
נפוצה טרשת עם יוצרת

אוגוב טל ז צילום חייט המגבלות. את מנצחת

המוע־ בברית נולדה +)1 גרושה 49( חייט אירה
 ועולה באודסה אומנות הוראת לימודי בוגרת צות, ^

.1991 משנת וותיקה
 באולפן עברית לימודי החלה לארץ, עליה שעשתה אירה

 לגור ובחרה במקום התאהבה העמק, משמר קיבוץ של
היום. עד בו

 ללא אחת, בבת אצלה התפרצה הנפוצה הטרשת מחלת
 התקף קיבלה כאשר שנים 10 לפני מוקדמת, התרעה

 שלה שמאל צד מהמיטה. לקום הצליחה לא שבגללו חזק
התגל לה, שנעשתה ובבדיקת]®* לגמרי משותק היה
וודאי. באופן המחלה תה

ולה בידידות המחלה עם ולחיות לנסות בחרה אירה
 מאושפזת הייתי שנים כמה "לפני וללמד. ליצור משיך

 בוקר כל שם והתחלתי שיקום לצורך ארוכה תקופה
שלי". הגוף ועל עלי שעבר למה בהתאם סמיילי לצייר

 לימודי בוגרת חייט, אירה של סיפורה
 וותיקה ועולה באודסה אומנות הוראת

נפוצה בטרשת ותולה 1991 משנת

אירה. מספרת
 לספר והפך וגדל הלך שציירה הסמיילי ציורי אוסף

 הגילאים, לכל ספר - ״just smile״ בשם חיוכים
 לבחור לך המאפשר , כמתנה וגם טיפול לאנשי המיועד

 מזדהים. אתם רוח מצב איזה עם יום כל
אח וחומרים בשמן מציירת היא אירה של יום היום בחיי
 העייפות לפעמים בעייפות. תמידית מלחמה לצד רים

מנצ אירה ולפעמים לסטודיו ללכת כוח לה ואין מנצחת
 מהתמונה". "יוצאת העייפות מציירת כבר כשהיא ואז חת

 נותן וזה בקרמיקה, ופיסול ציור ללמד גם ממשיכה "אני
 את לאחרים להעביר אוהבת אני וכוח. סיפוק הרבה לי

 רק והטרשת רגיל אדם אני ולומדת. למדתי שאני מה
 אפילו בחיים, דברים המון עוד אותי ללמד בשביל באה

הפוך". ניראה זה שלפעמים
 איתו להתמודד קטן לא אתגר וזה צילום גם חובבת אירה
 מה כל " בידיים. הרעד בגלל מתקדמת שהמחלה ככל

 וסיפוק בשבילי גדול הישג זה בפוקוס, בצילום שיוצא
 בהתרגשות. אירה מספרת רב",

 בגלריית לראשונה מוצגות חייט אירה של עבודותיה
נפו טרשת לחולי "הבית עמותת שהקימה "הבית"

 לקהל מציעה הבית גלריית יעקב. זיכרון במדרחוב צה"
בת נפוצה טרשת חולי של אומנות יצירות אוסף הרחב
 תכשי־ ,פיסול צילום, קדרות, ציור, כגון: מגוונים חומים
 ושירה. פרוזה ויצירות סדקית, מוצרי נייר, עיסת טנות,

 מפגש המזמן בארץ, כדוגמתו שאין מיזם מהווה הגלריה
 החולים, של לעולמם הרחב הציבור בין אמצעי בלתי

 ליצור במטרה בצילה, והחיים המחלה עם ההתמודדות
נפוצה. בטרשת החולים של עולמם אל צוהר ולפתוח שיח


