
 בס"ד

 יחידת לימוד נתמכת הדפסת תלת מימד

 הנושא: כיסא שלמה המלך

 מגישה: נגה

 מותאם לתוכנית הלימודים -ספר מלכים -תנ"ך -מקצוע •

 

 ז' -כתה •

 

כארבעה שיעורים, שני שיעורים ראשונים, נקדיש ליחידת הלימוד, ותחילת תכנון  משך יחידת הלימוד: •

ובדיקה של חוקי הרחיצה, שיעור רביעי,  tinkerkad היצירה ב, שיעור שלישי, המשך tinkerkad הכיסא ב

  הצגת התוצרים וסיכום. 

 

 תיאור קצר של הפעילות: •

 העוסקים בכיסא שלמה המלך. ובדברי הימים ב' ט' יז', י"ח -ראשית נקרא את הפסוקים במלכים א' י

הֹור יז ב טָּ הָּ הּו זָּ דֹול ַוְיַצּפֵּ ן ּגָּ ֵּ א ש  ּסֵּ ְך ּכִּ לֶּ ַעׂש ַהּמֶּ ב ַלּכִּ  יח. ַוּיַ הָּ ּזָּ ש  ּבַ בֶּ א ְוכֶּ ּסֵּ ש  ַמֲעלֹות ַלּכִּ ֵּ א ְוש  ּסֵּ

דֹות ל ַהּיָּ צֶּ ים אֵּ יֹות ֹעְמדִּ ם ֲארָּ ַניִּ ְ ת ּוש  בֶּ ָּ ה ַעל ְמקֹום ַהש ּ ּזֶּ ה ּומִּ ּזֶּ דֹות מִּ ים ְויָּ זִּ ֳאחָּ ים  יט. מָּ נֵּ ְ ּוש 

ה כָּ ל ַמְמלָּ ן ְלכָּ ה כֵּ ה לֹא ַנֲעׂשָּ ּזֶּ ה ּומִּ ּזֶּ ֲעלֹות מִּ ש  ַהּמַ ֵּ ם ַעל ש  ָּ ים ש  יֹות ֹעְמדִּ ר ֲארָּ ׂשָּ ְוֹכל  כ. עָּ

י  ימֵּ ב ּבִּ ָּ ְחש  ף נֶּ סֶּ ין ּכֶּ גּור אֵּ ב סָּ הָּ נֹון זָּ בָּ ית ַיַער ַהּלְ י ּבֵּ לֵּ ב ְוכֹל ּכְ הָּ לֹמֹה זָּ ְ ְך ש  לֶּ ה ַהּמֶּ קֵּ ְ י ַמש  לֵּ ּכְ

ְמאוּ  לֹֹמה לִּ ְ הש  יש   כא. מָּ ִּ ְרש  ְך ֹהְלכֹות ּתַ לֶּ ּיֹות ַלּמֶּ י ֳאנִּ ים ּכִּ נִּ ָּ לֹוש  ש  ָּ ם ַאַחת ְלש  י חּורָּ ם ַעְבדֵּ  עִּ

ים ּיִּ ים ְותּוּכִּ ים ְוקֹופִּ ְנַהּבִּ ֶּ ף ש  סֶּ כֶּ ב וָּ הָּ אֹות זָּ יש  נֹׂשְ ִּ ְרש  ּיֹות ּתַ ה ֳאנִּ בֹואנָּ  . ּתָּ

 אחשוורוש.מלך מראהו, מהיכן הגיע , מה הקשר שלו לנלמד מדרשים שונים על מעלת הכיסא, 

 5עם לפחות , של כסא המלך שלמה לפי מה שלמדנו, לסיכום היחידה, התלמידים ידפיסו דגם בתלת מימד

 ונערוך תערוכה בנושא.אלמנטים שמופיעים בתנ"ך או במדרשים, 

 

 סקירה כללית ורקע: •

בחרתי דוקא ביחידה זו, כיון שלמדתי תנ"ך בלימודיי האקדמיים )בנוסף למתמטיקה(, ואני מאד אוהבת 

 מד וללמוד תנ"ך.לל

בכיסא שלמה יש הרבה מדרשים, חשיבות, מראה את עושר של שלמה, ומדגיש את מבנה מלכות 

 שלמה.

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99_%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%91_%D7%98_%D7%99%D7%96
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99_%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%91_%D7%98_%D7%99%D7%97
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99_%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%91_%D7%98_%D7%99%D7%98
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99_%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%91_%D7%98_%D7%9B
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99_%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%91_%D7%98_%D7%9B%D7%90


בנוסף ניתן לתת לתלמידים לצאת מתוך התנ"ך אל היצירה, בכך שיישמו את בניית כסא שלמה בתוכנה 

ת זוכרים בעת להדפסה בתלת מימד, כך הם יזכרו את הפרטים של מראהו של הכיסא, פרטים שפחו

 הלימוד של יחידה זו.

 

 

 מטרות לימודיות: •

 .התלמיד ישווה בין הנכתב על כיסא שלמה בספר מלכים ובנכתב בדברי הימים .1

 .התלמיד יכיר מדרשים שונים העוסקים בכיסא שלמה .2

 . tinkerkadהתלמיד יצור ויתכנן את כסא שלמה בתוכנת  .3

 .שלמההתלמיד יקשר בין כיסא שלמה לאופי מלכותו של  .4

 .התלמיד ידע מה הקשר של אחשוורוש לכיסא שלמה .5

 .התלמיד ינסה לחשוב למה רומזות החיות בכיסא שלמה, ויבדוק את עצמו לפי המדרשים .6

 

 הכנות נדרשות: •

, כאשר אני מוסיפה להם את המידע איך הופכים tinkerkad התלמידים מגיעים עם ידע קודם בתכנת ה

 .שתלמיד ירצה להביא דמויות מהאינטרנט( )למקרה קובץ מזו מימד לתלת מימד

 תנ"ך, מחשב עם גישה לאינטרנט. -ציוד נדרש

 

 מיומנויות הנלמדות בעקבות היחידה: •

 בתלת מימד יצירה

 המרת קבצים מדו מימד לתלת מימד

 

 הערכה מוצעת: •

 אלמנטים של כיסא שלמה המלך, לפי התנ"ך או המדרשים הנלמדים. חמישהיצירת דגם המכיל לפחות 

 מקורות מידע: •

 , עם פירושיםספר מלכים ודברי הימים

 http://www.arachim.org/FAQSDetail.asp?FaqID=2289המלך  ערכים כסא שלמה -אתר

 Aspaklariaאוסף מדרשים, אתר  -כסא שלמה

http://www.aspaklaria.info/300_SHIN/%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94%20%20%20%

D7%9B%D7%A1%D7%90.htm 

 

 

 

 

http://www.arachim.org/FAQSDetail.asp?FaqID=2289


 

 הדגם

 תכנון הדגם:  .1

הדגם תוכנן עפ"י מספר אלמנטים שבחרתי מתוך האלמנטים הרבים המופיעים במקרא ובמדרשים 

 אודות כיסא שלמה.

 מדרגות ,ומשענת עגולה. 6ידיות עגולות, למשל, שני אריות בצידי הכיסא, נשר בראש הכסא, 

 

 .makerbot print, תוך שימוש בתכנת הדפסה tinkerkadהדגם תוכנן בתכנת 

 .raftהגדרות הדפסה: עם תמיכות ועם 

', הקשיים: יתכן שיהיו ילדים שירצו לשים חיות רבות, כפי שמסופר במדרש, אריות, נשרים וכו

 יצטרכו למצוא תמונה מתאימה שכאשר יהפכו אותה לתלת מימד, לא תאבד מהמראה שלה.

 טיפים להתמודדות: לנסות לעצב בעצמינו מודל, או להשלים את המודל החסר בתוכנה.

 

 

 


