
והיינו רוצים להודות מאוד לכל  , עברנו חוויה מרגשת ובלתי רגילה 24.11.12במוצאי שבת 
 .הנוגעים בדבר

 
  !רז המדהימה לחלי, דבר ראשון

אוהב את אדיר מילר ורואה את המערכונים   מאודמאוד , מירושלים 24חולה לוקמיה בן , אהרון
היא עשתה מאמצים בלתי  , והיא שמעה על המקרה לחלימרגע שפנינו . שלו כל היום וכל הלילה

 . נגמרים כדי לעזור לנו להפגיש בין אהרון לאדיר
היא לא נחה עד שהיא הצליחה  , ז שלו צפוף"למרות שהסבירה לנו כמה אדיר עסוק וכמה הלו

עם פגישה  , כרטיסים למופע של אדיר מילר בתיאטרון ירושלים 2לעזור לנו ולסדר לאהרון 
 !  עם חיוך ויחס מאוד אישי ונותן, הכל נעשה כל הזמן באמפטיה וברצון!. איתו לפני ההופעה

 ,  חלי יקרה
 .יפעל ויעזור שהכלומהרצון , שלך ומהדאגה מהאיכפתיותהתרגשנו מאוד 

 .עזרת לנו מאוד ונתת לאהרון ולנו המון כוח
 !תודה רבה על הכל

 
 .לאבנר היקר, דבר שני

דקות דאג   5אבנר ענה לנו מיד ותוך . נאמר לנו להתקשר לאבנר כשאנחנו מגיעים לתיאטרון
 .והפגיש בינינו מיד, הוא דאג ישר שניכנס. לנו וסידר אותנו במקום

 ,אבנר
דיברת איתנו בהרבה רצון טוב  . תודה רבה על היחס האמפתי ועל כל העזרה לפני ואחרי

 !וכשהגענו הרגשנו שבאמת איכפת לך ואתה באמת רוצה שיהיה טוב ויעזור לנו, ושמחה לעזור
 !תודה גדולה 
 

 (  ;לאדיר מילר האדיר , אחרון חביב, וכמובן
יש לציין שמיד כשאדיר שמע על המקרה של אהרון הוא נרתם לעזור והיה לו מאוד חשוב  

 !לשמח את אהרון ולתת לו כוח להמשך
  והיתה, כמובן מתובלת בהמון הומור ובדיחות, כשהגענו לאדיר הוא מיד פתח איתנו בשיחה

 .  כבר שנים, ואת אהרון במיוחד, באוויר הרגשה כאילו הוא מכיר אותנו
 !אדיר היקר

עם השמחה האדירה שאתה משדר ועם  , עם ההומור שלך והיכולת להצחיק מכל דבר
נתת לו שק ענק מלא בכוח  ! לאהרון ולנו מאוד מאודעזרת מאוד  –הגדולה  האיכפתיות

 .  והחזרת לו קצת את החיוך לפנים, הזכרת לו את הצדדים היפים של החיים, להמשך
 

 .   אין לכם מושג כמה משמעותי היה הערב הזה בשבילנו
.  כ נעימה בחדר ניתוח"אהרון עבר פרוצדורה לא כ, יום אחרי ההופעה, ורק כדי לסבר את האוזן

.  ניגשו אליו לשאול אותו איך הוא מרגיש, לאחר שעתיים שהוא התחיל להתעורר מההרדמה
 "...  אתמול היה אדיר אצל אדיר: "הדבר הראשון שהוא אמר כשהתעורר היה

 .רק כדי שתבינו מה עשיתם בשבילו
 

 !תודה, שוב
 ,מעריכים מאוד

 מזל ורבקה, עזרא, בנימין, אהרון
 ירושלים


