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קריקטורות  <<

 בתלבושתצייר קריקטורות – קריקטורות* 
. באירועיםקריקטורותו פורטרטיםלציור , ססגונית

,מהיר, מחמיא, חיובי, ציור בסיגנון קלאסי
.משעשע, הומוריסטי

,כובע רחב שוליים עם נוצה: תלבושת ססגונית* 
לוח ציור דקורטיבי מקושט המאפשר, בולרו, גלימה

,בין השולחנות,קבלת פניםב, הליכהציור תוך כדי 
כדי למשוך את האורחים, רחבת הריקודיםב

,נקודת אטרקציהאו בישיבה ב, אל רחבת הריקודים
,יאכטות, טיול שטח,  טיוליםאוטובוסבזמן נסיעה ב

'…וכיו, בים התיכון, בכינרת LIDOסירת 

. לציור  דקות   2* 
. פעילות צייר קריקטוריסט באירוע  שעות   4* 

.ציירים 2או  1צייר: ציירים* 

,לפני האירוע שעה, תמיד, הצייר קריקטורות מגיע* 
'…וכיו, תלבושת, להתארגנות

,קריקטורות: באירוע שילוב אטרקציותאפשרות ל* 
.סטנד אפ, הרצאה, יוגה צחוק

 ס"מA3 42×30* גודל הדפים: 
 מיקרון,80:   ניילון     שקית* הציורים ניתנים בתוך 

 ס"מ .32×45



.בצבע מלא מסגרתעל כל דף מודפסת מסביב * 

:  סוגי מסגרות   3אפשר לבחור בין * 

:מסורת יהודית/  פרחים/  ציורים

כתובת אתר…, @, פרטי קשר, צילום,הקדשהאפשרות להוספת הדפסת * 

. מודפסת צבע מלאמסגרתה* 

'.וינטג vintage שחור לבןGRAYSCALEמודפסים , קשרפרטי ה, צילום, הקדשההשורת * 

:לאירועים גדולים מומלץ להכין* 
. עם גלגלים וידיות לציירכיסא מסתובב* 

, מסביב לציירעיגול רגילים או ספסלים ב  כיסאות   13* 
.כדי לצייר מייד את הבא בתור במעגל

.פלורסצנט, קטור'פרוז, ספוט:  תאורה חזקה* 
 .רוח ושמשהגנה מ* 

*************

,מחשבים, קומיקס, צחוק, הומור, שיתוף הקהל, סדנאות, הפעלות: מצגת אנימציה, בליווי הרצאות* 
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גלגולי, פרשת השבוע, קומיקס קבלה,קבלה. REIKI 3, רפואה משלימה – 2020 תוכנות חינם 10
…מיסטיקה, פילוסופיה לפי הקבלה, אותיות, נשמות

":ציורים בטבע< "אגף טיולי מומחים < משרד התיירות * 

,איחולים, דברי ברכה! חינם* 
.חינם, דקות 10עד 5,  שם חתן השמחהאותיותלפי 





  

ּ







: מומלץ להכיןגדוליםלאירועים  < קריקטורות* 
. עם גלגלים וידיות לציירכיסא מסתובב* 

, מסביב לציירעיגול רגילים או ספסלים ב  כיסאות   13* 
.כדי לצייר מייד את הבא בתור במעגל

.פלורסצנט, קטור'פרוז, ספוט:  תאורה חזקה* 
.רוח ושמשהגנה מ* 



_אטרקציות_הפעלותהרצאותטיוליםסטנדאפיוגה צחוקקריקטורות

יוגה צחוק  <<
 לקבוצות באירועים. בהדרכת מדריכים מוסמכים, עם תעודות הסמכה.יוגה צחוק* הפעלות 
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סטנדאפ  <<
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טיולים  <<

":ציורים בטבע* משרד התיירות < אגף טיולי מומחים < "
:צחוק, הומור, משחקים, חידונים. בשיתוף טבע בעקרונות האמנותלגלות את 

נקודה, קו, שטח, נפח, הצללה, טונליות, קומפוזיציה, פרספקטיבה…
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הרצאות  <<

,מחשבים, קומיקס, צחוק, הומור, שיתוף הקהל, סדנאות, הפעלות: מצגת אנימציה, בליווי הרצאות* 
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גלגולי, פרשת השבוע, קומיקס קבלה,קבלה. REIKI 3, רפואה משלימה – 2020 תוכנות חינם 10
…מיסטיקה, פילוסופיה לפי הקבלה, אותיות, נשמות
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הפעלות  <<
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_אטרקציות – שילוב אטרקציות_  <<

,יוגה צחוק, קריקטורות, אטרקציות והפעלות
קומיקססדנאות , הרצאות, טיולים, סטנדאפ

,אירועים עסקיים, אירועים משפחתיים, באירועים
,חתונה, אירועי חברות, אירועי חוצות פתוחים לקהל

אירועים, ם"קד, מסיבה, יום הולדת, בר מצווה
.SEOלקידום מכירות, 

_אטרקציות_הפעלותהרצאותטיוליםסטנדאפיוגה צחוקקריקטורות


