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 דויד ז"ל
 

 

 דויד,

אנשים רבים עומדים כאן עתה להפרד ממך, 
דויד, כל אחד מהם מכיל חתיכה ממך בליבו, 

 כל אחד מהם יש לו את הדויד שלו.

החכם, בעל חוש הומור עוקצני לעיתים, 
החבר, הנהג שגומא מרחקים ולעיתים זוכים 

 איתו לטרמפ, איש המשפחה המסור.

ידע עד כמה  ,אך כל מי שהיה קרוב יותר
החיים עצמם היו חשובים לך. לחיות 
במלאות, בעוצמה לצבור חוויות, חברויות, 
זכרונות. לראות, לשמוע, לטייל, ללמוד את 

 ללמוד עוד על אנשים.הסביבה, 

גם לך היו עליות ומורדות. את  ,כמו כל אדם
 כולם פגשת זקוף וחזק ונוכח.

עבודתך כנהג איפשרה לך לפרוש כנפיים, 
לצאת למרחבים. להיות עם עצמך, מקשיב 

משך שעות הנסיעה  ,לקלטות האהובות עליך
 הארוכות.

המשפחה שלך והמשפחה המורחבת היוו 
גשת את אהובה פגשת עמוד תווך בחייך. כשפ

כך ולא ידעת. ואז -את מי שחיכית לה כל
 הגיעו הילדים. והייתם משפחה.

הסבו לך  ,החברים שהיו לך, הנוף האשדותי
 אושר אמיתי.

היית מאד סבלני איתנו. דבריך היו תמיד 
שקולים, מנומקים ומנוסחים בעברית 
אמריקאית עם מבטא חזק ואופייני לך. דברי 

 קשיב.טעם. היה שווה לה

משך שנה וחצי היית מרותק למכונת 
ההנשמה ולמסגרת של בית חולים. גם 
בתקופה זו הצלחת להעסיק את עצמך, 
להיות קשור לעולם גם כשרחקת פיזית 
והיית בבית החולים בפרדס חנה. לפעמים 
חברים היו 'על הדרך' וקפצו לביקור קצר 
ואתה צברת כוחות להמשיך ולהתמודד עם 

תודתנו לכל אחד  כו ורבו.המוגבלויות שהל
 שהיה שם וגם למי שליווה בלבו.

גם בחודשים האחרונים עוד הצלחת לחוות 
רגעי נחת וסיפוק למרות כלא הגוף שסגר 

 עליך.

 ואז הופיעו הכאבים.

הכאבים שהלכו וגברו, הלכו והתעצמו ותפשו 
כל חלקת גוף שהיתה ולא פסקו שעות וימים 

 יותר. ורק הלכו והתעצמו עד שלא יכולת

ואז, החלטת להרפות. החלטה קשה מאין 
כמוה שכן ידעת שלא רק למען עצמך אתה 
מחליט אלא גם בעבור בני משפחתך שהיו 
צמודים אליך ככל שיכלו וככל שאיפשר להם 

 המצב.

ידעת שלא רק את סיום חייך אתה קובע 
אלא גם את זכרונות אוהביך ומוקירך אתה 

 מנסח.

ונחושה כל כך, החלטתך היתה אמיצה כל כך 
בהירה ומנוסחת היטב שאין ברצונך להמשיך 
ולסבול ולאבד צלם אדם ואין ברצונך למשוך 

 את סבל משפחתך כאשר הסוף ידוע מראש.

 ואתה שיחררת את החבל.

והצוות הרפואי, במסגרת החוק, עשה את 
שמותר לו כדי לא להאריך את ייסוריך 

קיבלה את  ,והמשפחה, מאוחדת ומכבדת
החלטתך למרות הקושי הבלתי נסבל, מתוך 
שראתה את הכאב שבעיניך אתה החלטת את 

 החלטתך.

ביקשת את סליחתנו ואת הסכמתנו. מרוב 
 אהבתנו אותך הן היו  נתונות לך במלואן.

 היית אדם. –דיויד 

 איש עדין ויקר

 איש מתחשב ומכיל.

 

 תודה על שהיית שלנו ואיתנו.

 

 המשפחה                              

 


