
 למד"ע תל אביב

 

 

 

 עבודה מסכמת במסגרת הקורס

 הדפסת תלת מימד

 

 

 

 

 שם המרצה: לאורה לוין

 

 ות:שימג

 .אהובה ל

 .עדי כ

 

 

 

 

 2019 יוני



 אומנות ומפתח הלב משולבת הדפסת תלת מימד. -נושא 

 ו. –ה  - כיתות

 חמישה עד שישה שיעורים. – משך היחידה

 תיאור קצר של הפעילות

 ירמידים ילמדו לצילהת דים יחשפו לאמנותו של קית' הרינג, יכירו את הסגנון והמסרים.התלמי

. בנוסף, ילמדו להשתמש שלהם ציור בהשראת האמן המעביר מסר אישיויצרו  דמויות בסגנונו

תוך שימוש בתמונה שהם ציירו וייצרו בטכניקת "מדו מימיד לתלת מימד" בתוכנת טינקרקד 

 תליון המביע ערך קבוצתי.

 מטרות על

 פיתוח שיח בין אישי וקבוצתי.

 ביטוי אישי וקבוצתי בסוגיות חברתיות.פיתוח 

 ביטוי אישי.התנסות ביישום ויזואלי של ערכים תוך 

של פיתוח יכולת חשיבה חזותית ויכולת לחבר בין מושגים ונושאים הקשורים לחייהם 

 התלמידים.

 חשיפה לידע על יצירות אמנות בנות זמננו ועל תפקידיה המגוונים של האמנות בחברה.

 פיתוח חשיבה יצירתית.

 פיתוח כישורים טכניים.

 מטרות אופרטיביות

 .האומן קית' הרינגהתלמיד יכיר את 

 התלמיד יסיק מסרים מיצירותיו של האומן.

 .ויתנסה בכך האומן התלמיד ילמד כיצד לצייר דמויות בהשראת

 התלמיד ייצור תמונה המעבירה מסר.

ש בטכניקת "מדו מימיד לתלת מימד" בתוכנת טינקרקד ויתנסה יכיר את השימוילמד ו התלמיד 

 בטכניקה זו.

 התלמיד יגיע למודעות עצמית לגבי ערך בו ירצה להתחזק.

 התלמיד יעבוד בשיתופיות ויכין תרשים של הערך הנבחר.

 את התרשים ויעביר אותו למחשב. הלתמיד יצלם



 .svgהתלמיד ימיר את התמונה לקובץ 

 התלמיד יצור סקיצה בהדפסת תלת מימד המבטאת ערך הנוגע אליו.

 סקירה כללית ורקע

יחידת הלימוד עוסקת בחיבור בין אמנות למפתח הלב ונותנת ביטוי לערכים דרך עיצוב במדפסת 

)אפשר לשלב  כיתות הטרוגניות בבתי ספר ממלכתיים. ו,-תלת מימד. התוכנית מיועדת לכיתות ה

 עם שיעור שפה ולצאת לערכים מטקסטים שכל קבוצה תקבל(.

הילדים יכירו את האומן קית' הרינג, את עבודותיו: הצבעים, הקווים, הצורות והמסרים שאפינו 

ויזואלית של תאר ויתנסו בשפתו היטי, קווי מאת עבודותיו.  ילמדו את המושגים: פופ ארט, גרפ

האמן. במקביל, התלמידים יעברו סדנא רגשית עם המחנכת / היועצת על הכרת העצמי, תכונות 

של שימוש בסיסי  אופי, ניתוח התנהגות במסגרת שיעורי מפתח הלב. כמו כן, התלמידים בעלי ידע

 וילמדו להעביר ציור ידני פרי יצירתם למחשב והעברתו לתלת מימד. בתוכנת טינקרקד

ו יורק ארה"ב והתפרסם בזכות ציורי הגרפיטי שלו על פופ ארט שחי ויצר בני  ' הרינג אומןקית

היה פעיל חברתית ושילב בציוריו מסרים של חברות, סבלנות, משפחה, קירות הרכבת התחתית. 

הרינג יצר שפה  .ונושאים פוליטיים קבלת האחר, גזענות, זכויות למיעוטים, לידה, שלום, מוזיקה

ייחודית לו ובה הוא שילב יצורים ודמויות בעלות תנועה עם סימנים גרפיים שונים. ניכרים גרפית 

שפתו הויזואלית הפכה למוכרת ורים וחזקים וציבעוניות נועזרת. בעבודותיו קווי מיתאר בר

בשפתו זו, עודד את הרחבת  .20-ברחבי העולם וחלק מהתרבות של המחצית השנייה של המאה ה

 ממחלת האיידס. 36מת בגיל הרינג  ם שרצה להעביר.המודעות למסרי

                                                          . 50 –זרם באומנות שהחל בבריטניה בשנות ה   –פופ ארט 

פירוש המילה אומנות. אמנות זו שמה במרכז את המוכר  –קיצור של המילה פופולארי ארט  –פופ 

 והפשוט ומעצימה אותו.  

מקורה מיוונית מהמילה "גרפאין" שפירושה לכתוב. אמנות זו היא עתיקת יומין  –גרפיטי 

הרומית ועד  ה עוד בימי האדם הקדמון בציורי מערות, דרך מצרים העתיקה, האימפרייהעוהופי

 היום. 

גרפיטי הם ציורים וכתובות המוצגים במקומות ציבוריים בעיקר ברחובות העיר שנועדו להעביר 

לצייר על קירות ברחוב זה פגיעה ברחוב ולכן  מסרים חברתיים שונים וההתנגדות לסדר הקיים. 

ים כמו שינאה זה מגיע לידיים הלא נכונות גרפיטי יכול להעביר מסרים לא טובשזה לא חוקי כ

 ואלימות.  

 הקו החיצוני של כל צורה.  –תאר קווי מ

 התאמה לתוכנית הלימודית

היחידה מתאימה לתוכנית הלימודים, באמנות ובמפתח הלב. מצד אחד הכרות עם אומן בעל מסר 

יבטים שונים ערכיים, היצירה מעשית. פיתוח לומד מומצד שני יאפשר  וזרם באמנות חזותי

 רגשיים, חברתיים ותרבותיים. טיביים,יקוגנ



 

 תיאור יחידת הלימוד

 1שיעור 

שונות של  יצירותל . התלמידים יחשפוסרטוניםו וזרם הפופ ארט באמצעות מצגת הכרת האומן

יסבירו כיצד הגיעו . האמן וינסו להסיק מתוכן ערכים ומסרים כגון: חברות, סבלנות ועוד

דוגמה או שתיים  אלמנטים הגיעו למסקנה זו(. לפרשנות זו )התלמידים יסבירו באמצעות אילו

במליאה, לאחר מכן כל תלמיד יבחר יצירה מבין היצירות התלויות בכיתה ויכתוב מה המסר 

 לדעתו? ומה גרם לו לחשוב כך? חזרה למליאה, דיון על הפעילות.

  2שיעור 

נת ציור ע"פ סגנון התלמידים יתנסו בהכהתלמידים ילמדו כיצד לצייר דמות בסגנון קית' הרינג. 

בו ינסו להעביר מסר שיבחרו. נציג את הציורים על הלוח תוך הדגשת קו, צורה וצבע,  האמן

סר שהתכוון התלמיד שצייר לבין מוהתלמידים ינחשו מה המסר בכל ציור. האם קיים פער בין ה

 המסר המתקבל? 

 

 3שיעור 

מחשב אישי. הסברת הטכניקה  מולהכרת הטכניקה מדו מימד לתלת מימד. כל תלמיד מתנסה 

דגש על כיצד מחפשים תמונה, איזה תמונה   –במליאה: כניסה לטינקרקד, בחירת תמונה 

ייבוא התמונה לטינקרקד, אפשרויות עבודה  ,svg –המרה ל  מתאימה. הורדת התמונה למחשב,

דע בסיסי ..( יוצאים מנקודת הנחה שלתלמידים יש ייטהעם התמונה )הוספה, החסרה, תבליט, חר

)יש להגדיר  ין מחזיק מפתחות כראות עיניו. יכבטכניקה, כל תלמיד  התלמידים יתנסו  בתוכנה. 

   מידות(.

 

 



 4-5שיעור 

חזרה על הטכניקה מדו מימד לתלת מימד ולימוד כיצד משתמשים בתמונה אישית שצוירה ידנית 

באמצעות קו מתאר עבר וברור. ציור על דף לבן בלבד, ציור רק  –והעברתה לטינקרקד. דגשים 

)אפשר להדגים כיצד מתקבלת התמונה כאשר מציירים על דף שאינו  תשומת לב לחוקי הרחיצה.

 חלק(.

עם כל צוות  הלאחר שהתלמידים עברו תהליך עם המחנכת ובו חילקה אותם לצוותים והגיע

דים שמתפרצים הם ירצו להתמודד הקשור אליהם לדוגמה: איפוק )תלמי להחלטה של איזה ערך

נוהגים בבריונות(, שיתוף בשיעור(, חברות )תלמידים שקשה להם להתחבר או תלמידים ש

ו לקבוצות ויתחילו לעבוד על יתחלקהתלמידים  תלמידים עם אגו שמתקשים לעבוד בצוות(. )

קית'  הדמויות של ציור הסקיצה בהשראת יתכנן את הפרויקט הסופי כל צוות .הסופי יקטהפרו

הרינג המביע את הערך הנבחר. את הסקיצה יצלמו, וימשיכו לעבוד על התוצר בתוכנת הטינקרקד. 

 עם הערך ובסוף נכין שרשרת ערכים לכיתה. / אובייקט לתלייה כל צוות ייצור תליון

 יש להגדיר גדלים מראש. 

 צילום שלבי העבודה



 



 



 

 צילום מסך + צילום התוצר

 



 צילום התוצר המוגמר

 

 הכנות וציוד נדרש

 מחשב ומקרן בכיתה.

 A4דפים בגודל 

 דפים בגודל רבע גליון.

 טושים / עפרונות צבעוניים.

 טושים שחורים עבים.

 מדפסת תלת מימד

 מחשבים לכל הילדים בכיתה.



 חשבון בטינקרקד.

 מייקרבוט פרינט. –תוכנת הדפסה 

 .טלפון נייד

 שבלונות של דמויות למי שרוצה/ צריך.

 מיומנויות הנלמדות בעקבות היחידה

 פיתוח חשיבה יצירתית.

 פיתוח ביטוי אישי.

שימוש  ,svgהמרת תמונה לקובץ  יכולות טכניות: צילום בטלפון נייד, העברת התמונה למחשב,

 טכניקת "מדו מימד לתלת מימד". –בתוכנת טינקרקד 

 עבודה בצוות ושיתוף פעולה.

 מילולית וחזותית. –תקשורת 

 העברת מסר דרך הציור )גרפיטי(. –מודעות תרבותית 

 כיצד פועלת מדפסת תלןת מימד. –חידוד ההבנה 

 הערכה מוצעת

כל המנחה יכין מצגת עם צילום התוצר המודפס של כל קבוצה והציור.  – פרזנטציה מול כיתה

 פר לכיתה על התהליך.תציג את התוצר, תסקבוצה 

יד כל תוצר עם כותרת הערך והסבר כיצר הערך בא לידי , כולל הסבר על תערוכה בבית הספר

 ביטוי בתוצר.

  



 מחוון להערכת התוצר

 ציון הערכה פירוט הקריטריון קריטריון להערכה

השתתפות חברי הקבוצה, שתוף פעולה בין חברי  עבודת צוות

 הקבוצה.

15%  

  20% דיאלוג מול המנחים, יישום הערות, פיתוח הרעיון. תהליך העבודה

הגעה לתוצר סופי, עיצוב, המצאות של התכנון  תוצר סופי

 והמוצר המודפס.

20%  

ר עמידה בפני כיתה, דיבור ברור ורהוט, העברת מס הצגת התוצר

הסבר הדגם   ברור, ייצוג של כל חברי הקבוצה.

בכתב כאשר שם הערך זה שם התוצר והסבר קצר 

 וברור כיצד הערך בא לידי ביטוי בדגם. 

20%  

  10% .הגשת תוצרים בזמן עמידה בלוח זמנים

רפלקציה של 

 התלמיד

קשיים, הסקת מסקנות, התמודדות עם בעיות, 

חוויות, נקודות לשיפור, חוזקות, מה למדתי 

 מהתהליך, מה למדתי על עצמי בתהליך. 

15%  

 

 קורות מידעמ

 –מדריכים מהקורס 

 xmMphbacXFBdWxKc0hVS3M-https://drive.google.com/drive/folders/0BzA4 

 אנציקלופדיית אאוריקה

https://eureka.org.il/ 

 - חזותית לבית הספר היסודיתכנית לימודים באמנות 

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Omanut/tulyesodisofi2016.pdf 

-במפתח הלב  תכנית לימודים

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/MafteachHalev/MafteahLev

.htm 

 הדגם

התכנון הבסיסי ידני, הועבר לתוכנת הטינקרקד בעזרת שימוש בטכניקת "מדו מימד לתלת 

מימד". בתוכנת הטינקרקד הגדרנו מידות תוך שמירה על פרופורציות נכונות של הציור. החסרנו 

 קווים מיותרים והוספנו טבעת לתלייה.

 ללא ראפט. –הגדרות הדפסה 

https://drive.google.com/drive/folders/0BzA4-xmMphbacXFBdWxKc0hVS3M
https://eureka.org.il/
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Omanut/tulyesodisofi2016.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/MafteachHalev/MafteahLev.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/MafteachHalev/MafteahLev.htm


 קשיים בתכנון הדגם

 להעלות רעיונות לציור עם האלמנטים המבוקשים שיעביר מסר ספציפי.

 קווים מיותרים, לשלוט בעובי הקו.לצייר ביד חופשית בצורה ברורה ללא 

 ולבחון את הציור ע"פ חוקי הרחיצה לפני שליחתו להדפסה.לשים לב שיש מגע בין כל הקווים 

 

 טיפים לתכנון

 ולעודד שיתופי פעולה בין צוותים. לערוך סיעור מוחות 

טושים, לבחור בחר לצייר בעיפרון ורק אז לעבור לנטיוטות בעיפרון. כשמגיעים לציור לתכנן על 

 .)עוביים שונים( טושים לעבודה לפני ולהחליט מראש באופן מושכל באיזה טוש משתמשים לכל קו

 לבדוק שאין סימני מריחה.

 לבדוק שהציור אכן מעביר את המסר הרצוי לפני ההדפסה.

 לצלם באופן ברור )שהפוקוס במקום הנכון( על משטח לבן כדי שלא יהיו עודפים.

 

 

 

 

 

  

 

  


