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 חלק א' - תכנון יחידת לימוד נתמכת הדפסת תלת מימד

 

 תיאור הפעילות/יחידת הלימוד:  

דיפרנציאלית ושותפים בה מספר מקצועות לימוד.  העשרההפעילות המוצעת הנה פעילות 

 :השנה על ה"סתיו"-התלמידים ילמדו במסגרת לימודי עונות

 אמנות ממוחשבתמקצוע לימוד: 

 .לאחר דיון וסיעור מוחות שיתבצע בתחילת יחידת הלימוד נערוך "רשימה" של סממני הסתיו

)תוכנה לציור במחשב( את הסתיו כפי שהם חווים   Tuxpaintהתלמידים יתכננו ויציירו בעזרת תוכנת 

 אותו. 

 ההנחיות בתרגיל

 ציור רקע תואם צבעוניות "סתווית" .1

 (טים לפחות שקשורים לסתיו )חילזון, עננים, קשת בענן, עלי שלכת, חצב ועוד.יפר 3הוספת  .2

 יםהשמירה של העבודה תתבצע בשני שלב .3

 רקע .1

 טים ירקע כולל פר .2

  מחשבים/ מדפסת תלת מימדמקצוע לימוד: 

סתיו ה יפריטבאמצעותה דגם של אחד מ וייצרו Tinkercadהתלמידים יתכננו בעזרת תוכנת  .1

 מימדי.-מימדי לדגם תלת-, כך שלמעשה יתנסו בהעברה של איור דוTuxpaintב  ציירוש

 makerbotויעבירו אותו לתוכנת  stlקובץ ישמרו את הדגם כהתלמידים  .2

  "רחיצה" עקרונותלפי התלמידים יבדקו את הפריט  .3

 Makerbotתוכנת אמצעות ידפיסו את הפריט ב התלמידים .4

 

 פלסטית אמנותמקצוע לימוד: 

 התלמידים יעצבו קופסה "סתווית" 

 כרקע ליצירה הכיתתיתבקופסה יודבק  כל הרקעים שהילדים ציירו יודפסו ואחד נבחר .1

 תעוצב בהתאם לצבעים שנלמדו ההקופס .2

 טים המודפסים בתלת מימד  )פריט אישי של כל ילד(יישולבו הפר הבקופס .3

 להרחבה: אופציות נוספות

 לימוד ערבוב צבעים וצביעת התוצרים בעזרת צבעי אקריל 

 )יצירת קופסא אישית לכל ילד )במידה ויש זמן ותקציב להדפיס יותר מפריט אחד לילד 

 

 ותמקצוע  
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 .אמנות ממוחשבת 

  מחשבים/ מדפסת תלת מימד 

 אמנות פלסטית 

 

  אוכלוסיית היעד הינה ילדים עם הפרעות נפשיות הנמצאים במסגרת אשפוז במרכז  ו-דכיתות

בחתך דו גילי/ רמת  כלל-ךלבריאות הנפש נס ציונה ולומדים בבית ספר "דקלים" הלימוד נעשה בדר

 תפקוד ופניות ללמידה.

 

  ורקעסקירה כללית 

חיי היומיום בעולם העכשווי מורכבים ממסרים חזותיים רבי עצמה, לצד מסרים מילוליים. 

הדימויים החזותיים נוכחים במרחבים פרטיים ובמרחבים ציבוריים: במחשב ובאינטרנט, 

באדריכלות, בעיצוב ובתרבות בכללותה. מכאן, שבצד  ,בתקשורת, בפרסומות, ביצירה לגווניה

ח הדמיון והיצירתיות כמטרות מרכזיות של החינוך לאמנות, התגבשו בעשורים החשיבות של פיתו

. 'האחרונים מגמות המכלילות את עולם האמנות בתוך מסגרת רחבה יותר של 'תרבות חזותית

מגמות אלו ניתנות ללימוד, להבנה, לניתוח ולפרשנות באמצעות חינוך חזותי. כך הופכים 

ם פעילים, בעלי יכולת שיפוט של הייצוגים החזותיים שאליהם התלמידים מצרכנים סבילים ליחידי

 .הם נחשפים ויכולת לבקרם

שילוב האמנות עם המחשב והיצירה במדיה זו יחד עם שילוב של למידה ויצירה  בתוכנת 

 התלת מימד פותחים זוהר חדש ומרענן המעלה שאלות חדשות על מהי אמנות....

 

 מטרות לימודיות : 

יצירה עצמאית המבוססת הן על נשיאה באחריות עצמית של  -במסגרת סדנה הוראה יוצרת  .1

 .התלמידים והן על לימוד קבוצתי מובנה ומובל על ידי המורה

המורה יחשוף בפני תלמידיו מגוון מקורות השראה חזותיים באמצעות מצגות,  -הוראה עיונית  .2

 .רפרודוקציות וספרים, וכן אתרי אינטרנט

ית תוך יצירת סביבה המאפשרת ניסוי וטעייה; הכלה של מרווח טעות כחלק פיתוח חשיבה יצירת .3

 .מתהליך היצירה

העמקת ההיכרות של התלמידים עם טכניקות, טכנולוגיות מתקדמות וחומרים שונים; פיתוח  .4

 .היכולת לעשות בהם שימוש מגוון

תלמידים למימדי והעשרת יצירת האומנות במימד חדש המזמן -מימדי לתלת-המרת מודל דו .5

 , היתרונות והמגבלות שלו.לחוש ולהתמודד עם הייחודיות של כל מימדאפשרות 

 .אומנות משולבת היכרות של התלמידים עם סוגי מדיה שונים ושימוש בהם לצורך יצירת .6

 .והוצאה מן הכוח אל הפועלעידוד לביטוי אישי של התלמידים והתנסות בפיתוח הדמיון  .7

עודה   ליצירה של התלמידים עצמם וליצירות של תלמידים אחרים פיתוח ערכים של הקשבה וכבוד .8

 בשיתוף פעולה תוך הקשבה, כבוד ושיח.

 ה-ות דכית האמנות ומחשבים, מקצועללימודים חידת הלימוד המוצעת מותאמת לתכנית הי 
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 בחתך גילאים זה נלמדים 

 סקורה, צילום מיצב, קמרה אוב ,: תיאור ריאליסטי, פרספקטיבהמושגי יסוד בשפת האמנות

 .אמנות דיגיטלית, ועוד ,מבוים

יש תאור ריאליסטי של מקום, תוך כדי התייחסות לפרספקטיבה.  ביחידה שאנו מציעות

 וכל זאת תוך כדי למידה, חקר וביצוע היצירה באמנות דיגיטלית. התלמידים יוצרים מייצב

 עיצוב ועוד ,: תרבות חזותית, המחשב, פרסומותהמרחב הווירטואלי. 

 ישנה התעסקות במחשב תוך כדי עיצוב חלל משותף.ביחידה שאנו מציעות 

 סיפורים היסטוריים, נוף מקומי, לאומים ותרבויות בישראלולאום , מקוםהיסטוריה :. 

ישנה התעסקות בנוף מקומי )הציור בנושא סתיו מתייחס כמובן לסתיו ביחידה שאנו מציעות 

 בארץ ישראל על כל סממניו ואפיוניו(.

 

מתחילה ביסודות המימד -המחשב ותלת ,הנלמדים במקצועות האמנותלוקת הנושאים ח

חושנית ומעבר לשלבים מורכבים יותר של עשייה -ועוברת לתכנים רעיוניים. התנסות חומרית

 בכיתה תוך כדי הכרת החומרים והטכניקות המגוונים לצד נושאים, רעיונות ותכנים.

 

  משך יחידת הלימוד/הפעילות 

 מפגשים 5

 ציור הרקע .1

 ציור הפריטים .2

 כל ילד םעבודה פרטנית ע – Tinkercadעבודה  .3

 אישיהכל ילד על הדגם ם עבודה פרטנית ע – MakerBot הדפסה ב  .4

 ביחידת לימוד במסגרת שעור אמנות פלסטיתבקבוצה יצירת הקופסא ה"סתווית"  .5

 

  תיאור השיעור / הפעילות 

לציור  "יומר" לדו מימד, ידע זה  השנה על ה"סתיו"מדו במסגרת לימודי עונות להתלמידים  .1

ציור רקע תואם צבעוניות : )תוכנה לציור במחשב( ההנחיות בתרגיל  Tuxpaintבתוכנת

 "סתווית"

פרטים לפחות שקשורים  3הוספת יעברו לשלב השני: שצויר והרקע  ישמרו את התלמידים .2

 ד..ועו חילזון, עננים, קשת בענן, עלי שלכת, חצב: לסתיו 

 Tinkercadבעזרת תוכנת  ויעצבויתכננו  ,יעברו למתכונת של מפגשים פרטנייםהתלמידים  .3

. ציירו בשלב הקודםאחד מהפריטים אותם את מימד במחשב( -)תוכנה לציור ועיצוב תלת

, בהתאם למגבלות מימדי-מימדי לדגם תלת-מאיור דו יומר בצורה הטובה ביותרנבחר הפריט ה

 השליטה של הילדים.יכולת לוהתוכנה 

תוך כדי  MakerBotויעבירו אותו לתוכנת  stl ייצאו את הדגם, ישמרו אותו כקובץהתלמידים  .4

 ."רחיצה"ה עקרונות של  למידה ויישום
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 .MakerBotתוכנת אמצעות התלמידים ידפיסו את הפריט ב .5

  .יעצבו קופסה "סתווית"למידה קבוצתית ואופנות יעברו להתלמידים  .6

 .כרקע ליצירה הכיתתיתע"ג הקופסה יודבק ייבחר רקע אחד אשר שיודפסו מכל הרקעים  .7

 .הקופסא תעוצב בהתאם לצבעים שנלמדו .8

 .בקופסא ישולבו הפרטים המודפסים בתלת מימד  )פריט אישי של כל ילד( .9

 אופציות נוספות להרחבה:

 לימוד ערבוב צבעים וצביעת התוצרים בעזרת צבעי אקריל 

 ילד )במידה ויש זמן ותקציב להדפיס יותר מפריט אחד לילד( יצירת קופסא אישית לכל 

 

  הכנות נדרשות / ציוד נדרש 

שילוב מורה מקצועי/ מחנך ללימוד וחקר של הנושא הנבחר ה"סתיו" תוך דגש על צבעוניות  .1

 ומאפיינים ייחודיים לארצנו.

   Tuxpaintשליטה בתוכנת הציור  .2

  Tinkercad תלת מימד שליטה בתוכנת .3

  MakeBot   בתוכנת  שליטה .4

 מדפסת תלת מימד זמינה .5

 .בקבוצהיצירת הקופסא ה"סתווית" שילוב מורה לאמנות פלסטית ל .6

 

  מיומנויות נלמדות בעקבות היחידה 

 רגישות וחוויה אסתטית. ות, תפיסה מרחבית, פיתוח ביטוי אישי, דמיון וחשיבה יצירתית, יכולות טכני

כמו כן יינתן  .ממדית, יצירתית ומורכבת-ניתן מקום לחשיבה רביחידת לימוד זו מאפשרת מרחב שבו 

 מרחב לביטוי אישי בכלים חזותיים ולהתייחסות הוליסטית אל התלמיד. 

חווייתי. טיפוח הדמיון והחשיבה היצירתית של -ושיח-היחידה תורמת לפיתוח הרגישות לעולם החומרי

  כל ילד וילדה שהם מהמטרות המרכזיות בחינוך לאמנות.

 . הזקוקות לטיפוח ולתנאים תומכים ,דמיון והמצאתיות הם יכולות טבעיות בקרב ילדים

היצירה בחומרים שונים מקדמת פיתוח של מיומנויות טכניות, הבנה של אופני השימוש היעילים 

במכשירים ובחירה נכונה של החומרים לצורך השגת המטרות הרצויות לכל תלמיד. במקביל, היצירה 

שונים מאפשרת היכרות הולכת וגדלה עם העולם הסובב, ומעמיקה את הסקרנות לגביו. בחומרים 

תהליך היצירה מטפח את יכולת התכנון של שלבי העבודה. כל אלה מייצרים זיקה בין יצירה לחשיבה 

 .ולחקר

  הערכה מוצעת 

ת הערכה היא חלק בלתי נפרד מתהליך הלמידה וההוראה. היא משפרת את ההוראה ומקדמת א

הלמידה. משימת ההערכה מאפשרת לתלמידים להפגין ידע חדש שיצרו, ומהווה שיא לימודי 
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ותוצר חזותי המסכם  בהסבר מילולי המלוו התלמידיםשל  היצירההמייצר ארגון זמנים ותהליכים. 

 .את התהליך

, ושבמהלכה יש לבחון האם עמד יקטהגשת הפרושיחה שתהווה משוב עם  - קבוצתי /משוב אישי

  .התלמיד בהישגים המצופים. כל זאת בהתאם למספר השעות העומדות לרשות המורה

 תצוגהאופן ה, על העבודהאת התלמידים על ביצוע מעשי של העריך ניתן ל הערכה מעשית

  100-%0%להלן מחוון לדוגמה, בדירוג 

 30%עד  -השקעה ומוטיבציה 

 20%עד  -דמיון ומקוריות 

 30%ד ע -התמדה והקפדה על ביצוע 

 20%עד  -תוכן לצורה  בין קשר

 

 מקורות מידע 

  ,'60-61,עמודים  2012,אפריל  05" .הוראה וחינוך באמצעות אמנות", הד החינוך, גיליון 2012איתן, י 

 56-59,עמודים  2012,אפריל  05" .מי בכלל צריך חינוך לאמנות", הד החינוך, גיליון 2012עברון, נ', -כהן. 

  יסודי, למידה משמעותיתאגף א' לחינוך על:  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HighSchool/Lemida_Mashmaoutit/ 

 /משרד החינוך 2חוזר מנכ"ל עה,: 

-http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3

50.htm-1-3-1-2-2014-HoraotKeva/K/1 

 לימודים אמנות חזותית לבית ספר יסודי  תוכניות

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תכנון והדפסה -חלק ב' 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HighSchool/Lemida_Mashmaoutit/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/HoraotKeva/K-2014-2-1-3-1-50.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/HoraotKeva/K-2014-2-1-3-1-50.htm
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Omanut/tulyesodisofi2016.pdf
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 תוכננו שלושה דגמים של פריטים נבחרים מציורי הסתיו. הדגמים תוכננו  – תכנון הדגמים

נעשה ניסיון  .Tinkercadבתוכנת תוך שימוש מונחה ובתיווך אישי  עם כל ילד יםפרטני יםבשיעור

מימדי ולהתחקות אחריו כמה שניתן. הילדים התנסו בבחירת הצורות ששילובן -להיצמד לדגם הדו

 שלהן במרחב.  ארגוןבכן גם לשביעות רצונם וייצור ד

 באיכות ההדפסה נעשתה  – הגדרות ההדפסהDraft  מ"מ מתוך שיקולי זמן וחומר.  0.3בעובי

של מנחת הקורס, כיוון שלצערנו ארעה במדפסת  MakerBotבאמצעות תוכנת הדגמים הודפסו 

 .ספרית-הביתתקלה במדפסת 

 עבור הילדים בשלב  דגמים שונים הציבו התמודדויות שונות – הקשיים שנצפו בתכנון הדגם

עלה תסכול מסוים של הילדים על כך שלא היו מבחינתם מספיק  התכנון: בתכנון החצב למשל

בתכנון החילזון התלהב הילד מכך שמצא למציאות. יותר אבני בניה )צורות( כדי ליצור מוצג דומה 

ות מחושים. ניסיתי להסביר את אי היכולת של קונכיה אוטנטית, אך התאכזב של ניתן לעש

המדפסת להדפיס פס ניצב הן מבחינה פיזיקלית והן מבחינת העובי, אך הילד נשאר בתסכול 

 אפשר ולא ניסה להבין את ההסבר המדעי לכך...-מכך שאי

הדפסת הענן היתה המדויקת והקלה במיוחד. הילד הציע להדפיס גם טיפות וזה זימן שיח על 

בר בין הטיפות לענן ועל הצורך להוסיף לולאות לתלייה. הוא רצה לשים את הלולאה איך נח

באמצע גובה הענן אך הסברתי את הבעייתיות שתעלה בהדפסה זו והוא קיבל את עצתי לשים 

 את הלולאות בגובה אפס.

אבני הבניה במרחב וביחס אחד בכל שלושת הדגמים עם שלושת הילדים עלה הקושי לארגן את 

י. במיוחד היה מאתגר התכנון של החצב, כיוון שהגבעולים שלו נמצאים בזוית. הילדים לשנ

התקשו לעבוד בשלושת המימדים גם יחד )גובה, רוחב ואורך( והתקשו להבין שממבט מסוים זה 

 נראה להם מיושר וצמוד, אך כשסובבנו את המשטח הסתבר שהפריטים אינם צמודים כלל.

 ספרית. -והתאכזבו כשלא ניתן היה להדפיס במדפסת הביתשלב ההדפסה הילדים חיכו מאוד ל

כשהבאנו להם את הדגמים המודפסים הם התלהבו מהענן ומהחילזון והתאכזבו מעט מהחצב, 

שיצא דק וקשה היה להבחין בו בפרטים השונים. הלולאות של הענן היו דקות מידי וחלקן נשברו 

להדביק אותן בעזרת דבק חם, ובדיעבד רצוי היה  כשהסרנו את משטח הבסיס )רף?(, נאלצנו

 לעבות אותן יותר.
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 הקופסה עם רקעים מתחלפים 

 של ילדים שונים

 הקופסה מזוויות שונות


