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תמיד נתן   ,מה שיפה בינקי שלנו הוא שכל מי שהיה לצדו הרגיש קרוב אליו 

 אוהב אדם ומאמין שכולם טובים.  , הרגשה טובה לכולם כי באמת כזה הוא

ינקי בשבילי אח בכור, גדול ממני בלא פחות מעשרים שנה ולמרות כל זאת היה  

 בכל דבר שביקשתי ונענה לכל.בנינו קשר בלתי מוסבר, תמיד עזר לי 

הקשר שלנו אכן היה מיוחד תמיד ולאורך השנה בה היית אצל ההורים אפילו  

 עוד יותר מיוחד. 

תה הזכות ללוות אותך ברגעים לא פשוטים שחווית וכל הזמן  ילמשה ולי הי 

 ניסינו להקל עליך ולגרום לך להרגיש טוב. 

מטיפול לטיפול, מיום   - יחד היינו זמן רב ב  עברה עלינו שנה עמוסה בחוויות

ליום, שבתות שחווינו ביחד איתך עם ההורים והילדים שלי שנקשרו אליך  

  מאוד.

וכפי שאתה עם לב ענק ואוהב אדם תמיד ידעת להגיד להם את הדברים הכי  

  יפים ונכונים והם הקשיבו לך בהערצה גדולה.

נחנו למדנו ממך  תודה לך על שהיינו חלק מהמסע שלך, רצית בקרבתנו תמיד וא 

עולם ומלואו. איש שיחה מדהים ומרתק, איש אמונה, איש טוב, מסור לעבודתו,  

 איש עשייה, עדין נפש ואופטימי חסר תקנה.

בלילה האחרון שלך בו שכבת במיטתך בבית החולים, הייתי איתך כל הזמן עוד  

 אחותי תודה רבה יהיה בסדר. - הספקת להגיד לי באמונה שלמה 

היה אמור להיות שונה, התחלף בסוף עצוב ומצמרר סוף בו אנחנו  אבל הסוף ש

צריכים להבין שאתה לא תהיה אתנו יותר, סוף שבו לא יהיה מי שיכנס פעמיים  

ביום להורים וידאג להם יחד איתי, לא יהיה מי שיקרא לי לבוא להורים לצחוק  

ה ומבלים  ביחד, לא יהיה מי שיגיד אולי אני אפתיע ופתאום מגיע אלינו הבית

ביחד, לא יהיה מי שיסתכל עליי בגובה העיניים, בהבנה והכלה. פשוט לא יהיה  

 וזה לא נתפס. 

 המחשבה קשה ולא ברור איך אפשר לקבל את זה. 

ינקי, היית איש אמונה היה חשוב לך כל כך להתפלל את התפילות כפי שצריך,  

רכת מאורי  במוצאי שבת, בה היית שם דגש על ב היית מקפיד ומחכה להבדלה

 האש והיית מחכה לברכה של אבא שהרי אתה הראשון בסדר הברכות.  
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  הרהרתיוכמה שזה הזוי כשסבתא ביקשה ממני לעזור בכתיבת המצבה וכאשר 

הנר השבועי שאמא מדליקה   - מתאים לך לפתע קרה דבר מופלאיהיה הכי  מה 

שפך  שנה לצלוחית ממש כמו היין לזכרך התנפץ ובדרך נס כל השעווה נשפכ

"אור זרוע לצדיק   - לצלוחית בהבדלה. ואז הבנתי, והכל הפך לברור זהו רצונך

ולישרי לב שמחה" אותו משפט שאומרים בברכת מאורי האש בהבדלה, משפט  

 שכשאני חושבת עליו זה בדיוק אתה. 

 בטוחה שאחותי שם קיבלה אותך כמו שמקבלים מלאך. 

 נוח על משכבך ותהיה נשמתך צרורה בצרור החיים. 

 

 


