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עבודות נבחרות  

תלמידי מגמת

העיצוב  אמנויות

ת-מאותיות מ. חלק ב

מנהל תקשוב  

טכנולוגיה ומערכות מידע

משרד החינוך
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פלבןמאי

Dance in the City
קרית אונו, "בן צבי"תיכון 

גילוף , דיגיטאלי' קולאז, אמנות דיגיטילית
הדפסה על בדים ורקמה, בלינולאום

מהתעניינותנולדשליהפרויקט

,םי'לקולאזאהבה,ובשמייםבבניינים

מניסיונותהתחילהוא.לצילום,לצבע

תמונותגביעלפשוטיםצבעוניים

מאודומהרבברליןשצילמתילבן-שחור

,לארץכשחזרתי.בתוצריםהתאהבתי

והבחירהחדשעבודהמושאחיפשתי

נהנתיתמיד.טבעיתהייתהאביבבתל

,הצבעים,הבלאגן.העיראתלצלם

אביבתלאתהפכווהאנשיםהגרפיטי

שלפעמיםכאדם.עבורילמעניינת

שליהפנים,בהקיץבחלומותשוקע

.חדשעולםוגיליתי,מעלההופנו

אתהצופהבפנימביאותשליהתמונות

שלהןהעיבודודרך,שליהראייהזווית

.שליהמחשבהקואתמשתפתאני



Dance in the City,פלבןמאי 



מאיה כהן 

בתאבון  

תיכון אלון רמת השרון

מ  "ס60x40אקריליק על דיקט 

.  ישנן אינסוף הגדרות לאוכל

איך היו נראות  , אם כל העולם היה מסעדה

?המנות ומה היה בתוכן

לפי מילון . ערבוב של ירקות או פירות: סלט

יכול להיות הסוג עליו דיברתי סלט" אריאל"

הרבה דברים בעולם יכולים ".  ערבוביה"או 

.להיכנס לקטגוריה של עולם כערבוביה

,  לפי האקדמיה ללשון העברית: מחית

והרי  . מחית היא מזון מבושל מעוך או טחון

.כל גוף או עצם מעוך יכול להיחשב למחית

מרק  , לפי האקדמיה ללשון העברית: מרק

ואם כל תבשיל נוזלי הוא  , הוא תבשיל נוזלי

גם כדור הארץ יכול להיכנס  , מרק

.  לקטגוריה זו



מאיה כהן בתאבון  



מאיה פיטוסי

"תמונות רחוב"

שחר-קריית חינוך מעיין

לאחר  , גילוף על משטחי עץ, עבודות7

הגילוף עברתי עם גלגלת צבע הדפס  

.שחור

מ"ס50/70:גודל

מחשבהמתוךנעשתהעבודתי

לאשנראיםרגעיםלהנציח

משמעותוחסרירגילים,חשובים

אותםאתולהראותאותםולהחיות

כמו,ידםעלשחולפיםהרגעים

רגעיםוגםקבצנים,הומלסים

חשובחלקהםאלורגעים.אחרים

.יותרלבאליהםלשיםשכדאי



מאיה פיטוסי

תמונות רחוב



מ"ס110/ מ "ס210: קה מעורבת על בד יטכנ

.אמי נפטרה לפני זמן לא רב, מוחמד שלביאני

.  הייתי קטן ואמי הייתה צעירה כשנפטרה

,  כי היא חסרה לי, שלילפי אמא והקשייםכירציתי לבטא  את רגשות

.אני מרגיש לבד

ת בתוך  פילוסופיהתייחסות עם,י בצורה ישירהיהבעתי את רגשות

.העבודה

מוחמד שלבי

יתום

נחף-לעיצוב ואמנות ' למריגס תיכון "ב



אצילימור

ייחודייםפגמים

חרודעין,חרודעמקתחומיהרב
צילומים10

שמייחדמהועלעצמיעללחשובאותיהביאבאמנותהגמרפרויקט

.אותי

שליהקדמיותהשינייםביןהגדולהרווח.חיצוני,חזותימשהוחיפשתי

וניסיתישליהתביישתיבשינייםקטנהכשהייתי.כפגםלינראהתמיד

.אפשריתדרךבכללהסתירן

אוכמגרעתלא,ייחודיכמשהושליהרווחאתרואהאני,כשבגרתי,היום

.אותיהמכערכדבר

אחדוכללושמציקחיצוני,קטןמשהוישאדםשלכללראותלמדתי

.שונהבאופןלפגםמתייחס

ואותיגיליבניונערותלנעריםהמפריעיםהפגמיםאתלהציגבחרתי

.משלוייחודימשהוישמהםאחדלכל,בתוכם

אותוהמנציחהתמונהמצולםלכל,תמונותשתיבתסידרהיצרתי

"פגם"והלמצלמההיישרמביטכשהוא,ואיפורקישוטיםללא,מקרוב

.נחשף

.משלוייחודמוסיףוהפגםהמצולמיםשליופייםמודגשכך

לעשותאוהביםשהםבפעולההמצולמיםאתמציגההשנייההתמונה

לא,מהםאחדכלשל"ייחוד"הכילהראותמנתעל.אותםמייחדתוהיא

.בגילםעושיםנערהאונערשכלמהלעשותממנומונע



פגמים ייחודיים  , מור אצילי



מוריה זמיר

אווטזום אין זום 

מכמורת" רמות ים"תיכון 

גדלים משתנים  , מיצב מסכות גבס

משמעותהואאותישמענייניםהדבריםאחד

לעומתבעולםיחידניאדםכבןאדםשלחייו

ביןהפעראותימעניין.מקולקטיבחלקהיותו

הריחוקלעומתאחדכלשלהפנימיהעולם

.אנשיםביןשמתקיים

שהחייםומרגישיםהרבהכךכלחוויםאנחנו

הרבהאבל.שקייםהיחידהדברזהשלנו

שאנחנובמהטמונההמשמעותפעמים

ועושהחייואתחיאחדכל.לעצמנומספרים

,זאתעםיחד.מעברמשהוכךכלואיןשלו

שאנחנווהחוויותשלנוהרגשזמןבאותו

ועוצמתייםחשוביםהכיהדבריםהםעוברים

אצליהעלתה,אותירתקההזוהניגודיות.שיש

להתייחסאפשרכיצדרבותוחשבתי,שאלות

הפרויקטעלהעבודהבמהלך.באמנותאליה

.לעבודותהאלוהמחשבותאתלתרגםניסיתי



צילומים מתוך עבודת וידיאומ כל אחד  "ס42/29.7, צילומים מטופליםמ כל אחד"ס50/70, טוש אקרילי על בד, ציורים

אווטזום אין זום , מוריה זמיר 



מיכאל בקר

הֹות           לָּ חלום בַּ

,  "כדורי"תיכון חקלאי 

גליל תחתון
מ"ס100x200, שמן על עץ

'קולאזליצורבחרתישליבפרוייקט

שנראותשונותסצנותשלציורי

אתליצורהחלטתילפיכך,כסיוט

בעזרתסוריאליסטיבסגנוןהעבודה

אלמנטיםשילוב,המציאותעיוות

בצבעיםושימושמציאותייםבלתי

השתמשתי.ובוהקיםמגוונים,רבים

בצורהלמרוחבשבילשמןבצבעי

אחדהניגודייםהצבעיםאתחלומית

השראותלקחתי.השנילתוך

כמומיצירותהאמנותמתולדות

המחשתי."נפולמלאך"ו"הצעקה"

השוניםהרבדיםאתשליבעבודה

,סבל,ייאוש,פחד:הסיוטשל
2שלמסגרתבתוך–וחורבןכישלון

אותימרתקהסוריאליזם.מטרים

אתלהוציאאחדלכלומאפשר

הקנבסעלביותרהפנימיעולמו

מהבדיוקוזה,אותנטיתהכיבצורה

.שליבפרוייקטשעשיתי



הֹות  , מיכאל בקר לָּ חלום בַּ



מ"ס60x50, אקריליק על בד
סרקו לצפיה  

:בסרטון

סרקו לצפיה

:בעבודה המלאה

להתבגרותהקשוריםנושאיםחקרתיבעבודתי

לנפשגוףביןוהדיכוטומיההאלקטרוניבעידן

.שונותבטכניקותהתנסויותדרך

המושלמתהשלמות-מאיהשראהלקחתי

בסרטיוהגסהקצב,גולדיןנאןשלבצילומיה

המלנכוליהעירום',ברקהאגסטןשלהניסיוניים

.דומיםנוספיםואמניםשילהאגוןשלבציוריו

.ריקלהיותזהרגשלדעת.."ביומןפעםכתבתי

קשקשתיואזמילההוספתי."..זהלהרגיש

אני.בטוחהלאאניועדייןהבאהמעלוגםמעליה

בדרךהחסראתמשלימהשלישהעבודהמקווה

.כלשהי

מיכל כהן

17

,  המוסד החינוכי מבואות עירון

עין שמר  
אקריליק על בד, צילום, וידאו

מ"ס 20x15, דיו על נייר



מ"ס40x40, אקריליק על בד מ"ס90x170, על עץ' קולאז, דיוקן עצמי

מ"ס24x18, אקריליק על בד

17, מיכל כהן



מקום אחר

רוטקומיכל 

קצרין, "נופי גולן"תיכון 

פחם  , גירי פסטל, עפרונות פסטל, מ"ס60x80ציורים 7
.pvcואקריליק על מצע 

ההתמודדותועל,בריחהעללדבררציתישליבעבודה

מדבריםלברוחלרצותלנושגורמיםהדבריםעם

.בחייםשונים

לישיראה-דוגמאעבורישיהיהסיפורלספררציתי

מספרתאני.דבריםלהביןליושיעזורהלאההדרךאת

מקווהתמידואני,עצמיאתלהביןבשבילסיפורים

חוץמישהולעודיעזרוהאלההסיפוריםשאיכשהו

.עצמועםטוביותרקצתלהרגישממני

ובכךשלוסיפוריראהבציורשיסתכלשמירוצההייתי

היאהעבודהמטרת.אישיסיפורמספרשהואיחוש

.אנשיםאצלשנוצריםהשוניםלסיפוריםמקוםלתת



מקום אחר, רוטקומיכל 



בהרבמיקה 

התשובה פשוטה
מבואות עירון

ציורים בצבעי מים , ציורים בצבעי אקריליק על קנבס ועל גיליון

על דף לצבע מים

יזההמיידאותישמכירשמיתוצרליצוררציתי
מולרואהשאנינוףלציירהחלטתי.שלישהוא

באמצעותופחותורגשהבעהדרךהעיניים
הצבעיםאתלשיםפשוט.רעיוןשלביטוי

.ולפורקןלרגשכלי,יקרהמהולראות

,השראהלינתנוהאקספרסיוניסטיםהאמנים
.בעינייםוהנוףבידהמכחולעם

להיצמדהצלחתיבאמתאםלהגידקשה
בכיףשנשאבתיאוהמקוריתהפתיחהלנקודת

:ציורלתוך

דווקאהאלההשמייםאתלצבועבחרתילמה
האלההפרטיםאתדווקאלמה?בכתום
,יודעתלא–פשוטההתשובה?להורידבחרתי
.הרגשה

מ"ס150*100, אקריליק על קנבס



מ"ס90*75, אקריליק על קנבס

מ"ס70*100, אקריליק על נייר

מ"ס30*42, צבעי מים על נייר

מ"ס30*42, צבעי מים על נייר

מיקהבהרב

התשובה פשוטה



אנשים רבים מכל  . המלווה אנשים רבים לאורך כל חייהם, הינה מילה גסה" בריונות"

בין אם הם חווים אותה בעצמם או שהם עדים , הגילים נתקלים במקרים של בריונות

ספרי כולנו נתקלים  -במרחב הבית. או אלו שמפעילים בריונות כלפי אחרים, לה

לכן בחרתי להעלות סוגיה זו באותו מרחב שמחביא בין חלליו  . במקרים שכאלה

.רובם מוסתרים וחלקם גלויים, פשעים

, לא צריך ציור של אדם שבור, אין צורך בצילום של אדם כאוב, כשהצבע אומר הכל

.צבע צועק, צבע פולט ורועש, מספיק לי צבע חם נועז

.הוספתי משפט מסכם לחוויה, בחלקה התחתון של היצירה

.צבע השיער שלי, צבע העיניים שלי, צבע העור שלי

בריונות? האם הצבע הוא הערך של האדם

כולנו ! לאן אני שייך או אפילו מאיפה באתי, באיזו עיר, לא משנה איזו משפחה
בריונות! אדם

בריונות! אין הבדל בין גבוהה ונמוך

בריונות! מוציא דיבורים מפיך ללא חשבון

בריונות! בעינכם/לא צריך שצורת גופי או משקלי ימצאו חן בעיניך

מירא אבו נעמה

בריונות

טייבה, ד'אלמגתיכון עתיד 

אקריליק על קנבס

מ"ס50*70

.צבע השיער שלי, צבע העיניים שלי, צבע העור שלי

.בריונות? האם הצבע הוא הערך של האדם



בריונות, מירא אבו נעמה

לאן אני שייך או  , באיזו עיר, לא משנה איזו משפחה

בריונות! כולנו אדם! אפילו מאיפה באתי

לא צריך שצורת גופי או משקלי ימצאו חן  בריונות! מוציא דיבורים מפיך ללא חשבון

בריונות! בעינכם/בעיניך



,  21.10*29.7שני רישומים , ציורי רישום בעפרון

29.7*42רישום 

אגם  -עבודת הגמר שלי עוסקת באחיין שלי 

בעבודה שלושה . אופק-ובאחיינית שלי 

.  דיוקנאות

הם  , אגם ואופק מאוד משמעותיים עבורי

האחיינים הראשונים בחיי ובכל פעם מחדש  

הם גורמים לי להרגיש אהבה שאינה תלויה  

.                    בדבר

,  החיוך והקשר, חשוב לי להדגיש את האושר

.החיבור ואהבה שיש ביניהם

זה נראה לי  . דיוקנאות תמיד סיקרנו אותי

.  אתגר בלתי אפשרי

אני מאושרת וגאה שהצלחתי להביא לידי ביטוי  

.האחיינים שלי-את האושר והשמחה בחיי 

מיתר עטר

שמחת החיים

"עמקים תבור"



שמחת החיים, מיתר עטר

29.7*42רישום , 21.10*29.7שני רישומים , ציורי רישום בעפרון



מעיין וייס   

נקודת מבט

ס תיכון חדרה בית אליעזר"ביה

דיקט  , על קרטון בגדלים שונים, אקריליק, צבעי שמן , רישום

.רישום בחוטי ברזל. סמ70על ' מ1וקנבס בגודל 2.43כל 1.22

מסיןשמוצאיבטוחיםהיואותישראואנשים,ילדהכשהייתי

עינייםצעירשמגיל,כך,שליהמלוכסנותהעינייםבגלל

."אישיו"הםבשבילי

,קטנותעינייםמהרבהמורכבהעינייםשלהגדולהציור

ניתןמהציורכשמתרחקים.ובצורתןבצבעןמזוזוהשונות

אחתעיןלכדימתלכדותהאלההקטנותהעינייםשכללראות

.גדולה

,המוצאמהמשנהשלאלומררציתיהזוהעבודהבאמצעות

השלמהוהעיןשוויםכולנודברשלבסופו,המעמדאוהמין

.השוניאתולאהשוויוןאתמסמלת

מהתקרהותלויותברזלמחוטיקווירישוםמהוותהעיניים

.העיןעלהעיןשלאופטיתאשליהמהוות

משמעותיאיברהיאהעיןכמהמדגיששיצרתיהעצמיהדיוקן

.לגבי



.נקודת מבט–מעיין וייס 



מעין אופק  
מפלצות וחברים

תל אביב', תיכון עירוני א

רישומים בעט שחור על נייר
מ"סx 29.5מ"ס21

כשמסתכלים עליהן באופן  . העבודות שלי הן סדרות של ציורים

ניתן לראות מעין התפתחות אבולוציונית של הדמויות , כרונולוגי

אלו הגיעו דווקא בסופה  , ציירתי ללא מחשבה או כוונה. שיצרתי

:  דרך שאלות שונות, של כל יצירה

:  ובעיקר? ממה הן מורכבות? מתקשרות? כיצד הדמויות הולכות

?איך הוא היה נראה, אם היה עולם בו הן קיימות

העבודות בסדרה הן תהליך של חקירת יצורים שונים בסגנונות  

-מגוונים שבסופו הגעתי לצורה הסופית של התפתחות היצורים 

מפלצות משונות עם חלקי גוף שיכולים להיראות אנושיים ויש 

.  להם מפרקים רבים

.עבדתי עם ציוד פשוט שלדעתי טרם מאוד לעבודות

ללא  , הרעיונות המשונים שעלו בראשי נכנסו לציור, בזמן שיצרתי

דרך העבודה הייתה מאוד משחררת ומהנה עבורי  . סינון והיסוס

לכן יכולתי לעבוד בצורה חופשית שמבטאת את המחשבות שלי 

.בדרך הטובה ביותר



מפלצות וחברים, מעין אופק



,אופק,הקטןאחיאחריעוקבתשאניארוכהתקופהמזה
בתמונות.ידיעתוללאמחייורגעיםומקפיאהמצלמהעם

שלאותנטיתחוויהמשקףובכךהאישיבעולמואופקנתון
הכוללתהתחושהכאשר,המודרניבעולמנואינדיבידואל

.והדרהניכורשלהיאהיומיומיתמציאותואתהחובקת
בעווןהחברהמןאופקמודר,שיהיהככולואדיבתמים

דבר,תיקשורתמבעיותהסובלכאחדושונותוחולשתו
בהםברגעיםאפילווניכרבחייואספקטלכלהנוגע

.לנפשולומניחים

דרך.עולמואלמהצדכצופהאופקאתציירתיבעבודותי
אתביותרהריאליסטיתבצורהלהעבירשאפתיהציור

יד"לצרכןלהפכוובכך,הצופהאלאופקשלחייומציאות
,כמוניהואגם–בהולשותףהקשההחוויהשל"שלישית

.מהצדצופהאלאאינו

בחללשרועמקלחתלאחראופקנראההראשוןבציור
הואהתמימהבשינתו.אדומיםכתמיםשלמוגדרבלתי
.ממנומנותקאחתובעונהובעתהעולםאלחשוף

מ"ס70X90, שמן על בד, ציורים2

מעין לביא

ללא שם

חיפה, "לאמנויותרעות "תיכון 



אופקאתלראותניתןהשניבציור
ומכונסמכווץבאמבטיהיושב
.עצמובתוך

מרותק-טרנסבמעיןשרויהוא
מראשהבוקעיםהמיםמזרזיפי

והזמן.מסביבתוושוכחהאמבטיה
.מיםכמולזרוםממשיך

לביא מעין

מ"ס70X90, שמן על בד



מ  "ס50/40ציורים שגודלם הם 6

צבעי אקריליק על בד  

שליהיכולותאתמציגהאניזועבודהבקבוצת

היאזהבנושאשבחרתיהסיבה.הפנימייםוכוחותיי

כוחותגםלישישולהראותלעצמילשקףבמטרה

ספציפייםבאנשיםותלוייםקשוריםשלאמשליאישיים

מכשוליםמוללעמודהיכולותאתלייש.בחיי

.ואתגרים

עובדתשאניבכךזאתלבטאליעוזרתהאומנות

דרךמבינהאניובכך,שליהכוחותאתומציירת

.שאניבמיגאהלהיותיכולהשאני,התהליך

לציירמהבעצמיולחשובלבחורהיהמהתהליךחלק

הופךהתהליך.הציורדרךלבטאיכולהאניכוחואיזה

עמוקאותימכניס,ומהנהלמשמעותיתהעבודהאת

.עצמיעלללמודליועוזרהנפשלתוךפנימה

נגה סידי

הכוחות הפנימיים שלי

תיכון אורט גרינברג טבעון 



נגה סידי

הכוחות הפנימיים שלי



קשיים,פחדיםעםהתמודדותשלברעיוןלהתמקדבחרתי

לנוגורמים,לנושמפריעיםדבריםישלכולנו.ומכשולים

.אותנומרכיביםגםהםאבל,נוחותחוסרלהרגיש

מהםלעוסיםמסטיקים:שגרתילאבחומרלהשתמשבחרתי

.עצמידיוקןיצרתי

.לכלונגיששמיש,יומייוםכחומרהלעוסהמסטיק

מרחוקניצבכשהצופה.ההפתעהאפקטהואבעבודההרעיון

,לעוסמסטיקמגלההואמתקרבוכשהוא,דמותרואההוא

אותומוצאים,זהובמקוםבפחלהיותאמורשכביכולחומר

.ספרבביתלשולחןמתחתאובאוטובוסהכסאגבעלמודבק

.מתנפצתהאשליה,נחשףשהחומרברגע

הארון.בגדיםארוןעלהעצמיהדיוקןאתלהציבבחרתי

הארון.העולםמשארהמוגן,הנוחותאזוראתעבורימסמל

ומייחדים,אותנוהמאפייניםבפרטיםמלא,שלנוהפרטי

.העולםמשאראותנו

אלפרטתערוכה וירטואלית נועה 

אלפרטנועה 

דיוקן לעוס

אורט בנימינה
1.19,1.80x מסטיקים עם צבעי מאכל  ,

דיקט על ארון בגדים

https://www.artsteps.com/view/5e95d476d9386140830bf2fb


נועה אלפרט

דיוקן לעוס



נועה גרץ

שלמות = שלמות -אי

ס החקלאי ויצו נהלל"ביה

50X45 אקריליק על בד, מ"ס.

ניווןשלסוג;״מיופטינמליין״בשםנדירהמחלהעםנולדתי

אתלהדחיקניסיתיתמיד.החיצוניבמראהשמשתקףשרירים

חוויתיתמיד.הזאתהחבילהכלעםשמגיעהשלמותחוסר

.מוזרבמבטאותישבוחנותעיניים

רקומתמקדתמדימוייםנקיבמרחבעצמיאתמציירתאני

מנקודת,אותילסובביםלהתייחסמבליעצמיעםשליבמפגש
שיערעם,מאחור,מרחוק–בהלהסתכללישנוחכזומבט

,עקמתאוצלקת–במוםומתמקדתשמתקרבתכזאתאו.גולש

.שליהפגמיםאת"לחבק"מנסה

הופכים,בלטשטשעסוקיםהזמןכלשאנו,שבנוהפגמיםהאם

אותנוהופכיםהם-להפךאולי?לפגומיםבהכרחאותנו

?לשלמים

.ולמיוחדיםלשלמיםאותנוהופכתשלמות-איבעיני



הורביץנועה

עור של פיל

מבואות עירון
אודיו  , תבנית גבס, אקריליק על בד

האישהגוףאתחקרתי.וההסתרההעירוםבנושאלעסוקבחרתי

חשופהולהיותלעורמתחתהחפירהשתתחואת,בפרטוהעור

העבודה.עזיםוצבעיםמונוכרוםבצבעישימושתוך,כללעיני

שלסוגהיא,עירוםלבדומה,אמנות.עצמההאמנותעםמתכתבת

ביחסמשתנההיא,עבודתואתמפרסםאמןכש.עצמיתחשיפה

מתחתלהתחבאהרצוןאתלבטאניסיתי.הצופיםלפרשנות

חדיםופכשאנחנו,כילדיםלכולנושישתחושהלבדומה,לשמיכה

,גבסבטכניקתעבדתי.העולםמפניעצמנואתלהסתירורוצים

"לכסות"צריךהעוראתגם.שכבותמספרבעבודההדורשת

רעשיהוספתי.שבפניםמהעל"להגן"כדימגןוחומותבשכבות

שמיעהשלנוסףרובדלהלהעניקכדי,החזותיתלעבודהרקע

.העורלשכבותמתחתהגירויתחושתאתולבטא

?מהי המשמעות של עירום-העבודה באה לשאול 

50X מ”ס70



50X מ”ס60

גבס על תבנית

35X מ”ס55 40X מ”ס50

נועה הורביץ עור של פיל   



ויינשטייןנועה 
רגעים

מועצה , "גוונים"בית ספר מקיף 
אזורית מנשה

A4שמן על שקף ,  A5עט שחור על דף

לעסוקרציתימאוד.בצילוםעוסקתאנירבותשנים

לומדתלאשאנימכיווןאך,שליהגמרבעבודתבצילום

בעקיפיןזאתלשלבדרךלחפשניסיתי,במגמהצילום

.בעבודה

,משפחהבני:אלייקרוביםאנשיםולציירלצלםבחרתי

ברגעיםעוסקותהיצירות.עליישהשפיעוואנשיםחברים

חדרגעשלתפיסה.המצולםעםשליואינטימייםפשוטים

.הדףאלוהעברתופעמי

שזהמכיוון-עט.ועטשמן:טכניקותבשתילציירבחרתי

ענייןמאוד.בטוחהמרגישהאניבו,והנגישהנוחהמקום

כהעדליזריםכמעטשהיו,השמןצבעיאתלחקוראותי

.בהםגםבחרתיולכן

עלהשפיעמאודמצולםכלעםשלישהקשרמאמינהאני

.היצירה

במהלךשהכרתיפניםאותםכלאתמקרובלחקורנהנתי

.ושוניםחדשיםצדדיםבהםולגלותחיי



רגעים. ויינשטייןנועה 



ויגנפלדנעה 
Tempus Fugit

רמת השרון, "אלון"תיכון 

בחיתוך  90X120קטעים מציור שמן על בד 

35mmוהדבקה על סטיל פילם 

אפשרזאתולעומת,כנצחבעינינונראיתויחידהאחתששעה״יש

שחוויתבחוויותתלויזההלא.כהרף־עיןתחלוףאחתששעה

,מומו)״.בלבשוכניםוהחיים.חייםהואזמןכי.שעהאותהבתוך

.(אנדהמיכאל

חבריםוכמהאני.חצותאחרי.נובמבר.אביבתלהבימהכיכר

ייןבקבוקמוצאמהםאחד.גלידהואוכליםיושביםרחוקים-קרובים

אניבכנות.משנהלאזהאבללנוקר.לשתותומתחיללשםסמוך

המחשבותאבל,עליהםשדיברנומהדבריםחציאתזוכרתלא

למסגר,לתפוס,לשמר.פעםמידיהזולשיחהנודדותעדייןשלי

.ולתלות

האצבעותמביןליחומקותהשעות,במרדףשאנימרגישהאני

ומקפיאהרגעיםיוצרתאני.קורותשהןבזמןעודנגמרותוחוויות

לתעדמנסהואניעליימשתלטתשליהנוסטלגיה,בזמןאותם

.אותןלהפסידליגורם,פעםשלאמה,סיטואציות

"(עוברהזמן:"מלטינית)



Tempus Fugit, ויגנפלדנעה 

30X40שמן על בד 
30X30שמן על בד 



נועה עקיבא

בצל הריקוד
כפר ורדים, "אמירים"תיכון 

תלויות  , חוט ברזל , דמויות בתנועה35: מיצב פיסולי
25–גודל כל דמות כ , מהתקרה בעזרת חוט דיג שקוף 

מ לערך"ס

ציור באקריליק על תבליט ריבועי גבס בגודל  , עבודות 4

.מ"ס70*50כל עבודה בגודל , על גב מתכת, מ"ס1*1

.  עבודותיי עוסקות בתיאור של תנועה מתמשכת

זו אשר באה מעולם המחול וחומקת אל  

המחול מהווה חלק נרחב  . הפלסטיקה והפיסול

בחיי ולכן בחרתי לחקור אותו דרך העולם  

,  הפלסטי ולהתמקד בנראות ובהמשכיות התנועה

.ממד-ממד לתלת-תוך דיאלוג בין הדו

מתוך כוונה להדגיש , הדמויות נוצרו מחוטי ברזל

לבין , את החוט המחבר בין החוזק והכוח

הריחוף והארכת התנועה הן תכונות  . הגמישות

מהותיות בעולם הריקוד וניסיתי להמחישן  

.במיצב

שעליהן מרצדות דמויות , תבליטי ריבועי הגבס

. הן חלק נוסף בעבודה, רקדניות בתנועה

הדמויות נראות כצללים ועוצמת תנועתן  

.  מתבטאת בדמויותיהן המאורכות והחופשיות

ליצירתו של דודי  ' תבליטים אלה נוצרו כהומאז

.  אוחיוןו'וג'ג



בצל הריקוד, נועה עקיבא

.מ"ס70*50כל עבודה בגודל , על גב מתכת, מ"ס1*1ציור באקריליק על תבליט ריבועי גבס בגודל , עבודות 4



ְבִנית " א תַּ ם ֵאינֹו ֶאלָּ דָּ אָּ ְדתֹוהָּ "   נֹוף־מֹולַּ

(שאול טשרניחובסקי)

:  בחרתי להתמקד בשני הנושאים האהובים עלי בציור

.  נופים ואנשים

והנופים שציירתי  ב"הנצינולדתי וגדלתי בקיבוץ עין 

.  הם נופי ילדותי

אני אוהבת להתבונן בנופים סביבי ולשים לב איך הם  

ציירתי . משתנים לאורך השנה ולמחזוריות שבהם

שהם  , בצבעי שמן על פרוסות עץ זית ואקליפטוס

.  חלק בלתי נפרד מהנוף ומהעצים הגדלים בסביבתי

הופכות  , הטבעות והצורות הטבועות בתוך הגזע

. להיות חלק בלתי נפרד מהיצירה

העבודה משקפת את שלב ההתבגרות שלי לצד 

לקראת  , הטבע והעמק שהם חלק בלתי נפרד מממני

ציירתי . היציאה שלי למקומות שונים ונופים חדשים

את בני כיתתי צועדים בשביל ומפנים את הגב אל  

.כביטוי לפרידה וליציאה לדרך חדשה, הצופה

נועה שפירא

נוף ילדות

קיבוץ שדה אליהו, דרכא-ד"שקבית ספר 

.ציור בצבעי שמן על פרוסות עץ זית ואקליפטוס
מ"ס45X35-היחידה הגדולה , מ"ס20X11–יחידות קטנות 9



,נועה שפירא

נוף ילדות



נועם טל

צבעים של ים

קריית חינוך מעיין שחר

ימ''ס30x45צבעי שמן על משטח עץ . ציורים5

.                                                                                                                  הפרויקט שלי עוסק בים ובצורות השונות שלו

,  העבודה שלי מתייחסת לצבעים השונים

.לפרספקטיבות ולכיוונים השונים של הים והחוף

.  מהתחלה מאד משך אותי לצייר נופים ובמיוחד ים

הנושא הזה אתגר אותי מאד מכיוון שזאת הייתה  

הפעם הראשונה שבה התעסקתי בסוג ציור כזה  

במהלך העבודה על הפרויקט ניסיתי  . ובפרטים שבו

ליצור נגיעה ריאליסטית בציורים אך גם לשמור על  

ההבדלים השונים בציור שמפרידים בינו לבין הנוף  

.                                                                                                                            במציאות

ניסיתי ליצור לכל ציור צבע וייחוד משלו שמראים את  

ואת מגוון  , מגוון המראות של הים מזוויות שונות

גיליתי בעצמי במהלך הפרויקט כמה  . הצבעים שלו

צבעים ושילובי צבעים שונים מרכיבים באמת את  

.  ולמדתי להסתכל עליהם בצורה שונה, הנופים האלו



צבעים של ים, נועם טל



נטע מור

"תענוג"

יגור, בית הספר כרמל זבולון

צבע אקריליק על בד
. מ"ס100X70ציורים בגודל 3

בציפורנוגסתתמימהילדהנראיתמגריטשל"תענוג"בציור

מטרתו.באנושותהטבועיםובאכזריותברועעוסקהציור.חיה

זו.ולערערלהרהר,לחשובלצופהלגרוםהייתהמגריטשל

.שליהפרויקטמטרתגם

אחרבהיבטעוסקשליבפרויקטהציוריםמשלושתאחדכל

החברהאתהמאפייניםוהאלימותהאכזריות,ההרסנותשל

:האנושית

,הארץכדורוהרסהגלובליתההתחממות

,ואלימותמלחמה

.ועונירעב

איקונייםדימוייםבציטוטשימושתוךנעשיתההתבוננות

שמימהדהדיםהציוריםלכלכשברקע,האמנותמתולדות
."כוכביםליל"בגוךואןשציירהסועריםהלילה

מלחמה ואלימות

ההתחממות הגלובלית

רעב ועוני



ההתחממות הגלובלית: פרט, "תענוג",מור נטע

צבע אקריליק על בד



אביקסיסניצן 
אידיאל היופי שלי

,  "דרכא"בית החינוך גאון הירדן 
נווה איתן

מ  "ס40/60תמונות בגודל , סדרת צילומים

רוצהלאאת","?במשקלעלית","מידירזהאת"
לאאת","גבוההמספיקלאאת","?דיאטהלעשות
."חטובהמספיקלאאת","יפהמספיק

לנומראהלאפעםשאףמראהמול,גדלותאנוכך
בובתכמולהיותרוצותאנחנוצעירמגיל.מספיק
המושלמתהדיסנינסיכת,איתהששיחקנוהברבי

ברשתותהעוקביםמיליוןעםההיאכמואו
קובעמי?מושלםמהוקובעמיאבל.החברתיות

?האידאלמהו

,עגלגלותאותןאהברנואר,בזמןאחורהנחזוראם
אותןלפרקאהבופיקאסומערביותאותןאהבאנגר

.מחדשולהרכיב

אתשאוהבתאישההיאהאידאליתהאישהבעיני
אינודברשום.שלההגוףאתשמקבלת,עצמה

.מספיקהכלבהחלטאךמושלם

אותךשהופךמהוזההייחודיותהואהשוני
.למושלמת



אביקסיסניצן 



סיון ענבר 

מכמורת  " רמות ים"תיכון 
גדלים שונים, מיצב צילום, שמן על קרטון, ציורים

לפיו,הקיומיתהפילוסופיהזרם-אקזיסטנציאליזם

יחיההאדם-ותכליתמשמעותחסריוהאדםהקיום

מהוידיעהתכליתבחוסר,מוגדרתמטרהללאוימות

.משמעותואותפקידו

עלרבותוקראתיהעמקתיהשנהבמהלך

האם:שאלותהמוןליעלוכךמתוך.אקזיסטנציאליזם

אותיהופכתקיימתשאנייודעתשאניהעובדה

האם?למציאותאשליהביןלהבדילניתןאיך?לקיימת

אואותולראותאומשהולחושיכוליםשאנובגלל

?וממשילמציאותיהופךהוארגשיבאופןאליולהגיב

.הפרויקטעלהעבודהבמהלךאותיליוואלושאלות

וחסרמקרילהראותיכולדימויכיצדבשאלהעסקתי

ורגשימשמעותילהיותהזמןבאותואךמשמעות

ומצד,מאודומטופלותמבוימותעבודותיצרתי.ביותר

אתתפסואשרמתוכנניםבלתירגעיםלכדתישני

ברגעאךלהםלצפותיכולתישלארגעים.ליביתשומת

בעיקר.איתםלעבודשעליידעתימוליקרושהם

,רגעלקחת.ולהתענייןלהתבונן,לעצורהשתדלתי

את.החברהואתהמציאותאתבפגיעותלחוות

גדלים שונים, פרט מתוך מיצב צילום.החייםשלוהייחודהשיגעון



. גדלים שונים, פרט מתוך מיצב צילום

סיון ענבר

מ כל אחד"ס19/29, שמן על קרטון, ציורים



נירי למפל

לעמוד בכישלון

,  המוסד החינוכי מבואות עירון

עין שמר

מ"ס173X46, פיסול בחוט ברזל

מ"ס10X10, ציורים באקריליק על קרמיקה11

שללמיוניםוניגשתיבצבאתפקידיםלהמוןהתמיינתיב"ישנתבמהלך

אתמייצגתשליהעבודה.מיוןאףעברתילאאך,שונותשירותשנות

.שעברתיהתהליך

פיסלתי.איתההמגיעהובריקנותהכישלוןבתחושתהתעסקתיבעבודתי

בעיניימשקפיםהחוטשיוצרוהקיטועיםהחלל,ברזלבחוטחלולהצורה

הדמויותותנוחותהאיששלהכפופההעמידה.הזוהתחושהאת

עליישעוברמהאתלהסתירלרצוןמתקשרותהאריחיםעלהמצוירות

האריחיםעלהדמויות.מתפרקהכלכשבפנים"כרגילעסקים"ולשדר

מהסביבהלהתנתקניסיון,בהייהשלמצב,פנימההתכנסותמסמלות

.בהנוכחתלהיותזאתבכלאבל

להתקדםמנסהאניכאשר,הזאתהזמןבנקודתאותימייצגתהעבודה

.הכישלוןבפניולעמודלהישארניסיון,מהסערההתגוננותתוך



למפל נירי

לעמוד בכישלון



שלבפלסטלינהפסליםממספרמורכבתהעבודה

ראליסטיביןבסגנוןמ"ס20גודלעדקטנותדמויות

טיבייאינטואבאופןמתחילהעבודהכל.לסוריליסטי

.כיווןמקבלתכדיותוך

,משקלשיווי,איזו:בעבודהאותישמעסיקיםנושאים

,מטאפורייםוגםטכנייםגםמכשוליםעללהתגבר

.רגשיים

שנימצד,ראליסטיתמבחינהמקסימלילדיוקלהגיע

ענייןשיצורבאופןפרטיםולחברענייןליצור

.ומחשבה

חליזובסשה אלכסנדר 

"מכשולים בדרך לאיזון"

ס הר וגיא"בי

מ"ס20עד , פלסטלינה



מכשולים בדרך לאיזון, חליזובסשה אלכסנדר 



סמדר נועה
ג"שלום כיתה י

עין חרוד, הרב תחומי עמק חרוד

מ"ס50X38, גזרי עיתון על בריסטול, ים'קולאז6

שליוההתמודדותהתחלות,במעבריםעוסקתעבודתי

.וודאותחוסרעם

וניכורגירושתחושותאותיליוו,הספרמביתהיציאהבתהליך

לקוחהחווהדמות.העדןמגןהמגורשתחווהבדמותהמבוטאות

וחוזרת"וחווהאדםשלהגירוש",וורףדרואןפיטרשלמיצירתו

.העבודותבכל

.הניכוראתולהביעלהדגישכדי'קולאזבטכניקתהשתמשתי

ומעברמשינוילישישובחששותבדאגותעוסקתהעבודה

,לימתאיםשאינולמקוםלהגיעהפחד.חדשיםלמקומות

והחשש,ידועולאחדשלמקוםהסתגלותבזמןהקשיים

.ובביתהספרבביתרכשתישלאכישוריםממנישיידרשו

לפחדיםמהטבעאובייקטיםביןלשלבמנסהאניבעבודה

כחלקטבעיכדברהשינוייםעלמרמזיםהאובייקטים.מהשינוי

מבטא,החיותשלטבעיהלאמיקומןאך,והתפתחותמגדילה

החדשבמקוםאשתלבשלא,למקוםאתאיםשלאהחששאת

.בתוכוואתאקלם



ג"שלום כיתה י, סמדר נועה
מ"ס 50X 38, גזרי עיתון על בריסטול, ים'קולאז6



כאייקוןהנחשבאמןשלדמותואתלהציגאפשראיךחשבתי
אתולקרואלרבדיםהדמותאתלנתחרציתי?תרבותיאמנותי

.השורותביןהמצוייםשלההמסרים

אתלראותמאפשרתשונותמזוויותהעבודהעלהתבוננות
מציגהמלפניםהסתכלות.הפורטרטעשייתדרךאת,השכבות

המקומותאתמשקףהשקוףהחלל.בשלימותוהדיוקןאת
.החיצוניהעולםמולהדמותשלהנסתרים

חותמואתשטבעבזמנומהחשוביםהואעלי-אלי'נאגהאמן
.ימינועדשהשאירוההד,לעולמוהלךבהובדרךעשייתובדרך

עדחייולאורךונדודיופלסטיןממולדתוגירושועקבשלוהעקירה
.מותו

כתחנותהשכבות,כלאכתאהקובייה.האמןאתמנציחההעבודה
שמעידיםוגווניולבן-השחורצבעי,אישיותואתשליטשובנדודיו

המשקפות,השכבותביןהריקהחלל,ונועזתחזקהאישיותעל
.שקוףאדם

יחיא-'חאגאלחליםעבד 

עלי-אלי'נאג

טייבה, ד'אלמגתיכון עתיד 

צבעי זכוכית על זכוכיות

מ"ס22*41*41



יחיא-'חאגאלחליםעבד 

אלעליי'נאג



עדי חונן

חסרת נשימה 

אלוני יצחק 

60X80טכניקה מעורבת אקריליק על בד

עמהאסטמההכרוניתבמחלהעוסקשליהפרויקט

.האחרונותבשניםמתמודדתאני

ואתחווהשאניהיומיומייםהקשייםאתמציגהפרויקט

.בפנייהמחלהשמציבהההגבלות

.והמנטליהפיזי-המחלהשלהיבטיםשנימציגהאני

גופנידימוייצירהכלבמרכזלראותניתןהפיזיבהיבט

המכבידה,"המלוכלכת"הסביבהפניעלהמוצב"נקי"

זהו.שונותפיזיותפעולותלבצעהאסטמהחוליעל

.למצויהרצויביןהניגוד

חולהשחשבתחושותעוסקתאני,המנטליבהיבט

ובמהלךהמחלהעםההתמודדותבמהלךאסטמה

הופכות,וחיותחדותשלממצב.אסטמההתקף

.ומעורפלותמרוחות,לצפופותהעבודות

האוניםוחוסרהכאוטיתהתחושהאתלהעבירניסיתי

.אסטמההתקףבזמןחששאדם

הוירטואליתלגלרייהכניסה 

https://www.artsteps.com/view/5e986f7fa4814a409279c446


עדי חונן  

חסרת נשימה  



עדי כהן

דברים בפרופרציות, קחו

ראש העין  , תיכון בגין

נמותפן,יתרהברצינותלעולםלהתייחסאסור"

כדי.ביותרמסוכןדברהיאהרצינות.משעמום

".ההומורהתערבותאתלהזעיקישמפניהלהמלט
דושאןמרסל

הקטניםבדברים,בסתמיותעוסקשליהפרוייקט

הפרוייקטדרך.חשיבותלהםמייחסיםלאכללשבדרך

.מונומנטלימעמד-משמעותחסרילחפציםנתתישלי

פחית,פומפה,שדכןכמובנאליםחפציםלראותניתן

פיסלתי,ציירתי.אחרתטיפלתיחפץבכל.וסיכות

יששליביצירותגם,דושאןמרסלכמו.פוטושופועשיתי

בתערוכתענקשדכןרואיםיוםכללאהרי.הומור

?נכון.אמנות

ולשםהעצומיםהחפציםעללהתבונןאתכםמזמינה

.בפרופורציהדבריםלקחת,שינוי

שדכן

מ"ס215X100, קרטון מצופה בנייר עיתון



דברים בפרופרציות, קחו, עדי כהן

אקריליק על דיקט עץ, פחית
70X150מ"ס

יציקת בטון ורדי מייד, פומפהדיגטליתצילום ועריכה ,סיכה
ס״מ100: גובה הפומפה

https://adicohen068.wixsite.com/mysite-1/blank-1:לצפייה באתר התערוכה

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


עדי כרמון

חשודה

יגור, בית ספר כרמל זבולון

ציורים ומחומרים נוספים  5-הפרויקט מורכב מ
"(רדי מייד"פריטי , ניירות שונים, לוח שעם)

ואתשליהאישיהמסעאתלעולםמציגהאניבפרויקט

מספקתתשובהאחר,יגמרלאלעולםשכנראההחיפוש

,בוליפוללאכדי.וקשהארוךהמסע"?אנימי"לשאלה

.באמתהחשוביםבדבריםולהאחזלזכורצריך

בפרויקטאחדמרכיבהוא,"נתון"כאןהמוצגהציור

בחייאותיהמקיפים,אליהקרוביםהאנשיםבוומוצגים

להתקדםיכולההייתילאשבלעדיהםאנשים,היומיום

.במסע

מתחסרטי:תחומיםמשנילקוחהלפרויקטההשראה

וציוריותעלומהלפצחמנסההבלשבהם,ופשע

.מגריטרנההסוריאליסטיהאמןשלהחידתיים

.  מ"ס30X30, צבעי שמן על בד, "נתון"



"חשודה", עדי כרמון

שמן על בד, פרט



חיינרעמית
פליטות

שחרמעייןתיכון החורשעין ,

עץעלשמןצבעי
5x30x30 מ"ס

באופןלמצוקההיופישביןביחסעוסקשליהפרויקט

בחרתי.המערביתהחברהבפניפליטותשלהצגתן

ניתןכיצדסקרנותיאתעוררשזהמכיווןזהבנושא

הטכניקה.גדולהכךכלבמצוקהיופילמצואזאתבכל

השמןצבעי.עץעלשמןצבעיהיאהשתמשתיבה

וצלעומקולהמחישלפרטיםלהיכנסליאפשרו

החלקיםהשמןצבעילביןהגסהעץביןהניגוד.בציור

התמונותלביןהפליטותשלחייהםביןלניגודמקביל

."יפות"כהמוגדרות



פליטות, חיינרעמית 



.  בריסטולים של מלבן4. עפרונות רישום על נייר אקוורל-רישום

"מדי פעם כשמזדמן, בו תישען/ תראה כוכב קטן אחד, אתה לא לבד"

סבתא.צפויולאפתאומיבאופןנפטרה,לוי(אתי)אסתר,שליסבתאהשנהבתחילת

היאשליהמשפחה.שלירקולאשלימהחייםנפרדובלתיענקחלקהייתהשלי

מההתחלהידעתילכן,זאתיודעאותישמכיראדםכל,ביותרליהחשובהדבר

שהעבודהברורליהיהנפטרהשלישסבתאאחרי.בהםתעסוקשליהגמרשעבודת

.שלנובמשפחהשלההחשובבמקום,בהתתמקד

סבתאשלרישוםהואהראשוןהציור.לבןבשחוררישומיםארבעהמונההעבודה

וכפיאותהשהכרתיכפי,שהיאכמושליסבתאאתלציירחשובליהיה.לבדשלי

מצוירתהיאהזהבציור,הציוריםמשארבשונה.ומיוחדתאצילית,אותהזוכרתשאני

בההצורהבאותהאותהלראותלכולםשיתאפשררציתי,ומעמיקהמפורטתבצורה

.אותהראיתיאני

שליהמשפחהמבניאחדמתואראלהבציורים,מהראשוןשוניםהאחריםהציורים

,לפרטיםירידהללאכללייםמתארבקווימתוארתהיא,כאןאך.שליסבתאעם

מצוירים,וסביהקטנהאחותי,הגדולאחי:השניהמשפחהבן,אליהבניגוד

.בפרוטרוט

גםאבלבחיי,בחיינושלההחוסראתלהדגיש,הדמויותביןהבדלליצוררציתי

חורונפערנפטרהשליסבתא.בנושלהוהקיימותהנוכחותאתולהדגישלהראות

את,שלהחותםאתבנוהשאירההיא.האופטימיותאתלהדגישליחשובכןאךגדול

.והחכמההאהבה

.  גם אם היא אינה נמצאת בצורה פיזית היא ממשיכה ללוות אותנו

.עם המון געגוע, מוקדש לך סבתא אתי

עמליה לוי

סבתא אתי

הגימנסיה העברית בירושלים



סבתא אתי, לוי עמליה



רגד  עיסא
רכילות

לעיצוב  ' למריגס תיכון "ב
נחף–ואמנות 

רישום על בד  מ"ס100/מ"ס80

אתליוישמוכשרתלמידאני

אוהבואניהעצמיוהביטחוןהיכולות

והיחסיםשליהחברתייםיםשהקשר

.ושקופיםברוריםיהיוכולםבין

בעולםחייםאנו,הצערלמרבה

בני.ושקריםלותכירמלאהבחברהו

הםכמהעדהזמןכלמדבריםאדם
.אחריםעםכנים

הזההרעיוןאתלבטאאהבתי
.ישירוריאליבאופן,ברורהבצורה



רגד  עיסא

רכילות
מ"ס50/מ"ס40



ערן שלם  

תנועה
יגור, בית הספר כרמל זבולון

רשת לולים: חומרים

מוצבות על הקיר  , דמויות בגודל טבעי3

שאניבמה,ובתנועהבגוףעוסקהפרויקט

ובמתיחתשליהגוףעםלעשותרוצהאויכול

.ומנטלייםפיזייםגבולות

,שיאברגעיהנמצאות,דמיותשלושבעבודה

בהםמרכזייםספורטסוגישלושההמייצגים

.ידייםועמידתסלקליין,ריצה:עוסקאני

קלחומר,לוליםמרשתעשויותהדמויות

,נתוןזמןבכלאותולשנותשניתןואוורירי

לביןונוקשותכוחביןאיזוןבושישחומר

סוגיבכלמשמעותישהינואיזון,גמישות

.הספורט



תנועה, ערן שלם
.צילומים פרטים מתוך הפסל

. מ"ס30*50בגודל , קאפהצילום מודבק על 



אוהבתאני,מדהיםשלנוהטבע

החלטתיולכןעולםולראותלטייל

מהאלשליהמבטאתלהפנות

להפנות,מהטבעלהנותלישמפריע

דרךעצמםאלהצופיםמבטאת

אתישאלאחדשכלכדי,התצלומים

כדורלמעןלעשותיכולהואמהעצמו

.שלווהסביבההארץ

הזההנושאעלהפוקוסאתשמהאני

חייביםשאנחנוולהגידלהתריעכדי

מדימאוחרשיהיהלפנילהתעורר

ביחסשלנוההתנהגותאתלשנות

.ולסביבהלטבע

ענבר פלג
דומם...צומח...חי

ס החקלאי ויצו נהלל"ביה

צילום אנלוגי



פלג ענבר
צילום אנלוגי



,בקולנועעוסקאנישליבפרוייקט
בגללזהבנושאבחרתי

.שבוהאינסופיותהאפשרויות
,כךנראהלאשזהלמרות

אתלויש.עצוםכוחישלקולנוע
שאנוהמציאותאתלשקףהכוח
.שגרתיותלאבדרכיםבהחיים
היינומהלנולהראותיכולהוא

רוציםהיינומי,להיותיכולים
קולנוע.באמתאנחנוומילהיות

תשובותלנולתתיכולגם
,יום-ביוםשואליםשאנולשאלות

אתלויש-מזהיותרואפילו
שאלותאותנולשאולהאפשרות
שאנחנוידענולאשלפעמים

.לשאוליכולים

רזניקענבר 
½1

" העמק המערבי"תיכון 

יפעת
מ"ס100x70, רישום בעפרון ופחם



1½, רזניקענבר 



קרינה פטריקייב

מבט לטבע
ש  "תיכון להייטק ואומניות ע

(שבח מופת לשעבר)שמעון פרס 

100\70שמן על בד 

טבעלנופימוקדששליהגמרפרויקט

התבוננותשלבדרך,טבעייםופרטים

מימדוביצירתטבענופישלוזיכרון

.ליצירותנוסף

ומתמידמאזכיזהבנושאבחרתי

ביהיה.הטבעשלמיופיוהתלהבתי

מהאתולזכורלהתבונן,לחקוררצון

.שחקרתי

שונותדרכיםמבטאתאניביצירות

:בטבעאנושיתלהתבוננות

דרך-יצירתיתהיאהראשונההדרך

.וקנבסמכחול

וסובייקטיביתפרטיתהיאשניההדרך

מדעיתושלישית,משקפייםדרך-

.מגדלתזכוכיתדרך-וחוקרת



,  פטריקייבקרינה 

מבט לטבע

שמן על בד, מ כל אחד"ס 5070X, ציורים2



שביןבקשרעוסקתאניבעבודותיי

בחיפושועוסקתלדמויותהקו

הדמויותופיתוחהקושלוהבנה

.ומשונותשונותכולןשהןמכיוון

ולאאינטואיטיביותהןהעבודות

בעבודותיימשלבתאני.מתוכננות

.שונותוטכניקותשוניםמרקמים

תמציתהןאלהעבודותשלוש

אשר,שליוהעשייההתערוכה

אחרשליהחיפושאתמדגישות

.הקו

קרן יבלונקה

סיפורו של הקו  

,  לאומנויות' תיכון עירוני א

תל אביב 

בדים וצבעי פנדה, עט, בריקמהעבודות 
 140X160עבודה ברקמה על בד לבן 



80X100עבודה עם עט ובדים 

סיפורו של הקו  , יבלונקהקרן 

מ"ס60/80עבודה עם פנדה ועט 



רונה ארבל
תיכון עירוני א לאמנויות תל 

אביב
.צמר על מסכי וידאו, שלושה פסלים

Xמ "ס30/ מ "סX40מ "ס70/ מ "סX100מ "ס100

מ"ס20

"צמרייצורי"משלושהמורכבהפרויקט

:שצילמתיווידאומופיעבהםממסכיםשיצרתי

.בעבודההמתבונן,בצופההמתבוננותעיניים

,בצבעןאותוהמאפיינותעינייםייצורלכל

מעל.שלהןהאישוניםובתנועותבהבעותיהן

הבנוייםשטיחיםמעיןיצרתיהווידאומסכי

במהלךשצרתיצמרפונפונישלמשכבות

עםהצמרוגווןמרקםשלהשילוב.השנה

בוייצוריוצר,העינייםותנועתצבע,צורות

הואאףוהייצורבתערוכההמבקרמתבונן

.בומתבוננן

פעילבאופןביצירההתבוננותשלהמשחק

הצופהעםיצירהשלוהאינטראקציהוסביל

.אותימרתק,בה



רונה ארבל



מנדלבאוםרותם
שקטאי-שקט
,ןתפעל אזורי ספרבית
ורדיםכפר

שמעקטע/ארטוידאו/מיידרדימצויירכסא

מיידרדיהמכילמיצבהיאשליהעבודה

.שמעלקטעוהאזנהווידאוהקרנת,מצויר
מרינהאמניתלנחשפתיהחקרבעבודת

"ת.נוכחית.האומן"מיצגלובכללאברמוביץ
ראשוןבמבטנתפסשלההמיצג.בפרט

פוטנציאלבוישאך,טשקמאודכמשהו

שלהובנפשצופיםהבנפשסערהלחולל

.האמנית

שאמנותאותילימדעבודתהעםהמפגש

.עמוקיםהכיברבדיםאלינולחדוריכולה

חושיתרבאמנותיתחוויהליצורניסיתי

.לבן-בשחורמינימליסטיחללבעזרת



 "שקט"וה "תרבותי"האתהמייצגת ,ויואלדישל "העונותארבע"הקלאסיתהיצירהאתלקחנו "Time Out" ,קלינדבעםיחדשיצרתיהמוזיקהבעבודת

.פנימישקטמייצר ,הזההרועשהמוזיקליהסגנון ,בתוכי .אלקטרוניתדאבסטאפלמוזיקתעיבודלהועשינו

https://drive.google.com/file/d/1ywljZMpe4pZMIl85kF5p4k5oLe9E22Y0/view :ליצירהקישור

 .מחיי"שקטאי"למושגאישייםדימוייםמגווןביצירה. ובשהתנסיתיתיאטרוןמתרגילהשראהשאבתי "Observe Silence"שליארטהוידאובעבודת

https://drive.google.com/file/d/1IZ0B5c0uGGQJEhrtvDl3qLlcaczQ4_ZZ/view :ליצירהקישור

:הנחיות

לאוזנייךהאוזניותאתהצמידי. םהעינייכיסויבעזרתעינייךאתכסי.בכיסאשבי

.למסעאותךלשלוחלמוזיקהותני

רותם מנדלבאום  

https://drive.google.com/file/d/1ywljZMpe4pZMIl85kF5p4k5oLe9E22Y0/view
https://drive.google.com/file/d/1IZ0B5c0uGGQJEhrtvDl3qLlcaczQ4_ZZ/view


במשך.אגדותאהבתיקטנהכילדה

סיפורכלשמאחוריגיליתיהשנים

לבדההמטיילתילדהעלתמים

היושאילואפלרקעמסתתר,ביער

הייתיהשינהלפניאותולימספרים

לשאריתמצולקתנשארתכנראה

.חיי

עליהןבאגדותעוסקהפרויקט

מוכריםדימוייםביןומשלבגדלתי

.שליהאישילעולםמהאגדה

טיםהבימאיםשלהקולנועעבודות

המתאפיינותסילקוהנריבורטון

מוזרים,גותייםבנושאיםבעיסוק

.השראהעבוריהיווואפלים

רוני רחמים
אל תוך היער

ס החקלאי ויצו נהלל"ביה

צילום דיגיטלי, תצלומים7



אל תוך היער, רוני רחמים
צילום דיגיטלי



ריי וייצמן

מתנותיו הקטנות של הטבע

הרב תחומי עמק חרוד

70על 100ציורים בצבעי אקריליק על דף אקוורל בגודל גיליון 3

...אישה היא בדיוק כמו פרח

.שלהוהקצבאישהכל,שלהוהזמןאישהכל

זקוקהוא,יפרחשהפרחמנתעל.רביםפרחיםסוגייש

.שלווהצורךפרחכל,מסוימיםלתנאים

כאשר.בשלותזמןצריכיםכולם,הפרחיםלכלהמשותף

במלואפורחהוא,ריחואתלהפיץמתחילהוא,בשלהפרח

.ורפוייםפתוחיםשלוהכותרתועליעזצבעו,הדרו

כללבדרךבויש,רביהאיבריש,לאישהבדומה,לפרח

,ביציותהמכילהשחלה.נקבייםואיבריםזכרייםאיברים

,ההפריהלאחר.בראשושצלקתעליעמודעולהממנה

.זרעיםובולפרימתפתחתהביציותעםהשחלה

חיבורמתוךשליולמיניותלנשיותמחוברתמרגישהאני

.ועמוקעדין,ייחודידברהיאבעיניהנשיות.שלילגוףאמיתי

ורבצבעונית,חייםמלאת,חמלהומלאתנעימה,רכההיא

.גונית



ריי וייצמן

מתנותיו הקטנות  

של הטבע



מחשבהלהעבירבעינייביותרהטובההדרך
.אותםהמביעיםהאנשיםדרךהיאורגש

,חיפה:הארץבכלהמצלמהעםהסתובבתי
עמק,הקריות,נצרת,ירושלים,אביבתל

.גיווןבושאמצאשחשבתימקוםוכליזרעאל

ישכי(פילם)אנלוגיתבמצלמההשתמשתי
חדהיאתמונהוכלוייחודיותקסםבה

והתמונהומייגעארוךהתהליך.פעמית
בחדר,בדרכיםשעותמכילהבסוףשתלויה

.ובסדנהחושך

עברתיבירושליםשליההסתובבויותבאחת
שוניםאנשיםונכנסויצאושממנובנייןליד
."חבריםישראלכל"כתובהיהחזיתוועל

אתפתאוםהבנתיהבנייןאתכשראיתי
.שליהפרויקטשלהמלאההמשמעות

שחר לבקוביץ

"כל ישראל חברים"

ס החקלאי ויצו נהלל"ביה

צילום אנלוגי  



לבקוביץשחר 

"כל ישראל חברים"



שיר דוקטורס

ניגוד

,  "ווסט-מטרו"תיכון 

רעננה
,  אקריליק, שמן על בד ועל עץ, צילום, עבודות8

גדלים שונים  , דיו, סנגווין

זה לא העתק של  , כמו אמנות, מדע"

".  הטבע אלא יצירתו מחדש
ברונובסקייעקב 

,למדעאמנותביןלשלבניסיתיהחייםכל

.שליהענייןתחומישני

נטייהשישמשום,התפלאותמידאנשים

:התחומיםביןקשרשאיןלהאמין

.השכלמולהרגש,הריאלימולההומאני

ביןהקשראתחוקרתאנישליבעבודה

ועקרונותכלליםמבטאת,הנושאים
.אמנותייםכלליםבאמצעותמדעיים



שיר דוקטורס



סאקומסקישיר 

לא בדיוק

יעקבזכרון, "קשת"תיכון דמוקרטי 
כתיבה והלחנה, שירה

מ"ס60X80,  ציורים בצבעי שמן על בד3

בעבודתי ניסיתי להעביר את הפער הלא מוסבר ביני לבין  

תחושה עדינה של חוסר קואורדינציה ושיווי . העולם סביבי

.משקל שמייצרת אצלי אווירה של בידוד וניתוק

עולם החי מרתק  . השתמשתי בבעלי חיים כאובייקט מרכזי

הצמחייה והצבעים החיים מרגשים אותי יותר מכל  , אותי

הבנתי שדרך האנשת החיות , מעבר לכך. דבר אחר

קל יותר לזהות תחושות עדינות בלי הסחות דעת  , הזרות

.  שעלולות להיווצר דרך פרצופים אנושיים ומוכרים

דרכו ניתן להציג את  , בחרתי לשחק עם עולם הסוריאליזם

צבעי . במבט ראשון מצטיירים שקט והרמוניה. הניגודיות

אך במבט שני ניתן  . והגוונים נעימים, השמן מייצרים זרימה

לראות שהחיה לא באזור הטבעי לה , לגלות שכבות נוספות

.ומתחתיה מסתתרים אי נוחות ובלבול

התחלתי בתהליך העבודה מבלי לדעת בדיוק מהו המסר  

.  ולמזלי גיליתי אותו בדרך, שמאחורי הציור

בסתיו רוצים פחות

אני נוטה לרצות

כשמחשיך מוקדם

האור והעולם יודעים כמותנו

כשכיף רוצים לרקוד

אני נוטה סתם לעמוד

ויש איך לשחרר

יציבות של מיליונר עליי

כשקר רוצים חיבוק

אני לא בדיוק

ויש לי מה לומר

ויש איך לאהוב איתי

בסתיו רוצים פחות

.אני נוטה לרצות

לקישורלהאזנה לשיר הכנסו 

https://drive.google.com/open?id=1ml
sDyZBbYymV9KSWaG2uw3-lNTnZybwz

https://drive.google.com/open?id=1mlsDyZBbYymV9KSWaG2uw3-lNTnZybwz
https://drive.google.com/open?id=1mlsDyZBbYymV9KSWaG2uw3-lNTnZybwz


סאקומסקישיר 

לא בדיוק

לקישורלהאזנה לשיר הכנסו 

https://drive.google.com/open?id=1mlsDyZBbYymV9KSWaG2uw3-lNTnZybwz


שירה קורן

דברים מסוכנים הנמצאים במקום  

הלא נכון

כפר ורדים, "אמירים"תיכון 
שמן על דיקט, ציורים6

35*23, מ"ס23*20, מ"ס22.5*17.5, מ"ס12.5*9, מ"ס12*11

מ"ס27.5*5.,מ"ס

עבודתי עוסקת בחרקים מסוכנים הנמצאים במקומות 

ניתן להבדיל בין אדם שאינו  . שאינם אמורים להיות בהם

.  אופיופובלבין אדם שהוא , או פוחד מהם, אוהב נחשים

אלא חרד  , אדם זה אינו רק פוחד ממפגש עם נחשים

על צג  מלראותםאו אף , מעצם המחשבה עליהם

.אופיופוביתאני . בתמונות וכדומה, הטלוויזיה

ככל . אני מציירת חרקים הנחים על חלקי גוף אדם

בפרטיו ובמיקומו  , שמתקרבים לציוריי מבחינים בחרק

מרבית החרקים אינם  . טבעי על גוף האדם-הלא

.  או בטבע, מעוררים אימה כאשר הם מוצגים לבדם

במפגש עם חלקי גוף אדם הם הופכים למבעיתים  , אולם

.  ומעוררי חרדה ופחד

,  הבחירה לצייר בצבעי שמן על דיקט ובסגנון ראליסטי

כך יכולתי . אפשרה לי ליצור רזולוציות גבוהות של דיוק

כדי , לצור דימויים ראליסטיים שיהיו מספיק מדויקים

.  לעורר פחד וחרדה בצופה



שירה קורן

דברים מסוכנים הנמצאים במקום הלא נכון
שמן על דיקט, ציורים6

מ"ס27.5*5.,מ"ס35*23, מ"ס23*20, מ"ס22.5*17.5, מ"ס12.5*9, מ"ס12*11



שירה שביט

הקול בראש

כפר ורדים, "אמירים"בית ספר 

מיצב
קירות צבועים בשחור  ' , מX23חדר בגודל : חלל תצוגה

:אובייקטים

סכין ומזלג  , כדור ריטלין, מ"ס25שולחן ועליו צלחת בקוטר -מייד -רדי

בילדותי.חייעלהריטליןבהשפעותעוסקשליהפרויקט

יכולהריטליןכיקבעווהרופאיםוריכוזקשבבעיותעםאובחנתי

.יכולותייאתלממשליולעזורביצועייאתלשפר

והחלוקבועיומיבסיסעלריטליןלבלועהתחלתי'גבכיתה

נאלצתיצעירבגיל.הכדורעםשליאהבההשנאהיחסי

עםשפיתחתיהיחסים.הריטליןשלהשלכותיועםלהתמודד

או,במבחן"אותיהציל"הואלעיתים:מורכביםהיוהכדור

,ליגורםשהואמהועלעליוכעסתיולפעמים,חשובבשיעור

נראיתבלתיבבועהחייתי.תיאבוןוחוסרעגמומירוחמצבכגון

,חברייאתמעלייהרחקתי.סביביבמתרחשהבחנתיולא

צףכמוראשי.קודחותמחשבותבסבךוטבעתילצחוקהפסקתי

השפעתטווח)ביוםשעותלשמונה"ביונית"והפכתיבחלל

.לחייםחוזרתהייתיהשפעתוטווחבתוםרק.(הכדור

ילדהשלחייהאללהציץבעבודתילצופיםלתתרוצהאני

,ונפשיגופיעלהריטליןבהשפעותהתמקדתי.ריטליןהנוטלת

עלובנויההמורכבת,אתו"חברות"ובליגרםשהואבתחושות

לסייםשליהדרךהיאזועבודה.תמידייםשנאה-אהבהיחסי
.הריטלין–שלימהחברסופיתולהיפרדהתיכוןאת



הקול בראש, שירה שביט

מיצב

:אוביקטים

'מ0.70*1.00, שחור לבן-תמונת סטודיו •

ידיים אוחזות בכדור ריטלין קשורות -אובייקט פיסולי •

.בחבל בגודל טבעי

+מ"ס60*40,  קופסת ריטלין-פיסולי אוביקט•

מ"ס11אורך , מ"ס5קוטר , כדורי ריטלין6

סכין ומזלג, כדור ריטלין , מ"ס25שולחן ועליו צלחת בקוטר -מייד -רדי•



שקליםשנהב

שנהבשלעבודות

תל,לאמנויות'אעירוניתיכון

יפואביב

רישום ,דיקטעלבעטרישום ,ופרווהברזלבחוטיפיסול

 .ניירעלבעט

.המוזרדמיוניפריהםוהאיוריםהפסלים

קואוצורהעםאותםלהתחילאוהבתאני

מודעהתתכך.סופואתמראשאדעשלא

רגשותלפרוקליועוזרהיצירהעלמשתלט

.םלקיוממודעתהייתישלא
הפורקןהוא"שנהבשלעבודות"הפרויקט

לישישוהתהיותהלחצים,החששותשל

.העולםעל
עצמייםפורטרטיםהואהפרויקטעיקר

.ומשונותשונותמפלצותשלםופסלי

https://drive.google.com/drive/folders/15lb5

s0tb_UjfHkTekZ6l1MgJ6BYPBvfl?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/15lb5s0tb_UjfHkTekZ6l1MgJ6BYPBvfl?usp=sharing


שקלים שנהב



שני הרדוף

חומר מקומי

תיכון שקד טבעון
מ"ס 80X40הציורים נעים סביב , ציורים בצבעי שמן על דיקט משומש6

.הישראליתהאמנותכלפיסקרנותמתוךנולדההעבודה

תחושהבימעורריםהישראליתבאמנותשהציוריםזיהיתי

ההתרגשותמתוךנובעשזההבנתי.שייכת,נוסטלגית,מוכרת

.מזוההנוףאודימויעם,מוכרמפגשעם

מכנהבהםשיש,הישראלימהיומיוםויזואלייםדימוייםאספתי

.הישראליתלעין,רחבמשותף

לאופיבדומה,משומשיםדיקטיםעלהסצנותאתלציירבחרתי

אתחושפיםוהשריטותהלכלוך.פורמאליהלא,הישראלי

אמצעיותוהבלתיהישירותעםמתכתבים,עליהםשעבר

.הישראלית

הכאןאתמיצגיםהשקיפותנטולי,מדולליםהלאהשמןצבעי

.ועכשיו

מוצגתהסצנה,והמדיוםהמצעשיוצריםהישירותלצד

.בהירותוחוסרטשטושהיוצריםבכתמים

חופשלצופהונותנתלרמיזהמקוםמשאירההפרומההסצנה

הצרובהלחוויהבהתאםהתמונהאתולחדדלהשלים

.בזיכרונו



שני הרדוף



שקד אבוטבול
 Mystery Clearly-דיוקן עצמי 
Described

ס החקלאי ויצו נהלל"ביה
120x150שמן על בד, מ "ס

שלאשליהלייצרהמנסהציורטכניקתהואריאליזםהיפר

.מציאות

המתקיימתזוהיאדקארטרנהפיעלהוודאיתהמציאות

באותה."קייםאנימשמעחושבאני":המחשבהבעצם

הואריאליסטי-היפרשציורמשתכנעיםאנובההמידה

שאנושהמציאותרביםסיכוייםישנם,מציאותתמונת

.אשליהגםהיאבהבטוחים

.הפרטיםלכללהגיעבניסיוןבענקעצמיאתציירתי

.ביותרהנכונההצבעוניותאחרבחיפושהתעמקתי

עוסקשבההמוצאשאלתאתחיזקהעבודהתהליך
?מציאותהיאמה–הפרויקט

"There is nothing as mysterious as a fact clearly
described" (Garry Winogrand)



שקד פרידמן  

שומן

עין  , "מעיין שחר"קריית חינוך 

החורש

, ( מ"ס 70X50ל "הציור הנ)ציורים בגדלים שונים 6

צבעי שמן על בד

.המתבונןבעיניהואשהיופיאומריםתמיד"

מה?המתבונןהואכשאתקורהמהאבל

"?בעצמךמתבוננתכשאתקורה

דימוי.גוףדימויבנושאעוסקשליהפרויקט

אתוחווהתופסהאדםבוהאופןהואגוף

הוא.גופושלהמשיכהומידתהאסתטיקה

הרגשות,המחשבות,התפיסותאתכולל

.גופולגביאדםאצלהמתעוררותוהמשאלות

משתנהאושלילי,חיובילהיותיכולהגוףדימוי

במעגלתקופותאו,שוניםגוףלחלקיביחס

.החיים

המציגיםציוריםבאמצעותמועברהנושא

קפליישלרובשבהם,שליבגוףשוניםחלקים

שליבגוףהשימוש.לעיןהנראיםשומן

הקיימתהאובססיהאתממחישבפרויקט

ואופןהגוףכלפיבחברהאחדכלאצלכמעט

.נראותו



35X45מ”ס 60X80מ”ס

שקד פרידמן  



קדושתהילה

רעשליצוריכולאתה

עפולה,אורןאורטתיכון

.ניירעלשמן

שוניםצליליםיוצריםאנחנושבעזרתובפהשרירהיאהלשון

יהיהמציגהשאניהוויזואליתהתנועהבעזרת.קולומפיקים

.מהפהשייצאהקולאתלנחשגםאפשרי

בהתפתחותוהאדםידיעלשנעשתההראשונההאמנות

בעצםשזהו,לדבריםכינוייםלהמציאהייתהקדומותבתקופות

.הלשוןעומדתבמרכזו,הראשוןהאמנותיהמבע

עלומשפיעהחללאליוצאהלשוןבעזרתמפיקיםשאנוקולכל

והברורהאוטומטיבאופןקשורהלשון.בחדרהנוכחיםשאר

יכוליםאנחנוואתה,האדםשלוההבעההביטויליכולתביותר

."הלשוןבידוחייםמוות"גורלותלחרוץגם

אתצילמתיבהםמתמונותציירתימציגהאנישאותובפרויקט

אתשמבטא,יותראישיפןמציגהאניכך,לציורכרפרנסעצמי

להילחםצורךהרגשתיתמיד,קטנהמהיותיבישקייםהשיח

.קולמספיקלהשמיעהיהיכולשלאאדםכלבשביל

אתלהביעבוחריםאנחנובהולדרךלקול,למילים,השניםעם

.בקפידהאותםלבחורוצריך,משקלבעלתמשמעות,עצמנו

לאושאפילו.לדייקשצריך,האמנותעולםדרךזאתלמדתי

עלהשפעהלהוגם.בחירהגםזו,קוללהשמיעלא,דברלהגיד

.המרחב



ס״מ  21/29ס״מ70/50ס״מ  50/70

אתה יכול ליצור רעש, קדוש תהילה



תומר זילכה

הדמיון של הטבע

רעננה ,”מטרווסט"תיכון 

פחם על נייר ,סרט אנימציה

ענקיבלגן.הכלשלהמשמעותבחוסרהיופי

איךהואהעולםאיכשהו.מרצדיםדבריםשל

נוצרובכללשהחייםבכךיופיויש,שהוא

כפיהואהכל.עכשיושהםבדרךושיצאו

שלבהיווצרותהיופי.ממקריותכתוצאהשהוא

ממנולגמרישונה,קטןדברתוךמחדשדבר

-חלקיומסךכיותרומתגלה

,זהאתעושותמליםנ,זהאתעושיםמוחות

.זהאתעושההכלבעצם

לוקוראשאנימהאתלהמחישניסיתיבסרט

והיופיהמורכבות-"הטבעשלהדמיון"

.מקוםבכל,פעולהובכלרגעבכלשקיימים



קישור לסרט

הדמיון של הטבע, זילכהתומר 

https://youtu.be/YEBy3LiYgyQ


תמרה יהודה
תנועה

תל אביב, תיכון עירוני א לאמנויות

רישומי עטים ועפרונות על נייר
.14 cmx 21 cm

בחרתי.בתנועהעוסקשליהפרוייקט

דימוייועלחברישלצילומיםעללהסתכל

התלתהתנועהאתולהמירשמצאתיגוף

.ניירגביעלמימדייםדולדימוייםמימדיות

אתלהחיותהייתהשליהעבודהמטרת

היא,החייםמהותהיאתנועה.התנועה

תנועהבלי.אחדובכלדברבכלנמצאת

.דברושוםכלוםהיינו

עבודותשלמסדרהבנויהשליהעבודה

,שחורבעטוחלקןבעיפרוןחלקן,קטנות

שאמורגוףחלקאודמותלרובישובהם

עומדתקטנהעבודהכל.תנועהלשקף

אתיוצרותיחדהעבודותכלאך,כשלעצמה
.התמונה



תמרה  

יהודה

תנועה


