
קטלוג אינטרנטי  

עבודות נבחרות   

תלמידי מגמת

אמנויות העיצוב

מנהל תקשוב  

טכנולוגיה ומערכות מידע

משרד החינוך

2020פ "תש

ל-מאותיות א ' חלק א

הן
 כ

בל
יו

 ,
ני

א
 ,

כי
נו

א
 ו
מי

צ
ע

 ,
ת 

עו
ר
ן 
כו

תי
ת

יו
נו

מ
א

ל
 ,

ה
פ
חי



משרד החינוך מנהל 

תקשוב טכנולוגיה  

ומערכות מידע

עבודות נבחרות

עריכה לשונית  
הדס שמואלי, דליה יוחנן

עדנה הדר, עדי כהן

בחירת עבודות

איריס  , מאיה פרת, שרית פולס, לילואבירו 

תמר כרמי, חן מזרחי, בילסקיאילנה , ברנע

ר  "מפמ
מגמת אמנויות , מן'עינת קריצ

מנהל מדע וטכנולוגיה, העיצוב

עריכה ועיצוב
מן'קריצעינת 
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,עפולהאורןאורט,טבעוןקרית״גרינברג״אורט,פינסכפראולפנא,יצחקאלוני:משתתפיםהספרבתי

גאון,תפןאזוריהעלספרבית,נחףלמריגס"ב,סאסאקיבוץ,פרנקאנה,ורדיםכפראמירים,בנימינהאורט

,טייבהעתידד'אלמגהמקיף,ירושליםהעבריתהגימנסיה,גוונים,נווהחטיבתדרכאהירדןגאון,דרכאהירדן

,חסידיםכפרהדתיהנוערכפר,רעננהטרווסט,נהללויצו,ירדןעינותוגיאהר,יפעתקיבוץ,המערביהעמק

,חרודעמקעמל,אביבתל'אעירוני,קצרין,"גולןנופי,עירוןמבואות,זבולוןכרמל,יעריםקרייתהנוערכפר

רעות"תיכון,אליהושדהדרכא-ד"שק,יםרמות,מונדתלרבין,שחרמעיןחינוךקריית,תבורעמקים

תיכון,ירחביתתיכון,חדרהאליעזרביתתיכון,העיןראשבגיןתיכון,השרוןרמתאלוןתיכון,חיפה"לאומנויות

מופת-שבח)אביבתל,פרסשםעלואומנויותלהייטקתיכון,כדוריחקלאיתיכון,יעקבזיכרוןקשתדמוקרטי

.טבעוןקרייתשקדתיכון,אונוקריית,צביבןש"עתיכון,(לשעבר

יוזמת ומרכזת הפרויקט  
תמר כרמי 

מגמת האמנויות העיצוב

פ"תש

מתקיימת תערוכת עבודות נבחרות של בוגרי, כמו כל שנה גם השנה

.במנהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע"  העיצובאמנויותמגמת "

קטלוג זה הוא חלופה  לתערוכה  ,  במטרה לשמור על מסורת ארוכת שנים

.בשל הצורך להימנע מהתכנסויות עקב ההתמודדות עם נגיף הקורונה, הממשית

.   בקטלוג מדגם מייצג של תוצרים מפרויקט הגמר וכולל מבחר רחב של טכניקות

ב -הקטלוג מוסדר לפי סדר א

תעודות
מן'קריצעינת 



?  בשנה מופלאה זו, אז מה היה לנו כאן

?  או שמא ראוי לקרוא לה שנה מפליאה

!בעיקר הפתעות

,  יובלות...התחלנו לפני 

.  2019בספטמבר 1ב ... לפני זמן רב... פעם

:  מקהלה נהדרת וסולנים לוו את המסע שלנו

,"אין לי רעיון", "יש לי רעיון"

?  מה יהיה איתיאוףףף....

!אי אפשר–השתגעת ? מה פתאום? סדרת עבודות

? אולי אתחיל מחדש

,  בלי קופסה, מחוץ לקופסה, בתוך הקופסה

!מותר לי לאחר" יצירתי"אני 

!  ?וואו איך לא חשבתי על זה קודם

!זה אני–עצוב לי , נגמר לי, יפה לי

עוד מעט הגשה? מה יהיה

...  וכן הלאה וכן הלאה

קולות של יצירה מהדהדים מכל פינה  

.  ואז מגיע השקט

,  בהתחלה זו קורונה

?לכמה שינויים יכול לגרום ייצור בלתי נראה

.צריכים להיפרד, והנה מסתיימת השנה

?  האמנם העתיד כבר מאחורינו

.רק התחלתם? מה פתאום

אפשר "תרחיקו בכוחם הבלתי נלאה של " כבר קרה"את מר 

(.סילברסטייןכפי שאמר פעם של " )וצריך ורצוי

.  אל תוותרו לו
:  הלחמו ואל תפסיקו לדקלם, כוח היצירהבכם טמון 

".    אפשר וצריך ורצוי, אפשר וצריך ורצוי, אפשר וצריך ורצוי"

!אז היום ובעתיד. תמיד

מן'קריצעינת 

ר מגמת אמנויות העיצוב"מפמ

65מ " ע1997,הוצאה לאור מודן,  אפשר וצריך ורצוי" לפול למעלה" , סילברסטיין. ש

ר"דבר המפמ

כפר ורדים, "אמירים"תיכון , בצל הריקוד, נועה עקיבא



אביב אברמוביץ

PUZZELD
בית חינוך גאון הירדן  , חטיבת נווה

דרכא

מ  "ס40/60תמונות בגודל 25, צילום דיגיטלי

.בלבולהואPUZZELDהביטויפירוש

משהורואההצופהראשוןבמבט.הצופהחוויתגםכך

.רואיםהםמהלהסבירמנסיםוהעינייםהמוח.ברורלא

מנתעל,התמונהאתמחדשולהרכיבלפרקניסיוןיש

.הגיונימשהוליצור

.הניידבטלפוןהספרביתברחביצילמתיהתמונותאת

לבטאמקוםלינתנוברנעאיריסהמורהעםהשיעורים

.לאמנותאותםולהפוךשביהמשוניםהחלקיםאת

האופקאתמרחיבשלישהאוטיזםמרגישאני

.אחרתהעולםעללהתבונןליומאפשרשליוהיצירתיות

הסביבהעםלתקשרודרךשפההואעבוריהצילום

בונתקעשאנימקוםהיאמילוליתששפהבזמן.שלי

החופשאתלינותנתחזותיתשפה,אותיומתסכל

.לעולםעצמיאתולהביאאנילהיות



PUZZELD, אביב אברמוביץ



צלניקראדוה 

מבעד לחלון

נווה איתן, דרכאבית החינוך גאון הירדן 

מ כל תמונה "ס40/60בגודל , צילום דיגיטאלי

נכנסוהעולםהקורונהמגפתפרצה2019בדצמבר

,חברתיריחוק:ללקסיקוןנוספוחדשותמילים.לסגר

.וכדומהחיוניעובד,מטוש,בידוד,עוצר,הסגר

ועלבבתיהםלהסתגרנדרשוהעולםברחביהאזרחים

.בהיסטוריההגדולהרפואיההסגרזהו,כן

נחמדההפוגההייתה"הקורונהחופשת"ב"יכתלמידת

הזמןשעברככלאך,שבשגרהומהלחץמהלימודים

.מועקההרגשתי,התהדקוהסגרוהנחיות

לפגוש,הרגיליםלחיים,לשגרה,ספרלביתלחזוררציתי

,אותםולחבקוסבתאסבאאתלפגוש,ומשפחהחברים

.חברתיוריחוקהגבלותללא

אתשמבטאים,הביתבחלונותהתמקדתיבעבודה

.בביתכולנוישבנובוהקורונהסגרמתקופתתחושותיי

,אורומקורהחיצוניתלסביבהפתחמהווההחלון

ובכך גם  , אך מצד שני גם יוצר הפרדה בין חוץ לפנים

.  משמש הגנה



"מבעד לחלון"צלניקראדוה  



אבר'אדם ג

בין לבין

טייבה, ד'אלמגתיכון עתיד 
דובלקסעל אקרילק

מ"ס72*102

בין,עתיקיםמקומותלצלםיצאתי

שעבראתרים,ההווהלביןהעבר

מלאיאךעתיקיםהם.הרבהעליהם

היסטוריה,זיכרונותמלאי,חיים

הםאך,שהיההדברהם.ותרבות

,החדשלידהעתיק.כאןעדיין

,בניינים,המודרנילידההיסטורי

לידשניםעשרותבניעצים,חצרות

ותקשורתחשמלכבלי,מכוניות

ושמייםאדמהבין.וכבישים

.משתניםאינםשלעולם

לימדמיין,"לביןבין"ועכשיוכאןאני

לצבועמדוע,"לפניהיוהחייםאיך"

היוהם?ולבןבשחורהעבראת

!חייםמלאיפעם



,  אבר'אדם ג

בין לבין



טוקראופיר 

נוף האדם
ראש העין, "בגין"תיכון 

צבעי אקריליק על נייר, ציורים4

עוסקתאנירקדניתבתור.שניםהרבהכבררוקדתאני

לומדתאני.בכללהאדםובגוף,שליבגוף-בגוףהמון

.אותוולהרגישאותולחזק,אותולפתח,לולהקשיב

.פחותטוב,יותרטובלהרגישלוגורםומהאיךלומדת

.מחובריםהםואיךאליושליהרגשותקשרמהלומדת

שליהלמידהתהליךאתלהמשיךהחלטתילכן

.הגמרבפרוייקט

כל.דופןיוצאתאסתטיקההרקדןבגוףמוצאתאני

גםפועליםאותםלראותשאפשרהקטניםהשרירים

לקחתהחלטתי.הגוףצורתעלומשפיעים,מבחוץ

הגוףאתולחקור,רקדנית,דפנה,שליטובהחברה

שנוצרותהצורותאת,השריריםמבנהאתלמדתי.שלה

אלו,מסוימותלתנועותמגיבהגוףאיך,הגוףמתנועת

יכוליםאתםשליבפרויקט.ומתימופעליםשרירים

בתורהרקדניתגוףאת,שליהחקרעבודתאתלראות

הגוףביןההבדלאת,הקואתולחפש,נוףבתור,מפה

.לסביבה



נוף האדם, טוקראופיר 
אקריליק על נייר, ציורים4



אור לנדאו
Ore regional

תיכון בית הספר כדורי

צבעי שמן על קנבס  , ציורים5

120×80

60×80שני 

100×70שני 

משפחתיעסקישבביתאצלנו

המשפחהוכללתפעלומשק(צימרים)

להישארצריך.הזהבפרוייקטעסוקה

,וחגיםבחופשיםאורחיםכשישבבית

ארוחתלהכיןמוקדםבבוקרלקום

הכלאתמחדשולסדרלאורחיםבוקר

.עוזביםכשהם

המשפחהזו,ביחדעושיםהכלאת

תוך.שליהאזורגםזה,שליוהמקום

האמנותמתולדותבהשראהשימוש

שאניהעבודותאתלהביאהחלטתי

.בציורייביטוילידיבביתעושה

80X120מ"ס



Ore regional, לנדאו אור

60X8060X80100X70100X70



אור סדן

מאפייני החיים

תיכון רבין תל מונד

שמן על בריסטול רבע גיליון  , ציורים5

,  בלורדים עטים וצבעי שמן, עבודות5ו

.בשילוב רדי מייד של מכשירים

.החייםבמאפייניעוסקהפרויקט

והמדעיהטכניהצדאתולשלבלחקוררציתי

.עצמםהחייםשהםוהנסהחוויהעםהחייםשל

שמונתמתוךבחמישהלהתמקדבחרתי

-המדעפיעלחיייצורהמגדיריםהמאפיינים

רבייה,נשימה,והתפתחותגדילה,תנועה

.והזנה,ותורשה

,במאפייןהעוסקציור:כיווניםמשניזאתעשיתי

חסרי,טכנולוגייםבמכשיריםיצירותכןוכמו

אחדבאמצעותחייםלהפיחניסיתיבהם,חיים

חוויהמתוארתבציורים.מהמאפיינים

הקפדתיהפרויקטלאורך.תופעהובמכשירים

,היצירותביןהקושר,הזהבבצבעלהשתמש

.חייםלהןנותן





מידןאורי
רוחמשב
 "בנימינהאורט"תיכון

ניירעלאקוורל ,ציורים 145
שוניםגדלים

אני.ולחץבעומסמלווההיומיומיהחייםקצב

שישלמהלבשמיםלאשאנשיםמרגישה

מסמליםאלהכל...נופים,שמיים,הרים:סביבם

.ואינסופיותרוגע,נוחהמ,חירותעבורי

.וירטואלייםחלליםבשנימציגהאניהעבודותאת

ואתהמבטאתלהפנותמנסהאניהראשוןבחלל

לצופהלתת,לנופיםהצופהשלהלבתשומת

שלאכךעלוחרטההבנהשלתהליךלחוות

מקיפותשהרבותהעבודות.כהעדבהםהביט

הטבעשלגדולתואתמעמיקותהצופהאת

.בסביבהולהתבונןמהמרוץלעצורלווקוראות

להביט,לנוחלצופהמאפשרתאניהשניבחלל

.ההתבוננותתהליךאתולסייםנופיםב

וירטואליתלתערוכהקישור מידןאורי ,

https://www.artsteps.com/profile/5e847a3495652e17e50e1b3d


משב רוח, מידן אורי



אוריאל לוי

זקוק לאישור 

אלוני יצחק 

מ"ס35X50לינולהדפס 

באישורהכפייתיבצורךלעסוקבחרתי

ומתמידמאזקייםזהצורך.החברה

ידיעלמקובללהיות,האדםשלבטבעו

מניעמה.אותו"יאהבו"ושכולםכולם

?מהחברהאישורלקבלאנשים

שלסיטואציותלראותניתןביצירות

אתלייצגמנתעל,החברהמולאדם

.החברהמולהיחידשלההתמודדות

.ההדפסבטכניקתלעבודבחרתי

ומבוססתמצומצמתלרובהצבעוניות

ללאהואגםהדימוי.אחדצבעעל

אתשמעבירזההוא,רביםפרטים

.המסר



אוריאל לוי  

זקוק לאישור  



מועטותלאבנפילותהתאפיינושליההתבגרותשנות

כשאניעכשיו.ולקוםמאמץלעשותצריךהייתישאחריהן

עצמיאתולאסוףלקוםשלמדתייודעאני,בוגרכמעט

הקוץכמועצמיאתרואהאנילאחורבמבט.במהירות

נדרשיםועדינותרגישותהרבהכךכל."מצויגדילן"הסגול

.קוציםבאמצעותלהגנה

שאפשרכזה,גדול"תקוםנחום"ליצורתכננתיבתחילה

"תקוםנחום"ה,העבודהבתהליך.הכעסאתעליולהוציא

קיבולכליגםהואבנוסף.עדיןנוילחפץוהפךקטןשלי

.סודי

נסתרכללשבדרךמשהומבטאהזהשהחפץמרגישאני

.שיתגלהרוצהואנישליבאישיות

סברדלובאוריאל 

נחום תקום  

כפר הנוער קרית יערים

חומר לביד ליבנה פליז וספוג                                                               

:                                                                                                       מידות

מ                                                            "ס20מ גובה "ס15כלי קוטר 

מ                                                               "ס30מ גובה "ס1עמוד קוטר 

מ "ס5מ גובה "ס5קוץ קוטר 



נחום תקום  , סברדלובאוריאל 



איתנווהיא-בוחריםלאמשפחה.הכללפניהיאשמשפחהאומרים

.האחרוןועדהראשוןמיומנו

המשפחתייםהטיולים,יחדשעברנוהמשותפיםהרגעיםכל

רגעילצדשחלקנוהקשיםהזמנים,השולחןסביבהחגוארוחות

.שלההייחודיותאתמשפחהלכלומעניקיםמעצביםבונים,הצחוק

להלהקדישובחרתי,בחייומשמעותימרכזידברהיאמשפחתי

,במשפחתימרכזימאפייןהואהאוכל.שליהגמרפרויקטאת

.הארוחותסביבהםהמפגשיםשרובכיוון,מלכדכגורםומשמש

של"הפרסיהצד"אצלשישיבערב:נפגשיםאנחנוושבתשישיכל

,העדהאתהמאפייניםמאכליםואוכלים,דיאנהסבתאאצל,אמא
אנחנושם-,"התימניהצד"–אבאשלהצדאצלשבתובימי

.שולהסבתישלמאכליהאתאוכלים

המשפחהעלמשרותהסבתותששתיוהאהבההחמימותאת

אהבה,חוםהמבטאות,בידיהןהתמקדותידיעללבטאניסיתי

המשפחתיליחסכמטפורהמשמשתהבישולפעולת.ודאגהרבה

הענקת,המשפחהבניכלפישלהבדרכהסבתאכלשלוהאוהב

.בשבילךשםתהיהתמידשהיאוההרגשה,וההגנההחסות

אוריאן סעדי

ראש העין, "בגין"תיכון 

ידיים של אהבה
ציורים דיגיטליים 4

:לצפייה בפרוייקט במלואו

.https://adicohen068.wixsite.com/mysite-1/blank-23

https://adicohen068.wixsite.com/mysite-1/blank-23


!(לא פילטר בפוטושופ)ציור דיגיטלי 

ידיים של אהבה, אוריאן סעדי



אושרה גלזר

נקודת מבט

,  דרכא-ד"שקבית ספר 

קיבוץ שדה אליהו

ציור באקריליק בעזרת שפכטלים  . טכניקה מעורבת
מ"ס100X120בשילוב חוטי רקמה , ומכחולים על בד

הנראית  , החלטתי להציג דמות עשויה חוטים

דבר העשוי  , במבט הראשוני לא מובנת

רק כאשר  . להעלות ביקורת בעיני הצופה

,  יסתובב הצופה ויביט בצידו השני של הקנבס

.יגלה את הדמות בשלמותה

לעיתים אנו צריכים להסתכל מעבר  

להתרשמות הראשונית ורק אז נצליח לראות  

.  את האדם על כל גווניו ואת דמותו השלמה

יוכל , הצופה שיעמיק בהתבוננות ובמחשבה

מתוך  , לעבור תהליך של שינוי בנקודת המבט

וויתור על הדחף לקבוע דעה על פי  
.התרשמות ראשונית



נקודת מבט, אושרה גלזר



יקונטאייל 

ואולי לא היית מעולם

בית החינוך גאון הירדן  

נווה איתן, דרכא
מ כל תמונה"ס40/60בגודל , צילום דיגיטלי

לתנועתהצטרפתישניםארבעלפני

שהייתהתנועה,ת"צמרהנוער

לצערי.עבורימאודמשמעותית

בשנהבצדקשלאנסגרההתנועה

זיכרונותאחריהוהותירה,שעברה

יקיצהשלמרהותחושה,בלבד

,רחלשלבשירהנזכרתי.מחלום

היאבו,"מעולםהייתלאואולי"

שהיהלמקוםגעגועיהעלמדברת
אםותוהה–עודואיננולביתלה

שליהגמרבפרויקט.התקייםבכלל

,הזוהתחושהאתלהעבירניסיתי

חלומיותשנראותתמונותבאמצעות

מקווהואני,המציאותמןומנותקות

להתחברמקומואתימצאשהצופה

.לפרויקטממנו



יקונטאייל 

ואולי לא היית מעולם



איילת ברמן

ארץ לעולם לא

תיכון אלון רמת השרון

פרצוףבזיהוימורגלתשלנוהעין

העתקלאהואהדימויכאשרגם

אנושלנויוםהיוםבחיי.מדויק

ולדימוייםעינייםלמבטנמשכים

שלנוהצורךאתמבטאיםאשר

מוגדראדם.בצוותאאנושיבקיום

שבנההקשריםמספרלפיבחייו

בשעות.ואיכותםהשניםלאורך

שובנבחןאנשיםביןהקשרמצוקה

.ושוב

הפשטתאתבחנתיבתערוכה

.האדםבנישלוהגוףהפניםדימוי

ביןהקשראתהבליטזהדבר

שלראייהוהדגיש.הדמויות

.כמכלולהתערוכה

:קישר לתערוכה המלאה
https://he.padlet.com/bermana

yelet1/e

https://he.padlet.com/bermanayelet1/e


ארץ לעולם לא, איילת ברמן



לאהוא.האלצהיימרבמחלתחולהסבי

שלמיםחייםוחיאחרותממחלותסבל

.אלולימיםעדוטובים

עללחקורניסיתישליהאמנותבאמצעות

ועשירבריאממוח,האלצהיימרמחלת

הזכרונותלאטשלאטלמוחבזכרונות

פרטיםבוחסריםאשר,ממנומתנדפים

,אהוביםואנשיםשניםשלהרגלים,קטנים

.החייםאתכךלסייםרוצהשלאאדםשל

אלא,ברגעהכלשוכחלאהאדםמוח

מיםכמובהדרגהמהמוחנעלםהמידע

אניבעבודתי.באיטיותשמטפטפים

אלצהיימרעלשידועמהאתמתרגמת

צפיתי.האמנותתוךאלהמדעיבתחום

להביןוניסיתיהשניםלאורךמשתנהבסבי

זאתמשדרהואואיךמרגישהואמה

.לעולם

אלה עזריה

הולך ונעלם

רמת השרון, "אלון"תיכון 

https://www.youtube.com/watch?v=DR08x2tv_eY&feature=youtu.beThis is not an  orange
וידאו ארט

צילום?, איפה אני

צילום, זכוכית רוטטת

https://www.youtube.com/watch?v=DR08x2tv_eY&feature=youtu.be


Explosion
50*3570*50עיפרון וצבעי מים על נייר 

אלה עזריה



שוסטראלון צורי 
החיים בסרט

כפר ורדים , "אמירים"תיכון 

,  אקריליק על דיקט, ציורים3
70X100מ "ס

קומפוזיציותיצרתיעבודותשלזובסדרה

סצנותמתוךשליקטתידימוייםשלדרמטיות

.מחשבומשחקימלחמהבסרטיקרב

חשופיםדיקטיםעלאקריליקבצבעיציירתי

,שחורשלמצומצמתצבעיםובפלטתופגיעים

,החשוףהדיקטצבעוניות.ואפוראדום

העבותהמכחולומשיכותשריטותיו,חספוסו

.הכלליתלדרמההןגםתורמותוהבולטות

,מעדיףשאניובסרטיםאפשריהכלבסרטים

עוד.ובריאיםשלמיםהקרבאתעובריםכולם

הפעםאבל,חייליםנהיהוחברייאנימעט

.בסרטיהיהלאהקרב



שוסטראלון צורי 

החיים בסרט



וישנפולסקיאלכסנדרה 

הזיכרון והילדות

כפר הנוער הדתי כפר חסידים

,  (סיינוטייפ)הדפס שמש , סדרת עבודות בטכניקה צילום

.  וידאו, ספר אמן

חלקהיאשליהילדותכי,הזהבנושאבחרתי

זה.בהווהוגםבעברגם,בחייםמאודמשמעותי

אתלבנות"והעולםאתלהכירהתחלתישרקהזמן

.ושלווהאושרשלזמןהיהזהובשבילי"עצמי

ולרגשותלזמןביטויהזהבפרויקטלכלולרציתי

.בילדותהקשורים

ערכתי.תקופהמאותהווידאוישנותתמונותמצאתי

החלקיםאתובחרתיהתמונותאתערכתי:אותם

.ביותרחשוביםשהםהווידאושל

מיוחדשמשבהדפסהדפסנושלימהתמונותכמה

.Cyanotype"-מאוד



הזיכרון והילדות,  וישנפולסקיאלכסנדרה 

הדפס שמש, צילום

הדפס שמש, צילום



פיטרקוסקיאמלי 

אהבה עצמית  

אלוני יצחק 

צילומים ורישומים בגדלים משתנים

בצורהאדםלכלמתקשרהעצמיתהאהבהנושא

רציתי.עצמםעםבעיותתמידישלאנשים.כלשהי

.היבטיםמכמהזהלנושאלהתייחס

היצירותרוב.וצילומיםמרישומיםמורכבשליהפרויקט

אך,שלולאישיותולאהאדםשללחיצוניותמתייחסות

.שונהמשמעותהחלקיםמןאחדלכל

דמותשלדואלייםחייםמציגיםהמבוימיםהצילומים

ממנההמצופהכפינראיתהדמותחוץכלפי.גברית

אישיותלהישהביתיבמרחבאולם,מגדריתמבחינה

.לגמרישונה

מראהולאלעצמושומרשהואמשלוסודישאדםלכל

.עצמיתלאהבהביטוימבחינתיוהואלחברה

הוירטואליתלגלרייהכניסה 

https://www.artsteps.com/view/5e8b0e8c12162862be84bcba


אהבה עצמית  , פיטרקוסקיאמלי
צילום מבויים בגדלים שונים



אנה קופלב  

העולם הקטן  , אני והחתולה שלי
תיכון להייטק ולאומנויות על שם שמעון פרס  

(שבח מופת לשעבר)

70*50ציור שמן על בד 

וקלילותחופששלההרגשהאתלבטארציתיבעבודתי

אתלציירחשובמאודליהיה.הפנימיהעולםשל

הקדשתי.אליהשליהחיבהאתלהראותכדי,החתולה

שמייםשלדימויבשביליכילשמייםביצירותרבמקום

.ומחשבותלחלומותקשור

בעיקר,שליהקטןהעולםאתלהראותהואהמרכזיהרעיון

,מהביתיצאתילא.הקורונהבתקופתהבידודבזמן

...בחייקרהלאכלוםוכמעטבחדראצליביקרההחתולה

אמןשליצירותיו:שליהמרכזייםההשראהמקורות

עצמיהדיוקןעם,סקה'פרנצדלהפיירוהאיטלקיהרנסנס

,חתולהעםשליעצמילדיוקןשהפכתיאישתוושלשלו

.שלוהפנטסטיהמעוףעםשגאלמארקהיהודיוהאמן



אני והחתולה שלי  , קופלבאנה 
5070X ,50X60 ,50X40, שמן על עץ לבוד, ציורים2



בן רוזן

דיוקן עצמי

אלוני יצחק

8ציורים דיגיטליים בגדלים משתנים 

אישיותמבטבנקודותעוסקתשליהעבודה

,ושומעאוהבשאנישיריםמתוךציטוטיםעל

ציירתי,ציטוטלכל.עבורימשמעותלהםושיש

לוומעצבתהציטוטעםהמתכתבתיצירה

-שליהאישייםהחייםמתוךמשמעות

.והפנימייםהחיצוניים

בסיטואציהאובנושאעוסקתיצירהכל

מלגעתנמנעהייתישכנראה,אלייקרובים

מיליםאימצתי.הציטוטשלהתיווךבליבהם

דרךאישיותמחשבותלהעבירכדיאחריםשל

.שליציורים

,למחשבותעצמידיוקןמעיןמהווההעבודה

מאודברבדיםונוגעתשליולדאגותלרגשות

.ועמוקיםאישיים

כניסה לגלריה וירטואלית 

https://www.artsteps.com/view/5e7783731b56d217fcda7b2e


דיוקן עצמי , בן רוזן



ברוך רותם

רמת השרון, תיכון אלון

https://padlet.com/rotembaruch212/jd57o
xp6lke8

שמביניםאנשיםלהיותצריכיםאנחנולמה

למה?נחשבתמאמנותליהנותכדיבאמנות

ללכתצריכים,שליהמשפחהכמו,כמוניאנשים

?אוניםחוסרולהרגישלמוזיאון

אנשיםשלפשוטיםציוריםהםהציוריםכל

היינושלאאנשים.שליסבאכמו.פשוטים

.מהםנרתעיםהיינואפילואולי,בהםמתעניינים

.בשקט,בשוליים,בצדתמידהם

יורדיםכשהםאבל,הבמהעלאוליהליצנים

?ממנה

עלעוטיםאנחנוודאוויןפוזהשלמסכותכמה

.הפשוטהומהאמתמהישירותופוחדיםעצמנו

מ  "ס40X30, אקריליק על בד

https://padlet.com/rotembaruch212/jd57oxp6lke8


מ  "ס40X30, אקריליק על בד , אקריליק על בדמ  "ס40X30, אקריליק על בד
20X20מ  "ס

ברוך רותם



טקלהברוך 
יעקבסולם

כפר הנוער    
יעריםקרית

נחושת
מ"ס 120:אורך
מ"ס 20:רוחב

מגיעוראשוארצהמוצבסולםוהנהויחלום"

."בוויורדיםעוליםים-אלוהמלאכיוהנההשמימה

בעיקר,הפנימיבעולמילעסוקבחרתיבעבודתי

.בחייםלישישוהמורדותהעליותעללהתבונן

לרדתיכולאנילמחרתויוםלמעלההכיאנילפעמים

,המשפחהבתוךביחסיםגםקורהזה.למטהישר

רעיוןכשחיפשתי.בחייםנוספיםובמצביםבלימודים

פיעל.אבינויעקבשלבחלומונזכרתי,לפרויקט

,לחרןשבעמבאר,צפונהבמסעוהמקראיהסיפור

סולםעלוחלםלוזהיישובבאזורלישוןיעקבשכב

ויורדיםעוליםומלאכיםבשמייםוראשוארצהמוצב

.בו



...בדרךשהיורעיונות

כדישקופיםדיגבחוטימחובריםהסולםשלבי
אבל, מתנדנדיציבולארךסולםשלתחושהליצור
.עליולטפסוקליציבותבוישעדיין

תהלחמשלבטכניקהבנהישי,וארוךגבוהמאודסולם
התחושהאתיתןהוא .מנחושתאומפליזעביםחוטים

להגיעשליוהרצוןלשמייםהאדמהביןהחיבורשל
.שבחרתיהדגם.יציבהבדרךלמעלה

סולם יעקב, טקלהברוך 



גאולה לנדמן
סוגרים שבת

אולפנא כפר פינס  
100x100מייצב 

,  ם"שק,ג "א,ש "ת, ש"אבד, ם"בקו,ל "מטכ"

,  ל "חמ, ש"טשעת , ק"אגמ, ל"פק,ד"בה

"א"מ

המיליםלי!?לכםמוכרותהללוהמילים

חלקשהםלהגידאפשר.מאודמוכרות

"דוברת"שאנילומריכולהאני,שלימהחיים

זרהמאודהיאאולילכם.הזאתהשפהאת

חלקהיאהזאתהשפה,אותהחיהאניאך

בקבעמשרתשליאבא.מחיינפרדבלתי

שבתבשולחןגםהמדוברתהשפהוזו

.שלנו

בפרויקט גמר שלי בחרתי לעסוק קצת 

נתתי לכם הצופים לטעום קצת , בנושא זה
!זוז–שניות 30, תפתחו שעון, מהעולם שלי



סוגרים שבת-גאולה לנדמן 



שכטרגורה
חלומות

תיכון שקד קרית טבעון
.שלושה ספרים מצויירים בטכניקה מעורבת

שחלמתיחלומותולציירלספרבחרתיהגמרבפרוייקט
ספרלכל.ספריצרתיחלוםמכל.בתיכוןשנותיילאורך
:שליהפרשנותולפיהסיפורסגנוןלפי,שונהאופינתתי

.שונותוטכניקותשונהציוריסגנון,שונהפורמט

הקיימיםוהתזוזההחיּותעללשמורלהצליחחשובליהיה
שלרצףכאלספרלכללהתייחסבחרתילכן,בחלום

הופךשהדפדוףכך,מתפתחזמןצירמעין,פריימים
שהעלילהכדיעושיםשאנחנו,טבעיתפעולהלהיות

.תתקדם

שלהחד־פעמיותביןלקשוררציתיהפרוייקטבבסיס
.האמנותיתהיצירהשללחד־פעמיותהחלום

,מתוכישיצאמהוכל,אחת״ב״מכהספרכלציירתילכן
.לספרנכנס
,וידאוכעבודותהצגתיהספריםאת

המוצגיםהסרטיםהםאלה.במקבילמסכיםבשלושה
.כאן

.הגיאושערפארקלונה,נשיקה

https://youtu.be/m0ScYtqQgV שער הגיא  8
ואניאחותי,שליאמאשלנסיעהעלמספר-הגיאשער

בהןלקחסביאשר,תש״חלשיירותומתייחס,לירושלים

.עכשוויםחדשותמעיתוניקולאז׳עםעבדתי.חלק

https://youtu.be/m0ScYtqQgV8


https://youtu.be/otlSChRpnNw
נשיקה  

https://youtu.be/_ZLZzaPkj-g    לונה פארק

חלומות, גורה שכטר

לישנוצרקשרעלהמספר,בפינלנדטיולבעקבותחלום-נשיקה

.קוטבכדבולפעמים,אדםכבןלימתגלהשלפעמיםדמותעם

פארקבלונהמשפחתיביקורעלהמספרחלום-פארקלונה

-גוגלמתוךשעשיתימסךצילומיגביעלמצויירהוא.אביבתל

.מפס

https://youtu.be/otlSChRpnNw
https://youtu.be/_ZLZzaPkj-g


וידרגיא 

קו למחשבה

מכמורת  " רמות ים"תיכון 

.מ"ס17/25, שמן וחריטות על נייר, ציור/רישום

,צבעללאבעיפרוןלרשוםאוהבאניילדשאנימאז

בשבילירישום.מהדמיוןאוהתבוננותפיעללרשום

,יומיתהיוםמהשגרהבריחה.וצלאור,קוהוא

לתנועהלבושמתילרשוםהתחלתי.מהשעמום

.שליהתערוכהלנושאהגעתיוכךהקוויםשיוצרים

ליצורניתןקוויםבאמצעותאיךלבדוקהתחלתי

שבומהחומרשלוהאופיאתקיבלהקו.תנועה

בצבעחריטה,סינתטיעיפרון,פחם,עיפרון-רשמתי

,פנים–שרשמתיהדימויים.יבשבמכחולורישום

סבךמביןיצאו,לאטצצוחיותאואדםדמויות,ידיים

.הדףאתומילאוהקווים

הניירפניעלונעהמשתחררתשלישהידלבשמתי

.המתארלקווירקקשורהשאינהחופשיתבצורה

,עליהםעולים,המתארמקווייוצאיםשיצרתיהקווים

תנועהלתארהתחלתי.אותםומטשטשיםחוצים

מהותאתלתפוסולנסותתנועהבליצורוסיימתי

.  מ"ס23/33, שמן יבש על נייר, רישומים.עצמםהרישומיםיצירתבזמןהתנועה



.  מ"ס36/47, עפרונות צבעוניים על נייר שחור . מ"ס25/17, פחם על נייר, רישומים

קו למחשבה, וידרגיא 



חדגוגיל 

גם האגרוף היה פעם יד פתוחה ואצבעות

יערים  קריתכפר הנוער 
mdf

מ                                                                         "ס30סמ אורך 10קוטר : אגרוף

מ"ס50מ אורך "ס3מ  עובי "ס8יד פתוחה רוחב 

גם האגרוף היה פעם יד פתוחה ואצבעות
יהודה עמיחי  

גם האגרוף היה פעם יד פתוחה ואצבעות                                           

ואני אומר                                                                                            

אני אומר                                                                                                

אז מה                                                                                                      

גם הכף הפתוחה                                                                            

נקמצת לפעמים עד אימה                                                              

מקופלת                                                                                               

לתוך עצמה                                                                                              

עצמך                                                                                                

נועלת אצבעות                                                                                      

של חולשה                                                                                                      

צועקת                                                                                                         

ושכחה                                                                                                          

רצויה                                                                                                          

לא רצויה                                                                                              

וגם כף פתוחה רגועה                                                                                  

הייתה פעם                                                                                          

אולי רק פעם                                                                                          

אגרוף                                                                                                  

השאלה המעניינת ביותר לדעתי 

מה  , בעבודה הייתה שאלת ההצבה

?היחס של כפות הידיים זו לזו

איזו הצבה תבטא באופן הטוב 

?ביותר את הקונפליקט שבתוכי

לבסוף בחרתי באפשרות המבטאת  

את הרעיון ששני כוחות מתקיימים  

.בתוכי ובמקביל



"םלשלוקפוצהידמזמינהפתוחהיד"
"מחאהואגרוףמושטתיד"

-השנילצדפתוחהוידאחדלצדפונהאגרוף
".שלהלכיווןתכמושידכל,מאבק"

גיל חדגו  

גם האגרוף היה פעם יד פתוחה ואצבעות



גל ששון 

דיוקן  

מכמורת" רמות ים"תיכון 

.  מ"ס70/100, שמן על בד, ציור

לציירחשובליהיה.דיוקןהואהציוריםשלהנושא

בזמןמולישעומדיםחייםבאנשיםהתבוננותמתוך

יותרהרבההיאהיצירהחווית,כך.מציירתשאני

ביטוילידילהביאליומאפשרתומעמיקהאינטימית

לשמרחשובליהיה.מולישעומדמישלהייחודאת

,מולישעומדאדםהבןשלהדינאמיתהאיכותאת

חוסרואתהיופיאת,הרגשאת,התנועהאת

.השלמות

המרכזייםהכליםאחדשהואהציורבמדיוםבחרתי

,זאתעםיחד.הפלסטיתהאמנותשלוהמוכרים

שכלציוריםליצורהייתהאותישהנחתההמחשבה

לצופהשיגרום,חדש,שונהמשהומציעמהםאחד

ביטוילידיבאזהדבר.העבודהמולולשהותלעצור

.הצורניתובשפההעבודהשלבחומריות,בצבעוניות



. מ"ס50/70, שמן על בד, ציור . מ"ס50/70, שמן על בד, ציור

דיוקן  , גל ששון



אלימותמקריעלשומעיםהזמןכל

אועולמיותחברתיותלסוגיותההופכים

אך.ואימהכאבמרגישהאני.מקומיות

אחדהואשליכשסבאמרגישהאניאיך

עכב80בגיללעולמושהלךהקורבנות

!?ביתובחצרכששההתועהבכדורפגיעה

דרךהאישיבסיפורלעסוקבחרתי

שהפכואישייםסיפוריםלצד,שליהציורים

שלמוצאמנקודתהתחלתי.לוויראליים

הואהפוליטי"אל,"פוליטיהואהאישי"

שלהתמונותאתהפשטתי."אישי

צבעי,לבןרקעעלשחורלצבעהקורבנות

עלשמדברמשפטהוספתילידם.המוות

.ספציפיתסוגיהאותה

מסארוהדיאנה 

סוגיות חברתיות

טייבה, ד'אלמגתיכון עתיד 

מ"ס100*70, אקריליק על קנבס, עבודות5

!ביתובחצראפילובטוחאינוסבא



.."  הוא נכה: "המדריכה שלו צעקה, אלחלאקאיאד !"אני לא מצליח לנשום", פלויד' ורג'ג

".אני איתה: "איאד צעק
מה גרם לך  ? למה אתה מכה אותי", ריב'גאיסראא 

"?להכות אותי

מסארוהדיאנה 

סוגיות חברתיות



סבהטדליה 

הסבאים

כפר הנוער הדתי כפר חסידים

.נייר בריסטול, פחם, עיפרון. סדרת הרישומים בגדלים שונים

משפחתיאישיבנושאבחרתיבאמנותהגמרלעבודת

וסבתאסבאאתלציירבחרתי.ונפשיתרגשיתאליישקשור

בשנתמשהבמבצעלארץעלווסבתאסבא.אבאמצדשלי

.אותםלהכירזכיתילאלצערי.1985

החייםעלליסיפרוהואעליהםשליאבאאתשאלתילכן

הרגשתי.וסבתאסבאעלסיפוריםוסיפרבאתיופיה

שלאחוויהוזומאודליחסרהוהסבתאהסבאעםשהכרות

.בהזכיתי

.במשפחהשנישארושלהםהקטניםהצילומיםאתחיפשתי

.וקשישיםמבוגריםאנשיםשלהדמויותאתחקרתיגם

שלקטנותסקיצותלרשוםהתחלתיאלוחיפושיםבמהלך

לגדליםעברתימכןלאחר.זיקנהוסימניקמטיםעםפנים

גיליוןעלכברעשיתיזוגיתהעבודהאת.משמעותייםיותר

.שלם



הסבאים, סבהטדליה 



הגר אביב

מבט

,  לאומנויות' תיכון עירוני א

תל אביב
.רישום בעט פיילוט

,לצופהדלתפתיחתמעייןהואשליהפרויקט

,כאבמלאפנימיעולםתוךאלברישומים

.נפשיתיציבותוחוסרבדידות

אתמדויקתשיותרכמהבצורהלייצגניסיתי

ומשאיריםמסתיריםשאנחנובחייםהחלקים

.פרטיים

אחריםלאנשיםלהראותלנו"אסור"שהחלקים

אלו.בהםמתביישיםגםאנחנומהזמןוהרבה

,לבדחוויםשאנורגשיתהתפרקותשלרגעים

עליהםמדבריםשלאוקשיםאישייםרגעים

הסובביםמולאותםמזכיריםולאיוםהיוםבחיי

.אותנו



מבט, הגר אביב



הילה גראד

אסתטיקה של הכיעור
הגימנסיה העברית בירושלים

 3A: תמונות גודל12צילום הדפסה על נייר : טכניקה

ַקח ים' הַויִּ ֵחהּו ְבַגן; ָהָאָדם-ֶאת, ֱאֹלהִּ .ְלָעְבָדּה ּוְלָשְמָרּה,ֵעֶדן-ַוַינִּ
(פסוק טו', פרק ב, בראשית)

השניםבמאתיים,הארץכדורעללשמורהאדםעלאלוהיםמצווהבראשיתבספר

השיא,אזעדאותוזיהםמשהואיותר,הארץכדוראתהאדםזיהםהאחרונות

בחומרהפלסטיקשלשמקורולמרות,הפלסטיקהמצאתעםהחלהזיהוםשל

אין,שעהלפילכן.בטבעקיימיםשאינםמחומריםעשויהמוגמרהמוצר,טבעי

.שלנוובריאותנוחיינועלמאיימתהפלסטיקפסולת.לפרקוהמסוגליםיצורים

להביאהייתהמטרתי,המשומשהפלסטיקלנושאהקדשתישליהגמרעבודתאת

אני,הסביבהעלושמירההסביבהאיכות-הקיימותנושאאתהלבלתשומת

שגרטהכמובדיוקהארץכדורעתידכלפיאחריותישהנוערלבנישלנוחושבת

.ם"האובפניהנושאאתהביאהטונברי

בחשיפהלבןרקעעלמשומשיםפלסטיקכלישלצילומים12מציגהאניבעבודה

האנושותשלהזבלאתלקחתי,סטודיושלצילום,נקיצילוםזהולכאורה,ארוכה

.לנוטובבהכרחשיפהמהכללאלצערי.ליפהאותווהפכתי

לטבעכילנולהזכירבאוהוא,האמיתייםלממדיוהאדםאתהחזירהקורונהנגיף

עלנשמורכךעשייתנוובעצם,עליונשמורבואואז,מהכליותרגדוליםכוחותיש

.עצמנו



אסתטיקה של הכיעור, גראדהילה 



זואי ויתקין

עולם מתוקן

"מבואות עירון"ביהס 

ציורים בהדבקת חרוזים וחוטים על זכוכית  
30x21

עלבביקורתעוסקשליהפרויקט

בומתוקןעולםובבנייתהאנושות

היינושאםמאמינהאני.קייםלאהאדם

,הקוףשלההתפתחותבשלבנשארים

,בלבדטבעחייועםואמונהדתללא

,למושלםקרובנראההיההארץכדור

.הרסאוצפיפות,זיהוםבעיותללא

הנוף"אתפיתחתיהעבודהבתהליך

איןבוהמתוקןהעולםשל"האידיאלי

נועדולאשלנובבסיסובואדם-בני

אלא,כוחאוהצלחה,כסףאחרלרדוף

פשוטשאנחנוהאמנתיתמיד.קיום

לכלשווים,החייםממעגלקטןחלק
.אחרתחיה



עולם מתוקן, זואי ויתקין

 25x25-ו 30X21ציורים בעיפרון על דף עבודה 2
 70x100ציורים באקריליק על קרטון ביצוע  3



(מ"ס110/מ"ס210)ק על בדיאקריל

ואני נראית פשוטה  , יש לי מעט חברים, אני תלמידה ביישנית
.  אינני אוהבת אתגרים ומסתפקת במועט.ואדישה כלפי חוץ

רציתי לחשוף או לגלות לאנשים כמה  .אבל זה בכלל לא נכון

,אינם ארצייםיגבולות חלומותי. יש ביוצמה וזוהר פנימיע
.אדמהעד לאלא גדולים כמו המרחק מהשמש 

.השמשהשמים ומהאדמה וגבולותיי הם הרחק אני אטוס 

חסן ועד 

יש לי חלום

נחף-לעיצוב ואמנות ' למריגס תיכון "ב



מ"ס120/מ"ס170

חסן ועד  

יש לי חלום



הפרויקט שלי הוא רישום על דפי ספרים שהושלכו  

באין חפץ ואומצו על ידי כחברים אובדים ושותפים  

.  פוטנציאלים למסעותיי

ספרים עבורי הם דרך נוספת ליציאה למסעות וכך  

נוצר אצלי חיבור ישיר בין פנקסיי המצוירים מטיוליי  

חיבור זה הביא אותי  . לבין הספרים, בחוגי הסיירות

לכך שדפי הספרים הפכו למצע לרישומים בהם 

עם רישומי חוויות מטיולי , שילבתי איורים לטקסט

.  ועם דימויים מעולמי הפנימי

הכתיב את סוג הרישום  , לפי אופיו הייחודי, כל ספר

.  את טכניקת הרישום ואת חומריה, שצמח בין דפיו

או  , לעיתים רשמתי על דפי הספר בעפרונות צבעוניים

בעטים ולעיתים הוספתי נגיעות מכחול בצבעי 

. לעיתים רשמתי על הטקסט ולעיתים לצדו. אקריליק

אולם תמיד הקפדתי לשמור על כבודה של המילה  

או לקלקל את דפי  , היה לי חשוב לא להרוס. הכתובה

אלא להעשיר ולהרחיב אותם על ידי הוספת  , הספר

.    האישיהמימד

יאיר זילבר

Happiness 20
כפר ורדים, "אמירים"תיכון 

צבעי עיפרון ואקריליק על דפי ספרים,  ציורים20



יאיר זילבר

Happiness 20



יהלייניב 

חוץ/פנים

אלוני יצחק 

סרטונים4–וידיאו ארט 

מתאר  , המושג פרסונה במקור. בחרתי לעסוק בנושא הפרסונה

את התכונות המוחצנות שהשחקנים צריכים היו להציג בעולם  

.התיאטרון

ערכיםהסביבהכלפימשדרשהאדםטעןיונגקארלהפסיכולוג

סלקטיביתמסיכהמעיןיוצרהוא.אחריםומסתירמסוימיםמאוד

.הפרסונהזו,נמצאהואבהלחברהעצמואתלהתאיםכדי

החוצהמשדרשאנימהביןההבדלמההשאלהאותימעסיקה

?פחותומהיותראמיתימה?בפניםשישמהלבין

ארט מהווה תיעוד של מחשבות ורגשות שעלו  -עבודת הווידאו

.  בזמן שימוש בפרסונות שהוגדרו מראש במהלך יום שלם

.  הוספתי שכבה חזותית המורכבת מאוסף צילומים וסרטונים

-השילוב ביניהם דורש מהצופה לפעול בו זמנית בשני ערוצים 

אינו מסונכרן בצורה בהירה  , הקול שלי הדובר. להקשיב ולראות

אך בו בזמן  . וברורה באופן מוחלט עם הדימויים החזותיים

מתבקש הצופה לנסות לתפוס את כל ההקשרים האישיים  

.והחוויות שעברתי בפרסונה הנבחרת

   DAY 2פרסונה ב

הוירטואליתלגלרייהכניסה 

https://www.youtube.com/watch?v=jQf1C5qHh-w&feature=youtu.be
https://www.artsteps.com/view/5e98847e820d2638a9beb89d


חוץ/פנים, יהלייניב 

DAY 4–פרסונה ד 

פרסונה ג-   DAY 1 -DAY 3פרסונה א  

https://www.youtube.com/watch?v=LnnWv6-YWvI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3AgZ-LCJafU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LnnWv6-YWvI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=r62B9v_WS74&feature=youtu.be


יובל כהן

קיבוץ סגור
דרכאבית החינוך גאון הירדן 

מ "ס40/60בגודל , צילום דיגיטאלי

יק שנוצרה   העבודה עוסקת בתחושת הרִּ

המילה  . אני גרה בקיבוץ. בתקופת הקורונה

תחושה של , בשבילי מייצגת אנשים" קיבוץ"

לחיות בקיבוץ זה ללכת . משפחתיותוושלביחד 

חברים וילדים  , בשבילים ולפגוש אנשים

לעבוד בבתי הילדים  . המשחקים על הדשא

לעבור ליד . לצאת לטייל בשדות. ובענפי הקיבוץ

מתחם הצימרים ולראות אותו תמיד מטופח  

לחיות בקיבוץ זה להיות תמיד . ומלא אורחים

,  חלק משיחה, חלק ממפגש, חלק מאירוע, חלק

.חלק מחברה, חלק מצוות

מקיבוץ . הכל התרוקן,  ביום אחד, ופתאום

עם צחוק ילדים והמולה של , שוקק חיים

בקושי רואים  .  שמם ושקטהכל, משפחות

הגנים ובתי הילדים  , השבילים ריקים, אנשים

ילדי הגן כבר לא משחקים על הדשא או  , סגורים

בגן שעשועים והילדים הבוגרים לא משחקים  

כל אחד סגור  . הצימרים ריקים. מחניים במגרש

כולם נשמרים  , הביחדאין את תחושת ,  בביתו

לא בחצרות ולא  , לא רואים פרצופים, ומסתגרים

.על השבילים



, יובל כהן

קיבוץ סגור
,  צילום דיגיטאלי

40/60תמונות בגודל 

מ "ס



יובל כהן

עצמי ואנוכי, אני

חיפה, תיכון רעות לאמנויות

מ"ס100X70, צבע שמן על בד

עלאנשיםושופטבעצמובעיקרמרוכזהיוםשלהדור

לצאתמסוגללאהוא,החברתיותהרשתותסמך

.החברתיתהרשתשלהצבועהמהמסגרת

מתרכזתשאנישישלכךמודעתהזהמהדורכחלק,אני

ייחסתי.אחריםלאנשיםעצמימציגהאניואיך,בעצמי

אחריםבעיניינתפסתאניבהלצורהרבהחשיבות

כאישור,אליהםוהתגובותהלייקיםאחריולמרדף

.מהחברה

,פרופילתמונתעםאינסטגרםכפרופילמוצגהפרויקט

והעבודות,בפרויקטהנושאיםאתשמרכזים,"היילייטס"

לביקורתמחששהעליתילאשמעולםכפוסטיםשלי

.מהחברה

והכנההאמיתיהאינסטגרםפרופילהואשליהפרויקט

שסובביםהאנשים.המילהמובןבכל"כולי"הוא,שלי

אוכלעםשליהיחסיםמערכת,אותיומרכיביםאותי

ביותרוהעמוקותהסודיותהתחושות,שליהפנימיוהעולם

.שלי



עצמי ואנוכי, אני, יובל כהן 

מ"ס50X70פרספקסצבעי שמן על 
מ"ס100X70, צבעי שמן על בד



יובל שמואלי

החלק החסר

תיכון בית ירח

30/40, מ"ס60X80, קנווסצבעי אקריליק על 

הרבהוחלקםטוביםחלקם,מחלקיםבנוייםהחיים

מילהיותאותנושהופכיםחלקיםהםאבל,פחות

.שאנחנו

וחלקומכירהשאנינוףחלקו,נוףציורימציגהאני

.מהדמיון

חשוביםאנשיםעבוריהמסמלפרטישיצירהכלבתוך

.מסויםאדםואלאלישקשורחשובזיכרוןאו,בחיי

אתלהדגיששמטרתו,בשחורצבועיםאלוסמלים

.החסרהחלק

החוסר,חתיכהממנושנלקחהפאזלכמוהםהציורים

שישחלקיםמבטאיםהסמלים.בציורחורמעיןיוצר

יוצרהפאזל.וגעגועחפצים,חוויות,אנשים,בתוכי

אבל,שםלהיותושצריךשםשהיהמשהושלתחושה

.נעלםהוא

.בלב,המרכזיתביצירהביחדמתחבריםהסמליםכל

חורבתורלא,הלבבתוךנמצאיםהחסריםהחלקים

.וצבעונישלם,שהואמהבתוראלא,שחור



,יובל שמואלי
,  קנווסצבעי אקריליק על  

החלק החסר



A5  14.8/21דפי , ציורים

.צביעה בצבעי מים ושרטוט בעט', בזנטוראלצבע דפים 

שאנוזו,שבפניםלחיהמתייחסתשליהעבודהכותרת

.לחשוףמפחדים

ואףתחושות,רגשותהמעבירותיצירותסדרתהואהפרוייקט

וליצורלהשתחררשליולמוחלידנתתי.שליאישיותביקורת

.הצופהאצלרגששיעוררובתקווה,הדמיוןמפרידברים

שליהדמיוןמעולםשוניםויצוריםדמויותלציירנוהגאניבציוריי

ומצדאחדמצדמדוייקבאופןלציירליהמאפשרים,מיםבצבעי

גביעלחופשיתבצורהסקיצהללאולציירהידאתלשחררשני

עדינות:האובייקטיםביןרביםניגודיםמשלבאניבציוריי.הדף

.ועודמעוות,נורמליולאנורמלי,ומוותחיים,וכוחניות

יונתן חצור

החיה שבפנים

"גוונים"בית ספר מקיף 



החיה שבפנים, יונתן חצור



ירדן נחמני

התפסן בשדה התיכון
"עמקים תבור"

מ"ס56* מ "ס44רישומים 13

מ"ס14.6* 14ציורי אקוורל 12

בשדהתפסן"ההספרעםלראשונהפגשתינ

לספרמיידיחיבורהרגשתי.'יבכיתה"השיפון

שציירתימהדיוקנאותאחדכל.הולדן-ולגיבור

,קשיםברגעיםבשבילישםשהיואנשיםהם

.בעצמיולהאמיןלעלותליעזרו

באמצעות,אלולאנשיםמודהשאניהחלטתי

.לצייר:לעשותיודעתשאניהדבר

.התחיללאושרשלישהמסעמאמינהאני

,נמצאתאניבמסענקודהבאיזויודעתלאאני

עדולהילחםלשאוףשאמשיךיודעתאניאבל

.אותושאמצא

ממש,לרגעיםמאושריםשתהיולכםמאחלת

.נפלאההרגשהשזאתליהאמינו,כמוני



התפסן בשדה התיכון, ירדן נחמני

מ"ס56* 44רישומים 13

מ"ס14.6* מ "ס14ציורי אקוורל 12



אופקרומר-ישראל

רמת השרון–תיכון אלון 

."":תשובה?שאלהסימןלךכואבאםתדעאיך

.מהשניאחדמשהוקוניםחליפיןבסחרשמאמיניםאנשיםשני

.צבעבכלזוהרשזהמובןכך-כל

.כלוםעלמוולןשלאמקוםשוםבאמצעוילון

.עצובהצהובהמטרייהעםסמייליםגשם.סגולאולי.שביר

.אהבהרקיששלוהבטןשבתוךאיש.בחולקבורהחציגופה

.סקצבוקה.הפוךברז.עיגולזהעצביםשלהרגשה.תותות50

.(טרקטור)רוורסנוסעואזישרנוסע.מסויםמשהואו

.מעוננתכך-כלאווירה

.טוביםהכיהחבריםהםשמחוסמייליעצובסמיילי

.עולםגרגיר.ביחדוקצרארוך

.אמיתיכך-כלמרגישהכל.ללטףגםיכולפטיש

.הגבאתלעצמושמפנהאיש

עםמשהולעשות.המובןזה.בעצמישכתבתימשהולכתוב

.ריקהחוליםמיטת.לדבריכולספרגם.טיפקס

מהצדהתקרה.חוםסוכרגרגירלהדביק.סורגיםמאחוריציור

.השני

.למהרציתיתמיד.ציפורעםבהצטלבותומרקסיר

.זרחהלאהשמשאתמול

.מספראותועלנתקעאולי.דינוזאורעםאוליכרכרה

חתולשלנוכחותתרגיש:תשובה?לךנעיםלאאםתדעאיך
.ורוד



רומר אופק-ישראל



אלוקוב'זליאון 

וליאוןסבתא

כפר הנוער קרית יערים  
8:מחבתמ"ס8:קערות ,מ"ס10x10:תנור, פליז

מ"ס8ומצקתמטרפהמ"ס5דוותרמ"ס

בפרויקט הגמר בחרתי לעסוק ביחסים שלי 

עם סבתא שלי ובמורשת התרבותית שהיא 

.השאירה לי

סבתא שלי שמרה  , בשנות הילדות שלי

בישלנו  . עלינו כשההורים שלי היו בעבודה

יחד מאכלים מסורתיים ובילינו המון זמן  

.  עד היום יש בינינו קשר טוב. ביחד

אני מרגיש שהקשר שלנו עובר דרך האוכל  

.                                          והבישול יחד

.את הפרויקט הזה אני רוצה להקדיש לה



סבתא וליאון, אלוקוב'זליאון 

https://youtu.be/SVfFSsxIoKQ
:שיצרתי בו אני משתמש בכליםסירטון

https://youtu.be/SVfFSsxIoKQ


ליה אביגיל אולמר
Grüntöne

חיפה, תיכון רעות לאומנויות

מ  "ס50X70, ציור שמן על בד

ישירבתרגוםהשםפירוש.בגרמניתכתובהפרויקטשם

.ירוקשלגוונים:לעברית

,ריאליסטיםחלקם,רביםשמןמציוריבנוישליהפרויקט

.למופשטהראליסטישביןהגבולעלוחלקם,מופשטיםחלקם

להתאהבהתחלתי,ירוקיםנוףציוריויותריותרשציירתיבזמן

שליהפרויקט.ירוקגווניסוףאיןשישלהביןוגםעצמובצבע

.בוודומיננטימרכזיחלקהואהירוקהצבע,טבעמבוסס

שרציתיההרגשהזו.ורוגעשלווהנחתתחושתמשרההצבע

.הציוריםבאמצעותלהעביר

הצבעכמובדיוקורוגעשלווה,בנחתאותנוממלאהטבע

.הירוק

עלהעבודהדרךאךלטבעואהבההערכהליהייתהתמיד

סוףאיןבוגיליתי.פעםמאייותרבוהתאהבתי,זהפרויקט

.לפניראיתילאאשרחדשיםצדדים

משהו,לצופהלהעביראצליחעבודותיישדרך,מקווהאני

הבריאהיופיאתשיגלהבתקווה,שליהאישיותמהחוויות

.לטבעאהבתואתויעצים,מחדש



Grüntöneאולמר , ליה אביגיל

מ"ס40X40, שמן על בדמ"ס100X70, שמן על בד

מ"ס40X40, שמן על בד

מ"ס60X75, שמן על בד



ליהי קלר
יוִפי הּפּוכֹות הַּ תַּ

תיכון בגין ראש העין

מ "ס130/110אקריליק על עץ 

ורומאיווןובתקופת,ועסיסיתשמנההייתאםיפהנחשבתקדומותבתקופות

.ברחובהראשאתאחריךשיסובבוכדיושריריאתלטיגוףלהציגנדרשת

שהגיעעד,ההיסטוריהבמהלךושינוייםתהפוכותעברהנשיהיופימודל

.היוםשלהשלדיהרזוןלפולחן

אנחנואיך":היופיאידיאלבנושאהמתמשךמהעיסוקנובעשליהפרויקט

הטרנדאחרלהתחקותושובשובמנסיםהאדםבניכיצד,"להיראותאמורים

גורמתזוהשפעהוכיצד,והיפההנכוןהמראהאתמכתיבאשרהחדש

.ומגוחכותמשעשעותלתוצאותואףרבלמאמץ

תקופהשכלונראה,השניםעםדרסטיתבצורההשתנההיופיאידיאל

ללאנחשב,"יפה"כתופסיםשאנחנומה.משלהיופיבמאפיינימחזיקה

מאליהםכמובניםאליהםמתייחסיםשאנודברים.עברבתקופותנורמטיבי

הבניותשלתוצריםבעצםהם,לאישיותנומייחסיםשאנובחירותואפילו

דבריםאלו,”נכון”כמקובלומה,להיראותצריכיםאנחנואיך.חברתיות

.אבסולוטיתכאמתאליהםמתייחסיםואנחנו,מהחברהוספגנושלמדנו

,"יופי"בנשיםשלהמיותרוהמאמץהעומסאתלבטארציתי,הראשוןבציור

נראיתמגוחכתכמהועדלבדיחההופכתטרנדיםלבושפרטיהעמסתכיצד
דקות5,  "רגעים של תקופות"קישור לסרטון .היופיאחרהרדיפה

https://youtu.be/p6aOMcfFkCI

https://youtu.be/p6aOMcfFkCI


יליהי קלר  ַתהּפּוכֹות ַהיופִּ

דקות5,  "רגעים של תקופות"קישור לסרטון 

https://youtu.be/p6aOMcfFkCI


