יוצאת להפסקה
מערכת עיתון “פנדורה” מצטערת להודיע לקוראותיה ,כי עקב קשיים
כלכליים ובמטרה שלא להיכנס להפסדים ,העיתון יפסיק פעילותו
עד להודעה חדשה .במהלך השנתיים בהן הופק העיתון מכספי
תרומות ובעבודת התנדבות ,לא צלחו המאמצים למציאת תרומות
ארוכות טווח ומקורות מימון מסחריים.
“פנדורה” הוא העיתון הלסבי היחיד המופק כיום בישראל .שאיפתו
של “פנדורה” הייתה לפנות לקהל לסבי רחב ביותר ,מתוך הנחה
שעיתון המיועד כולו לאוכלוסייה הלסבית יוכל להכיל פניות ללסביות
ממגזרים שונים ,ולמשפחותיהן 12 .הגיליונות שהופקו זכו לתגובות
נלהבות ומפתיעות.
אנו ממשיכות במאמצים למציאת מימון לעיתון ,ומקוות להחזיר את
פנדורה לפעילות בהקדם.
להזמנת גיליונות השנה האחרונה ,לתרומות ולעזרה בשיקום
“פנדורה” אפשר לפנות לטלפון ,050-7512840 :או לפנות בדוא"”ל:
pandora2003@walla.co.il
דבר אחרון ,בינתיים
ערב סגירת הגיליון ה 12 -של "פנדורה" ,לאחר שנודע לנו כי זהו הגיליון האחרון ,אנו מבקשות להודות
מכל הלב לכל הנשים היקרות שתרמו מזמנן ומכישרונן ,ולאלו שהלכו איתנו לאורך הדרך המרתקת
שעשינו בשנתיים האחרונות; לכותבות הקבועות והמסורות שלנו :אביגיל שפרבר ,דנה פלג ,עדן ארזי,
דליה מרקוביץ' ,ענת פיין-גוטה ,דנה שבת ,יסמין מקס ,עופר מאורר ,איילת לטוביץ' ,איילת טרסר ונוי
גבאי; לכותבות והיוצרות שהתארחו בחלק מהגיליונות :אור מרוני-פנר ,מאיה בולצמן ,ניצן כוכבא ,טלי
אפל ,מלי כספי ,יערה חוצן ,ענבל נהרי ,אורית פוטשניק ,מיכל אבס ,ויויאן ,יובל ,גלית מונאוי ,רותי
אינגרמן ,סמירה סאראיה ,יעל משעלי ,טלי ליסק ,סיסטר די ,.גלי ס ,.נופר קידר ,רקפת בר-קמה ,אריאל
פורטוגז ,עדי שפירא-פאיאנס ,אורלי אלכסנדר ,גלי לנדסברגר ,דורית ויסמן ושז .תודה גם לצלמת הבית
)לשעבר( תמר טל ,ולצלמות גלית לוינסקי וסיגל יהודה ,לאמנים רפי פרץ ,אירית רבינוביץ' ,סילביה ליכט,
גיא הכט ,שלומית קאופמן ומיכל מייבלו .תודה מעומק הלב גם למתנדבות המדהימות של קל"ף שסייעו
בהפצת העיתון ,לשרון שטרן ואלנה קנטי ,רו"ח אייל פרולינגר ,שבח בן יהודה ומעבדת הצילום ,SBY
גלריית ארטספייס ,אייל פנקס ,יניב ואלי שרון ,ואורי צ’חנובר.
באופן מיוחד אני )לילך( רוצה להודות לנילי יקיר ,ממייסדות העיתון ,שהזמינה אותי לצאת להרפתקה
המרתקת ולערוך את “פנדורה” ,ליעל רוזן )בן-ארי( שישבה ימים ולילות )איתי ובלעדיי( ועיצבה את
דמותה של “פנדורה” ,ובמיוחד לעינב זילבר ,עורכת המשנה הנאמנה שלי ,שהפיקה וכתבה )בכישרון רב(,
ארגנה ותמכה ,בי ובכולנו ,ובכל רגע פנוי.
כולנו ביחד עשינו יש מאין ,ואנו מקוות שזוהי רק פרידה זמנית ושניפגש שוב בקרוב.
שלכן,

עינב זילבר ולילך גליל

