
1 
 

 

 

 קורס הדפסת תלת מימד בחינוך 

  

 עבודה מסכמת   

 

 תכנון יחידת לימוד נתמכת הדפסת תלת מימד

 

 

 מוגשת ללאורה לוין

 פסגה רחובות

 

 ירון  ,שרון, טלימגישים: 

 

 

 

 

 2019אפריל 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 מימדתכנון יחידת לימוד נתמכת הדפסת תלת 

הפעילות שבחרנו להתמקד בה - תיאור קצר של הפעילות/יחידת הלימוד .1

 היא הכנת גוף תלת מימד במסגרת שיעורי גיאומטריה לכיתה ו.

 גיאומטריה למידה של  סוגים שונים של גופים תלת־ממדיים. -מקצוע   .2

 ו'  -כיתה . 3

קודקוד, צלע, : פאה, פאון, סקירה כללית ורקע הכרת תכונות הגופים . 4

 מעטפת, בסיס והבדל בין דו מימד לתלת מימד.

 – מטרות לימודיות . 5

מטרת הפרק "גופים" היא להציג לפני התלמידים מגוון של גופים, כגון:  ✓

בין קובייה, תיבה, גליל, פירמידה,חרוט וכדור. התלמידים יזהו גלילים מ

 צורות נתונות.

התלמידים יחקרו גופים מהיבטים שונים: מספר הפאות, מספר  ✓

 הקודקודים ומספר הצלעות )מקצועות(. 

התלמידים ילמדו  לזהות צורות מישוריות על פני הגופים ולהתאים את  ✓

 הגופים לציורים או לתצלומים שלהם.

פעילויות אלה מבוססות בעיקר על מיון והשוואה. בפעילויות ההשוואה 

בקשים לזהות את התכונות המשותפות לשני גופים ואת התלמידים מת

 התכונות המבדילות ביניהם.

התלמידים יזהו את מבנה הגליל: שני בסיסים בצורת עיגול חופפים  ✓

 ומקבילים, מעטפת המקיפה את הבסיסים.

התלמידים יחשבו נפח גליל כסכום הנפחים של כל ה"שכבות" הזהות  ✓

רך כל השכבות הוא גובה ס"מ, הבונות את הגליל. או 1בעובי 

 שטח הבסיס. Xהגליל.התלמידים יחשבו נפח גליל: גובה הגליל 

הנושא נלמד מכיתה ב' ועד כיתה ו' במקצוע   - התאמה לתוכנית לימודים. 6

 גיאומטריה.

 שני שיעורים ללימוד תכונות הגופים -  משך הפעילות. 7

 במדפסת תלת מימד.והדפסה   tinkercadושני שיעורים ללימוד בניית הגוף ב

 

 תיאור השיעור / הפעילות . 8

 חזרה על צורות ✓
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 הכרת גופים ✓

 מיון גופים: פאות, צלעות וקדקודים של גופים. ✓

 זיהוי גופים תלת־ממדיים  ✓

 שיום גופים  ✓

 זיהוי גופים בתוך מבנים מורכבים ✓

 היכרות אינטואיטיבית עם הגליל  ✓

 תיאור מדויק של גליל ✓

במהלך שיעור גיאומטריה מיינו גופים. הבנו מה ההבדל בין גוף לצורה, 

 והבנו שלגוף יש מימד שלישי נוסף שהוא הנפח.

לתלמידים ניתנה משימה להתחלק לקבוצות, ולייצר בעזרת הגופים כלי 

 שישמיע רעש. 

במהלך השיעורים הראשונים ניתנו לתלמידים הכלים לעבודה עם 

כגון: הקפדה על מתן שם באנגלית לדגם, הכרת  - tinkercadהתוכנה 

אשר חשוב להכיר את  -המודל החשוב ביצירת דגמים "מודל רחיצה" 

כלליו אחרת הדגם שננסה לייצר לא יצלח, לדוגמא: אם החלק "תלוי" 

באוויר כמו האות י' צריך לתת את הדעת שיש להוריד את החלק למשטח 

יט יש לו זווית כמו באות צ', העבודה אחרת ההדפסה תהרס או אם הפר

מעלות הדגם יהרס כי החומר לא יספיק להתגבש  45-זוית גדולה מ

ויגרום "לנזילת" החלק המודפס. בנוסף, שימוש באמצעות מיזוג החלקים 

 השונים וכן שיכפולם.

 

כמו כן, התלמידים הונחו לייצא את הדגם ע"י שמירתו במחשב, בשם 

, makerbot -.* בתוכנת הstlת הקובץ .* ולפתוח אstlבאנגלית כקובץ 

נעשתה בדיקה שהמדפסת וההגדרות מותאמות, לחיצה על "אייקון 

 השעון" אשר נותן הערכת זמן להדפסת הדגם.

 

 החפץ שהוחלט לייצר מורכב מגליל חלול אשר לתוכו הוכנס כדורון קטן. 

מנת לייצר פתחים בגליל, השתמשנו בשתי מנסרות הפוכות, אשר -על

 פתחים אלכסוניים בחלק העליון של החפץ. יצרו 

 

על מנת שתיווצר פיית נשיפה לקחנו חצי גליל והעמדנו אותו באלכסון, 

ועל מנת שהאוויר לא ילכד בפנים, יצרנו שבעה גלילונים למען יצירת 

 פתח יציאת האוויר.

הקטן, מה שנוצר זה  -הכלי הודפס שלם ללא הכדור-הדפסת ניסיון 
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ת תוכן הגליל ללא אפשרות טובה לניקוי הגליל שהתמיכות מילאו א

 מבפנים, וכן הכלי לא יצר רעש. 

 

 

 הדגם מלא בתמיכות                                                     דגם ראשון

 

             

מנת להדפיס באופן יעיל את החפץ, -הדפסה שנייה נעשתה חשיבה על

חתכנו אותו לשני חצאים אשר הודפסו במקביל ולצידו כדורון, לאחר 

שניות כאשר הכדורון הוכנס  3ההדפסה שני החצאים הודבקו עם דבק 

 לתוכו טרם ההדבקה, הכדורון יצר מעט רעש חלש.  

 

 דגם שני

  

 

 

 

 

 

 שליחה להדפסהלפני                                               

 

 

 

 



5 
 

 גליל נייר טואלט, מחשבון ומספריים. ציוד נדרש:   . 9

מתוך המאמר של ד"ר סימור  -מיומנויות נלמדות בעקבות היחידה    . 10

פאפרט המתקשר ליחידת הלימוד הנ"ל, אחד הרעיונות הגדולים שהציג 

. אנו למדים טוב יותר כאשר עשייהבמאמרו הוא למידה ע"י  פאפרט

הלמידה היא תוך כדי עשייה של דבר שבאמת מעניין אותנו.  ורכשנו ידע 

 בעצם השימוש בחומר שנלמד כדי לעשות מה שאנחנו באמת אוהבים.

ובנוסף הדרך היחידה להצלחה היא באמצעות למידה מעמיקה של הטעויות 

לבסוף להצליח, צריך את החופש להיכשל בדרך. כאשר נכשלים, על מנת 

השימוש בטכנולוגיה למטרת יצירה מאפשר ליצור דברים עשירים הרבה 

 יותר, וניתן ללמוד הרבה יותר תוך כדי יצירתם.

על בסיס הטקסונומיה של בלום, במטרה להתאים את מטרות החינוך לעידן 

ידה, ניתן בו אנו חיים, במטרה לקדם רמות גבוהות של חשיבה בלמ

להשתמש במדפסת התלת מימד , שאמנם נתמכת על שני השלבים 

הבסיסיים הראשוניים שהם ידע והבנה, אך עיקרה היא בשלב השלישי 

שימוש בידע הנלמד והכללים שנלמדו לכדי יישומם  -שהוא שלב היישום 

בפועל במצבים חדשים. מתוך השלב השלישי בשימוש במדפסת ויכולותיה 

וגמר המשקף את הבנת הנלמד ניתן להמשיך ולהיבנות ליצור תוצר מ

 לשלבים הבאים שהם אנליזה, סינתזה וכמובן הערכה.

בלום ביקר את אופן הלימוד בבתי הספר אשר מתמקד בחשיבה מרמה 

נמוכה וכולל בעיקר משימות הדורשות זיכרון, שינון והבנה. הם הסבירו כי 

ן לפתח יכולות חשיבה התמקדות בשינון וזכירה של חומר, ללא ניסיו

מורכבות יותר, הופך את הלימוד בבתי הספר עקר ולא רלוונטי עבור 

התלמידים. למידה איכותית היא כזו המשלבת רמות חשיבה שונות כבר 

 מתחילתה.

  הערכה מוצעת   . 11

 תלמידים בקבוצה. 2-3התלמידים יתחלקו לקבוצות עבודה 

 ע"פ ההנחיות הבאות ויציגו אותו בכתה. יכינו דגם תלת מימד

  ההנחיות לבניית הדגם:

 איך הדגם תוכנן?  ●

 באיזו תוכנה?  ●

 תוך שימוש באיזו טכניקה של הדפסת תלת מימד?  ●

 הגדרות הדפסה   ●

 מה הקשיים שנצפו בתכנון הדגם?  ●
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הציעו טיפים לתכנון ולעיצוב הדגם ולעזרה לתלמידים/מורים בכיתה  ●

 בהתמודדות עם קשיים אלו. 

 אם נעשו איטרציות שונות פרטו מה נלמד ושופר בכל איטרציה.  ●

 

 מקורות מידע    . 12

 Bloom, Englehart, Furst, Holl &Krathwohl,1956 - הטקסונומיה של בלום 

 (1999סימור פאפרט )-י מעבדת הלמידה הקונסטרוקציוניסטיתשמונה רעיונות גדולים מאחור

 

 

 


