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צוות יוצרים סביבה:

 
במצגת זו השראות מגוונות

של יצירת מסכות מאת
איגוד האמניות החרדי:

יוצרים סביבה
 

רעיונות אלו יהוו עבורכם
השראה ליצירה אישית

ועצמאית משלכם!
 

יוצרים סביבה

עמותה המקדמת אמנות פלסטית

לקהילה החרדית

איגוד מקצועי, פעילות ותוכן 
ונהפוכו למסכה אדר תשפא

שיתוף פעולה

 

האגף לתרבות תורנית

יוצרים סביבה אמנות וקיימות בקהילה ע"ר



מסכת

 "אכפת לי"
ן קי שטר רי ת:  י האמנ מאת 

יצרתי את "דובון אכפת לי" על המסכה מכיון שאני

חובשת מסכה כי "אכפת לי" מכל הסובב!

 



מסכות סרוגות

 
האס דה  י  חו ת:  י האמנ מאת 

צרת" ו י ה  חנ סבתא  "

כאמנית יוצרת וסורגת יצרתי מסכות לכולםם.. גם

לבובות!! רציתי שמסכה תחזור להיות סופוף מוצר

אוהב ומשמח.

 



והנה המסכות על הבובות

מאת האמנית "סבתא חנה יוצרת" 



מסכת

ליצן ושמחה

תמידית
סקי נ שי דו מטי  ת:  י האמנ מאת 

 

כן סגר לא סגר...

העתיד איך יראה חג הפורים לוט בערפל.

מטי אמנית רב תחומית מבטאת את הליצן שהיא

מתקשת להשאיר בפנים.

גם מבחוץ יש מסכה..



מסכת שעווה
סקי נ שי דו מטי  ת:  י האמנ מאת 

היצירה הבאה היא יצירה אותנטית שנוצרה כאילו

מעצמה.

בסיום התפילות לד' שיושיע את עם ישראל.

מטי אמנית רב תחומית השאירה מגש עם נרות נשמה.

הלהבות דעכו והשאירו את חותמם בדמות יצירה של

שעווה על גבי המסכה

 



מסכה "זו אני"
י ברקל עטי  ת:  י האמנ מאת 

שואלת את עצמי מי אני? מה מכסה ומה מסירה? מה

זמני ומה תמיד ישאר איתי?

 



מסכות שמחות
רצמן בי ג רחל  ת:  י האמנ מאת 

רוצה להביא משאלה ותפילה להיות בשמחה תמיד.

על אף ולמרות ותמיד!

 



 , ת רגשו

ת שו תחו

ת ומשאלו

ומה תביע המסכה

שלכם?



כללים לתחרות :

בנת מו ו ת  תי כו אי ה  נ תמו

מתאים מסר  ו ן  ו רעי

א ל מ ה ם  כ מ ש רשמו שאת  בץ  הקו בשם 

צבתם. עי תו  ן שאו ו הרעי על  קצר  מלל  פו  סי הו

: צר התו לשליחת  ל  י מי

TACHRUTMASECHOT@GMAIL .COM

בהצלחה!!!



הפרסים

שלנו!!
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 שוברים 

ועוד עשרות

מתנות

פרס ראשון :

שובר 750 ש"ח

כרטיס גיפט

כארד

פרס שני: 

(2 זוכים) 

שובר 250  ש"ח 

"מלכות ווקסברגר"

 

פרס שלישי: 

שובר  250 ש"ח

 יוניק

תכשיטים

 

ועוד 

עשרות מתנות

לזוכים

המוכשרים.


