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רחולעשות
כשלוחצים על כל צורה נפתח תפריט הצורה בו אפשר לבחור עבור כל 

.  holeחור או Solidמחומרצורה אם היא תהיה עשויה
:כדי ליצור חור בצורה קיימת צריך

להוסיף צורה ולהפוך אותה לחור. 1
את כל מש שאנחנו  ' עובר'למקם את החור המקום הרצוי ולוודא שהחור . 2

רוצים לחורר
Groupלקבוצה הפיכתםי"עאחדלעצםשלהוהחואהצורהאתלהפוך. 3

להעתיק ולמחוק
לחצים על הצורה ו–למחיקה 
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לבחירה 
של מספר 

צורות 
: יחד

Tinkercad כניסה ל
: משמתמששם 

:  ססמא
handasiyahs

handasiya123

בכל שלב בעבודה אם תרצו לחזור  
לחצו על האייקון –למסך הראשי 

:להתחלת עיצוב חדש לחצו על

שמירה ושינוי שם
אחרי כל שינוי שנעשה  העבודהאתאוטמטיתשומרתהתוכנה

אין צורך לשמור–לכן . בפרוייקט
:  לשינוי שם

לפרוייקטלחצו פעם אחת על השם האוטומטי שניתן . 1
(אן להשתמש בעברית)הקלידו שם חדש באותיות אנגליות בלבד .2

הזזה חכמה של צורות

שמתשמ



Alingבדיוקליישר
לבחור שתי צורות שרוצים להציב בדיוק אחת    1.

באמצע שלה השנייה/בתוך/מתחת/על/מול
Lאו ללחוץ על alignלבחור 2.

לרחף עם העכבר מעל 3.
האפשרויות ליישור ולבחור את המתאימה לכם

לראות את כל המידות בפרויקט
מהפינה הימינית Rulerגררו את הסרגל 

עליונה של המסך והניחו אותו בכל מקום  
על משטח העבודה

workplaneבדיוק זה לזה להצמיד
:להצמיד צורות אחת לשנייה בדיוקכדי

הימניתמהפינהWorkpaneהעבודהמשטחגררו את1.
.משהולהצמידרוציםאתםאליולמשטחלמעלה

במקלדת  Dעללחצו.להצמידשתרצוהצורהאתבחרו2.
וגררו את הצורה ( למשטח שיצרתם" תידבק"הצורה )

.למקום הרצוי

(STLקובץ)מימדהורדת פרויקט כקובץ להדפסת תלת 
לחצו על  . 1

EXPORT2 .  בחרו סוג
STLקובץ 

שהקובץאחרי. 3
עללחתוירד

,הקטן שלידוהחץ
הצג  'בחרו

והעבירו  ' בתקייה
את הקובץ למקום  

שתרצו

SVGכקובץ מימדיותייבוא תמונות דו 
Tinkercadאותו ניתן לייבא לSVGלקובץ ( צבעויותלא תמונות )בצעים שחור ולבן ( ללא הרבה פרטים)ניתן להפוך כל תמונה פשוטה 

מימדולהפוך בקלות למודת תלת 
תמונהבוחרים. 2

בלמחשומורידים

מחפשים בגוגל  . 1
תמונות תמונה  
בצירוף הביטוי

Black and white

ממירים את התמונה לקובץ  . 3
SVG– מחפשים בגוגל אתר

שיעשה את ההמרה על ידי חיפוש  
SVG convert: בגוגל של המילים
ממירים ומורידים

מעליםהמומרהקובץאת.4
עללחיצהידיעללטינקרקאד

IMPORT

,  המתאיםהקובץאתבוחרים.4
מעלים ומבצעים את ההמרה

SVGכדאי לשמור את קובץ ה 
שמורידים על שולחן העבודה


