












 2016בינואר,  21     העמק                                                                                       -משמר

 י"א בשבט, תשע"ו                                                                                                              

 לילדי כיתה ה'

 שלום וברכה!

שמעתי מהלית, כלתי, עד כמה התרגשתם והתעצבתם  לשמע הבשורה המרה 
על מותה של קייטי, כלבתי האהובה. וזה ריגש אותי מאוד מאוד. יחד עם זאת 

שמחתי מאוד לשמוע עד כמה אהבתם את קייטי וסיפוריה בספר "אחוזת 
 קייטי", שמנציח אותה ואת זיכרה.

מכתבים נפלאים, (וגם ציירו!) לדים שטרחו וכתבו לי אני רוצה להודות לששת הי
  -וגרמו לי להרגיש שאני לא לבדי באבל על מותה של קייטי. תודה לכם  

ואיתמר. ריגשתם אותי עד דמעות. אתם ילדים רגישים,  עדימיה,זהר,נדב, נואי,
ילד ילד בלשון טובה ועשירה, ורגשותיכם חכמים, יודעים לבטא את תחושותיכם 

 ואשרי הוריכם ומוריכם שאתם כאלה!ונו הייחודי, בסגנ

שחווית גם אתה צער על החתולה שלך, והבנת עד כמה קייטי  –לאיתמר 
 הייתה חשובה לי.

י כך עמוק עם הצער של-מזדהה כלאת ו את מות סבך וסבתך יתשחוו –לעדי 
 בל. ושל 

התרשמת עמוקות מהספר שמכירה מקרוב התנהגות של כלב שובב,  –למיה 
 ובטוחה שקייטי תמשיך לשמח ולרגש גם בעולמות העליונים.שלי, 

אתה הגדולה אליה ו כך ממותה של קייטי בגלל אהבתך-כללך שעצוב  –לזהר 
 כך מיוחדת ומרשימה.-מבטא זאת בצורה כל

בחיבור ההדוק שקייטי ובל מזכירות לך את חתולותייך שוקי וגרייס,  -  לנואי
תודה לך על המחמאות  ר אחוזת קייטי.החזקה מהספ ךוהתרשמותביניהן,

 שנתת לי על כתיבתו!

לי על טיפולי הטוב בקייטי ובבל. כן,  תאשהחמ  -לנדב ואחרון אחרון חביב, 
נדב, אני מבינה את עצבותך על קייטי, ומודה לך על הציור הנחמד שהוספת 

 לצורך הדגשת אהבתך! 

 :שובים על קייטישני דברים ח, ילדי כיתה ה', אני רוצה  לומר לכולכם

שהכלבה הזאת זכתה לחיים מאושרים, שמחים, מלאי ריגושים וחוויות  –האחד 
ללברדור זה מכובד מאוד! בידיעה הזאת יש  14והגיעה לשיבה טובה. גיל 

 נחמה גדולה!



השני, שאני מאושרת שכתבתי עליה את הספר שמתעד את חייה היפים, ובו 
ת שלכם על הספר מעידות שאכן זה התגובו היא תמשיך לחיות לנצח נצחים!

 קורה!

אני רוצה לספר לכם על בל, וזה אולי יצער אתכם מאוד, אבל זה חלק מצער 
 גידול כלבים:

שנים. זה  11ת ביתה, בל, שבמותה של האם מלאו לה קייטי השאירה אחריה א
שנים של אדם). בל, שהייתה עד מות  75-גיל די מכובד לכלב (כמוני בדיוק, כ

ן, כן, התנהגה ת חיים, שובבה ואפילו ילדותית (כאימה כלבה מלאת שמח
לפעמים כמו ילדה קטנה!), נכנסה לדיכאון עמוק כשקייטי נעלמה לה, ועד היום 

לא מתאוששת. היא עצובה מאוד, נבולה, וכל הזמן  ,זה חצי שנהכמעט מ –
טרינר, ולא מצליחים לגלות ו"ממציאה" מחלות...כל שבוע כמעט אנחנו אצל הו

הוא לרוב תוצאה של , פרט למשהו שהיא פיתחה בקיבה, שמה לא טוב לה בגוף
י היא מסרבת לאכול, בקושי הולכת, ונראית רע, רע מאוד..אנמצב דיכאוני...

מפנקת אותה, מדברת אליה, משדלת אותה לאכול,ללכת, לזוז. היא מכשכשת 
לי בזנב, מביטה בי בעיניים עצובות, וממשיכה בשלה. כמו לא רוצה יותר לחיות, 

קשה לי מאוד מאוד לראות אותה בצערה, וכשאני מספרת בלי אימא'לה לצידה...
 לכם על כך, אני בוכה...

להביא לה עליו כבר הרבה זמן הוא  הפתרון היחידי שאנחנו חושבים
שנותיה לצד אימה,  11בל חייתה את כל  חבר/חברה, כדי שלא תהיה לבד.
 והיא ממש לא יודעת להיות לבד!

אבל לקחת כלב חדש זו לא החלטה פשוטה. זאת אחריות גדולה לפחות לעשר 
 כך צעירה. אבל אני נחושה-השנים הבאות, אם לא יותר. ואני עצמי כבר לא כל

 להביא לבל חברה, ויהי מה!

שצריכה להיגמל אני ממתינה כבר זמן רב לגורה קטנה וחמודה לכן 
 .י קולי, אבל קטנה: מינלאסי –כלב רועים שטלנדי , שזה מסוג שלטי מאימה,

היא תיקח אחריות שהתקווה שלי היא שבבל יתעוררו היצרים האימהיים שלה, 
כן יקרה? אם גם זה לא יעזור על הגורה ותתעורר לחיים חדשים. האם זה א

, להחזיר אותה לחיים של שמחה ופעילות, והיא תלך ותדעך עד שתמות גם היא
והידיעה שעשיתי כל שיכולתי למען  לפחות תישאר לי הגורה. – כמו אימא שלה

יתמלאו כל איחוליכם לי ולבל, בואו ונקווה כולנו ביחד ש בל, יתומתי האהובה.
 ת שלנו.והאושר והשמחה ישובו לבי

רוצים לעזור לי לכתוב ..אין ספק, ילדים, שיש לי כבר נושא לספר הבא, על בל.
  אותו? אשמח לקבל מכם רעיונות!

 שולה אפרת    - בתודה וחיבה גדולה אליכם, ילדי כיתה ה'


	מכתבי ילדי כיתה ה' 5
	מכתבי ילדי כיתה ה' 6
	מכתבים כיתה ה' 2
	מכתבים כיתה ה' 3
	מכתבים כיתה ה'
	המכתב של נדב
	מכתב לילדי כיתה ה' בכפר הירוק

