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יוצרים לאור

כמדי חודש אתן מפתיעות, מרגשות 
ומחברות אותנו לערכים כה חשובים.

הביטוי האמנותי והיצירתי של כל אישה הוא 
לא פחות ממרגש.

תודה על כך! והמשכנה להפתיע ולשלוח.

לקראת חודש כסלו חשבנו רבות מה יכול 
להיות מתאים כי יש המון נושאים שניתן 
לבטא.  לבסוף בחרנו במושג המתבקש 
'אור' כמוטיב שיכול לייצר אין סוף רעיונות 
יצירתיים. אור פיזי, אור רוחני, אור הנר - 
ועוד כיד הדמיון הטובה.

מחכה לשיתופים הנהדרים שלכן,

מיכל

yozrim@mishpacha.com

ענן
ענני תפילה

לאה ברוינר, ציירת ואמנית בעלת גלריית 'ארטליין'

ענן מסמל עבורי ממד שמימי, מרומם ורוחני, מה שמקשר אותי 
מייד לתפילה ולרצון התמידי שלנו לחוש ב'קרבת אלוקים לי 

טוב'.

את היהודי המתרפק על אבני הכותל יצרתי באפקט של תלת 
ממד בעזרת צבעי פחם עבים במיוחד ושילבתי עם תמונות רקע 

חדשניות לתוספת האווירה המרוממת.

שנזכה תמיד שתפילותינו יבקעו רקיעים.

מלא הוד
יפעת טל, ציירת ומטפלת רגשית, מציירת דיוקנאות, יד בנימין

עבורי שמים מעוננים ומוארים יוצרים מראה עוצמתי ומלא הוד שמספר כבוד   ק-ל. 
אפשר לנשום עמוק את המראה הזה ולהרגיש איך יושב בשמים משגיח באהבה על 

כולנו.

ביצירותיי אני מנסה להתחבר אל האמונה בטוב השם ולבטא אותה באופנים שונים, 
כמו בציורי נוף ובציורי דיוקנאות של רבנים מחייכים ומוארים.  

ענני כבוד
טובה פרנקל, אמנית, מציירת בצבעי שמן, אקריליק ועוד, בעלת סטודיו בבית 

שמש, מוכרת ציורים מקוריים והדפסים ברחבי הארץ והעולם

הבחירה שלי לכתבה היא ענני הכבוד, זה מסמל עבורי את השמירה השמימית שאנו 
חיים בזכותה יום יום.

בני עמנו עטופים בענני חסד ורחמים, מישהו מלמעלה מחליק לנו את הדרך אז 
ותמיד.

עטוף בהילה
מנוחה ינקלביץ, אמנית בין לאומית מירושלים 

במבחר סגנונות  

השכינה והקדושה שעולות מירושלים עוטפות אותה 
בהילה רוחנית ונעשות כעננים היוצקים לתוכה 

קדושה וטהרה

הסימן
אסתי כהן, צלמת

ענן

משייט אי שם מעלינו

לפעמים קליל ולפעמים עמוס

אבל תמיד תמיד סימן ליום גדול )גדול יום גשמים...(

ענני הצמיחה
רות טופיק, שוזרת פרחים מירושלים 

האפרוריות, הלחות והקור הם ראשית הצמיחה. 
בלעדיהם לא ייתן העץ את פריו בקיץ.

חיבור לרוח
נחמה הנדלר, קרמיקאית בעלת 
סטודיו 'כלים נאים' - ירושלים, 

מעבירה סדנאות לנשים ונערות 
באמנות החמר

הכנסתי את מילות התפילה בתוך מבנה 
סמלי, בשילוב ענני טוהר המזכירים לנו 

תדיר יראת שמים וחיבור לרוח.  

//מגישה: מיכל רוזנר, מנכ"לית 'יוצרים סביבה'//
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