
היצירות שעלו לשלב הגמר



 בו מקום היא אלימות

 מתגלים צדדיו כל

 מאמינה אני .כקורבן

 יכול מאיתנו אחד שכל

 וחותמו מילתו את לתת

 האוניברסלי הכאב על

  דרך .הזה העצום

  שלי ,מצעד מתחילה

 מקום יש .ושלנו שלך

  כ"כ ואנחנו !יותר טוב

!להשפיע יכולים

קול נהי ישמע

מיתר כהן: יוצרת

–ציור : טכניקה
אקריליק וצבעי מים



 האלימים הילדים

  לכותרת בניגוד עומדים

  מבטאים ,האופטימית

 מול אל המציאות את

  שיש ,הסיסמאות

.לשינויה להביא

מחר חדש

דנה מנס: יוצרת

  כרזה: טכניקה

המשלבת צילום  
ועריכה בפוטושופ



 אלימות מסמלת היצירה

  את ומתארת במשפחה

  על השלילית ההשפעה

 .שבמשפחה האנשים

  מתארת שלי היצירה

 נוהגים שהיו קטנה ילדה

  והדבר .באלימות כלפיה

 עליה ישפיע הזה

 חייבים אנחנו .בעתיד

.הזה הדבר לעצור

(  אפקט)השפעת 
האלימות

מסבחדינה : יוצרת

ציור: טכניקה



אסור שזה יקרה

  שמראה מסר מעבירה והיא (שצילם זה הוא אני) הספר בית במדרגות צולמה היצירה
לאלימות "לא" ולהגיד לבחור אלא באלימות לפעול שאסור

נדב שטרנבך: יוצר

  כרזה: טכניקה

המשלבת צילום  
ועריכה בפוטושופ



 רואים שאנו הכתבות

  צריכות יום היום בחיי

-לא הן ,להיפסק

  וחייבות נורמאליות

מחיר בכל להיפסק

חיים נורמאליים

לואיס אליענה: יוצרת

כרזה: טכניקה



 מילים לפעמים

 כמו להיות יכולות

  הזכוכית .זכוכית חתך

  להיות יכולה

  אם אבל ,קטנטונת

  היא חדה מספיק היא

 ,העור את חותכת

 תוך אל עמוק נכנסת

  כל את חודרת ,הבשר

 .הציב שהגוף ההגנות

  קשה הזו המכה את

  משאירה היא ,לשכוח

.צלקת

מילים חדות  
כתער

נועה כהן: יוצרת

צילום: טכניקה



  השפעת את מבטאת זו יצירה

  תחושת את ,נוער בני על האלימות

  וההיסחפות הבדידות האונים חוסר

  .ויותר יותר האלימה לחברה

  תהום ישנה היצירה בתחתית

  כתבות עם עיתונים גזרי ובה ,עמוקה

  שברי ,נוער בני בקרב אלימות על

 מתוך .וסמים (שיכר בקבוקי) זכוכית

  בדמות צלליות זוג יוצאות התהום

 הן .קרב אלי המשוועות ידיים

  אשר האלימה החברה את מייצגות

  בדרכי ישע חסרי נוער בני גוררת

  מודעות בעזרת ,ברם .האלימות

  קבלת ,לזולת עזרה של לערכים

  ונכונות נחישות ,סובלנות ,השונה

 השמיים בו ליום נגיע ,לשינוי

 והשמש ,ממעל ברקיע התכולים

  מלטפת ,לעננים מבעד הזורחת

  ,יותר טוב עתיד על יעידו ,ברוך

.מאלימות חופשי עתיד ,מזהיר

משפל האלימות לעתיד 
טוב יותר

משי אוחנה: יוצרת

שילוב של  : טכניקה

ציור ופיסול



  ראשו ,פגוע אדם כאשר

  שלי העבודה .מורכן

  את אחד מצד מראה

  שני ומצד הפגוע האדם

  הזמן שהגיע העיקר את

  הראש את להרים

  לפחד בלי ,למעלה

.יותר טוב לעתיד

להרים ראש

אגינסקימיכל : יוצרת

המשלבת  כרזה: טכניקה

צילום ועריכה בפוטושופ



  את מראה היצירה

  שיש הרבה החמלה

  שפוגשת ,קטנה לילדה

  שהיא מה וכל באסיר

  מנת על לעשות יכולה

  לו להגיש זה אותו לנחם

  טעם לו שייתן פרח

.לחיים

ילדה מגישה פרח  
לאסיר

סאהר מנצור: יוצרת

פסטל  –ציור : טכניקה
על נייר



  אלימות על דיברתי ביצירה

  יש במילים גם .מילולית

  במה להיזהר וצריך אלימות

שאומרים

שים לב למה שאתה  
אומר

קורונלספיר : יוצרת

כרזה: טכניקה



!לפני שהיד תגיע אל ההדק, הקדם לעשות ומנע את הנזק

  לבקש ,להתלונן ,מעשה לעשות במשפחה לאלימות שנחשף מי כל את לעודד באה היצירה
 סבלניים להיות ולא להיכנע לא .יותר הרבה ונוראי הפיך בלתי מצב למנוע כדי ,עזרה

!לתופעה

יובל חסון: יוצרת

צילום: טכניקה



  להעלות היא היצירה מטרת

  תופעת את לתודעה

  ההולכת ,לסוגיה ,האלימות

  בחברה ומתגברת

 מלחמה .הישראלית

  יביאו ,ומיגורה באלימות

 וכחברה כפרט אותנו

 סובלני ,יותר טוב למקום

  היא האלימות" ומגובש

"הדמוקרטיה כרסום

אלימות זה לא מחשל  
זה מבטל

מאיה שניר: יוצרת

ציור על קנבס  : טכניקה
בצבעי אקריליק



 נועלים אנשים כיום

  מאחורי עצמם את

 פעם .ומנעול דלת

  פתוחות היו הדלתות

  לא אחד אף ,לרווחה

 שקיים ממה פחד

 מסמל המנעול .בחוץ

 גם אבל הפחד את

 האנשים את מסמל

  דעות על שננעלים

 הזמן הגיע .קדומות

.המנעולים את להסיר

מנעולים

בר רוזן: יוצרת

כרזה: טכניקה



 עלולה האלימות

 מסווה תחת להסתתר

 כמו .תמימות של

 עלינו .תינוק למשל

  מוטלת כחברה

 ,לתחקר האחריות

 בבעיה ולטפל לבדוק

.מהשורש

לעצור  -אלימות 
אותה בחיתולים

:יוצרים

אסף לביא ומאור נגב

'  קולאז–כרזה : טכניקה
מניירות עיתון על  

פוסטר



אלימות זו שטות

ולכל אחד יש אפשרות בחירה בין החלון הטוב לחלון הרע, החיים יהיו יותר טובים ללא אלימות

:יוצר

עידו שפירא

  כרזה: טכניקה

המשלבת צילום  
ועריכה  

בפוטושופ



 שלי היצירה של המסר

 לילדים להעביר הוא

  היא שאלימות ולמבוגרים

  אלא עדכני דבר לא

  כיום ,הרחוק לעבר שייכת

  בדרכים לנהוג ניתן

  התקשורת בנושא חדשות

.האדם בני בין

המכות

רותם ויזר: יוצר

כרזה: טכניקה



נפשה של ילדה
  רגשות את לצופה מראה היצירה .הוריהם מצד מהתעללות הסובל לנוער מתייחסת היצירה
 במקום ביטחון של וההרגשה מוכר לא למקום מהבית בריחה ,עצוב מבט ,המוכה הנערה

.הילד בנפש פוגעת האלימות .בביתה מאשר יותר ידוע לא

:יוצרת

טלי נטפוב

–ציור : טכניקה
רישום בעיפרון



  שני מראים אנו בעבודתנו

  המתרכז ,האחד :צדדים

 מסמל שאותו החיובי בצד

  ,העזים והצבעים הורד

  מסמלים אותו ,והשני

 הדם ,האפורים הצבעים

  ,בעבודתנו .הקטוע והגבעול

  את להראות רוצים אנו

  עליז עולם שבין הניגודיות

.וקודר אלים עולם לבין

בחרו צד

:  יוצרים

ש"דחבאורי שטרן ודניאל 

המשלבת צילום   כרזה: טכניקה

ועריכה בפוטושופ



 הצבעוני לעולם הדלת

  של המעורפל מעולם

.פתוחה עדיין סמים

כי אתה יוצר את  
...העולם שלך

אלדן סבה: יוצר

כרזה: טכניקה



  היתה היצירה מטרת

  אלימות שגם להראות

 סוג בעצם היא מילולית

  של שבסופו ,אלימות של

  לאלימות גם מביאה דבר

  צוירו לא במתכוון .פיזית

  כי ,לפה מסביב פנים

 יכולה המילולית האלימות

 מבוגר) אחד מכל לבוא

.(ילד או

אחד ביד, אחד בפה

אור בר: יוצרת

ציור: טכניקה



צבע מקור לשמחה

  על להתגבר שלי הדרך .ואלימות סמים ,שתייה י"ע מהמציאות לברוח רוצים בגילנו נוער בני
  אולי ציור דרך רגשותיהם את להעביר יתחילו אנשים שאם חושבת אני .ציור היא אלו קשיים

.מאלימות חופשי יותר עולם יהיה

:יוצרת

עדי פורת

ציור: טכניקה



 מדומה בטוח עתיד בציור

  שבעצם ,ניקיון לחברת

  ואת העתיד את מנקה

  המלוכלך החלון .הנוער

  ואת ההווה את מייצג

 הנקי והחלון היום המצב

  ואת העתיד את מייצג

  צריך שהוא כפי המצב

.להיות

עתיד בטוח

:יוצר

גל פרפיניאל

ציור: טכניקה



  טוב בין מאבק קיים תמיד

 ושלום אלימות בין ,לרע

  שנאה בין ומוות חיים בין

  אני .ויאנג יינג בין ואהבה

  ויהיה ינצח שהטוב מקווה

!לכולנו בטוח עתיד

2010

:יוצרת

קורשונובאולגה 

ציור: טכניקה



המרכז לחינוך לסובלנות -לא משחקים באקדחים 

!!זה תמיד יגמר רע, באקדח כי זה לא משחק" תשחקו"אל 

סער וייצמן: יוצר

:  טכניקה

שילוב בין –ציור 
עפרונות צבעוניים 

לצבעי מים



מעלימים את האלימות
  מתחרים אשר ,ולבן שחור ,מנוגדים בצבעים לבושים ילדים שני לראות ניתן ,מחד

 ידיהם .שלום יונת השלובות ידיהם באמצעות יוצרים הילדים ,מאידך  ."ידיים הורדת"ב
  .אישית-בין בתקשורת ובסיסיים חשובים ערכים במקורן המחזיקות ,יונים מפריחות
  כלי הפיכת –הימים אחרית חזון את המשקף ,ישעיהו מספר פסוק התמונה בתחתית

 המלחמות הפסקת ,ושלום שלווה ,שפע המסמלים חקלאות לכלי המלחמה
.הבאים לדורות השלום ושוחרת הנכונה הדרך הנחלת ,ובנוסף והסכסוכים

:יוצרים

פטרזיילנתיב לוי ואורי 

המשלבת  כרזה: טכניקה

צילום ועריכה בפוטושופ



עתיד ללא אלימות

עתיד ללא אלימות

:יוצר

דבאן'ג אסיל
 

:  טכניקה

ציור



לבחור מה מתאים לך

  מה לבחור רק צריך אתה .יותר יפה והעולם בטוח יהיה העתיד באלימות נשתמש לא אם
.לך מתאים יותר

:יוצר

פרחנביץולדי 
 

ציור: טכניקה



החיים הם לא תמיד אגדה

אנו   .כשמדפדפים אותם לפעמים הדפים טובים ולפעמים ההפך, החיים הם כמו דפים בספר
.תלוי בידינו ובדרך שאנו בוחרים ללכת בה הכל. מקווים שהחיים יהיו טובים

:יוצר

וועד סייד חוסיין

ציור: טכניקה



  האנשים בין הקשר

  תלוי - האחר של והקבלה

 כל לשינוי ניתן !בנו רק

.בכך נרצה עוד

סובלנות זה בידיים 
שלנו

רבי'גמוריה : יוצרת

המשלבת  כרזה: טכניקה

צילום ועריכה בפוטושופ



תחבק אותי

.  לפעמים הידיים מחבקות ולפעמים עוצרות אדם, לפעמים הידיים מכות אדם. יש הרבה אלימות
.בחרתי בידיים פעם חיבוק ופעם אלימות

:  יוצר

יעקב שורוק

:טכניקה

צילום



 לזעזע היצירה מטרת

  ואת בה הצופה את

 הנתון מול כולו הנוער

  לו קוראת .המחריד

  טוב עתיד למען לפעול

  המצב את ולשנות יותר

  הופכת בו הנורא

  בלתי לחלק האלימות

  ואת היום משגרת נפרד

  נסבלת הבלתי הקלות

!מתבצעת היא בה

לעצור את שעון 
הדמים

שיר בן אלי: יוצרת

המשלבת  כרזה: טכניקה

צילום ועריכה בפוטושופ



  את משקף הבית

  והחלון הפסימיות

  את משקפים ומראהו

  ניתן לאיפה ,האופטימיות

 הכפופה הדמות .להגיע

  ואילו הבעיה את מייצגת

  את העומדת הדמות

.להתקדם השאיפה

עתיד בטוח אינו 
בגדר חלום

:  יוצרת

אנסטסיה גולדברג

ציור: טכניקה



 פאזל כמו הוא העולם

  יש עוד כל .שלם

 והעולם אלימות

 שבו מהערכים מפורק

 ,לשלם נגיע לא

 נפסיק אם .לשלמות

 יוכלו האלימות את

 הפאזל של החתיכות

  את האחת להשלים

.השנייה

אם

עדי ארמה: יוצרת

כרזה: טכניקה



  המודעות העלאת

  על ,מילולית לאלימות

  יכולות שמילים כמה

  אף מסוים ובמובן לפגוע

...להרוג

מילים

מוריה דותן: יוצרת

המשלבת  כרזה: טכניקה

צילום ועריכה בפוטושופ



אלימות אינה פתרון למצוקה
 בימינו חיים רבים אנשים .בחלש לפגוע כדי זאת ומנצלים מאחרים יותר חזקים אנשים יש

  היא אלימות !והחיצוני הפנימי שלומם על שמאיימים חזקים אנשים שיש מכיוון ובאיום בפחד
  ,מולו להתמודד יכול שאינו אדם בבן פוגע חזק אדם שבן העובדה .החזק של חולשה הבעת

 !חולשה זוהי

:  יוצרת

טל בן שושן

:  טכניקה

כרזה



...אמאלההה

  ומחוצה ספר בבית שמפחדים רבים נוער בני רואה אני .ומחמיר הולך שלנו בחברה האלימות נושא
  בבית חדים חפצים והחזקת אלימות מקרי על בעיתונות קוראים אנחנו ,אלימים נערים ישנם .לו

  מסירת י"ע ,והרצח האלימות מקרי את למנוע שאפשר לומר רציתי בכרזה .יום-היום ובחיי ספר
.סמכות ומוקדי לרשויות המידע

:יוצרת

חלי אזולאי

:  טכניקה

כרזה



את לא אשמה

  משאיר האונס .אחת לכל לקרות ויכול מפחיד ,הרגיש הוא האונס נושא ,אלימות של הנושאים מכל
  בתמונה בחרתי .ופחד אשמה חשות הן .להן קרה מה לספר מפחדות נשים .ובנפש בגוף טראומה

.יום יום זה עם שמתמודדות ,הנשים של הפחד את להמחיש כדי ,פיה את "סתמו"ש אישה של

ענבל : יוצרת
קורדובה

:  טכניקה

כרזה



  מאות על שומעים אנחנו

  של בשנה ומקרים אסונות

  אלימות ,ילדים הכאת

  !ילדים כלפי

  !!!דייייי כבר מספיק

 לילדים מגיע לא לדעתי

  אליהם שיתנהגו

  הכול בסך הם .באלימות

  אני .ואהבה חום רוצים

  שלא ילדים על מרחמת

  הדברים את מקבלים

  צריך ילד שכל הבסיסיים

.לקבל

!אסור להרים ידיים

רחל ביתן: יוצרת

כרזה: טכניקה



בכרזה המסר

אלימות

לאה יעקובוב: יוצרת

כרזה: טכניקה



...סרט לא זה

 חיים נוער בני אלפי

בפחד

...זה לא סרט

יוספובקארין : יוצרת

כרזה: טכניקה



  הפוסטר את התחלתי

  שרציתי במחשבה

 שהמסר .חמור משהוא

  לא שיבינו ,ייקלט

 באלימות להשתמש

.הסוגים מכל

'עד ת' א-אלימות מ

לינוי טולדו: יוצרת

כרזה: טכניקה



 מילים משחק בכרזה

 ריבוי שיוצר ואותיות

 :האזהרה .משמעויות

  אלימות בו שיש עולם

 .להימחק ,להעלם עלול

  :לעשות שצריך המעשה

  לאלימות לשתוק לא

  שלא כדי (דום להאלם)

  על בנויה הכרזה .יעלם

  מנוכר עולם בין ניגוד

.שמח לעולם

מעלימה   -אלימות 
את העולם

עמית ליטבק: יוצר

כרזה: טכניקה



אלימות נגד נשים

  כל של אכפתיות ללא אך ,למגר מנסים כחברה שאנו ,נשים נגד האלימות נושא את ולהציף להעלות ניסיון
  !המוכות הנשים של צעקתן את ולצעוק לזעזע ניסיתי התמונות סדרת בעזרת .ייפתר לא הנושא מאיתנו אחד

.התופעה את למגר שנצליח בתקווה

צילום: טכניקה      שובל פרץ: יוצרת



!אתה לא לבד? נפגעת

 זה אם בין .הזנחה ,התעללות ,מילולית אלימות ,פיסית אלימות :שונות צורות במשפחה לאלימות
.סיוע לקבל חשוב ,אחת פעם רק קרה זה אם ובין ,רחוקות לעתים קורה

:  יוצרת

אנובאולאה 

:  טכניקה

כרזה



  נחרב חינם שנאת על

המקדש בית

דמי אחיך זועקים

גורבונובמקסים : יוצר

ציור פחם על  : טכניקה
נייר



  את מסמלת היד

 .ילדים כלפי האלימות

 שמשאירה אלימות

  לכל והשפלה צלקת

  להעביר בחרתי .החיים

  ולא בצילום המסר את

 מסמל זה כי בציור

  המציאות את ומראה

 מוכים ילדים אצל

  האלימות את שחווים

.יום מידי והכאב

צלקת לכל החיים

:  יוצרים

בוליסואורי  בנקיןגל 

צילום: טכניקה



  אנו כי לכולם ידוע

 :באלימות מוקפים

  ,חברתית אלימות

 ואלימות גופנית אלימות

  את יצרתי לכן .מילולית

  יד רואים שבו הזה הציור

 חזק גבר של גדולה

 משערותיה אישה תופס

 שהאישה עד ,בכוח

  קצוות ואפילו בוכה

. בידו נשארו משערה

אישה אלימות נגד 

:  יוצרת

עאבד מרוה

ציור: טכניקה



 ,מנצח אין באלימות

.שמתפתח כאב רק

באלימות אין  
מנצח

קסלסיעמרי : יוצר

ציור פחם על  : טכניקה
נייר



  נגד בקול קריאה

  האלימות תופעת

 השתיקה וכנגד

 הגיע .בציבור הקיימת

 בקול לקרוא הזמן

  את למגר כדי ולפעול

  יש .האלימות תופעת

 בין ביצירה ניגוד

 לבין הקול הרמת

 לבין .היד הרמת

 לבין הקול הרמת

 משחק .האילמות

.במילים אותיות

לא עוד אילמות 
לאלימות

מנחם מנדל בנאי: יוצר

כרזה: טכניקה



  כי ,פה להאט צריכים

 סמל מרימים אנו

  ,העדות להתאחדות

  התאחדות גם שמסמל

.האלימות נגד

האט

יר'נסרין ח: יוצרת

ציור: טכניקה



  בציור גדול חלק צופהל

  מה להסביר עליו .זה

  הכנסתי .רואה הוא

  פישר ר"ד את ושילבתי

 ששניהם ,בטוח ועתיד

 כמו .זו לתחרות תרמו

 יונה רואים ,כן

 ,השלום שמסמלת

 כוח שמסמל גדול ונשר

.והגנה

עתיד

רואה דאהר: יוצרת

ציור: טכניקה



אפוקליפסה

  נפגע השמאלי הנער .אפשרי גבול כל עוברת והאלימות קצת עוד - המצב את מסמלת השקיעה
  מתאר המיקום .עזרה לו מציע ,עמנו של העתיד שהוא ,בהרבה ממנו קטן ונער ,מאלימות כתוצאה

.צפת של העתיקה בעיר ,ריאליסטי מקום

:  יוצר

יובל כחלון

:  טכניקה

HDRצילום  



כולנו

.אדם בני כולנו אבל ,שונים כולנו .הכרחיים לא הם ,שונים אנשים בין ריבים

:  יוצרות

ירגן  'רינה קוצ
ונסטיה אנטונוב

כרזה: טכניקה



  באלימות נמשיך אם

 העולם את נהרוס

שלנו העתיד ואת

אלימות תהרוס  
עולם'ת

גאולה משרוב: יוצר

ציור: טכניקה



החיים

  שאני המוסיקה אם גם .המוסיקה דרך "מעביר" אני שבי והאלימות האגרסיות כל את
.שלווה בי ונוטעת אותי מרגיעה היא ,אלימה משמיע

:  יוצר

אברהם פרדה

ציור: טכניקה



בכרזה המסר

אלימות בין בני 
נוער

טליה אמינוב: יוצרת

כרזה: טכניקה



 עזוב היום שלנו הנוער

  ונמצא מהתמימות

 הסמים בעישון

  שאני מה .והסיגריות

  את זה להעביר רוצה

  ,נמצאים שבו הלחץ

  מה בגלל אבוד שאתה

 הגיע ,עושה שאתה

  .מזה לצאת הזמן

  בטוח יותר לעתיד

.נקי יותר והרבה

חופשייה מסמים

טל דרור: יוצרת

המשלבת  כרזה: טכניקה

צילום ועריכה בפוטושופ



תודה לכל המשתתפים

בטוחים שתמשיכו להיות 
שגרירים נאמנים ליצירת 

בטוחעתיד 


