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כתיבה ועריכה:
משרד החינוך – אמנות חזותית

ד"ר סיגל ברקאי מנהלת תחום דעת אמנות חזותית
שרלית חוג'ה מדריכה ארצית לפיתוח חשיבה ומדיה דיגיטלית באמנות החזותית

רוני רוקח סגל מדריכה ארצית לאמנות חזותית
ענת רוזנבאום מדריכה אמנות חזותית לבתי הספר היסודיים, מחוז מנח"י- י-ם

בית התפוצות, מוזיאון העם היהודי
בית הספר הבינלאומי ע״ש קורת ללימודי העם היהודי

תמי סרודיו מנהלת פיתוח תכניות למערכת החינוך
תמר שורק מנהלת מחלקת פיתוח תכניות 

www.iditanat.com עיצוב סטודיו עידית וענת
עריכה לשונית אמירה נבו

שנת ההוצאה: תשע"ח - 2018

תודה רבה לכל האמנים אשר אישרו את השימוש בדימוי של יצירתם לצרכים חינוכיים בערכה זו:
אדם רונית, אולמן מיכה, אלרואי ניבי, בוקובזה אריק אליהו, בר-לב ג'ניפר, גולדויכט הדסה, גולן נחמה, גילינסקי 

יואל, גרץ-רן חיה, ז'אנו ז'אק, ישראלי ארז, ליבר שפר נטע, ליטמן-כהן אריאן, מטלון אוהד, נאמן מיכל, 
פוטשבוצקי רבקה, פיינרו בלו-סימיון, צדוק תמיר, קרוון דני, קרבלניקוב-פז הילה, רבינוביץ ישראל, רובין ראובן, 

רום-כהן אלינה, רנצר פיליפ, שמיר אלי, שנהב דינה
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2. קופסאות כחולות מטופלות 2002 - בשיתוף עם קק"ל.
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לוין. בית התפוצות, המרכז לתיעוד חזותי ע"ש אוסטר, באדיבות מלווין ה' לוין, ארצות הברית
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231x204x53 ס"מ. אוסף רחל ודב גוטסמן, תל אביב



ישראל רבינוביץ', להיות עם חופשי בארצו, 2010, אבן וברזל, 2632x30x ס"מ 
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