה.
יש להוציא פרוסה אחת של גבינה צהובה, לבצוע אותה לשני חצאים, 5.

ולהניח על כל אחד מהצדדים הפנימיים של הלחמניה.
יש לסגור את הסנוויץ על החלקו הפנימי בעזרת הציר שיצרנו בשלב 6.1.
יש להכניס את הסנדוויץ לשקית הסנדוויץ ולסגור היטב. 7.



סרטון הכנת סנדוויץ טריפל גבינה ופסטו

https://docs.google.com/file/d/1XS8e8NcGc8NzTzu2l5PikTzKgK67i3bQ/preview


 הזדמנויות/אבחנות/רעיונות/מחשבות בעת 
הכנת הסנדוויץ



 בעיה - כמות הפסולת הנוצרת מהכנת סנדוויץ אחד בודד, נפח הפסולת
הינה פי 3 מנפח הסנדוויץ עצמו.



 אבחנה - כאשר משתמשים בצד הקעור של הכפית כדי למרוח ממרח,
תמיד נשארות שאריות על הכפית.



 תובנה - ישנו צורך לעיתים תכופות מאוד להניח את הסנדוויץ על משטח כדי
שהידיים יוכלו להתפנות למשימות כגון: פתיחת קופסאות וצנצנות, הוצאת שקית



 אבחנה - אין מספיק שטח לחיתוך הרכיבים השונים, הלחמנייה תופסת את כל
השטח, המשתמש נאלץ לאלתר ולחתוך על המכסה הגבינה



 אבחנה - הצ'דר והגבינה הצהובה נדבקו לשקית הניילון והמשתמש מתקשה
להוציאם כי הן נדבקות לשקית



 אבחנה - הציר שהמשתמש יצר בהתחלה כדי שבסוף הוא יוכל לסגור את הלחמנייה
התפרק במהלך הכנת הסנדוויץ



 אבחנה - המשתמש התקשה להכניס את הלחמנייה לשקית, הלחמנייה לא מתאימה
לגודל השקית, הלחמניה ארוכה מידי - אין אטימה מלאה של הלחמנייה בשקית



 אבחנה - המשתמש לוקח מן הממרח בעזרת הצד הקעור, מניח את הממרח על
פאת הסנדוויץ, ומורח עם הצד הקעור



 אבחנה - המשתמש לעיתים מתקשה בהחזקת שני צידי הלחמנייה בו זמנית - הוא
צריך להחזיק את שני צידי הלחמניה ביד אחת בזמן היד השנייה מורחת



אבחנה - כ 80 אחוז מזמן הכנת הסנדוויץ, הוא נשאר על אותו משטח - סטטי
המשתמש והרכיבים זזים ופועלים - דינאמים



3 סקיצות ומודל אחד בעקבות ההתבוננות



המשטח האולטימטיבי להכנת סנדוויץ



פיוז'ן של סכין וכפית



משטח חיתוך שמתקפל לקופסא ניידת



הפריסה



המודל מחומרים אמיתיים - פוליפרופילן



עשרת הקונספטים























עוד עשרה קונספטים























מודלים בעקבות חיפוש הקונספטים



 הקונספט - מתקן לנשיאת ואכילת
סנדוויץ הצ’או מינג

המודל



 מצב שהקערה נמצאת בתחתית
המתקן



 הקונספט - רולר למריחת ממרחים
עם ראש מתחלף לפי סוג הממרח

המודל



סיכום פגישת קונספטים עם יואב ועירין

 הקונספטים וההערות של יואב ועירין עליהם -

למינציה לסנדוויץ - למצוא סיבה (ארגונומית, שלא יפול התוכן של הסנדוויץ) - מחייב מודל נוסף - ללחץ ולצורה.

מדפסת ממרחים - לוותר על המסוע - למצוא ערך מוסף.

רולר לסנדוויצ'ים - לא יעבוד על כל סוגי הממרחים (ריבה נוזלית, חמאת בוטנים סמיכה), חורץ , חותך או עושה עוד פעולה. להיזהר - עירין נותנת דגל אדום - שלא יהיה גימיק.

 כלי שעומד בזכות עצמו לאחר מריחת הממרח - אולי סדרה של כלים מהסוג הזה,

משטח חיתוך שהופך לאריזה לסנדוויץ - לבדוק מצב בתוך התיק, משטח עבודה-> אריזה לנסיעה-> משטח הגשה. - לייעד לסנדוויץ מסויים (פיתה, לחמנייה, לחם) - הקרש קטן.

אכילה בידיים - לחפש מוצר - מחקר על אכילה בידיים

חוצה פיתות - האם זה מספיק לסנדוויץ - קצת ספציפי מידי, מוצר ביתי? מוצר מקצועי,תעשייתי?

סכין למריחה וחיתוך - כנראה רעיון בנאלי, האם אפשר לעשות משהו מהותי? עבודת עומק

סנדוויץ קורנפלקס - מוצר שהופך קורנפלקס לפרוסות - וכך אפשר לקחת את הארוחת בוקר לדרך.

סנדוויץ פריכיות - קשה לשים ב 2 פרוסות, ושנותנים ביס הוא מתפורר. (תבנית חכמה שייתן מענה)

אריזה שנפתחת למעמד להנחת הסנדוויץ - מחייב מחקר

הערות כלליות:
להיזהר מגימיקים

צמצום מרעיונות מופשטים לרעיונות קונקרטים



6 הקונספטים לאחר סינון















3 מוקאפים ל 3 קונספטים



הקונספט -שילוב של סכין וכף



הקונספט -המשטח האולטימטיבי לסנדוויץ



הקונספט -איך לקחת 3 סנדוויצ’ים



הקונספט הנבחר : "המשטח האידיאלי להכנת סנדוויץ"



מסמך אפיון מוצר - המשטח האידיאלי להכנת סנדוויץ

הנקודה המשמעותית ביותר במוצר הוא שיהיה אפשר להכין איתו\ עליו\ בעזרתו סנדוויץ.1.

הקהל היעד של המוצר הוא המשתמש הביתי הממוצע, המכין סנדוויצ'ים באופן יום יומי.2.

הצורך האנושי שהמוצר נותן עליו מענה הוא הצורך למקם את הסנדוויץ' הזמן ההכנה במקום כלשהו על מנת לבצע עליו 3.
פעולות או להתפנות לפעולות אחרות. 

(אבחנה  - כ 80 אחוז מזמן הכנת הסנדוויץ, הוא נשאר על אותו משטח - סטטי המשתמש והרכיבים זזים ופועלים - דינאמים.
 תובנה - ישנו צורך לעיתים תכופות מאוד להניח את הסנדוויץ על משטח כדי שהידיים יוכלו להתפנות למשימות כגון: פתיחת

קופסאות וצנצנות, הוצאת שקית).

המוצרים המתחרים הם:4.
- קרש החיתוך - משמש כאשר יש צורך לחתוך רכיבים נוספים

- צלחת (רב או חד פעמית) - משמשת ככלי כללי במטבח
- השיש של המטבח - זמין ותמיד נמצא שם אך יש צורך

 לנקות לאחר השימוש.



מידות כלליות של המוצר:1.
אורך: 400 - 500 מ"מ
רוחב: 200 - 300 מ"מ

גובה: 10 - 20 מ"מ

מספר חלקים משוער: 3 חלקים ( משטח לסנדוויץ, משטח לחיתוך, משטח לכלים)
מחשבות חומריות : פלסטיק, עץ, סיליקון (חומרים עמידים לאורך זמן ושימוש).

 ארגונומיה והנדסת אנוש:2.
שרשרת הפעולות בשימוש - הוצאה -> הנחה על השיש -> חיתוך\ מריחה\ הנחה של כלים -> אריזת הסנדוויץ-> שטיפת 

המשטח -> אחסנה.

ארגונומיה:3.



.1



מחקר וסקירת הטריטוריה



חקר של משטחי חיתוך והכנה











חקר של מוצרים נוספים

























ניסיונות וחקר של המוצר  כדי לבדוק מספר אספקטים - 
מבחינת גודלו - מדידת גודל לתצורה ופרופורציות בין המרכיבים

מבחינת מיקומו של הדלפק - איך הדלפק מושפע מהמוצר ולהפך
מבחינת שימוש - האם נוח ואינטואיטיבי להשתמש במוצר







מסקנות מהנסיונות:
התצורה הנוכחית עובדת בחינת גדלים כלליים - אולי יש צורך לשנות -

מעט מאוד את הפרופורציות כל משטח הנחת הכלים - או למצוא 
פתרון אחר.

הדלפק שיש לי בבית מאוד קטן והוא עדיין נכנס אליו ומאפשר תפעול -
שוטף של הכנת הסנדוויץ.

השימוש אינטואיטיבי ונוח - אך אפשר לעשות אותו עוד יותר -
אינטואיטיבי - טקסטורת? צבע? סימנים גרפיים?









תהליך עיצוב המוצר בתלת מימד















קונפיגורציה סופית להגשת דגמים









תהליך עיצוב בסוליד





סיכום שיחה  עם עירין 24.11.18 - 

לשבור פרופורציות של מגש - ריבוע, עיגול - צורניות שונה-
לבצע מבט על של אדם והשיש בהתייחסות למגש-
קרש חיתוך לא נדיב מספיק לשימוש-
במה המוצר שלי יותר טוב מקרש חיתוך רגיל - תשובות קטנות-
משטח לכלים - הגיוני שיהיה שקוע-
לפשט את המוצר - סכמה בסיסית ומשם לבנות עוד דברים-
ניקוז נוזלים - חיוני? לא מחייב להתייחס-
מה הדבר הכי חשוב בפרוייקט?-
חומרים - רך קשה?-



מחשבות חומריות - 

סיליקון ופלסטיק - אידאלי לשטיפה ועמיד לאורך זמן לאחר שימוש 
ממשוך.

SOR - לברר גמישיות של של סיליקונים

לברר פלסטיקים שטובים לעיבור מזון- (פולי פרופילן אוקולון?)







תהליך עיצוב בסוליד







סיכום שיחה  עם יואב 26.11.18 - 

לברר לעומק את המושג " אלגנטי"-
חלוקות ברורות יותר - 2\3 - אולי יחס הזהב?-
טקסטורה כפונקציה - לברר טקסטורות ואת הפונקציונליות שלהם -

בהתאם לצורך - ניקוז נוזלים? הגדלת חיכוך של הפרוסה למשטח?



מסקנה - מחייב תצורת "קרש חיתוך קלאסי" - מבחינת נדל"ן, קישור 
האובייקט למטבח, פרופורציות מוכרות ממוצרים הנמצאים על השיש. 

Refactor לחלוקה של המוצר בהתאם להיררכיה ולחשיבות:

קרש חיתוך - בו מתבצעות רוב הפעולות בהכנת הסנדוויץ1.

משטח לסנדוויץ - בו נח הסנדוויץ2.

משטח לכלים - משמש להנחת הכלים בעת ביצוע פעילות כלשהי.3.















השראות לניקוז בקרש חיתוך





אופציה להצעת עיצוב 1



אופציה להצעת עיצוב 2



אופציה להצעת עיצוב 3



רנדור לקראת יצירת מודל



הגשת עיצוב



הגשת עיצוב



הגשת עיצוב





בדיקת עיצוב אחרי הגשת עיצוב - 
ריבוע



בדיקת עיצוב אחרי הגשת 
עיצוב - ריבוע



הפרדה בין אזור יבש 
לאזור רטוב



הפרדה בין אזור יבש 
לאזור רטוב



הפרדה בין אזור יבש לאזור 
רטוב



התנסות עם סול - חומר רך



התנסות עם סול - חומר 
רך



התנסות עם סול - חומר רך - מסקנות- 

אפשר לשמוע על קווי הפרדה מינימליים- 2 מ"מ מבלי לפגוע 
בפונקציה.

עובי הסול קטן מידי אך אפשר לדקדק את המשטח הנוכחי ל 
4 מ"מ מקסימום.

חובה חומר קשיח באזור קרש החיתוך

בעיית ניקוז הזולים עדיין קיימת, חובה להוסיף אלמנט 
(פאטרן, קו חסימה לנוזלים) 

 
"איך מוסיפים פונקציה בלי להוסיף דבר?"



עיצוב לאחר צמצום מגרעות 
ומציאת פתרון אפשרי לניקוז 

הנוזלים - הוספת רגליות 
מתחת למשטח הסנדוויץ, וכך 
לייצר נטייה של המשטח כלפי 

המשתמש,  וכך הנוזלים 
נוזלים ישר לפתח ניקוז הקטן.



אופציות צבעוניות לצבעים 
למוצר - הכנה לישיבה עם קרן 

ביום שני









משחקים עם ניואנסים 
של משטחים - יצירת 

ניקוז ומקום לנוזלים













































































עיצוב סופי









עיצוב פוסטר בקישוט



דף לפרזנטציה
עמדה להכנת סנדוויץ'

אני שגב והסמסטר עסקתי בהתבוננות.
בתחילת הסמסטר ניתן תרגיל של התבוננות באדם המכין סנדוויץ, ובמהלך התרגיל נתבקשנו "לנתח" ולהפיק תובנות ומסקנות מתהליך.

לאחר ההתבוננות והניתוח של התנהגות המשתמש הגעתי ל 3 מסקנות עיקריות:

1. ישנו צורך לעיתים תכופות להניח את הסנדוויץ על משטח כדי שהידיים יוכלו להתפנות למשימות כגון: פתיחת קופסאות וצנצנות, הוצאת שקית.

2. אין מספיק שטח לחיתוך הרכיבים השונים, הלחמנייה תופסת את כל שטח הצלחת.

3. רוב הזמן בתהליך הכנת הסנדוויץ, הוא נשאר על אותו משטח - סטטי, המשתמש והרכיבים זזים ופועלים - דינאמים.

הפרויקט שלי עוסק בתהליך הכנת הסנדוויץ'.
התבוננתי במגוון רחב של אנשים המכינים מגוון רחב של סנדוויצ'ים, והוצאתי מזה תרחיש כללי להכנת סנדוויץ, שעליו מבסס עיצוב המוצר.

אחד האתגרים המרכזיים בתהליך העיצוב היה ההיטל המרכזי - היטל העל, רציתי ליצור היטל על שיהיה כמה שיותר בהיר ומובהק למשתמש במהלך השימוש במוצר.
היטל העל של המוצר הוא ריבוע עם עקומות חיוביות, הוא מתאים בגודלו לגודל שיש ממוצע.

הצורניות שלו מתכתבת עם עולם כלי המטבח. הקווי קונטור שהן לא עקומות אלא קווים ישרים, הם הכוונה למשתמש ליישר את העמדה עם השיש.

העמדה מחולקת לשניים, אזור יבש - המיועד להנחת פרוסות הלחם ואזור רטוב - המיועד לחיתוך וקיצוץ ירקות.
הקומפוזיציה של האזורים נובעת מהתרחיש - חיתוך וקיצוץ היא פעולה הנעשת קרוב למשתמש, והנחת הרכיבים  על גבי הלחם מתבצעת מעט רחוק יותר מהמשתמש.

החלטתי ליצור  שינוי משטחי במוצר על מנת לקבל את החלוקה לאזורים ואת האפשרות לנוזלים להתנקז לנקודה אחת, שממנה המשתמש מרוקן את הנוזלים לאחר סיום הכנת 
הסנדוויץ.

העמדה עשויה מפוליפרופילן, והרגליים עשויות מסיליקון עם טקסטורה, כדי ליצור עוד חיכוך עם השיש ולתת הצפה של המוצר ממנו.

לסיכום, אני שמח שיצא לי לעשות את הפרוייקט הזה, הוא נתן לי המון כלים להמשך דרכי כמעצב.


