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צרויה להב
נולדה ב 1951-וגדלה בקיבוץ איילת-
השחר .שירתה בצוות הווי צנחנים.
שרה וניגנה בכינור באלבומיו הראשונים
של ברוס ספרינגסטין
ובאלבום היחיד של להקת תמוז"-סוף עונת
התפוזים" ).(1976
הייתה בין חברי "הברירה הטבעית".
למדה משחק בבית הספר של לי שטרסברג
בלוס-אנג'לס ושיחקה בהצגות שונות.
תמללה שירים רבים של ריקי גל,
רמי קלינשטיין ,ריטה ,יהודית רביץ ועוד.

צרויה להב
בעבר צרויה להב חוותה טראומה קשה של אובדן:
טל ,בתה ,בת השלוש חצי ,נספתה בתאונת דרכים
מחרידה לפני יותר מ 20-שנה.
צרויה מתקשה לדבר על הנושא .לשאלה -איך היא
המשיכה לחיות לאחר המקרה ,השיבה:
"היה לי פשוט מזל שהייתי ילדה והיו לי חיים שלמים לפתח.
הקמתי משפחה ,ילדתי ילדים.
כשאני רואה אנשים מבוגרים שקורים להם דברים כאלה ,אני חושבת שבמובן
מסוים הם מתים עם הילדים שלהם .אני לא מבינה איך הם קמים מזה.
אני ממש אודה אם לא תתייחסו רק לטרגדיה .נכון ,אני אם שכולה ,אבל זה לא
העניין זה רק אחד המרכיבים שלי".

צרויה להב
לאחר מות בתה כתבה את השיר "פרח"
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צרויה להב
ברטה נולדה בראש השנה .ביום הולדת ה  14הוריה נשלחו
לאושוויץ ומאז לא נפגשה איתם.
ברטה שרדה את המלחמה,
עלתה ארצה והקימה משפחה.
מדי ראש השנה חשה במשמעות
הטעונה של החג עבורה.
ביום הולדתה ה ,70-בראש השנה,
נפטרה מדום לב.
ראש השנה הוא היום בו גם
נפרדה מהוריה.
על סיפורה של ברטה כתבה צרויה להב את השיר "לראש שנה"

צרויה להב
ספרה השני" ,מלכת הביצות רוקדת טנגו"
),(2004זכה בפרס אקו"ם לשנת .2005
ספרה השלישי ,סיפור ילדים
"היה לו קשה ,למשה".
ספרה הראשון,
"כפכפי העץ של אנדרה" ,(2002
זכה בעיטור אנדרסן הבינלאומי
ובפרס לספר ביכורים של משרד המדע,
התרבות והספורט.

צרויה להב
לכתיבת הספר "כפכפי העץ
של אנדרה" נרתמו שניים:
אריה בן -פלאי )ון -פליימן(
וצרויה להב ,החיים בשכנות
בירושלים.
אריה בן פלאי הוא הילד אנדרה
והמשוררת /סופרת צרויה להב
כתבה את הספר על פי זיכרונותיו.

צרויה להב

צרויה להב

