תחרות ציורי הילדים
"פוסטר השלום" תשנ"ד
"העולם שלנו הוא העתיד שלנו"
מוצ"ש ו' כסלו תשע"ד – 31..11.9

מתנ"ס לב הגבעה
כתיבה ,עריכה והפקה :עדי אריאלי
צילומים ומצגות :דוד אביטל

צילומי ילדים ציירים מהתערוכה המקדימה

טקס "פוסטר השלום" –
 -9.11.13הנחיית הערב –
יעקב יניב
ערב טוב קהל נכבד ,וברוכים
הבאים.
שמי יעקב יניב ,ואני חבר
במועדון ליונס ראש העין.
ארגון
ארגון הליונס הוא
המתנדבים הגדול בעולם,
מושבו בארה"ב ,ויש לו נציג
באו"ם .מועדון ליונס ראש העין
הוא מועדון קטן ,אבל פעילותו
למען הקהילה רבה מאוד.
בהמשך נוכל לראות במצגת
מקצת מפעילות המועדון.
אני מבקש מכולם לכבות מכשירי טלפון ניידים ("ממני תראו וכך תעשו")
ערב טוב לראש העיר היוצא ,מר משה סיני.
ערב טוב לראש העיר הנבחר ,מר שלום בן משה.
ערב טוב לנציג נציב הליונס בישראל ,מר אמנון אלתר.
ערב טוב לאבינועם טובים ,יו"ר רשת המתנ"סים ,ולגברת עדית בוקאי,
.
מנכ"לית רשת המתנ"סים.
ערב טוב לכל המכובדים מעיריית ראש העין וממועצת העיר.
ערב טוב לחברי הליונס ממועדון ראש העין ומהמועדונים האחרים ולכל
האורחים שכיבדו אותנו בנוכחותם הערב .
ואחרונים אחרונים חביבים ,ערב טוב לתלמידים ,מציירי הפוסטרים,
להוריהם ולנציגי בתי הספר.
בהמשך הערב ,אזמין מספר מכובדים לברך .אנא ,הסתפקו בפנייה:
"מכובדיי כולכם".
נפתח את הערב ,כמקובל במועדוני ליונס ,בתפילה לשלום .הקהל
מתבקש לעמוד! (הקראת התפילה ע"י טומי ברק )

תודה לטומי ברק ,הקהל
מתבקש לשבת!
לפתיחת הערב אני מזמין
לבמה את נשיא מועדון
הליונס ,עו"ד מאיר ברנע,
מאיר,
לברך אותנו.
בבקשה.

דבר הנשיא – עו"ד מאיר ברנע
מכובדיי כולכם,
אנו מודים לכם על השתתפותכם עמנו באירוע השנתי של בחירת פוסטר
השלום בראש העין ,כחלק מהתחרות הארצית והבינלאומית ,שמטרתה
להביא לידי ביטוי את חזונם של בני הנוער בעולם בנושא השלום.
בראשית דברי ,אבקש לברך את מר שלום בן משה עם בחירתו לראש העיר
הבא של ראש העין .הצלחתך הינה הצלחת כולנו .במהלך שבע שנות קיום
מועדון הליונס בראש העין זכה המועדון בשיתוף פעולה הדדי והדוק בין
המועדון לבין גופי העירייה השונים .זכינו לסיוע מלא מצד כל בעלי
התפקידים בעירייה בכל הפעילויות בעיר ,החל מראש העיר וכלה בעובדי
העירייה שנרתמו לעזור לנו .אנו תקווה כי בתקופת כהונתך יהודק הקשר
לטובת העיר ותושביה וכי נוכל לכלול אותך בין ידידי המועדון.
לאלה מביניכם אשר עדין לא מכירים את מועדון הליונס בראש העין מספר
דברי הסבר:
מוע דון הליונס בראש העין הוקם לפני כשבע שנים על ידי תושבי העיר,
אשר רצו לשלב פעילות קהילתית התנדבותית עם פעילות חברתית בקרב
חברי המועדון.
מועדון הליונס בראש העין נכלל בין  13מועדוני הליונס בישראל והינם חלק
מתנועת הליונס העולמית .המועדונים פרוסים על  602מדינות כאשר לכולם
אותן מטרות :לסייע בהתנדבות לפעילות קהילתית מקומית בצד פעילות
התנדבותית עולמית.
בין הפעילויות של המועדון בראש העין ניתן למנות פעילויות כגון :אימוץ
וסיוע לעדה האתיופית בראש העין (סיוע לתלמידים בלימודיהם ,עריכת ימי
כיף וטיולים לבני העדה וכדומה) ,פרויקט "הנואם הצעיר" שמטרתו לקדם
את אומנות הנאום בקרב בני הנוער ,התרמות דם בין התושבים ,פרויקט
איתור "עין עצלה" בגני הילדים ,סיוע למחלקת הרווחה בפרויקט נאמני
תעסוקה ועוד ועוד .פרויקט פוסטר השלום הינו אחד מהפרויקטים הארציים
שהנציבות הישראלית עורכת באמצעות המועדונים השונים .בתום דבריי
תוכלו לצפות במצגת קצרה על פעילות המועדון שערך חברנו ,דוד אביטל.
מועדון הליונס מעוניין להרחיב את שורותיו ופותח את דלתו לכל אחד אשר
מעוניין להעניק לטובת הקהילה בעיר במסגרת וביחד עם חברים נוספים.
כל אחד החפץ להצטרף אלינו מוזמן לפנות אלי ,או לכל אחד מאיתנו,
לשם יצירת הקשר הראשוני עם המועדון.
עם סיום דברי ,עלי לציין לשבח את הנשיא היוצא של המועדון ,ד"ר עדי
אריאלי ,אשר הוביל את הפרויקט של פוסטר השלום מתחילתו ועד סופו.
כל הכבוד!

אני תקווה כי תיהנו מערב זה ואני מאחל הצלחה לכל המשתתפים
הצעירים.
תודה לנשיא המועדון  ,מאיר ברנע,
נקרין עתה מצגת של  5דקות על מגוון הפעילות של המועדון שהוכן ע"י
מזכיר המועדון דוד אביטל .תודה לדוד.
אני מזמין לבמה את הרקדניות של בית הספר למחול "לב הגבעה"
בניהולן של מיכל וסיגל ,הרקדניות מכיתות ה' – ו' יבצעו את ריקוד
ה"טרנטלה".

תודה לרקדניות החמודות .אני מזמין את מיכל וסיגל לבמה לקבלת
תעודת הוקרה .את התעודה יעניקו נשיא המועדון ,עו"ד מאיר ברנע ,ויו"ר
הועדה לפוסטר השלום ,ד"ר עדי אריאלי ,מי שארגן את פרויקט פוסטר
השלום בחמש השנים האחרונות,

יו"ר הועדה לפוסטר השלום ,ד"ר עדי אריאלי מוזמן לשאת את דבריו:

דבר יו"ר הועדה לפוסטר השלום –
ד"ר עדי אריאלי
ערב טוב מכובדיי כולכם,
בשיתוף פעולה הדוק עם אגף החינוך אנחנו מארגנים
פעילות חינוכית בבתי הספר .תחרות פוסטר השלום
היא דוגמה טובה לפעילות זו .בהמשך השנה נקיים גם
תחרות נואמים צעירים ,ונכשיר ילדים למצות נושא
אקטואלי ב  5-דקות בלבד.
התכנסנו הערב לאירוע חגיגי ומיוחד .כמו בכל שנה
משתתפים מועדוני הליונס בתחרות הבינלאומית של

"פוסטר השלום" .התחרות החלה לפני  55שנים בשנת  ,8811והיא נוסדה כדי
לאפשר לילד ים לבטא את רגשותיהם בנושא השלום בעולמנו .עד היום
השתתפו בתחרות למעלה מארבעה מיליון ילדים מ  851 -מדינות .דווקא
בימים אלה של כמיהה לשלום יש חשיבות רבה לשלב תלמידים ,בני כל
העמים וכל הדתות ,בפרויקט.
הנושא השנה הוא" :העולם שלנו הוא העתיד שלנו" ,והרי כל אחד מאיתנו
חולם על עולם עתידי של שלום ומדמיין אותו .הילדים היו צריכים להתייחס
לכל גיליון הציור ,להתמקד בנושא ,להתמקד במסר שהם רוצים להעביר.
הכללים להכנת הציור היו ברורים וחד משמעיים ,והמורות לאומנות הונחו
לפיהם.
השנה השתתפו בתחרות  81בתי ספר :צורים ,טל ,אוהל שלום ,אוהל שרה,
נווה דליה ,אורנית ,אשכול ,אולפנת זבולון ,חטה"ב גוונים וחטה"ב היובל.
למרות מגבלות הזמן ,עקב חופשת החגים הארוכה ,נרתמו המורות לאומנות
לפרויקט ,ועל כך תודתנו להן .משתתפים בתחרות  33פוסטרים.
כשהתלמידים ניגשו להכין את פוסטר השלום היה עליהם להבין מה הוא
פוסטר? פוסטר הוא כרזה או מודעה או פלקט המוצג על לוח מודעות,
בעיתונים ,בשבועונים או בשלטי חוצות .גם בול הוא מעין פוסטר מוקטן ,ואכן,
הציור שייבחר במקום הראשון בעולם יהפוך להיות בול שנתי של האו"ם
לכבוד יום השלום הבינלאומי( .אגב ,בשנת  5110נבחר הציור מישראל
למקום הראשון ,והילדה מערד נסעה לאו"ם להשקת הבול ב  58.8.5110-ואף
זכתה בפרס כספי משמעותי).
הציורים שקיבלנו היו מדהימים ,והם מעידים על יוצריהם ,ברוכי הכישרון .רק
לאחר לבטים רבים נבחרו הפוסטרים המצטיינים ע"י חבר השופטים .שני
הפוסטרים שזכו במקום הראשון ,יי שלחו לתחרות הארצית ופוסטר נוסף צוין
לשבח .תודתי לצוות השופטים על עבודתם המסורה.
י"ח כסלו תשע"ד.
,58.88.83
התחרות הארצית תתקיים ביום חמישי
באוניברסיטת תל אביב באולם בר שירה .שני הזוכים במקום הראשון ,בני
משפחותיהם ונציגי בתי הספר מוזמנים לתחרות .הזמנות יישלחו במייל לבתי
הספר.
זו הזדמנות נאותה להודות לכל מי שנטל חלק בתחרות מרשימה זו :אגף
החינוך ,מנהלי בתי הספר ,המורות לאומנות ,הילדים הציירים .ההורים ,חברי
מועדון הליונס ,הרקדניות של בית הספר למחול "לב הגבעה" ,זוג הרקדנים

מ"תזוזה" –להקת לב הגבעה ,להקת צעירי ואפרוחי ראש העין ,מתנ"ס לב
הגבעה ,הטלוויזיה הקהילתית ואחרונים חביבים :חברנו אבנר חתוכה וחברתנו
דורית אמיר.
תודה לכם ,קהל נכבד ,וערב מהנה ומרשים.

תודה ליו"ר הועדה לפוסטר השלום ,ד"ר עדי אריאלי ,ואני מתכבד להזמין
לבמה את ראש העיר היוצא ,מר משה סיני ,לברך אותנו ולקבל תעודת
הוקרה מהמועדון .משה בבקשה.

תודה למשה סיני ,ועתה אני מזמין לבמה את ראש העיר הנבחר ,מר
שלום בן משה ,לברך אותנו .שלום ,בבקשה.

תודה לראש העיר ,מר שלום בן משה .עכשיו אני מזמין לבמה את להקת
צעירי ואפרוחי ראש העין בניהול מתנ"ס לב הגבעה .הבמאי הוא תמיר
קמחי ,והמנהל המוסיקלי הוא מירון מניסטר .השיר שנשמע הוא" :מכתב
לאחי" .המילים מאת קובי אפללו .קבלו באהבה את להקת צעירי ואפרוחי
ראש העין.

תודה ללהקת צעירי ואפרוחי ראש העין  ,הילדים החמודים שעתידם עוד
לפניהם .אני מזמין לבמה את הבמאי ,תמיר קמחי ,לקבלת תעודת הוקרה
ללהקה .את התעודה יעניקו נשיא המועדון ,עו"ד מאיר ברנע ,ויו"ר הועדה
לפוסטר השלום ,ד"ר עדי אריאלי.

ואני מזמין לבמה את נציג נציב
המחוז ,מר אמנון אלתר לשאת
ברכה .אמנון ,בבקשה.

תודה לנציג נציב המחוז ,מר אמנון
אלתר ,ואני מזמין לבמה את מנהל
אגף החינוך בעירייה ,מר אבי
קמינסקי .לברך אותנו .זו ההזדמנות

לציין את שיתוף הפעולה
הפורה בין מועדון הליונס לבין
עיריית ראש העין בכלל ואגף
החינוך בעירייה בפרט .בזכות
שיתוף פעולה זה יוצאת העיר
נשכרת .אבי ,בבקשה.
תודה למנהל אגף החינוך
בעירייה ,מר אבי קמינסקי,
ואני מתכבד להזמין לבמה את
הייצוגית
המחול
להקת
"תזוזה" – לב הגבעה"
בניהולו האומנותי של שלומי אלימלך .הם יופיעו בריקוד "ישראלית".

תודה ללהקת המחול הייצוגית "תזוזה" – לב הגבעה" .שלומי אלימלך
מתבקש לעלות לבמה לקבל תעודת הוקרה.

בטרם נמשיך ,אנחנו מרגישים רצון וצורך להודות לאריאלה ברוורמן,
מנהלת מתנ"ס לב הגבעה ,ולצוות העובדים :מירה רומנו – המזכירה,
שרית אחרק – אם הבית ויוסי קראוני – אב הבית.
זו גם ההזדמנות של מועדון הליונס בראש העין להודות לצוות הטלוויזיה
הקהילתית המלווה את פעילות הליונס לכל אורך השנה :חיים בירן ודוד
אביטל ,תודה לכם!
ועכשיו ,יש לי הכבוד והעונג להזמין את כל הילדים הציירים לעמוד
לקבלת תעודת השתתפות בתחרות פוסטר השלום .השנה משתתפים
בתחרות  30בתי ספר :צורים ,אולפנת זבולון ,אשכול ,טל ,אוהל שלום,
אוהל שרה ,נוה דליה ,ביה"ס לאומנויות באורנית ,חטה"ב גוונים וחטה"ב
היובל.
כאן עלינו לציין כי הזמנת הערב ,וכל התעודות המקסימות שהילדים
יקבלו ,הן פרי עבודתה המסורה של חברתנו ,דורית אמיר ,ועל כך נתונה
לה תודתנו .תודה רבה ,דורית.
שני הפוסטרים שזכו במקום הראשון יישלחו לתחרות הארצית ופוסטר
נוסף יצוין לשבח .תודתי לצוות השופטים על עבודתם המסורה .התחרות
הארצית תתקיים ביום חמישי  .63.33.31הזוכים במקום הראשון ,בני
משפחותיהם ונציגי בתי הספר מוזמנים לתחרות( ,הזמנות יישלחו במייל
לבתי הספר).
אני מזמין לבמה את נשיא המועדון ,מאיר ברנע  ,ואת יו"ר הועדה ,ד"ר
עדי אריאלי ,לחלוקת התעודות.
תחילה אני מבקש לבמה את נציגי בתי הספר המשתתפים לקבלת
תעודת הוקרה לבית הספר ולמורה לאומנות:

אני אקרא עכשיו בשמות הילדים ,לפי סדר מספרי ,לקבלת תעודת השתתפות
בתחרות פוסטר השלום  .הילד הצייר מתבקש לעלות לבמה לקבלת התעודה .על
המסך יוקרנו הציורים של הילדים שעולים לקבל את התעודה

רשימת הילדים לציורי פוסטר השלום 3.33.31
מס'
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31
38

יעל תלם
נטע בן -חיים
ליאל אברהם
שירה יהוד
תומר וייסלר
מתן כהן
אליה אברהם
עידו גרטמן
מתן זריהן
תמר הר -זוהר
תמר זוהר
שובל אברהם
אופיר חלה
תמר שרעבי
נבו בן זאב
שיר פנחס
אלעד מחלב
שחר משה
טליה עובד
חנה בינפילד
טליה מקייטן
מתן מלמד
שקד לוי
אור שחר
אברהם ים
אשר מששה
נופר פארי
דניאל נוימן
שירה גראור
ברק פרץ
יעל גרובר

אורנית
צורים
אוהל שרה
אולפנת זבולון
חט"ב היובל
אשכול
אוהל שרה
אורנית
אורנית
חט"ב היובל
חט"ב היובל
צורים
אוהל שלום
אוהל שרה
חט"ב היובל
אולפנת זבולון
אוהל שלום
אולפנת זבולון
אוהל שרה
אשכול
צורים
אוהל שלום
גוונים
אוהל שלום
גוונים
אוהל שלום
טל
אורנית
טל
טל
גוונים

עכשיו אקרא בשמותיהם של שני תלמידים שהגישו ציוריהם באיחור בגלל
השתתפותם בטיול שנתי ,והשופטים הסכימו לקבלם לתחרות:
 .3עדי פתאל מבית הספר נווה דליה.
 .6טל קמה מבית הספר נווה דליה.
עכשיו אקרא בשם התלמידה שציורה זכה בציון לשבח .התלמידה
מתבקשת להגיע לבמה לקבלת התעודה ,והיא תספר לנו בקצרה על
ציורה.

ליאל אברהם מבית הספר אוהל שרה

(ציור מס' )1

ועתה אנו מגיעים לגולת הכותרת של הערב :שני הציורים
שזכו במקום הראשון .ציורים אלה נבחרו לייצג את מועדון
ליונס ראש העין בתחרות הארצית.
אני מבקש מראש העיר ,מר שלום בן משה ,ומנציג נציב ליונס ,מר
אמנון אלתר ,להצטרף לנשיא המועדון וליו"ר הועדה להענקת
התעודות .הילד הצייר מתבקש להגיע לבמה לקבלת התעודה
ולספר לנו בקצרה על ציורו.

טליה מקייטן מבית הספר

צורים( .ציור מס' )63

"העולם שלנו הוא העתיד שלנו

טליה עובד מבית הספר אוהל

שרה( .ציור מס' )33

תודה לכולם על ההקשבה .תם טקס פוסטר השלום
 .603326036הקהל מתבקש לקום לשירת התקווה !!!

כותבים עלינו בעיתונות המקומית

ההזמנה לתחרות הארצית של פוסטר השלום

פוסטר השלום – התחרות הארצית
אוניברסיטת תל-אביב 31.11.12
יצגו את המועדון בתחרות הארצית :נשיא המועדון ,עו"ד מאיר
ברנע ,יו"ר הועדה לפוסטר השלום ,ד"ר עדי אריאלי,
ומזכיר המועדון ,דוד אביטל

ברכת הנציב -רמי אפרתי

ברכת יו"ר הועדה  -יונינה פוקס

ברכת ראש עירית גבעתיים  -רן קוניק

ברכת יו"ר חבר השופטים  -בן עמי עמיאל

חבר השופטים

טליה מקייטן

טליה עובד

שלל הופעות

ציוו לשבח

מקום שלישי

ציוו לשבח

מקום שני

מקום ראשון

הילדים המציירים

שלבים בארגון התחרות

למנהלי בתי הספר שלום רב,

הנדון :תחרות ציורי הילדים "פוסטר השלום" תחת הכותרת :העולם שלנו
הוא העתיד שלנו"1
ראשית ,הרשו לנו לאחל לכם ,לצוותים החינוכיים ולילדים שנת הצלחה ושגשוג ,שנת בריאות
ואושר ,ובעיקר  -שנת שלום ואחווה1
בשנים האחרונות השתתפו בתחרות פוסטר השלום כמעט כל בתי הספר היסודיים וחטיבות
הביניים בעיר 1על כך אנחנו מודים למנהלי בתי הספר ולמורות לאומנות שנרתמו לפרויקט חינוכי
חשוב זה ,הפועל בברכת הפיקוח על הוראת האומנות1
מצ" ב דפי ההנחיה והתנאים להשתתפות בתחרות 1גיליונות ציור ומדבקות יימסרו למורות
לאומנות ע"י חברי ליונס 1על סמך ניסיון השנים האחרונות אנחנו מוצאים לנכון להבליט מספר
הדגשים :יש להקפיד על עמידה בתנאי התחרות עפ"י המפורט בחוזר המצורף כדי למנוע
פסילת ציורים לתחרות הארצית .לדוגמה :אין להשתמש בציורים באותיות ,במילים ,
בסממני זיהוי כמו דגלים וכו' ...כל ציור חייב להתבצע ע"י תלמיד אחד ,וכו'...
כל בית ספר יבחר לתחרות את שלושת הפוסטרים הטובים ביותר והמתאימים ביותר לטעמו1
הפוסטרים יהיו ממוסגרים ומוכנים לתלייה ויימסרו עם סטנדים להצגתם 1הפוסטרים ייאספו
מבתי הספר ע"י העירייה בתאום מראש ,ויוחזרו ע"י העירייה בתום התחרות 1מסירת הפוסטרים
לתחרות המקומית תהיה בראשית חודש נובמבר ,והתחרות המקומית תתקיים במוצ"ש 1 31..1.9
התחרות הינה בחסות ראש העיר ומנהל אגף החינוך בעירייה ,וההזמנות יוצאו בחודש נובמבר1
כל המשתתפים בתחרות יקבלו תעודת השתתפות 1פוסטר שייבחר לתחרות הארצית לא יוחזר!
בתודה ובברכה
ד"ר עדי אריאלי
יו" ר ועדת פוסטר השלום

מאיר ברנע
נשיא המועדון

אל:
הנהלת בי"ס _______________

הנדון :תחרות בינלאומית של ארגון הליונס בנושא "פוסטר השלום" – 11.9411./
כבכל שנה משתתפים מועדוני ארגון הליונס הבינלאומי – מחוז  821ישראל בתחרות הבינלאומית של פוסטר השלום.
ארגון הליונס פונה אליכם  ,מנהלי בתי הספר ומזמין את תלמידי ישראל להשתתף בתחרות לעיצוב כרזת "פוסטר
השלום"  ,שהנושא השנה "העולם שלנו הוא העתיד שלנו".
אגוד מועדוני הליונס בישראל פועל בתחומים שונים ומגוונים לעזרת הקהילה :עזרה לעיוורים ,לבית ספר לחרשים
אילמים ,תמיכה במועדוניות ,בר/בת מצווה לילדים במשפחות מעוטות יכולת ,רכישת מתקנים וציוד לבתי חולים ,מתן
מלגות לתלמידים מצטיינים  ,יציאת נערים ונערות כשגרירים למחנות נוער ברחבי תבל וקיום מחנה נוער בינלאומי
בארץ ,איכות הסביבה" ,פוסטר השלום" ,המהווים חלק מהפרויקטים המקומיים והארציים של הליונס.

תחרות

בינלאומית

"פוסטר

השלום"

–

הנושא

"העולם

שלנו

הוא

העתיד

שלנו"

החל משנת  8811עור ך ארגון הליונס הבינלאומי בין מועדוניו הפזורים על פני הגלובוס את תחרות ציורי ילדים
"פוסטר השלום".
התחרות נוסדה בכדי לאפשר לילדים לבטא את רגשותיהם בנושא השלום בעולמנו  .מחוז  821ישראל משתתף בתחרות
הבינלאומית ,ומזמין תלמידים בגילאי  88 - 13לקחת חלק פעיל בתחרות.
עד היום השתתפו בתחרות כארבעה מיליון ילדים מקרוב ל  811מדינות.
בימים קשים אלו של כמיהה לשלום ורגיעה אנו רואים חשיבות רבה לשילוב תלמידי מערכת החינוך ,בני כל הדתות,
בפרויקט חשוב זה .
בשיתוף פעולה עם משרד החינוך ובעזרתכם נצליח להוציא התוכנית אל הפועל.
תנאי השתתפות בתחרות:
 תחרות פוסטר השלום היא תחרות של ארגון הליונס ורק מועדון ליונס יכול להיות ספונסר של המשתתפים בתחרותהמקומית.
 התחרות פתוחה לבני נוער בגילאי  81 ,82 ,88שנולדו בין ה .1 -בנובמבר  1111עד  .1בנובמבר  1111כולל. ככלל ,ניתן לקבל גליונות מהמועדון המלווה1במקרים בהם הציור יבוצע על גליון ציור אחר המידות שלו יהיו:
רוחב מ  55ס"מ ועד  01ס"מ
ציור עומד
או שוכב

גובה מ 11ס"מ ועד  51ס"מ

 אין לשים רקע נוסף או מסגרת כל עבודה חייבת להיות של ילד אחד בלבד ,אין אפשרות לעבודה משותפת העבודה המוגשת חייבת להיות מקורית ובציור בעבודת יד ,לא יתקבלו עבודות שנעשו על מחשב ,תמונות ,תצלומיםו/או העתקים.
 ניתן לצייר לרוחב או לגובה. סוגי חומרים אפשריים לביצוע הפוסטר: +גיר,פחם ,צבעי עפרון ,צבעי פסטל ,עטי סימון ,צבע ,עפרונות ועטים
 +שימוש בגיר ובפחם מחייב איטום הציור בחומר משמר (ספריי מיוחד השומר על הצבע)
 +אין לניילן את הציורים
 +עבודות תלת מימדיות לא תתקבלנה ,לא יהיה דבר מודבק או מוצמד לעבודה בכל דרך שהיא
 שימוש במספרים ו4או אותיות ,בכל שפה שהיא ,בחזית הפוסטר אסורים1 חתימת הצייר אפשרית רק בגב הציור. העבודה צריכה להתבצע על נייר גמיש על מנת שניתן יהיה לגלגלו לתוך גליל בעת משלוח. אין לקפל את הפוסטר. יש לצרף מדבקה (שתסופק ע"י נציג המועדון) לצידו האחורי של הפוסטר עם פרטים מלאים וחתימת ההורים .לאיתקבל פוסטר ללא המדבקה.
הפוסטר נבחן על פי מקוריות הרעיון ,הערך האמנותי ואיך הנושא בא לידי ביטוי1
מסירת הפוסטרים לתחרות המקומית :עד  1לנובמבר 11.9
פרסים:
הפרסים שיזכו האומנים הצעירים שעבודותיהם יגיעו לתחרות העולמית :
 +הפוסטר שיזכה בתחרות העולמית יזכה את יוצרו בנסיעה לטקס חלוקת הפרסים שיערך בניו יורק ביום הליונס
הבינלאומי וכן בפרס כספי של  $5,111תעודת הוקרה ומגן .
 21 +פוסטרים נבחרים נוספים יזכו את יוצריהם בתעודת הוקרה ובפרס כספי של  $511לכל אחד .
 +כל המשתתפים בתחרות יקבלו תעודות הוקרה
לשאלות נוספות ניתן לפנות לחתום מטה.

נציג המועדון  -הספונסר:
מועדון :ליונס ראש העין
שם :ד"ר עדי אריאלי טל111-1219/11 :
דוא"לaadi.ariely@gmail.com :

24.10.13

תחרות ציורי הילדים -פוסטר השלום – תשע"ד
למנהלי בתי הספר ולמורות לאומנות שלום רב ,
את ההזמנות לתחרות "פוסטר השלום" לשנת  31124311/תקבלו בראשית
חודש נובמבר .אנא ,דאגו להעביר את ההזמנות גם לתלמידים המשתתפים
ולהוריהם וגם למורה לאומנות.
נשמח לראות בטקס את הילד4ה ואת ההורים (הילדים יעמדו במהלך התחרות
לפני ציוריהם) ואת נציגי בית הספר.
אנו רואים בפרויקט חוויה אומנותית ומסר לשלום עולמי ,והתחרות היא רק
מכשיר להשגתם.
כפי שסוכם ,יש להגיש את הציורים כשהם ממוסגרים .על גב הציור יש להדביק
את המדבקה עם פרטי הילד המצייר ובחתימת ההורים .כמו כן יש להדביק דף
קצר ,ובו הסבר של הילד לגבי הציור שלו(.נא להקפיד על ציון שם הילד בכתב
יד ברור במדבקה)
את הציורים הממוסגרים ואת הסטנדים יש להפקיד ביום ג'  3.11.12בבוקר השכם
בסוכת השומר .החתום מטה יעבור בין בתי הספר ויאסוף את הציורים.
התחרות תתקיים במתנ"ס לב הגבעה במוצ"ש –  3.11.12בשעה .31.21
תודה על שיתוף הפעולה .מאחלים לכם הנאה מפרי עבודתם של תלמידיכם.
נמשיך בפרויקט גם בשנים הבאות.
בברכה
דר' עדי אריאלי
יו" ר ועדת פוסטר השלום
העתקים :מאיר ברנע – נשיא המועדון
חברי המועדון

1.11.13

תחרות ציורי הילדים -פוסטר השלום – תשע"ד
למנהלי בתי הספר ולמורות לאומנות שלום רב ,

ההזמנות

הקשיחות

לתחרות

"פוסטר

השלום"

לשנת

 31124311/נמצאות באגף החינוך בתאים של בתי הספר .אנא ,דאגו
להעביר את ההזמנות גם לתלמידים המשתתפים ולהוריהם וגם
למורה לאומנות.
נשמח לראות בטקס את הילד4ה ואת ההורים (הילדים יצטלמו
במהלך התחרות עם ציוריהם) ואת נציגי בית הספר.
אנו רואים בפרויקט חוויה אומנותית ומסר לשלום עולמי ,והתחרות
היא רק מכשיר להשגתם.
כפי שסוכם ,יש להגיש את הציורים כשהם ממוסגרים .על גב הציור יש
להדביק את המדבקה עם פרטי הילד המצייר ובחתימת ההורים .כמו
כן יש להדביק דף קצר ,ובו הס בר של הילד לגבי הציור שלו(.נא
להקפיד על ציון שם הילד בכתב יד ברור במדבקה)

את הציורים הממוסגרים ואת הסטנדים יש להפקיד
ביום ג'  3.11.12בבוקר השכם בסוכת השומר .החתום
מטה יעבור בין בתי הספר ויאסוף את הציורים.
תודה על שיתוף הפעולה .מאחלים לכם הנאה מפרי עבודתם של
תלמידיכם .נמשיך בפרויקט גם בשנים הבאות.
בברכה
ד"ר עדי אריאלי
יו"ר ועדת פוסטר השלום
העתקים :מאיר ברנע – נשיא המועדון
חברי המועדון

למנהלי בתיה"ס שלום רב,

סיכום תחרות פוסטר השלום  603126034בראש העין
השנה השתתפו בתחרות  30בתי ספר :אשכול ,צורים ,אולפנת זבולון ,טל ,אוהל
שלום ,אוהל שרה ,נווה דליה ,ביה"ס לאומנות אורנית ,חטיבת הביניים גוונים
וחטיבת הביניים היובל .למרות מגבלות הזמן עקב חופשת החגים הארוכה ,נרתמו
המורות לאומנות לפרויקט ,ועל כך תודתנו להן .השתתפו בתחרות  11פוסטרים.
הציורים כולם היו מדהימים ,ורק לאחר לבטים רבים נבחרו הפוסטרים המצטיינים
ע"י חבר השופטים.
שני הפוסטרים שזכו במקום הראשון ,נשלחו לתחרות הארצית ופוסטר נוסף צוין
לשבח .תודתי לצוות השופטים על עבודתם המסורה.
התחרות הארצית תתקיים ביום חמישי  ,63.33.31י"ח כסלו תשע"ד ,בשעה
 31.00באוניברסיטת תל אביב באולם בר שירה .שני הזוכים במקום הראשון,
בני משפחותיהם ונציגי בתי הספר מוזמנים לתחרות).
זו הזדמנות נאותה להודות לכם המנהלים ולמורות לאומנות על שיתוף הפעולה
להצלחת הפרויקט( .מצ"ב ההזמנה לתחרות הארצית).
מצגת של הטקס תישלח בדוא"ל באמצעות אגף החינוך.
בתודה ובברכה
ד"ר עדי אריאלי
יו"ר ועדת פוסטר השלום
העתק :מאיר ברנע ,נשיא המועדון.
חברי ועדת השיפוט וחברי המועדון

