
אני מאנקה, ילדה בריאה בת 
עשר.  

יש לי שערות ארוכות נהדרות.  
אני אוהבת ללכת לבית הספר.  

אני מנגנת בפסנתר.  
אני חברה בצופים  

ואני משחקת בכדורעף.  
אני אוהבת לגלוש בשלג ולטייל.  

יש לי אח גדול יורא ואחות 
קטנה זריה.  

משפחתנו חיה באזור כפרי 
בסלובניה.  

אני אוהבת לצייר. הצבע האהוב 
שלי הוא וורוד.  

אני רוצה להיות ציירת 
כשאגדל. 

 

קצת פחות שערות 
מאנקה דוסטאל 



טינקה הייתה ילדה בת עשר. היו לה שערות ארוכות 
נהדרות. היא אהבה ללכת לבית הספר. בבית היא 

שיחקה עם סטפן, אחיה הגדול ועם זוא, אחותה הצעירה. 
משפחתה גרה בדירה קטנה איפה שהו באמריקה. 

טינקה ידעה לצייר יפה מאוד. כחול היה הצבע האהוב 
עליה. היא רצתה להיות ציירת כשתגדל. 

 



טינקה חלתה. היא לקתה בסרטן. היא הייתה לבדה 
לגמרי בבית חולים. היא החזיקה בכוח את הדובון 

טדי שלה. היא פחדה מאוד כי בלילה היה בחדר 
חושך מוחלט. הטיפול שקיבלה גרם לה לבחילות. 

היא התעייפה מהר. סטפן וזוא רצו מאוד לשחק 
אתה. 

 



כשטינקה חזרה מבית החולים כל שערותיה נשרו. היא 
הייתה עצובה מאוד כשהביטה בפניה החיוורים בראי. 

זוא שאלה למה אין לה בכלל שערות. היא הייתה צריכה 
לחבוש את המטפחת שלה על הראש לתמיד. המשפחה
לא יכלה להרשות לעצמה לקנות לה פיאה, אבל אימה 

שלה אמרה כי במטפחת כחולה היא נראית יפה מאוד. 
 



 
אני מאנקה, ילדה בריאה בת עשר. אין לי סרטן. יש 

לי שערות ארוכות יפות. אני אוהבת ללכת לבית 
הספר. אני חברה בצופים. אני משחקת כדורעף. אני 

אוהבת לגלוש בשלג ולטייל. יש לי אח גדול יורא 
ואחות צעירה זריה. משפחתנו גרה באזור כפרי 

בסלובניה. אני אוהבת לצייר. הצבע האהוב עלי הוא 
וורוד. אני רוצה להיות ציירת כשאגדל. 

 



כשהייתי באמריקה שאל אותי מישהו האם אהיה 
מוכנה לתרום את השערות היפות שלי לילדים החולים 

בסרטן. לתרום? את שערותי? למי? למה הן נחוצות 
להם? זה סיקרן אותי ולכן ביקרתי באתר  
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הלכתי לספר ואמרתי לו שאתרום את שערותיי. 
הסברתי למה אני זקוקה ואמרתי שהוא צריך לחתוך 

לפחות עשרים וחמישה סנטימטר. 
הוא קשר את השערות בגומיות והתחיל לחתוך. זה 
בכלל לא כאב. אם צמה ארוכה בידיים הלכתי ישר 

לדואר. 
 



 
בדואר קניתי מעטפה וכתבתי עליה כתובת: 

 

 

 

 

 

 

 
שמתי במעטפה את השערות שלי וטופס תרומת 

שערות. נגעתי בשערותיי בפעם האחרונה. איחלתי 
להן דרך צלחה והרבה שמחה במקום החדש. 

 



מישהו יעשה פיאה מהשערות שלי. המתנדבים 
מהעמותה יוודאו שהפיאה תינתן לילד שסובל 

מסרטן. אולי טינקה תקבל פיאה עשויה מהשערות 
שלי. 

 



ראו! זו טינקה עם הפיאה שלה. היא כל כך שמחה. 
זוא לא תשאל אותה יותר מתי שערותיה תצמחנה 

מחדש. היא יכולה ללכת לבית הספר בלי המטפחת 
על ראשה. כמה היא מאושרת עכשיו! 

 



סרטן היא מחלה קשה. בסלובניה כל אדם חמישי 
חולה בה, וזה כולל גם ילדים. שני שליש מהחולים 

עוברים טיפול הקרנות. טיפול כזה יכול לגרום 
לנשירת כל השערות. 

 



 

כששערותיי יצמחו מחדש אתרום אותן שוב. אולי 
אוכל לתרום אותן לילד בסלובניה. ישנם ילדים 
בסלובניה שאבדו את שערותיהם בגלל מחלות 

קשות. ויש גם אנשים בסלובניה שמוכנים לתרום 
את שערותיהם. 

 


