
h4uh  .  com < גן לאומי אשקלון > טיול ציורים בטבע > אטרקציות טיולים > אטרקציות אירועים
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גן לאומי אשקלון

http://  h4uh  .com  /wp-content/uploads/2019/11/  ירושלים-ישראל-tour-trip-attractions-events-  אשקלון-ashkelon  -field-country-journey-  טיול-ציורים-בטבע.pdf

סטנדאפ, הרצאה, סדנת יוגה צחוק, קריקטורות, טיול ציורים בטבע! חינם
https://  israelhiking  .osm.org.il/share/S1QExlvLBh

סטנדאפ, הרצאה, סדנת יוגה צחוק, קריקטורות, טיול ציורים בטבע! חינם

 
גן לאומי: טיול מודרך המשלב אמנות, צחוק, בטבע, בטיול ציורים בטבע !חינם: 11.00 – 12.00
.אשקלון

* לטייל בגן לאומי אשקלון, ולראות את כל
,עקרונות הציור הקלאסיים, חוקי האמנות

, בקוי הנוף, בצבעי המפה,טבעבדוגמאות ב
בצורות הדומם, צומח, חי, אדם.

 משולב עם הצגת, ראיית, הבנת,טיול מצחיק* 
:טבע בעקרונות הציור

רישום, קווי היקף, פרספקטיבה, נקודת מגוז, קומפוזיציה,
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צבע, טונליות, הצללה, צל, אלמנטים בטבע, אסטטיקה, הומור…
:גן לאומי אשקלון > ציורים בטבעטיול : 26  מסלול  

 מרכז שירות, שביל הסוללה, באר אנטיליה, גן הפסלים, שער כנעני, ווילה,
 מטר. 1930 , מעגליבוסתן, באר בהמה, מרכז שירות. מסלול טיול רגלי, 

https://  israelhiking  .osm.org.il/share/S1QExlvLBh

עזרים:
, מצגת, עזרים, אמצעי המחשה, מידע, מסלולקפסולציה, מצופים עם  צבעונייםA3   דפי עזר 12* 

הטיול:
http://h4uh.com/events_attractions-activation-activity-activities-action-happening-

celebration-sessions/
* אלמנטים פיגורטיביים אמוציונאליים בטבע, 

בסיליקה, שביל הסוללה, באר אנטיליה, גן פסלים, שער כנעני, קווי נוף, קו אופק...
מדריך הטיול (בתלבושת ססגונית):

h4uh.comהצייר, קריקטוריסט, יוצר קומיקס, סטנדאפיסט, שמחה קבלה – 

.ציור ההדרכה והתכנים בנושא נקודות תקציר סילבוס מסלול הטיול, GPX, מפהמצב: 
 תקציר ההדרכה,סילבוס,  צבעוניים, מצופים עם קפסולציהA3   דפי עזר 12, צילומים, וידיאו*  

:טבלאות
http://h4uh.com/tour_trip_attractions_events_field_country_journey/

 בואו לקבל ציור קריקטורה, פורטרט, בגן לאומי אשקלון.!חינם: 12.00 – 14.00
 מקצועיים, בתלבושת ססגונית, יחכו לכם במרכז שירות שבמרכז הגן. ציירי קריקטורות2

. דקות לציור2* ציור בסיגנון קלאסי, חיובי, מחמיא, מהיר, הומוריסטי, משעשע, 
 .30×42 , ס"מ A3* גודל הדפים: 

 ס"מ .32×45 מיקרון, 80את הציורים מקבלים בתוך שקית ניילון: 
!!!מסגרת פרחים מדהימים, צבע לציורים, מודפסת, בדף מסגרתעל כל 

!יוגה צחוק סדנת !חינם: 14.00 – 14.45
 – סדנה, הפעלה, פעילות חברתית, גיבוש, שמחה, הנאה, כייף. יוגה צחוק* 

בריאות לגוף ולנשמה. חיזוק מערכת החיסון הטבעי של גוף האדם. 
 שרירים, שריפת קלוריות, הרזייה, 32שיחרור אנדרופינים, סרוטנים. הפעלת 

כייף, שמחה, אטרקציה באירועים… שמחה, אהבה.
הו _ הו _ הי  _ ה  _ ָה… !!!: צחוק 
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אמנות הציור לפי ן לאומי אשקלון  ג

משמעות ציורית מידע נושא

שילוב אלמנטים,: קומפוזיציה
צורות, 
צבעים, 
הפרדה, 

דו משמעות.

ארטיקים, מפות, שירות.
תבוננותהיקיון, נבילים, ש טובה = שנ"ה

 = הדרך הנכונה להתנהגות בטיול. 

רט"ג > 
גן לאומי אשקלון

מרכז שירות

Free Open Source comics
drawing, graphic Image

design, Video Editor,
softwares:

blender, libreoffice, gimp

המחשהתחום

קשת עתיקהמורשת

יעלטבע

כהה ירוקסביבה

סמל רט"ג

האמן כמשרת הציבור: הנאה, מסר,
תיקון האדם, תיקון העולם.

רט"ג > מתנדבים, אירועים, טיולים,
...כניסה חינם לכל אתרי רט”גקמפינגים, 

מתנדבים

 צורות, צבעים.> קומפוזיציה
מסרים ויזואליים - אירגוניים. J110 * 35 שתי מטרים, שבמרכזו

 עמודי, רצפה וקירות שיש,שורות
. 3  המאה ה-מהתקופה הרומית, 

Jבסיליקה ה:
עירייה, בית משפט, שוק, תיאטרון הצגות.

. שיש היו עשויים רצפתה וקירותיה

Jאולם בצורת לבסיליקה היה דרוםמ
.מקום התכנסות ששימש כחצי עיגול

בסיליקה

.POVהבעת רגשות: צבעים, 
שפת גוף באמנות הציור הקלאסית. בית בושתבשטח גן אשקלון נמצאו שרידי 

, שנולדו,זכרים תינוקות, רובם 200ושלדי 
 הלא נכון…מקוםלרוע מזלם, ב

בית בושת

,חץ, רוחב, משיק, אורך, ו אופק  ק
MCE. אשליות אופטיות

, קוקפלי קרקע > פרספקטיבה

.סוללהשביל ה.1
.מצוקשביל ה.2
.חוף היםשביל .3

 שבילי טיולים5

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7


קווי מיקוד, דרךאופק, מימדי דרך, 
 בטבע.

 .ארכיאולוגיה, היסטוריהשביל .4
.שפך שקמהשביל ל.5

 אתלהבליט צריך צבע הרקע
האובייקט.

לא לבלוט צריך צבע הרקע
קדימה.

, שנבנתה בצורתכנסיה ביזנטית
5  במאה ה – , בסיליקה

 לספירה, על ידי 9נהרסה במאה ה - 
המון זועם של מוסלמים ויהודים. 

 שוקמה ע"י הצלבנים.1153בשנת  

כנסיית מריה
הקדושה וירידיס

טונאליות . ביזנטית רובן מהתקופה ה בארות, 67
 סוגי בארות.3

.דייג   + חקלאותאקוויפר מים + ים = 

מים

ציור היפר ריאליסטי אקדמי. חוף ים בין אירופה למצרים.דרך היםשליטה ב

ציור חומרים: מים, עץ, מתכת.
Iron man colors

חוף ים מוכרז עם מציל, שירותים, מקלחות. גל

נקודת מגוזפרספקטיבה >  בארות אברהם, בארות יצחק, באר שבע באר חבל דלי

קווי מיקודפרספקטיבה >  חמור, שור באר כח בהמה

קו, עיגול > קומפוזיציה
ספקטרום הצבעים. > קומפוזיציה

long shot movie, POV

 גלגלי שיניים המסובבים מערכת3חמור, 
דליים.

ָיהבאר  ילי ט  ני אנ

קומיקס יפני.
קומיקס מנגה.

קומיקס אמריקאי.
קומיקס דיגיטלי.

dc comics superheroes
justice league

https://www.comixology.com/f
ree-comics 

, בעיקרארכיאולוגיים  ממצאים גן 
: רומיתמהתקופה ה

, כותרות קישוטגרניט ושיש עמודי
ניקה  אלת הניצחון היוונית  פסלעמודים, 

 הנישאץכדור האר(ויקטוריה), הניצבת על 
, אטלסעל ידי 

 -טיכה בדמותה של איזיס  האלה פסל 
. אשקלון  המזל של אלת 

גן פסלים

נקודה, קו, צורה, נפח שער כנעני קשתי העתיק בעולם.
 לפנה"ס.1850נבנה בשנת 

שער כנעני

צבע מוטבע בטיח וילה ביזנטית עם שרידים של פסיפס וציורי
רצפה. 

את הציורים היו מבצעים בזמן שהטיח רטוב
כדי שהציורים ישמרו לשנים רבות.

ווילה ביזנטית

קומפוזיציה, הצללה, טונאליות
דוגמאות: תפוח, תפוז, תמרים.

בשיתוף מתנדבים, תלמידים, אוניברסיטאות.  בוסתן פירות
וירקות עתיקים

קונטרסט צבעים, טקסטורה,
טונליות בכל משטח צבע.

שורש, גזע, ענף, פרי דשא, עצים, מנגל

*

אמנות הציור בטבע - חברה – אינטרקציות טבע, משחקים, חידונים, הפעלות
 המשתתפים בטיול.סוג, זמן, סוג הפעילויות לכמות הכמות* יש להתאים בין 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%96%D7%99%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%98%D7%9C%D7%A1_(%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%9C_(%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A8%D7%A0%D7%99%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93
https://www.comixology.com/free-comics
https://www.comixology.com/free-comics
https://he.wikipedia.org/wiki/1153
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%96%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%94


הפעלה – אטרקציות טיולים

Activity - Travel Attractions

תוכן

Content

מסר, טבע

Nature
Message

זמן – דקות

Minutes

מקום

Place

 אודות הטיול:הסבר כללי

היסטוריה, ארכיאולוגיה, זואולוגיה,
בוטניקה, כימיה, פיזיקה, ביולוגיה.

באוטובוס5הרמוניהידע, חכמה

5בריאותשמחההפעלת יוגה צחוק

במהלך
הטיול

בשטח.

עדיפות
למקומות עם

,צלף, נו
…כיסאות

:טבע   ב  חידות ציוריםצייר מצייר 

ףאלמנט הנמצא בנוהצייר מצייר 
הטיול:

פרח, עץ, הר, חיה, מבנה...

והקבוצה צריכה לנחש
 הצייר צייר...מה

5הסברחידה

נקודה, קו, שטח, נפח, – רישום
צורה כללית, פרופורציות.

 מהקבוצה מתנדבים3

.שירה, ריקוד, עמידהמדגימים: 

עפרונות דמיוניים עם מצויירים
ע"י הקבוצה.

5

 – חיבור, שילובציור קומפוזיציה
אלמנטים בטבע יחד לציור אחד.

5הסברהסתכלות

:טבע   ב  חידות ציוריםצייר מצייר 

 מקבוצתמישהוהצייר מצייר 
המטיילים בטיול:

 הציירמיוהקבוצה צריכה לנחש את 
צייר...

5הסברחידה

קפלי,  נקודת מגוז אלקווי מיקוד,  קו אופק –פרספקטיבהחידה: 
. קרקע

י?שמ אני, מה מי* חידה: 

 ומגשרקו אופק ישראני 

את כדור הארץ מישר.

בין מים לשמים

רואים אותי בידיים.

נקודת מגוזיש לי באמצע 



בתוך הלב, באגוז העוז.

בין הרים לעננים רצים

 אלי באים.קווי המיקוד

 עקומיםקפלי קרקע

אלי רצים, אותי אוהבים.

.קפלי קרקע, קווי מיקודז, נקודת מגו, קו אופקתשובה: 

3D_טונליות_הצללה_צבע

מיזוג צבעים, קונטרסט, רגשות...
חידה

 ל:הסבר מותאם
,אקדמאים
,דתיים

TOURISTS5

: תופסתילדיםל
צבעים.

תצפית נוף – יישובים, אסטרטגיה,
מים

5

:טבע   ב  חידות ציוריםצייר מצייר 

 מהקבוצה, מציירמתנדבהצייר מזמין 
אותו, ומסביר לקבוצה מה המיוחד

 המתנדב...פרצוףויפה ב

5הסבר

מקוםך, מה הקשר בין תנ"סיכום: 
.פרשת השבוע להטיול

באוטובוס5

מודעותמדיטציה בטבע
שמחה, אהבה,
חכמה, טוב לב.

5

קריקטורות, הרצאה, יוגה צחוק,
סטנדאפ

בית מלוןלפי תיאום

* 
הפעלה באירוע, הפעלה בטיול אטרקציותנושא

 - אמנות ויזואלית. יצירה על משטח בעזרת צבעציור
היוצר קווים, צורות, אור, תנועה, נפח, להבעת רעיונות,
רגשות, קריקטורות, קומיקס, פורטרט, נוף, אלמנטים.

 מהקהל. מתנדבים3מבקש 
 כלשהיא: ריקוד, ריצה, עף...פוזהכל מתנדב עומד ב

מסביבף שקו ההיק, מצייר את עיפרון דמיוניהקהל, עם 
לכל דמות.

ף קל יותר לצייר את שארקו היק: כאשר יש מסקנה* 



.צורה שבתוך הפרטיםה
קווים ישריםק, עומק, זוית ראיה. מרח – פרספקטיבה

ק.קו האופ על נקודההמתחברים יחד ב
קרים יותר, צבעיו מטושטשן יותר, קטק - רחו* אובייקט 

 לפניו.קפלי קרקעיותר, 
 החשוב.אלמנט יכולים לכוון אל הקווי הפרספקטיבה* 

 בין שתי כפות הידיים.להסתכלהמפעיל מבקש מהקהל 
 כפות הידיים מהעיניים.2לקרב ולהרחיק את 

.רחוקים וקרוביםלהסתכל על אלמנטים 
 אפשר לראותקטנים: רק אלמנטים רחוקים ומסקנה* 

.קטנהכאשר זווית הראיה 
ָיה יצי פוז  ,מסר, הרמוניה ליצירת שילוב אלמנטים – קומי

.סיפור, קווי זרימה, יחסים
,וידיאו, צילום, קומיקס, ציור בקומפוזיציה* ניתן ליצור 

,ספרות, מוזיקה, עיצוב תעשייתי, אמנות מחשב, פיסול
,אלמנטים... מבישול, אדריכלות, ריקודן, תיאטרו
ן,תזמו, מילים, קטעי וידיאו, שקיפויות, צילומים

...אנשים, צבעים, מעשים, רגשות, פנטומימה
 כגון בישול, אדריכלות, נגרות, ניפוח זכוכית,מלאכה* כל 

נאום, טיסה, גינון, וכיו'... הנעשית בשלמות, יעילות,
 מעשית חומריתאומנותאסטטיקה, טעם, הופכת מ

 רוחנית תרבותית.אמנותל
 - עבודה, מלאכת כפיים. אּממָנות,אומנות

 - פעילות יצירתית בעלת ערך אסתטי,ָאָמנותאומנות, 
art.

ָיה  יוצרים ביחד  יצי פוז  קומי
 לקומפוזיציהאלמנטכל משתתף מוסיף 

.מסמל הוא מוסיף ומה זה מהומסביר 
: כל אדם רואה כל דבר אחרת.מסקנה* 

 – חומר, בצבעים שונים, להבעת רגשות, מידע,צבע
מרחק, זמן.

* חידון: מה הצבעים המשניים, השלישיים (מיזוגי צבעים)
בגלגל הצבעים?

?צבע מסמל כל רגשאיזה 
משחק לילדים: תופסת צבעים. התופס אומר צבע ומי* 

שלא נגע בחפץ בצבע זה, נתפש ע"י התופש ונהיה
התופש.

 

*
אמנות ויזואלית.

רעיון, קווים, צורות, צבעים.
 פוזות. קו היקף.3>>> 

קווי נקודת מגוז.
קרוב = גדול, ברור, רוויה.

.קפלי קרקע, צבעים קרים, מטושטשן, קטק = רחו
 החשוב.אלמנט יכולים לכוון אל הקווי הפרספקטיבה* 

>>> להסתכל בין האצבעות.
**



, לפני העלייה לאוטובוס, או בתוך האוטובוס:סיכום* 

עיר, הגננת, שם השם בית הספר למקום הטיול בין קשר>> מה ה
,KEYWORDSשממנה הגיעו המטיילים, מקצוע, תחביב הקבוצה, 

SEO ,ך. בתנ"  פרשת השבוע

: טובה  בדיחה למקום הטיול בין קשר>> מה ה
למישהו יש בדיחה לספר?

מתנדב מהקבוצה מספר בדיחה, צוחקים ומחפשים מה הקשר בין
.מקום הטיולהבדיחה ל

 מצורפים:מסמכים 
 חינם! הנ"ל. האטרקציות3 לפירסום JPEG גרפים  קבצים1.3
. ןטיול ציורים בטבע בגן לאומי אשקלו: 26 מסלול טיול GPXקובץ ניווט: .2
: טיול ציורים בטבעדוגמאות מסלולי טיולים > .3

:יער גברעם > טיול ציורים בטבע
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2019/11/  ירושלים-ישראל-tour-trip-attractions-events  -

pdf.טיול-ציורים-בטבע  -gevaram-  field-country-journey-גברעם
אטרקציות טיולים:, all מפות,  

http://  h4uh.com/wp-content/uploads/2019/11/  all  -best-free-  ירושלים-ישראל-tour-trip-
attractions-events-field-country-journey-  טיול-ציורים-בטבע.pdf

 ימי טיול בגליל המערבי > 3טיולים > טבלאות תכנון טיולים > 
: מפות, קמפינגים, מידע:טבלת תכנון טיול

http://  h4uh.com/wp-content/uploads/2019/11/  tables  -  ירושלים-ישראל-tour-trip-attractions-
events-field-country-journey-  טיול-ציורים-בטבע.pdf
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