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    – האהובה אחותי ,דורית

 המאבק למרות גופך את הכריעה הנוראה הסרטן מחלת. מדי ומהר מדי מוקדם מאיתנו נלקחת
 בית מורות, הרבים חברייך, האוהבת משפחתך ,אנחנו. נתפס ובלתי קשה כמה. ושלנו שלך העיקש
 ראית ותמיד נולדת שבו למקום האחרונה בדרכך אותך ויםמלו, אוהבייך ,רבים- רבים ועוד הספר
 עצובים, המומים כולנו. אותה ממלאים ואנחנו פה להיטמן הייתה בקשתך. יפעת – כביתך אותו

 החיים את אהבת. איתנו עוד אינך שאת הכואבת המציאות עם להשלים מתקשים, ובוכים
, הבריאות סמל היית. גבולות ללא גטיתואנר יצירתית, פעילה היית. ורגע רגע בכל אותם ומימשת

 על שלקחת משימה כל. עשייה לכל ונאמנה מסורה, הפסקה ללא ופעילה שאפתנית, וחסונה חזקה
 והפגנת רבים עשייה בתחומי מעורבת היית. לבצע ידעת את שרק כפי ,בשלמות בוצעה עצמך

 בנתינה נעשתה, שנה 30 במהלך 'ב-'א כיתות כמחנכת בהוראה עבודתך. בכל ונוכחות התעניינות
 תלמידיך עם הדוקים קשרים יצרת. שקיעתה ועד החמה הנץמ לתפקידך התמסרת. אינסופית
 חינוכית עבודה השקעתן ויחד דומא אותך העריך, יום מדי עבדת איתן המורות צוות. והוריהם

 המון םע אנרגיות ועוד עוד בתוכך אגרת, השנים שחלפו ככל. התלוננת לא מעולם. ביותר חשובה
 כינוסי בארגון שהתבטא דבר, מעברך חברתיים קשרים פחתיוט שמרת. ומקוריות יצירתיות

 כנס את מארגנת היית שנה מדי. מהצבא איציק של חבריו עם הקשרים ובחיזוק" רימון "מחזור
  ". שדואן"

 :ילדים ארבעה לכם נולדו. ואוהבת חמה, לתפארת משפחה הקמתם .לאיציק נישאת שנים 43 לפני
 בהמשך. וירון צור, סניקי, גלית: זוגם ובני בנות הצטרפו אליהם, ונטעלי שירלי, אוריין, תמיר
 מקור שהיו ופז סהר, יובל, גיל, תום, רומי, אור, זוהר, שחר: האהובים הנכדים תשעת נולדו

  .בידך והכל בכל הייתה כשידך, במינו מיוחד משפחתי בליכוד הצטיינתם. גאוותך

 נפלו עלינו, המדינה על נפלו כשטילים ,ולוהט חם קיץ ביום, 2014 באוגוסט ,חודשים 16 לפני
. אדמה רעידת זו הייתה בשבילנו. הסרטן במחלת שחלית הנוראה הבשורה את בלנויק! השמים

 הקשה במחלה שחלית תכןיי איך, מהו חולי ידעת שלא, הבריאות סמל – דורית שאת תכןיי איך
 קיווינו, ותמכנו עודדנו, אותך ליווינו. המילה מובן במלוא חייך לקרב יצאנו כאחד כולנו? הזו

 חברייך יתיוובל ובילויים לטיולים יוצאת היית. ותחלימי הקשה הטיפולים תקופת את שתעברי
 פחתה ובהדרגה מעבודתך להיפרד נאלצת. המחלה מאווירת להוציאך ששמחו ,המשפחה ובני

 – ךיבסובבי ויותר יותר תלויה נעשית, ורצונך לאופייך מוחלט בניגוד. תפקודייך ופחתו עצמאותך
 לנו היה .צרכייך לפי התמקדו, העוטפת במשפחה החיים סדרי. לקבלו וסירבת אותך שתסכל מצב
 את הזמנו. בהפתעה הולדת יום לך חגגנו, חודשים ארבעה לפני. עליון עדיפות בסדר שאת ברור
 אורנה, איציק עם ל"לחו טסת, שבוע כעבור. אושרתמ היית. ומחבק מרגש ערב חווינו ויחד ךיחברי
 הראו הבדיקות. במיטבך היית לא מהטיול שבתםכש. מרתקת חלומית חופשה לממש ה'לודוב

 אופטימיות שתינו שידרנו בינינו משותפות בשיחות. דרדרתימ ובריאותך מתפשטת שהמחלה
: ושאלת נשברת ולעיתים ופךבג מתחולל מה בדיוק ידעת בעצם כשאת, יותר טובים לימים ותקווה

. כמטופלת מצבך עם להשלים יכולת לא. עמוק בעצב ושקעת ,"לי נמאס, זה את צריכה אני מה"
 זו כואבת בהרגשה...". עצמי את לקבל מצליחה לא אני, אחרת אני היום: "כתבת הפרידה במכתב

 ולראות הכחולות בעינייך להביט לי היה קשה. השומר בתל האשפוז ועד המחלה גילוי מיום חיית
 עמדתי לא לעיתים אך, אפשר שרק כמה ולשמח לעודדך השתדלתי. האונים וחוסר העצבות את

  ...ועוד דמעה ועוד דמעה להזיל מחדרך יוצאת הייתי ואז בכך

. למצבך ביותר המתאימים והמענה פוליהט את לקבל כדי השומר לתל עברת, שבועות שישה לפני
 תהליך עברת. ובחום במסירות בך שטיפל המלאכים לצוות ולפרגן להודות חדלת לא, הגיעך מיום

 לי קרה זה מדוע שאלת לא ,התלוננת לא. עלייך שנפלה הקשה המציאות עם והשלמה קבלה של
. ומחוזקים מעודדים מחדרך יצאו, ומהוססים נבוכים שבאו ,יךימבקר. כעובדה זאת בלתיוק



, בשבילי. ומיוחדת יחידה ודודה סבתא, אמא, אשה היית. אותך שהציפו מהעוצמות נדהמתי
, ובהמשך בילדותנו יחד שחווינו מופלאות שנים על לך מודה אני. מושלמת כאחות תיזכרי לעולם

 במשפחתך המפעיל החוט היית. גבולות ללא התהדק הקשר, המחלה בתקופת. חיינו כל במהלך
 על לשמור שנמשיך לך טיחהמב אני. אורח לכל ואוהבת חמה פינה שימש וביתכם הענפה

 ,ממך נפרדת אני .נתפסת ובלתי כואבת, מרה המציאות. חשובה כה לך שהייתה המשפחתיות
  .עוד ולא ,סבלך שתם מתנחמת אך, נורא וכאב בעצב ,אהובה אחות

 שעות 24 כמעט המחלה גילוי מרגע דורית את וליווית שסעדת, והנאהב האוהב הבעל ,לאיציק
, ובסבלנות ברוגע ועידוד לתמיכה התמסרת, הקצה אל מהקצה השתנה ייךח אורח כאשר, ביממה

  .לשבח הראוי בכבוד ורגישות בנאמנות

 על והשליטה קודיהפ את עצמך על נטלת, המחלה פרוץ שעם, המשפחה של צית"הקמב, לשירלי
 את להפעיל והצלחת והמזכירות האחיות, הרופאים בין התרוצצת, הקשה בהתמודדות ההתנהלות

 טחוןיב הרגשת לאמא הענקת ובכך פוליבט שקשור מה בכל מהיר מענה למתן וכישורייך מייךקס
   !עלייך אין. טובות בידיים מטופלת שהיא

 .בדרכו אחד כל, ניתן שרק מה כל לאמא והענקתם פעלתם, הזוג ובני בנות, נטעלי, אוריין, לתמיר
  .המחבקת ועזרתכם םממעורבותכ מחדש פעם כל והתרגשה אליה אהבתכם את חשה אמא

, היממה שעות בכל עת בכל לצידנו עמדת, מהמשפחה לחלק הפכת שברגע, מנוחין איתמר' לדר
  .מסירותך על לך ולהודות להלל בפינו מילים אין, מקצועית ותמיכה קוריםיב, והכוונה עוץיי במתן

 יצרתם, כיותהמלא והאחיות קווין' דר של בניהולו" העמק "ח"בבי האונקולוגית המחלקה לצוות
  .הלב מעומק תודותינו, והמשפחה דורית עם במיוחד חמים קשרים

 לרויטל, "העמק "ח"בבי' א מפנימית ס"העו לאביטל, קציעה והאחות פז אהוד' לדר
 מוקירים אנחנו', ביץוברק מיקי' דר של בניהולה השומר בתל ההוספיס ולצוות הפיזיותרפיסטית

  .יתבדור שהשקעתם הקודש עבודת על תודה

 ועל היומית ההתעניינות על, המחבק המורות ולצוות ,בגניגר הספר בית מנהלת ,דביר לאורית
  .תודה-תודה! כאלה דברים אין – אינסופיים בביקורים התמיכה

 אהבתכם מלוא את עלינו והרעפתם ואותנו דורית את שעטפתם, כך-כל הרבים ולחברים לחברות
 להתנהל עלינו הקלה תמיכתכם ,בכם זכינו שאכן מרולו להודות המקום כאן, זו קשה בתקופה

  .ובטוח שקט בלב ימינו שגרת את ולהמשיך

  אורנה

 

 


