בס"ד

עיצוב תחנת אוטובוס בהשראת אומן
חריש:
*מטרת הפרויקט :מטרת הפרויקט שלי היא ליצור תחנת אוטובוס שתשמש אדם)יוסי(:
כשהוא חוזר התפילה לאחר שעבר הרבה מקומות עד לשם ..לדוגמא עבר בבית ,בגן להשים
את הילדה שלו ,בסופר וכו ואז לבסוף הלך לבית הכנסת ומשם לסופר ולתחנת אוטובוס
שמשם יקח אוטובוס הביתה.
*קהל היעד שאליו אני מכוונת :קהל היעד שלי אלו אנשים שחוזרים מהתפילה בבית
הכנסת.

.1יוסי קם בבוקר
והולך לתפילה ..בדרך
הוא עובר בכמה
מקומות

.2יוסי הולך להשים את

.3מהגן הוא הולך לקנות
בורקס וקפה במאפיה.

הילדה בגן..

.4משם יוסי ממשיך
לסופר וקונה מצרכים
לבית..

.5לאחר הקניות יוסי
ממשיך לבית הכנסת

.6אחרי התפילה
המרוממת יוסי צריך
ללכת לתחנת
האוטבוס כדי לקחת
אוטבוס שיהיה לו קל
עם הקניות והתפילין..

מידע:
יוסי הוא בן , 32מורה לתנ"ך בבית ספר יסודי בירושלים.
נשוי לחגית שהיא גננת להם יש  3ילדים טל,שחר ,אביגיל הם גרים בשכונת
רמות בירושלים.

זריעה:
האומן שההשראה שלי ממנו הוא מאוריציו גוטליב.
גוטליב היה צייר יהודי-פולני .הוא נולד למשפחה יהודית מסורתית בעיירה דרוהוביץ'שבגליציה בשנת  .1856התחיל ללמוד אמנות בגיל  15בבירת האימפריה ,וינה.
מאוחר יותר למד בקרקוב .שם סבל מאנטישמיות מחבריו ללימודים ,עזב תוך פחות משנה
וחזר לווינה כדי לחזור לשורשיו היהודיים ,מאחר שגדל כחילוני .נדד במשך לימודיו מעיר
לעיר ,בין וינה ,קרקוב ,מינכן ורומא.
כשנתיים מאוחר יותר ,הוא נתקל בספר היסטוריה יהודית וזהותו היהודית התעוררה בו.
ציורו האחרון" ,יום הכיפורים" ,שצויר בשנה האחרונה לחייו ) ,(1878מתאר בית כנסת על פי
זיכרונותיו מעיירת הולדתו .זהו ציורו המפורסם ביותר של גוטליב ,והוא צייר בו את עצמו
שלוש פעמים בין המתפללים :פעם כאיש הצעיר שמימין לאדם היושב עם ספר התורה ,פעם
כילד הנמצא משמאלו ,ופעם שלישית כנער בגיל בר מצווה מימין .בתמונה נראים גם אביו
ואמו ,וכן ארוסתו לשעבר .אפשר להבין שהוא "מופיע" בתמונה גם פעם רביעית – על גבי
ספר התורה במרכז הציור כתוב" :לעילוי נשמת משה גוטליב".
גוטליב חלה בשפעת קשה ונפטר בגיל ) .23ויקיפדיה-מאוריציו גוטליב(

אתר :דרוהוביץ' בוריסלב והסביבה  -מאוריציו גוטליבhttp://www.drohobycz-boryslaw.org/he/drohobycz-boryslaw-and-vicinity/people/mauricio-gotliv
 5עובדות מעניינות על גוטליב* :גוטליב הוא יהודי
*נפטר בגיל צעיר מאוד23,
*גוטליב צייר את התמונה של יום הכיפורים מן הזיכרון
*גוטליב עזב את ביתו בעיירה דרוהוביץ שבגליציה בגיל
שלוש-עשרה ובאותה עת לא הקפיד על שמירת מצוות
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