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...נעים מאד להכיר

הכרות ראשונית  •
י הקשה כפולה על "תעשה עSketchUp-כניסה לתוכנת ה•

Welcome to SketchUp“חלון הקדמה ייציגאייקון הכניסה  “

 ”Choose Template“יש להקיש על האופציה •

את ההמלצה היא לבחור, יש לבחור את תכנית המדגם•
מימדית-התבנית הכי קרובה לתכנית דו

 CONSTRUCTION“גללו את העכבר כלפי מטה ובחרו בתבנית •
Documentation – Meters”

”start using SketchUp“ולבסוף יש ללחוץ על המתג •



פתיחת קובץ עבודה בתוכנה

,  Untitled–תפתח קובץ ראשי לעבודה ללא שם מוגדר SketchUp, עם פתיחת התוכנה •
Skpאשר בפורמט 

, בשמירת הקובץ יש לתת שם לקובץ ולשמור את קובץ העבודה במקום הרצוי לכם•
ומגן על עבודתכםSkbשמסתיים בפורמט , תיווכחו כי מופיע גם קובץ גיבוי



הגדרת קובץ תבנית והתאמת סביבת העבודה

.אישית המותאמת לצרכי העבודה( Template)מומלץ ליצור תבנית •

.ולהפוך את העבודה לישירה ונכונה לכם, לשמור את כל ההגדרותהרעיון•

כך שהן יתקיימו  , (יחדות מידה וסרגל אייקונים, התאמת גודל התצוגה, צבע רקע: לדוגמא•
.בכל קובץ חדש שיפתח ויאפשרו להתחיל לעבוד ללא שום עיכוב

מ''סההמלצות מתייחסות לשיטת עבודה ביחידות של •



העבודה/ מסך השרטוט

מגשי התפריט

מרחב השרטוט

סרגל כלים

איקוניםתצוגת 

תיבת הזנת ערכים



(המשך)מסך השרטוט 

שורת אייקונים•
.במסך התוכנה מוצגים אייקונים בחלקו העליון והשמאלי•

שמאלי בעכבר מאפשרת להיכנס ולהשתמש בפקודה הרצויה Clickלחיצת •

מרחב השרטוט•
המרחב מופיע בצבע רקע ועם צירים. זהו המרחב שבו יבנו המודלים וייעשו הפעולות•

תיבת הזנת ערכים•

תיאור . וזו התיבה אשר אחראית להזנת הערכים והמספרים, ממוקמת בצד הימני או השמאלי התחתון של המסך•
.הזנת הערך ישתנה בהתאם לפקודה שבה תהיו

סרגל כלים עליון •

כמו  . בתוכנה אשר בתוך סרגלי הכלים השוניםהפקוותממוקם בחלק העליון ביותר של המסך וטומן בתוכו את כל •
כן בתוך סרגלים אלה קיימות הגדרות והעדפות תוכנה שאותן ניתן לכוון

מגשי התפריטים•
מגשים מתקפלים, המאפשר להציג בצורה מסודרת ובהתאמה אישית, מופיע בצד הימני של המסך•



כיוון תפריטים והגדרות

יציג חלון עם הגדרות שוות לגבי עבודה במחשבWindow < Preferncesכניסה לתפריט •

.כדאי מתחילת העבודה לשים לב ולכוון שתיים מבין הגדרות אלו•

:הראשונה •
.Filesשמירת קבצים תחת הגדרת •

נתיבים אלו מאגדים בתוכם קטגוריות שונות את היעדים לשמירה של כל •
.אפ'לסקצהקבצים המשויכים 



כיוון תפריטים והגדרות



תפקוד לחצני העכבר

L R
Click על לחצן שמאלי והרמת

אין להזיז את העכבר  . אצבע היד
תוך כדי התהליך

לחיצה , משמעותה –גרירה

רצופה על הלחצן השמאלי בעכבר  

עם הגעה . תוך כדי הזזת הסמן

, למקום הרצוי על גבי המסך
שחרור הלחצן וסיום הפעולה

מונחים3קיימים 

Clickמשמעותו, על לחצן ימני  ,

לחיצה על לחצן ימין ושחרור  
האצבע מבלי להזיז את העכבר

Click Left Click Right



כיוון צבע הרקע של המסך

.אישית המותאמת לצרכי העבודה( Template)מומלץ ליצור תבנית •

.ולהפוך את העבודה לישירה ונכונה לכם, לשמור את כל ההגדרותהרעיון•

כך שהן יתקיימו  , (יחדות מידה וסרגל אייקונים, התאמת גודל התצוגה, צבע רקע: לדוגמא•
.בכל קובץ חדש שיפתח ויאפשרו להתחיל לעבוד ללא שום עיכוב

לת העבודה ההמלצה היא  יבתחמ''סההמלצות מתייחסות לשיטת עבודה ביחידות של •
על מנת לקבל אוריינטציה טובה יותר , מצבע המשטחים( הלבן)להבדיל את צבע הרקע 

במרחב
.יש לנווט עם העכבר לחלקו הימיני של המסך בו מוצגים מגשי התוכנה1.

י הקשה על שם המגּש"עStylesיש לפתוח את מגש 2.

Editּיש ללחוץ על לשונית 3.

. המכיל את הגדרות הרקע( מסומן בריבוע בצבע אדום)להקיש על הריבוע השלישי משמאל      4.
Backgroundבחלקו הימני מוצגת המילה : שים לב 

הקש במקש השמאלי בעכבר על ריבוע הצבע ּ 5.



שרטוט קווים

(L)קו / פקודת עיפרון 

או באיקוןי לחיצה "כדי לשרטט קו בחרו בפקודת העיפרון המאפשרת שרטוט קו ע•
.במקלדתLבהקשת 

:יצירת קו

שחררו את האצבע והזיזו את , (עכבר שמאלי)על גבי המסך Clickלחץ >יש לבחור את הפקודה •
שמתארך מנקודת ההתחלה ומשתנה עם  " קו גומי"ייראה ,( תנו לסמן לרחף על המסך)העכבר 

.לחיצה נוספת על העכבר השני תשלים את קטע הקו>כיוון העכבר אל עבר הסמן

.כאשר הוא אינו מקביל לאחד הצירים, הקו המוצג יהיה בצבע שחור•

צבעו ישתנה בהתאם לציר שאליו הוא מיושר  , כאשר קו הגומי מקביל או מיושר עם אחד הצירים•
(ירוק או כחול, אדום)



עיגול

(C)פקודת עיגול 

.במקלדתCאו בהקשת באיקוןי לחיצה "כדי ליצור עיגול בחרו בפקודה ע•

:יצירת עיגול

ומשם אנו מתחילים עם ( עכבר שמאלי)על גבי המסך Clickלחץ >יש לבחור את הפקודה •
הזינו ערך מספרי כדי להגדיר את רדיוס  >הנקודה הראשונה שהיא נקודת מרכז העיגול 

Enter>העיגול 

.מ"ס10עיגול ברדיוס של יווצר,  Enterומיד לאחר מכן 10כאשר תזינו את הנתון : לדוגמא •



מצולע

פקודת מצולע  

.באיקוןי לחיצה "כדי ליצור מצולע בחרו בפקודה ע
:יצירת מצולע

<-המצולעים ו' יש להקליד את מס>יש לבחור את הפקודה • Enter לחץClick על גבי

הזינו ערך מספרי כדי  >הנקודה הראשונה שהיא נקודת מרכז המצולע ( עכבר שמאלי)המסך 
Enter>להגדיר את ערך הרדיוס 

S+י הקלדת המספר "ניתן לשנות תוך כדי הפקודה את כמות המצולעים ע: הערה•

Enterואז ( מצולעים8)8Sכלומר 



מלבן

פקודת מלבן

:ים מתאפשרת בשתי דרכים/שרטוט מלבן

.או בלחיצה על האייקוןRהקשה על האות 

:יצירת מלבן

שחררו את האצבע מהעכבר והזיזו את הסמן למקום הרצוי תך כדי  >יש לבחור את הפקודה •
Clickלחץ >פתיחת ריבוע 

.ניתן להזין ערכים מדויקים  בדיוק כמו בשאר הפקודות•

Enter> פסיק ביניהן י "הכניסו ערכים לצלעות נגדיות ע>יש לבחור את הפקודה •

כאשר מסתכלים  , המלבמידות , Dimensionsהערכים וייקראו הזתהערכים ייקלטו בשורת 
( . TOP), במבט על 

(ציר ירוק)והשני לאורך ( ציר אדום)הערך הראשון יהיה לרוחב 



סרגל היטלים

ISO
VIEW

FRONT
VIEW

TOP
VIEW

RIGHT
VIEW

BACK
VIEW

LEFT
VIEW

:טיפ

מקל על השרטוטבהיטל על שימוש , בתחילת העבודה

מכוון את התצוגה במרחב התלת  היטל איזומטרי בהמשך 

.ממדי

מתאים בכל עת שרוצים לעבוד עם מבט שימוש בהיטלים 

ובמקרה שרוצים לעשות חתכים מימדי-תצוגה דו



חיבור ובניית צורות עם התייחסות להיקשים וצירים

נעילת היקש

להתייחסנרצנעילת היקש פירושה נעילת כיוון הציר שאליו •

, מיושר לכיוון ציר מסויםוהנעילת היקש שומרת את הכלי הנבחר אשר בפעולה •
.לכיוון או למשטח אחר, לנקוהתוך שילוב עם התייחסות 

:צורות2-ההיקש מתבצעת בנעילת•

מסוייםתוך התייחסות לציר Shiftי לחיצה רצופה של המקש "ע1•

(כל מקש מכויל לנעילת ציר מסוים) פעמי על אחד מלחצי המקלדת -י הקשה חד"ע2•

מאונך/ ציר מקביל –מטה ציר ירוק         –שמאלה ציר אדום       –ימינה ציר כחול      -מעלה  



3Dמימדיםיצירת גאומטריה בסיסית בשלושה 

(L)קו / פקודת עיפרון 

י הקשת  "ע, יש לבחור את פקודת העיפרון, כדי לשרטט קופסה מלבנית עם נפח •
.האיקוןאו במקלדת על Lהאות 

. יש להתחיל את הפעולה בפינת המלבן•

התחילו לשרטט קו כלפי מעלה על הציר הכחול•

Escכדי להתנתק ולסיים את הפעולה יש להקיש על •

Endpoint  ,From Point: קוד ישנו הכוונה של כתובית ייש לשים לב שבזמן פעולת פ•
 ,On Blue Axis





Pushפקודת  / Pullּ

Pull /Push(P)פקודת 

.זו פקודה הכי חשובה בתוכנה•

:מהלכים חשובים2-היא אחראית ל. הפקודה מתפעלת משטחים וביצירת נפח•
מימדהופכת את המשטח המשורטט לתלת –1•

.יוצרת פתחים–2•

פקודה זו הופכת את העבודה ממצב דו ממדי לתלת ממדי ותמיד מומלץ לעבוד  •
.בתצוגה פרספקטיבית אשר יכולה להעצים את יכולותיה של התוכנה

.תפעול הפקודה מתבצע עם הזזת ראש החץ האדום למקום הרצוי•

.הפקודה מתבצעת באופן מקביל•

:ואמחיש זאת בדוגמה הבאה

ּ



Pushפקודת  / Pull

Pull /Push(P)פקודת 
ּ


