* הצעות ייעול לרט"ג – גל"א
הצעות לפעילויות התנדבות חינם ,הצעות ייעול ,אטרקציות ספורט אתגרי ,גימיקים ,לגל”א.
מאת – h4uh.com :אטרקציות אירועים – שמחה והילה קבלה 2 ,סיירים מתנדבים ברט"ג > גל"א.
^
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אינטראקטיביות
* לבנות דף אינטרנט המכיל מפה אינטראקטיבית של כל אתרי רט"ג המקשר למפת כל אתר:
מפה ,סימון נקודות אטרקציה על המפה ,ברקוד  QRהמקשר לקבוצת ווצאפ מתנדבי ומבקרי האתר.
לכל נקודת אטרקציה במפה להצמיד :On mouse over
אנימציה - SOUND ,הסבר קול ,צילומים ,הסבר כתוב.
* עבדתי באגף האינטרנט של משרד החינוך (מופ"ת ,מכ”ם) ,בתכנות  , ActionScript 3,וידיאו,
אנימציה ,יצירת מצגות לימודיות כמו הטקסונומיה של בלום ,תורת האינטליגנציות המרובות של
גארדנר ,באתר משרד החינוך:
http://old.mofet.macam.ac.il/svivot/blum/
* שמחה קבלה – WEBMASTER, WEB DESIGNER
Art director, Adobe Edge Animate CC Animator
^
אינטראקטיביות
אפליקציות

***************************************************
 3מפות גל"א
הצעות ייעול
 3אטרקציות
מתנדבים
תחרויות גל"א
קישורים

^
טיול ציורים קבלה
אודות ש .קבלה

 3אטרקציות גן לאומי אשקלון
.1

בתאריך ההתנדבות החודשי הבא שלנו נשמח לתת  3אטרקציות אירועים:

חינם!  3אטרקציות אירועים ,בגן לאומי אשקלון ,שבת 22.2.2222
טיול ציורים בטבע ,קריקטורות ,סדנת יוגה צחוק.
* וידיאו ,צילומים ,הסברים ,טבלאות ,מידע:
* טיול ציורים בטבע:
http://h4uh.com/tour_trip_attractions_events_field_country_journey/
*  2ציירי קריקטורות לציור קריקטורות ,פורטרטים ,באירועיםh4uh.com :
* סדנת יוגה צחוק:
http://h4uh.com/events-attractions-laughter-yoga/
חינם!  3אטרקציות אירועים ,בגן לאומי אשקלון ,שבת 22.2.2222
 :11.11 – 10.11חינם! טיול ציורים מודרך .אמנות ,צחוק ,בטבע ,בגן לאומי אשקלון.
* לטייל בגן לאומי אשקלון ,ולראות את כל
חוקי האמנות ,עקרונות הציור הקלאסיים,
בדוגמאות בטבע ,בקוי הנוף ,בצבעי המפה,
בצורות הדומם ,צומח ,חי ,אדם.
* טיול מצחיק משולב עם הצגת ,ראיית ,הבנת,
עקרונות הציור בטבע:
רישום ,קווי היקף ,פרספקטיבה ,נקודת מגוז ,קומפוזיציה,
צבע ,טונליות ,הצללה ,צל ,אלמנטים בטבע ,אסטטיקה…
* עזרים ,אמצעי המחשה ,מידע ,מסלול הטיול:
http://h4uh.com/events_attractions-activation-activity-activities-actionhappening-celebration-sessions/
*  10דפי עזר  A3צבעוניים ,מצופים עם קפסולציה.
* אלמנטים פיגורטיביים אמוציונאליים בטבע,
בסיליקה ,באר אנטיליה ,גן פסלים ,קווי נוף ,קו אופק...
מדריך הטיול (בתלבושת ססגונית):
הצייר ,קריקטוריסט ,יוצר קומיקס ,סטנדאפיסט ,שמחה קבלה h4uh.com -
 :10.11 – 10.11חינם! בואו לקבל ציור קריקטורה ,פורטרט ,בגן לאומי אשקלון.
 2ציירי קריקטורות מקצועיים ,בתלבושת ססגונית ,יחכו לכם במרכז שירות שבמרכז הגן.
* ציור בסיגנון קלאסי ,חיובי ,מחמיא ,מהיר ,הומוריסטי ,משעשע 2 ,דקות לציור.
* גודל הדפים , A3 :ס"מ . 01×00
את הציורים מקבלים בתוך שקית ניילון 01 :מיקרון 00×04 ,ס"מ .
על כל דף מודפסת ,בצבע ,מסגרת פרחים מדהימים!!!
 :10.11 – 10.04חינם! סדנת יוגה צחוק!
* יוגה צחוק – סדנה ,הפעלה ,פעילות חברתית ,גיבוש ,שמחה ,הנאה ,כייף.
בריאות לגוף ולנשמה .חיזוק מערכת החיסון הטבעי של גוף האדם.
שיחרור אנדרופינים ,סרוטנים .הפעלת  32שרירים ,שריפת קלוריות ,הרזייה,

כייף ,שמחה ,אטרקציה באירועים… צחוק :הֹו _ הּו _ הי _ ה _ ה… !!!

מצורפות  3גרפיקות לפירסום  3אטרקציות אירועים (טיול ציורים ,קריקטורות ,סדנת יוגה צחוק) הנ"ל
באתר רט”ג ,פייסבוק:
נא לפרסם באתר רט"ג ,פייסבוק גל"א:
חינם!  3אטרקציות אירועים בגן לאומי אשקלון ,שבת  .22.22.2222חינם! ולפרסם  3קבצי  JPGמצ"ב.
* מצ"ב :וידיאו ,צילומים 22 ,דפי עזר  A3צבעוניים ,מצופים עם קפסולציה,
סילבוס תקציר ההדרכה ,טבלאותh4uh.com :
 .1חינם! בתאריך ההתנדבות החודשי הבא שלנו נשמח לתת  3אטרקציות אירועים.
להלן הטקסט לפירסום:
חינם!  3אטרקציות אירועים ,בגן לאומי אשקלון ,שבת 22.2.2222
 :11.11 – 10.11חינם! טיול ציורים בטבע :טיול מודרך המשלב אמנות ,צחוק ,בטבע ,בגן לאומי אשקלון.
* לטייל בגן לאומי אשקלון ,ולראות את כל
חוקי האמנות ,עקרונות הציור הקלאסיים,
בדוגמאות בטבע ,בקוי הנוף ,בצבעי המפה,
בצורות הדומם,
צומח ,חי ,אדם.
* טיול מצחיק
משולב עם הצגת,
ראיית ,הבנת,
עקרונות הציור
בטבע:
רישום ,קווי היקף,
פרספקטיבה,
נקודת מגוז,
קומפוזיציה,
צבע ,טונליות,
הצללה ,צל,
אלמנטים בטבע,
אסטטיקה,
הומור…
מסלול  :02טיול
ציורים בטבע > גן לאומי אשקלון:
מרכז שירות ,שביל הסוללה ,באר אנטיליה ,גן הפסלים ,שער כנעני ,ווילה,
בוסתן ,באר בהמה ,מרכז שירות .מסלול טיול רגלי ,מעגלי 1301 ,מטר.
https://israelhiking.osm.org.il/share/S1QExlvLBh
עזרים:
*  22דפי עזר  A3צבעוניים ,מצופים עם קפסולציה ,מצגת ,עזרים ,אמצעי המחשה ,מידע ,מסלול הטיול:
http://h4uh.com/events_attractions-activation-activity-activities-action-happeningcelebration-sessions/
* אלמנטים פיגורטיביים אמוציונאליים בטבע,
בסיליקה ,שביל הסוללה ,באר אנטיליה ,גן פסלים ,שער כנעני ,קווי נוף ,קו אופק...
מדריך הטיול (בתלבושת ססגונית):

הצייר ,קריקטוריסט ,יוצר קומיקס ,סטנדאפיסט ,שמחה קבלה – h4uh.com

 :10.11 – 10.11חינם! בואו לקבל ציור קריקטורה ,פורטרט ,בגן לאומי אשקלון.
 2ציירי קריקטורות מקצועיים ,בתלבושת ססגונית ,יחכו לכם במרכז שירות שבמרכז הגן.
* ציור בסיגנון קלאסי ,חיובי ,מחמיא ,מהיר ,הומוריסטי ,משעשע 2 ,דקות לציור.
* גודל הדפים , A3 :ס"מ . 01×00
את הציורים מקבלים בתוך שקית ניילון 01 :מיקרון 00×04 ,ס"מ .
על כל דף מסגרת לציורים ,מודפסת ,בצבע ,מסגרת פרחים מדהימים!!!

 :10.11 – 10.04חינם! סדנת יוגה צחוק!
* יוגה צחוק – סדנה ,הפעלה ,פעילות חברתית ,גיבוש ,שמחה ,הנאה ,כייף.
בריאות לגוף ולנשמה .חיזוק מערכת החיסון הטבעי של גוף האדם.
שיחרור אנדרופינים ,סרוטנים .הפעלת  00שרירים ,שריפת קלוריות ,הרזייה,
כייף ,שמחה ,אטרקציה באירועים… שמחה ,אהבה.
צחוק :הֹו _ הּו _ הי _ ה _ ה… !!!

מידע,פרטים ,לא לפירסום:
אטרקציה ,פעילות
לוח זמנים
– 10.11
11.11

חינם! טיול ציורים בטבע:
מצב :מפה GPX ,מסלול הטיול ,סילבוס תקציר נקודות ההדרכה והתכנים בנושא ציור.
* וידיאו ,צילומים 22 ,דפי עזר  A3צבעוניים ,מצופים עם קפסולציה ,סילבוס תקציר
ההדרכה ,טבלאות:
http://h4uh.com/tour_trip_attractions_events_field_country_journey/

– 10.11
10.11

חינם!  2ציירי קריקטורות לציור קריקטורות ,פורטרטים ,באירועיםh4uh.com :
 2ציירים קריקטוריסטים ,בתלבושת ססגונית ,לציור קריקטורות ,פורטרטים ,באירועים,
 0דקות לציור.

– 10.04
10.11

חינם! סדנת יוגה צחוק:
http://h4uh.com/events-attractions-laughter-yoga/

ציוד דרוש:
* רמקול חגורה מדונה – יש לי.
* כיתה עם כיסא מסתובב ומסביבו מעגל  22כיסאות  -יש בגל"א.
* לקבוצות גדולות יש אפשרות לבצע ציור קריקטורה מהיר –  22שניות.
טיול ציורים בטבע > גל"א :מפה ,GPX ,פירוט תכנים ,הפעלות ,אפשרויות.
מפהhttps://israelhiking.osm.org.il/share/S1QExlvLBh :
מסמכים מצורפים:

*  3קבצים גרפים  JPEGלפירסום  3האטרקציות חינם! הנ"ל.
* קובץ ניווט GPX :מסלול טיול  :02טיול ציורים בטבע בגן לאומי אשקלון.
* דוגמאות מסלולי טיולים > טיול ציורים בטבע:
טיול ציורים בטבע > "טיול ציורים" ביער גברעם:
http://h4uh.com/tour_trip_attractions_events_field_country_journey/
מפות ,all ,אטרקציות טיולים:
-tour-tripירושלים-ישראלhttp://h4uh.com/wp-content/uploads/2019/11/all-best-free-.pdfטיול-ציורים-בטבעattractions-events-field-country-journey-
טיולים > טבלאות תכנון טיולים >  0ימי טיול בגליל המערבי >
טבלת תכנון טיול :מפות ,קמפינגים ,מידע:
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2019/11/tablesירושלים-ישראל-tour-trip-attractions-events-field-country-journeyטיול-ציורים-בטבע.pdf* אשתי ואני מתנדבים ברט"ג > גל"א משנת .0112
 2ציירי קריקטורות באירועים,
 2מדריכים להפעלת סדנאות יוגה צחוק באירועים.
* אנחנו מעדיפים לרכז את  3האטרקציות בתאריך אחד ,כי לפעמים נכנסים אירועים מחברות הפקה,
משרדי ממשלה ,מחלקות בעיריית אשקלון (אנחנו עובדים עבור  0מחלקות בעיריית אשקלון:
זהירות בדרכים ,גמלאים ,מעמד האישה ,בתי ספר) שאנחנו עובדים איתם קבוע.
* הבעייה העיקרית היא שאין מספיק אנשים בגל"א ל –  2ציירים מקצועיים באירועים
שמציירים מהר מאוד…
*  ,2.11.0113מפגש מתנדבים מצטיינים ,לטרון .אמרתי לאורי קייזר שאשתי ואני מציירים בהתנדבות כל
חודש בגל"א ואין אנשים .ביקשתי ממנו שיהיה פרסום לפעילות קריקטורות ואורי אמר:
" תעביר הפרסום לרונית והיא תעלה את הפרסום לאתר גל"א“ .
* נא לפרסם את כל  3הגרפיקות המצ”ב ,לפירסום  3האטרקציות חינם! הנ"ל,
באתר רט”ג ,פייסבוק גל”א.
נשמח אם יהיה גם פירסום באתר העירייה ,אתר החברה הכלכלית אשקלון...
הפירסום צריך להיות ,לפחות 22 ,יום לפני יום הפעילות ,כדי למקסם את החשיפה השיווקית ל 0
אטרקציות גל"א.
* במשך שנה עשיתי כל חודש ,חינם ,בהתנדבות ,סדנת יוגה צחוק עבור עיריית אשקלון ,בשכונת
אפרידר .עיריית אשקלון עשתה הרבה פירסום והיה מאוד מצחיק:
 5קולות הצחוק :הֹו _ הּו _ הי _ ה _ ה.

^
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^
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הצעות ייעול
לארגן טיולים למתנדבים ,כיתות בתי"ס ,מתנדבים מחו"ל ,אירגוני מתנדבים ,מובטלים ,עם
.1
מזמרות ,מגרפות ,משורים ,פטישים ,שקיות לאיסוף אשפה ,בשבילי טיולים מסומנים של רט"ג ,לגיזום,
ניקוי ,גירוף ,סיתות שפיצים של אבנים כדי שאפשר יהיה לשבת עליהם ,תחזוקת וסימון שבילים.
לפרסם באתר רט"ג מפת נקודות רט"ג בישראל וקישור ,QR ,לווצאפ מתנדבי ומבקרי כל אתר.
.0
הצעות ייעול > נקודות אטרקציות בכל אתרי רט"ג > דוגמא :מפת גן לאומי אשקלון (גל"א):
.0
* מפת דוגמא :גל"אhttps://katzr.net/501c6d :

נקודה  - 2נקודה  :2אטרקציה תיירותית:
ספורט אתגרי :אטרקציות חבלים ,גשר חבלים ,אומגה חבלים לגלישה משביל הסוללה אל הדשא /
מהשער הכנעני אל הים.
* דוגמאות ספורט אתגרי ,אטרקציות חבליםhttp://snepling.co.il :
נקודה  - 3נקודה  :4אטרקציה תיירותית 0 :בריכות מים רדודות 01 ,ס"מ גובה ,לשכשוך רגליים,
מוקפות אבנים טבעיות ,עם גג מצמחים מטפסים ,כהצללה נגד שמש ,מעקה ישיבה סביב הבריכה,
פרחים.
* דוגמאות:
 2מסלולים וטיולי מים למשפחה  -וואלה! תיירות
 › https://travel.walla.co.ilמעיינות בארץ › מעיינות בצפון :
 0באפר׳  - 0113חפשו מערה סודית לקראת סוף המסלול ,ולידה בריכת שכשוך רדודה אך ציורית להפליא.
הילדים יהיו מאושרים .סיום המסלול בעין חשרת ,בריכת מים יפה  -יופי של קינוח.

בגליל העליון ,בין קיבוץ אילון לאדמית ,במעיין כרכרה ,מוזרמים ,מצינורות,
מים שפירים ,נקיים ,ראויים לשתית אדם.
מסלול טיול אל מעיינות כרכרה ,לבריכות שכשוך בגובה  02ס"מ .מים שפירים | מים – פורטל המים של
ישראל
› https://www.water.org.ilמים-שפירים
https://amudanan.co.il/?url=https://www.nakeb.co.il/static/gps/gpx/nakeb_167.gpx
שביל טיול מעגלי רגלי_אדמית  -מעיין כרכרה_בצת_שרך_ 22212מטר
https://israelhiking.osm.org.il/share/wuh88V4F8Q
מפה :בריכות מים לשכשוך רגליים במעיין כרכרה בגליל העליון.
נקודה  :2ליצור במרכז שירות מתחם ישיבה להדרכת קבוצות ,הוראה פרונטלית 2 ,ציירי קריקטורות,
סטנדאפ ,סדנת יצירת דף קומיקס רט”ג ( לפי עקרונות שנ”ה טובה) ,סדנאות יוגה צחוק ,הרצאות,
הצגות.
יש מתנדבים שישמחו לתת הרצאה ,הצגה ,קריקטורות חינם ,סדנת יוגה צחוק ,סטנדאפ ,בהתנדבות...
* להשתמש בשטחי אתרי גל"א לפעילויות תרבות ,לימודים ,חברה ,ספורט ,חוגים ,תנועות נוער ,גימלאים,
פעילויות לכל.
לפרסם באתר רט"ג:
רוצים לארגן ולפרסם חוג  /פעילות  /הרצאה בחינם ,בהתנדבות ,ב  215אתרי רט"ג בישראל
ולפרסמם כאן ,בטבלת פעילות חודשית ארצית רט”ג? טלפנו140-0000000 :
נקודה  :5אטרקציה תיירותית :חוות גידול צבי ים גלדיים  Dermochelys coriaceaאוכלי מדוזות.
מסר חינוכי למבקרים בחוות גידול הצבים :נשמור על הטבע כי הטבע ,הצבים הגלדים,
שומרים עלינו מרעל מדוזות ,מגינים על הרוחצים בחופי הים ,ולטובת ולתפארת עם ישראל!!!
מידע נוסף בכתובת :ויקיפדיה  > wikiמדוזות > צב ים גלדי > :https://he.wikipedia.org
צבי ים גלדיים עוקבים אחרי מדוזות (הצבים אוכלים מדוזות) במהלך היום ,מה שגורם להם
להעדיף מים עמוקים ביום ומים רדודים בלילה (מדוזות מתקרבות לפני הים במהלך הלילה וחוזרות ...
אנטומיה ופיזיולוגיה · תפוצה · התנהגות ומחזור חיים · מחזור חיים
* תיאור :צב הים הגִ לדי עוקב אחרי מדוזות ואוכל מדוזות .צב הים הגִ לדי הוא הצב הגדול ביותר בעולם
כיום ,והזוחל הרביעי במשקלו בעולם ,אחרי שלושה סוגי תנינאים .הוא קרוי "גלדי" על שום הגלדים
המצויים על גופו .פרטים מבני מין זה עשויים להגיע לאורך של  0.2מטרים ,ולמשקל של  311קילוגרם.
* להקים  10חוות גידול צבי ים גלדיים  Dermochelys coriaceaאוכלי מדוזות בכל אתרי החוף של
רט"ג.
נקודה  - 0נקודה  :1הוספת  2מפות (בכניסה ,במרכז שירות) בגודל  0*0מטר:1:02,111 ,
סימון שבילי טיולים ,נקודות עניין ,מצפורים ,אטרקציות ,מרכז שירות ,קמפינג ,שירותים ציבוריים...
נקודה  :2כל אתרי הקמפינג ,לינת לילה ,של רט"ג סגורים בחורף .בישראל התקופה היפה,
והנעימה ביותר לטיולים ,היא בחורף .יש לפתוח את כל אתרי הקמפינג של רט"ג בחורף ,כל השנה.
נקודה  :22כלכלית ,כדאי להקים בכל אתרי רט"ג נקודות לאירועים ,קייטרינג ,בתשלום .המתחמים יהיו
קלים ,יבילים ,בצורת אוהל ענק לבן ,מתקפל .או מבנה קבוע ,קל ,מצופה צמחים מטפסים ,פרחים,
שישתלב במרחב הירוק שמסביב.
נקודה  :22חינם!!! כל חודש לפרסם :חינם!!! טבלת פעילויות ואטרקציות חודשית חינם!!!
לפרסם ב 22 -אתרי אינטרנט אזוריים ,אתר העירייה ,אתר החברה הכלכלית :חינם!!! יום אמנות
חינם!!! בואו לקבל ציורי קריקטורות חינם!!! מופעי זמר חינם!!! פנטומימה חינם!!! סטנדאפ חינם!!!
קוסמים חינם!!! ליצנים חינם!!! הרצאות חינם!!! הפירסום נועד כדי להביא את הקהל ,ולהביא את
האמנים הרוצים להופיע חינם ,בהתנדבות ,כדי לשמח את הבריות ,לתת כדי לתת ,לתת מהנשמה ,לתת

באהבה ,לתת כדי להתפרסם ,לתת כדי לחלק כרטיסי ביקור ,ליצור קשרי עבודה עם מפיקי אירועים,
לסגור אירועים פרטיים בתשלום ,וכיו'...
* לפרסם בתחתית הטבלת פעילויות החודשית :רוצים להופיע בהתנדבות ,חינם? טלפנו224-3334444 :
הצעות ייעול רט"ג:
.0
להעביר למחלקת גרפיקה:
.1
* גרפיקה:
בהודעות למתנדבים ולקהל המטיילים להחליף הירוק שחור ל ירוק חי.
להחליף הרקע האדום בכותרת לתכלת או צבעי פסטל בהירים .להשתמש בצבעים בהירים ,שמחים.
מצורפות דוגמאות צבע מפוטושופ למיתוג צבע חדש לרט"ג .צבעים שמחים ,בהירים.
להחליף הפונט לאריאל  ,10גוטמן יד ברש  .00להוסיף קוי הדגשה  ,Uעובי ,BOLD Bלמילים החשובות.
להוסיף המחשות ויזואליות ,CLIPARTS ,מסגרת פרחים העוברים בהדרגה לשקיפות לקראת הטקסט
שבמרכז הדף.
 ,QRקישור אל ווצאפ מבקרי רט"ג > גל”א .לתיאום הדרכת מתנדבים  41ש”ח  /מדריך טיולים
.0
מקצועי  1411ש"ח.
לשים מתקני כושר ,נדנדות ,קרוסלות ,שולחן פינג פונג ,שולחן כדורגל מקלות במרכזי שירות.
.0
למכור ,לא להשאיל מטקות וכדורים.

לשים במרכז שירות שולחן פינג פונג גדול .למכור ,לא להשאיל 0 ,מטקות ושני כדורים =  04ש"ח.
.0
* לשים במרכז שירות שולחן כדורגל מקלות גדול .למכור ,לא להשאיל ,כדור =  4ש"ח.
* עיריית אשקלון שמה ,חינם 0 ,שולחנות פינג פונג בטון עם רשת ברזל בגינת מתנ"ס נווה שרת .לבקש
מהעירייה שישימו גם בגל"א  0שולחנות פינג פונג בטון עם רשת ברזל.
* לקנות מטקות ,כדורים ,חדשים ,מאתר הקניות הבינלאומי ,בעברית ,בשקלים:
/https://www.zipy.co.il
או לקנות משומשים מאתרי יד שניה כגון /https://www.yad2.co.il :יד ,2
 ,WINWINמד"ס.
להציע לתלמידי אמנות הציור והצילום :כתת י"א אומנות ,מקיף ה' דרכא,
.4
 .1לשים ציורים ,צילומים ,שלהם בנושאי טבע ,שמירת איכות הסביבה ,קיימות ,מיחזור ,בפייסבוק
גל"א ,אתר רט"ג.
 .0תחרות ציורים  /קומיקס  /צילומים גל"א בנושאים הנ"ל.
 .0.1כנ"ל ,תחרות ציורים  /קומיקס  /צילומים ארצית רט"ג.
 .0שתלמידים לאמנות  /תיאטרון יציירו קריקטורות ,פורטרטים ,יפעילו סדנאות יוגה צחוק ,פעם
בחודש ,בהתנדבות ,חינם ,באתרי רט”ג.
אשמח לבוא לבי"ס לאמנות ,בתלבושת ססגונית.
.2

שירכזו יחד את  2הכיתות :ציור  +תיאטרון.
אצייר  2קריקטורות של מתנדבים ואדביק עם סלוטייפ בשני צידי הלוח.
אלמד את תלמידי  0הכיתות ,יחד 2 ,דברים:
איך ללמוד להיות קריקטוריסטים מקצועיים שיכולים לצייר קריקטורות באירועים.
•
איך להיות מדריכי סדנאות יוגה צחוק לקבוצות באירועים.
•
אעשה להם סדנת יוגה צחוק קצרה.
אזמין אותם להצטרף לפייסבוק גל"א ,להתנדב בגל"א ,בהתנדבות ,חינם,
בתור ציירי קריקטורות ,מפעילי סדנאות יוגה צחוק בגל"א.
ואזמין אותם לגל"א לקבל כל אחד ציור קריקטורה חינם בתאריך פעילות קריקטורות חודשית חינם
הבאה.
גרפיקה:
.1
רט"ג > להשתמש בצבעים בהירים ,שמחים:
בהודעות למתנדבים ולקהל המטיילים להחליף הרקע הירוק שחור ל ירוק חי,
להחליף הרקע האדום בכותרת לתכלת או צבעי פסטל בהירים.
להכין מסגרת פרחים כמו המצ"ב להודעות.
מצורפות דוגמאות צבע מפוטושופ.
מסמכים מצורפים:
 0קבצים גרפים  JPEGלפירסום  3האטרקציות חינם! הנ"ל.
צילום מסך מפת גל"א :נקודות אטרקציות באתרי רט"ג > גל"א.
קישור למפת גל"א באינטרנטhttps://katzr.net/501c6d :
דוגמאות מפוטושופ:
* מסגרת פרחים להודעות.
* צבעים ירוקים בהירים למיתוג צבע חדש ,בהיר ,שמח ,לרט"ג.
 :10.0113היינו ב –  3מקומות שבהם דרוש סימון וגיזום שבילי טיולים רט"ג.
מצורפות  3מפות עם סימון האיזורים הבעייתיים במפות:
לתקן סימון שבילים ,גיזום:
גליל עליון > השביל האדום שמדרום לאדמית עד נחל בצת ,נחל שרך ,מעיינות כרכרה.

לתקן סימון שבילים ,גיזום:
שמורת הכרמל > דרומית מערבית לחוות משמר הכרמל .בשבילי הטיול באיזור שציירתי סביבו קו צהוב.

לתקן סימון שבילים ,גיזום:
פארק בריטניה צפונית לתל גודד .באיזור שציירתי סביבו קו צהוב .כאשר באים מצפון דרומה לא רואים
את הפנייה מערבה לשביל ישראל בגלל קוצים וחוסר סימון בפנייה.

הצעה למיתוג סכמת צבעים
בהירה ,שמחה יותר ,לרט"ג:

דף
מסגרת פרחים
להודעות רט"ג

חינם!!!
גל"א > אטרקציות אירועים >

פעילות קריקטורות
חינם:

2

ציירים קריקטוריסטים

בתלבושת ססגונית.
 +הדרכת טיולים (תוך כדי ציור)
ב:
אנגלית ,רוסית ,עברית ,ארמית...
שמחה קבלה

הילה קבלה

h4uh.com

^
אינטראקטיביות
אפליקציות

***************************************************
 3מפות גל"א
הצעות ייעול
 3אטרקציות
מתנדבים
תחרויות גל"א
קישורים

^
טיול ציורים קבלה
אודות ש .קבלה

 3מפות גן לאומי אשקלון  -גל"א

מפת יום אטרקציות
מפת נקודות אטרקציות
מפת טיול ציורים  -קבלה
מפת טיול ציורים  -קבלה
*
טיול ציורים קבלה > מפת מסלול  :02גן לאומי אשקלון:
מרכז שירות ,שביל הסוללה ,באר אנטיליה ,גן הפסלים ,שער כנעני ,ווילה,
בוסתן ,באר בהמה ,מרכז שירות .מסלול טיול רגלי ,מעגלי 1301 ,מטר.
https://israelhiking.osm.org.il/share/S1QExlvLBh

^
***************************************************
^
מפת יום אטרקציות
מפת נקודות אטרקציות
מפת טיול ציורים  -קבלה
מפת נקודות אטרקציות
*
* מצ"ב מפה עבור נקודות אטרקציות בכל אתרי רט"ג > מפת דוגמא :גל"א:
https://katzr.net/501c6d

^
***************************************************
^
מפת יום אטרקציות
מפת נקודות אטרקציות
מפת טיול ציורים  -קבלה
מפת יום אטרקציות
*

^
***************************************************
^
מפת יום אטרקציות
מפת נקודות אטרקציות
מפת טיול ציורים  -קבלה
^
אינטראקטיביות
אפליקציות

^
טיול ציורים קבלה
אודות ש .קבלה

***************************************************
 3מפות גל"א
הצעות ייעול
 3אטרקציות
מתנדבים
תחרויות גל"א
קישורים
טיול ציורים קבלה

*משרד החינוך > טיולי מומחים ,בעלי מקצוע היוצרים טיולים בטבע בתחום מקצועם:
טיול ציורים – קבלה בטבע גל"א
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/01/ashkelon-national-park-improving-optimization-suggestions-benefitcommunity_012020.pdf#page=23&zoom=100,198,212

נושא
רט"ג >
גן לאומי
אשקלון
מרכז
שירות

סמל
רט"ג

מתנדבי
ם

מידע
ארטיקים ,מפות,
שירות.
שנ"ה טובה =
שבילים ,ניקיון,
התבוננות
= הדרך הנכונה
להתנהגות בטיול.

משמעות ציורית

משמעות קבלית

קומפוזיציה :שילוב אלמנטים ,צורות,
צבעים,
הפרדה,
דו משמעות.

אשקה – להם.
אותיות קבלה :א ש ק ל ו ן
גן עדן – ג"ע ,גלגלתא ,עיניים,
כתר ,חכמה.

* חוף ים ,דשא ,נוף.
* עיר מסחר,
חקלאות ,דיג.

ג"ע
גלגלתא,
עיניים
גן
נהר
אוזן
להשקות עדן
חוטם
גן
הגן
פה
נהר יוצא מעדן להשקות הגן.

תחום

המחשה

סמל – סוד מתגלה לתחתון.

מורשת

קשת
עתיקה

טבע

יעל

סביבה

ירוק כהה

רט"ג > מתנדבים,
אירועים ,טיולים,
קמפינגים ,כניסה
חינם לכל אתרי

ג"ע
עדן

Free Open Source comics
drawing, graphic Image design,
Video Editor, softwares:
blender, libreoffice, gimp

האמן כמשרת הציבור :חינוך ,מסר,
הנאה ,תיקון האדם ,תיקון העולם.
נקודה ,קו ,צורה ,נפח

צורה
י נקודה
קו
ה
ו שטח
ה נפח

מסר
אורך
רוחב
גובה
זמן

ג"ע
עדן

י
ש
מ
י
ם

עולם חסד יבנה.
רצון
רל"ק כדי לתת

רצון
ר

רט”ג...

בסיליקה

04 * 111 
מטרים ,שבמרכזו
שתי שורות
עמודי ,רצפה
וקירות שיש,
מהתקופה
הרומית ,המאה
ה.0-
 הבסיליקה:
עירייה ,בית
משפט ,שוק,
תיאטרון הצגות.
קירותיה ורצפתה
היו עשויים שיש.

רל"ת כדי לתת
רל"ת כדי לקבל
רל"ק כדי לקבל

קומפוזיציה > צורות ,צבעים.
מסרים ויזואליים  -אירגוניים.

העולם הזה הוא פרוזדור
והעולם הבא הוא עולם
האמת ,הטרקלין.
'
י
ה
ו
ה

עם
צדיק
חכם
גיבור
עשיר
עם

רשות

עיר

' מחוקק
ת
ה שופטת
ו מבצעת
ה

בשטח גן אשקלון
נמצאו שרידי בית
בושת ושלדי 011
תינוקות ,רובם
זכרים ,שנולדו,
לרוע מזלם,
במקום הלא
נכון…

מוסד
רצון
רוחניות אמנות
חכמה בי"ס
שילטון צבא
הנאות חנות
שוק
קיום

האדם הוא עולם קטן ,העולם
הוא אדם גדול ,ומה שיש בזה
יש בזה.

 מדרום
לבסיליקה היה
אולם בצורת חצי
עיגול ששימש
כמקום התכנסות.

בית
בושת

צ
ו
ן

הבעת רגשות :צבעים.POV ,
שפת גוף באמנות הציור הקלאסית.

עם

מגדל
עיר
חומ
ה
שער

מלחמ
ה
כידון
קשת
חרב
מגן

איש ואשה זכו שכינה ביניה
לא זכו אש אוכלתן.
משפחה
אבא
אמא
בן
בת

קו אופק ,אורך ,רוחב ,משיק ,חץ,
שביל הסוללה.
 4שבילי .1
אשליות אופטיותMCE .
שביל המצוק.
טיולים .0
שביל חוף הים .פרספקטיבה > קפלי קרקע ,קו אופק,
.0
מימדי דרך ,קווי מיקוד ,דרך בטבע.
שביל
.0
היסטוריה,
י
ארכיאולוגיה.
ה
שביל לשפך
.4
ו
שקמה.

אישה
בתולה
אלמנה
גרושה
קדשה

חיבור
מודעות
נשיקה
חיבוק
צ"א

האדם הוא האויב הכי גדול
של עצמו.
עולם
דרום
צפון
מזרח

יסוד
אש
רוח
מים

ישראל
גליל
עמקים
מרכז

ה מערב

כנסיה ביזנטית,
כנסיית
שנבנתה בצורת
מריה
הקדושה בסיליקה ,במאה ה –
4
וירידיס
נהרסה במאה ה 3 -
לספירה ,על ידי
המון זועם של
מוסלמים ויהודים.
בשנת  1140שוקמה
ע"י הצלבנים.
מים

 50בארות ,רובן
מהתקופה הביזנטית.
 0סוגי בארות:
באר חבל דלי
באר כח בהמה
באר אנטיליה.

צבע הרקע צריך להבליט את
האובייקט.
צבע הרקע צריך לא לבלוט קדימה.
תפילה
אהבה
תפילה
תפל
אני

טקסט
טעמים
נקודות
תגין
אותיות

משל :חלוקת צדקה.
כלי
דת
דת"י
חב"ד איסלאם כהן
לוי
חג"ת נצרות
יהדות ישראל
נה"י
עכו"ם
ע"ז
מלכות

תפילה
שחרית
מנחה
ערבית
ת .חצות

אור הוא חכמה ,שמחה,
אהבה ,טוב לב.

טונאליות

אין מים אלא תורה.
י
ה
ו
ה

אקוויפר מים  +ים =
חקלאות  +דייג.

חוף ים

שליטה בדרך הים בין
אירופה למצרים.

ציור היפר ריאליסטי אקדמי.

חוף ים מוכרז עם
מציל ,שירותים,
מקלחות.

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

בארות
אשקה-לון
אשדות מים
הרחיב ה'
באר שבע

פרד"ס
סוד
דרש
רמז
פשט

כׇּל־הַ נְּ חָ ִלים֙ הֹ ְּל ִ ִ֣כים אֶ ל־הַ ָָּ֔ים
וְּהַ יָ ָּ֖ם אֵ ינֶ ִ֣נּו ָמ ֵלֵ֑א.
חכמה
מקור
מעיין
נחל
ים

גל

עפר

דרום

ים
כינרת
תיכון
המלח
סוף

נוף
שמים
קו אופק
ים
אדמה

מ > י > ם.
'

גל
גשם

גלגול
אבי"ע

אלהים
א

י
ה
ו
ה
באר
חבל דלי

בארות אברהם,
בארות יצחק ,באר
שבע

פרספקטיבה > נקודת מגוז

באר כח
בהמה

חמור ,שור

פרספקטיבה > קווי מיקוד

חמור 0 ,גלגלי שיניים
באר
יליה המסובבים מערכת
אַ נְ ט ְ
דליים.

ים
גל
לבן
חוף

צ"ג
צ"ב
צ"א
מלכות

הרצון הוא הכלי.
22
מים
ספירות
התפלה חב"ד
חג"ת
באר א'
יסוד
באר ב'
באר
באר ח'

קומפוזיציה > קו ,עיגול
קומפוזיציה > ספקטרום הצבעים.
long shot movie, POV

ל
ה
י
ם

רצון
מ
י
ם
רצון

האור הוא אחד ,הצינורות
רבים והכלים שבורים.
י

חיות
אריה

שור
פר

ה

שור

פרה

ו
ה

נשר
אדם

עגל
עגלה

אור
א.
חכמה
א.
חסדים
מסך
מלכות

החיים הם שיעורים,
אתגרים ,ובדיחות.
מתכת
כסף
זהב
נחושת
ברזל

מים
מים
מאגר
תעלה
שדה

מים
שלג
ברד
גשם
טל

משל :מוכר הגבינה ששקל את
הלחם שקנה ,ולפי זה מכר.

גן
פסלים

גן ממצאים
ארכיאולוגיים,
בעיקר מהתקופה
הרומית:
עמודי שיש

* אליל – לי אל .צורה ,מסר.

עיצוב דמויות קומיקס.
קומיקס :יפני ,מנגה ,אמריקאי ,דיגיטלי.
* אין עוסקים בעצם עצמותו.
dc comics superheroes justice
* לומדים רק מה שיכולים
league
להשיג.
https://www.comixology.com/free
* אותיות עושות ספרים.

וגרניט ,כותרות
קישוט עמודים,
פסל אלת
הניצחון היוונית
ניקה (ויקטוריה),
הניצבת על כדור
הארץ הנישא על
ידי אטלס,
פסל האלה איזיס
בדמותה של
טיכה  -אלת
המזל של
אשקלון.

עשר הספירות עושות את
הנבראים.

-comics

גלות
ע"ז
יהוה
כעס מצרים
י יהוה
בבל
פחד
ה יהיה
יון
הוה תאוות
ו
ה היה עצלות רומא
עבודה :הפיכת הרצון לקבל
לרצון לתת ,דבקות בקו
האמצע ,הפעלת חופש
הבחירה.
שמחה ,אהבה ,חכמה ,טוב
לב ,תפילה ,מצוות ,מעשים
טובים.
יהוה = היה  +הוה  +יהיה
* אור = שמחה ,אהבה,
חכמה ,טוב לב.
* צינור = מורה ,ספרים,
חברים.
* כלי = הרצון להתחבר לקו
האמצע ,להפוך רצון לקבל
לרצון לתת ,להתחבר ישר –
אל  -האל.

שער
כנעני

ווילה
ביזנטית

שער כנעני קשתי
העתיק בעולם.
נבנה בשנת 1041
לפנה"ס.

וילה ביזנטית,
מהמאה ה –  ,4עם
שרידים של פסיפס
וציורי רצפה.
את הציורים היו
מבצעים בזמן שהטיח
רטוב כדי שהציורים
ישמרו לשנים רבות.

נקודה ,קו ,צורה ,נפח
שער
ימין
שמאל
דלת
מפתן

נשק
כידון
קשת
חרב
מגן

כלי אא"ס
קבלה פסיבית
רצון לתת
רצון לקיום
רצון לקבל

חמישים שערי בינה.
יחס הפוך בין אורות לכלים.
אא"ס
קבלה
נתינה
הכרחי
רצון
לקבל

פרספקיבה ,טונאליות.
צבע מוטבע בטיח.

בריאה
אא"ס
צ"א
צ"ב
אבי"ע

חומה
משמר
צריחים
חומה
חלקלקה

מצא אישה מצא טוב.
י
ה
ו
ה

בית
בית
חצר
שדה
מדבר

רהיט
ארון
שולחן
כיסא
מיטה

סכו"ם
כף
סכין
מזלג
צלחת

בשיתוף מתנדבים,
תלמידים,
אוניברסיטאות.

בוסתן
פירות
וירקות
עתיקים

י
ה
ו
ה
דשא,
עצים,
מנגל

נברא
אדם
חי
צומח
דומם

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

רצון
רוחניות
תנועה
צמיחה
קיום

שורש ,גזע ,ענף ,פרי

האילן הקדוש.
חקל תפוחין קדישין.
י
ה
ו
ה

קונטרסט צבעים ,טקסטורה ,טונליות
בכל משטח צבע.

צומח
עץ
שיח
פרח
דשא

צמיחה
שמש
אוויר
מים
דשן

עץ
שורש
גזע
ענף
פרי

קורבן = התקרבות מהרל"ק
אל הרל"ת.
וְא ַה ְבת ְּל ֵרעֲָך כָמֹוָך :אֲ נִ י ,ה'.
חושים
ראיה

רצון
כלי
י אדם אדמה
ל ה'
תנועה שמיעה
חי
ה
ריח
ו צומח צמיחה
טעם
ה דומם קיום

חכמת הקבלה > ספר הזוהר > טבלאות :בריאת העולם ותיקונו ,טבע,
דומם ,צומח ,חי ,אדם ,משפחה ,עיר ,עם ,רצונות ,ישראל ,חגים ,אנטומיה ,גיאוגרפיה ,סוציולוגיה,
פסיכולוגיה...
טבלת בארות אשקלון ,אשדוד ,רחובות ,באר שבע ,א"י ,טבע
ערים
ים
אשית ישראל
ְב ֵר ִׁ֖
באר
תיקון
בארות קילקול
ספירה
גליל כינרת צפת
עֵ דן
מים
אשקה  +לון
עֵ ֶשק
אשקלון
י חכמה
עמקים תיכון טבריה
נהּר
באר אנטיליה
אשדה
ִש ְּטנָה
אשדוד
ה בינה
ַוי ְַּע ֵתק ִה ְּר ִחיב ,רוחב לב באר בהמה ְל ַה ְשקֹות מרכז המלח חברון
ְּרחֹ בֹות
ו תפארת
סוף ירושלים
נגב
גן
באר
ָשבַ ע
ְּבאֵ ר
ה מלכות ְּבאֵ ר ָשבַ ע
*
י
ה
ו
ה

שמים
ש
מ
י
ם

מלכות
גן רווה
באר מים
מוצא מים
בור ריק

באר
רצון לתת
חבל
דלי
רצון לקבל

באר
מים
שור
חמור
באר

גשם
שלג
ברד
גשם
טל

מים
ַמ ְּעיַן גַנִ ים
ְּבאֵ ר ַמיִם חַ יִ ים
ְּונֹזְּ ִלים ִמן ְּלבָ נֹון
גן

נחלים
גִ יחֹון
ִפישֹון
ִח ֶד ֶקל
ְּפ ָרת

אור
אור
הארה
צינור
כלי

ים
ים
גל
קצף
חוף

עיר ים
מעיין
נהר
ים
עיר

*
עבודה
כלי אא"ס
ז"ת
ספירה
אבי"ע
קבלה
חג"ת
י חכמה
צ"ב
רצון לתת
ה בינה נצח ,הוד
קבלה הכרחית מ"ן
יסוד
ו תפארת
צ"א
רצון לקבל
מלכות
ה מלכות
ספירה כלי
י חכמה אדם
חי
ה בינה
ו תפארת צומח
ה מלכות דומם

י
ה
ו
ה

משפחה
אבא
אמא
בן
בת

חינוך
תורשה
משפחה
סביבה
אירועים

נשיקין
מודעות
נשיקה
חיבוק
תשמיש

אישה
בתולה
אלמנה
גרושה
קדשה

ענן
נוצה
שכבות
כבשים
ערמות

דומם
אש
רוח
מים
עפר

צומח
עץ
שיח
פרח
עשב

חי
אריה
שור
נשר
אדם

ספירה

עיר

שער

פנימיות

ימין
שמאל
דלת
מפתן

בית
חצר
שדה
מדבר

י חכמה מגדל
עיר
ה בינה
ו תפארת חומה
ה מלכות שער
ספירה
י חכמה
ה בינה
ו תפארת
ה מלכות

תפילה
אהבה
תפילה
תפל
אני

מג"ן
אבי"ע
אצילות מיכָאֵ ל
ג ְּב ִריאֵ ל
ַ
בריאה
יצירה נ ִּוריאֵ ל
ְּרפָ אֵ ל
עשייה

גוף
רצון חיבור גוף
עם
רצון
מֹחַ
רוחניות צדיק רוחניות עולם ריקוד
גּוף
תנועה חכם חכמה הוא עמידה
צמיחה גיבור שילטון אתה ישיבה  0גפיים
אני שכיבה אצבעות
קיום עשיר קיום
*

ביניים עולם
גודל מקום כלי
ָדרֹום
י אורך נקודה אדם מלאך
צָ פֹון
קוף
חי
קו
ה רוחב
ו גובה שטח צומח שופרית ִמזְּ ָרח
נפח דומם אלמוג ַמע ֲָרב
ה כלי

י
ה
ו
ה

דת"י
אור
דעת
אור חכמה
אור חסדים תפארת
יסוד
מסך
דת"י
אור פנימי
*

כלי
כהן
לוי
ישראל
ע"ז

חי
אריה
שור
נשר
אדם
*

צב
ראש
גוף
שריון
זנב

 0מינים זמן
הדס יהיה
ערבה הוה
לולב היה
אתרוג עולם
*

דומם
אש
רוח
מים
עפר

מתכת
כסף
זהב
נחושת
ברזל
*

אדם

עם

צדיק
רוח
מחשבה חכם
גיבור
דיבור
מעשה עשיר
*

שֹופָ ר
ְּת ִקיעָ ה
ְּשבָ ִרים
ְּתרּועָ ה
שֹופָ ר

ציפור
ראש
גוף
כנפיים
זנב

ע"ז
כעס
פחד
תאוות
עצלות

נחש
ראש
גוף
עור
זנב

ג’ רגלים
סוכות
פסח
שבועות
שבת

עץ
שורש
גזע
ענף
פרי

צמח
שמש
מים
זרע
בור

דגל

לבן

לבן
פס
מגן
פס

ל
ב
ן
נבל

גלות
מצרים
בבל
יון
רומא

תיקון
ימין
שמאל
מחיאת
כפיים

אא"ס
ימין
שמאל
 0ידיים
הצלבה

לא כשרות
גמל
ארנבת
שפן
חזיר

רצון
רצון לקבל כדי לתת
רצון לתת כדי לתת
רצון לתת כדי לקבל
רצון לקבל כדי לקבל
צומח
עץ
שיח
פרח
עשב
קן
ציפור
בן
אפרוח
יונק
ביצה

פרד"ס אבות
סוד אברהם
יצחק
דרש
יעקב
רמז
יוסף
פשט

פרצוף
ראש
תוך
סוף
ס"א

רהיטים
ארון
שולחן
כיסא
מיטה

אדם
איש
נער
ילד
יונק

פה
גרון
חיך
שיניים
שפתיים
כמות
1111
111
11
1
גן
שמירה
עדירה
השקייה
זמירה

מלחמה

קידוש

כידון
קשת
חרב
מגן

מים
יין
לחם
כוס

אמהות
שרה
רבקה
לאה
רחל

קיצוניות
ישמעל
עשו
שכם
מצרים

הפעלות ,חידונים ,משחקים ,אינטרקציות טבע – חברה  -אמנות הציור בטבע
* יש להתאים בין כמות ,סוג הפעילויות לכמות הזמן ,סוג המשתתפים בטיול.
הפעלה – אטרקציות טיולים

תוכן

Activity - Travel Attractions

Content

מסר ,טבע
Nature
Message

זמן – דקות

מקום

Minutes

Place

הסבר כללי אודות הטיול:
היסטוריה ,ארכיאולוגיה ,זואולוגיה,
בוטניקה ,כימיה ,פיזיקה ,ביולוגיה.

ידע ,חכמה

הרמוניה

4

הפעלת יוגה צחוק
צייר מצייר חידות ציורים בטבע:

שמחה

בריאות

4

הצייר מצייר אלמנט הנמצא בנוף
הטיול:
פרח ,עץ ,הר ,חיה ,מבנה...

חידה

הסבר

באוטובוס

4

והקבוצה צריכה לנחש
מה הצייר צייר...
רישום – נקודה ,קו ,שטח ,נפח ,צורה
כללית ,פרופורציות.

 0מתנדבים מהקבוצה
מדגימים :עמידה ,ריקוד ,שירה.

4

מצויירים עם עפרונות דמיוניים ע"י
הקבוצה.
ציור קומפוזיציה – חיבור ,שילוב
אלמנטים בטבע יחד לציור אחד.
צייר מצייר חידות ציורים בטבע:
הצייר מצייר מישהו מקבוצת
המטיילים בטיול:

הסתכלות

חידה

הסבר

הסבר

והקבוצה צריכה לנחש את מי הצייר
צייר...
חידה :פרספקטיבה – קו אופק ,קווי מיקוד אל נקודת מגוז ,קפלי קרקע.
* חידה :מי אני ,מה שמי?
אני קו אופק ישר ומגשר
את כדור הארץ מישר.
בין מים לשמים
רואים אותי בידיים.
יש לי באמצע נקודת מגוז

4

4

במהלך הטיול
בשטח.
עדיפות
למקומות עם
נוף ,צל,
כיסאות…

בתוך הלב ,באגוז העוז.
בין הרים לעננים רצים
קווי המיקוד אלי באים.
קפלי קרקע עקומים
אלי רצים ,אותי אוהבים.
תשובה :קו אופק ,נקודת מגוז ,קווי מיקוד ,קפלי קרקע.

צבע_טונליות_הצללה_3D
מיזוג צבעים ,קונטרסט ,רגשות...

חידה

הסבר מותאם ל:
אקדמאים,
דתיים,
TOURISTS

4

לילדים :תופסת
צבעים.
תצפית נוף – יישובים ,אסטרטגיה,
מים
צייר מצייר חידות ציורים בטבע:

4

הצייר מזמין מתנדב מהקבוצה ,מצייר
אותו ,ומסביר לקבוצה מה המיוחד
ויפה בפרצוף המתנדב...

הסבר

סיכום :תנ"ך ,מה הקשר בין מקום
הטיול לפרשת השבוע.
מדיטציה בטבע

4

4

מודעות

שמחה ,אהבה,
חכמה ,טוב לב.

קריקטורות ,הרצאה ,יוגה צחוק,
סטנדאפ
*
נושא
ציור  -אמנות ויזואלית .יצירה על משטח בעזרת צבע היוצר
קווים ,צורות ,אור ,תנועה ,נפח ,להבעת רעיונות ,רגשות,
קריקטורות ,קומיקס ,פורטרט ,נוף ,אלמנטים.

באוטובוס

4
לפי תיאום

בית מלון

הפעלה באירוע ,הפעלה בטיול אטרקציות
מבקש  0מתנדבים מהקהל.
כל מתנדב עומד בפוזה כלשהיא :ריקוד,
ריצה ,עף...
הקהל ,עם עיפרון דמיוני ,מצייר את קו
ההיקף שמסביב לכל דמות.
* מסקנה :כאשר יש קו היקף קל יותר לצייר
את שאר הפרטים שבתוך הצורה.

פרספקטיבה – מרחק ,עומק ,זוית ראיה .קווים ישרים
המתחברים יחד בנקודה על קו האופק.
* אובייקט רחוק  -קטן יותר ,מטושטש יותר ,צבעיו קרים
יותר ,קפלי קרקע לפניו.
* קווי הפרספקטיבה יכולים לכוון אל האלמנט החשוב.

המפעיל מבקש מהקהל להסתכל בין שתי
כפות הידיים .לקרב ולהרחיק את  0כפות
הידיים מהעיניים.
להסתכל על אלמנטים קרובים ורחוקים.
* מסקנה :רק אלמנטים רחוקים וקטנים
אפשר לראות כאשר זווית הראיה קטנה.

קֹומּפֹוזיצְ יה
יוצרים ביחד ְ
כל משתתף מוסיף אלמנט לקומפוזיציה
ומסביר מה הוא מוסיף ומה זה מסמל.
* מסקנה :כל אדם רואה כל דבר אחרת.

קֹומּפֹוזיצְ יה – שילוב אלמנטים ליצירת הרמוניה ,מסר,
ְ
יחסים ,קווי זרימה ,סיפור.
* ניתן ליצור קומפוזיציה בציור ,קומיקס ,צילום ,וידיאו,
פיסול ,אמנות מחשב ,עיצוב תעשייתי ,מוזיקה ,ספרות,
תיאטרון ,ריקוד ,אדריכלות ,בישול ...מאלמנטים ,צילומים,
שקיפויות ,קטעי וידיאו ,מילים ,תזמון ,פנטומימה ,רגשות,
מעשים ,צבעים ,אנשים...
* כל מלאכה כגון בישול ,אדריכלות ,נגרות ,ניפוח זכוכית,
נאום ,טיסה ,גינון ,וכיו' ...הנעשית בשלמות ,יעילות,
אסטטיקה ,טעם ,הופכת מאומנות מעשית חומרית
לאמנות רוחנית תרבותית.
אּומנות ,אֻ מנּות  -עבודה ,מלאכת כפיים.
אֹומנות ,אמנּות  -פעילות יצירתית בעלת ערך אסתטי.art ,
* חידון :מה הצבעים המשניים ,השלישיים
צבע – חומר ,בצבעים שונים ,להבעת רגשות ,מידע,
(מיזוגי צבעים) בגלגל הצבעים?
מרחק ,זמן.
איזה רגש מסמל כל צבע?
* 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.
>>>  0פוזות .קו היקף.
**

קווי נקודת מגוז.
קרוב = גדול ,ברור ,רוויה.
רחוק = קטן ,מטושטש ,צבעים קרים ,קפלי קרקע.
* קווי הפרספקטיבה יכולים לכוון אל האלמנט החשוב.
>>> להסתכל בין האצבעות.

* סיכום ,לפני העלייה לאוטובוס ,או בתוך האוטובוס:
>> מה הקשר בין מקום הטיול לשם בית הספר ,שם הגננת ,העיר שממנה
הגיעו המטיילים ,מקצוע ,תחביב הקבוצה ,KEYWORDS, SEO ,פרשת
השבוע בתנ"ך.
>> מה הקשר בין מקום הטיול לבדיחה טובה:
למישהו יש בדיחה לספר?
מתנדב מהקבוצה מספר בדיחה ,צוחקים ומחפשים מה הקשר בין הבדיחה
למקום הטיול.

אשקלון – עשק – אשקה

י
ה
ו
ה

ספירה
חכמה
בינה
תפארת
מלכות

לון

טבלת בארות אשקלון ,אשדוד ,רחובות ,באר שבע
ישראל
תיקון
קילקול
בארות
באר שבע
בארות
גליל
אשקה  +לון
עֵ ֶשק
אשקלון
חסד ,דין ,תפארת
כתר
עמקים
אשדה
ִש ְּטנָה
אשדוד
נצח ,הוד
חכמה
ַוי ְַּע ֵתק ִה ְּר ִחיב ,רוחב לב מרכז
ְּרחֹ בֹות
יסוד
בינה
נגב
ָשבַ ע
ְּבאֵ ר
ְּבאֵ ר ָשבַ ע
מלכות
ז"ת
ספר הזוהר מפרש ומסביר את המשמעות הרוחנית הקבלית ,הפנימית,
של חמישה חומשי תורה ,שיר השירים ,רות ,איכה.

ערים
צפת
טבריה
חברון
ירושלים

חכמת הקבלה > ספר הזוהר > מאמר הסבר על משמעות השמות אשקלון ,אשדוד ,רחובות ,באר שבע:
http://www.kab.co.il/heb/content/view/frame/92339?/heb/content/view/full/92339&main
ספר הזוהר ,קבלה ,אותיות קבלה ,קבלה קומיקס:
http://h4uh.com/kabbalah-comics/
קבלה > ספר הזוהר > בראשית פרק כ"ו:
www.daat.ac.il/daat/olam_hatanah/perekT.asp?sefer=1&perek=26
יצחק חופר שוב את אותן בארות מים שחפר אברהם .יצחק נותן לבארות את אותם שמות שקרא להן אביו.
א ְברהם אביו,
ימי ַ
פרּו ב ֵ
אשר ח ְ
מים ֲ
ה ַ
ארֹּת ַ
חּפֹּ ר את ְב ֵ
"וַישב י ְצחק וַיַ ְ
א ְברהם.
ח ֵרי מֹות ַ
א ֲ
שתים ַ
ּפל ְ
תמּום ְ
ס ְ
ַויְ ַ
ע ְב ֵדי י ְצחק
ּפרּו ַ
ח ְ
אשר קרא להן אביו .וַיַ ְ
שמֹּ ת ֲ
שמֹות ,כַ ֵ
וַי ְקרא להן ֵ
חיים.
מים ַ
אר ַ
מ ְצאּו שם ְב ֵ
חל וַי ְ
בנ ַ
ַ
אר
ה ְב ֵ
שם ַ
המים .וַי ְקרא ֵ
עי י ְצחק ֵלאמֹּ ר :לנּו ַ
ֹּעי ְגרר עם רֹּ ֵ
וַיריבּו ר ֵ
שקּו עמֹו.
ע ְ
ת ַ
עשק ,כי ה ְ
ֵ
טנה.
שמּה ,ש ְ
אחרת ,וַיריבּו גַ ם עליה ,וַי ְקרא ְ
אר ַ
ּפרּו ְב ֵ
ח ְ
וַיַ ְ
שמּה ְרחֹּ בֹות,
אחרת ,וְ ל ֹּא רבּו עליה .וַי ְקרא ְ
אר ַ
חּפֹּ ר ְב ֵ
תק משם ,וַיַ ְ
וַיַ ְע ֵ
וַי ֹּאמר:
עתה ה ְרחיב יְ הוה לנּוּ ,ופרינּו בארץ.
כי ַ
אליו יְ הוה"
בע .וַיֵ רא ֵ
אר ש ַ
על משם ְב ֵ
וַיַ ַ
מים
ה ַ
ארֹּת ַ
ּפר (תיקון פנימי ,לך לך ,תיקון העולם) אתְ -ב ֵ
ח ֹּ
י ְ
* וַישב י ְצחק ַו ַ
(אור ,חכמה ,שמחה ,אהבה ,טוב לב ,רצון לתת ,שפע רוחני וגשמי ,אור חסדים .ספירת חסד ,הפיכת הרצון
א ְברהם אביו".
ימי ַ
פרּו ב ֵ
לקבל לרצון לתת) אֲ שר ח ְ

תמּום  -סתם ,סתום ,אגו ,רצון לקבל ,אטימות ,קליפות ,קיפאון רגשי ,בלי מודעות ,בלי
ס ְ
ַי ַ
ו ְ
מחשבה .ניוון רוחני ,גשמיות ,אין כלי לקבלת אור חכמה ושמחה.
האות ם’ במשמעותה השלילית.
המשמעות החיובית של האות ם :כלי מלא אור ,מסגרת ,יציבות.
אשר-קרא להן אביו" .
שמֹּ ת ֲ
שמֹות כַ ֵ
ֵ
" וַי ְקרא להן
ֵשמֹות “ -והיה יהוה (הבורא ,האור) למלך ,על כל הארץ ,ביום ההוא (בגמר התיקון הכללי) ,יהיה יהוה
אחד ושמו (המציאות הגשמית) אחד (בגמר התיקון הכללי ,כל הכלי העולמי המורכב מדומם – צומח  -חי
– אדם ,יהפך מעולם גשמי לישות רוחנית שתגיע להשתוות הצורה הרוחנית לבורא ,דבקות בבורא.”).
 20שמות
הבורא מסמלים
 20אנרגיות,
ספירות,
עולמות.
האות
הראשונה בכל
אחד משמות
 24ספרי
התנ”ך ,היא
החכמה
הנמצאת באותו
ספר( .זוהר)
"אתוון דסלקא
ברישא דספרא
בגרמיהו גניז
כל חכמתא
דספרא,
בראשית ,שיר
השירים ,א
דברי הימים"
(זוהר)
זוהר :האות הראשונה הנמצאת בכל אחד מ 24-ספרי התנ"ך ,בצורתה,
מסמלת את סוג החכמה הקיימת באותו ספר.
לכל אות יש משמעות חיובית ,משמעות שלילית ,ערך מספרי (נומרולוגיה) ,מסר ,אנרגיה.
לכל אדם יש חופש בחירה להתחבר למשמעות החיובית הנמצאת בכל אות של שמו ,ובצירוף האותיות.
שם  -המקום הרוחני שבו ,שם ,נמצא האדם.
שינוי שם – שינוי פנימיות האדם .כאשר האדם יותר חיובי ,אז הוא מושך לתוך חייו חיוביות ,שפע,
שמחה.
צינור – מורה ,ספרים ,חברים ,אמצעי הנמצא באמצע בין האור לכלי ומשמש להעברת האור אל הכלי.
כלי – רצון לקבל ,יכולת (חומר ,רגש ,נשמה) להכיל אור.

חיים:
מים ַ
אר ַ
מ ְצאּו-שם ְב ֵ
חל וַי ְ
בנ ַ
ע ְב ֵדי-י ְצחק ַ
ּפרּו ַ
ח ְ
וַיַ ְ
גרר (גרירת רגליים – קליפה ,הסתרה ,הפרעהִ ,ד ְּש ֵדשִ ,הזְּ ָדחֵ לִ ,ה ְּש ָת ֵרְך,
ֹּעי ְ
וַיריבּו ר ֵ
נִש ַרְך ,שרך דרכו.
התנהל באטיות ,התנהל בעצלתיים ,זָחַ לְּ ,
* רועי גרר רבים עם רועי יצחק ,ודורשים את המים לעצמם בלבד ,לכן קורא יצחק לבאר עשק ,לשון עושק.
עשק = ע' (בגימטריה .02 :אחיזת הס”א בספירות חג”ת נהי”מ) – שק (כיס גדול ,רצון לקבל ,קו הדין).
עשק כי
ֵ
אר
ה ְב ֵ
שםַ -
המים וַי ְקרא ֵ
עי י ְצחק ֵלאמֹּ ר לנּו ַ
עם-רֹּ ֵ

שקּו עמֹו"
ע ְ
ת ַ
ה ְ
* הבאר עשק ,היא העיר אשקלון ,אשקה  +לון (אשקה להם ,אשקה אותם .נתינה ,שמחה ,אהבה ,חכמה,
"אין מים אלא תורה").
וזה תיקונה של הבאר ,במקום לעשוק ,לחמוס ,לקחת ,היא נותנת ,משקה מים ,אשקה  +לון לכולם.
טנה"
שמּה ש ְ
אחרת וַיריבּו גַ ם-עליה וַי ְקרא ְ
אר ַ
ּפרּו ְב ֵ
ח ְ
"וַיַ ְ

* ְּבאֵ ר אַ חרת – תיקון הקליפות (הצד האחר ,סיטרא אחרא ,לא בקו האמצע) .איפה שקשה שם התיקון.
ש ְטנה  -משטין ,מקטרג ,מקלקל ,הופך שתיה לשטנה ,מפיץ שנאה ,שת טינה על האדם.
* תיקון הבאר שטנה היא העיר אשדוד (אשדה ,אשדות – מים ,הרבה מים ,הפצת אור חכמה ושמחה
בעולם) .כי במקום לשטום (לשנוא) את הבאר ולסתום את מימיה ,כפי שעשו הפלישתים ,הפכה להיות,
אשדות – מים ,אשדוד ,נקודה הנותנת אור חכמה ושמחה ,וזה תיקונה.
זֹורעַ  ,נותן.
אש ֵדי  -משפיע; ֵ
* ָ
שמּה
אחרת וְ ל ֹּא רבּו עליה וַי ְקרא ְ
אר ַ
חּפֹּ ר ְב ֵ
תק משם וַיַ ְ
ַו יַ ְע ֵ
י-עתה ה ְרחיב יְ הֹוה לנּו ּופרינּו בארץ:
ַ
חבֹות וַי ֹּאמר כ
ְּר ֹ

* העתקה – שינוי רוחני ,תיקון פנימי ,לך לך שעשה יצחק מבארות עשק (אשקלון ,ספירת
כתר) ,ושטנה (אשדוד ,ספירת חכמה) היתה כדי לחפור את הבאר השלישית ,רחובות ,ספירת בינה,
שהיא מקור כלי ההשפעה ,הספירות חג”ת נהי”ם.

* בינה – רצון לתת ,מצב ב’ של הכלי ,תכונת האור המתקבלת בכלי בזמן קבלת אור כתר
וחכמה ,אינה רוצה לקבל את אור כתר וחכמה ,אלא היא רוצה לתת ,לכן כבר לא רבים על הבאר ,כי
לפלישתים אין נגיעה בנתינה ,אינם רוצים בה ,ואינם רבים עליה.
דוגמא :אני נותן מתנה .מקבל המתנה מרגיש שהוא מקבל .והמקבל מרגיש ומקבל גם את הרצון לתת
של הנותן.
ַוי ְַע ֵתק  -ניתוק ,תזוזה ,לך לך ,שינוי מקום ,עליית מדרגה ברוחניות.
הבארות עשק ושטנה נמצאות זו אחר זו על שפלת קו חוף הים מדרום לצפון ,כאשר 'ויעתק משם' פירושו,
ניתק מרצונות הקבלה ,הפיכת הרצון לקבל לרצון לתת.
כלומר ,יצחק לא רוצה לקבל אור חכמה ,כי אם להשפיע אור חסדים ,אור חוזר ממסך ספירת מלכות.
אור חכמה מתלבש בכלי רק בלבוש אור חסדים ,במודעות הרוחנית הנכונה ,מסך צ"א ,ברצון לתת.
רחובות – רחב-לב ,רצון להשפיע ,אור חסדים.
* ְרחֹּ בֹות  -הבאר השלישית שחפר יצחק ,היא העיר רחובות של ימינו.
* מצורפת מפה:
אשקלון ואשדוד על קו אחד ליד הים ,ספירת מלכות .רחובות נמצאת צפונית מזרחית אליהן.
* "משנה מקום (לך לך ,שינוי פנימי) משנה מזל”.
בארמית :מנזל = מזל ,נזילה ,שפע ,אור עליון הנכנס לתוך הכלי המתאים ,לפי מדרגתו הרוחנית.
* ּופרינּו  -פירות ,מעשים טובים ,מצוות ,להיות צוות ,ביחד עם אור חכמה ושמחה ,תיקונים פנימיים.
בארץ ( -ארץ = רצון).
* ארץ ישראל – מצב רוחני פנימי .הרצון להתחבר ישר – אל – האל ,להתחבר לקו האמצע ,לאור חכמה
ושמחה לרצון לתת.
* ארץ כנען – מצב רוחני פנימי .כאשר רצון האדם נכנע ליצר הרע ,לרצון לקבל לעצמו בלבד.

בע.
אר ש ַ
ב ֵ
על משםְ ,
וַיַ ַ

* ַויַעַ ל משם  -עליה ,רצון לתת ,אור חסדים ,חפץ חסד ,להשפיע ,כי יש לו כלים בבינה( ,השפעה)ְ ,באֵ ר
שבַ ע".
ְבאֵ ר שבַ ע – רצון ,ספירת מלכות ,הכלי המקבל עם מסך מודעות ,צ"א,
באמצעות אור חסדים ,המלביש את אור חכמה ,אור החיים ,אור ישר,
המגיע מהבורא ,באמצעות עשר הספירות.
ְבאֵ ר שבַ ע – רצון ,ספירת מלכות ,הכלי המקבל עם מסך מודעות ,צ"א ,באמצעות אור חסדים ,המלביש
את אור חכמה ,אור החיים ,אור ישר ,המגיע מהבורא ,באמצעות עשר הספירות.
* ְבאֵ ר שבַ ע :חיבור האור והכלי 0 .ספירות :חסד ,דין ,תפארת ,נצח ,הוד ,יסוד ,בכלי מלכות.
* באר שבע –  0משמעויות לשם ,יחסית למצב:
באר הנותנת (ספירת בינה) מים ל –  2ספירות.
באר המקבלת (ספירת מלכות) מים מ –  2ספירות.
שבועה  -כאשר כלי מלכות ,נשמת אדם הראשון ,מצב ב' ,עולם העבודה,
מלא אור  2הספירות אז האור מתגשם בעולם הזה ,ונהפך למציאות של שמחה ,חכמה ,שלום,
אהבה ,הבטחה שהתקיימה ,שהתגשמה ,שבועה ,גמר התיקון
הכללי .האלף השביעי ,גן רווה ,המלכות ,שמימיו העליונים ,שפע הבינה ,אינם נפסקים ממנו
לעולם ולעולמי עולמים.
*  3בארות  3 -הארות 3 ,ספירות (ג"ר ,ג' ספירות ראשונות :כתר ,חכמה ,בינה) ,ובאר שבע ( 2ספירות
הנתינה ,המידות הרוחניות ,וספירת מלכות ,הכלי המקבל:
חסד ,דין ,תפארת ,נצח ,הוד ,יסוד ,מלכות.
* באותו היום באים עבדי יצחק (הנשמות המתגלגלות בעולם) ומספרים לו כי בבאר הרביעית (האות
הרביעית בשם י  -ה  -ו  -ה ,האות ה' התחתונה ,ה' השנייה ,ספירת מלכות) שחפרו מצאו מים חיים.
יצחק קורא לה באר שבע (ספירת מלכות ,הכלי המקבל את אור  2הספירות שמעליו דרך חיבור

עם ספירת יסוד) ,על שם השבועה שנתן לאבימלך מלך גרר על השלום .מכאן נבין שהבאר הרביעית,
ספירת מלכות ,היא הכלי הכולל של שבע המידות התחתונות ,חסד ,גבורה ,תפארת ,נצח ,הוד,
יסוד,מלכות ,ובקיום שבע המידות התחתונות ,מתקיים גם השלום ,גמר התיקון הכללי של האדם והעולם.

* באור עצמו אין חיסרון .כל עניין החיסרון בא מצד הכלי ,לפי
מידת שינוי הצורה (רצון לקבל) הרוחני בינו לבין האור (רצון לתת).
* באר מים חיים – אור העליון ,ספירת בינה ,בתוך כלי האמונה ,בספירת מלכות .ואז מלכות ,היא בור
שיש בו מוצא מים ,והיא בור המתמלא מאותו מוצא מים .והם שתי מדרגות ,זכר ונקבה ,כאחד.
* כאשר ספירת מלכות ,הכלי ,הרצון ,מקבלת מצד שמאל לבד ,בלי קו האמצעי ,מסך דחיריק ,המיחד ימין
ושמאל זה בזה ,לקו האמצע ,אז הארת החכמה סותמת אותה ,בהיותה מחוסרת חסדים ,כלים .והמלכות
נקראת אז בשם בור ,כמ"ש ביוסף ואחיו " :והבור ריק אין בו מים ".
ואחר שנמשך לה קו אמצעי ,שהוא קומת אור חסדים היוצאת על מסך דנקודת החיריק ,המיחד ב' הקוים
ימין ושמאל שבה זה בזה ,והחכמה שבשמאלה מתלבשת באור החסדים שבימינה ,ושניהם מאירים בה בכל
השלמות ,היא נקראת אז בשם באר .כי המסך דחיריק ,שעליו יוצאת קומת החסדים ,נבחן משום זה למוצא
מים .והוא מרומז בסוד הא' שבבאר .באופן ,שהנוקבא עצמה ,בהיותה משמאל לבד ,בור ריק .וכשנמשך בה
המסך דחיריק ,שהוא א' ,שהוא מוצא המים שבה ,היא נקראת באר מים חיים .כי מים הם החסדים .חיים
הם החכמה ,אור החיה ,המלובשת בחסדים ,הנקראים מים.
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אפליקציות

לשים באפליקציה ,וגם בדף האינטרנט של כל אתרי רט"ג את כל המידע האפשרי:
.1
 ,MOOVIT ,WAZEמפות גוגל ,טלפון מידע תחבורה ציבורית...
.0
דוגמאות ,גל"א:
:Waze
https://www.waze.com/ul?ll=31.66350912%2C34.54767540&navigate=yes&zoom=17
moovitapp
https://moovitapp.com/israel/1/he/poiגן%22לאומי%22אשקלון/אוניברסיטת%22תל%22אביב?
tll=31.662477_34.546367&fll=32.113336_34.801528
 3מפות גל"א >>
משרד התחבורה  -מרכז מידע לתחבורה ציבורית-חיפוש לפי מוצא ויעד
https://bus.gov.il
משרד התחבורה מידע לנוסע ... .שאלות נפוצות .תנאי שימוש; הצהרת נגישות .מרכז מידע ארצי ;
 . *8787 ; 08-6831610מפת מידע לנוסע  .מיקום נוכחי  .חפש לפי כתובת  .מיקום נוכחי .
מוקד טלפוני של חברות התחבורה הציבורית בישראל  -מוקדים טלפונים
› https://www.moadim.co.ilמוקד-טלפוני-תחבורה-ציבורית

מחפשים מידע על מסלול הקו ,שעות הפעילות או איך להגיע ליעדכם בקלות? המוקד הטלפוני של ...
בישראל פועלות לא מעט חברות המספקות שירותים של תחבורה ציבורית .חלק מהחברות...
הרשות הארצית לתחבורה ציבורית Gov.il -
https://www.gov.il › departments › public_transportion_authority
משרד התחבורה באמצעות הרשות הארצית לתחבורה ציבורית מופקד על הפעלת ופעילות
התחבורה הציבוריתהסדירה ,מטפל בתכנון מערך  ...מרכז מידע לתחבורה ציבורית  .....מוקד טלפוני.
מוקד כל קו של משרד התחבורה  -מוקדי תחבורה ציבורית
› https://www.ebus.co.ilמוקד-כל-קו-משרד-התחבורה
 ,0111משרד התחבורה > “כל קו” ,מרכז מידע ארצי בנושא התחבורה הציבורית בישראל.
טלפון120-0400202 , 140-3330202 , 8787* :
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קישורים
* ניתן להדפיס דף זה ( )DOCX ,PDFמהאתר שלנו:
http://www.multcloud.com/share/b8546058-766c-46cf-86dd-0fadbc4a20e3
>  > _h4uh_Downloadsהתנדבות חינם לתיקון העולם > הצעות ייעול לרשות הטבע והגנים
* חינם! אתר לשירטוט מסלולי טיולם:
https://israelhiking.osm.org.il/map/13.00/31.6492/34.5802
*

>  h4uh.comהורדות, Downloads

בניית ,מפות טיולים , GPS,חוקיות חינם תוכנות
, Webmasters Toolsאתרים
קריקטורות ClipArts,
,קומיקס קבלה ,קבלה ,קומיקס , COMICS,אתרים ,מחשב
…לימודים חינם , PSD, PDF, ODT,וידיאו ,מוסיקה
http://h4uh.com/downloads/

^
אינטראקטיביות
אפליקציות

***************************************************
 3מפות גל"א
הצעות ייעול
 3אטרקציות
מתנדבים
תחרויות גל"א
קישורים

^
טיול ציורים קבלה
אודות ש .קבלה

תחרויות גל"א
להציע לתלמידי אמנות הציור והצילום :כתת י"א אומנות ,מקיף ה' דרכא,
.0
 .1לשים ציורים ,קומיקס ,צילומים ,שלהם בנושאי טבע ,שמירת איכות הסביבה ,קיימות ,מיחזור,
בפייסבוק גל"א ,אתר רט"ג.
 .0תחרות ציורים  /קומיקס  /צילומים גל"א בנושאים הנ"ל.
 .0.1כנ"ל ,תחרות ציורים  /קומיקס  /צילומים ארצית רט"ג.
 .0שתלמידים לאמנות  /תיאטרון יציירו קריקטורות ,פורטרטים ,יפעילו סדנאות יוגה צחוק ,פעם
בחודש ,בהתנדבות ,חינם ,באתרי רט”ג.
אשמח לבוא לבי"ס לאמנות ,בתלבושת ססגונית.
.0

שירכזו יחד את  2הכיתות :ציור  +תיאטרון.
אצייר  2קריקטורות של מתנדבים ואדביק עם סלוטייפ בשני צידי הלוח.
אלמד את תלמידי  0הכיתות ,יחד 2 ,דברים:
איך ללמוד להיות קריקטוריסטים מקצועיים שיכולים לצייר קריקטורות באירועים.
•
איך להיות מדריכי סדנאות יוגה צחוק לקבוצות באירועים.
•
אעשה להם סדנת יוגה צחוק קצרה.
אזמין אותם להצטרף לפייסבוק גל"א ,להתנדב בגל"א ,בהתנדבות ,חינם,
בתור ציירי קריקטורות ,מפעילי סדנאות יוגה צחוק בגל"א.
ואזמין אותם לגל"א לקבל כל אחד ציור קריקטורה חינם בתאריך פעילות קריקטורות חודשית חינם
הבאה.
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מתנדבים
לארגן טיולים למתנדבים ,כיתות בתי"ס ,מתנדבים מחו"ל ,אירגוני מתנדבים ,מובטלים ,עם מזמרות,
מגרפות ,משורים ,פטישים ,שקיות לאיסוף אשפה ,בשבילי טיולים מסומנים של רט"ג ,לגיזום ,ניקוי,
גירוף ,סיתות שפיצים של אבנים כדי שאפשר יהיה לשבת עליהם ,תחזוקת וסימון שבילים.
לפרסם באתר רט"ג מפת נקודות רט"ג בישראל וקישור ,QR ,לווצאפ מתנדבי ומבקרי כל אתר.
להציע לתלמידי אמנות הציור והצילום :כתת י"א אומנות ,מקיף ה' דרכא,
.0
 .1לשים ציורים ,צילומים ,שלהם בנושאי טבע ,שמירת איכות הסביבה ,קיימות ,מיחזור ,בפייסבוק
גל"א ,אתר רט"ג.
 .0תחרות ציורים  /קומיקס  /צילומים גל"א בנושאים הנ"ל.
 .0.1כנ"ל ,תחרות ציורים  /קומיקס  /צילומים ארצית רט"ג.
 .0שתלמידים לאמנות  /תיאטרון יציירו קריקטורות ,פורטרטים ,יפעילו סדנאות יוגה צחוק ,פעם
בחודש ,בהתנדבות ,חינם ,באתרי רט”ג.
אשמח לבוא לבי"ס לאמנות ,בתלבושת ססגונית.
.4
שירכזו יחד את  2הכיתות :ציור  +תיאטרון.
אצייר  2קריקטורות של מתנדבים ואדביק עם סלוטייפ בשני צידי הלוח.
אלמד את תלמידי  0הכיתות ,יחד 2 ,דברים:
איך ללמוד להיות קריקטוריסטים מקצועיים שיכולים לצייר קריקטורות באירועים.
•
איך להיות מדריכי סדנאות יוגה צחוק לקבוצות באירועים.
•
אעשה להם סדנת יוגה צחוק קצרה.
אזמין אותם להצטרף לפייסבוק גל"א ,להתנדב בגל"א ,בהתנדבות ,חינם,
בתור ציירי קריקטורות ,מפעילי סדנאות יוגה צחוק בגל"א.
ואזמין אותם לגל"א לקבל כל אחד ציור קריקטורה חינם בתאריך פעילות קריקטורות חודשית חינם
הבאה.
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אודות ש .קבלה
 – h4uh.comאטרקציות אירועים – שמחה והילה קבלה 2 ,סיירים מתנדבים ברט"ג > גל"א.

 h4uh.comהפעלות  25 -אטרקציות אירועים:
קריקטורות ,הפעלות צחוק ,סטנדאפ,
 0אטרקציות טיולים" ,ציורים בטבע”,
הרצאות ,סדנאות קומיקס ,הצגות
קריקטוריסטיות…

אודות המרצה
שמחה קבלה  -קורות חיים CV

פרטים אישיים:
שם :שמחה קבלה
תאריך לידה02.11.1324 :
מקום לידה :ישראל
נשוי ואב ל –  2ילדים.
כתובת :חננאל  0/10ב' ,רמת אשכול ,אשקלון ,מיקוד2020210 :
אתרh4uh.com :
השכלה:
 1301 – 1300בוגר "ביס"ט" חיל האוויר ,חיפה ,במגמת מחשבים ומולטימדיה.
 1302 – 1330מכללת "סיוון" ללימודי מחשבים ומולטימדיה .מגמת אנימציה תלת מימדית ,3D MAX
וידיאו ,אנימציה.Photoshop Adobe ,
 1334 – 1303לימודי מחשבת ישראל ,חסידות ,קבלה ב "ישיבת אשלג" ,חזון איש  ,01בני ברק.
 1334 – 1330לימודי קבלה ב "המרכז לחקר הקבלה" בוגרשוב  ,04תל אביב.
 1330 – 0114לימודי קבלה במספר מסגרות לימוד במקביל" :קמפוס קבלה"" ,ערוץ " ,"22מודעות" ,הרב
סטבסקי ,הרב ברנדויין ,הרב שיינברג ,הרב דויד אושקי ת"א ,הרב אשל"ג רח' שד"ל  0בני ברק ,הרב
אשל"ג רח ' יעל  0בני ברק .
 0111 – 0110קורסים מקצועיים ,כתלמיד ולאחר מכן כמורה ,מרצה ורכז הדרכה בתחומים :אנימציה,
וידיאו ,תכנות מחשבים ,ניהול צוותי עבודה ,SEO ,במסגרת העבודה באגף האינטרנט והמחשבים של
משרד החינוך > אגף מחקר ופיתוח במכון להכשרת מורים (מופ"ת מכ"ם) .בניית אנימציות ותכניות
הכשרת מורים.
 0110 – 0112לימודי קבלה ב "מכללת מהות" ברזילי  11בהנהלת גלעד שדמון ,תל אביב.
 0110-0110לימודי רפואה הוליסטית ,רפואה משלימה ,יוגה ,יוגה צחוק.
הסמכה בינלאומית כ"מורה להסמכת מורים ליוגה צחוק לקבוצות וליחידים" מטעם ביה"ס הבינלאומי
ליוגה צחוק של דר' מאדן קטריה ,International School of Laughter Yoga Madan Kataria .Dr -
בהנהלת פרופסור אנדרה לאברן .Andre Lavren .Ph.D
 0110 – 0110לימודי קבלה ב "ישיבת החיים והשלום" של הרב עטייה ,יוסף בן מתתיהו  ,10ירושלים.
140-0022301.
 1301 – 0114קורסים מקצועיים ,WEBINAR ,אוטודידקט ,תערוכות מקצועיות בינלאומיות בתחום
המחשבים ,גרפיקה ,מיסטיקה ,SEO ,בארץ ובחו"ל.
* שמחה קבלה – בוגר קורס א’ ,קורס ב’ ,בקמפוס קבלה לעם  ,11.0114תל אביב.

עבודה וניסיון מקצועי:
 1302-1303וידיאו ,אנימציה ,גרפיקה ,הבאה לדפוס.
קופירייטר ,Copywriter, ART DIRECTOR ,רעיונאי ,איש פרסום ,מקדם מכירות ,הדרכת עובדים
חדשים במשרד פירסום ,Oak Interactive :ת"א.
 1303-1330מרצה לגרפיקה ממוחשבת וקומיקס בתכנית הטלביזיה "ביט מחשבים" של הערוץ הראשון,
הטלביזיה החינוכית .אנימטור בטלביזיה החינוכית ,רשות השידור.
 1330-1333מרצה במכללת "אורנית" ללימודי אנימציה וגרפיקה ממוחשבת לתלמידי הקורסים:
 ,PhotoShop , HTML ,FLASHוידיאו ,אנימציה,Internet Explorer, office ,Windows ,
בניית אתרים ,קידום אתרים בגוגל –.SEO, MARCOM
 0111-0110מרצה באגף מחקר ופיתוח תוכניות להכשרת מורים (מופ"ת  -מכ"ם) של משרד החינוך -
מרצה לקבוצות מיקוד שונות להסברת הגדרות אפיון ( ,)Characterizationאנימציה ,והסברת ערכות
הדרכה ולמידה אינטראקטיביות להכשרת מורים ,בהרצאות פרונטליות בפני מנהלי בתי ספר ,מורים,
קהל משתמשים ,קהלים שונים ,הדרכה פרונטלית וגם פרטנית אישית בעברית ו/או אנגלית.
מרצה באגף הכשרת כח אדם והוראת מקצועות המחשב ,כתיבת חוברות וספרי הדרכה רבים .בניית
מערכי שיעור ונוהלי קורסים ,עריכה והבאה לדפוס ,ראש צוות גרפיקה ,מעצב ואנימטור פלאש ,גרפיקאי,
.ANIMATOR ,FLASH ,DESIGNER WEB ,WEBMASTER
יצירת אנימציות ללימוד תיאוריות אקדמיות :הטקסונומיה של בלום ,תורת האינטליגנציות המרובות של
גארדנר ,וכיו' ...ועוד ...ב :משרד החינוך > אגף מחקר ופיתוח במכון להכשרת מורים (מופ"ת מכ"ם).
דוגמא :מצגת דידקטית להכשרת מורים" ,הטקסונומיה של בלום":
http://old.mofet.macam.ac.il/svivot/blum/
ניהול צוות הפרוייקט ,כתיבה ,ציור ,תכנות ,SOUND ,אנימציה :שמחה קבלה.
 0110-0112עיתונאי ,כתיבת מאמרים בעיתון "צפון העיר" – המקומון של צפון ת"א ,הרצליה ,רמה"ש.
 0112-0114עצמאי:
* מרצה בכל הארץ בנושאים :מחשבים ,אמנות ,ציור ,קומיקס ,רישום ,קופוזיציה ,טונליות ,פרספקטיבה,
גרפיקה ממוחשבת ,פילוסופיה ,מיסטיקה ,קבלה ,פרשת השבוע לפי הקבלה ,חכמת האותיות,
חכמת הפרצוף ,SEO ,וידיאו ,אנימציה ,אינטרנט ,הומור וסטנדאפ.
בין המקומות הרבים והשונים שאליהם הוזמנתי כמרצה ,מורה:
* הטלביזיה הישראלית ,ערוץ .1
*  VODרשת הטלביזיה העצמאית.
* משרד החינוך ,האגף להכשרת מורים.
* מרכז קהילתי "איחוד שיבת ציון" בן יהודה  ,23ת"א.
* מתנ"ס "בני דן" ,ת"א.
* מלון הילטון ,אילת.
* בית ספר "רננים" למחוננים ,באר שבע.
* חוג בית זכרון יעקב.
* עין השופט.
* בית ניר.

* "טאלוס" אשקלון.
* מתנ"ס בית בגנו בני ברק ,מתנ"ס רמת אביב ג' ,בית ויצ"ו רמת אביב ,מתנס"ים ואולמות אירועים שונים
בכל הארץ...
* בתי ספר ,קייטנות ,חוגים ,הרצאות באירועים פרטיים ,מקצועיים בתחום הכשרת מורים ,אירועים
עסקיים בכל הארץ...
* מרצה בעברית ,אנגלית ,ארמית ,פנטומימה ,סטנדאפ...
*  : ANIMATOR FLASH ,DESIGNER WEB ,WEBMASTERבניית אתרי אינטרנט ,קידום
אתרים לדף הראשון בתוצאות החיפוש האורגניות של גוגל – .SEO
* מפיק אירועים :אטרקציות אירועים  - h4uh.com -צייר פורטרטים באירועים,
מפעיל סדנאות יוגה צחוק באירועים ,מצגות וידיאו אנימציה מצויירת אישית ,הפיכת חתני השמחה
לדמויות מצויירות באנימציה אישית בשילוב וידיאו ,צילומים.SOUND ,
* גרפיקה ,קומיקס ,פוסטרים ,איור ועיצוב הזמנות אירועים.Photoshop, illustrator ,Indesign :
* מתכנת ואנימטור אנימציה לבניית לומדות ללימוד מחשבת ישראל באמצעות:
Systems, ECMAScript Flash object-oriented programming language, Adobe ActionScript
.HyperTalk
*  1303-0101צייר קריקטוריסט באירועים ,מדריך מוסמך להנחיית סדנאות יוגה צחוק לקבוצות,
באירועים ,סטנדאפיסט ,הנחיית פעילות סדנת יצירת דף קומיקס לילדים ולמבוגרים ,כולל עיצוב והדפסת
דפי עזר  .פעילות מסחרית בהפקת אטרקציות אירועים.
* התנדבות ,חינם ,בכל הנ"ל ,לאירגונים שונים ,עמותת "יד עזרה" ,בבתי חולים ולשכבות מצוקה.
* תירגום אתרי אינטרנט מ  Microsoft Office FrontPage -ל .HE RTL WordPress -
שרות צבאי:
שירות מלא בבית ספר לטיסה של חיל האוויר > יחידת לוגיסטיקה תעופתית .שחרור בדרגת סמ"ר.
תפקיד :מש"ק ,מרצה בתחום הדרכה והסמכת נגדים בענף לוגיסטיקה תעופתית.
חייל מצטיין.
שפות:
עברית – שפת אם .קריאה ,כתיבה ,דיבור ,שליטה מושלמת.
אנגלית – קריאה ,דיבור ,שליטה מושלמת .כתיבה ,שליטה טובה מאד.
ארמית – קריאה ,כתיבה ודיבור ברמה טובה.
נגישות :בעל רכב ורשיון נהיגה בתוקף ,GPS ,אייפון.
תכונות אישיות :רגוע ,שמח ,תקשורתי ,מרצה בהומור וביטחון ,יכולת ניהול עובדים ומשאבים ,חכמה,
שמחה ,טוב לב ,אכפתיות ,מוטיבציה גבוהה לשירות ,עזרה לזולת ,אינטנסיבי ,דינאמי ,שופע רעיונות.

נספחים:
לפי דרישה ניתן לקבל את המסמכים הבאים:
ערכות הדרכה שונות  -מערכי שיעורים –  syllabusבנושאים שאני מלמד  /מרצה:
 ,SEOיוגה צחוק ,סטנדאפ ,קבלה ,אמנות  -קומיקס  -פילוסופיה.
תקצירים שכתבתי בנושאי הלימוד אותם אני מלמד כמרצה ומורה בחוגים ,סדנאות ,הרצאות.
המלצות ממעסיקים קודמים ,מפקדים בצה"ל יינתנו לפי דרישה.

בכבוד רב
שמחה קבלה
צייר קומיקס ,סטנדאפיסט ,קבליסט ,צייר קריקטורות באירועים ,מורה הפעלת יוגה צחוק לקבוצות
באירועים ,עיתונאי ,מרצה ,מדריך טיולי ציורים בטבע ,מדריך טיולי קבלה בטבע.
* שמחה קבלה – Art director, Adobe Animate CC Animator
WEBMASTER, WEB DESIGNER, ADOBE ANIMATOR
באגף האינטרנט של משרד החינוך (מופ"ת מכ”ם):
http://old.mofet.macam.ac.il/svivot/blum/
* השתתף בתכנית הטלביזיה "ביט מחשבים" של הערוץ הראשון ,הטלביזיה החינוכית.
* שמחה קבלה – צייר קריקטורות באירועים.
* מדריך הפעלות יוגה צחוק לקבוצות באירועים.
* סטנדאפיסט ,מרצה ,מפעיל באירועים ,אירועי חברות,חתונות ,ימי הולדת.
* סדנאות מחשבים ,קומיקס ,קבלה.
* מדריך טיולים במשרד התיירות > אגף טיולי מומחים > "ציורים בטבע":
* ספק מורשה ,רשום ,פעיל ,של משרד הביטחון,
משרד החינוך ,משרד התחבורה ,עיריות ירושלים ,תל אביב,
הרצליה ,אשקלון ,רשות הטבע והגנים ,רשת חינוך אמי"ת…
https://web.whatsapp.com/
הרצאות :פילוסופיה ,מיסטיקה ,קבלה ,מחשבים ,ציור ,קומיקס ,קבלה קומיקס >
הרצאות במגוון נושאים בליווי מצגת אנימציה הומוריסטית.
 h4uh.comהפעלות –  25אטרקציות אירועים:
קריקטורות ,הפעלות צחוק ,סטנדאפ,
 0אטרקציות טיולים" ,ציורים בטבע”,
הרצאות ,סדנאות קומיקס ,הצגות קריקטוריסטיות…
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