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 סיפור זוכה בתחרות מחוזית

 1מלכי פרנקל כיתה ג /נשמה בהשאלה

 .וגרה ברחובות וחצי 8 אני בת  ,שמי מלכי פרנקל

 .אחים ואחיות 7מעלי יש ו ,נה במשפחהקטהאני 

רצה  יואחיותימאחי שכל אחד  בכך ,בין היתר ,כבת תפנוקים וזה התבטא גדלתי

, לא משחקת איתי כמו כולם, שאחותי הבכורהשמתי לב  ,במשך השנים .לשחק עימי

לא רצה , ברה איתייהיא לא ד. ולא עושה דברים שכל הגדולים עושים אלילא מגיבה 

הייתי עדיין קטנה ולא הבנתי מה  .עם גלגלים, איתי ורוב הזמן ישבה על כסא מוזר

אחות  ,יש לי אחות שהיא לא כמו כולםשהבנתי . אך כשגדלתי הבנתי, בדיוק שונה

נפגעה במוח , היתה קטנה שכשאחותי סיפרו לי, גדלתישכ ."ילדה מיוחדת" שמוגדרת

אני מתכוונת שהיא לא עושה , "כך"וכשאני כותבת . ניתוח לב ומאז היא כךכתוצאה מ

היא , אבל. ועוד דברים שכולנו עושים לא הולכת, לא מדברת, לא רואה: הרבה דברים

 .שומעת ומקשיבה לנו ואוהבת שאנחנו מדברים אליה

שאחותי לא מתקשרת איתנו באופן , במשך השנים הרגשתי תחושה של עצבות 

 הייתי נזכרת כי ,מתגברת על העצבות מיד הייתי, עצובה הייתיאך כאשר , נורמאלי

 ממשואני יכולה לדבר איתה ולהשמיע לה מוזיקה שהיא  שלפחות היא שומעת

 בזמן ,משמיעה לה שירים חסידיים ורוקדת איתה, הולכת אליה הייתיאז , אוהבת

, כשהייתי רואה שהיא שמחה וצוחקת .עם כסא הגלגלים בביתמסתובבת איתה אני ש

ממש , התמלאתי באהבה ובגאווה לאחותי המיוחדת. לא היתה מאושרת ממני

 .דתמיוח

באירועים , במרכז העניינים, לראות אותה כשהיא מאושרתנרגשת  הייתי, בכלל

 !תענוג אין סופי. היה עבורי דבר מרגש ומחמם את הלב ,משמחים

בחר כל המשפחות ביקום ה' כי . אמרו לנו שזכינו להיות המשפחה של מושקיהורי 

 .ולהיות גאים בה להתייחס אליה היטבכי ידע שנצליח , בנו אדווק



לפעמים היא היתה . כשאחותי מושקי איתנו. זו גדלנו יחד כל השנים בתחושת שליחות

  .השתחררה לאחר כמה ימים והחיים המשיכו כרגיל תמידאך קצת דאגנו, , מתאשפזת

  . עד חול המועד סוכות האחרון

 לפתע נכנס אבינו מבוהלכש, מושקי שכבה במיטה. פטפטנואכלנו ו ,ישבנו בסוכה

מיהר לחבר אותה , שעובד כפראמדיק, אבי!". : "מושקי לא נושמת טובבחרדה וקרא

בתחילה נבהלנו, ואני . והתחיל לטפל בהא הגיע "צוות מד . לחמצן והזעיק אמבולנס

תמיד . טובה ואפילו התבדחנו הלאווירמצב רוח  ליטפתי את ידה, אך מיד החלפנו

היינו בטוחים שזה רק . גם הפעםכך נהגנו . השתדלנו להתמודד עם הקושי ברוח טובה

  . ענין של זמן עד שהיא תשוב הביתה

אך הזיהום שהיה . עברה ניתוח חרוםבבית הרפואה ערכו לה בדיקות רבות והיא אף 

מי שמה לב א, בדיוק לאחר שבוע, עד שערב אחד, לה התפשט והחום שלה עלה ועלה

 ,אנחנו. היא הזעיקה את הרופאים שיטפלו בה, להדם שהלצניחת הדופק ולחץ 

התחלנו לומר נבהלנו ו. היינו בבית כשהודיעו לנו שהמצב של אחותנו לא טוב, הילדים

אחותי , ושקילא עבר זמן רב ומ .בכינו מאוד, כשהגענו לבית הרפואה. תהילים

 .שנות ייסורים 23לאחר  ,נלקחה לשמי מרום מזוככת ונקייה ,הבכורה והמיוחדת

במשך  האלי הכל כך קרוב שהייתי אותה לאחרקשה לאבד לי היה  .מאודבכיתי עליה 

  .שנים ארוכות ויפות

אני ולהלוויה הגיעו עשרות אנשים  .לתאר בהלוויה הייתה לי צמרמורת שאי אפשר

 .צדיק נסתר נפטר כעתשהרגשתי 

הרגשנו שנשמתה היתה . חזרנו הביתה בהרגשה של צער וכאב רב .זה היה קשה מנשוא

 . סיוןישנעמוד בנ, אצלנו בהשאלה

הכל ' שעושה ה שמהאבל אנחנו בטוחים  ,ואני מתגעגעת אליה מאוד זה עדיין כואב

 !!משיח ביאתשהיא עלתה כדי לזרז ו לטובה
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