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יוצרים לאור

הרהורי תשובה
שם היוצרת: אסנת לב ממודיעין 

עילית, ציירת ומאיירת 

תמונת הילד היהודי שציירתי 
בעפרונות אקוורל מעוררת גם בי 

מחשבות ורצונות להיות טובה יותר, 
מחוברת יותר. ויש בתמונה גם 

תפילה. אנו מתפללות על טוהרם 
וקדושתם של ילדינו האהובים...

 אלול. כמה מרגשת המילה. 
ימים של שופר, תפילה וסליחה.

 והזכות להתקרב ולהביע את 
משאלות הלב באמת!

ביקשנו מכן הקוראות היקרות להביא את 
האמת הטהורה של תשובה תפילה וצדקה. 
קיבלנו תמונות של יצירות ועבודה יפיפייה של 
האמנות ושל הלב. תודה לכולכן. 

תשובה 
תפילה 
וצדקה 

המדור הבא לקראת התשפ"ב החדשה הבאה 
עלינו לטובה, יעסוק בנושא 'התחדשות'.

מפאת קוצר הזמן והדפסת גיליונות החגים 
מראש, פנינו מראש לאמנים ואספנו יצירות 
בנושא. מי שיוכל לשלוח יצירה עד ליום ראשון 
הקרוב, ייתכן שנצליח להכניס אותה. 

מאחלת לכולנו אלול מעורר של עשייה 
מבורכת.

שלכן, מיכל

yozrim@mishpacha.com

ברחמים תשוב
שם היוצרת: מנוחה 

ינקלביץ, ציירת ובעלת 
סטודיו לציור בירושלים

הציור מבטא בעיניי את 
התשובה האמיתית לכל 

המשאלות והתפילות. המבט 
הכוסף לירושלים ולבניין בית 

המקדש. 

שנראה במהרה בימינו את 
עבודת הכהן הגדול.

"השיבינו אליך ונשובה..."

חיבור מרומם
שם היוצרת: אסתי האס מביתר עילית, ציירת ומאיירת 

בתפילה היהודי מתחבר לאלוקים ושואב מהמפגש הזה חיזוק ומבט מרומם על 
החיים. חיבור זה מעניק לו שמחה ששורשיה נעוצים באמונה באהבת השם, 

שאין כמותה עוגן יציב מול תהפוכות העולם הזה, והוא מתרומם מעל מאורעות 
העולם החולף. 

את האמת? שנים איירתי וזנחתי מעט את הציור המקורי בשמן וצבע. בחנוכה 
לפני שנתיים התפרסמה סדנת ציור שהתקיימה בירושלים במסגרת התערוכה 

'יוצרות לאור'. מול כל היצירות וההשראה של היוצרות החרדיות, ניצתה בי 
הארה, פשטה בי רגיעה, וציירתי 'ציור מהלב'. מאז אני חוזרת לציור האותנטי 

שבי.

סידור חם
דסי גלנדואר אמנית מבני ברק

העבודה שיצרתי מבטאת את העבודה שבלב, התפילה, המקשרת 
ומחברת אותנו בחוט אל-חוטי למקור הטוב - בורא העולם.

אותיות פורחות
שם היוצרת: תהילה לוינסון מירושלים, מאיירת 

ומעצבת יודאיקה 

ביצירותיי אני משלבת מילים קדושות ואותיות 
מרחפות. זוהי יצירת התפילה הנושאת עיניים לשמים 

ומבקשת בקשה שלא נגמרת, חיבור איתן להקב"ה!

צדקה 
ציור נפלא של יוצר, ששלחה אחת 

הקוראות, תהילה שושן

"ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד, אלו 
מלמדי תינוקות" )בבא בתרא ח, ע"ב(. 

הצדקה הגדולה ביותר היא  שהרב'ה 
מדרבן במתיקות ילדים ללימוד התורה 

ולקיומה, למצוות ולמעשים טובים.

אור הנתינה
שם היוצרת: ריקי פרידלנדר מירושלים, ציירת ומנחת 

סדנאות בציור

 

צדקה היא נתינה. ככל שאדם נותן יותר לסביבתו, אורו מאיר יותר 
ולא נגרע ממנו דבר.

בציורי הבעתי את האור של הנתינה המשתבחת ככל שנותנים, וכן 
את הנרות הכבויים המחכים שידליקו בהם אש.

יש לנו הזדמנויות להאיר לסביבה בנתינה שהיא צדקה.
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