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 גן, מרמת ),49( גינזבורג עידן תמר
 ת1מממע נפוצה, ת1רע1בנ חלתה ר1אע

 מיזחדים, תליונים עיצוב ילדות: אהבת
 "זכיתי • "הבית״ בגלריית המוצגים

והרמוניה" צבעי□ ל1/י בעולם לחיות

דור ויק■ —

 כהורות הנמצאת הייטקיסטית לנעם, J I אסא בן, מרמת גינזבורג עידן מר ןי״ן
 נפוצה, ת רש בס חלתה עודד, ס ע ת תה משו

 חרוזי□ להב׳•[ אהבתי מילדות/ "כבר
 כעת מספרת. היא אבנים", על וללמוד
 המוצגים מיוחדים, תליונים תמר מעצבת

 במחלתה. החולים ם מני לא בגלריית"חבית"
 מידייתרגעלפניהפזזלולז

הייתי למצוינות, מסלול על תמיד "חייתי

 מעידה מיותרים", ולא שמשיבים מאלה
 בהצטיינות שני תואר בוגרת "אני תמר.

 מצטיינת קצינח העברית, מהאוניברסיטה
הצבאי", בשירותי
 משבר תמר חוותה 30 גיל לפני קצת

 היכולות תשושה, להרגיש "התחלתי אישי:
 כפייטרית אך הידדדרו, שלי הפיזיות
בעולם". למסעות ויצאתי עצמי את אתגרתי
 אתגריים במרקים התנסתה תמר

 לב תשומת שפחות כמה לתת והשתדלה
 ,2003 שבשנת אלא הפיזיות. למגבלות

 שלה הגוף בתאילנד, סמסעותיה באחד
 חולים בבית אושפזה היא בשביתה, פתח

 mri בדיקת לאחר אבחנו שם בבנגקוק,
 האבחון למרות נפוצה, נטישת שמדובר

 חולה לא "אני וטענה: להדחיק, תמר בחרה
נקודה". דבר. בשום

 לפעילות, הזרה שיקום תקופת לאחר
 השלימה באפריקה, לשליחות יצאה תמר
 פמנכ״לית, לתפקיד התקדמה שני, תואר

 טיפולי לאתר שאיתר, האיש את ומצאה
 האהוב נעם את אימצה ממושכים פוריות

 המחלה, את להדחיק המשיכה שלה,
בחיים. ולהמשיך

 מוקצנת, תשישות
סיבו■ תסר התאבק

 ותמר הכריעה, התשישות מסוים בשלב
 אך לתפקד, ברצון "נאבקתי להודות: נאלצה

 הכל. על השתלטה דבר, של כסופו העייפות,
 והיא נפוצה טרשת לי יש עובד, לא פשוט זה

 אסתטיקה צייר, של כבתו שלה". את תובעת
 עם "ביליתי מחייה. הלק תמיד היו ואמנות

 יוצר הוא איך והסתכלתי בסטודיו, אבי
 וצל", אור עם משתק ומכחול, בצבע מרקמים

נזכרת. א
 אבל חייה, מריץ את עצרה הטרשת

 לרגעים זמן יותר להקדיש לתמר אפשרה
 ומצאה יצרה בשלווה, ישבה בהם שלווים,

 שיצרה ההרמוני במתאם מחדש, עצמה את
 מציינת, היא מזל", בת "אני בתכשיטיה,

 בשבילי, שם שנמצא מדהים בפרטנר "זכיתי
 בילדון וביתי גבולות, בלי עמוק, הכי במובן
 וזכיתי מדבקת, שלו החיי□ ששמחת מתוק,
 והרמוניה", צבעים של בעולם לחיות

 בגלריית כעת מוצגות תמר של עבודותיה
 לחולי הבית עמותת שהקימה "הבית",
 במטרה יעקב, זכרו! במדרחוב נפוצה טרשת
 של עולמם אל צוהר ולפתוח שיח ליצור

זו. במחלה החולים


