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 infillשם הפעילות: תריס 

 מכללת קיי - ., מירב א., ביאטריס ע.שמות היוצרים: יאיר ס

  

 תיאור קצר

של תוכנת  infillהיחידה המתוארת היא למעשה פרויקט הדורש, בין השאר, היכרות עם תכונות ה

פשוטה של החל מהדפסה  -ההדפסה. היחידה יכולה להיות מותאמת לגילאים ולרמות קושי שונות 

( וחיבורם ל"וילון" ועד בניית תריס משוכלל infillחלקים )צורות עם חורים להשחלת חוטים באיתור 

)עם שכבות וצירים( שיכול להשתנות בהתאם לפונקציות הפרקטיות )כמות האור( והאסתטיות )צורת 

ם בהתאם לגיל, רמת היטלי הצל( הרצויים בשעות שונות של היום. כמו כן, ניתן ליצור הדגשים לימודיי

למידת ההדפסה כדיסציפלינה )דגם ההוראה השני(,  -הקושי הרצויה הדיסציפלינה בה נלמד השיעור 

אך גם מתמטיקה )קנה מידה, צורות הנדסיות, שטחים, היקפים, חיבורים(, אומנות )היטלי הצל, 

ת השמש במהלך היום משרביות בתרבויות שונות ובאומנות, שילוב צורות, צבע(, גיאוגרפיה )זוויו

 ובעונות שונות( וכל שילוב ביניהם. 

ברמת הקושי הנמוכה יותר, הכיתה כולה תבנה תריס אחד בהתאם להקשר אותנטי )למשל רמת אור 

במסגרת דיון כיתתי יתוכננו צורות אפשריות של אריחים,  -רבה מדי להקרנה, צורך אסתטי וכולי( 

בוצה תעצב אריח או מספר אריחים לפי התכנון ובהתאם הגודל ואופני ההתחברות הרצויים וכל ק

לדגשים הרצויים )גודל, היקף, סוג ההיטלים, וכולי(. ברמת הקושי הגבוהה ביותר מדובר בעיצוב 

מוצר )עיצוב תעשייתי( בה ניתן לחלק את חלונות הכיתה כולה בין קבוצות )אפשרות לתחרות( וכל 

האור )אפשר להגדיר מראש אילוץ לאחוז האור/צל  הקבוצה תיצור במשותף תריס השולט בכמות

הנדרשים או להתאמה לפונקציות שונות של החדר( ובמראה באמצעות צבעים וצורות של האריחים 

חיבור בין החלקים )צירים מסוגים  -ושל היטלי הצל הנוצרים. באמצעות התהליך תיעשה חשיבה על 

חפיפה של צורות, היבטים פונקציונליים ככמות  שונים והזזה של כל חלק(, עיצוב הדפסים באמצעות

החציצה והצל הרצויים למוצר עצמו. ניתן להרחיב את הלמידה גם להתייחסות לשיווק ולמכירה של 

 מוצר "שכזה".

 נושא

 עיצוב תריס מעוצב ו/או משתנה לפי פונקציות שונות של אור ועיצוב דפוסי צל. -פרויקט כיתתי 

 כיתה

החל מכיתה ה', אם מדברים על  -שוט )הדפסה וחיבור של רכיבים זה לזה( אם מדובר ב"וילון" פ
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עיצוב מורכב יותר )בניית תריס בצירים נעים( על תיכוני. כפי שנכתב בתיאור הפרויקט יכול להתאים 

 הדפסת תלת מימד, הנדסה, אומנות, מדעים ועיצוב. -למגוון שיעורים 

 רמת קושי

 משתנה לפי דרישות הדגם המבוקש.

 גישה חינוכית

בין הגישה השנייה )דגש על העיצוב( ושלישית )הדגשת נושאים דיסציפלינריים שונים או לימודי 

 עיצוב( 

 משך הפעילות

(, הבנת Curaו TinkerCadלמידה בסיסית )לא יותר( של הכלים ) -שלושה שיעורים לפחות 

ידי המורה או כל שילוב הדרישות של המוצר, חשיבה )עצמאית על ידי הקבוצות או הקנייה על 

למשל משרביות  -ביניהם בהתאם לגיל ולרמת הלומדים( על התוכן הרצוי )בהתאם לדיסציפלינה 

באומנות, זוויות השמש בגיאוגרפיה(, תכנון ויצירת דמו בשקפים, עיצוב )הדפסה מחוץ לזמן 

 השיעור(, תיקונים, הרכבה, המשגת הנושאים הלימודיים ורפלקציה על התהליך

 ומנויות קודמותמי

 מיומנויות מחשב ומידענות בסיסיות

 זמן הדפסה )בין השיעורים(

( ולכן לא מדובר בהדפסה מורכבת. אם מדובר infillהרכיבים הם דקים וחלולים ) -בהתאם לתכנית 

בתריס כיתתי עם שכבה אחת מדובר בשעות בודדות, כולל תיקונים; אם מדובר בתלמידי עיצוב 

לונות ובמספר שכבות מדובר בהדפסה שיכולה לקחת מספר רב של שעות. המתחרים על מספר ח

מכיוון שמדובר בלומדים בוגרים, הם יכולים לנהל את תהליך ההדפסה של הכיתה אך נדרש זמן בין 

 המפגשים )לא יותר ממפגש שבועי(.

 ציוד נדרש

 מדפסת תלת מימד ●

 רצוי מספר סלילים בצבעים שונים -פילמנט  ●

 ר לאינטרנטמחשבים עם חיבו ●

 TinkerCadחשבון כיתתי לתוכנת  ●

 (infillהמוגדרת למדפסת בכל מחשב )להיכרות עם דפוסי ה CURAתוכנת  ●

 מטר וסרגלים -כלי מדידה  ●
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שקפים, חוטים, טושים לא מחיקים, מספריים, דבק דו צדדי,  -חומרים לבניית דגם  ●

 סלוטייפ, סיכות מסוגים שונים )לחיקוי צירים(

ליסט וילון או חומרים למשקוף, חבלים ואם עובדים עם צירים  -התריס תשתית להקמת  ●

דבק, צירים )מסוגים שונים( ברגים, מברגים, קאטרים, פטישונים )משתנה בהתאם  -

 לתכנון(

 חומרים לניהול המדפסת )פילמנט בצבעים שונים, קאטר, שפכטל, דבק יוהו( ●

 

 מטרות לימודיות

הם נעשה הפרויקט. למשל, פרויקט לבית ספר יכול לקשר בין בהתאם לגיל ולמסגרת השיעורים שב

אומנות )היכרות עם אומנות המשרביות( לגיאוגרפיה )הבנת זוויות השמש במהלך היום והעונות 

 הנלמד בלימודי האקלים(. 

בלימודי עיצוב על תיכוניים המטרה היא עיצוב פונקציונלי ואסתטי של מוצר ואפשר גם להרחיב 

 שיווקיים וכלכלייםלהיבטים 

 מיומנויות נוספות

 שיתוף פעולה, ביקורתיות, יצירתיות, מידענות

 הכנות המורה -לפני הפרויקט 

 היכרות עם תוכנת המידול וההדפסה ●

 בהתאם לתכנית( …. הבנת עומק של התחום הנלמד )משרביות, זוויות שמש  ●

 (אמצעי המחשה שונים בהתאם לגיל, לרמה ולמטרות )לא בהכרח צריך ●

 

 מיומנויות נדרשות בטינקרקד או בתוכנה אחרת

 שימוש בצורות בסיסיות בטינקרקד ●

 Curaבתוכנת ההדפסה  infillעיצוב  ●

   

 פירוט מהלך היחידה

 תלמידי בית ספר יסודי -ברמת הקושי הנמוכה ביותר 

למשל יצירת מוצר קטנטן בהדפסה ) - infillהיכרות בסיסית ביותר עם תוכנת המידול ואפשרות ה

 כיסוי לפנס בדוגמאות שונות(



 

 laura@3dprint-ed.com        052-8904209              7635421רחובות,  15רח׳ חנקין 

אפשר  -למשל אם הפרויקט נעשה בשיעור אומנות אפשר להכיר משרביות  - הצגת העניין הלימודי

לבקש הלומדים לחפש ברשת צורות שונות של הצללה, להכיר את משרביות ממדינות שונות בעולם. 

 התנסות בהיטלי צל שונים עם כיסויי הפנס שיצרו.

 הצללה דקורטיבית של חלון הכיתה.  - ויקטהצגת מטרת הפר

מדידת החלון וחשיבה על החלוקה לאריחים שונים )חשיבה על גודל האריחים בהתאם  - תכנון כיתתי

למספר הקבוצות ובהתחשב בגודל המדפסת; על צורות שיכולות להתחבר אלה לאלה; על אופן 

הנכנסת דרך החלון במהלך היום והתנסות החיבור וכולי(. דיון על כמות האור הרצויה על כמות האור 

וירטואלית )בתוכנת ההדפסה( באחוזי מילוי שונים. אפשר לעשות צילומי מסך ולהדפיס על שקף 

ולראות את ההשתקפות של האחוזים השונים. בחירה כיתתית של הצורה/הצורות המודפסות, על 

 אופן החיבור ועל מידת ההצללה.

ים עליהם החליטה הכיתה, כל קבוצה מתכננת אריח. התכנון כולל במסגרת האילוצ - תכנון קבוצתי

התייחסות להיטל הנוצר, לעיצוב הייחודי הקבוצתי )צורה, טקסט וכולי על גבי האריח(, לצבע )במידה 

 ויש מספר סלילים(.

  הדפסה

 בדיקת האריחים )אפשר לשלב עם הערכה עצמית שיטתית( ובמידת הצורך תיקון

 התקנת התריס

 המשגת הנושאים שנלמדו - ורפלקציהדיון 

 תלמידי עיצוב תעשייתי -ברמת הקושי הגבוהה ביותר 

יצירת מוצר קטנטן בהדפסה )למשל  - infillהיכרות בסיסית ביותר עם תוכנת המידול ואפשרות ה

 תחתיות לספל בדוגמאות שונות(

פונקציונליות )מבנה הצללה דקורטיבית של חלון הכיתה. חשיבה על  - הצגת מטרת הפרויקט

דפוסי הצל, צבע, חומר(.  -גודל התריס, רמת ההצללה, גודל וסוג הצורות; אסתטיקה  -התריסים 

 חלוקת הכיתה לקבוצות וקביעת תנאי התחרות:

 שליטה על רמת האור הנכנסת בהתאם לצרכים )אפשר לקבוע עבורם או לגבש בדיון( - 1תנאי 

 ע ההדפסה וכולידפוסי הצל, צב -אסתטיקה  - 2תנאי 

למידת תנאי האור בכיתה, סקר רשת לעיצוב ותכנון מידת האור הרצויה.  - תכנון קבוצתי ובניית דגם

הדפסת האריחים על גבי שקפים והנחתם זה על זה בכדי לראות בכל פעם את השינויים המתקבלים 

לות עם הזזת בכניסת האור דרך פתחי התריס )חשוך, מואר( וכמו כן התרשמות מהצורות המתקב

 התריסים. תכנון מחודש בעקבות ההתנסות בדגם ומידול בתוכנות.

 הדפסה

 בדיקת האריחים )אפשר לשלב עם הערכה עצמית שיטתית( ובמידת הצורך תיקון

 התקנת התריס
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 תחרות עיצוב

 חשיבה על אופנים לתמחור ושיווק -סקר שוק 

 המשגת הנושאים שנלמדו - דיון ורפלקציה

 תהרחבות אפשריו

ולהמשיך בתחום העיצוב )גם עיצוב המוצר( ולעצב  infillניתן להשתמש ביידע מתוך ההכרות עם ה

למשל ספסלי גן, שיהיו יפים אך גם נוחים לישיבה, עיצוב סורגים לחלונות, עיצוב גדר חיצונית 

 בהתאם למקום הספציפי ושליטה בפתחי מרווחי הגדר ועוד. 

 הערכה

מטעויות, שיפור בגרסאות(, עבודה בצוות, רמת המשגה או ידע של ביקורתיות )למידה  -תהליך 

התוכן הלימודי )בהתאם לדיסציפלינה בו נעשה הפרויקט(, רמת רפלקטיביות. כל קבוצה תיצור 

תיקייה שיתופית שתשמש כפורטפוליו ובה יועלו תכנונים )סריקת דפים, צילומי המודלים, צילומי 

, תוכן לימודי שאספו, רפלקציות(. ניתן לשלב הערכת מורה עם האבטיפוס ותיאור ההבדלים ביניהם

הערכה עצמית. ניתן לחלק את ההערכה לציון קבוצתי )תיאור התהליכים והיבטים של שיתוף פעולה( 

 וציון אישי )למשל מטלת המשגה ורפלקציה אישית(.

ניתן לשלב הערכת  -פונקציונליות )עומד במשימה( ואסתטיות. אופן הערכה יכול להשתנות  -תוצר 

מורה עם הערכת לומדים תוך דיאלוג על מחוון המתייחס להיבטים השונים. אם מדובר בתוכן לימודי 

ניתן ליצור גם מבחן/עבודה עם ציון לבדיקת הידע שנלמד )למשל זוויות השמש(... לא בהכרח נדרש. 

יתה או מחוצה לה אם מדובר בתחרות בשיעור עיצוב ניתן ממש לגבש צוות "מומחים" מתוך הכ

 המעריכים את המוצר הסופי )בציון או בדירוג התוצרים(. 

 

 ויצירת היטלי צל על ידי שילוב אריחים infillהתנסות שלנו בהדפסת אריחי 
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