
pvn hyd

שיר

השירים

$TS1$/$TS1$

$DN2$/$DN2$u7hju13 17V jj7j30בת

מגילחבלתלציון,מראשון

שאףקשהממחלהשנתיים

למרותלעיוורונה.גרמה

יום,ביוםוהקשייםהמחלה

חולמתלהפליא,מתפקדתהיא

ra7nuה,פרישירים\

מקורשאני״גיליתיואומרת:

זהאנשים.להרבההשראה

מאוד״אותימחזק

^ינב
טל-נוסנבלט

מיוחדסיפורהיא

2rr.שלסיפורבמינו

פוסקת,בלתיהתמודדות

עםוארוכהקשהיומיומית

שהיאוהמגבלותהקשייםכל

מחלתהבגלללחוותנאלצת

ני־שלמופלאסיפורהקשה,

צחונות

$TS1$ניצחונות$TS1$

$DN2$ניצחונות$DN2$שמו־וחלקייםזמניים

שכים

$TS1$שמושכים$TS1$

$DN2$שמושכים$DN2$מעלההזמןכלאותה

וקדימה.

דלקתאובחנהעינבאצל

הש־ועםשנתיים,בגילפרקים

נים

$TS1$השנים$TS1$

$DN2$השנים$DN2$בהדרגה.הדרדרהמצב

התמודדה,היאהנכותלמרות

ואתגר,משימהלכלנכונה

ות־כולם״,כמו״להיותרוצה

מיד.

$TS1$.ותמיד$TS1$

$DN2$.ותמיד$DN2$וית־לאעינבזו,במסגרת

רה

$TS1$ויתרה$TS1$

$DN2$ויתרה$DN2$התנד־הצבאי,השירותעל

בה

$TS1$התנדבה$TS1$

$DN2$התנדבה$DN2$מלא.שירותוביצעהלצה״ל

בליהנחות,בליאצלה:כרגיל

״תמידמאחרים.שונהדברשום

כן,רגילה,ילדהשאניחשבתי

היהלאזהלאחריםכאשרגם

לכת־מספרתהיאכך״,ניראה

בת

$TS1$לכתבת$TS1$

$DN2$לכתבת$DN2$.״השקמה״

לכי־מרותקתעינבכיום,

סא

$TS1$לכיסא$TS1$

$DN2$לכיסא$DN2$:עלהמון"למדתיגלגלים

הכבירהרצוןעלהאדם,נפש

המבטים,למרותבחייםלדבוק

גםלעתיםואפילוהשאלות

מהתדרד־כחלקהעלבונות״.

רות

$TS1$מהתדרדרות$TS1$

$DN2$מהתדרדרות$DN2$,ראייתהנפגעהמחלתה

שניםחמשולפניעינב,של

אז,שקרהמהעלהתעוורה.היא

מספ־היאחשך,העולםכאשר

רת:

$TS1$:מספרת$TS1$

$DN2$:מספרת$DN2$לאלחיות,יותררציתי״לא

סיבה״.ראיתי

עינבחלפו,הימיםאבל

מהיכן,ברורלאכוחות,אזרה

המ־עםגםלהתמודדוהחלה

גבלה

$TS1$המגבלה$TS1$

$DN2$המגבלה$DN2$לטעמה,החדשה.הקשה

גםיצירתיתהנפשכאשר

בעדה,תעצורלאגופניתנכות

לגמ־במקוםכברהיאוכיום

רי

$TS1$לגמרי$TS1$

$DN2$לגמרי$DN2$:תסריטאות,למדההיאאחר

רדיווקריינותקופירייטינג

ברדיותוכניתמשדרתוכבר

הכל:לאוזהברשת״.״גלגלים

קואצ׳ינג,קורססיימהעינב

חלפו,״הימים

כוחות,אזרהעינב

מהיכן,ברורלא

להתמודדוהחלה

המגבלהעםגם

החדשה.הקשה

כאשרלטעמה,

יצירתיתהנפש

לאגופניתנכותגם

וכיוםבעדה,תעצור

במקוםכברהיא

היאאחתלגמרי

\אות,זרילמדה

וקרייניתקופירייטינג

משדרתוכבררדיו

ברדיו״תוכנית

היעדאתמסמנתכברוהיא

הש־מקורשאני״גיליתיהבא:

ראה

$TS1$השראה$TS1$

$DN2$השראה$DN2$חיזקוזהאנשים,להרבה

מאוד״.אותי

שמרבהעינב,הלאה?ומה

חולמתצעיר,מגיללכתוב

ספרלאורלהוציאאלהבימים

יכילהזההספרחדש.שירים

תקופהבמהלךשנכתבושירים

קו־תהאוזדוריס

במהלדבריהועוסקיםארוכה,

החשו־״התקופותמכנהשהיא

כות,

$TS1$,החשוכות$TS1$

$DN2$,החשוכות$DN2$מכלויותרהדיכאונות

הפ־שלאהמנהרהבקצההאור

םיק

$TS1$הפםיק$TS1$

$DN2$הפםיק$DN2$שיכוללהאמיןלילגרום

לסיפור״.טובסוףלהיות

עינבהחלום?יוגשםואיך

באמצעותזאתלעשותמקווה

ביכורים״,״מימוןפרויקט

״מימו־אתרשלמשותףמיזם

נה״

$TS1$״מימונה״$TS1$

$DN2$״מימונה״$DN2$ביכורים״,״אופירוהוצאת

ומימוןכספיםגיוסהמאפשר

המימוןבשיטתספרהוצאת

ביש־חדשהבשורהההמוני

ראל.

$TS1$.בישראל$TS1$

$DN2$.בישראל$DN2$לכותביםמוצעהפרויקט

הס־שחומריהםבלבד,נבחרים

פרותיים

$TS1$הספרותיים$TS1$

$DN2$הספרותיים$DN2$מקצו־בחינהעברו

עית

$TS1$מקצועית$TS1$

$DN2$מקצועית$DN2$לפרסוםראוייםונמצאו

לקוותנותרכעת,מסחרי.

מאותםאחתאכןהיאשעינב

נזכהבקרובושכברכותבים

וכי־עטהמפריליהנותכולנו

שרונותיה.

דוריס

$TS1$וכידוריס$TS1$

$DN2$וכידוריס$DN2$קו־תהאוז

doriskr@gmail.com

אשכנזישיום:צינוסנבעינבהערצה.מעוררת
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העירמצב

שיר

השירים
u7hju1jעינב 7v30בת

מגילn7muלציון,מראשון

שאףקשהממחלהשנתיים

למרותלעיוורונה.גרמה

יום,ביוםוהקשייםהמחלה

חולמתלהפליא,מתפקדתהיא

ra7nuגה,פרישירים

מקורשאני"גיליתיואומרת:

זהאנשים.להרבההשראה

מאוד"אותימחזק

^ינב
טל-נוסנבלט

מיוחדסיפורהיא

sir,שלסיפורבמינו

פוסקת,בלתיהתמודדות

עםוארוכהקשהיומיומית

שהיאוהמגבלותהקשייםכל

מחלתהבגלללחוותנאלצת

ני־שלמופלאסיפורהקשה,

צחונות

$TS1$ניצחונות$TS1$

$DN2$ניצחונות$DN2$שמו־וחלקייםזמניים

שכים

$TS1$שמושכים$TS1$

$DN2$שמושכים$DN2$מעלההזמןכלאותה

וקדימה.

דלקתאובחנהעינבאצל

הש־ועםשנתיים,בגילפרקים

נים

$TS1$השנים$TS1$

$DN2$השנים$DN2$בהדרגה.הדרדרהמצב

התמודדה,היאהנכותלמרות

ואתגר,משימהלכלנכונה

ות־כולם״,כמו״להיותרוצה

מיד.

$TS1$.ותמיד$TS1$

$DN2$.ותמיד$DN2$וית־לאעינבזו,במסגרת

רה

$TS1$ויתרה$TS1$

$DN2$ויתרה$DN2$התנד־הצבאי,השירותעל

בה

$TS1$התנדבה$TS1$

$DN2$התנדבה$DN2$מלא.שירותוביצעהלצה״ל

בליהנחות,בליאצלה:כרגיל

״תמידמאחרים.שונהדברשום

כן,רגילה,ילדהשאניחשבתי

היהלאזהלאחריםכאשרגם

לכת־מספרתהיאכך״,ניראה

בת

$TS1$לכתבת$TS1$

$DN2$לכתבת$DN2$.״השקמה״

לכי־מרותקתעינבכיום,

סא

$TS1$לכיסא$TS1$

$DN2$לכיסא$DN2$:עלהמון״למדתיגלגלים

הכבירהרצוןעלהאדם,נפש

המבטים,למרותבחייםלדבוק

גםלעתיםואפילוהשאלות

מהתדרד־כחלקהעלבונות״.

רות

$TS1$מהתדרדרות$TS1$

$DN2$מהתדרדרות$DN2$,ראייתהנפגעהמחלתה

שניםחמשולפניעינב,של

אז,שקרהמהעלהתעוורה.היא

מספ־היאחשך,העולםכאשר

דת:

$TS1$:מספדת$TS1$

$DN2$:מספדת$DN2$לאלחיות,יותררציתי״לא

סיבה״.ראיתי

עינבחלפו,הימיםאבל

מהיכן,ברורלאכוחות,אזרה

המ־עםגםלהתמודדוהחלה

גבלה

$TS1$המגבלה$TS1$

$DN2$המגבלה$DN2$לטעמה,החדשה.הקשה

גםיצירתיתהנפשכאשר

בעדה,תעצורלאגופניתנכות

לגמ־במקוםכברהיאוכיום

רי

$TS1$לגמרי$TS1$

$DN2$לגמרי$DN2$:תסריטאות,למדההיאאחר

רדיווקריינותקופירייטינג

ברדיותוכניתמשדרתוכבר

הכל:לאוזהברשת״.״גלגלים

קואצ׳ינג,קורססיימהעינב

חלפו,"הימים

כוחות,אזרהעינב

מהיכן,ברורלא

להתמודדוהחלה

המגבלהעםגם

החדשה.הקשה

כאשרלטעמה,

יצירתיתהנפש

לאגופניתנכותגם

וכיוםבעדה,תעצור

במקוםכברהיא

היאאחהלגמרי

תסריטאות,למדה

וקריינותקופירייסינג

משדרתוכבררדיו

ברדיו"תוכנית

היעדאתמסמנתכברוהיא

הש־מקורשאני״גיליתיהבא:

ראה

$TS1$השראה$TS1$

$DN2$השראה$DN2$חיזקוזהאנשים,להרבה

מאוד״.אותי

שמרבהעינב,הלאה?ומה

חולמתצעיר,מגיללכתוב

ספרלאורלהוציאאלהבימים

יכילהזההספרחדש.שירים

תקופהבמהלךשנכתבושירים

קרונהאוזדוריס

במהלדבריהועוסקיםארוכה,

החשו־״התקופותמכנהשהיא

כות,

$TS1$,החשוכות$TS1$

$DN2$,החשוכות$DN2$מכלויותרהדיכאונות

הפ־שלאהמנהרהבקצההאור

מיק

$TS1$הפמיק$TS1$

$DN2$הפמיק$DN2$שיכוללהאמיןלילגרום

לסיפור״.טובסוףלהיות

עינבהחלום?יוגשםואיך

באמצעותזאתלעשותמקווה

ביכורים״,״מימוןפרויקט

״מימו־אתרשלמשותףמיזם

נה״

$TS1$״מימונה״$TS1$

$DN2$״מימונה״$DN2$ביכורים״,״אופירוהוצאת

ומימוןכספיםגיוסהמאפשר

המימוןבשיטתמפרהוצאת

ביש־חדשהבשורהההמוני

ראל.

$TS1$.בישראל$TS1$

$DN2$.בישראל$DN2$לכותביםמוצעהפרויקט

הס־שחומריהםבלבד,נבחרים

פרותיים

$TS1$הספרותיים$TS1$

$DN2$הספרותיים$DN2$מקצרבחינהעברו

לפרסוםראוייםונמצאועית

לקוותנותרכעת,מסחרי.

מאותםאחתאכןהיאשעינב

נזכהבקרובושכברכותבים

וכי־עטהמפריליהנותכולנו

שרונותיה.

דוריס

$TS1$וכידוריס$TS1$

$DN2$וכידוריס$DN2$קרונהאוז

doriskr@gmail.com

אשכנזישיום:צינוסנבלטטלעינבהערצה.מעוררת

עמוד 2


