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 סקירה כללית ותיאור הפעילות  

 הפעילות מיועדת לכיתות ח' במקצוע תורה. 

המשכן, על המבנה במסגרת שיעורי "תורה "וכחלק מתכנית הלימודים, לומדים תלמידי כיתות ח' על 

 שלו ומידותיו, על הכלים השונים שהיו בו, ועל המיקום שלהם במרחב. 

במקום ללמד את התלמידים בצורה פרונטלית ע"י הרצאת החומר, התלמידים ילמדו בשיטת ג'יקסו 

ממדיים. התלמידים יחולקו לקבוצות, כל קבוצה -בשילוב פעילות והתנסות בבניית מודלים תלת

או כלי אחד מכלי המשכן, הם יידרשו ללמוד על החלק/הכלי, ללמוד את צורתו  תקבל חלק אחד

ומידותיו ולבנות דגם תלת ממדי שלו. לאחר הלימוד כל קבוצה תציג את הדגם שלה בפני הכיתה 

א .הרכבת קבוצות חדשות אפשרויות אחרות: )ותלמד את שאר חברי הכיתה על הכלי אותו בנתה. 

מדו אחד את השני כל הכלי אותו חקרו בקבוצת האם ויציגו את הדגמים מגוונות בהם תלמידים יל

 (ב .הקמת תערוכה של כלי המשכן ותוצרים של כרזות המתארות את הכלי. התלת מימדיים .

  

 מטרות לימודיות 

 התלמידים יכירו את המשכן וכליו.  

 ההלכות הקשורות בהם.  התלמידים יכירו את צורתו ומידותיו של המשכן, את מידות הכלים בו ואת

 התלמידים יתנסו בבניית דגם תלת ממדי בתוכנת טינקרקאד. 

 התלמידים יתנסו בלמידה שיתופית במודל ג'יקסו. 

  

 משך יחידת הלימוד/הפעילות 

  שיעורים. 5-4בהנחה שהתלמידים התנסו ומכירים את העבודה בטינקרקאד ,משך הפעילות יהיה 

  

  תיאור השיעור / הפעילות: 

הפעילות תפתח בסיפור על הצורך בבניית המשכן במדבר, מקום המיועד לעבודת ה' והשראת 

 השכינה, וזאת כתיקון לחטא העגל. 

המורה יתאר את ההירתמות של עם ישאל לבניית המשכן ואת ההתגייסות ההמונית לתרום לצורך 

 כסף ונחושת, עצים ממתכות כזהב)בנייתו ובניית כליו, ואת החומרים המגוונים ממנו נבנה 

 . (וטקסטיל
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 התלמידים יחולקו לקבוצות לפי החלק במשכן או הכלי אותו יצטרכו לחקור: 

 , קרסים. (מוטות-) , אדנים, בדים(לסוגיהם)מבנה המשכן: קרשים  •

 חצר המשכן: מבנה הקרשים, אדניהם, קלעי החצר.  •

 . (הפנימי)מזבח הזהב כלי המשכן וכלי העזר הנלווים אליהם: ארון, שולחן, מנורה,  •

 כלי החצר: מזבח החיצון, הכיור וכנו.  •

כאמור כל קבוצה תקרא את הפסוקים הרלוונטיים לכלי המשכן אותו הם חוקרים ואת המפרשים על 

הפסוקים .התלמידים יחלקו ביניהם תפקידים, מי מרכז את המשימה, מי מסכם את המידע, מי 

 יסכמו את הנלמד ועל פיו יעשו סקיצה ראשונית של הכלי. קורא ומה, וכן הלאה. אח"כ התלמידים 

לחפש באינטרנט ציורים של כלי/חלק המשכן אותו הם  (ואף מומלץ)התלמידים יונחו שאפשר 

 חוקרים, אך הציור צריך להיות תואם את הבנתם. 

ו לאחר מכן התלמידים יונחו להעביר את הסקיצה לטינקרקאד, בין אם ע"י יצירת הכלים מאפס א

  מימדית והפיכתה לתלת מימדית.-שימוש בסקיצה דו

ממדיים של כלי -הכנה לשיעור וציוד: לפני השיעור נדרש המורה להכין לכל הפחות תמונות ציורים דו

מקראות  –חומש שמות ). כמו כן נדרשים ספרי תנ"ך וספרי חומש (מצוי לרוב ברשת) המשכן

, ומחשבים ניידים לקבוצות. יש לקבוע (ום מזכריםלריש –לתלמידים ), דפים וכלי כתיבה (גדולות

מתוך הנחה שהתלמידים כבר מכירים את )לפני השיעור את קנה המידה הנדרש ליצירת הכלים 

  .(המידות המקוריות בהן המשכן נבנה

  

 מיומנויות נלמדות בעקבות היחידה  

 (בתנ"ך לחמ"ד,תשע"ועל פי מסמך מיומנויות להוראת תורה, תכנית הלימודים )בתחום: תורה 

 הקניית תוכן פרשיות המשכן. 

 קריאה עצמית של פסוקי התורה. 

 ביסוס התוכן בפסוקים וציון מקורות. 

 זיהוי הנושא ומבנה הפרשיה. 

 שימוש בפירושים לתורה. 

 .(בין פסוקים ממקורות שונים ובין פרשנויות שונות)השוואה והבחנה 
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  (רשימת מיומנויות –פי מסמך אוריינות דיגיטלית טכנולוגית לחטיבה העליונה על ) בתחום: אוריינות טכנולוגית

 צורות חשיבה בסביבה דיגיטלית: חשיבה לוגית, פרשנות של נתונים ,הסקת מסקנות. 

 יישום דרכי פעולה בסביבה דיגיטלית: שימוש יצירתי בכלים שהטכנולוגיה מעמידה לרשותם. 

ם נדרש תכנון שיטתי שמפתח יכולת קוגניטיבית לתכנון בן כמה חשיבה אלגוריתמית: בכלים מסוימי

 שלבית למטרת השלמת משימה מסוימת. 

 מיומנויות נוספות: 

תלמידים ישתפו ). כולל שיתופיות בסביבה דיגיטלית (למידה בקבוצות, למידת עמיתים)שיתופיות 

  .(סויםליצירת כלי/חלק מ –במקביל  –ביניהם את העבודות ויכולים לעבוד יחד 

 הערכה מוצעת 

עבודת הצוות, שיתופיות, חלוקת תפקידים נכונה )ההערכה תהיה מורכבת מתפקוד כללי של הקבוצה 

, (ממדית+תכנון והפקת תוצר מוגמר-ושיתוף כלל החברים, הצבת יעדים ועמידה בהם ,סקיצה תלת

, והערכת (ולה וכו'ביחס לתפקיד שהוטל עליו בין חברי הקבוצה, שיתוף פע)תפקוד הפרט בקבוצה 

חברי הקבוצות האחרות יעריכו את איכות התוצר/הצגת החומר של כל )עמיתים לכלל חברי הקבוצה 

  .(קבוצה

  

 מקורות מידע 

  1. חומש שמות פרשיות: תרומה, תצווה, ויקהל ,פקודי. 

http://daat.ac.il/daat/tanach/mishkan/mishkan.htm :2.  המשכן וכליו 

 . מערכים: 3

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Mi  

kraMmd/yesodi/Kita3/NosimKita3.htm 

  

 דגם הקשור ליחידת הלימוד 

 הדגם הוא דגם של מנורת המשכן. 

-הדגם נוצר בתוכנת טינקרקאד. מפאת מורכבות הדגם השתמשתי בטכניקה של הפיכת תמונה דו

ממדית של המנורה, המרתי אותה לקובץ -ממדית. מצאתי ברשת תמונה דו ממדית לתמונה תלת



  בס"ד

והפכתי אותה לתמונה תלת ממדית ע"י העלאה לטינקרקאד. כיוון שמקור הדגם  (SVG)גרפי וקטורי 

 ממדיים -, ובנייה מחדש של העיטורים התלת(מילוי חורים)בתמונה צבעונית, נדרשתי לבצע תיקונים 

 . (יםגביעים, כפתורים ופרח)

 . MakerBot-Printע"י תוכנת  MakerBot, והודפס במדפסת STLהדגם יוצא לקובץ 

 . raftמ"מ. ללא  0.3הגדרות הדפסה כלליות: עובי שכבה 

  (."אות ר' בטכניקת "רחיצה)הדגם הודפס שוכב משום שהדפסתו בעמידה אינה ישימה 

ימד, לכן נעשה שימוש בטכניקת יצרת כאמור, בגלל מורכבות הדגש היו קשיים בעצם ציורו בתלת מ

 ןכיוו)תלת מימד מתמונה דו מימדית. כמו כן בתהליך ההמרה נוצרו חורים אותם היה נדרש למלא 

. אפשר היה מראש להפוך את התמונה לשחור לבן ולבצע (שהתמונה המקורית לא היתה שחור לבן

 נקרקאד. כמו כן במהלך ההמרה את ה"ניקוי" בתוכנת צייר פשוטה, מה שיחסוך את תיקון הדגם בטי

 "שוטחו" העיטורים אותם היה צריך ליצור מחדש ע"י שימוש בצורות של טינקרקאד.  

 תמונות הדגם: 

 המודל בטינקרקאד  תוצר מודפס 

    

  

  

 

    


