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 בקצרהעלי  

בביירות בלבנון. עלתה ארצה   1960גן. ילידת -מתגוררת ברמת ,לשלושה ואם נשואה. ישראלית משוררת דן איֵרן
ראשון בפילוסופיה כללית ושפה וספרות צרפתית מאוניברסיטת  תואר בעלת, וגדלה בעיר חולון. 8עם הוריה בגיל 

ביפן, שם למדה ועסקה  חייתה בבגרותה. חיפה מאוניברסיטת צרפתית ופילוסופיה בספרות  שניותואר  ,אביב-תל
 בקדרות יפנית ולימדה צרפתית.  

 .  2017 דצמבר,  פרדס בהוצאת אוריצא ל ,בעריכת אמיר אור הסיפורים מספרשיריה  ספר

 .  2020, ספטמבר 77בהוצאת עיתון יצא לאור  ,בעריכת אדם קדם שירת הנדודים ,ספרה השני

 בברלין העברית בספרייה, עברית לשירה המקוונת באנתולוגיה מתפרסמים בבמות מגוונות, בין השאר שיריה
סלונט מגזין  , קול ההמון, סלון הדחויים, המסדרון, תכלת ובין סגול  בין, נתיבים, הכיוון ממזרח, שבילים: העת ובכתבי
 . Irenepoet.orgהבית שלה  אתר  .ועוד, עברי טבע, ליריקה, ספרותי
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 ם פרסומי

  ספרי שירה

 אור(, ״מספר הסיפורים״, הוצאת פרדס )עורך: אמיר 12-2017דן אירן, 

 )עורך: אדם קדם(  77, ״שירת הנדודים״, הוצאת עיתון 9-2020דן אירן, 

 

  עת-פרסום שירים בכתבי
 

 41, עמ' 414גיליון , (גלעד-מיכאל בסר, עמית ישראל: )עורכים 77עיתון ", ואם אני", "הבז", 2020דן אירן,  [34]

מגפת  , 25גיליון , נעמה ארז ושמעון רוזנברג(: )עורכיםנדרשנו", "כל לילה", נתיבים ", 2020דן אירן,  [33]
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 2עמוד 
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  .טבע כותבות  משוררות
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 .חופש וחירות
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 . שירים, לילי פרי(: סלונט מגזין ספרותי )עורכת", משוררת, "2018, דן אירן [ 12]
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 3עמוד 

 . 11' עמ, אגדה, 5גיליון , )עופר עציון' פרופ :עורך)  בין סגול ובין תכלת", לאור ירח, "2017, דן אירן [ 3]

 .30, עמ׳ 4, ״פנים שהתברגו בחלון״, המסדרון )עורך: בן חיים יאיר(, גיליון 2016דן אירן,  [ 2]

 .30, עמ׳ 4״ויש לי״, המסדרון )עורך: בן חיים יאיר(, גיליון ״פנים שהתברגו בתוך חלון״, , 2016דן אירן,  [ 1]

 

 פרסום שירים בעיתונים

 , ״מילים״, גלריה, עיתון הארץ 26.1.2020דן אירן,  [4]

 , ״קנריות״, פינת השיר, עיתון מעריב 22.1.2018דן אירן,  [ 3]

 ״אלמנך״, שירה, ספרים חדשים, עיתון הארץ, 29.12.2017דן אירן,  [ 2]

 , ״זמר״, שיר ביום, גלריה עיתון הארץ9.12.2017דן אירן,  [ 1]

 

    פרסום שירים באנתולוגיות

)אחראית   אנתולוגיה מקוונת לשירה עברית, בעל כנפי האמרות –, אנתולוגיה לאמרות שיר 2019דן אירן,  [ 3]

   .מיזם נילי דגן(

 אהבה/ גורל/ זיכרון ושכחה.: י בנושאיאמרות משיר התפרסמו 

 90סופ״ש , , אנתולוגיה מקוונת לשירה עברית, )אחראית מיזם נילי דגן(2018דן אירן,  [2]

 / כשאבא מת / אבי היה עולה להר / מצאתי את המזוודה / ח לידה"דו / פרידה/ אם תראהוהתפרסמו השירים: 
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 )אחראית מיזם מיכל זמיר(  

בוא ניסע   / אם אני  / בסוף כל מיסה  / הנזירות   / עדות  / כאשר תבוא /  2העץ  / יום אחד התפרסמו השירים: 

 .לתוניסיה

  פרסום שירים באתרים

 ערבית(תרגום לב, ״פתאים״. באתר יוזמת ג׳נבה )בעברית ו 2018דן אירן, [ 1] 

 

 עיבודים והקראות
 

 תרגום משירי המשוררת 

 לערבית: 

״, ״דרך הדגנים״, ״מחזור פעימות״, ״פתאים״,  ״נקאש אל נחאס״, קנריות, תרגום השירים: ״2018ניסים שאול, 

 ״אתה״, ״צלילים״, ״סופו של דבר״ 

 

 לספרדית:  

 , תרגום השירים: ״אדם״, ״אלמנך״, ״מילים״2018חידקל אנת, 

 

 לאנגלית:  

 , תרגום השירים: ״אדם״, ״אלמנך״, ״מילים״2018חידקל אנת, 

 , תרגום השירים: ״שתדע״, ״הפחד שלי״ 2018דן תום, 



 4עמוד 

 

 
  

 

 וררתהמש הלחנה משירי 

 , הלחינה וביצעה את השיר ״ימי אלול״2019רקפת אמסלם, 
 "  שאלו עליי"השיר את  וביצע הלחין, 2018שמעון זמיר, 

 

 הקראות 

 (Irenepoet.orgבאתר ) ,2019, "מספר הסיפורים"מתוך שירים(  36)ירון לונדון מקריא שני פרקים [ 5]

 26.8.2019 , לוג-רדיו אפי ,תכנית ניצוצות ,"אותיות זהב"שירן מקריאה -יהודית מליק[ 4]

 10.1.2018 ,103ברדיו  ,"אדון כהנא"מרסל מוסרי מקריאה [ 3]

 9.3.2018 , גלי צה״ל,עונג שבת תכנית ,"שתדע"רוני סומק מקריא [ 2]

 27.10.2017, 4 , גיליוןבהשקה לכתב העת המסדרון ,"פנים שהתברגו מתוך חלון"אמיר אור מקריא  [1]

 

 ויצירתה  המשוררת  על  ביקורות

 

 ״: הנדודיםשירת על ״

 29.9.2020, חלי והספרים, באתר שירת הנדודים, ביקורת של רחל פארן על 2020פארן רחל,  [ 2]

, כל מה שחדש, במדור תרבות –במגזין ויטרינה , שירת הנדודיםעל רוני שקד , ביקורת של 2020, רוני שקד [ 1]

9.9.2020 

 

 על ״מספר הסיפורים״:

, נתיבים )עורכים: נעמה ארז ושמעון על ספר שיריה של אירן דן "מספר הספורים", 2018רוזנברג שמעון,  [ 6]

 רוזנברג(,  

 8.6.2018, אתר סלונה, חגיגת הספר, המלצות שלי לשבוע הספר, 2018פארן רחל,  [ 5]

 18.1.2018, באתר נוריתה, יקורת של שרה מלול על מספר הסיפוריםב, 2018מלול שרה,  [ 4]

 27.12.2017, ביקורת של רחל פארן על מספר הסיפורים, באתר נוריתה, 2018פארן רחל,  [ 3]

 30.12.2017, בבלוג בחירות נכונות, ספר שירה חדש מאת אירן דן –מספר הסיפורים , 2017ברוך ריקי,  [ 2]

 22.7.2017, אתר סלונה, מספר הסיפורים, 2017פארן רחל,  [ 1]
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 : המשוררתעל 

 ראיונות )נילי דגן(   -, משוררים באור2019באנתולוגיה מקוונת לשירה עברית, 

 לילי פרי( : שיחה עם משוררת )עורכת, 2019, סלונט מגזין ספרות

 24.1.2018 עיתון מעריב, , ״פעם מהגרת תמיד מהגרת״, תרבות מעריב,2018רועי פרסול, 

 27.2.2017 ״, מחפשת זהות אישה "תרבות  , 2017 ,סלונהאתר ב

 

 הופעות ציבוריות ומופעים בתקשורת 

 על ״מספר הסיפורים״:

    2020 נובמבר , 104.9כן תרבות ברשת כאן תרבות  רדיו  ", גםפתאים"הקראת , דן אירן [12]

    2020אוגוסט  , 104.9תרבות ברשת כאן תרבות  רדיו  , גם כןמצאתי את המזוודה""הקראת , דן אירן [11]

  . 3.8.2020, "בין סגול ובין תכלת"היוטיוב של כתב העת  ערוץ", הבאר"הקראת , דן אירן [10]

עופר עציון טל  : עורכים" )בין סגול ובין תכלת"כתב העת  13השקת גיליון ב", אין גבול"הקראת , דן אירן [9] 

 . 30.6.2020רמת השרון, (, איפרגן

,  (עצמון יניב, אברהם-רחלי איתן: עורכים)פסטיבל שבועות שירה ", מי יכתוב עלינו"הקראת , דן אירן [8]

31.5.2020  . 

)מנחה: דורין מרגלית(, הרדיו החברתי הראשון,  " שירת המוזות ומה שביניהן"ראיון בתוכנית , דן אירן [7]

25.5.2020  . 

 .  11.1.2020 ,(יאיר וענבל אשל כהנסקי: עורכים)אתר קול השירה ", קנריות"הקראת , דן אירן [6]

 . 23.10.2019שירה, תאטרון ענבל במרכז סוזן דלל, תל אביב, -אישה-דן אירן, הקראת ״נדא״, מופע מחול [ 5]

 . 8.5.2018, 105.3תכנית איש ואישה )מנחה: חיה דגן(, רדיו קול הגליל העליון ריאיון,  [ 4]

 . 31.7.2017לוג, -, רדיו אפי93תכנית ניצוצות, מס׳ "אקרא בשמו", "קנריות" בדן אירן, הקראת  [3]

 . 28.7.2017ויזיה, ובטל 11ריאיון בתכנית שישי בחמש )מנחים: אורי לוי ושרון וכסלר(, כאן ערוץ  [ 2]

אביב,  -דן אירן, הקראת ״אתואל״, כנס ״ביקור חוזר״ יוצאי טטואן, בית התפוצות באוניברסיטת תל [ 1]

25.7.2017 . 

 

 ניסיון תעסוקתי
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