
כבר דיווחנו. ואל המלחמות של ימינו אלה: יעקב אחימאיר 

אנחנו נסיים. במהדורה זו על הגורל המר של היזידים בצפון עירק

בבית החולים. אך נוסכת אופטימיות גדולה, בקרן אור קטנה

הוא הובא. וולפסון בחולון מאושפז ילד יזידי ושמו וויסאם

עקב מום", הצל לב של ילד"לישראל מעירק באמצעות העמותה 

הילד וויסאם נותח שלוש פעמים והחלמתו. לב מולד כחלוני

כתבת, שרה סידנר. ר ציון חורי"הד, כך אומר לנו הרופא, תקינה

CNNסיפרה על הילד וויסאם מצפון עירק בכתבה מחולון .

,כשחיירי אל שינגארי הגיע לישראל מעירק עם בנו: שרה סידנר 

הוא היה חרד בגלל מצב ליבו של. הוא היה מלא חרדה ותקווה

ומלא תקווה שהאירגון שסייע להביא, בנו הפעוט והסכנה לחייו

.יצליח לעשות זאת לבנו הקטן", הצל לב של ילד"אותם לכאן 

,אלמלא האנשים שעזרו לי. פחדתי הוא אמר: חיירי אל שינגארי 
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טלויזיה ישראלית

CNN : ח וולפסון  מאושפז תינוק"בבי
.סיוע של עמותת הצל לב של ילד. מעירק
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http://www.ifat.com/VT/Trans.aspx?ID=5842430&CID=31228352:לינק לקובץ

5842430 מתוך   3עמוד  1



אבל וויסאם בן השנה וחצי עמד בניתוח לב. בני היה מת עכשיו

.שעשו לו רופאים בבית החולים וולפסון בחולון, שארך שבע שעות

כואב לראות ילד מת: חולון , ח וולפסון"בי, ר ציון חורי"ד

אבל אם רואים ילד שהיה. כשאתה יודע שהיה אפשר לטפל בו

.זה הכי טוב שיש, חולה והוא כבר לא חולה

עכשיו. וויסאם היה כחול ממחסור בחמצן כשהגיע: שרה סידנר 

אבל ההקלה של האבא בעקבות השיפור. הצבע שלו מושלם

בבריאות בנו נפגמת בגלל החשש והדאגה לאשתו וארבעה ילדים

בת למיעוט העירקי, זו משפחה יזידית. קטנים שנשארו בעירק

שבוע אחר שאל שינגארי ובנו. העתיק שסובל מרדיפות דתיות

הגיעו לישראל לטיפול רפואי החלו לשטוף את הכפר שלהם

.אשתו וארבעת ילדיו בסכנה גדולה. ש"לוחמים מפחיד של דאע

,אר'אמרתי להם לברוח להרים רחוק מסינג: חיירי אל שינגארי 

הם נשארו. לברוח למקומות שמכוניות לא יכולות להגיע אליהם

הם נאלצו לרדת. אוכל ותרופות, לא היו מים. שם שבעה ימים

.מההרים ולסכן את חייהם

בזמן שהתפלל לשלום. במשך ימים לא שמע מאשתו: שרה סידנר 

שנמלטו פתאום מפני אויב, בנו מחשבותיו נדדו למשפחתו ועמו

".המדינה האיסלמית"המוכר עכשיו כ, אכזר

כרתו להם. סיפר, היו מאות צעירים ילדים: חיירי אל שינגארי 
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?והם טוענים שאנחנו כופרים? הם

כמו המשפחות. הוא אומר שאשתו וילדיו שרדו: שרה סידנר 

מאות. אבל אין להם כלום, האלה הם הצליחו להגיע למעוז כורדי

מ משם אל שינגארי מוצא מעט נחמה בכל פעם שבו נושם"ק

בזמן שוויסאם הקטן ישן בשקט במיטת בית החולים. בקלות

בישראל אביו מודאג מאוד בשאלה מה יעשו כשיגיע זמנם לחזור

.הביתה

 התחנן לפנינו5-לפני שנפרדנו האיש אב ל: חיירי אל שינגארי 

אלא אנשים אוהבי, היזידים אינם עובדי השטן: שנספר לעולם

וכל מה, אלוהים שאין להם מקום בטוח לגדל בו את ילדיהם

,חולון, CNN, שרה סידנר. שהם רוצים הוא מקום שקט לחיות בו

.ישראל

,ר חורי"הד, ועכשיו אומר לנו רופאו של הילד: יעקב אחימאיר 

?".מה יהיה עתידו? לאן ילך. אנחנו דואגים לעתידו של הילד"
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