
על הגליון החדש:

כמו בכל שנה קיננה בנו גם השנה התקווה שקו נטוי יעסוק בעיקר ביצירה המתרחשת באורנים,
בעולמות הרוח של המקום, בכיוון הלב, הדעת והכוח היוצר למציאת נקודות ארכימדיות שייתנו

תנופה וכוח מחיה למעשה החינוכי. תקווה זו נגדעה שוב בקיץ האחרון בעקבות מלחמת 'צוק
איתן', אשר מעבר לתוצאותיה הצבאיות, חשפה את הפצעים, השסעים והקיטובים בחברה

הישראלית- יהודית מחד ואת הפצע שבין החברה היהודית לחברה הפלסטינית מאידך. 

עוד בטרם נדמו הדי המלחמה, הוטלה החברה הפצועה הזו לטלטלת בחירות שחשפה והגבירה את
המחלוקות והעמיקה את התהומות הפעורים בין חלקיה. ואם לא די בכך, נחשפה התערבותו
הבוטה של ראש הממשלה ב'פרס ישראל' לספרות לשנת תשע"ה. על אף האירוע המביש, אנו

מברכים בחום ובשמחה את ארז ביטון על זכייתו השנה בפרס ישראל לשירה. ביטון ראוי לפרס זה
על שירתו ועל תרומתו להתפתחות השירה העברית במחצית השנייה של המאה העשרים, כמו גם

על השפעתו המבורכת על יוצרים צעירים. אנו שמחים לכלול בגיליון כמה דיאלוגים עמו, הן בשפה
החזותית והן במילולית, שהגיעו השנה לשולחן העורכים.

בחרנו לפתוח גיליון זה של קו נטוי בשירו של מחמוד דרוויש 'חשוב על זולתך' בתרגומו היפה של
נביל טאנוס. השיר משקף במילים ישירות את הדחוף והנחוץ בימים אלו לתיקון ולריפוי.

תכנים ייחודיים נוספים בגיליון: מדור יצירות הדפס עץ ולינולאום של מורים וסטודנטים שנעשו
בעת המלחמה ולאחריה בסדנה בהנחייתה של דורית רינגרט; מדור סיפורים קצרים מתוך סדנת

הכתיבה בהנחייתה של דורית פלג; יצירות של שלושה מקומות ראשונים בתחרות כתיבה כלל
מכללתית ביוזמת החוג לספרות; ולקראת סיום -'שיחה בין מתמטיקאי ומשורר': יאיר קארו

ומשה יצחקי משוחחים, מתווכחים ומרחיבים מבט על- יופי, יצירה, מתמטיקה, ושירה.

גיליון זה של קו נטוי נותן במה ליצירות ויזואליות ומילוליות שבהן הדים ותגובות למלחמה
ולאקלים הפוליטי -חברתי בזמן זה. אולם נאמנים לדרכנו, אנו מציעים את העשייה החינוכית 

ואת היצירה כנגד רוח הנכאים. בגיליון זה לא מעט חומרים שיש בהם קריאה לחיים, ל"אף על פי
כן", קריאה שמזמינה לשיח מחדש ויוצר. ולסיום אנו מודים מעומק הלב לנגה בוטנסקי,

מנכ"לית המכללה שסיימה השנה את תפקידה. נגה פעלה רבות, תמכה והכירה בערכו ובחשיבותו
של כתב העת קו נטוי ובתרומתו לקהילת אורנים לאורך השנים. אנו מאחלים לנגה הצלחה בכל

אשר תלך, " כי הדרך" , כדברי המשורר, " עוד נפקחת לאורך".

קיץ 2015קו נטוי גליון 15 = יצא לאור !!

עורכים : משה ב. יצחקי , עידית לבבי גבאי

* המעוניינים בגליון החדש יפנו אל: מרצים ועובדים = משרד כ"א - לאושרת
                                                         סטודנטים = משרד אגודת הסטודנטים = למיכל

* לעיון בגליונות הקודמים ניתן לפתוח ולראות בדף קו נטוי באתר אורנים

http://www.oranim.ac.il/sites/heb/about/kav-natui/pages/default.aspx

