 430מ״מ

 1יח׳

G

שלט הוקרה

 870מ״מ

 700מ״מ

חיבור למעקה

שלט גיאולוגי

F

 3יח׳

מבט צד

לוח שילוט
פח מכופף

רגל מתכת בעובי  15מ״מ
חיתוך לייזר

 300מ״מ

משפחת האורניים

אורן ירושלים

Pinus Halepensis

Jerusalem pine

כולל בר-קוד

שלט צמח/עץ

E

 54יח׳

 300מ״מ

Tom & Tomer corner

פינת תום ותומר

שלט מקום

D
 6יח׳

 430מ״מ

מותו וקבורתו של יוסף
יוסף היה המשנה לפרעה .קשה לתאר את עוצמת
חשיבותו לפרעה ולתפקודה של מצרים .פרעה מבין
את האבדה הגדולה ,לו אישית ולמצרים כולה ,ושולח
משלחת כבדה של נכבדים יהודים.

The death and burial of Joseph

A legend gend of the new world is a beautiful part
time that the bird sings, she is making me se the pal
that has all the way for you want to find that
each are the very joys and happuness only

 24יח׳

C

שלט סיפור

 430מ״מ

מבט צד

לוח שילוט
פח מכופף

רגל מתכת בעובי  15מ״מ
חיתוך לייזר

 600מ״מ

Commemorative trail

שביל הנצחה ופינת שמע

Rotating trail

שביל סובב

& audio corner

פינת תום ותומר
כניסה ראשית

שביל הטבע

Tom & Tomer corner
main entrance
Nature trail

שלט הכוונה

B
 7יח׳

 600מ״מ

י״א אלול תשס״ג

הציונים וארץ ישראל

הגן הוא לזכרם של  73נופלי אסון המסוקים ,שתומר ,בני ,וחברו -תום ,היו שניים מתוכם.

אני מקים גן זיכרון ציוני ,חינוכי ואקולוגי – לזכרם של  73נספי אסון המסוקים שהתנגשו
בשמי מושב שאר ישוב ,בליל ה 4.2.1997-כשהיו בדרכם למוצבי דלעת והבופור בלבנון.
״גבעת תום ותומר" .לפני כמה שנים נהרג בני ,תומר .ילד יפה ,מוכשר ומוצלח ,כפי שרק
בן זקונים יכול להיות .ילד שמח ...הייתם אוהבים אותו.

את הגן אני מקים בתחושה ,שארץ ישראל שלי ,וארץ ישראל שתומר שלי חיפש,
וארץ ישראל שמאות אלפים מאזרחיה מבקשים אחריה ,הולכת ונמוגה.
הגן מוקם לזכר נערים שהתנדבו לזחול על קוצים ,ללכת במסעות מפרכים ,להתאמן
בירי ביום ובלילה ,ולהביא את כוחם הפיזי וחוסנם הנפשי לקצה גבול היכולת ,על מנת
להבטיח לעצמם ,לנו ולכל היהודים באשר הם ,קיומה של מדינה ,מדינה יהודית עצמאית.
מדינה ,בה יושרה ומנהל תקין הם כבוד .מדינה ,מדינה בה מצוינות והוגנות הם נרות
לאורם הולכים .מדינה ,בה מילותיהם של אלתרמן "מה עוד לא נתַנו וניתן" של נעמי
שמר "כדי לתת -ולא כדי לקחת" ושל נשיא ארה״ב ג'ון קנדי:
"אל תשאלו מה ארצכם צריכה לתת לכם ,אלא מה אתם יכולים לתת לה" ,אלה
הם דגלים אליהם מתחנכים.
היה זה חירוף נפש ומאמץ הרואי ,של מאות אלפים של נערות ונערים ,מהגולה
ומהארץ ,שתחת דגלי הציונות ,מסרו את בריאותם ,את כישרונותיהם ,את נעוריהם ואת
נשמת אפם ,והגישו לנו מדינה.
חלום ,השתוקקות וכיסופים של מיליוני יהודים שנמשך אלפי שנים מומש ,וניתן לנו
למשמרת קודש .הן זה נס ופלא כאחד.
ומה אנחנו עושים? מה אנחנו עושים לשומרה?

החלוצים הצטַיָינו באת ,מכוש ,טוריה וקלשון ,היום צריך להצטיין בכימיה ובעברית,
בספורט ובהנדסה ,בריקוד ובמתמטיקה.

עלינו לחזור ולהתחנך אל "היפהפייה והנשכחת" (נעמי שמר  -הציונות) ,זו שהזמינה את
המוני יהודים להציג ולממש את הטוב והיפה שבהם.

אך העיקר ,עלינו לחזור ולהתאמן ביושרה ,לזחול איתה על קוצים ולא לנוטשה במסעות החיים
גם כשהם מפרכים ,שבלעדיה אין לנו תקומה.
חגית ויואב קידר צ'יז'יק—נגבה.

גבעת תום ותומר

שלט ראשי

 3יח׳

AC

 600מ״מ

גבעת תום ותומר
ברוכים הבאים
אנו מבקשים לשמור על ההנחיות:
א .לשמור על כללי ה׳תו הסגול׳.
ב .לזרוק את האשפה בפחים הירוקים בכניסה לגן.
ג .לנוחיותכם ,שירותים מסודרים וצוות הגן מקפיד
לנקותם מדי יום .אנו מבקשים להשתמש רק בהם.
בכל מקרה או בעיה ניתן לפנות לאמציה 050-5966487

Welcome

Commemorative traiis thr best way to
english is fine with everyone that al
somtime made a proper studies in any
kind of scholl on the plane
Much too much of the same for allternative
ways to help the world to become a beter
place for all the people that are working
very hard.
In any case call Amazia 050-5966487

 1000מ״מ

שלט ראשי

AB

גבעת תום ותומר

שלט מפה

AA
 1יח׳

גבעת תום ותומר

 1יח׳

 700מ״מ

מערכת שילוט ״גבעת תום ותומר״  -קיבוץ נגבה

 1000מ״מ

 1750מ״מ

650

 1300מ״מ

 780מ״מ

 200מ״מ

 570מ״מ

 200מ״מ

 390מ״מ

 500מ״מ

 430מ״מ

20.10.2021

לוח שילוט פח אלומיניום
בעובי  3מ״מ ,הדפסה דיגיטלית
דו-צדדי
חיבור בהדבקה וסימרור.

 1000מ״מ

 700מ״מ

1750
 1040מ״מ

עמוד מברזל בעובי  12מ״מ
חיתוך בלייזר וחיבור בריתוך

מבט על:

בסיס בקרקע
תכנית קונסט׳

תאריך:
20.10.21

שילוט גבעת תום ותומר

פרט:
שלט מפה

AA

עיצוב גרפי ותכנון:

סטודיו ווי בע"מ

טל04-9990390 .
פקס04-9990172 .

mail: eran@studio-y.co.il

לוח שילוט פח אלומיניום
בעובי  3מ״מ ,הדפסה דיגיטלית
דו-צדדי
חיבור בהדבקה וסימרור.

 600מ״מ

מסגרת מפרופיל  25/50מ״מ
עובי דופן  4מ״מ

 1000מ״מ

 1750מ״מ
עמוד מברזל בעובי  12מ״מ
חיתוך בלייזר וחיבור בריתוך

מבט על:

בסיס בקרקע
תכנית קונסט׳

תאריך:
20.10.21

שילוט גבעת תום ותומר

פרט:
שלט ראשי

AB

עיצוב גרפי ותכנון:

סטודיו ווי בע"מ

טל04-9990390 .
פקס04-9990172 .

mail: eran@studio-y.co.il

לוח שילוט פח אלומיניום
בעובי  3מ״מ ,הדפסה דיגיטלית
דו-צדדי
חיבור בהדבקה וסימרור.

מבט צד

 600מ״מ

מסגרת מפרופיל  25/50מ״מ
עובי דופן  4מ״מ

 1000מ״מ

 1750מ״מ
עמוד מתכת RHS
 100/100מ״מ

חיפוי פח אלומיניום
בעובי  2מ״מ בחיתוך
צורני ל 4-דפנות העמוד.
חיבור בהדבקה וסימרור.

בסיס בקרקע
תכנית קונסט׳

תאריך:
20.10.21

שילוט גבעת תום ותומר

פרט:
שלט ראשי

AC

עיצוב גרפי ותכנון:

סטודיו ווי בע"מ

טל04-9990390 .
פקס04-9990172 .

mail: eran@studio-y.co.il

לוח שילוט פח אלומיניום
בעובי  3מ״מ ,הדפסה דיגיטלית
דו-צדדי
חיבור בהדבקה וסימרור.

 600מ״מ

מבט צד

 650מ״מ
מסגרת מפרופיל  25/50מ״מ
עובי דופן  4מ״מ

 1300מ״מ

עמוד מתכת RHS
 80/80מ״מ

חיפוי פח אלומיניום
בעובי  2מ״מ בחיתוך
צורני ל 4-דפנות העמוד.
חיבור בהדבקה וסימרור.

בסיס בקרקע
תכנית קונסט׳

תאריך:
14.4.21

שילוט גבעת תום ותומר

פרט:
שלט הכוונה

B

עיצוב גרפי ותכנון:

סטודיו ווי בע"מ

טל04-9990390 .
פקס04-9990172 .

mail: eran@studio-y.co.il

מבט צד

מבט גב
30

 430מ״מ

 780מ״מ

חיבור ברזל שטוח
למגש פח בריתוך

 430מ״מ

חיבור רגל מתכת
לברזל שטוח בריתוך

מ
״מ

לוח שילוט
פח אלומיניום
בעובי  3מ״מ.
הדפסה דיגיטלית
חיבור בהדבקה וסימרור

לוח בסיס
פח מכופף בעובי
 3מ״מ

רגל מתכת בעובי  20מ״מ
חיתוך לייזר

בסיס בקרקע
תכנית קונסט׳

תאריך:
4.7.21

שילוט גבעת תום ותומר

פרט:
שלט סיפור

C

עיצוב גרפי ותכנון:

סטודיו ווי בע"מ

טל04-9990390 .
פקס04-9990172 .

mail: eran@studio-y.co.il

לוח שילוט
פח אלומיניום
בעובי  3מ״מ.
הדפסה דיגיטלית
חיבור בהדבקה וסימרור

לוח מתכת בעובי  3מ״מ

מבט צד

 300מ״מ
 200מ״מ

 570מ״מ

חיבור רגל מתכת
ללוח ברזל בריתוך

עמוד מתכת RHS
 50/50מ״מ
חיפוי פח אלומיניום
בעובי  2מ״מ בחיתוך
צורני ל 4-דפנות העמוד.
חיבור בהדבקה וסימרור.

בסיס בקרקע
תכנית קונסט׳

תאריך:
14.4.21

שילוט גבעת תום ותומר

פרט:
שלט מקום

D

עיצוב גרפי ותכנון:

סטודיו ווי בע"מ

טל04-9990390 .
פקס04-9990172 .

mail: eran@studio-y.co.il

מבט גב

חיבור רגל מתכת
לברזל שטוח בריתוך

מבט צד

30

 300מ״מ

מ

״מ

 390מ״מ

 200מ״מ

חיבור ברזל שטוח
למגש פח בריתוך

רגל מתכת בעובי  20מ״מ
חיתוך לייזר

לוח שילוט
פח אלומיניום
בעובי  3מ״מ.
הדפסה דיגיטלית
חיבור בהדבקה וסימרור

לוח בסיס
פח מכופף בעובי
 3מ״מ

פני הקרקע

נעיצת רגל שלט בקרקע.
אופציה לגבהים משתנים.

בסיס בקרקע

תאריך:
28.7.21

שילוט גבעת תום ותומר

פרט:
שלט צמח/עץ

E

עיצוב גרפי ותכנון:

סטודיו ווי בע"מ

טל04-9990390 .
פקס04-9990172 .

mail: eran@studio-y.co.il

 60מ״מ

לוח שילוט  50/70ס״מ.
אלומיניום בעובי  5מ״מ.
חיבור לוח שילוט לברזל
שטוח ע״י ברגים.

קו כיפוף לזוית 45
ברזל שטוח  8/60מ״מ
 150מ״מ
מעקה עץ
 155מ״מ

 40/155מ״מ
בורג חיבור

מבט צד
לוח שילוט
בורג הידוק  14מ״מ
דיסקיות  +אום ניילוק

מעקה עץ

חיבור למעקה צינור מתכת
מבט צד
לוח שילוט
מעקה צינור מתכת
קוטר  40מ״מ

 2ברגי הידוק  8מ״מ
דיסקיות  +אום ניילוק

תאריך:
14.4.21

שילוט גבעת תום ותומר

פרט:
שלט גיאולוגי

F

עיצוב גרפי ותכנון:

סטודיו ווי בע"מ

טל04-9990390 .
פקס04-9990172 .

mail: eran@studio-y.co.il

לוח שילוט פח אלומיניום
בעובי  3מ״מ ,הדפסה דיגיטלית
דו-צדדי
חיבור בהדבקה וסימרור.

מבט צד
 430מ״מ

מסגרת מפרופיל  25/50מ״מ
עובי דופן  4מ״מ

 1090מ״מ

עמוד מתכת RHS
 80/80מ״מ

חיפוי פח אלומיניום
בעובי  2מ״מ בחיתוך
צורני ל 4-דפנות העמוד.
חיבור בהדבקה וסימרור.

בסיס בקרקע
תכנית קונסט׳

תאריך:
20.10.21

שילוט גבעת תום ותומר

פרט:
שלט הוקרה

G

עיצוב גרפי ותכנון:

סטודיו ווי בע"מ

טל04-9990390 .
פקס04-9990172 .

mail: eran@studio-y.co.il

טבלת צבעים למערכת השילוט

RAL 1013 Oyster white
RAL 8025 Pale brown
Tamburmix 54A Marsh green

תאריך:
20.10.21

שילוט גבעת תום ותומר

קרם  -רקע לשלטים
חום  -רקע לשלטים  /צביעת מבני מתכת
ירוק  -חיפוי עלים לעמוד מתכת

פרט:
טבלת צבעים

עיצוב גרפי ותכנון:

סטודיו ווי בע"מ

טל04-9990390 .
פקס04-9990172 .

mail: eran@studio-y.co.il

