
 A Planet  for Tomorrow

הכוכב למען העתיד
שנת 2018 מצײנת את המהדורה העשירית והאחרונה של  – Poster for Tomorrowכרזה למען העתיד בצורתה 

הנוכחית.
מאז 2009 הגשמנו מטרות רבות והתעלינו מעל הציפיות המקוריות שלנו.

ביססנו קהילה גדולה של מעצבים שמעורבים היום בצורה פעילה בעיצוב חברתי. ערכנו דיונים וסדנאות בבתי 
ספר ואוניברסיטאות בכל רחבי העולם, וקיבלנו עשרות אלפי כרזות לטובת התחרױות שלנו.

ההוכחה הגדולה ביותר לכמה רחוק הגיעו לא רק  ,PFTאלא  גם התנועה לזכױות האדם, בעשר השנים 
האחרונות, היא הפופולריות של התאריך העשירי בדצמבר - יום זכױות האדם הבינלאומי.

כשבחרנו את היום הזה להשקת התערוכה השנתית שלנו, היה זה במטרה לצײן יום חשוב שהרגשנו שמקבל מעט 
מידי תשומת לב מהקהילה הבינלאומית. כעת הוא נחגג על ידי יותר ױותר אנשים מדי שנה כתאריך חשוב בלוח 

השנה, מעמד שאנחנו שמחים שתרמנו לו בצורה צנועה.
אבל חרף כל ההצלחה ש  PFTזוכה לה, הבחנו שרוב תשומת הלב הולכת ומוענקת לתחרות הכרזות השנתית ולא 

לנושא (בעיות) זכױות האדם שנמצא בלב התנועה שלנו.
אנחנו, כמובן, שמחים וגאים שאלפי אנשים רוצים לשײך עצמם לתחרות העיצוב הגרפי לזכױות אדם, אבל אנחנו 

רוצים להתרכז שוב בזכױות אדם, לא בתחרות. בנוסף, העולם משתנה ואנחנו רוצים להיות חלק מהשינױ הזה.
לכן, 2018 היא המהדורה האחרונה של התחרות בצורתה הנוכחית. 

אנחנו עובדים עכשיו על דרכים להתפתח ולהתמזג ב- 2019 עם כלים שונים על מנת למשוך עוד תשומת לב 
לזכױות אדם שנמצאות אפילו בסכנה מוגברת. אירועים ברחבי העולם מראים שדיונים ודיאלוג הם הכרחײם 
,אם אנחנו רוצים לחיות בעולם בו אנחנו באמת שװים. מטרתנו ל- 2019 והלאה היא לקדם את השיח הזה בכל 

צורה ומקום שנוכל.
אבל תחילה, 2018 ,כדי לחגוג את תשע השנים האחרונות ולהסתכל קדימה לעתיד, בחרנו שנושא השנה יהיה דבר 

המשפיע על כולנו – איכות הסביבה. נצטט את הנשיא מקרון  שאמר שאנחנו נהפוך את הכוכב שלנו לגדול שוב.
לפיכך הנושא ל- 2018 הוא  ,A Planet for Tomorrowהכוכב למען העתיד, הבריף       ײצא עם הקול הקורא ב 

20 בפברואר.
כפי ששמתם לב, זהו שינױ מהלו"ז הרגיל שלנו, כמו גם תאריך השיפוט החי ותאריך פתיחת התערוכה הראשונה 

שנופל על ה- 16 בפברואר היום הבינלאומי לשימור שכבת האוזון.
לא פחות חשוב, הורדנו את מספר המועמדױות וההגשות לכל אדם מ- 9 ל- 3.

זזאת במטרה להדגיש את מחױבותנו לנושאים שהם בלב התחרות, במקום מרדף אחר מספר גדול יותר של 
הגשות לתחרות. 

הנה כל התאריכים שצריכים לדעת:
לוח זמנים:

הצגת הבריף/ פתיחת התחרות: יום שלישי, 20 בפברואר
דדלײן להגשת עבודות,: יום חמישי,10 במאי

שיפוט אונלײן: מ20 במאי עד 20 ביוני
שיפוט חי: 25 ביוני

תערוכה כלל עולמית: יום ראשון 16, בספטמבר
היום הבינלאומי לשמירת שכבת האוזון
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