
  

 

 

  

  ט"י כרך –ד "תשע – "ïðàù" שנתון
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  ד"בס

  

   ראש המכללהדבר 

  , חברים יקרים

במזמור זה משווה דוד ). ג" (למען שמו צדק-מעגליינחני ב, נפשי ישובב"בתהילים נכתב  ג"במזמור כ

  . מנחה במעגליםהרועה אשר , את עצמו לכבשה

  ? "צדק-מעגלי"ים המעגלים מדוע מכונ? מה פשר הנחיה זו במעגלים

הדרך המהירה והיעילה ביותר להגיע . כי אם בדרך ישרה, איננו אוהבים להתנהל במעגלים, בעיקרון

שהיא לפעמים , עקומה, חתחתים-ואילו המעגל מסמל דרך, מנקודה לנקודה היא באמצעות קו ישר

  . מתסכלת

ה להנחות "אך לעתים מכוון הקב, ניתן לשליטה-לעתים תנועה במעגל היא סחרור שרירותי ובלתי

- דו מבט-נקודתכאשר אנו מתבוננים בעיגול מ, אמנם. בדרכים נכונות –" צדק-מעגלי"אותנו ב

התנועה ; קבועה במקום, העיגול אינו אלא צורה הנדסית סגורה ומתוחמת, ממדית מצומצמת

- יה תלתיברא, אולם, אין בה מגמה של התקדמות, חוזרת על עצמה –המעגלית על גבי העיגול 

יש בה , שהתנועה המעגלית היא בעצם ספירלית ,אנו רואים, בהסתכלות עמוקה יותר, ממדית

  . יש בה בניה וצמיחה, מגמה של התקדמות

. ואף בחדרי ,המורים-גם בחדר –ולעתים , רבים מאתנו ללמד בכיתות צפופותנאלצו ג "בשנת תשע

עם סטודנטים בעלי , כבכל שנה, צנו להתמודדונאל ,הלימוד השונים-רישום לחוגי-חווינו קשיי

בעצם  ,אך, בלולאה אינסופית, שהתנועה חוזרת על עצמה ,לרגע היה נדמה לנו. צרכים מיוחדים

ללא התלאות , אולי היינו מעדיפים ישר את ההתקדמות. הייתה בתנועה מגמה של התקדמות

ולעתים לא , כואבת, ת מתסכלתשכל מה שביטא מעגליו, אנו מאמינים, אך בסופו של דבר, שבדרך

  :ביטא מעגליות בונה וצודקת – פשוטה

קלטנו מרצים מן השורה ; תואר ראשון ושני, ג"בוגרים שלנו קיבלו בסיום שנת תשע 500-מעל ל

עומד  – שבנייתו הושלמה זה מכבר, בניין נוסף וחדיש ;פתחנו מעונות לסטודנטים; הראשונה

  . לימוד חדשות ומתוקשבות- ם בכיתותקרוב ולאכלס עוד סטודנטילהיפתח ב
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שנתתם  ,על הסבלנות והאמון, סגל יקרים-חברי, הלב לכל אחד ואחת מכם- ברצוני להודות מעומק

  ! הייהמשך עשייה פורזכו לו ,היו ברוכים". הצדק-מעגלי"בנו להנחות אתכם במעגלים אל 

  !תודה לבבית לכל הכותבים לשנתון ולכותבים במשותף עם סטודנטים

, יהי רצון .ברכות מאליפות ליום חגך! בהגיעו לגבורות, עורך השנתון, ר ניסן אררט"כות חמות לדבר

  ! ובאו עליך כל הברכות והשיגוך, יצירתך- זכה להמשיך ולהפיץ ממעייןשת

  .רפואה שלמה לכל אחד ואחת ממשפחת שאנן יםאחלהרינו מבהזדמנות זו 

  

  מוקירכם ואוהבכם
  יחיאל פרישר "ד

  הראש המכלל


