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 . תיאור קצר של הפעילות / יחידת הלימוד:1

במסגרת פרויקט לימודי עיתונות בבי"ס יסודי )"האמנים" רמלה( שאני מעביר, אחד הדברים 

לילדים הוא המחשה של העולם הישן שממנו נולדה העיתונות. למעשה, המורכבים ביותר להעביר 

אותן מכונות דפוס  –שנים לאחור  15של כך והוא נמצא בסך הכל במרחק  העולם הזה אינו ישן כל

פו מורכבות גדולה מאוד בהכנת העיתון בשל שימוש בגלופות דפוס, בשונה מאוד כבדות, שכ

 מההדפסה הדיגיטלית הנהוגה היום.

כדי לאפשר לתלמידים להבין את מורכבות העולם הישן, מוצעת כאן יחידת לימוד דרכה יוכלו 

תון "כמו התלמידים ליצור גלופות פיזיות באמצעות מדפסות תלת מימד שישמשו אותן להדפסת עי

 פעם". 

יחידת הלימוד מערבבת בתוכה ארבעה שלבים: השלב ראשון כולל לימוד ההיסטוריה של העיתונות 

והכרות תיאורטית עם מורכבות ההדפסה בעולם הישן; בשלב הבא, כפי שיפורט בעבודה זו, ילמדו 

ילדי הפרויקט את טכניקת השימוש במדפסת תלת מימד; בשלב השלישי יתכננו הילדים ויכינו 

על פי גודל הפונט הנדרש בעיתון )פונט קטן לגוף  –אותיות בהיקפים וגדלים שונים  גלופות של

לדוגמה  –עד גלופה קבועה לשימוש בתדירות גבוהה )שם העיתון והכתבה, פונט גדול יותר לכותרת( 

 "ידיעות אחרונות"( כזה המופיע כל יום בעמוד הפותח של העיתון.

בגלופות שהוכנו לצורך הכנת עמוד עיתון, תוך כדי סידור בשלב הרביעי והאחרון ישתמשו הילדים 

 האותיות, מריחת הדיו על הגלופות ועד העברת מכבש על נייר ההדפסה.

הרציונל מאחורי עבודה זו הוא להעניק לתלמידים ידע נוסף בדמות למידת טכניקת הדפסה בתלת 

את הדפסת עיתון בעולם הישן הטכניות הרבות המלווה  מימד, ותוך כך להמחיש עבורם את הבעיות

)לדוגמא: גלופה שבה האותיות לא מובלטות בגובה שווה יגרמו בהדפסה לאות חסרה; טעות הגהה 

נכונה ובמקומה שיבוץ של אות חדשה, תוך מריחת דיו -תיאלץ החלפה פיזית של האות הלא

נים של מחודשת והדפסה מחדש של העמוד כולו(. המחשה זו תבהיר את הקשיים בלוחות הזמ

הדפסת עיתון, ההשלכה של טעות הגהה, המורכבות של שיבוץ תמונות בעיון המודפס באופן זה 

 ועוד.

בסוף הפעילות מומלץ על פעילות המשך, במסגרתה יסיירו הילדים בבית דפוס המשמש כיום את 

 בחון את השוני הרב בהדפסה בה הם התנסו בכיתה.מערכות העיתונים על מנת ל

 . מקצוע: 2

פרויקט  עילות מתוכננת עבור תלמידי יסודי במסגרת פרויקט עיתונות, בי"ס "האמנים" רמלה.הפ

ותחת הגג של רכזת לימודי העברית  העיתונות מתקיים כפרויקט משלים ללימודי השפה והעברית

 ספרי מודפס ודיגיטלי.-בסיום הפרויקט מייצרים התלמידים עיתון בית בביה"ס.

שבועות, בכל שבוע מתקיימת יחידת לימוד אחת ארוכה )שעה  15-ל הפרויקט מתוכנן בסך הכל
 וחצי( רצופה.

 . כיתות:3

פרויקט עיתונות מתקיים על בסיס קבוצות מצוינות במסגרת לימודי העשרה בבי"ס "האמנים" 

 ברמלה. 



תלמיד אחד מכל  –ילדים משלוש שכבות גיל  15פרויקט אורך חצי שנת לימודים וכולל מחזור כל 

  ו'.-מכיתות ד', שני תלמידים מכל אחת מכיתות ה' אחת

 :מטרות לימודיות ורציונל. 4

o  כאמור, במסגרת פרויקט לימודי עיתונות בבי"ס יסודי המטרה של הפעילות היא לייצר

  באמצעות טכניקת הדפסה בתלת מימד המחשה היסטורית של הדפסת עיתון.

מרשתות  –הדיגיטלי על שלל הפלטפורמות שלו התלמידים חווים היום את עולם העיתונות 

חברתיות, אתרי אינטרנט, פודקאסטים, רדיו. אבל יודעים מעט מאוד על ההתפתחות המואצת 

של העולם הזה, שנשען על העיתון המודפס. השינויים שחלו לפני כעשור וחצי בתהליך ההדפסה 

צעות חזרה לבסיס של עולם הם גם אלו שאפשרו לפתח עיתונים כפי שאנו מכירים כיום. באמ

עולם העיתונות הכיר את העיתונות והתנסות פיזית ביצירת עיתון מגלופות יוכלו התלמידים ל

   על הדרך יוכלו התלמידים בפרויקט להיחשף לעולם ההדפסה בתלת מימד. כפי שהיה.

o  שיעורים בני שעה וחצי כל אחד 4ההיבט ההיסטורי של היכרות עם עולם העיתונות מכיל – 

 שלושה מתוכם יוקדשו לפעילות ההדפסה בתלת מימד. 

o  שיעורים אלו יתנסו התלמידים בהדפסת עיתון פיזי באמצעות גלופות, כמו פעם,  4באמצעות

 כאשר את הגלופות עצמם הם יכינו באמצעות הדפסה בתלת מימד.

o מנטים:שלב התכנון של הגלופות יצטרך להביא לידי ביטוי את ההבנה של הילדים במספר אל 

עליהם להבין ולתכנן כך שיהיו מספיק  –א. כמות הגלופות הנדרשת להכנת עמוד עיתון; כלומר 

 ;אותיות מכל גלופה על מנת שיספיקו לעמוד שלם

לכותרת, טקסט  על מנת לייצר מצב של טקסט רגיל, טקסט –ב. תכנון של גלופות בגדלי פונט שונים 

 לכותרת ראשית וכו';

שימוש על בלט קבוע על מנת  –נתונים הטכניים בזמן ההדפסה תוך התחשבות בג. תכנון גלופות 

 מדויקים שימנעו הדפסה לא אחידה; לייצר שורת אותיות בגבהים

על  האותיות בהדפסה מופקות בכתב ראי –ד. התמודדות עם סידור והכנסת אותיות ב"כתב ראי" 

 מנת לייצר כתיב רגיל בהדפסה;

, Tinkercardשימוש בתוכנת  –הדפסה וטכניקות הדפסה בתלת מימד התמודדות עם כללי הה. 

Makerbot Print ."הבנה והיכרות של "חוק הרחיצה , 

o  הקניית ידע על פי תיאוריית מעבדת הלמידה הקונסטרוקציוניסטית של ד"ר סימון פאפרט- 

ככלי חיוני  דיגיטליעשייה, טכנולוגיה כחומר בנייה, כיף קשה, שימוש בעולם  למידה על ידי

 .לעתיד של התלמידים שלנו

o .התמודדות עם ארבעת שלבי העבודה: למידה, תכנון, ביצוע, משוב 



 ונות הישן לזה של ימינו:תמעבר מעולם העי

 



 . התאמה לתוכנית הלימודים:6

כלולה בתוכנית הלימודים. עם זאת, היא מתוכננת כפרויקט העשרה במסגרת  איננההפעילות 

 לימודי השפה והעברית כאחד ממספר פרויקטים שמפעיל ביה"ס בתחום זה. 

ו'(, הוא מכוון כהעשרה ל"קבוצת מצוינות" -שכבות גיל משותפות )ד' 3מאחר והפרויקט מכיל 

 ת ובשיתוף עם רכזת העברית והשפה בביה"ס.כאשר התלמידים נבחרים על ידי המחנכים בהתייעצו

 . משך יחידת הלימוד/ הפעילות:7

 הפעילות מתוכננת עבור תלמידי יסודי במסגרת פרויקט עיתונות, בי"ס "האמנים" רמלה. 

 שבועות )בכל שבוע מתקיימת יחידה רצופה של שעה וחצי(. 15 –המשך הכולל של פרויקט העיתונות 

, במסגרת שלב )ראה למטה( בשליש הראשון של הפרויקטהדפסה בתלת מימד משובצת 

עם זאת, יש להיערך לכך שהנושא ידרוש  מפגשים. 4ללת בסך הכל ו"ההיסטוריה של העיתונות" וכ

 יחידת לימוד נוספת. 

 

 נושא נלמד שבוע יחידת הוראה

 עיתונות ו"העולם הישן" בדפוס -מבוא   1שבוע  היסטוריה של העיתונות

 Tinkercardמבוא והכרת תוכנת  –הדפסה בתלת מימד  2שבוע 

  Tinkercard-המשך עבודה ב –יצירת דגמים ראשוניים  3שבוע 

 והדפסת דגמי אותיות לגלופות  Makerbot Printהכרות ולימוד  4שבוע 

 שימוש בתוצרי הגלופות והכנת עמוד עיתון לדפוס מגלופות תלת מימד  5שבוע 

 הצגת סוגים שונים של עיתונים ועמודים –איך בנוי עיתון  6שבוע  עבודת העיתונאי

 לימוד ותרגול – ידיעה בעיתון תכתיב 7שבוע 

 בחירת כותרות וכותרות משנה 8שבוע 

 איך יוצאים לראיון שטח –שלבי הראיון  9שבוע 

 יציאה לסיור כעיתון "גלובס" 10שבוע 

פרויקט  –הכנת עיתון 

 סיום

 בחירת נושאים לעיון וחלוקת משימות  11שבוע 

 מעקב אחרי התקדמות, איסוף חומרים ועריכה ראשונית 12שבוע 

 המשך איסוף חומרים ועריכה 13שבוע 

 עריכה סופית, הגהות ועימוד 14שבוע 

 הגהה סופית והדפסה 15שבוע 

 

 . תיאור השיעור / הפעילות:8

o  למידה במדעים: הצגת הנושא הנלמד, הצגת שיטת העבודה תיעשה באופן הדומה לשיטת

טיפוס / תוצר -"הבעיה"/ משימה, תכנון בדף בניית המודל בתוכנת תלת מימד, הדפסת אב

 בחינת התוצר.

o  לכל זוג מחשב אחד. –השיעור יתקיים בזוגות 

o  אופן השיעור והקנייה תיעשה בשיטה של למידה תוך כדי עשייה / בניית הידע

constructivism -. 

o כלי למורה להמחשת מושגיםיעורים ייעשו על פי גישה של הש 

 : 1+2שיעורים 



המשך  –; יצירת דגמים ראשוניים Tinkercardמבוא והכרת תוכנת  –כללי: הדפסה בתלת מימד 

 .Tinkercard-עבודה ב

o  יוקדשו להסבר קצר על מדפסות תלת מימד והאפשרויות שהן פותחות בפני שיעורים אלו

 העולם המודרני. 

o התלמידים יכירו את תוכנת ה-Tinkercard  על פי ובשיעור הראשון ייצרו דגמים ראשוניים

ידי -כאשר את ההדפסה עצמה של הדגמים תיעשה על – בתוכנה עצמהבחירה חופשית 

 המורה.

o  בשיעורים אלו יפיקו התלמידים הצגת הנושא הנלמד, הצגת "הבעיה" / משימה, תכנון בדף

 ת מימד.בניית המודל בתוכנת תל

o "לימוד חוק "הרחיצה. 

o  משימת הבית של התלמידים תהיה לייצר ריבוע בעל שש פאות, שבכל  1בסוף שיעור מספר

 פיאה יושב תבליט אחר )שידמה בהמשך את האותיות שעל הגלופות(.

o  ריבועים בני שש פאות,  5משימת הביתה של התלמידים תהייה לייצר  2בסוף שיעור מספר

בסך הכל כל תלמיד ייצור  –ב' -א'-תבליטים המשקפים את אותיות השבכל פאה יושבים 

 ב' ואותיות סופיות. -א'-כל אותיות ה –את כלל האותיות על פני חמש קוביות 

o של: לפתרוןהגיע התמודד ולבשיעורים אלו התלמידים יצטרכו ל 

 (.flip-עבודה עם אותיות בכתב ראי, ובהמשך ליצור אותיות כאלו )שימוש ב -

פערים בגלופות  וייווצרעל מנת שלא  ההקוביילמיקום האותיות על פני  פתרוןתן מ -

 : שימוש במרכוז האותיות על פני כל אחת מהפיאות(פתרון)

ליצירת אותיות בגדלים שונים שמשקפים גדלים שונים של כותרות ופונטים  פתרוןמתן  -

 בעמוד העיתון המודפס(

o הילדים כמה טכניקות )ליטופיין, מילוי כפרטי  טכניקות בתלת מימד: ניתן להציג בפני

בביצוע בטכניקה אחת לצורך  נתמקדאבל  מימד(.-מימד לתלת-עיצובי מעבר של תמונה מדו

 (.3D-ל 2Dמימד לתלת מימד )-העבודה: מעבר של תמונות מדו

 : 3 שיעור

 והדפסת דגמי אותיות לגלופות.  Makerbot Printכרות ולימוד יהכללי: 

o יוקדש ללמידת תוכנת ה שיעור זה-Makerbot Print  .והגדרות הדפסה במדפסת תלת מימד 

o  התלמידים ימשיכו לייצר אותיות לגלופות, כאשר לפני כן יבצעו תכנון במסגרתו יצטרכו

להגיע למסקנה כמה קוביות עליהם להדפיס על מנת ליצור בנק אותיות מספיק לצורך 

 הדפסת עמוד עיתון.

o  שיהווקבוצה אחת ליצירת קוביות  –פי משימות ההדפסה של הגלופות הקבוצות יחולקו על 

קבוצות ליצירת קוביות שיהוו את הכתב  4גלופות להדפסת כותרות )פונט גדול יותר(, 

הרגיל )פונט קטן(, קבוצה אחת תייצר גלופה לכותרת הראשית של העיתון שאמורה לחזור 

 אחרונות"(. על עצמה בכל יום מחדש )דוגמה לכותרת: "ידיעות

o .ביצוע הוראות בטיחות לפני שימוש במדפסת 

o  במהלך השיעור יתחילו, על פי מוכנות של הזוגות, לשלוח בעצמם להדפסה ולהכין להדפסה

 עתידית.



o .התלמידים יצפו במהלך השיעור בהדפסה אונליין במדפסת שתוצב במרכז החדר 

o ות שהוגדרה עבורו, על פי משימת הבית: כל זוג יצטרך להמשיך ולייצר את כמות האותי

יכתבו בבית ארבע כתבות שיהוו  -זוג אחד ייקבע כעורך   גדלי הפונטים שהוגדרו לגלופות.

 את הכתבות שיודפסו מאוחר יותר בהדפסת הסיכום.

 : 4 שיעור

 כללי: הדפסת עמוד עיתון באמצעות הגלופות שהוכנו

o  .השיעור יוקדש לסידור עמוד עיתון מלא על פי הכתבות שהוכנו על ידי העורכים 

o  לסדר את האותיות שיצרה בהתאם לכתבות שנכתבו. שיידרכל קבוצה 

o .מריחת דיו על אותיות הגלופה 

o .הדפסה של עמוד 

o  תיקוני הגהה ושינוי מיקום על פי צורך בגלופה.  –תיקונים 

o .משוב והפקת לקחים 

 דרשות / ציוד:. הכנות נ9

o ( תעבוד במעבדת מחשבים, על בסיס שני תלמידים למחשב. 14הקבוצה )ילדים 

o ( בחדר המחשבים. 4מדפסת תלת מימד אחת תוצב בתקופת ההתלמדות והשימוש )שבועות 

o .יצירת "אזור עריכה" שבו ירוכזו כל הגלופות על פי גדלי אותיות 

o  ועליו קופסת עריכה מחולקת לשורות שתכיל "שולחן עריכה" להכנת עמוד העיתון המודפס

 את כל האותיות בעמוד.

o  דיו בשני צבעים בכמות מספקת להדפסת עמוד עיתון מלא + נייר דק המדמה נייר עיתון

צבע דיו אדום לגלופת הכותרת עם שם העיתון, דיו שחור ליר  –)ניתן לשחק עם הצבעים 

 האותיות(.

o  כל הלינקים והתכנים הרלוונטיים.יצירת קובץ למידה מקוון שבו ירוכזו 

o  יצירת קובץTinkercard .משותף שאליו יועלו התוצרים של התלמידים ובו יישמרו 

 . מיומנויות נלמדות בעקבות הפעילות:10

o .רכישת מיומנות אקדמית: למידת ההיסטוריה של מקצוע העיתונות 

o .לימוד ויצירת שלבי ביצוע: משלב התכנון, הביצוע, והמשוב 

o ושיפור תפישה מרחבית. לימוד 

o  מיומנויות רכות: יצירתיות, פתרון בעיות, תקשורת בין אישית, קבלת החלטות, סובלנות

 ל"כישלון".

o  יצירה של מוצר פיזי )עיתון( דרך למידה טכנית  –יכולת "העתקה" מתיאורטי למוחשי

 ותיאורטית של הדפסת תלת מימד. 

 . הערכה מוצעת:11

o  :בעיות,  פתרוןמשלב התכנון, יינתן משוב לכל הכיתה על הביצוע על פי פירוק לשלבים

 יצירת המודל הסופי.



o  מה למדתם מהתהליך? מה  –המשוב ייערך באמצעות שיתוף התלמידים תוך הצגת שאלות

אתם יכולים להגיד עכשיו על התהליך של יצירת עיתון בעבר? איזה חלקים במהלך הביצוע 

ורכבים/מהנים/מלמדים עבורכם? איזה בעיות התרחשו שלא צפיתם אותן היו הכי מ

 מראש?

o  הערכה תינתן לתלמידים כקבוצה )מאחר ואנו עדיין רק בתחילת הפרויקט( ותתייחס

בציה, סביבת למידה, התמודדות עם ילמדדים הבאים: שיתוף פעולה בתוך הקבוצה, מוט

איכות התוצר; מעבר בין תכנון  –ר סופי , תכנון, ביצוע ותוצפתרונותבעיות ויכולת מתן 

 לביצוע.
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