
 

 ובייל פעמוןמ

 

חומרים ממוחזרים. בחומרי טבע דוממים ובגינה, ויצירתו משלבת פעילות הקישוט ל פריט הינומובייל 

אופי ל את יצירת המובייללהתאים אפשר ולכן  ,מחומרי טבעשעשויים מוביילים יש סוגים רבים של 

, ויהיה בו מסובך לעשייהבהכרח אינו ש אףהתוצר מרהיב, יהיה . כמעט תמיד המשתתף או הקבוצה

 . הגינהכדי להעשיר את 

 תוצר גדולמובילות ל ביצועהפשוטות להנחיות והבחומר אחד  קלה: ההתמקדותיצירת ה"פעמון" שלהלן 

חשמליים )מקדחה( שימוש בכלי עבודה  הפעילות עצמה משלבת .להתעלם מנוכחותו בגינה שאי אפשר

ידי ב להיעשות הצורך, השימוש בכלים אלו יכול במידת .הדורשים הפעלת כוח )פטיש( ליםאו כ

 . המלווה/מדריך

 חומרים:

 ם גדולימכל מים מינרל

 חורים בעלותאבנים 

 חוט ברזל

 קליפות דקליםאו  ממשפחת הדגנייםיבש צמח 

 כלי עבודה:

 מסוריתאו  מסור חשמלי

 מקדחהאו  דקר

 מכשיר חיתוך )קאטר(



 (פליירצבת )

 הכנה:

 חותכים את תחתית המכל בעזרת  מסורית.  .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יוצרים חורים ברווחים שווים בעזרת דקר, מסמר מחומם או היקף המכל, לאורך החלק שחתכנו, ב .2

 .מקדחה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בניםא. יש לבחור אבנים שנוצרו בהן חורים, כמו מתאיםהבעזרת חוט ברזל קושרים אבנים בגודל  .3

 החורים שיצרנו בתחתית הבקבוק.ן בחוט מ, ולתלות אותן ביםלרוב שמוצאים 

יה. החוט עובר במרכז הבקבוק יהעליון ישמש לתל קצהובעזרת חוט ברזל ארוך, ש "ענבל"יוצרים  .4

בקצה   .מעצור בתוך הבקבוק יצורל כדי חתיכת מקל או אבן כדי שלא יחליק קושרים יה.ידרך הפ  

מחוררים שני חורים   .צליל ישמיע קפנות הבקבוובדכך שמפגש האבן  ,אבןקושרים  הברזל חוט

זה מול זה בפיית הבקבוק. משחילים חוט ברזל שיהיה חזק דיו לשאת את המשקל ומחברים את 

 שני הקצוות ללולאה ממנה יתלה המובייל.

בחלקו הפנימי של הבקבוק, מחברים חוט ברזל ללולאה שמשמשת לתלייה.  בקצהו השני קושרים  .5

 והרי לנו "ענבל".  -אבן, כך שמפגש האבן בדופנות ישמיע צליל



מהדקים בחוטי ברזל העוטפים את ו ,כמו דגן או קליפות דקלים עוטפים את הבקבוק בחומרי טבע .6

 החומר הטבעי.את הבקבוק ו

 

 

 

 

 

 

 

 תולים בזהירות במקום שבחרנו. .7

 

 רעיונות:עוד 

 תרמיל הארוך ביותר וחרים את התרמילים של כסיית האבוב. ב שמונהאוספים : מובייל קסילופון

קצה של ב מסמר.או פטיש ו מקדחה ,בעזרת דקר ,חורים ברווחים שווים לאורכו שבעה מחורריםו

מחברים את שבעת התרמילים לתרמיל אחד. רים חור מחורשבעת התרמילים האחרים כל אחד מ

הארוך באמצעות השחלת חוט דייג דרך החורים וקשירתם. התרמיל הארוך במצב מאוזן ואליו 

מחברים לשני קצותיו של התרמיל  -מחוברים זה ליד זה במאונך שבעת התרמילים. ליצירת מתלה

 )שווה להוסיף צילום קטן או איור( .הגדול חוט כלשהו.

 לוקחים עציץ חרס והופכים אותו. יוצרים ענבל ארוך מקושט בחומרי טבע. : פעמון עציץ חרס

וקושרים קשר בצידו הפנימי של העציץ ליצירת מעצור, משחילים את הענבל בחור הניקוז שבעציץ 

 .וישמיע צליל בעציץ החרס ייגעשהענבל  דבר שיאפשר תלייה של הפעמון. יש להקפיד

 מלפפים את טבעת גדולהח מענפים גמישים ויוצרים ממנו בוחרים צמ :מענפים גמישים מובייל .

 טבעת.חומרי טבע ומחברים כל שרשרת למגוון יה. יוצרים שרשראות מפ  ר  בבחוט פשתן או  טבעתה

  מגוון צליליםיוצרים פקקי בקבוקי בירה ישנים  :מתכתימובייל. 

 


