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 תיאור הפעילות. 2

    פתיחה    

 בעלי חיים שהאדם מגדל: חיות מחמד ובעלי חיים בחקלאות מביאים תועלת רבה    

 לאדם. כמו לחיות הבר, גם לבעלי חיים מבויתים יש צרכים, הלא הם צורכי הקיום.    

 בניגוד לחיות הבר המשיגות את צורכי החיים בסביבה הטבעית בה הם חיים, בעלי    

  החיים המבויתים תלויים באדם בהשגת צורכי הקיום שלהם, ולכן על האדם מוטלת    

 האחריות לדאוג למחסורם. לעתים גידול בעלי חיים מבויתים עלול לגרום לפגיעה    

 בסביבה, לכן על המגדלים להיות מודעים לכך, ולמזער ככל הניתן את הנזק לסביבה.    

 או של אלה העוסקים  מגדלי בעלי חיים מתחקים אחרבמשימה זו אתם התלמידים    

 בויתים. בעיצוב סביבות חיים לבעלי חיים מ   

     

 להלן הנחיות למשימתכם:     

 בחרו בעל חיים מבוית. -    

 תארו לאילו מטרות מגדל האדם את בעל החיים. -    

 .גדלכתבו מהם צורכי הקיום שעל האדם לספק לבעל החיים שהוא מ -    

   בדקו במקורות מידע באילו אמצעים טכנולוגיים נעזר האדם לגידול בעל החיים -    

 .ורשמו אותם       

 חשבו: האם גידול בעל החיים פוגע באיכות הסביבה? כתבו את השערותיכם  -    

 ותארו את הנזק אם קיים.      

 תכננו סביבת חיים עבור בעל החיים המבוית שבחרתם. בתכנון סביבת החיים  -    

 יכות    הקפידו על סיפוק צורכי הקיום לבעל החיים תוך מזעור הפגיעה בא      

   הציגו את התכנון על גבי גיליון נייר גדול. הסביבה.       

 או אביזרים שתוכלו לעצב במדפסת תלת שלבו בתכנון סביבת החיים אמצעים       

 מימד.       



 עבור כל אמצעי שתדפיסו בתלת מימד כתבו: -    

 איזה צורך הוא מספק לבעלי החיים?      

 ן את הנזק לסביבה?כיצד האמצעי מקטי      

 

 וטכנולוגיה. מקצוע: מדע. 3

 

 כיתה ד'.. 4

 

 .סקירה כללית ורקע. 5

 ביות בעלי חיים

, )וצמחים( א שינוי דגם ההתנהגות הטבעי של בעלי החייםוה( Domesticationהביות )
 תחילה הבחין האדם .ובמטרה להתאימם לצרכיו כתוצאה מהתערבות בני אדם

הגיעו בני יותר וידע לרתום אותם לתועלתו. בשלב מאוחר  הברחיות בפוטנציאל הטמון ב
בחיות אחרות, כלומר לבייתן. ולשלוט האדם לכדי יכולת ורצון לשנות את חוקי הטבע 

, ולכן אין עליו עדויות היסטוריות-תחילתו של תהליך הביות התרחש בתקופות פרה
 כתובות. 

ר בפולחן: בטקסים דתיים, משערים שחלק מהגורמים לביות של חיות בר היה קשו
בהעלאת קורבנות לאלים שונים וכדומה. קרוב לוודאי שתוך כדי גידול החיות לצורכי 
פולחן נהנו המגדלים הקדמונים מיתרונות נוספים )ביצים, בשר, חלב(, ועל כן הם המשיכו 
לביית ולגדל בעלי חיים לרווחתם. בעלי החיים החשובים ביותר בויתו באותם אזורים 

 ולם שבהם שגשגו התרבויות הקדומות: אזור הסהר הפורה והמזרח התיכון.בע

בתהליך ארוך של ברירה מלאכותית הפכו בעלי החיים המבויתים לנוחים לצרכי האדם. 
 אלהזה קרה כשהאדם עודד את פריון הנוחים והמניבים שבהם ודאג לעצור את התרבות 

בעקבות הבררה  .בים פחות וכדומהשלא הסתגלו מספיק לצרכיו, היו אלימים מדי, מני
בעלי החיים המבויתים להתאים לחיים בטבע, והם מתאימים לחיים  יםהמלאכותית חדל

 בתנאי שבי. לכן צריך האדם להמשיך לדאוג להם ולטפל בהם.

: מים, מזון, מרחב הםהטיפול בבעלי החיים המבויתים כרוך באספקת צורכי הקיום של
חיסונים למניעת מחלות  – ם, דאגה לבריאותמתאימות, הגנהמחייה נוח, טמפרטורות 

אספקת צורכי הקיום לבעלי החיים המבויתים קשורה וטיפול וטרינרי בהתאם לצורך. 
בטכנולוגיה של האדם. סביבות החיים של בעלי החיים המבויתים הן לרוב סביבות טכנולוגיות, 

כמו כל טכנולוגיה, האדם מפתח  ו פשוט.מעשה ידי אדם, הכוללות לעתים מכשור וציוד משוכלל א
  חיים מבויתים.-ומשכלל את הפתרונות המגבירים את יכולתו לגדל בעלי

גידול בעלי חיים כרוך בניצול משאבי  .שונות תולגידול בעלי חיים ישנן גם השלכות סביבתי
ם טבע כגון, קרקעות לגידול המזון עבור בעלי החיים, שימוש במים להשקיית בעלי החיי

ולשטיפה של המכלאות. כמו כן גידול בעלי חיים כרוך בשימוש במקורות אנרגיה, למשל 
דוגמה נוספת להשלכה לחימום ואוורור בתי הגידול ובזיהום אוויר כתוצאה מכך. 

שטיפול לא נכון בהם עלול לגרום לזיהום סביבתי קשה. סביבתית היא היווצרות שפכים 
מירה על איכות הסביבה לצד ההנאה והתועלת מגידול למזעור הנזקים יסייעו בש פתרונות

 בעלי חיים. 



 

  מטרות לימודיות. 6

 .חיים בעלי מבייתים האדם בני מטרות ילּואל להסביר -    

        להכיר את צורכי הקיום של בעלי החיים ולהסיק מכך על אחריותו של האדם  -    

 בסיפוק צורכי הקיום של בעלי חיים שהוא מגדל.        

 .חיים בעלי לגדל האדם בני של היכולת את שמגביריםטכנולוגיים  פתרונות לתאר -    

 לקשר בין גידול בעלי חיים לאיכות הסביבה.  -    

 תכנן סביבת חיים טכנולוגית עבור בעלי חיים מבויתים. ל -    

 מודלים במדפסת תלת מימד שיסייעו בגידול בעלי חיים בסביבה   ולבנות לתכנן -    

 הטכנולוגית, תוך מתן מענה לבעיות סביבתיות.       

 

 הפעילות מותאמת לתכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה לכיתות ד'.. 7

 להלן ציוני הדרך הרלוונטיים מתכנית הלימודים:    

  צרכים חיוניים לקיומם של בעלי חיים. -    

 .אנושי צורך/לבעיה כמענה טכנולוגיים פתרונות כמספק האדם של ייחודו -    

 .חיים איכות לשיפור טכנולוגיים םיפיתוח -    

 לטכנולוגיה. סביבתי מחיר -    

 .טכנולוגיים בפיתוחים משימוש הנגרם הנזק לצמצום פתרונות -    

 .חיים לבעלי מלאכותיים גידול בבתי מבוקרים תנאים -   

 

 ש"ל ללא הערכה. 6-4משך יחידת הלימוד: . 8

 

 השיעור יתקיים לאחר שהתלמידים למדו על ההבדלים בין חיות בר לחיות מבויתות וכן . 9

 בנוסף התלמידים התנסו   למדו מהי סביבת חיים ומהם צורכי הקיום של בעלי החיים.     

 ביחידה זו באים לידי ביטוי תכנים וציוני דרך מתכנית  בתכנון והדפסה בתלת מימד.    

 הלימודים העוסקים בסביבות חיים של בעלי חיים, בביות בעלי חיים תוך מתן מענה     

 לצורכי הקיום שלהם, בהיבטים סביבתיים שהם חלק מחקלאות מקיימת, וכן בפיתוח     

  מוצר כחלק מלימודי הטכנולוגיה.    

    יש בחלל בו תלמידים 5-3עור תתקיים בקבוצות עבודה הטרוגניות של הפעילות בשי    

 גישה למקורות מידע שונים וכן מדפסת תלת מימד.     

 . המורה ישמש כמנחה, מכוון   2התלמידים יפעלו על פי ההנחיות המתוארות בסעיף     

 ומסייע.    

 

 

 

 



   בתוך הרפת  מתשוקת להשקיית פרות ברפת. השוקת ממוק נהתוכנ נובדוגמה של .10

   למיכל לאיסוף מי גשמים. המים זורמים מהמיכל המוצב תחת כיפת ת ומחובר       

   השוקת. כאשר השוקת מתמלאת, נסתם מעבר המים אליה על מנת לא  השמיים אל       

 גשמים.  לבזבז מי       

 : השוקת מימין והמיכל לאיסוף מי גשמים משמאל.שני המיכלים 2-1בתמונות        

 שני חלקי הצינור והמצוף. משמאל הצינור הראשי המחבר בין המיכל    4-3בתמונות        

 לשוקת. מימין תוספת לצינור שתתחבר אליו בתוך השוקת במצב אנכי. האביזר         

 . האמצעי הוא המצוף הסותם את הפתח כאשר השוקת מתמלאת       

 להדפסה בתלת מימד בעבודה זו הוא היכולת להגיע לדיוק רב היתרון הבולט        

 בהתאמת החלקים ובחיבורם אלה לאלה.        

      

 1תמונה                                                 

 
                                                  

 2תמונה 

 
                                                    

 

 

 

 

 3תמונה 



 
 

 

 4תמונה 

 
 

 

 

  ציוד והכנות נדרשות: סביבת למידה המאפשרת עבודה בקבוצות וכוללת מקורות . 11

  טינקרקד ומדפסת  וכנתתוגיליונות נייר גדולים לתכנון,  מידע מקוונים, כלי כתיבה      

  תלת מימד.      

 

 מיומנויות. 12

 חיפוש מידע במקורות מידע מקוונים.  •

 הפקת מידע מקטעי מידע וצילומים. •

 . סביבת חיים יישום הידע בהעלאת רעיונות ובתכנון •

 ארגון תרשים. •

  תוך זיהוי דרישות ואילוצים. תכנון מוצר  •

 יצוע הדפסה ממשית.במיומנויות בהדפסה בתלת מימד החל מתכנון בטינקרקד ועד ל •



 

 הערכה. 13

 פי המחוון הבא:-כל קבוצת תלמידים תציג את עבודתה ותוערך על       

הוצג  תבחין

באופן 

 מלא

הוצג 

באופן 

 חלקי

לא 

 הוצג

    הוצגו מטרות גידול בעל החיים.

הוצגו צורכי הקיום שעל האדם לספק לבעל 

 החיים. 

   

הוצגו אמצעים טכנולוגיים המשמשים את האדם 

 לגידול בעלי החיים.

   

הוצגה השערה בנוגע לפגיעה באיכות הסביבה 

 והוצגו הנזקים במידה שיש.

   

הוצג תכנון סביבת החיים לבעל החיים המבוית 

( והתייחסות 4הכולל סיפוק צרכים )לפחות 

 (. 1לשמירה על הסביבה )לפחות 

   

המספק צורך קיומי הודפס מודל לאמצעי טכנולוגי 

  לבעל החיים תוך התחשבות באיכות הסביבה. 

   

 
 

 

 מקורות מידע. 41

 .70-69, סדרת במבט חדש, מדריך למורה לכיתה ד', הוצאת רמות, עמ' מדע וטכנולוגיהא.       

  מסע אחר. –ביות בעלי חיים: תחילתה של שותפות ב.       

 מהו ביות? אנציקלופדיה אאוריקה.ג.       

 

 ב.

  המבנה הינו שוקת להשקיית פרות ברפת המחובר אל הדגם תוכנן בעזרת תוכנת טינקרקד.  .1

 חוץ לרפת. על מנת לא לבזבז מי לאיסוף מי גשמים הנמצא תחת כיפת השמיים מ מיכל    

  לשוקת. כשהשוקת מתמלאת,  מיכלגשמים, שילבנו מצוף בתוך חלק הצינור המחבר בין ה     

 , וכך השוקת לא עולה על גדותיה. תחילה הדגם מיכלסותם את מעבר המים מה מצוף     

  (. אך במעבר לתוכנת הפריסה 4-2 ות)ראי תמונ כיחידה אחת המיועדת להדפסהתוכנן      

  בחוקי ה"רחיצה", ולכן תוכנן מחדש בחלקים  לקראת הדפסה, התברר שהמודל אינו עומד     

 נחבר לאחר ההדפסה.  שאותם     

 

https://www.masa.co.il/article/%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%AA%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%AA/https:/www.masa.co.il/article/%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%AA%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%AA/
https://eureka.org.il/item/53929/%D7%9E%D7%94%D7%95-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA


 2תמונה 

 

 

 3תמונה 

 

 

 

 4תמונה 

 

 

 



 על מנת לייצב את החלקים. raftמכיוון שהדגם כולל צינור, החלטנו להדפיס עם  .2

 

 , הדגם תוכנן תחילה כיחידה שלמה. בשלב זה עלו מספר קשיים 1כפי שהזכרנו בסעיף . 3

 הגשמים יהיה גדול משמעותית מנפח  מיכלנפח שניסינו להתגבר עליהם תוך כדי התכנון:     

  מצוףינוע בחופשיות בצינור,  אך יוכל לסתום את המעבר לשוקת. כדי שה מצוףהשוקת, ה    

 היה קושי במדידות, אבל  .)מעין רשת( מעלה, תכננו כיסוי שאינו אטים למיםלא "יברח"     

 ידי תרגול ואימון בתוכנה.-קושי זה ניתן לפתרון על    

 לאחר שהבנו שתתעורר בעיה בהדפסת הדגם השלם, בשל אי עמידה בחוקי "הרחיצה",     

 ו לפרק את הדגם ולתכנן כגון הדפסת גליל )צינור(, הדפסת המצוף בתוך הצינור, החלטנ    

   מחדש כחלקים נפרדים הניתנים להרכבה לאחר ההדפסה.      

    היינו ממליצות לאחר תכנון כל חלק לבצע פעולה שתמנע שינויים בגוף שתוכנן. פעולה     

 ש"תנעל" את האפשרות לבצע שינויים בגוף.    

   מהם דורשים בסיס )ראפט(  קחלשכמה מכלולים,  ותדבר נוסף, מכיוון שאנחנו מתכננ    

   בהדפסה וחלק לא, אנו ממליצות לבצע את ההדפסות בנפרד על מנת לא לבזבז חומר עבור     

 עוד גילינו שבהדפסת גופים נפרדים עם בסיס, כדאי לצופף את הגופים,  בסיסים מיותרים.    

   משום שהבסיס בין הגופים רציף וכך יתבזבז פחות חומר.     

 מציגות את המוצר המודפס לאחר חיבור החלקים. 6-5תמונות     
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