ב"ה
לכבוד
עמותת "יחד בתקוה"
ת.ד ,730 .פתח תקוה
שלום לכם ,אנשים טובים.
הנדון :פניה נרגשת ודחופה להצלת הילדה שלנו!
אנו ,ההורים של יעל ,פונים אליכם ,עמותת "יחד בתקוה" ,בבקשה נרגשת ,לעזור לבתנו יעל ולהציל את חייה .אנו
חרדים שחלילה נאבד את ילדתנו.
אנו פונים דווקא אליכם משום ששמענו ממשפחות נוספות שילדיהם חלו במחלה הנוראה ,ל"ע ,שהצלחתם לעזור
להם בייעוץ רפואי קריטי ובגיוס תרומות שהצילו אותם .וכעת ,משלא נותרה בידנו ברירה ,גם אנו פונים אליכם.
נישאנו לפני  23שנים באהבה ובחלומות גדולים לחיים יפים .אנשים צעירים שכל חייהם לפניהם .עבדנו שנינו
לפרנסתנו ,בנינו משפחה ויצרנו חיים חדשים תוססים ויפים .שנתיים אחרי הנישואין נולדה בתנו הבכורה יעל,
ילדה יפת תואר ,מחייכת ומאושרת.
שנתיים אחר כך נולדה לנו בת נוספת ,גם היא יפה ועדינה ,שאובחנה מיד כסובלת מפיגור .אנו אוהבים אותה
מאד ,ומשתדלים להעניק לה את כל התנאים לכך שתוכל להתפתח ולגדול באושר.
שלוש שנים לאחר מכן נולד לנו במזל טוב בן ,ילד מקסים וחייכן ,שאובחן גם הוא כסובל מאוטיזם וליקוי שכלי.
גם אותו קיבלנו באהבה גדולה ,כפי שהוא ראוי וגם עבורו אנו עושים הכל כדי להעניק לו את התנאים הרפואיים,
החינוכיים והפיזיים הנכונים לו.
בשנים שלאחר מכן נולדו לנו עוד שני ילדים ,ברוך ה' בריאים ושלמים ,נחמדים ומתוקים ,שהביאו שמחה לחיינו.
במשך כל השנים גידלנו את ילדנו כמשפחה אחת מאוחדת וחזקה והענקנו להם את כל החום ואהבה שהורים
יכולים לתת לילדיהם .אבי עבד שעות נוספות והכל בשביל שלא יחסר שום דבר לילדים .מיותר לציין כי ההוצאות
עבור ילדינו הסובלים מאוטיזם עלו ועולים הון רב ,אבל הכל היה בסדר ,העיקר שלא יחסר לילדינו שום דבר.
בוקר אחד יעל התעוררה כשהיא סובלת מכאבים .הרופאה שלחה אותה לנוח כי זה "סך הכל וירוס" אבל מאז יעל
לא חשה בטוב וגם החלה לרדת במשקל .נשלחנו לבדיקות שלאחריהן קיבלנו את הבשורה הנוראה :סרטן
השחלות.
מאותו רגע חיינו התהפכו .כל מאמצינו ומשאבינו הכלכליים פונו לטיפול ביעל ,שהחלה בסידרת טיפולים מתישה
וכואבת.
על מנת שיעל תחלים ,עלינו לממן בעבורה טיפולים ותרופות יקרים כל כך ,שאינם נכללים בסל הבריאות ,ואין אנו
יודעים מאין נוכל לממן את עלותם היקרה לאורך כל תקופת הטיפולים.
האסון שנפל עלינו מוטט אותנו נפשית וכלכלית!! עד שבתנו חלתה ,גידלנו את ילדינו בכבוד .אך מאז האסון
מצבינו הולך ומתדרדר כי אין בידינו יכולת לשאת בהוצאות הגדולות .אבי נאלץ לעזוב את עבודתו על מנת לשהות
עם יעל ולטפל בה ,בימים ובלילות .ואני מטפלת בשאר הילדים ובצרכיהם ומנסה לשמור על שיגרה טובה ,שלא
יינזקו גם הם.
אנו שקועים בחובות ,וחיינו התפרקו לרסיסים.
אין לנו מושג איך נעזור לבתנו ואיך נציל אותה! איך נפרנס את משפחתנו כשאין לנו כסף! אנחנו חסרי אונים!!!
אנו זקוקים לעשרות אלפי ש"ח מידי חודש בשביל הטיפולים והתרופות היקרים ליעל ,ובעבור אוכל ושיגרה
רגילה לילדים שלא מבינים מה קרה פתאום .וכי איך נסביר להם?
אנא ,עזרו לנו! אנו יודעים שפונים אליכם בבקשות שונות ,אבל המקרה שלפניכם הוא נדיר ,ועזרתכם היא
גורלית .אנו מתחננים ומבקשים מעמותה חשובה כמותכם לסייע לנו ולהציל את ילדתנו.
אנא! תנו לנו תקוה!
אנו מודים לכם מראש ומתפללים לעזרתכם!
אבי וענת
ההורים של יעל

