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הפימג ידןבע הקיאתסר ומו

לארשים ביחאליות וחאל הקיתאה תשכל של הדמיר עינ

 

 כתרעמ על תתוא מושוה דתםעבוב והאחים ותיהאח את ןווהמכ ריוסהמ ןצפהמ הוא" תיהא דקוה"
.טרבפ דהסיעו עצוקמו ,בכלל רההחב יסשבבס ייםרוסומ םייאת כיםרע

 ,ותמחל למניעת ,רהימוולשיאות רב דוםקיל םציהמאמ את ןוולכ ראלישב אחיםוה ותהאחי על

 הדות המיאממ ייבמתחכהם תייוכוז על להגנהו ליםטופהמ של סבלם על הקללה, דםקמו ויילגל

 .)2018, ראל בישותלאחיאחים ותי לקוד האה(ותריוסהמ

 לתטקוו ית"תכל בתרנידר מו"עי בצתרר שפובדמחלת העל  קאמילבר א ר" מספררו "הדבבספ

  אתגפה המטהלימש  ם,א פנילי משובר כך,אח ,ייםענהם תימתחילה . רעי הושבי מתרביםדי יום מ

 םשנלחש מי וי ,דלה מיע כנ שנ מירים. ישכצעי קניםז ם,ייענם כרי עשידהכחי, מדק" שלהצין הד"

.דםהאאהבת ן ל מבחהות אה שעושמיש וי האל אהבת מבחן להות אהשעושש מי בה, י

 ון,גר אלרה, כ חבשל כלסר  המוכירעת  אןבמבחה דמעמי ,21 - ההמאה ותציא במצתרגיפה הפומ

 .דם אכל

 לטילה עוה, לארשי תנידמוב ולוכ םבעול םינורחאה םישדבחו הנורוהק תפמג תצורפתה

 תיוגבסונים ויד רספמנו מייק השכרי הלבחו כנאם. יהמטפלים תוצוהוא על שנמד כב

 םיחאהו תיוחאה של תןדועבש תעד לנודמל נו.עדי םרטה תומשכ, זוהקשה הת עות ביתא

 רוציבהת ואירבבות יונושארהת וארפמבם, יחולהת ופובק–ה ילהבקים, ולחה יתבב

 .אלרשיב הרחבהכל של  םיחושב הרכעהל כהוזם, יידיעוסה תודמוסבו

 צועמקת לוידוחיי ר,מוסת יוגבסו, ואח תוחאכל  ידיב יעיסלינה הזה מדה ר עיינת רמט

 תןדועבהן ב ,תינחרוות ישגר תומשלתוך מלפעול  הרטמ, בםיו םיוה תואיצמב דויעהס

  .םיישיאהיהן יחהן בו

 גהנהרה להחבלן ו, לבינליםטופין המלבים ות והאחאחיין ה ברקש בקסוענזה דה עמיר בני

 , פנים משואיוני, ללאוו שתי,כול אייפוטקת ענ האאפים היאנו שוסר אליה המושאמת ית כעצוקהמ

 ם,ליטופ במולטיפ ב:דעויודה בסעב הומיום מתחחכל ת ביתרוסידה המ המת, כאמרהד או הותענזג

 אנשירבות מעובו, יתעצוקהמגות ות המנהיולעפב, תיםעמי עם סיםיחב לה,קהיוב הםתיבמשפחו

 ים.תיר חבםושאיבנע צוקהמ

  םיופלטמהחים ואהת ויוחאה .א

 טרשל הפש פנהגוף והי אובלמכי נל כולהנמעעל וסס  מבתיכודי איול סיעוטיפ

 ת,ישפה חוריח, בתונוהוג וןישוום, דאהד ו על כבהרימש  תוךתו,חשפמו

 נה,רוקוגפת הת מיאוצבמ ד.בכבויתה מת ווחית ובטיכואל, יפוטלמה הסכ

 חובהה ,ת ואחאחוכל על טלת ית, מוולטיפיקה טקר לפכו הפרגוסוד דבי, רכאש



 
חולה המי זיק פחרמת רימש תשרדנש כםג  ייםעצוקמונות הרקעהת אלממש 

 יןפילוחול ישונא מגעשל  תרושפאא לל םיייטלגידעים צמאה בשנעול יפהטו

 .למטופהעם ת רשוקתהופול יטהעל ד אמה שקמש אמלון יגמעם 

 

יות גלוכנוטם ע ,רתוכמא ל מחלה םעם האחיות ודים האחידתמו, מהרונקוגפת הבמ ●

בלת קעם וומן יישל יםק מספתומנושה מירכ נרםטות שוניסיונידשות יות חולטיפ

 ראלישב םואחית יואח, להא ותודא-נאי אי  בתקי.חל עד מיסמךל עטות החל

וך תו תיעצוהמקם תרוישכלאם תהביטבי תי ומכואיל יפוטיק ענהלויבים מח

 .ותריאהברד  משותוי הנחיילתוך מ ם,תריאובירה על מש

 

 ותויזכב עהיגפשש לחים מעללה  אםואמצעיגר וסוד דבי םרשידנ קת מדבגפהבמ ●

 ות האחי על.האוכלוסייבתחלואה ת הרמ בליהעקה ו הדבעלמנו רךצויד מול ההיח

 דחמ הןיתוחשפמו המטופל תיווזכעל  הן הרימש ללפעולישראל  בוהאחים

ופות ל חןש לבחויהם יעל פנות רוקעה .ידךאמ יחהוא ה ה בילההקת יווזכעל ו

 .יתותרבוהתאמה תון וי, שוותטיחות וביכא :הם

 

 התקבליכה לרצ ך,ד לכעיו המןק או מתיתב  : יקומומו דודיבה על החלטהה ●

 דו,ודיית לבבהת אמותומל, טופמהשל  יני הקלצבומת רמחו מךעל ס

 ינבשל  םתואירבולה ועל חהשל  תוואירעל בת ינמזר בו ומשלת ויכולהו

 .תוחשפמ

 

 של םתחוב .בסיסית ותזככ תרדגמו ,אואי מלרפע דלת מי, קבולה החותיו זכקבחו ●

זה ן רוקע .לל מטופלכ ינויח דעימשל  תושיגנ לגלדאואחים ו ת יוחאה

 .םשייל ויןהב לם לקבלימטופלהל שם תלוכיל דעימהת אם יאתהייב  לחמ

 יםלתכם מס שאינית,רעברי בדו םנשאי אנשיםלע דהמית גשהנבה ד חשויחובי

, ותדוסמב ישיםקש, לשביםמחבאו  ים,חכמ יםטלפונב משיםמשת שאינם, ויזיהלוטב

 .תיולווגבמ ליעוב, ייםענ ,רחוב ריד: דעממ ריחסל, דיםרחל

 

 יפול בוטיחס ל ביוותדפעהיר את דגרט לההפ של דסוות י זכאם היייון סוף החתכנ ●

 ופלטהמ של ונוצר שטיחאות להב בות"דימק המות ה"הנחייים. חלתצשל הצבים במ

יות ו זכקע"פ חויות ונומטות אוטל החללקבוגל יהיה מס לא  שבוב צבמובד גם יכ

 ת" ומידת מקיוחנה "שלמן יוקו על תחשפמחולה והת אדע יש לי החולה.

 םהיתעושם ביהמטופלשל  םנוצרש ומימיע ביסמורם ת גוך להוובכ

  .תנורוחאה

 

 ומן, מידם אכוחץ ובר נמולטיפת טוסר במיחוד וחלואה כבתומס עמצבי בגפות במ ●

 ותאללשובות שהתשמאמינים אנו  ?ליצהי למת אפל? לטי מב ותשאלה ותולע

 אנו .פלומטהשל  תודרשיההי יכוי סדןמאו–ד בבלי ניקליס סעל ב הם

 ת.ר או אחיתיס, פימתקיות גבליס מול בסעופלים טמלות הפין ל שאיניםמאמ

 

 



 
 

 ותיחאה ותויחאה :םילהמטפ  .ב

 תרימשל ה עדפההק, ותגפ במןכש ולא כלילים גרבימים  :גוןימת וואירב ●

 תעינמונים יסוחה ת וינידמת סבוסמיו עלי רסך מורע איה פלמטהת ואירב

שי ון איגעל מי דההקפבנה יועל ותיבחש יש ת.ואירבהת כרעמבהומים יזה

 .טיר הפמרחבוברי יבוצב הרחבמ יפול,טרי באת

 :ןגוכ םהשל יסוןחהת כרמע ת אשו ילחהש תמחלומם יבלות הסויחאאחים ו ●

 הנשוארבש וארם בימחויב, ןיורה בתיואחאו רפי ותכימיפול טם ריעובשדים עוב

 .םתאוירבעל ר ומשל

 

יאות רבת הצועוקד ובמים בסיעוטפלהמב כלל רק ב שיחחטילהב תצווהת דעבו●

לי  בחוולטיפ של הרכהעוהוד לימר די שיאפשדוד הבוככה רעך התו, ריםהאח

.ייםיומיומויים שינות וודאסר  חוצבי במרים האחליםטופרונה ובמקו

 םיחאה ותיוחאה ותיעצוהמקהגה נההג.

 תכרעמה בנהגהה תחוב .ותריול והשטיפ הריפלים באתטון למגמי קספחובה ל ●

 .המטפל תוצויק לפמסן מתאים וגוימ לדאוגלת ואירהב

 

 דתםעבום יוסיום  בות.ות שונמחל בםלילחויות ואחם אחים שפי נחםדתעבו הלךבמ ●

יות וסכלאו  עלנמניםחה הי משפבנ ית בבקם ישלחל. יהםותשפחבני מים לשבהם 

 דה לעמוולעל ם,תמשפח בניל ותנאמנה ,ייםרונכם ליים, חוקשיש ריםן הוגוכון יכבס

. גיפהבמ קהמאבדגל ראים לקהניאות רהברכת עמדי עובכם ותאמננלקט ליקונפב

 תנורות פאצומת לונסלאותם ווע מש לשי דים.העובת מצוק לין עםצוין לעא

 .םתחשפמי נ בתאנים כמסם השה שקהושה חתהל קלו עיש

 

ס  העומ.ותריא הבותעצוקמבדים ובע, שפחה במגהזוי  בנשניבהם רים קיש מ ●

 שפחהל המעל ט ער לנותלהי שתי. יפחא המשות התיבצע ביוגכול לפה ידעבוב

 .ג הזוי בניכתפעל  טלס המו העומ עלליםקמשודה עבי ולאפשר תנא

ותים וציוו הולים ה חתי בגן שלמהה רונקוגפת הבמ-ילה הי בקדעויהסל יפוטה

ור טלני רשודניות אחים וה. האחהילקה בלוטופרו וטרונה נוקוולי מח 98%. ילהקהב

 .קרחויפול מט של גיהלוכנוטע יוס ב,ותובמלונ םליטופבבית המדי יעוול סטיפללים והחו

וות צי ע" וצעוב ותגילויודמהאפי ותרקיהח –ר צבוהת יאורבבי דעויהסל יפוהט

 ותיבמחובובד עיות אח של זהרך עמ. םגיות וחולל שבת כ,24/7יות  אחצם שלצוממ

 ריבוציאות הרבבם ד אוחסר בכאת הח ילדגה שה  מ.וכהר אפהקומשך ת בתזא, ולהדג

 .ותרות הצעיפחשלב למיפות חט בע מונותרן שי במתותע קשגופ

 

 



 
 

 :םיכולס

 םליטופלמ סייעיםהמ כיםתומו םיתיאכפיים נמדי סיםביח ינתתאפימ דם הסיעותחו בייהעשה

 ותריא בגלהשי, ריבוציאות הריות ובבראשונ הותפארבמ הילקה בולים,חבבתי ה ,תיהםלמשפחוו

  .רהולשמ יתיטבמ

 ותיכא רימולש הכול ותעשל, ריםקוחו יםמנהל ם,כימחנ ותלרב ,ראלביש םהאחיו ותהאחי כל ובתח

  .רהיפוולשצועית קהמ ייהעשה

                                        

 ,הרכבב                                          

 

 

                                אשוי קמל

 ה קתיר לשכת האיו"

ייקת ינלכ

הדעמ רת נידער ויו"                

 ראלשבים והאחית יו של האחקהתי האכתלשרות וחב
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