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 הקדמה:

הסופית של המוצר, יצירה מפלסטיק  הנוכחותי היא  טקודת מבנמ דהמיימכוחה של מדפסת תלת 

שייך  ומתכותשעד כה נגישות של חומר זה הייתה נחלתה של התעשייה. פלסטיק בניגוד לזכוכית 

בתי ב מעובדות על ידי האדם אלפי שניםהאחרות לעידן התיעוש המודרני בעוד ששתי 

 פיצירת פרוטוטי לעומתן. נגישות העבודה בהן גם עם יקרה זמינה לכול דורש )דויטש.ר(המלאכה

 אצל נותני שרות  ומכשור במיומנותה כהייתה כרו, ליצור המוני יחסית חדישמפלסטיק, חומר 

 שיוצר התלמיד את המוצר משדרגת מוצר בפלסטיק אישית של  . הבשורה של יצירת מומחים

האמתי". אין בדברים האמורים דבר ת "הדבר אכת יד ליצירה  בעלת תחושה מתועשממעמד של מל

 ,ההפך .אנו חייםבמיוחד בעידן הדיגיטלי בו  ,המעצים או מוריד מחשיבותה וערכה של מלאכת היד

ה באלו. מצורת חשיבה זו ראוי מעמיקישנה חשיבות גדולה,  רעיונית, טכנית ואף נפשית להתנסות 

רקע  :ילמד כפי שאנו חווינו בקורסות תהייה מעבר לאבק כוכבים, אלה יה חינוכית במדפסשעש

 עד שתופעל למשימה מעמיקה יותר. ,היסטורי, התנסות מעשית יבשה ותוצרים צנועים בדרך

לפניכם יחידת לימוד המסתמכת על בסיס תכונית הלימודים במקצוע יסודות העיצוב לכיתות י'. 

 חלק קטן משלם מקיף שאותו אצטט מעט בגוף העבודה. היחידה מהווה

 תיאור הפעילות:

אשר תשמש אותם  תיאטרלית לתכנן ולעצב תחפושת, טוטאל לוק, לדמות דמיוניתעל התלמידים 

בתהלוכת פורים. בתחפושת עליהם לשלב פרט אחד או מספר פרטים קטנים אשר עוצבו ויוצרו 

במיוחד עבור התחפושת שלהם. הבחירה בתחפושת  נועדה לשחרר אותם  דמיימבמדפסת תלת 

חשיבה להחזיר אותם מעט לקרקע ולהפעיל ת, השימושי נועד מכבלי היום יום ולתת דרור ליצירתיו

 ביקורתית, להתייחס למגבלות, האישי נועד להתחלת הבנת המושג קהל יעד. 

תלמידים  ה הב יחידת לימוד זו משולבת בתוך פרויקט נרחב יותר הדורש כמחצית לימוד שלמה

העיצוב החלו  יובמקביל בשיעורי יישומ  דיממלמדו מספר שיעורי בסיס בעבודה עם מדפסות תלת 

 לעצב תחפושת.

 שכבת גיל: כיתה י'.

 עיצוב פרט שימושי ואישי שתשולב בפרויקט עיצוב תחפושת לפורים.נושא: 

ליעזר.ד, בן פשט.מ, גדות.ח, בן יפת.י, א)בן  מתוך תכונית  יסודות העיצוב לכיתה י'לימוד: מטרות 

 (1998שילוני.ת . שטרום.א,

 .ואת הקשר בין מרכיבי החומר ומאפיינילהבין  -

 של חומרים ואת מידת החוזק של צורות ומבנים. להכיר את האיכות והמרכיבים -

לעיבוד חומרים שונים, תהליכי עיבודם ובחירתם ביחס לבעיות שניתן  תטכנולוגיולהכיר  -

 לפתור באמצעותם.

רון בעיות להכיר ולהבין את השיקולים המנחים את עבודת המעצב וליישמם בפת -

 )שם(עיצוביות.

 שיעורי סדנא ) שיעורים כפולים(. 3-4בין : משך יחידת הלימוד



 נלמדות בעקבות היחידה תמיומנויו

  תוכן השיעור: 

על כל תלמיד ותלמידה לבחור או להמציא דמות  כפול(.  1 ר:הצגת והתנעת הפרויקט )שיעו1שלב 

אך טרם התהלוכה  יצלמו הדגמים  בסטודיו  ,אשר תשמש אותם בתהלוכת פורים מלאה לתחפושת 

 תאים תתחפושת היש לשאוף ש  .יעלו לאינסטגרם הבית ספרי /ג יום פתוח בבית הספרבקטלוויופצו 

לעבוד עם בובת תצוגה )לא אנורקטית,  הנרתעיםלתלמיד/ה עצמו/ה אך לאפשר גם לתלמידים 

 .גברית או נשית(

יש  ימד ותוכנת הטינקרקד.העבודה במדפסת תלת מלוגים להכרת במקביל יכלו שיעורים טכנו

מקום להוסיף שיעור טרום בכורה לשיעור הראשון ובו יצירת תוצר קטן בעזרת אקדח דבק, כפי 

 ומשם להמשיך. שהכול התחיל

בתוכנות  גראפיות או "אולד סקול" עבודת קולז'. לצרף  ריש להכין דף השראה לדמות, אפשר להיעז

 שיעורים כפולים( 2-3) טקסטורות ופלטת גוונים. ,חומרים

)להימנע את מי התחפושת משמשת : להכין סקיצות של רעיונות העולים מדף האווירה ולזכור 2שלב 

 כפול(1)שיעור . מאיורי אופנה(

: לבחור את הדגם שייושם ולהתחיל לתכנן אותו בצורה יותר מעמיקה, חומרים, 3שלב 

ימד לתוך הפרויקט.  על כול תלמיד/ה להציג את  אתגר מדפסת התלת מ יש .. בשלב זהותפרופורצי

רצוי  ליצרו בפלסטיק, מה יהיה היתרון , לבחור פרט שימושי ואישי  עבור התחפושת אשר מצריך

 השכפול? האם זה החומר או של חומר זה לפרט הספציפי על פני חומרים אחרים העומדים לרשותם

 שיעורים כפולים( 2)של הפרט?

בשיעורי סטודיו מתחילים להפוך את הסקיצה למוצר ובשיעורים טכנולוגים מתחילים : 4שלב 

 ם יש צורך( .אלבנות את הפרט בטינקרקד, ומדפיסים )לעבד ולצבוע 

    

 פטריה"דגש בתמונה על  יצירת לולאת ל"כפתור                                                                            

. ותאורה צילום בעזרת הטלפונים החכמים םעירק: שיעור סטודיו צילום, חלל סטודיו עם 5שלב 

 צילום המכלול וצילום הדיטיילים וכמובן הפרט המודפס של יחידה זו.

 .ויוצג בפרזנטציה  תצלומים: עריכת דף תצוגה ממוחשב שמכיל את ה6שלב 

, בו על כל תלמיד/ה להציג את מכלול העשייה על שלב המדידה וההערכה : פרזנטציה,7שלב 

מספיק זמן כדי חודש לפני חג הפורים, כדי לאפשר לתלמיד/ה  תלהיעשוהפרויקט. שלב זה חייב 

את התחפושת עם יחפצו. בפאנל המשוב ישבו המנחים סביב כל שלבי הפרויקט הן  לשנות או לשפר



רח מעצב/ת מתחום תלבושות בתאטרון ם מתאפשר לאאבתחום הטכנולוגי והן בתחום העיצובי 

 הרי זה משובח.

   

 מושגים:

קהל יעד: ניתוח הזהות והצרכים של קהל המטרה עליו מיועד המוצר, גיל, מין, סגנון מוזיקה, לבוש, 

כי אם של   ,רקע תרבותי... )ביחידה זו דרך  קהל היעד הוא המעצב/ת, אך לא במצב תודעתי רגיל

יציג מספר   1נספח  . פורים, התמודדות אישית בגיל מחפש זהות, כדי לעשות שימוש בשאלות מנחות

 נקודות למחשבה (.

שתשרת את  המסודרים בקומפוזיצי מחקר וויזואלי המורכב מתמונות ו/חומרים  דף אווירה:

הדף משמש כלי בעבודתו של מיידע. להעביר מנסים לספר סיפור, תחושה, התוכן. דרך דף האווירה 

 צורות, צבעים, מרקמים, רעיונות.  השראה,  מעצב/ת ממנו שואבים

 

 

 :1נספח 

 שאלות מנחות לתכנים שאמורים להיות מוצפים בדף האווירה.

 קודם כל על הדמות שיצרנו לתחפושת

 מין •

 גיל •

 נמרצת/איטית, אופטימית/קודרת... אופי: דמות חיובית/שלילית,  •

 אורבנית/ כפרית/ טבעית/שבטית/עתידית...: יהסביבת מח •

 תחביבים •

 טעם מוזיקלי •

 מזון מועדף •

 דוגמה  לאלה אתן לפי הדמות המוצגת בעבודה זו, פיית השיניים.



לילית  -מסתורית, קודרת ומעט מצחיקה, סביבת מחיה -משחר ההיסטוריה, אופי –נקבה, גיל  -מין

הוצאת שיני חלב........ לאלו –תחביב/ משימה עם מעט תאורה, מעט צבע,  ךחדרי ילדים עליזים א

 צריך לתת ביטוי וויזואלי.

 לצד אלו  יש להעלות את הנקודות הבאות בשלב בו עובדים על הסקיצות:

למי מיועדת התחפושת, כיוון שמדובר בתלמידים עצמם, צריך להקדיש מחשבה, האם אני רוצה 

 תה להקריב מעט מהנוחות  עבור  היצירה בעלבלוט, האם אני רגישה לחומר מסוים, האם אני מוכנ

 דרכי הובלה) נכנס לרכב? למשל(  ועוד. הלבישה, 

 

 מקורות

לימודים במקצוע  תוכנית (1998)ליעזר.ד, בן פשט.מ, גדות.ח, בן יפת.י, שטרום.א, שילוני.ת אבן 

 משרד החינוך המדע והספורט.. יסודות העיצוב לכיתה י'

 http://www.collect.co.il/content.aspx?id=346 זכוכית עתיקהמבוא לאספנות דויטש.ר   
 קולקט אומנות אספנות

    

 

 

http://www.collect.co.il/content.aspx?id=346

