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,  2008לקהל בשנת נפתחה 
עיריית חולוןביוזמת 

:הספרייהאודות 

 כמנוע לחדשנותמקצועית הפועלת ספרייה
המקצועיהמידע עבור הקהל הנגשת
 ותעשייהעיצוב , בין חומרחיבור
 השונותחזקים עם האקדמיות קשרים
 שוניםחומרים 1000-מעל להספרייה אוסף  ,

-אינטרנטיבמנוע חיפוש המקוטלגים 
הפתוח לקהל בחינם
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? למה ספריית חומרים
|חומר כטריגר לתהליך עיצובי | 



, מרעיון לחומר
מחומר לרעיון

מקום מפגש החומרים הינהספריית 
. ליוצרים מתחומים שונים

לבדוק ולחקור רעיונות מקום 
.בעולם החומר
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'חומר'
| טכנולוגיה , מהונדס, גולמי| 



טכנולוגיהמהונדסגולמי

Prof. Neri Oxman, Stratasys,ש אהרון פיינר עדן "אוסף ספריית החומרים ע: קרדיטים לתמונות



חומרי צל
|אפשרויות , מאפיינים, תכונות| 



צל של חומר
Urban Shade"| ערים צל "תערוכת ב

2015אוקטובר –יולי , חולוןהעיצוב מוזיאון 

עיצובי ואדריכלי תערוכה המסכמת מחקר 
סוגיית הצל במרחב שנים בנושא 3בן 

.עם קרן ברכהשנערך בשיתוף , האורבני

OpacOArt ,מוזיאון העיצוב חולון



מהחפירות
|היסטוריים וטבעיים | 



טבעי•
גמישות•
מגיב לשינויים בסביבה•

אריג צמר עיזים  
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חומר חכם



טבעי•
מקומי וזמין•
כיסוי מהיר•
ניקוז נוזלים•

כפות תמרים

Jim Conrad, Huano Palm Thatch roof

מבנה טבעי



בכמויות
|מסחרי /תעשייתי | 



אור סלקטיביתהעברת •
משקל נמוך•
חופש צורני•
רחבוצפיפויותמגוון צבעים •

צל חקלאיותרשתות 

לין קוניו: צילום

בהרגלי הצמיחהשינויים 



ממשקל הזכוכית50%-כ•
עמידות גבוהה בנגיפה•
אדומה-ואינפראUVקרינת סינון •
גמישות  •
תכונות אופטיות טובות•

לוחות פוליקרבונט  
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דווקא כן אור



נמוך במיוחדמשקל •
UVסינון •
נוגדות הידבקות תכונות •
חוץלטווח ארוך בתנאי עמידות •
צורניחופש •
בידוד תרמי•

ETFEיריעות 

אנגליה, קורנוול, פרויקט עדן

350g /ר"מ



על האש
|ניסיוניים ועתידניים | 



מלאכותי שעושה פוטוסינתיזהעלה •
וכלורופלסטיםמורכב מחלבוני משי •

טבעיים

Julian Melchiorri| עלה משי 

Designer: Julian Melchiorri, Arborea

נשימה חלופית



מאצטרובל לחומר חכם
פורניר מייפל מרוכב

חכמהמימדיתהדפסה תלת 

Achim| סקופ -היגרו Menges

Prof. Achim Menges,  ICD Universität Stuttgart

מחסרון ליתרון



סיכום
|שמש , מבנה, עמידות| 



Dirk Bakker @macenzo

ש אהרון פיינר עדן"ספריית החומרים ע
במוזיאון העיצוב חולון

הציבוריאת המרחב מצילים | כנס מקצועי 
15.10.15| מוזיאון העיצוב חולון 

:לפרטים נוספים וגישה למאגר המידע
www.materials.dmh.org.il

www.dmh.org.il: לפרטים נוספים


