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 ! ה/יקר ת/יוצר

 של ובצירופם" לה יחדיו שחוברה עיר"ל שנה  08 -ו המכללה של ליסודה שנה 08 לציין זכינו זו שנהב

 .אלבום ירושלמי -לעונג לנו להעניק לך שכיית חמדה ,אלו מכוננים אירועים שני

 לא כי שנדמה  עד רבות כה תוארה והיא השראה ומקור שואבת אבן ומתמיד מאז הייתה ירושלים

טומן בחובו  "עלי לך מבשרת" ךשלפני אלבוםה זאת ולמרות נחשפה שלא חבויה פינה בה נותרה

: משפחת תלפיותבני פרי ידם של  ואיורים יוצרתשל כתיבה תוצרים ובו מאוגדים משב רוח רענן 

 .וסטודנטים מכל המסלולים וההתמחויות מנהלעובדי  ,מרצים

 במרכז להעמיד הצורך את המדגישות עכשוויות חינוכיות לתפיסות קשובים אנו לחינוך כמכללה

 י"ע והבעתית עצמית לפעילות, לרגש רחב משקל ולתת, הנפש כוחות פיתוח את החינוכי התהליך

 יש  במיוחד. אקטיבי ליצור פסיבי מיצור הלומד את להפוך במטרה ומגוונים שונים כישורים טיפוח

 כשרים פיתוח על דגש מושם שבו עולם, המודרני העולם על החלים שינויים נוכח זאת לעשות

   ..האישי הגוון לביטוי מיוחדת חשיבות יש כזה בעולם. ומיומנות ידע והקניית אינטלקטואליים

 כי עולה ןומתוכנ. ומרגשות מפעימות ,הפיקו יצירות מגוונות  ,םואתה נמנה עמ  היוצריםעשרות 

ובפעימות הלב של ההתרחשויות  אדם בניב ,בנופים ,במראות ,בירושלים כולה לגעת רצו הכותבים

 מבטאות בעיקר אך ומקוריות אישיות - מגוונות מבט מנקודות ירושלים את משקפות  היצירות. שבה

הזיקה  אתומדגישות  . היהודית בתודעה ומקומה חשיבותה ואת אליה השנים אלפי בת הכמיהה את

 והן הכתיבה של הן היצירות .חיים כדרך בחינוך שבחרו אנשים של הפועמים בלבבות עמוקלירושלים 

 מכללת כי ומוכיחות. היוצרים של וחלומותיהם, הערכים, השאיפות לעבר זרקור מפנותהאיור   של

 .אנשי חינוך מיטבייםל נאה ומשכן עוף ולהגביה בו לצמוח נפלא מקום הינה תלפיות

 

 ל"חז התכוונו אילו בדברים". חברים ישראל כל את שעושה כ״עיר את ירושלים לראות נהוג במסורת

 וליצור לחברים כולנו את להפוך בכוחו אשר נשגב כמקום אליה התייחסות של כיוון וקריאת חזון לשקף

 .הדדית עריבות

, לכם עליתם" שאכן, שלפניכם התוצרים ויעידו מלא בפה לומרניתן , האלבום יצירת תהליך של בסיומו

 .העריבות חזון את מפעים באופן להשלים הצליחה הזו היוזמה"! מבשרים

 

  לאוסף היצירות המצוי באלבום זה האישית לך על תרומתך ותנתונוהערכתנו תודתנו 

 

 בנימין בהגון                                                                        עופרה גרוסמן  

 ראש מכללת תלפיות                                                             ראש מערך קשרי המכללה 


