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"מגלפים ביער"  -עונת 222212/
ברוכים הבאים ל"מגלפים ביער"!
חץ וקשת נווה הגר ומישה פינק מזמינים אתכם בימי רביעי להתחבר לשורשים וללמוד את מלאכת הגילוף
בשורת סדנאות שאנו נארח בשנה הקרובה ביער האלונים שבמועדון חץ וקשת נווה הגר.
 02שנים פעלה במתחם הנגרייה של סבא שוני עד שנסגרה והכלים בה החלו להעלות אבק ולהתנוון ,כי
הרי כל כלי גילוף משתוקק לרגע בו הוא יפגוש את העץ ..ועכשיו הגיע מישה פינק להוציא את הנגרייה של
סבא שוני ליער ולעסוק במלאכות הגילוף ,ואתם מוזמנים להצטרף!
בין הסדנאות :סדנא לגילוף קשתות מסורתיות ,סדנת שימוש בכלי עבודה ,סדנא פתוחה לפרויקטים
אישיים ועוד סדנאות אשר מהוות תהליך מרגש בו גם העץ וגם האדם עוברים מסע שבמהלכו פוגשים
עוצמות אדירות!


השתתפות בסדנאות מקנה הנחה וייעוץ בקניית כלי גילוף ו/או ציוד קשתות מקצועיים.

הסדנאות:


סדנת גילוף קשתות מסורתיות – פעם בשבוע ועד סיום הכנת הקשת 022 ,ש"ח לחודש

במסגרת הסדנא נתוודע לכלי עבודה ידניים מסורתיים ,נלמד להשתמש בהם בצורה בטיחותית ,נכיר מיני
עצים שונים ואת התאמתם למלאכת הכנת הקשת ונגלף קשת ייחודית שאין שנייה לה בכל העולם
כולו ! בסיום בניית הקשת נייצר לה חיצים וננסה אותה במטווח של מועדון הקשתים.
תאריכי הסדנא :בכל יום רביעי החל מה 02לחודש ספטמבר.
עד  6נרשמים/ות – ניתן להצטרף בכל שלב על בסיס מקום פנוי.


סדנת מלאכות עץ לאנשי חינוך –  4מפגשים  ₪ 922למשתתף/ת

הסדנא מיועדת למורים /גננות /מדריכים להחזקת מרחב היער בדגש על מלאכות עץ שונות .בסדנא
נלמד מת ודות לעבודה בטוחה ויצירתית בקבוצות בינוניות -גדולות ,נכיר חומרי גלם טבעיים שונים
ואת דרכי עיבודם ,נקבל טיפים לשימור אנרגיית המורה ויצירת חוויי ת אחריות ועצמאות מרבית אצל
התלמידים .כל משתתף יתנסה ויכין בעצמו מספר פרויקטים בעץ טבעי.
תאריכי הסדנא :בכל יום רביעי החל מחודש ספטמבר .עד  12נרשמים/ות.


הסדנא הפתוחה – מינימום  4מפגשים  ₪ 422ל 4-מפגשים למשתתף/ת

סדנא לכל מלאכות העץ ותחזוקת הכלים .הסדנא תהיה פתוחה לאורך כל השנה וניתן לקחת
פרויקט אישי ולהשקיע בו את הזמן בליווי מישה.
תאריכי הסדנא :בכל יום רביעי החל מחודש ספטמבר .עד  8נרשמים/ות.
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סדנת כלי עבודה  4 -מפגשים  ₪ 922למשתתף/ת

סדנא ללימוד השימוש הבטיחותי בכלי העבודה הבסיסיים ביער :מסור ,סכין ,גרזן וכלים נוספים.
את הלימוד נעשה על גבי חומרי גלם טבעיים בפרויקטים שונים של הכנת ציוד שימושי לבית ,לחצר
ולשטח.
תאריכי הסדנא :בכל יום רביעי החל מחודש ספטמבר .עד  6נרשמים/ות.



הכנת עמדות עבודה  9 -מפגשים  ₪ 2222למשתתף/ת
סדנת המשך לסדנת כלי העבודה ,במהלך הסדנה נעמיק בהיכרות ולימוד העבודה בעץ טבעי,
נפגוש את היער מזוויות נוספות וניכנס לתהליך אישי וקבוצתי משמעותי.
כל משתתף יחזור לביתו עם מספר עמדות עבודה אותן הוא יכין במהלך הסדנה וכמובן יצא עם ידע
שיוכל ליישם שאין ספור פרויקטים מרגשים נוספים.
כל חומרי הגלם וההדרכה כלולים במחיר הסדנה.
עמדות שניתן יהיה להכין :קליבות יער /עמדת גרזן ויקינגית /שייבינג הורס /ספסל גילוף.



סדנת בני1בנות זוג לנפגעות1ים פוסט טראומה –  16מפגשים

סדנת מלאכות עץ מגוונות ושהיה ביער ככלי השלכתי להתמודדות בזוגיות ויחסים עם נפגעי/ות
פוסט טראומה .נעבוד ונגלף עץ  -מלאכה הדורשת "קילוף שכבות" ,איזון חוזר ומציאת העוצמה
הטמונה בעץ .את התהליך ילווה/תלווה פסיכותרפיסט/ית מהתחום אשר ישזור בתוך תהליך היצירה
את תהליך הריפוי והעיבוד.
תאריכי הסדנא :למתעניינים ,צרו קשר .עד  6-8נרשמים/ות.

עם מה עובדים? (כלי העבודה)
נלמד לבחור ענף או קורת עץ מתאימים ,נשתמש בכלי עבודה מסורתיים ביניהם :גרזן , draw knife,סכיני
גילוף ועוד .ניעזר בעמדות ייחודיות לצורך גילוף , shaving horse:עמדות גרזן ,קליבות שטח ועוד..

מיקום
הסדנא מתקיימת אחת לשבוע ,בימי רביעי ,בין השעות  10:22-18:22 / 29:22-10:22ביער האלונים.
החניה במועדון הקשתות נווה הגר בבית לחם הגלילית.
בימי מזג אוויר קיצוני הסדנא תעבור למתחם מקורה במועדון הקשתים.

מי מעביר?
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את הסדנא מנהל מישה פינק ,מדריך ותיק בארגון 'שומרי הגן' ,חוקר ומגלף קשתות מעצי ארץ ישראל.
למישה ידע וניסיון רב בעולם המלאכות ,בעברו עסק בהכנת תכשיטים מחומרים טבעיים ,צורפות כסף
וזהב ,נפחות סכינים ,בניית יורטים מונגוליים ועבודות עץ מגוונות נוספות.
כיום מחנך ילדים כמורה ליער בבית הספר 'מיתרים' בטבעון ,מגלף בעץ טבעי ומנהל את חנות 'צעדים
בשטח'.
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