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יוצרים לאור

שנת השמיטה נכנסה במשק כנפי קדושה 
וממלאת את כולנו בגבורה ובביטחון 

בתפילה לראות את ברכת השם עלינו השנה, 
ואת שפע אוצרו הטוב!

תודה ליוצרות ולקוראות הנאמנות ששלחו 
תמונות ויצירות מופלאות על שנת השבע, 
הממלאות אותנו בשמחה ובחיבור אמיתי לטוב 
וליקר לנו.

בעיצומה של עונת הסתיו נציע לכן לחשוב על 
הענן כמוטיב מעניין ליצירה. מהו ענן עבורך? 
איך את מייצגת אותו? ביצירה אישית? בצילום? 
אולי בציור או בפיסול נחמד?

שוב, הפנייה היא לא רק לאמניות, אלא לכל מי 
שהיצירה מפעמת בתוכה. אנו מחכות לתוצרת 
הענן שלכן במייל הבא, עד לתאריך ט"ו בחשון 
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שבע בשבע
נחמה שיש, ציירת בעלת סטודיו בירושלים

עבורי שמיטה היא שנה מיוחדת. שנה שאנו 
כעצמאיות מאמינות ומרגישות עד כמה תלויות 

אנו במלך העולם. ופלטרין של מלך הלא היא ארץ 
ישראל, והמצוות המקוימות רק בה מקשרות אותנו 

אליו בקשר ישיר ואוהב.

זמרה בכנפיה
אורית ניסים, ירושלים

מצוות השמיטה מחדשת את 
העולם. כשם שציווה השם לעבוד 
שישה ימים ולנוח בשביעי, כך ציווה 
לעבוד את האדמה שש שנים ולנוח 
בשביעית, "והארץ מתפללת לפניו 
יותר מכל הנבראים... וכיוון שהבריות 
עושין רצונו של מקום היא מזמרת 
בכנפיה" )מדרש אגדה(.

הטבע כמשל
ברוריה, מורה וציירת

כשם שבשנת השמיטה ישנו חיוב לשמוט 
את אדמת הארץ ולא לעשות בה מלאכה, 
כך גם בחיים, לפעמים צריך לעזוב הרגלים 

ודפוסים קבועים, לעצור ולבחון מחדש.

הרישומים, מהטבע בארצנו, מהשדות, 
ומהכרמים, בפחם ופסטל.

שנה טובה ומבורכת, מלאה בבריאות 
ובבשורות טובות בעזרת השם. 

 

ההבטחה
לאה, בעלת המותג 'פאר הפרי' בני ברק

יותר משאני אוהבת עיצוב בפירות אני אוהבת אמנות בפירות )כן, זה לא אותו דבר...(

ומעל הכל אוהבת להכניס ערך רוחני באמנות - כמו למשל האבטיח הזה שגילפתי בו 
את דגם בית המקדש עם המילים "אבטיח לבנות את ביתך" בתקווה שאזכה לעמוד 

בהבטחה זו...

במוצאי שביעית בן דוד בא. הלוואי עוד קודם!!!

בלי אוטומט
מירית חטב, צלמת ומנחת סדנאות צילום, 

מודיעין עילית

גלגל הטרקטור מסמל את גלגל העשייה וסביבו 
שישה עלים )שש שנים(

העלה השביעי שכלפי מעלה מסמל את שנת 
השמיטה

בניחוח יצירתי
מרים פרידל גדז, אמנות ברמה, חוגים, סדנאות וקורסים 

מקצועיים, בני ברק

במקום לפאר את שולחן השבת בפרחים חיים שיש בהם 
הרבה שאלות הלכתיות כעת, עושים זאת בפרחים תוצרת 

בית בלי חשש.

הופכים את הטבע
רחל הוניג, אמנית בין-לאומית

כשאני חושבת על השמיטה, אני חושבת איך 
עובדי הארץ עושים מעשים נגד הטבע, ואיך 

הקב"ה משלם להם בניסים שלא כדרך הטבע.

באמנות שלי - IMPRESSIONISM, אני 
מאמינה שאם הופכים את הטבע לדוגמא 

בעזרת צבעים, קונטרסטים וכו' לטובת התמונה, 
מקבלים תוצאות יפות יותר, אסתטיות יותר 

ואפילו ריאליסטיות יותר.
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