כלים לחיים :מפסולת לספסל על בסיס צמיגים
מה בונים? פינת ישיבה מצמיגים (בנפח של  5צמיגים) ופסולת יבשה ,מטויחים ומעוטרים בפסיפס.
הפעילות מחנכת ליצירתיות ,שמירת הסביבה ,עבודת צוות ותרומה לקהילה.
המוצר לאחר השלמתו מהווה פינת ישיבה לשנים רבות.
מה צריך?
כלים* :אמבטיה להכנת הבטון *מעדר *כלים למריחת הבטון *רשת סינון לחול *דליים *משטחים לפסיפס.
חומרים* :חמישה צמיגים *רשת לול *ברגים ושייבות (אומים) לקיבוע הרשת *אבקת צבע לבטון *שק מלט שחור *שק מלט לבן *ב.ג' .בונד
*שברי אריחים לפסיפס *טפט שקוף לפסיפס *אבקת צבע לבטון *פסולת למילוי הצמיגים 4.5 :שקי חצץ ( 9דליים) וגם  12שקי חול ים (24
דליים(
איך בונים?

מניחים חמישה צמיגים על פי מתווה
הספסל המיועד.
ממלאים את הצמיגים בפסולת.
עוטפים את דפנות הצמיגים ברשת לול
ומקבעים אותה עם ברגים.

בונים יסוד בהיקף התחתון של הצמיגים
ומכסים את הפסולת בחלק העליון של
הצמיגים.

המשך בדף הבא >>

מכינים בטון לייסוד .
חומרים : 1דלי של מלט אפור 3 ,דליים של
חול ים 3 .דליים של חצץ .
אופן ההכנה :מערבבים את החומרים
במעדר ללא מים .חופרים גומה במרכז,
ממלאים אותה במים ,מערבבים לאט לאט,
מוסיפים מים עד קבלת תערובת של בטון
אחיד בצמיגות הרצויה.

יוצרים פסיפס על משטח ומכסים אתו
בטפט שקף.

בונים יסוד בהיקף התחתון של הצמיגים
ומכסים את הפסולת בחלק העליון של
הצמיגים.

יוצרים פסיפס על משטח ומכסים אתו
בטפט שקף.

מכינים בטון לבן(דליל):
חומרים 1 :דלי של מלט לבן 3 ,דליים
של חול ים מסונן ,מעט ב.ג' .בונד.
.8מורחים את הבטון בשכבה נדיבה על
מושבי הספסל ומשטחים.

מטביעים את הפסיפס בתוך הבטון הדליל
(עד חצי גובה אבני הפסיפס) .משאירים את
הטפט השקוף ומחכים להתייבשות.

מכינים בטון לטיח צבעוני דליל ומכסים
בשכבה דקה את אפסיפס("רובע ").
חומרים : 1דלי של מלט לבן 3 ,דליים של חול
ים מסונן ,מעט ב.ג' .בונד 2 ,כוסות אבקת
צבע לבטון.

מכינים בטון לטיח צבעוני ומכסים
בשכבה נדיבה את כל חלקי הרשת
הגלויים .מחכים להתייבשות חלקית של
הבטון .חושפים את הפסיפס ומחליקים
את שאר הספסל.

הספסל מוכן.

תמונה ממהלך ההכנה.

לרעיונות ותמונות של פרויקטים דומים ברחבי הארץ מוזמנים לאתרhttp://www.ntt.co.il/sites/boneh/ :

