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שבי" האדם
 המציאות שבו בעולם

 בשליטה להיות מאיתנו דורשת
 להיות צריך הכול ובו מתמדת,

 לעשות בוחרת אני ובהיר, ברור
 נריה, הרב של זה במשפט שימוש

 האדם של מחשבתו אודות על
 מעצם מתגלה שמהותו המסביר

מחשבותיו.
 גבי על בחציו מוצג המשפט

 ולהבין לקרוא ואפשר המדרגות
 מעלה. העלייה כדי תוך אותו

 בחיים, שלנו ההתקדמות במהלך
 את לראות נצליח תמיד לא

 מחשבה אך - המלאה התמונה
 במקום ואי־העמידה מתמדת

המלאה. ההבנה את לנו מאפשרים

1זגל1ב אביה
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וגנוזים מבוסים ם1רו 1מ!במק*ו ננלים ,דית״ם

>
יפרח טליה

 מבוסים חבם במקצת. 1נ7 נגדים "החיים
 מאחווי מאוועות, שד נשנם וגשים

 יבול אתה אין מעשים. שד כתח־ם
 ש«תה מתון אלא dim לעטדעל

 מן לננים למחיצה, מעבו ןם7ם1לע חותר
הקלעים"

 מלאים שחיינו מאמינה אני ומיואשת. ממוחזרת בשגרה חייהם את שחיים אנשים יש
 החיצונית בצורה ולא שלהם, והטוב העמוק המקום מתוך יום בכל לחיות ועלינו טוב, בכל

 אחר צעד אותנו, מובילה התורה וכך זו, באמרתו אותנו מנחה זצ״ל נריה הרב כך הרדודה.
 קיר על קטן בחריץ המשפט את למקם בחרתי ושמחה. עומק חיות, מלאי חיים לחיות צעד,

 התאים ונסתרים, גנוזים וברובם לאט־לאט, לנו שנגלים בחיים העוסק משפט המכללה.
בכלל. אותו ראו לא כה ועד הסטודנטיות לעיני נגלה שפתאום הזה, למיקום מאוד לי
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כוכב הר ואחינעם מזו אליענה

 בני שידעו נד א7א לעולם ניתז א7 "השת
לחיות" איו האום

 השואה קדושי באולם המצויים הזיכרון לוחות בין המשפט את להטמיע בחרנו
 כי לנו המגלה הזה, המשפט את משים מבלי ימצא השמות אחרי שעוקב מי שבמכללה.

יותר. טוב לחיות איך שנדע כדי אלא אותו, להעצים כדי לא הוא המוות של תפקידו
 עבר אל מופנה המבט אחת ולא הזה, באולם במכללה מתקיימים רבים קורסים

 כל על חדש אור שופכת ביניהן, נריה הרב של המשפט שבמציאת ההפתעה הלוחיות.
 הזיכרון סיפור את להבין הנכונה הדרך את לנו ומסמנת שם, הנמצאים הרבים השמות
שלמה. בצורה והכאב
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יחזקאל׳ נועה

 רת של "מחה
 א-לזקי ןווה7שנו

m מעל 
 לארס,
 ינולה ומנא!
אותה" להרס
 המשפט את לתלות בחרתי

 להעביר כדי המדרגות מעל
 תמיד שהקב״ה התחושה את

 שנבחר דרך בכל מעלינו, נמצא
ללכת.

חור נריה

 לואות ווייב טוב מחוך "נל
 בניו. הם נאילו תלמידו את
החינזו" סור זה

 שונות זוויות דרך הזה המשפט את להראות בחרתי
 של היחס על נריה הרב של האמירה את להמחיש כרי
לתלמידיו. מחנך כל

 דן מלון חזית היא השראה לקחתי שמהן היצירות אחת
 מאופיינות שיצירותיו אגם, יעקב אותה יצר בתל־אביב.

 מי של מבט זווית מכל שונה מראה שיוצרת בטכניקה
 של המסר את העברתי טכניקה באותה ביצירה. שצופה

זה. למשפט נריה הרב

תומידיז

־יו1יז3בתזנלמי
!!יי
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שפורקו־ רעיה

 המתי "™לה
ביותו י7 נלוננת

,D'iflHM
 נו תשום ווווקא

 את ׳7 ₪ניוה התו
הסל"

 א־לוקים המילה את לכתוב בחרתי
המכללה. תקרת ועל מובנת, לא בצורה

 בשאר נוגעות עצמן האותיות
 התחושה את מביעות הן ובכך האותיות

 נוגעת הזו מילה ההבנה, אי כל שעם
החיים. תחומי בכל לנו

 מעצים למעלה המתחייב המבט
 במילה עוסקים שאנו התחושה את

להבין. ניתן שלא וערטילאית גבוהה

בוק קלנון הודיה

הכחשת הנינות אבי
 אותה. לפרום או הכיפה את "להגדיל" להמשיך אם בחירה של מכריע בשלב הרתית הציונות

 "אבי לעבודה ולקרוא הסרוגות הכיפות אבי הידועה הכותרת על פרפרזה ליצור זה בעבודתי בחרתי
כחברה. בו נמצאים שאנחנו הקונפליקט את לחדד כדי הפרוטות" הכיפות

ולהגדלה. להרחבה הקריאה ובין לפרימה הקריאה בין ביניים, במצב הקיר על מוצבות הכיפות

ירס עטרה

היא ביחוו לי שבות הבלתי "המילה
’WIM,

dump שנישן׳ נוהיא 
וגוו" 1

 ותהיות. שאלות שמלאים שלנו, לחיים מתחבר שבחרתי המשפט
 המילים אחת לכול. והסיבות התשובות את יודעים תמיד לא אנחנו
 והאינטראקטיבי החזותי היצירתי, שלנו, בעולם גם להסביר קשה שהכי

"א־לוקים". המילה היא
 מסביר כלשהם באמצעים המילה את להסביר היכולת חוסר דווקא

 שבו קצר ארט וידאו דרך המשפט את להביע בחרתי מכול. יותר אותה
 את להביע כדי ברור, לא ערפל מתוך כמו מופיעה המילה"א־לוקים"

מאוד. אליהם מתחברת שאני נריה, הרב של דבריו
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