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 עם יוצרים
 נפוצה טרשת

 של סיפורה
טלרמן נילי

 עשייה בעלי שלי, המוכרים החיים בו רגע
 מנהלים, נשים, בהנהגת באקדמיה, מאוד ענפה

בחייהם רצויות תוצאות והשגה לצמיחה ארגונים
י נעצרו ובעבודתם,

* J

ילדי□ 3 + נשואה .60(טלרמן ילי
 עבדה נילי סבא: מכפר נכדים) 4 +

 לחינוך הספר בבית כמרצה בעברה
 ויוזמה פיתוח בנושא ועסקה אילן בבר

 באופן חולה שהיא ח1האבח את ארגונית.
 כגיל קיבלה הנפוצה הסרשת במחלת וראי

 12 היו ככר מספרת היא הסימנים אך
 במשך לעבוד המשיכה היא קודם, שגה

 כאשר אבל הגילוי לאחר שמם שלוש
 ברגליים השרירים וכאבי גברה העייפות

 עבודתה אח עזבה היא ללכת עליה היקשו
 וחשפה שעכרה פיזיותרפיה ובעקבות

 בקרמיקה. היצירה לעול□
 השינוי על באומנות. עוסקת היא ביו□

 בוחנת אני חיי "את מספרת: היא שעברה
 "טרשת כחולת שאובחנחי ואחרי לפני

 עושי□ החיי□ בחס רגעים קיימים נפוצה".
 העולם שבו לכיוון חדש, לכיוון תפנית

 להתקיים. מפסיק אותו מכירים שאנו כפ"
 בין אחר לאדם אותנו ההופכים רגעים

 היה כזה רגע לשנייה, אחת לב פעימת
 שיש 2010 במרץ הרופא לי הודיע בו הרגע

נפוצה". "טרשת לי
 עשייה בעלי שלי, המוכרים החיים בו רגע

 נשים, בהנהגת באקדמיה, מאוד ענפה
 תוצאות והשגת לצמיחה ארגונים מנהלים,
 !נעצרו ובעבודתם, בחייה□ רצו־ות
 שלי, החדשה "הידידה" את בהבנה קיבלתי

 האמיתית חיי שמשמעות לי חיה נדמה אך
 לא צפויה. לא כה ובצורה ממני, נגזלה

 העובדה למעט לכך, אותי שהכין דבר היה
 לנהל עומדת שאני לי ברור היה שתמיד

אותי! היא ולא אותה
המרכז מן הפסיכולוגיות אחת עם בשיחתי

 אחד משפט לי אמרה זו השומר, בתל
 בראש. הכל את לי שסידר

 לנילי מתגעגעת אכן אתז, אמרה: היא וכך
 תייצרי את אך בה, ואוחזת מכירה את אותה

האחרת,.." החדשה/ גילי את
 שאני לעצמי, וחשבתי דבריה את קיבלתי
של אישפוז במסגרת אך לבך, מוכנה

 לי נאמר השומר, בתל שבועות כשלושה
 ליצור ללכת עלי שלי ימין יד את לחזק שכדי

 מוכנה הייתי לא ומאד וקרמיקה, בחימר
 לי "מה הזה: למהלך התנגד גופי בל לכך,

 בלית הלכתי ף ו כס שאלתי",ל ולקרטיקה?"
 גופי ככל והרגשתי בחימר, ליצור ברירה

 לי נראה הכל לכך. גדולה אחת התנגדות
 לו. אני ולא לי, שייך לא טיפשי,
שחיברתי?" נילי "היכן עצמי: את שאלתי

 שנים מספר ,2010 ב- חיה זה זעקתי...כל
 חברה להתנגד, ממשיכה בעודי אחרי,

 לסטודיו להגיע לי והמליצה התקשרה
 גולדמן נטע של נעים ומאוד המחכק
 לאט לאס רכך הכוכש, רמת כקיבוץ

 וגיליתי התמסרתי אחיזה, כל חדרתי שי
 במיקס לעסוק לצייר, והתחלתי חדש עולם

 לא ומאז, מכחול. במשיכת ציור מדיה,
 ליצור. להפסיק יכולתי
 מתממשת ואני בי בחרה שהיצירה כאילו
 מודה אני לפחות אז נפשי. נימי בכל אליה

 קסום גן י פיתח ל שהבאת יקרתי "טרשת לך
 כמרפא בחיי המשתלבים וצבע יצירה של

 את יום. מדי ולנפשי, לגופי ביותר הגדול
 בלעדיך. מגלה הייתי לא זאת כל

 לראשונה מוצגות טלרמן נילי של עבודותיה
 "הבית עמותת שהקימה "הבית" בגלריית

 זיכרון במדרחוב נפוצה" טרשת לחולי
 הרתב לקהל מציעה הבית גלריית יעקב,
 טרשת חולי של אומנות יצירות אוסף

 ציור, כגון: מגוונים כתחומי□ נפוצה
 עיסת תכשיטנות, פיסול, צילום, קדרות,

 ושירה. פרוזה ויצירות סדקית, מוצרי נייר,
 בארץ, כדוגמתו שאץ מיזם מהווה הגלריה
 הציבור בין אמצעי בלתי מפגש המזמן
 ההתמודדות החולים, של לעולמם הרחב

 ליצור במטרה בצילה, והחיי□ המתלה ע□
 החולים של עולמם אל צוהר ולפתוח שיח

נפוצה. בטרשת
 חדלי ויוצרים לאומנים "הבית" גלריית
 (בחצר) 43 המייסדים רת׳ נפוצה טרשת

 לציבור פתוחה יעקב זיכרון מדרחוב
 שכת) (כולל השביע ימות כל לאורך הרחב

הערב.■ עד הבוקר משעות


