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יוצרים עם טרשת נפוצה - סיפורה של יעל
כהן לב מת"א

הספר "בחצר של סבתא" נולד בעקבות נכדיה,
שבזכותם היא כדבריה "חווה את ילדותה השלישית".

מדובר בספר עם דיסק המושר בפיה, המורכב
משירים על ילדים והוא מיועד לילדים ולמבוגרים שזכו

להישאר ילדים...בעצם, לכל מי שאוהב את העברית
מתגלגלת על הלשון בחרוזים ובקצב שירה.
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יוצרים עם טרשת נפוצה - סיפורה של יעל כהן לב
מת"א

יעל כהן לב בת  65 מתל אביב, גרושה, אמא ל-2 וסבתא ל-6 נכדים שבזכותם כתבה ספר
ביכורים שנקרא  "בחצר של סבתא". מאז ומתמיד סבו חייה של יעל סביב המוזיקה, כשמגיל 6

הייתה מחקה זמרות אופרה להנאתה ומאז לא הפסיקה.  מגיל צעיר נגנה יעל על צ'לו , בתלמה
ילין למדה מוזיקה ובהמשך למדה משחק בסמינר הקיבוצים. בזכות החיבור המשולש הקדוש בין

הצ׳לו למשחק ולשירה , מצאה את עצמה יעל על במות הבימה והקאמרי כשהיא לוקחת חלק
פעיל בהצגות. למרות העשייה בעולם המבוגרים יעל נמשכה תמיד יותר ויותר לעולם הילדים
"ההצגות בתאטרון היו תשובה לתאוות הבמה שזרמה בי, אך מעל לכל אהבתי להופיע בפני

ילדים בשירה וסיפור, כמו בתיאטרון הקרון, שם הפעלתי בובות ענק. עיניהם הפעורות והצמאות,
התגובות הספונטניות, הסקרנות ומעל לכל הצחוק המתגלגל...תמיד היו חדווה ומקור אנרגיה

עבורי" מספרת יעל.

מרגע הקמתה של האופרה הישראלית , הצטרפה יעל למקהלתה בתפקידי שירה ומשחק .
במקביל להופעות לימדה ומלמדת יעל פיתוח קול, בעיקר זמרים יוצרים.  בשנים האחרונות היא
מקדישה זמן לטובת כתיבת שירים אותם שרים זמרים נפלאים כמו מירי מסיקה והראל סקעת.

את מחלת הטרשת הנפוצה שבה חלתה, היא מכנה "גברת טרשת" ...  יעל  אובחנה כחולה
בטרשת נפוצה בגיל 44 , כאשר התחילה לגרור רגל  וכעבור 4 חודשים בבדיקת MRI  קיבלה
אבחנה וודאית. על המחלה היא מספרת: "היא קבעה מושבה בחיי ולקח זמן רב עד שהבנתי

שהיא לא מתכוונת ללכת. מכיוון שכך, אין ברירה אלא להתחבר אליה, לגלות ולמצות את הטוב
שהיא מביאה אתה. למדתי להאט. זה הדבר הקשה ביותר עבור מי שחיה מסביב לשעון".

הספר "בחצר של סבתא" נולד בעקבות נכדיה, שבזכותם היא כדבריה "חווה את ילדותה
השלישית". מדובר בספר עם דיסק המושר בפיה, המורכב משירים על ילדים והוא מיועד לילדים

ולמבוגרים שזכו להישאר ילדים...בעצם, לכל מי שאוהב את העברית מתגלגלת על הלשון
בחרוזים ובקצב שירה.

ספרה החדש של יעל כהן לב מוצג כעת בגלריית "הבית" שהקימה עמותת "הבית לחולי טרשת
נפוצה" במדרחוב זיכרון יעקב, אשר מציגה לקהל הרחב מגוון יצירות אומנות של חולי טרשת

נפוצה בתחומים מגוונים כגון: ציור, קדרות, צילום, פיסול, תכשיטנות, עיסת נייר, מוצרי סדקית
ויצירות פרוזה ושירה. הגלריה מהווה מיזם שאין כדוגמתו בארץ, המזמן מפגש בלתי אמצעי בין
הציבור הרחב לעולמם של החולים, ההתמודדות עם המחלה והחיים בצילה, במטרה ליצור שיח

ולפתוח צוהר אל עולמם של החולים בטרשת נפוצה.

 

גלריית "הבית"  לאומנים ויוצרים חולי טרשת נפוצה, רח' המייסדים 43 (בחצר) מדרחוב
זיכרון יעקב

פתוח לציבור הרחב לאורך כל ימות השבוע (כולל שבת) משעות הבוקר עד אחרי הצהרים
טל 04-6257003
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