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  שלוםהיי 
    יהודה עמיחי

  

 .ְּפֵני ַאְּת ּוְכָבר ְּפֵני ֵזֶכר, ֲהִיי ָׁשלֹום

  .ְוָעף ְוָעף; אֹובמֵ ד עֹוֶלה וֹ ְנד

  , ְּפֵני ַמִים ּוְפֵני ֶלֶכת, ְּפֵני ַחּיֹות

  .ְּפֵני ַטף, ְּפֵני ֵחיק, ְוַיַער ְלִחיׁשֹות
  

  .א ָלנּו ׁשּוב ָׁשָעה ֶׁשָּבּה נּוַכל ָלֶגֶׁשת

  .ַעְכָׁשו, ַעְכָׁשו: ַהִּגידא ָלנּו לְ 

ַּפַעם ֵאֶׁשת, ֵׁשם ֶׁשל רּוחֹות ָהָיה ָל  

  .ַהִּכּוּוִנים ְוַכָּונֹות ַמְרָאה ּוְסָתו
  

  .ֵהן ִזַּמְרנּו ַיַחד, א ֵהַבּנּוִּכי ַמה ּׁשֶ 

  .רּוִגיןְּפֵני ַהּסֵ , ֹחֶׁשּדֹורֹות וָ 

  ,א ְמֻפְעַנַחת, ְוא ֶׁשִּלי עֹוד

  .ְּבָרִגים, ִּפּיֹות, ַאְבָזם, ְּפָטמֹותְסגּוַרת 
  

א ִנְרֶּדֶמת, ָלֵכן ָׁשלֹום ָל ְלעֹוָלם  

  .ֶׁשַהֹּכל ֶׁשל חֹול, ֶׁשַהֹּכל ָהָיה ִּבְדָבֵרנּו

  ִמָּכאן ּוְלַהָּבא ַאְּת ְמַחֶּלֶמת

  .ֵּתֵבל ָוֹכל: ַלֲחלֹומֹות ֶׁשּלָ 
  

  ,תדֹות ַהָּמוֶ ְצרֹורֹות ּוִמְזוְ , ִיי ָׁשלֹוםהֲ 

  ,ַמְׁשּכֹון ֵׂשָער. ְּבִליל ִמְׁשָּכן, נֹוצֹות, חּוִטים

  ,ַאף ָיד ֵאיָנּה ּכֹוֶתֶבת, א ִיְהֶיהִּכי ַמה ּׁשֶ 

  .א ִיָּזֵכר, א ָהָיה ֶׁשל ּגּוףה ּׁשֶ ּומַ 
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  1951, עדנה וציפה

  

  לאורך הדרך

  ראובן
  

  
נולדה , הבת הבכורה של שרה לבית איטקס ומרדכי לוין, עדנה

במלחמת השחרור . בקיבוץ מחניים שבגליל העליון 2.1.1943-ב
ביניהם היו גם שרה . פונו הנשים והילדים של מחניים לחיפה

בתום . עדנה בת החמש וציפה בת השנתיים –לוין ושתי בנותיה 
  . אך לא לזמן רב, המלחמה חזרו הנשים והטף למחניים

  
חל פילוג אידיאולוגי בקיבוץ המאוחד על  50-בראשית שנות ה

בגלל ". שמש העמים", רקע היחס לברית המועצות ולסטאלין
הפילוג התפרקה מחניים 

, והחברים התפזרו בין גבת
בין המשפחות ממחניים . גבעת השלשה וכפר בלום

עדנה היתה . היתה גם משפחת לויןאיחוד -שהצטרפו לגבת
איחוד יחד -כעבור שנתיים עברו אנשי גבת.אז בת תשע

שנה אחרי . יפעת –חברי קבוצת השרון לקיבוץ החדש 
הבת , אורה –המעבר ליפעת נולדה אחות לעדנה וציפה 

  .השלישית והאחרונה לבנות לוין
  

�  
השתחררתי מהצבא בתום שלוש שנות שירות בגולני  1959בשנת 

 ל"ז אלתר פקר זשריכ', מטע אהשתלבתי בצוות . חזרתי ליפעתו
נערה , מצאתי את עדנה בחיפושיי. ואת דרכי והתחלתי לחפש את עצמי

מעט , אחרי חיזור קצר. 'אז בכיתה יא, יפת שכל ולב, טובת מראה
. הייתי בטוח אז שאני הייתי זה שבחר בה .נהיינו לזוג, בוסרי יש לומר

בה היא זו שבחרה בי ובתבונת ליעדנה אולי  ,לימים התערער ביטחוני
  .קשר האהבה בינינושל הניחה לי להאמין שאני הוא המוביל 

  

היא שירתה . ל"ביפעת והתגייסה לצהבית הספר  סיימה עדנה את לימודי 1961ץ בקי
הצבאי השירות . בהמשךהמקצועי מה שאולי התווה את עתידה , ע"גדנכמדריכת נוער ב

חתונתנו . ילהינשא ל, שניבחפץ לב ובלי הרהור , כאשר הסכימהי סופו נלפ הסתייםשלה 
היתה משותפת שלנו מסיבת הכלולות ). 1963(ג "ו באב תשכ"עם קיבוצי בט-נערכה ברוב

  .כמנהג הימים ההם, לשלושה זוגות נוספים
  

  
   

  ...הרי את
 )1963(ג "ו באב תשכ"ט
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, ואחר כך, הגר, הבכורה בתנוכעבור שנה נולדה 
 –מהן כל אחת . ֵאלה ועדי, מירב –שנים ' תוך יג

בשנה שבה נולדה הגר יצאתי  .מזן מיוחדנסיכה 
ללימודים באוניברסיטה העברית בירושלים 

למכון  תישנה עבראחרי  .אסיפת יפעתבאישור 
מתוך רצון להיות קרוב , האוניברסיטאי של חיפה

את התואר ושם סיימתי , לעדנה ולתינוקת שלנו
  . עברית ומקראהראשון בספרות 

  
  

  
שנים אחדות במערכת החינוך עדנה עבדה במשך 

היא עשתה את  .כמטפלת פעוטים וילדי גן ובית ספר
אבל כל , מתוך אהבה רבה לילדים, עבודתה בשמחה

אותו הזמן רצתה להרחיב את עולמה ולעלות 
היא ידעה בוודאות שזה . במדרגות הדעת וההשכלה

  .וחיכתה לזמן הנכון, שלא תוותר על זה, יקרה
  
   

  
  
  

� 
 

 ,באוניברסיטת חיפהבמקרא ותולדות עם ישראל לימודי התואר הראשון את החלה עדנה 
 נולדה במהלך לימודיה, בתנו הצעירה, עדי .מירב וֵאלה, כבר ֵאם להגר היתה כאשר

  . האקדמיים
  

העמק "אחרי גמר התואר הראשון החלה לעבוד כמורה ומחנכת בבית הספר האזורי 
תוך המשך , לה את החטיבה העליונה של בית הספרבמשך כמה שנים ניה. ביפעת" המערבי

המגע הישיר . מה שלא הפריע לה להתמקד בפן החינוכי של עשייתה, הלימודים האקדמיים
היא היתה מחנכת של ילדים . עם התלמידים היה למרכז עולמה האינטלקטואלי והחווייתי

נוכי תמיד קדם המעשה החי .רצתה בליבם לנגוע, לא רצתה לדבר אליהם, ובשביל ילדים
  .כך ראתה את ייעודה, כך ראתה את עצמה. אצלה לחומר הלימודי

  
עבודת . בלימודי התואר השני כבר בחרה בהסבה לחינוך

בית הספר הקיבוצי עם בחינות ", הגמר שלה לתואר שני
 "הבגרות בעיני התלמידים והקהילה החינוכית בקיבוץ

בליבת עסקה  ,מרים בן פרץר "בהדרכת ד, )1982(
הכנסת בחינות : ההתלבטות של בתי הספר הקיבוציים דאז

. עדנה לא עצרה בתואר השני. בגרות לבית הספר הקיבוצי
. אביב- את התואר השלישי עשתה באוניברסיטת תל

תוכניות לימודים ייחודיות בבית ", דוקטורט שלה בחינוךב
חינוכית יסודי הקיבוצי וזיקתן לאידיאה ה- הספר העל

' יהושע ופרופ-צבר בן' בהדרכת פרופ )1991( "הקיבוצית
ספרית -חקרה את גבולות האוטונומיה הבית, רינה שפירא

הספר הקיבוצי ושל המורה האוטונומי בבית הספר -של בית
  . הזה

  
  

  1971' ילדי כיתה ו
 עם מורתם יהודית דרור והמטפלת האהובה עדנה

 )1966(ו "תשכפסח , עם הגר ומירב

 שהם- ר עדנה לוין"ד
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אבל עדנה לא עשתה , רביםהמסלול האקדמי של עדנה היה כרוך בעבודה קשה ובוויתורים 
האיש , לבנותיה וגם לי, שאותו ביקשה להנחיל לתלמידיה, מוטו שלהה. הנחות לעצמה

  .אין נסיגה לאחור, גמור –? התחלת: היתה, שלה
  

עשתה עדנה צעד נוסף בקידומה , הוראה בבית הספר התיכוןחינוך ושל שנים רבות אחרי 
ועברה ללמד בחוגים לחינוך של אוניברסיטת חיפה והמכללה האקדמית  מקצועי האקדמיה

שתפסו את המקום הראשון , גם כאן התמקדה בעיקר בסטודנטים. 'אורנים'לחינוך 
שהוא העיקר , האספקט האקדמי של עבודתה. במחשבות ובהשקעת הזמן שלה

  . היה אצלה במקום השני, באוניברסיטה

�  

ולא רק , עדנה ידעה לגעת בתלמידיה
היא הקשיבה . אלא באנשים בכלל, בהם

אלא , לא שופטת, הקשבה פעילה, באמת
לא ניסתה להשתלט על , מכילה ומחבקת

, עבור רבים. לשדר את עצמה, השיחה
קשובה היתה עדנה ה, בני גילים שונים

לא בכדי היתה ביפעת . והמקשיבה
 –במשך שנים מרכזת ועדת החברה 

הקשבה , תפקיד המחייב דיסקרטיות
. ואיזון בין צורכי הפרט ויכולות החברה

החברים לא נטרו לה טינה גם על תשובה 
  הם ידעו שעשתה למענם כל מה , שלילית

  . שניתן

  

�  

ושמחה על פרסום כל אחד מהמאמרים  הספרות שלי עדנה היתה גאה בי ובמחקרי
רצתה לראות כל היא . שמרה עלי מכל משמר, לעומת זאת, בתחומים החברתיים. והספרים
כי חששה , לממלא תפקיד זה או אחר ביפעת ובאורנים טרם שליחתו כתבתימכתב ש

. מיתנה את הכעס והביקורת, לא פעם שינתה לי ניסוח. מהתבטאות קיצונית או בוטה מדי
ברגישותה . כמעט תמיד קיבלתי את הערותיה. היה גם עם הרשימות שלי לעלון יפעתכך 

היא היתה אדם של . החברתית הצליחה עדנה לעדן את הדברים שלי ולמנוע הסלמה והחרפה
  .פשרה ופיוס, ומתוך כך בחרה תמיד לעת מחלוקת בדרכים של גישור, שלום

  . בארכיון יפעת, טבעיהכמעט , מצאה עדנה את מקומה, עם צאתה לגמלאות
  

�  
  

עדנה . שחייבה מעקב רפואי צמוד, לאורך השנים ליוותה את עדנה כמו צל מחלת דם כרונית
 תּההן באוניברסיטה והן בהנהגת המשפחה שהיא היתה מלּכָ  ,כלום-המשיכה לתפקד כאילו

אמרה שהיא מוכרחה עוד , עם ההמטולוגים התמקחה על הזמן שנשאר. הבלתי מוכתרת
לראות עוד ארץ ועוד , לעזור להן בגידול הילדים, להיות בחתונות של כל הבנות כדי ,ַאְרָּכה
ליבה אצלה את  ,ההרגשה שהיא חיה על זמן שאול, הקץ המאיים מֵעבר לפינה .יבשת

פנים אל  את העולם פגושבצימאון הולך וגובר ל ,בין השאר ,התבטאהש, תאוות החיים
כל טיול שלנו בעולם נגמר . ביוזמתה התחלנו אז לצאת ולראות עולם. לגעת בו בידיים, פנים

  . בתכנונו של הטיול הבא
  

   

עם המזכיר היוצא , ביפעת מרכזת ועדת החברה, עדנה
 1985, עמוס גל והמזכירה הנכנסת עליזה גלעד
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וגם , עדנה התכוננה היטב ובאינטנסיביות לכל טיול
בי היתה סונטת ואומרת . זכרה כל טיול לפרטי פרטיו

כי אתה לא זוכר ", שחבל לבזבז עלי טיולים כאלה
הייתי ". פה היינו ומה ראינו וחווינומהיום למחר אי

מקבל את נזיפתה בחיוך וממשיך ללוות אותה 
  .במסעותיה בעולם בתפקיד של מלווה ונושא כלים

  

  

  

המקדשים מהוד  –אך יותר מכל , עדנה התרגשה מכל מה שראינו בארצות שאליהן נסענו
, האווירה. היא לא החמיצה שום כנסייה שעברנו על פניה. הכנסיות והקתדרלותומהדר 

, שהוחצן ברוחב יריעה על הקירות מבפנים, הארכיטקטורה והעולם הוויזואלי העשיר
היתה בעלת נפש רליגיוזית ', רוחניקית'למרות שלא היתה דתית וגם לא . הילכו עליה קסם

האם היה זה משום שחשה . סמוי עם אלוהים על קשר, עד כמה שזה נשמע מוזר, ושמרה
  . אולי? את הסוף מהלך לצידה ולוחש באוזניה דברי דּוָמה

  

�  
  

קשה , במחלה נוספתעדנה חלתה , לאחר כמה שנים של מחלה רדומה, לפני שנתיים וחצי
השילוב של שתי . שהרפואה מתקשה להתמודד עימן, מסוג המחלות היתומות, ונדירה

היא . העמידה את עדנה עם הגב לקיר מול כיתת היורים של הזמןהרעות החולות האלה 
, השתייםאבל , ניסתה בכל כוחה למצוא את תעצומות הנפש הנדרשות להתמודדות חיובית

לאחר ההתקף . בגופה המיוסר ובנפשה המעונה כל חלקה טובהכבשו , צעד אחר צעד
אינטנסיביים במחלקה האורתופדית בבית החולים העמק ולאחר שחייב טיפולים , הראשון

עברה עדנה תקופת שיקום ממושכת , ם"מכן במחלקה הנירולוגית של בית החולים רמב
, אלים מן הראשון, אבל אחרי שחזרה הביתה הגיע התקף שני. במרכז השיקומי בפרדס חנה

  .ועדנה כבר לא התאוששה, אלים משניהם, ואחריו שלישי
  

שאין לנו מילים , ת נפלאותודדות הסיזיפית הזאת באה לעזרת עדנה חבורה של חברוֹ בהתמ
ואיתן סֶווטה עם ליבה העולה על גדותיו וגם , להודות להן על המסירות והחברּות המופלאה

התמיכה של הסביבה . המרפאה ובית ערבה –צוות הבריאות הנאמן והמסור של יפעת 
לפני כשלושה שבועות מעד גופה . נה את ייסוריההקלה על עד, מלאת הידידות, החמה
  . כדי שלא תסבול יותר עד עולם, ְוָעַצם את הכרתה! עד כאן: אמר לה. סופית

  
בתאריך שבו נולדה , היום. נשמה עדנה את נשימתה האחרונה, 2018באוגוסט  21- ב, אתמול

היא מובאת  ,עדישלנו יומיים לפני תאריך הולדתה של בת הזקונים , הבת הבכורה הגר
  ? האם זה מקרי. למנוחת עולם

  
  

�  
  

כשהיא מעבירה את לפיד , האשה שידעה לגעת באנשים, רעייתי נעצר גלגל חייה של עדנה
  . כאילו אומרת דבר מה ואין לדעת מה, לדור הבא, בתזמון מדויק ואולי גם סמלי, חייה

  
  .כל עוד אנחנו חיים, בליבנו, דמותה צרורה עימנו

  

  אגרה , מאהל' הטאג בחזית
 1994סתיו , טיול להודו
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  ְּפֵריָדה
  

  לעדנה
  

  סוֵֹפי ַהְּדָרִכים ֵהָּמה ַרק ַּגְעּגּועַ / ְוסוֹף ֵאין ַלֶּדֶר ַהֹּזאת ָהעוָֹלה 
  )אלתרמן. נ(

  
  .ֵּבין ֶׁשָהיּו ֲעצּומֹות, ֵּבין ֶׁשָהיּו ְּפקּוחֹות, ֵמָאז ּוִמָּתִמיד ָרִאיִתי אֹוָת ָלֵעיַנִים

  .ְוָתִמיד ְּבֵעיַנִים טֹובֹות, ַלְּקָרַבִים, ָרִאית אֹוִתי ַלֵּלב ,ָּתִמיד, ְוַאְּת 
  

ֲאִני ָּתִמיד ִהַּגְׁשִּתי ָל ,ַּבִּפָּנה, ִמן ַהְּמָקֵרר ֶׁשעֹוֵמד ֶאְצֵלנּו ַּבִּמְטָּבח, ּכֹוס ַמִים ָקִרים, ְּבִצְמאֹוֵנ.  
  .ְקַצר ְנִׁשיָמה, ַחָּמה ִמֵּלב עֹוֶלה ַעל ְּגדֹוָתיו ָמַזְגְּת ִלי ָּדם ְוֵזָעה, ְּבִצְמאֹוִני, ְוַאְּת 

  
  .ְנֹחֶׁשת ְיצּוָקה, ָקָלָבָסה, י'יְנגִ 'ֲאִני ִהַּגְעִּתי ֶאל ִמַּתַחת ַלֻחָּפה ִעם ֹראׁש גִ 

ְּבֵׂשיָבה , ןַמֲעֶׂשה ָאּמָ , ְּבַיד אֹוֶהֶבת ְוָצַבְעְּת אֹותוֹ , ְלֹאֶר ָׁשִנים, ְּבַסְבָלנּות, ְוַאְּת ִרַּכְכְּת אֹותוֹ 
  .טֹוָבה

  
  .ׁשֹור מּוָעד ִלְנִפיָלה, ִעם ִׁשּוּוי ִמְׁשָקל ָרעּועַ , ֲאִני ִהַּגְעִּתי ֵאַלִי ְקָצת ָּדפּוק

  .ְוַאְּת ָּתִמיד ָיַדְעְּת ְלַאֵּזן ּוְלַיֵּצב אֹוִתי ִלְפֵני ְוַאֲחֵרי ָּכל ְנִפיָלה
  

, ֶׁשַאְּת ַוֲאִני ִנְצַלח ֶאת ַהַחִּיים ָיִפים ּוְצִעיִרים, ִאיְדיֹוט עּול ָיִמיםְּכמֹו ָּכל , ֲאִני ִּבְתִמימּוִתי ָחַׁשְבִּתי
  .ַּבֵּמָאה ָהֶעְׂשִרים, ְּכמֹו ֶׁשִהְבִטיחּו ָלנּו ַּבְּסָרִטים ֶׁשֲעֵליֶהם ָּגַדְלנּו ַּבֵּמָאה ַהּקֹוֶדֶמת, ָלַעד
  .ִאם א ִאְכַּפת ְל, ִני רֹוָצה ְלִהְזַּדֵּקן ְלָיְד ְוִאְּתאֲ , ִטְּפׁשֹון: ָאַמְרְּת ִלי, ְּבַמָּבט ְמֻפָּקח, ְוַאְּת 

  
  .ֲאִני ָּתִמיד ָרִציִתי ָלֶלֶכת ִאָּת ּוְלַהִּגיַע ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִנְבַחר ִּבְׁשִביִלים ְצָדִדִּיים ְּכָכל ָהֶאְפָׁשר

ַעל חֹוֶצה , ִּבְזִהירּות, ְלַׁשֵּלם ֶאת ַהִּנְדָרׁש ְוִלְדֹהר. ּו ַּבְּזַמןְוַאְּת ָּתִמיד ָּדַאְגְּת ֶׁשַּנִּגיַע ַלָּמקֹום ֶׁשָּבַחְרנ
  .ַלְמרֹות ֶׁשהּוא ָנדֹוׁש ּוְמֹאד ָעֵיף, ְּכִביׁש ִמְסָּפר ֵׁשׁש, ִיְׂשָרֵאל

  
  .ְרֵצי ְּדָרִכיםּפוֹ , ָּבִנים ְיֵפי ֹּתַאר ּוְבלֹוִרית, ֲאִני ָרִציִתי ֶׁשִּיָּוְלדּו ָלנּו ְׁשלֹוָׁשה ֵאיֵלי ִנּגּוחַ 

טֹובֹות ֵׂשֶכל , ֶׁשָּלנּו ַמְתִאימֹות יֹוֵתר ַאְרָּבע ַאָּילֹות, ְּכמֹו ְלֶיֶלד ְמַפֵּגר, ִחַּיְכְּת ְוִהְסַּבְרְּת ִלי, ְוַאְּת 
  .ַעל ֶזה ּוָבֶזה ָסַתְמְּת ִלי ֶאת ַהֶּפה ְוַעד ַהּיֹום ֲאִני א ִמְצַטֵער, ֶׁשִּתֵּתָּנה ַמֲעֶנה ַלַחִּיים, ּוַמְרֶאה

  
  .ֲאִני ָרִציִתי אֹוָת ֶׁשִּתְהִיי יֹוֵתר ְויֹוֵתר ַוֲאִפילּו עֹוד יֹוֵתר

, ָּפׁשּוט, ְּבִלי ַהר ַהַּבִית, ְּבִלי אֹוִליְמּפּוס, ָּפחֹות אֹו יֹוֵתר, ְוַאְּת ָּתִמיד ָיַדְעְּת ְלַקֵּבל אֹוִתי ְּכמֹו ֶׁשֲאִני
  .ַעל ּכֹוס ָקֶפה ָּבֵעֶמק ַהֶּזה

  
ִהְסַּתַּפְקנּו . א ֵהַקְמִּתי ָל ַׁשַער ִנָּצחֹון ְוַגם א ָנַתִּתי ְל ְירּוָׁשַלִים ֶׁשל ָזָהב, ָּבִניִתי ְל חֹוָמהא 

  .ֶׁשּנֹוֵתן ֶאת ֵריחֹו ֵמֵעֶבר ַלַחּלֹון, ִעם ֵעץ ִלימֹון ָיֹרק, ָעׂשּוי ְּבלֹוִקים ֲאֹפִרים, ְּבַבִית ָקָטן ָּבֵעֶמק
ֶזה ֶׁשָּנעּול ְּכָבר יֹוְבלֹות ְוִעָּדִנים , ֶאת ַׁשַער ָהַרֲחִמים, ְּבַמְפֵּתַח ַּגָּנִבים ָּתִמים, ָּפַתְחְּת ִלי ַאְּת ? ְוַאְּת 

  .ַּתַחת ַהְׁשָּגָחתֹו ֶׁשל ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים
  

  .חּוָקהַעל ְמִגַּלת ְקָלף ְׁש , ֲאִני ִהַּגְׁשִּתי ָל ְּבָכל ִהְזַּדְּמנּות ֶאת ֹקֶהֶלת ְלִקּנּוחַ 



ֶׁשּפֹוֵתַח ְּבַמְפֵּתַח ְׁשֵני צֹול ֶאת ִּדְבֵרי 

ַּבְּסִביָבה ַהְּקרֹוָבה ּוְלֶיֶתר ִּבָּטחֹון ָנַעְלִּתי ֶאת ַהֶּדֶלת ְּבָפָניו 

ֶאל ַחְדֵרי ִלֵּב ַהְּכֵמִהים , ֶסֶדק ַצר

ֵעיָבל ּוְגִריִזים ְוֵאין ָלַדַעת ִמי ֵמֵהם ָחָזק 
, ַאַחת ֶׁשַּבַחִּיים ְּגִריִזים ְוֵעיָבל ֵהם ְּפַקַעת ּגֹוְרִּדית

ַּגם , ִנְלַמד, ְלאֹור ַהְּׁשִקיָעה, 

ִּכְמַעט ִׁשִּׁשים ? יִכים ִמָּכאןְלַהְראֹות ִלי ֵאי ַמְמִׁש 
: ְוַעְכָׁשו ְּכָבר ֵאין ִלי אֹוָת ִלְרֹׁשם ַעל ַהּלּוַח ַהָּׁשֹחר ְּבִגיר ָלָבן

  .םּוְלַלֵּמד אֹוִתי ֶאת ָהָאֶלף ֵּבית ֶׁשל ַהַחִּיים ִמָּכאן ְוַעד ֵאין ׁשָ 
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ֶׁשּפֹוֵתַח ְּבַמְפֵּתַח ְׁשֵני צֹול ֶאת ִּדְבֵרי , ֶאת ְּבֵראִׁשית ָּבָרא, ְוַאְּת ֶהֱעַדְפְּת ָּתִמיד ֶאת ַהָּמָנה ָהִעָּקִרית
  .ֵמָאז ְוַעד ַהּיֹום, ַהָּיִמים ֶׁשל ָהָעם ַהְּיהּוִדי ַהְּמֻצָּלק

ַּבְּסִביָבה ַהְּקרֹוָבה ּוְלֶיֶתר ִּבָּטחֹון ָנַעְלִּתי ֶאת ַהֶּדֶלת ְּבָפָניו ֲאִני ִנִּסיִתי ְלַהְראֹות ָל ֶׁשֵאין ֱאלִהים 
  .ּוִבְפֵני ֱאלִהים ֲאֵחִרים

ֶסֶדק ַצר, ְלֶיֶתר ִּבָּטחֹון, ֲאָבל ָּדַאְגְּת ְלַהְׁשִאיר לוֹ , ְוַאְּת ִּכְמַעט ִהְׁשַּתְכַנְעְּת 

ֵעיָבל ּוְגִריִזים ְוֵאין ָלַדַעת ִמי ֵמֵהם ָחָזק : ָּתִמיד ֶהֱאַמְנִּתי ֶׁשֲאַנְחנּו ּפֹוְסִעים ֵּבין ְׁשֵני ָהִרים
ֶׁשַּבַחִּיים ְּגִריִזים ְוֵעיָבל ֵהם ְּפַקַעת ּגֹוְרִּדית, ֲאָבל ַאְּת ִלַּמְדְּת אֹוִתי .יֹוֵתר ְוֵאי ֶזה ִיָּגֵמר

, ַעל ַהִּמְרֶּפֶסת, ְּבַסְבָלנּות, ְּבַיַחד, ְוַרק ְׁשֵנינּו, טֹוב ְוַרע
  .ְלַהִּתיר אֹוָתה

ְלַהְראֹות ִלי ֵאי ַמְמִׁש ,ִמי ִיַּקח אֹוִתי ַּבָּיד? ָמה ִיְהֶיה ַעְכָׁשו
ְוַעְכָׁשו ְּכָבר ֵאין ִלי אֹוָת ִלְרֹׁשם ַעל ַהּלּוַח ַהָּׁשֹחר ְּבִגיר ָלָבן, ָׁשִנים ְּבַיַחד ַוֲאִני ֲעַדִין ֶיֶלד ָקָטן

ּוְלַלֵּמד אֹוִתי ֶאת ָהָאֶלף ֵּבית ֶׁשל ַהַחִּיים ִמָּכאן ְוַעד ֵאין ׁשָ ! 

   

ְוַאְּת ֶהֱעַדְפְּת ָּתִמיד ֶאת ַהָּמָנה ָהִעָּקִרית
ַהָּיִמים ֶׁשל ָהָעם ַהְּיהּוִדי ַהְּמֻצָּלק

  
ֲאִני ִנִּסיִתי ְלַהְראֹות ָל ֶׁשֵאין ֱאלִהים 

ּוִבְפֵני ֱאלִהים ֲאֵחִרים
ְוַאְּת ִּכְמַעט ִהְׁשַּתְכַנְעְּת 

  .ֵאָליו
  

ָּתִמיד ֶהֱאַמְנִּתי ֶׁשֲאַנְחנּו ּפֹוְסִעים ֵּבין ְׁשֵני ָהִריםֲאִני 
יֹוֵתר ְוֵאי ֶזה ִיָּגֵמר

, ְּבָרָכה ּוְקָלָלה
ְלַהִּתיר אֹוָתה, ְּבִלי ֶחֶרב

  
ָמה ִיְהֶיה ַעְכָׁשו, ְוַעְכָׁשו

ָׁשִנים ְּבַיַחד ַוֲאִני ֲעַדִין ֶיֶלד ָקָטן
! 'ָׁשלֹום ִּכָּתה א

  
21.8.2018  

  



  

 האחות ציפה
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  ילדות במחניים

  השדות והמרעה, נופי הגליל

האחות ציפה- אופניים והבובה, ברז מים: ומשחקי הילדות הפשוטים

  



  

  רחלי הלפרין  –באקורדיון , יורם מחניימי

רותי , עדנה לוין ומילכה אונגר, 

עדנה לוין , אהרון רוזנמן, אלי ביבר
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  מאלבום הנעורים

יורם מחניימיעדנה ההולנדית בריקוד עם בן הזוג , )1960(ך "פורים תש

, אפרת איילי וברכה אגסי: מימין לשמאל ,בבריכה' בנות כיתה י
  שרה רוסלר ועידו קול: מולן, 

אלי ביבר, מירי שנגרוס): 1960(קטיף כותנה ידני בשדות משמר דוד 
 חבר משמר דוד –) 

  

פורים תש: למעלה מימין

בנות כיתה י: משמאלבאמצע 
, יפה ומירי שנגרוס

קטיף כותנה ידני בשדות משמר דוד : למטה משמאל
גד תבור(לה 'נצ'וצ
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  הגר/ אמא 

  
  ,מוש יקרה שלייא, אמא שלי
 ?כמה כואב ואיך אפשר להיפרד, כמה עצוב

 .איננה ,נואמא של, החכמה, טובת הלב, אמא המיוחדת
  

. החריצות, העדינות, חוסר השיפוטיות, כמהוהח, הרוגע ...אמא ,כך הרבה למדתי ממך- כל
מה לא . לוהמשפחה שמעל הכ –והמשפחה . שום דבר לא עמד בפניך –כשהחלטת משהו 

  ?למען ארבע הנסיכות שלך, למען אבא? היית מוכנה לעשות למעננו
 .כמה הייתי גאה להגיד שאני הבת של עדנה שהם

  
למרות הלינה . חושבת עלינו, דואגת, שומרת, תמיד ידענו שאת כאן בשבילנו, מושיא

רצון חזק עם עם חום ואהבה ו בית .הבית שלך ושל אבא היה הבית שלנו, המשותפת בקיבוץ
 – הישג שלנוכמה שמחת בכל  ,וכמה היית גאה בנו. שנגשים את עצמנו, שנתקדם, שנצליח

הרוח הגבית שנתת לנו . בעבודה, במשפחות שהקמנו, בילדים, בזוגיות – קטן כגדול
 .והגאווה שהתגאית בנו נתנו לנו להרגיש שאין דבר שלא נצליח להשיג

  
את כל הנכדים של , כי זכיתי להכיר את כולכם ,אני רגועה :שלנו אמרת לי באחת השיחות

כולם כאן איתך . ת ואבא באמת הקמתם שבט לתפארתַא .את כל המשפחה שלי ,כל הבנות
 .עצובים ופשוט לא מאמינים, בוכים. אמא ,היום

  
שירים על את ייה לקבריהם ביום השנה וקריהנהגת על, הוַריך, שלנו סבא וסבתאאחרי מות 

  . כך אהבת-תמיד בחרת שירים של נתן אלתרמן שכל. רקע העמק המקסים הזה
  .השיר שלך אמא, שיר של אלתרמןגם אני רוצה להקדיש לך עכשיו 

 
 נתן אלתרמן] / את שומעת[
  

  . ּוְסָתִוית ָזָרה ָהרּוחַ , ׁשֹוַמַעת ְּת אַ 
  .רֶׁשֶהְחִוי יתֵ ּבֵ  ֶאל צֹוֵעד אֹוֵרחַ 

  , יתוִ טָ  אוֹ , ָרַקְמְּת  אוֹ , ַחּלֹוןּבַ  ִנַּצְבְּת  ִאם
  

  . ְוֵאֵׁשב ֶאָּכֵנס ַוֲאִני .ִנְרַּדְמְּת  ְּת אַ 
   ֵאֵׁשב ָלִרְצָּפה
  . יִ לַ עָ  ְלַהִּביט
   ,ולֵ ּׁשָ הַ  ְּבַחְדֵר  ,ְוָנְכִרי ׁשֹוֵתק
  . יִ לַ עֲ נַ  ְּכמוֹ  לָ  ֲאַחֶּכה

  

  , אֹוְיִבים- ְּבֹנַגּה תֶר אֶ מּו ָּתקּוִמי ָאז
  .ֱאַהי ִּבְׁשָנתֵ  ָעַבר ִּכי
  , ָּתקּוִמי ָאז

   טֹוִבים- א ֲחלֹומֹות ינֵ ְׁש ּו
  , ְלִאָּטם ִיְתָקְרבּו

   ְּבָיָדם ּוזאחֲ יֹ 
  .יֵאלַ  אֹותָ  ְויֹוִבילּו

   

כי אין מי שיוביל אותך אלינו  ,ואת כבר לא תקומי אלינו, אמא, וגם אנחנו בחלום לא טוב
  . בחזרה

 .פשוט אין
  
  



גיבורה של החיים . ולמרות זאת היית גיבורה

כך גדול -במקצת את החלל הכל
  .קשתימו שתמיד ב

  .אני מחבקת אותך ואני נפרדת ממך בכאב נוראי

  

  1966מאי , מירב בת ארבעה חודשים
 עדי בת שלוש
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ולמרות זאת היית גיבורה, כך סבלת בשנים האחרונות-

 .שָּכלו כוחותיךעד  ,לחמת עד הרגע האחרון

במקצת את החלל הכל למלא ולּו ננסה, מור על אבאשנשאני מבטיחה 
מו שתמיד בכ ,מור על המשפחה שלנו מאוחדתנשמבטיחה ש

אני מחבקת אותך ואני נפרדת ממך בכאב נוראי, אני אוהבת אותך אמא

   

  שלנו אמא
מירב בת ארבעה חודשים; 1965אוגוסט , הגר בת שנה: למעלה

עדי בת שלוש; 1980אוגוסט , אלה בת ארבעה חודשים: למטה

-כל .אמא ,נוחי
  . שלנו

לחמת עד הרגע האחרון ,לא ויתרת
  
אני מבטיחה , מושיא

מבטיחה ש, שהשארת
  

אני אוהבת אותך אמא
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 גל מרקו/  סבתא שלנו

  
חיפשנו תמונות שלך ושלנו . אתמול בערב הסתכלנו בתמונות באלבומים ישנים, סבתא

 90-עם תינוק שמנמן בתחילת שנות ה יךמתמונותל החֵ  – מצאנו אוצרות. מתקופות שונות
  .תסבא וַא, נכדים עשר-שלושה ,ארבעה חתנים, ועד תמונות משפחתיות של ארבע בנות

  

חשבתי שזה לא , אלץ להיפרד ממךינש וחששנו שייתכן דרדריה כשמצבך, לפני שנתיים
ל היה מהיר ואבל אז הכ, לא תמיד מצליחים להיפרד כראוי. שאנחנו עוד לא מוכנים, הוגן

  .עבורנו ופתאומי מדי
  

חברתך למשך מפשרת לכולנו ליהנות יאוהתאוששת . לא נכנעת, פייטרית רצינית, תאבל ַא
ימי  :וגם לחוד, כמשפחה –להיות המון יחד הספקנו  הזה בזמן. יותר משנתיים נוספות

על דברים פחות גם ו, לימודים וקריירה כמו שיחות על דברים חשובים, ביקורים, הולדת
פסח בחדר סדר הספקנו לחגוג יחד עוד . 'האח הגדול'כמו ההדחה האחרונה בבית  ,חשובים

.. .יהיה האחרון במתכונת הזוקבעת שהוא , כמו על קודמיו, גם עליוש, ביפעת האוכל
חה ונרגשת היית להיות וכולנו ראינו כמו שמֵ , 80הספקנו לחגוג יחד לסבא יום הולדת 

  .אוהבים ואהובים, מוקפת במשפחה וחברים
  

למרות שלא הרגשת טוב והיית . בשבת לפני שבועיים וחצי הייתי בסביבה וקפצתי לבקר
השיחה . על האחים שלי ועל המשפחה, חיי על, הרבה שאלות עלי ,כהרגלך, שאלת, עייפה
גם כשהרגשת , מאוד גם כשהיה לך קשה: כך אופיינית לך-היתה כל, האחרונה שלנו, הזאת

  .עוד ועוד רצית לשמוע ולדעת, התעניינת בנו ,לא טוב
  

. לחזור לחיי השגרה, שלך להתגבריומי -השנים האחרונות הצריכו מאמץ ומאבק יום
אם , לחמת והתעקשת בצורה מעוררת הערכה תַא, ים מוותריםהרבה אנשבמצבים שבהם 
 – ל היה בידיים שלךובסופו של דבר הכאבל , ניסינו לעזור במה שניתן. לא למעלה מזה

  .תהראית לנו איזו פייטרית ַא, כמו שאת יודעת, וַאת
  

 שנותייך, שמחה והנאה, על סיפורים ומשחקים, בשנותיי הראשונות לימדת אותי על העולם
את כולם אקח  .המשמעות של לא לוותר מהיקשות ויהאחרונות לימדו אותי מהן נחישות וע

  .איתי למשך כל חיי
  

  . מאיתנוואחת י עם כל אחד יתמיד תהאבל ַאת , מילות פרידהאומנם אלו , סבתא
  . זה בשביל זהתמיד לתמוך ולהיות  ,לחבק ,המשפחה שהקמת תמשיך לעטוף

 .ואוהבים לעדמתגעגעים אליך מאוד 
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  מרקו אלה/ לסבתא שלי 

  
  

  .הלפיד הבוער בראש המחנה, עמוד התווך, סבתא
  .יך בפעם האחרונהלא האמנתי שיגיע רגע שבו אדבר אלַ 

  

  :כתב, משורר מימי הביניים, שמואל הנגיד
 .ִּכי ְּבֶאֶרץ ָסְגרּו אֹוְת, ֲאִני הֹוֵל ְלַאְרִצי

 ,ְוַאְּת ָלַעד ְּבנּוָמְת –ְוִאיַקץ ֵעת , ְוָאנּום ֵעת
ְוַעד ּבֹוא יֹום ֲחִליָפִתי ְּבִלִּבי ֵאׁש ְּפִריָדְת!  

  

  .אני יכולה להזדהות עם המילים שלו, סבתא, האמת
  .להיפך. אני מרגישה שהזמן לא ירפא ולא ימלא את החסר

  

  . עמוק בתוך הלב שלי, תמיד, לנצח, תמיד היית ותמיד תהיי איתי ְּת אַ 
  .ל יהיה בסדרולהרגיע ולהגיד לי שהכ, היית פה איתי עכשיו כדי לחבק אותיהלוואי ש

  

  . הסבלנות שלא נגמרה לעולם והדאגה, סופית-אני רוצה להודות לך על האהבה האין
, על חיבוק, על שיחות טלפון כל לילה ולילה, תודה על החופשות הארוכות שבילינו יחד

  .וכל מה שבין לבין, נשיקה
  

  .יך סבתאק מילים לבטא את ההערכה והאהבה שיש לי אלַ אין לי מספי
  .יש דברים שאי אפשר לבטא במילים

  

  .לנצח אוַהב, אני אוהבת אותך
  
  

  אלון ספיר/ סבתא שלי 

  

שאלתי . 'שבעה'ב :הוא אמר? איפה אתה :פעם דיברתי עם חבר שלי ושאלתי אותו ,סבתא
וכמה  כזו אני אקבל אחת כך לא האמנתי ששבוע אחר. והוא סיפר לי 'שבעה'אותו מה זה 

  . אפילו שניים ,לאבד קרוב משפחה זהטוב מה -הרגשתי טוב. עוד אחת ,שבועות לאחר מכן
  

זכר איך כל פעם שאנחנו באים לבקר את סבא אני מסתכל על התמונה שלך על הכוננית ונב
. כה של שבט שוהםהמל – "ותבכיסא המלכ"ואת , יושבים ביחד בסלון ומדבריםהי כולם 

ואני , כל הפעמים שאני ורוני ועמר היינו באים אליכם והולכים לכלבו וחוזריםאני נזכר בו
  .רים על בית ספרמדבו "סולמות ונחשים"משחקים עוד סיבוב של היינו ואת 

  

תמיד שימשת לי  ,חשבתי עליך מייד. בכיתה על דמות מופת אישיתדיברנו לפני כמה ימים 
  .אבל היא לא רצתה להפסיק לתקוף ,איך שניצחת את המחלה נזכרתי. דוגמא איך להתנהג

למקומות  :אמרה אמא. שאלתי את אמא למה זה יכול להוביל ,הששמעתי שהמחלה חזרכ
חשבתי  ,ברגע ששמעתי שזה נגמר. ודאגתי גם כל הזמן ראיתי אותה מודאגת. לא טובים

 ,לא נרדמתי .יתי ולא הצלחתי להפסיק את הדמעותבכיתי ובכ. מרוגיהחיים שלי יגם ש
הפעם  ידעתי שזאת, ראיתי את ארון הקבורהולוויה השהגענו לכ. חשבתי שזה הסוף

ראיתי את כולם , אני ראיתי את כולם מתפרקים והתפרקתי גם. האחרונה שאראה אותך
  . בוכים ובכיתי גם

  

היית דמות , רבה יותר מסבתאהיית בשבילי הרבה הרבה ה :אני רוצה שתדעי, אז זהו
  !מופת
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  סבתא שלנו
 עדנה וראובן עם נכדים
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  אחותנו

  
  בהלוויה, אחיותיה של עדנה, ציפה ואורה

  
  – – –אחותנו הבכורה והאהובה כל כך 

  . התמזל מזלנו שהיית אחותנו
  

אהבה ואמפתיה , עם הרבה הבנה, ומתי רק להקשיב ץמתי לייע, תמיד ידעת איך לתמוך
  .גם בהורים טיפלת במסירות ובאהבה לאורך שנים רבות. ומסירות לאין קץ

  

ידענו שדבריך נאמרים אחרי מחשבה רבה . סמכנו על השיפוט שלך בכל שאלה והתלבטות
  .שיקול דעת ואהבה גדולה, ותמיד עומדים מאחוריהם היגיון

  

נעים היה לבוא לביתכם בשמחות הקטנות והגדולות של . עימת הליכותהיית מאירת פנים ונ
הנכדים וענייני , הבנות, אהבנו את השיחות איתך על המשפחה. המשפחה המתרחבת

אהבנו את סיפוריך על העולמות הקסומים הרחוקים שכה . תמיד ברוגע ובנועם, העולם
  .אהבת לטייל בהם

  

  ... כל כך קשה, אחות, הפרידה ממך
  .ממך ואיתך ילוו אותנו לעד תוהזיכרונו תויוהחו

  

  ,אוהבים מאוד

  אורה ומרטי, ציפה
  
  

   

 האחיות לבית לוין על מדרגות בית ההורים

  :אורה

 –אהבתי לשבת עם עדנה וציפה בבית ההורים הישן , כשהיינו באים בקיץ ליפעת
  ... משקיפות על הרפת ומדברות על הכול, עם קפה ושוקולד שלוש בנות לוין
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  הלב המשפחתי

  
  )באנגלית( האחיינית דנה פרידמן בהלוויה

  

Edna had a huge heart with that huge heart she held our family together.  
Coming to Israel to visit family always meant going over to Edna and Reuven's 
apartment, where ever she was the nexus of the family.  
 
Edna was fearless, I remember watching a video of her trip to India when I was 
a child, amazed that she wanted to visit some place so strange, and in awe of her 
curiosity and desire to engage with the world. As I grew older my admiration 
for her only increased as I saw how she not only sought out new experiences for 
herself, but also imparted the same wanderlust to her loved ones. 
 
Since I was a small child, Edna told me, in jest, that someday I would win a 
Nobel Prize. It was her way of supporting me and my desire to be a scientist, 
and dreaming for me that I could achieve anything I wanted to. I am so grateful 
for her loving and kind support, and for her belief that I could achieve anything. 
Edna was always able to dream for everyone, and to see limitless potential in 
her loved ones. 
 
I will miss her and her joy. 

  
  

  חופשי תרגום
  

משמעות ביקור המשפחה  .שלנו המשפחה שמרה עללב שבאמצעותו , ענק לב היה לעדנה
  .המשפחתי י עדנה היתה מרכז הקשרכ, וראובן עדנה של בישראל היתה תמיד הבית

  
 .ילדה בהיותי בהודו שלה המסע של את הווידאו זוכרת אני .פחד חסרת היתה עדנה

מהסקרנות והרצון שלה לחוות את  התפעמתי, מרצונה לנסוע לארץ כה זרה ושונה הופתעתי
 מחפשת לא שעדנה כאשר ראיתי גברה הערצתי, כשבגרתי. העולם באופן בלתי אמצעי

ליקיריה ומעודדת  תשוקת המסע שלה את מעבירה אלא, עבור עצמהרק  חדשות חוויות
  .אותם להכיר את העולם

  
 היתה זו. נובל אקבל פרס אחד שיום בדיחּותב עדנה לי אמרה, ילדה צעירה היותי מאז

היא האמינה בי ואמרה . מדענית כשאהיה גדולה ובחלום שלי להיות בי לתמוך הדרך שלה
 האוהבת תמיכתה לה על תודה אסירת אני .שאני חולמת עליו מה כל להשיגלי שאוכל 

עם כל אחד מאהובי ליבה את  חלמה עדנה. שאוכל להגיע רחוק שלה האמונה ועל והנדיבה
  .מוגבל בלתי אצל כל אחד מהם פוטנציאל ראתהוחלומותיו 

  
  .ואל שמחת החיים שלה אליה אתגעגע
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  מאוצר הזכרונות המשפחתי
  

  פאניקהבלי 

  :ראובן

רכבתי איתה פעם על אופניים בכביש , כשהגר היתה קטנה
. של האופניים הכיסא שלה על הרמהכש הפנימי של יפעת

הכניסה הקטנה הגר : שמעתי צעקה ,פתאום האופניים נעצרו
לקחה את הגר הגיעה ו עדנה. הרגשתי נורא. !..רגל לגלגל

  . בלי האשמות ובלי פאניקה, למרפאה

. על הגר נשפך קפה רותח: וקרתה תאונה נוספת, ן רבלא עבר זמ
עדנה  .ר חנה אדר אמרה לנו שנפסיק כבר להתעלל בבת שלנו"ד

  ...לשמור על קור רוח, העיקר: אמרה לי
  

ן    )עידן הלינה המשותפת(להשכיב לישו

  :ראובן

גם הגר רצתה . מירב דרשה שרק אמא תשכיב אותה לישון, רב היו ילדות קטנותיכשהגר ומ
 מירב היתה יותר עקשנית :הקונפליקט הקבוע הסתיים תמיד באותו אופן. רק את אמא
  .ילהסתפק בלוותר ונאלצה " בוגרת"הגר ה ואילו, וזכתה באמא

  :הגר

ההורים אף פעם לא הכריחו אותי לחזור לבית . לפעמים הייתי בורחת הביתה בלילות
  .הביאו אותי חזרה רק בבוקר, הילדים בלילה

  :אלה

ועוד , ועוד סיפור, מספרת לי סיפוראמא  – אני זוכרת את ההשכבות שלא נגמרותגם 
אמא לקחה אותי : זכיתי להתחשבות מיוחדת, כשעדי נולדה. לא נתתי לה ללכת ...אחד

כשהתאים . הבנתי שזה לגמרי לא מובן מאליו, למרות שהייתי רק בת שש וחצי. לישון בבית
  .ניחזרתי מרצו, לי לחזור לבית הילדים

  

ן   לא לעשות עניי

  :עדי

 הזית לא הסכמתי לעבור מתחת לקשת ענפי' בעלייה לכיתה א
כמעט כל . כמקובל ביפעת, שילדי בית הספר החזיקו עבורנו

אמא לא עשתה מזה . ואני עדיין לא הסכמתי, הילדים כבר עברו
היא לקחה אותי על הידיים ועברה איתי יחד מתחת : עניין

  .לקשת

  
  דקללכת על קרח 

  :עדי

מאחורי . ב במסגרת שנת השבתון של אבא"היינו בארה 1992בשנת 
אמא ואני החלטנו ללכת . הבית שלנו היה אגם קטן שקפא בחורף

אבל , מישהו שעבר שם צעק לנו שהקרח דק וזה ממש מסוכן. עליו
  .היה לנו כיף, אנחנו הלכנו וצחקנו

  
 1992 פרינסטון ,עדנה ועדי  
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  בבית הספר

  :אלה

זה היה . בבית הספר כשלמדתי בכיתות הגבוהות אמא היתה מרכזת החטיבה העליונה
לאפשר לי , השתדלה לשמור מרחק ,מתוך רגישות לקושי שלי, אמא. מביך מאוד עבורי

  .לדאוג מרחוק, מרחב אישי פתוח ונוח לי
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ודאגה   אחריות 

  :הבנות

ולא הסכימה שינהג עם יד  סע בדרכים צדדיותיישאבא  רצתהלא היא . היתה דאגניתאמא 
 עםתמיד ו, בדרך המלךנוסעים רק . כפי שהיה רגיל, אחת על המהלכיםאחת על ההגה ויד 

  !שתי ידיים על ההגה

 כאןהגיע הזמן שיעשו , נורא מסוכן פה" :היתה אומרת שבהםהיו מקומות קבועים בכביש 
בכל פעם שעברנו שם  .קטע הכביש החשוך בין נהלל לרמת דוד, למשל, כזה היה –" !תאורה

  " !?למה לא מאירים את הכביש, זה ממש מסוכן: "בלילה היתה אומרת

הנכדים  – ולילדים כל שהדבר נגע לנוכ, בענייני בריאות התרגשה אמא מכל עניין פעוט
המעיטה בערכן של בעיות בריאות ובדיקות מעוררות , לגבי עצמה, מצד שני. האהובים שלה

  "...שום דבר רציני", אומרת לנוהיתה , "זה כלום. "דאגה

  
  כבוד לזמן

  :ראובן

היא שנאה לאֵחר ואיחורים של אחרים הכעיסו . שלה ושל אחרים –לעדנה היה כבוד לזמן 
חוששת לעכב מישהו או , היתה מאיצה בי, "סע מהר."תמיד היתה לחוצה פן נאחר. אותה

  .משהו אפילו ברגע

  
  הכלה

  :הגר

לא פעם אמרה לנו לא ללחוץ על . והיתה לה הרבה סבלנותאמא ראתה את הטוב בכל אחד 
כשנעם שלי . אמרה שכל אחד מוצא בסוף את הדרך שלו וצריך לתת לזה זמן, הילדים

היא אמרה שהוא . לא היתה לאמא שום בעיה עם זה, התחיל לחפף בלימודים ובבגרויות
  .מלמד את כולנו לקחת את החיים בצורה מאוזנת

  

  

  

  1981 , ס העמק המערבי"ביה

יורם , עם חזי מנוס עדנה
עמרי , רם גלעד, שוויקה

, יסמין קול, גילת כהן, גולדהור
טלי , ורד חברון, דגנית שץ

שי , אפרת ארצי', ברקוביץ
 רן רון וחבריהם, סיני



עדנה היתה גאה בי ובמחקריי ושמחה על פרסום כל 
 ,בתחומים החברתיים. אחד מהמאמרים והספרים שלי

ממני  היא ביקשה. שמרה עלי מכל משמר
ביפעת פנייה שלי לממלא תפקיד 

כל רשימה לעלון , כל דרישה ודבר ביקורת
. מהתבטאות בוטה מדיכי חששה 

את ולמתן ן ברגישותה החברתית הצליחה עדנה לעֵד 
 לנסח את הדברים בפחות נחרצות
, היא היתה אדם של שלום

  .פשרה ופיוס, בחרה תמיד בגישור

את שמות המקומות והיה 
. היא עצמה זכרה כל פרט

מלכותיות של המקומות ההדר וה

, בהרגעת הבכי, ברחצה, היא עזרה בטיפול בתינוק
 נוכחותה של אמא, מֵעבר לעזרה הרבה ולאפשרות להתאושש מעט

  .כשעדיין לא היה לנו שום ניסיון

ולא רציתי " אורנים"היה להם אירוע ב
אמא נתנה לאילן קצת חופש 

הם הלכו עם הילדים לגן 
  .התיידדה עם כולם

כשניסינו להגביל  .ביצי קינדר עם הפתעות או מתנות קטנות
!"... אבל הם כל כך רוצים
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  מתינות ושלום

עדנה היתה גאה בי ובמחקריי ושמחה על פרסום כל 
אחד מהמאמרים והספרים שלי

שמרה עלי מכל משמר, לעומת זאת
פנייה שלי לממלא תפקיד כל מראש לראות 

כל דרישה ודבר ביקורת, ובאורנים
כי חששה , לפני פרסום

ברגישותה החברתית הצליחה עדנה לעֵד 
לנסח את הדברים בפחות נחרצות, שלי ביקורתה

היא היתה אדם של שלום. פהולמנוע הסלמה והחָר 
בחרה תמיד בגישורבעת מחלוקת ו

  

 שלנו
, אהבה לטייל
. עולם
, אחרי כל טיול

מייד עם שובה 
, מלאת חוויות

התחילה לתכנן 
  . את הטיול הבא

את שמות המקומות והיה  זכראבא לא  .ההורים היו מספרים לנו בשובם על הטיולים
היא עצמה זכרה כל פרט.... אמא אמרה לא פעם שחבל לבזבז עליו טיול.  

ההדר וה. הרשמים החזקים ביותר שלה היו ממקדשים וכנסיות
  .האלה השאירו עליה רושם חזק

  נכדים

היא עזרה בטיפול בתינוק. אחרי כל לידה הגיעה אמא להיות איתי
מֵעבר לעזרה הרבה ולאפשרות להתאושש מעט... קמה איתי בלילה

כשעדיין לא היה לנו שום ניסיון –הבכור שלנו –בעיקר אחרי לידת יונתן , נתנה לי ביטחון

היה להם אירוע ב –כשנסעתי ללדת את עומר לא הודעתי להורים 
אמא נתנה לאילן קצת חופש . שעות 36, זאת היתה לידה ארוכה! פתאום הגיעו

  .והיה לשתינו נעים ונחמדוהיתה איתי במקומו 

הם הלכו עם הילדים לגן . אמא ואבא באו לעזרתי פעמים רבות, כשהילדים היו קטנים
התיידדה עם כולם, השעשועים ואמא יצרה שם מייד קשרים עם הורים וילדים

ביצי קינדר עם הפתעות או מתנות קטנות, תמיד הגיעה עם ממתקים
אבל הם כל כך רוצים: "היתה אומרת את המשפט המנצח, קולדיםאותה עם השו

  ...מה כבר אפשר לעשות אם הילד רוצה
   

  
מתינות ושלום

  :ראובן

  
  גילוי עולם

  
  :הבנות

שלנו אמא
אהבה לטייל

עולםלגלות 
אחרי כל טיול

מייד עם שובה 
מלאת חוויות

התחילה לתכנן 
את הטיול הבא

ההורים היו מספרים לנו בשובם על הטיולים
.  מערבב הכול

הרשמים החזקים ביותר שלה היו ממקדשים וכנסיות
האלה השאירו עליה רושם חזק

  
נכדים, תאימהּו

  :מירב

אחרי כל לידה הגיעה אמא להיות איתי
קמה איתי בלילה

נתנה לי ביטחון

  :אלה

כשנסעתי ללדת את עומר לא הודעתי להורים 
פתאום הגיעו. להפריע

והיתה איתי במקומו 

  :עדי

כשהילדים היו קטנים
השעשועים ואמא יצרה שם מייד קשרים עם הורים וילדים

תמיד הגיעה עם ממתקים
אותה עם השו

מה כבר אפשר לעשות אם הילד רוצה, ובאמת
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  :מירב

ותמיד היתה , מה עם החברים, מה קורה בלימודים: אמא התעניינה בכל פרט בחיי הנכדים
  .משבחת אותם

  :אלה

שהיה שוחר שלום , אותו פר גדול וחזק –אמא סיפרה לכל הנכדים את סיפורו של פרדיננד 
באמצעות הסיפור הזה עודדה אותם . ואוהב טבע ובמקום להשתתף במלחמות הריח פרחים

  . אמא לבחור בדרך שלהם ולהעדיף שקט ושלום על פני קרבות מיותרים

  :הגר

עד היום הוא זוכר . אמא היתה מספרת לו סיפורים לפני השינה, כשגל היה ילד צעיר
  .ך ואת עלילותיהם של גיבורי המיתולוגיה היוונית"את סיפורי התנבזכותה 

  :עדי

היתה מתקשרת לסבתא , כשנעמה למדה בבית ספר יסודי והתחילה לחזור הביתה לבד
  .ככה הרגישה שהיא לא לבד. ומדברת איתה עד שהייתי חוזרת הביתה מהעבודה

  :אלון

. כדי להיות אצל סבא וסבתארק לפעמים הייתי מבריז מבית ספר ועושה את עצמי חולה 
כמה שמחתי כשסבתא אספה אותי . הולכים לכלבו והם היו קונים לי מלא פינוקים נוהיי

  ...'ממוזיאון העמק ביפעת כשהיינו שם בטיול של הכיתה בכיתה ב

  :מר ורוניוע

על הקלנועית אותם מעמיסים , היינו הולכים עם סבא וסבתא להביא ארגזים מהמחזורית
 .טירות של ארגזיםמהם ובונים 

  :רוני

, סבא וסבתא הגיעו לכיתה שלי וסיפרו בפני כל הכיתה את ההיסטוריה המשפחתית שלנו
  .זאת היתה גאווה גדולה

 

  

 

  

   



אבל הלב , ידעתי בשבועיים האחרונים שהפרידה קרובה
מצאתי עצמי . ה חשבתי הרבה על השיחות שלנו

ק פכים קטנים ממה שהיה 
  . אחרון החברים שבאו לומר לך שלום

אבל ממך זה בא פשוט  ,איש לא קרא לי כך
התייחס התחלתי למשלב מוקדם בהיכרותנו 

לאנשים , אלא הגישה לחיים

בראשית , צעירות להיסטוריה
. הזכור לטוב מנהל בית הספר

של  ,המכובדת, רדיה המבוגרת
לכדת את , יע קולסוף להשמ

פעת וש, בתבונה, במתינות

במחשבות המקצועיות  נו
היינו חבורה נסערת בבית הספר 

, מעשיר, כולל, ליצור בית ספר פתוח
ימצאו בו את מקומם בהתאם 

, לא להיחפז, מציעה לחשוב שוב
מכמה מהם לצערי . היום 

כאשר התקשרתי . תנויזאב כבר לא א

ממך להיות בקש שאלי היה ברור 
עם רוני כמרכזת חטיבת הביניים יצרנו 

יחד עם . תוך תיאום והבנה מלאים
החינוכית בעמק ברצינות 

מלא אנרגיה , ף אמיתייכלנו 

 אחרי השלמת ,עייפות ומרוטות
ונזכרנו איך  ;למפגש מסכם

ואז הסתכלנו על , כבר לא זוכרת על מה
. לצאת לטיולים ,למשל ,שלא אהבת

אתם תיסעו . זה לא בדיוק בשבילי
תראו כמה הוא יהיה . אני אשמור לכם בינתיים על בית הספר
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  נעימה ברזל/ 

  דברי פרידה בהלוויה

ידעתי בשבועיים האחרונים שהפרידה קרובה ...באתי להיפרד ממך
ה חשבתי הרבה על השיחות שלנובימים אל .טיפח תקווה

ק פכים קטנים ממה שהיה ורשי לי לחלה. ..מספרת ,מקשיבה, שומעת אותך, 
החברים שבאו לומר לך שלוםוהמשפחות ו הבנות, שלנו עם ראובן

איש לא קרא לי כך ,מאז ימי ילדותי .לה'נעימה נו קראת לי
משלב מוקדם בהיכרותנו . לה'עדנהקראתי אני לך , בעקבות זאת

אלא הגישה לחיים. לא הבדל השנים קבע. נוימבוגרת האחראית בינ
  .יחד שהיינו בהםובזמנים ולהתרחשויות במקומות 

צעירות להיסטוריהמורות היינו אז שתינו . 'ק המערביעמה'בית הספר 
מנהל בית הספר, מאיר אייליאסף מקבוצת המורים הצעירים ש

רדיה המבוגרתוואהג בנוכחות התבטאלתחילה חששנו  מורים
סוף להשמ-סוףכשהתחלנו . לומייסדי בית הספר ששמם נישא בפי כ

, תמיד בקיצורברת יד. הספורים שאמרתתשומת לבי במשפטים 
  . למדתי להאזין לך. יה לתלמידים

נוהתחלק. בכיתות מקבילותוהיינו מחנכות היסטוריה 
בבית הספר  יחד עם עוד עמיתים? את זוכרת ,ובהתלבטויות החינוכיות

ליצור בית ספר פתוח, לעשות דבר חדשהאמינה שיש בכוחה 
ימצאו בו את מקומם בהתאם  תלמיד ותלמידהשכל  בית ספר; מרובה חוגים ואפשרויות

  . הרגשנו שאנחנו מחוללים שינוי נחוץ וחשוב

מציעה לחשוב שוב, קולה יותרש – אחראיהיית לנו המבוגר ה בחבורה הזאת
 אחדים מאנשי החבורה הזאת באו הנה להיפרד ממך

זאב כבר לא א-אבינועם בןגם לא הספקתי לספר לך ש
  .ךאיתר דבכבר אי אפשר היה ל, לראובן לספר על כך

היה ברור  ,בית הספרלקבל על עצמי את ניהול כאשר התבקשתי 
עם רוני כמרכזת חטיבת הביניים יצרנו . ענית בחיוב, לשמחתי. מרכזת החטיבה העליונה

תוך תיאום והבנה מלאים תוארגוניות וחינוכי ותפל בסוגייטש, י לעניין
החינוכית בעמק ברצינות  ו את המשימהלקחנו על עצמנ ,רבים וטובים 

לנו היה אבל  ,זאת היתה תקופה מאתגרת. ובהתרוממות רוח

עייפות ומרוטות, איך היינו יושבות שלושתנונו נזכר ,בביתכם
למפגש מסכם – מה שלא יהיה, ארגון ראשי חודש, מרכזנושא 

כבר לא זוכרת על מהאני  – בעיקר צחקנו כי, הצלחנו לדבר
שלא אהבת פעילויותהיו גם . רצנו לילדים הפרטיים שלנו

זה לא בדיוק בשבילי ,יייקיר ,טוב" :רה השגורה שלךימי לא הכיר את האמ
אני אשמור לכם בינתיים על בית הספר ,תיהנו, תטפסו

".. .  

  

  

/ לה 'עדנה

דברי פרידה בהלוויה

באתי להיפרד ממך ,לה'עדנה
טיפח תקווה, לקבל אןימ

, תךימדברת א
שלנו עם ראובן

נו קראת לייבינ
בעקבות זאת .וטבעי

מבוגרת האחראית בינאל האליך כ
ולהתרחשויות במקומות 

בית הספר כרנו ביה
מקבוצת המורים הצעירים ש, דרכן

מוריםהבשיחות 
מייסדי בית הספר ששמם נישא בפי כ

תשומת לבי במשפטים 
יה לתלמידיםתאמפ

היסטוריה לימדנו 
ובהתלבטויות החינוכיות

האמינה שיש בכוחה ורוגשת ש
מרובה חוגים ואפשרויות

הרגשנו שאנחנו מחוללים שינוי נחוץ וחשוב. לכישוריהם

בחבורה הזאת
אחדים מאנשי החבורה הזאת באו הנה להיפרד ממך. להתייעץ

לא הספקתי לספר לך ש. כבר נפרדנו
לראובן לספר על כך

כאשר התבקשתי 
מרכזת החטיבה העליונה

י לענייןיצוות נש
 ,לדרך-חברים

ובהתרוממות רוח
  . ושמחה

בביתכם, לא מזמן
נושא  – משימה

הצלחנו לדבר כמעט לא
רצנו לילדים הפרטיים שלנוהשעון ו

מי לא הכיר את האמ
תטפסו, תלכו, לכם

"יפה כשתחזרו



 :מרתועומדת לידי ואבהתחלה 
, בהמשך ."?שיקפידו על כובע ושתיית מים וקרם הגנה

אבינועם . שוב עשינו דברים ביחד
שפסע בהצלחה במתווה האקדמי והיה כבר 

את שעות האיכות שלנו בתקופה הראשונה היו במונית שלקחה 

כרנו כל אחת יה. המשפחות והילדים
 :י זכו לכינויי חיבה ממךיוגם ילד

י ברנו לפנַ יד ..."?דלה שלך
 והי ,תךיהיה לי כל כך טוב ונוח לדבר א

כניות לתעודות ההוראה לקראת עצמאותה האקדמית 
דת הצניעות הנדרשת יהגדרת את מ

כשהיה עולה . ונקפיד לדייק
אני ממש שומעת (היית אומרת 

אצלו אי אפשר להעלות על הדעת אפשרות של 
- עדנה". במילים אלוהסתכלתי עליך והרגשתי כמה אהבה והערכה את מביעה 

  .שאיננה ניתנת להפרדה

 ,שהתחילו להכביד על חיינו
יש לנו עוד  ,לה'נעימה" :כולך חיוכים

אני מרגישה כל ":פורשת שתי ידיים וממשיכה
 ,"?מה שם התינוק? איך היולדת

כי את לא ספרת בקול  ,במניין הנכדים
 יש לכםנכדים כמה  ,לה'עדנה

. שהצלחתי לפעמים להצחיק אותך גם בימי מחלתך הארורה
". אני אוהבת אותך" :מחבקת אותך ואומרת לך

קינן בי , ובהמשכהה מחלה
למרות שניסינו , קשה ועצוב לראות אותך בסבלך
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בהתחלה היית , )ל היה תוצרת עצמיתוהכ אז( כשהוצאנו טיולים
שיקפידו על כובע ושתיית מים וקרם הגנהלילדים זכרת להגיד 
  .חייכנושתינו ו –... " ?זכרת" :ר ליהסתפקת בלומ

שוב עשינו דברים ביחד. 'אורנים'מבית הספר המשכנו לאוניברסיטת חיפה ול
שפסע בהצלחה במתווה האקדמי והיה כבר  ,שלך היה שם לקבל אותנו וגם ראובן

שעות האיכות שלנו בתקופה הראשונה היו במונית שלקחה . מהמרצים היותר נחשבים
  . בתל חי 'אורנים'ללמד בשלוחה של 

המשפחות והילדים, יצאנו מענייני העבודה המשותפת אל דיבור על עצמנו
וגם ילד ,)תם אותנו עם הבנותאתם הקדמ( את ילדיה של השנייה

דלה שלך'ועדי" :ואני אליך" ?תוימה א דלה'ועדי? לה'מה שלום נירי
היה לי כל כך טוב ונוח לדבר א. התייעצנו, התלבטנו ביחד. גם על קשיים

  . בך קשב שלם ותבונת חיים

כניות לתעודות ההוראה לקראת עצמאותה האקדמית וו חלק מצוות שכתב ת
הגדרת את מ. בתשומת לבלך  והקשיב גם בצוות הזה

ונקפיד לדייק ג"שלא נכריז הכרזות מיותרות אל מול המלביקשת 
היית אומרת  .בחהיה נפרש על פניך חיוך ר, בשיחות עניין שראובן עסק בו

אצלו אי אפשר להעלות על הדעת אפשרות של . אתם הרי יודעים, נו זה ראובן
הסתכלתי עליך והרגשתי כמה אהבה והערכה את מביעה 

שאיננה ניתנת להפרדה ,ישות אחתהם כאילו , בנשימה אחת 'אורנים'נאמרו ב

שהתחילו להכביד על חיינו" כצעןקֶר "גם הלשיחות שלנו החלו להיכנס 
כולך חיוכים ,הנה אני רואה אותך מופיעה מולי. נולדו

פורשת שתי ידיים וממשיכה ,צוחקת –" ?אומרתמה את  
איך היולדת" :אני שואלת. אנחנו מתחבקות ואת חוגגת

במניין הנכדים היא/אך יודעת שאסור לי לשאול איזה מספר הוא
עדנה, ידעתיבכל זאת . "מחשש עין הרע" רם את הנכדים והנכדות
  .יותר מאשר לנו

שהצלחתי לפעמים להצחיק אותך גם בימי מחלתך הארורהכהרגשתי ממש טוב 
מחבקת אותך ואומרת לךבכל פעם י אצלכם הייתי 

התקופת תחילת ב ,כבר אזעלה בדעתי שאולי בימים האחרונים 
קשה ועצוב לראות אותך בסבלך. חשש שלא אראה אותך שוב

  !כך! ת הרי גילית כוחות נפש אדיריםַא... תוַא. 

  .חברה יקרה שלי, מאוד אני אוהבת אותך .לה'עדנה
  .נוחי בשלום על משכבך

  

כשהוצאנו טיולים
זכרת להגיד , לה'נעימה"

הסתפקת בלומ ,אחרי זמן

  

מבית הספר המשכנו לאוניברסיטת חיפה ול
היה שם לקבל אותנו וגם ראובןחֵברנו 

מהמרצים היותר נחשבים
ללמד בשלוחה של  שתינו

יצאנו מענייני העבודה המשותפת אל דיבור על עצמנו
את ילדיה של השנייה

מה שלום נירי, נו"
גם על קשיים, ניםפְ לִ וְ 

בך קשב שלם ותבונת חיים

ו חלק מצוות שכתב תלימים היינ
גם בצוות הזה. 'אורנים'של 

ביקשת , בכתיבה
בשיחות עניין שראובן עסק בו

נו זה ראובן"): אותך
הסתכלתי עליך והרגשתי כמה אהבה והערכה את מביעה . .."טעות

נאמרו ב "אובןר

לשיחות שלנו החלו להיכנס  .ועברשנים 
נולדוהנכדים שו

 ,נו, נכדה/נכד
אנחנו מתחבקות ואת חוגגת ..."כך עשירה

אך יודעת שאסור לי לשאול איזה מספר הוא
רם את הנכדים והנכדות

יותר מאשר לנותמיד  –

הרגשתי ממש טוב , לה'דנהע
י אצלכם הייתי יבסיום ביקור

בימים האחרונים 
חשש שלא אראה אותך שובבכל פגישה 

. לכסות על כך

עדנה ,שלום לך
נוחי בשלום על משכבך

  

  

  

  



27 
  

  

  ארז ביטמן/ מחנכת לחיים 

קיבלה עדנה על עצמה להיות מחנכת הכיתה ', בהיותנו בכיתה י, 1984ובשנת , התמזל מזלי
שהלימודים לא עמדו , היינו חבורת בנים תוססת. 'תפקיד שאותו מילאה עד סוף יב, שלנו

הרעיון של הגעתנו על , אם להיות כנים. אם להתבטא בעדינות, בראש סולם העדיפויות שלה
המחנכים והמורים שלנו קיוו לדבר . בגדר המלצה בלבדעבורנו היה בסיס יומי לבית הספר 

  . שלא נפריע יותר מדי ונניח להם לעבור את היום בשלום: אחד בלבד

עם ההבנה שהשובבים המרדנים של ההווה יהפכו , עדנה באה עם גישה אחרת לגמרי
עם הבסיס , מתישהו לבוגרים בעלי אחריות ותפקידים וצריך לדאוג שיגיעו לשם כמו שצריך

תוך זמן קצר זיהתה את הפוטנציאל של כל אחד . הכי טוב שאפשר לבנות להם ביחד איתם
באיזה תחום יהיה מוכן , רצה להתמקד בעתידבמה י, מה חשוב לו –ואחד מאיתנו 

 12בנועם רב הבהירה לנו מדוע כל כך חשוב שנסיים כמו שצריך . אפילו ללמוד, להשקיע
כך שנצטרך להשקיע פחות , נאגור גם נקודות לתעודת בגרות –וככל שאפשר , שנות לימוד

והיא חיפשה כל אחד ואחד מאיתנו היה חשוב לה . זמן ומאמץ בעתיד להשלמת הבחינות
עדנה התייחסה בנוסף גם לנושא . את הדרך לכוון אותו בצורה הנכונה ביותר עבורו

לא כהטפת מוסר אלא בהבהרת החשיבות של יחס , גם זה בדרך המיוחדת לה, ההתנהגות
תלמידים וכך נהיינו , לא רצינו לאכזב אותה. מכבד בין אנשים בכלל וכלפי מבוגרים בפרט

  ".בני אדם" גם יותריותר טובים ו

הודות לה התהדקו הקשרים גם . עם הזמן נוצרו קשרים אישיים מיוחדים בינינו לבין עדנה
 32כאילו לא סיימנו תיכון לפני , עד היום אנחנו שומרים על קשר. בקרב בני החבורה שלנו

ה שואלים אותי תמיד מה עדנה עושה 'במפגשים שלנו במרוצת השנים היו החבר. שנה
שוב ושוב היו מזכירים בהוקרת תודה עצומה את . ומה ואיך היא בכללמה של, עכשיו

את היסוד , השפעתה עלינו באותן שלוש שנים גורליות שבהן היתה מחנכת הכיתה שלנו
. לבחירות שעשינו בחיינו ולדרך שבה הלך כל אחד ואחד מאיתנו, שהניחה לעתיד שלנו

שלום חמה כשאראה אותה  בתום כל מפגש היו מבקשים ממני למסור לעדנה דרישת
  . ותמיד עשיתי זאת בשמחה, ביפעת

הייתי מעדכן את . היה זה תמיד בחיוך ושמחה, היינו נפגשים באקראיעדנה ואני כאשר 
מבלי לומר , כי אם גם מפני שרציתי, לא רק מפני ששאלה והתעניינה, יימעשחיי ובעדנה ב

בכל פעם . לי ולקבל ממנה חיזוקלשמוע את דעתה על הדרך שלי והבחירות ש, זאת במפורש
שרק , אני שומעת על מעשיך וגאה בך, ארז: "מחדש הדהימה אותי עדנה כשאמרה לי

  !". שתמשיך כך

לפני שנים אחדות הזמין בית הספר העמק המערבי אחדים מבוגרי בית הספר לספר 
לדרך -חוויותיהם מבית הספר והכלים, לתלמידים של היום על עצמם ומעשיהם היום

כאשר פגשתי את . הייתי אחד הבוגרים שהוזמנו ובאתי בחפץ לב. קיבלו בשנות לימודיהםש
סיפרתי לה בגאווה שנבחרתי לספר לתלמידים על עצמי ועל השפעת בית , עדנה לאחר מכן

בפעם . סיפרתי לה גם מה אמרתי. 'הספר על דרכי ותהליך ההתפתחות שלי מאז גמר יב
בעייתי , נער צעיר: מבט של סיפוק עצום ,אחר, חדש הזאת ראיתי בעיניה של עדנה מבט

מספר ומעביר את , שהיא ממש נלחמה עבורו ועבור וחבריו למען עתידם, כול-בעיני
  . גם עבורי וגם עבורה היתה זו סגירת מעגל. המורשת שלה לדור חדש של תלמידים

אני שוהה  שם, הידיעה המרה על פטירתה של עדנה הגיעה אלי ברצף של הודעות לדנמרק
שאלו אותי , כאשר הגעתי בבוקר לפנימיית הספורט שבה אני עובד. בחודשים האחרונים

סיפרתי . כנראה ניכר בי הצער הגדול על מותה של עדנה. שותפיי לעבודה אם הכול בסדר
  . שהלכה לעולמה, המחנכת המיוחדת שלי, להם בכאב רב על עדנה
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כולי תקווה . רבים של עדנה את לכתה מאיתנוהחברים ותלמידיה ה, אני כואב עם המשפחה
אשר יראו לעצמם כיעד עיקרי להגיע אל כל , שבמערכת החינוך יהיו עוד מחנכות ומחנכים

, בתבונה, לזהות את הדרך הנכונה לקדם אותם ולהנחות אותם בסבלנות, תלמיד ותלמידה
  .כמו עדנה –באהבת אדם 

  . לא נשכח אותה

 .יהי זכרה ברוך

  

  זהרה ברזילי/ ידידות חוטים של 

  ביום השלושים

: כמעט בכל יום הייתי שואלת. בשנים האחרונות היית חלק משגרת יומי, עדנה יקרה
לפעמים החלפנו רק כמה ". בואי בואי: "ת היית משיבהוַא, "?מתאים שאבוא, לה'עדנה"

מה מעדכנות אחת את השנייה בניחותא על , מילים ולפעמים היינו משוחחות שיחה ארוכה
  .מה קורה ומה התוכניות, שאירע

נחמד של " פרלמנט"ין נוצר מעֵ . עם הזמן הפכת למרכז חברתי לחברות שהתקבצו סביבך
לפעמים הצטרפו גם ראובן . עם מפגשים קבועים ושיתוף בסיפורים קטנים של חיינו, בוקר

שהולכים , אל מה שקורה בקיבוץ ובמדינה, ואז השיחות פנו יותר החוצה, וגדעון
  .ואיך זה משפיע עלינו, )או אנחנו מהם(ומתרחקים מאיתנו 

מתוך דאגה ורצון ֵּכן לשפר את , לעיתים. חלק מחברוַתיך התנדבו ללוות אותך בהליכות
ת אבל היא נבעה מכוונה טובה וַא, זאת היתה טעות. כפינו עליך מאמץ גדול מדי, המצב

בשיחות חולין אצלך במרפסת או אחר כך היינו שותות משהו ומבלות . היטבת להבין זאת
  .תמיד באווירת הנועם המיוחדת שהשֵרית סביבך – 'קפה-קפה'ב

אמרת לי שהסריגה עוזרת לך כשקשה כבר להתרכז . סריגה –היה לשתינו גם הובי משותף 
וזה הפך לזמן איכות שהיה , היינו יושבות וסורגות יחד... והרי גם אצלי זה אותו דבר, בספר

עוד רוצות שאנחנו מה חלמנו על  ,ודוגמאות חוטיםסוגי  ,על עניני סריגה רנודיב. נטו שלנו
סרגת ארנק או תיק או ת ַא: מופלאהעבודת צוות בינינו גם היתה . וכמה זמן זה ייקח לסרוג

שגם , גם תוצרי יצירה משותפת היו לנוכך . עשיתי את הגימורואני  ,כיסוי יפהפה לכרית
  .ילדינו ונכדינו נהנו מהם

, חסרת תעסוקה תישארילא וחוטים לך שלא יחסרו  כדי. ההספק שלך היה גדול משלי
קניתי ערכנו תוכנית ו .לסרוג יחד כיסוי מיטה באחרונה חשבנו. הבאתי לך עוד ועוד חוטים

. לחורףאיתם מתין לה כדאי, חוטים עביםשמאחר שהת אמרת ַאאבל  ,חוטים מתאימים
  ...ל החורף עבורך כבר לא יגיעאב, עדנה, החוטים עדיין מחכים לך

פשוט נעים היה לי , חברתך נעמה לי מאוד, ת קנית את ליבי באישיותך המיוחדתַא, עדנה
אני אסירת תודה . חברת אמת של שקט וחוכמה, היית לי אוזן קשבת .אל ביתכם היכנסל

ת איתך ואת אשמור את זכרון החברּו. להימנות על חבריך ואוהביךשהיתה לי זכות על ה
  . הזמן של היותנו יחד כמתנה יקרה

  .עדנה, היי שלום



, לבושה מדי צבאואחר כך 
מחנכת  –ועוד בהמשך  במסירות ונאמנות

, תמיד מעניינות ונעימות, מפגשים רבים איתך במהלך החיים ושיחות

נו לקחשתינו בו ש, מסע לירדן לפני יותר מעשרים שנים

קרירות נעימה משתררת כאשר מעמיקים 
אלא לצלול במים  ,אז אין ברירה

וליבי יוצא , חשה בחוסר השקט האופף אותה
צוף ולעלות לאחר השקיעה 

לאט . מהון והפחד של אדם שניצל לאחר שעבר חוויה מסעירה
  .נרגעת וממשיכה באומץ לנוע במים

אנחנו , לקראת שקיעה, בסופו
צמתו ומוקפות בנפלאות הטבע וע

, אנחנו הולכות שתינו כך
  .משוחחות וצוחקות בחוויה משותפת חד פעמית

לפני הרבה שנים . ריבת התפוזים שלי נולדה מאהבתה של נועה שלי למנדרינות חמוצות
הייתי מביאה לה צנצנת , מדי פעם

הריון נוסף שלנו התקדם . 
לעדנה לא  .אבל לשתינו נולדו בנות

שכל אמא מאחלת בנות  –

עדנה . רפאהבמבמקרה נפגשנו 
לשיקום  סימן שהיא בדרך הנכונה

בעיניים בצנצנת עדנה הביטה 
. שפר את מצבהתקווה שזה י

 .שם-אי עדיין המתכון בוודאי רשום

29 
  

  הדסה צפריר/  

ואחר כך , שנית בחברת הילדיםינערה בי ְּת בקובץ הזיכרונות שלי אַ 
במסירות ונאמנות, מטפלת בילדינו ברגישות ונעימות

מפגשים רבים איתך במהלך החיים ושיחות, מוערכת בבית הספר
  .בנושאים שונים

מסע לירדן לפני יותר מעשרים שנים-הזיכרון על טיולפתאום 
  .צמה שתי תמונות חיותומתוכו עולות בע

קרירות נעימה משתררת כאשר מעמיקים  .הזורם תחילה ברוגע ,נכנסים לערוץ נחל ארנון
אז אין ברירהאבל . בר קירות הסלעים העצומים וזרם המים גובר

חשה בחוסר השקט האופף אותה ,אני ליד עדנה. עמוקים על מנת להמשיך
צוף ולעלות לאחר השקיעה ל כשהיא מצליחה. אליה בהיסוסיה ופחדיה לקראת הבלתי ידוע

מהון והפחד של אדם שניצל לאחר שעבר חוויה מסעירהיניכרים על פניה הת
נרגעת וממשיכה באומץ לנוע במים ,נשימהקוצר המסדירה את , לאט היא מתעשתת

בסופוש, מופלא בפטרה המדהימהיום ביקור  –ע 
מוקפות בנפלאות הטבע וע, הובנחת ובשלו,  ורך כל המסלולחוזרות בהליכה לא

כך. יצירה שקשה להפנים ולהבין, אדם ותבונתו
משוחחות וצוחקות בחוויה משותפת חד פעמית, משוחררות, מתרשמות ונהנות

  

  

  אורנה רון/ ריבת תפוזים 

ריבת התפוזים שלי נולדה מאהבתה של נועה שלי למנדרינות חמוצות
מדי פעם, מאז. שהיא משוגעת על ריבת תפוזיםסיפרה לי עדנה 
  .ידיי

. את הגר שלה ואת עדי שלי, באותו בית ילדים, 
אבל לשתינו נולדו בנות ,"רועי: "שייוולד ם מוכן לבןתינו היה ׁשֵ 

– איכפתיות, זכתה לארבע בנות יפות וחכמותהיא 
  .הן זכו לאמא שכל בת מאחלת לעצמה? והבנות

נפגשנו  באחד הימים. כשעדנה חלתה עקבתי אחר מצבה בדאגה
סימן שהיא בדרך הנכונהראיתי בזה . נכנסה עם הליכון ויצאה עם מקל הליכה

  .טעיתי, לצערי

הביטה , ת התפוזים שליריבאת ה עדנשהבאתי לבפעם האחרונה 
תקווה שזה יהיתה . שאסרו עליה לאכול מתוקיםבצער  

  . התקווה התבדתה

  .נפרדה מאיתנו
המתכון בוודאי רשום. שכחתי איך מכינים אותה? וריבת התפוזים

  
 חוויות מסע

  
בקובץ הזיכרונות שלי אַ 

מטפלת בילדינו ברגישות ונעימות –ובהמשך 
מוערכת בבית הספר

בנושאים שונים

פתאום ואז צץ 
מתוכו עולות בעו, חלק

נכנסים לערוץ נחל ארנון
בר קירות הסלעים העצומים וזרם המים גוברלעֵ 

עמוקים על מנת להמשיך
אליה בהיסוסיה ופחדיה לקראת הבלתי ידוע

ניכרים על פניה הת, במים
לאט היא מתעשתת

ע בהמשך המס
חוזרות בהליכה לא

אדם ותבונתו-מעשי ידיוב
מתרשמות ונהנות

  

ריבת התפוזים שלי נולדה מאהבתה של נועה שלי למנדרינות חמוצות
סיפרה לי עדנה 

ידיי-מעשהריבה 
  

, גידלנו שתינו
תינו היה ׁשֵ לש .במקביל
היא אבל  ,נולד בן
והבנות .לעצמה

  

כשעדנה חלתה עקבתי אחר מצבה בדאגה
נכנסה עם הליכון ויצאה עם מקל הליכה

לצערי. והחלמה
  

בפעם האחרונה 
 ואמרהָּכלֹות 

התקווה התבדתה
  

נפרדה מאיתנועדנה 
וריבת התפוזים

  



את הרושם זוכרת אני עדיין 
  .ולא רק בענייני הגן

אבל בכל מפגש מקרי התחדשה אותה חמימות והרגשת 

שתינו התרגשנו ושמחנו  .תה
בגבורה ואופטימיות על עדנה דיברה 

  .הולכת תמיד אל ֵעבר הטוב
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  דבורה רז

אני עדיין  .עדי הצעירה גננת של בתההאת עדנה כשהייתי למדתי להכיר 
ולא רק בענייני הגן, איתהלשוחח תמיד ין ישמענ ,נעימת סבר, עדינהחברה 

אבל בכל מפגש מקרי התחדשה אותה חמימות והרגשת , הקשר התרופף, 
  .אתמול שוחחנואך כאילו , קירבה נינוחה ונעימה

תהיחשוב לי להיפגש אהיה . נעצבתי מאוד, כשנודע לי שחלתה
עדנה דיברה ש לא הפתיע אותי .ולו הקצר ביותר

הולכת תמיד אל ֵעבר הטוב, הן כזאת היתה מטבעה – תוכניות השיקום בהמשך
  .תמיד אזכור את עדנה

  .יהי זכרה ברוך

  אפרת סלע / עדנה תחסר לנו 

כשעדנה אושפזה בפעם הראשונה התגייסנו מספר 
. בנות ללוות אותה ולהקל מעט עליה ועל המשפחה

תורנויות בינינו לבקרה בבית החולים ובמרכז 
  .תהשיקום ואחר כך בבי

מכל צעד , יחד התרגשנו מכל תנועה חדשה שחזרה
יחד איתה למדנו להעריך את  .תנוסף שהעזה לעשו
, ישיבה בבית קפה, טעם שוקולד –השמחות הקטנות 

ישיבה בצוותא בפרלמנט הנשים , פינוק במספרה

סריגה  –עדנה מיומנות חדשה בשנה האחרונה רכשה 
יזכירו לנו , עבודות היד שהכינה לנו .
 .ה

זה לא . התמיכה בה הפכה לחלק מסדר השבוע שלנו
, אני באופן אישי נהניתי מעצם הנתינה

  .ר

  . דועם כל משפחת שהם אנו אבלות מא
  .עדנה תחסר לנו

  
דבורה רז/ עדנה 

  
למדתי להכיר 

חברה מ הנעים
  

, השנים חלפו
קירבה נינוחה ונעימה

  

כשנודע לי שחלתה
ולו הקצר ביותר ,לכל מפגש

תוכניות השיקום בהמשך
תמיד אזכור את עדנה

יהי זכרה ברוך

  

  

עדנה תחסר לנו 

כשעדנה אושפזה בפעם הראשונה התגייסנו מספר 
בנות ללוות אותה ולהקל מעט עליה ועל המשפחה

תורנויות בינינו לבקרה בבית החולים ובמרכז עשינו 
השיקום ואחר כך בבי

יחד התרגשנו מכל תנועה חדשה שחזרה
נוסף שהעזה לעשו
השמחות הקטנות 

פינוק במספרה
  .שלנו

בשנה האחרונה רכשה 
.תבמסרגה אח

התמיד את עדנ

התמיכה בה הפכה לחלק מסדר השבוע שלנו
אני באופן אישי נהניתי מעצם הנתינה .להיה עו

רמהעזרה לאח

עם כל משפחת שהם אנו אבלות מא
עדנה תחסר לנו

  

  

  
  

  



   - -אשת נעוריך 

  

  

  

  .ַּתְכִריֶכיהָ  ָלּה

  .ְוֵאֶליהָ 
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אשת נעוריך , אחרי שהלכה מעמך עדנה, לראובן
  ...אני כותב ובוכה

  

  עמוס עברי

  

   בגד
  

  ,ֶׁשּיְֻכַּפל ַמּדּועַ , ָּבּה ַרק ָּבַגד ּגּוָפּה

  .יּוַחל א ֹזאת, ִיְכַאב ּגּופוֹ  ַּגם ַעְכָׁשו

  ,ְּכלּולֹות ְּבִבְגֵדי ֵהם ְׁשנֹוֵתיֶהם ָּכל

  .ִלְקרֹות ָיכֹול א ֶזה, ְלַהֲאִמין ֵסַרב ִלּבוֹ 
  

  מּוָלּה ָרַקד הּוא, לוֹ  ָיְפָּתה ָּתִמיד ִהיא

  .ֻּכָּלּה ָּכל לוֹ  ָהְיָתה ָּתִמיד ְוִהיא

  ִמֶּנֶגד סֹוֵבל ְוהּוא, ָקָרה ֶזה ְּבִקְרָּבה

  .ְלֶבֶגד ִּפְתאֹום ָהְפכּו ְּכלּולֹות ִּבְגֵדי ֵּכיַצד
  

  ,ְּפָׁשָרה ַמְׁשִאיר א, ּפֹוֵצעַ  ַהְּכֵאב

  .ֲחָזָרה ָּכל ֵאין ִּכי, ְלָתֵאר ֵאין ַהְּתחּוָׁשה

ָלּה ַהְּכלּולֹות ִּבְגֵדי ִּכי, ִנְבָּגד ְּכמוֹ  הּוא ַאף

ְוֵאֶליהָ  ַאֲחֶריהָ  ֶלְכּתוֹ , ַרב ִּכי ִּביגֹונוֹ  ַעְכָׁשו
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  ראובן/  שירי פרידה
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 ַעְכָׁשו ַאְּת ְּכָבר ֹחֶׁש  
  

  ֵאין ֲאִפּלּו ּכֹוָכב ֶאָחד ֶׁשִּמְתַנֵּדב ְלַלֵּטף וְ 

  ֶאת ִמְצֵח ַהָּלָבן ַּבֹחֶׁש ַהֶּזה ַאְּת 

  ִמְתַּכְרֶּבֶלת ִּבְׁשִמיַכת ּפּו ְׁשחֹוָרה 

  . ָקָרה ָזָרה ֵמֵעֶבר ְלִגְבַעת ַהִּׁשְכָחה

   

 ַהֶּזה ֲאִני רֹוֶאה ֶאת קֹוֵל ּוִמן ַהֹחֶׁש  

  .ֵחׁש אֹוִתי ִּבְׁשִמי ַהְּמֹפָרׁשִמְתָקֵרב לוֹ 

  ֲאִני ִמְתַקֶּׁשה ַלֲענֹות ָל ִהֶּנִּני ְוִלְׁשַח 

  ָל ִלּטּוף ֶעֶרׂש ָׁשִביר ַעד ֶׁשֵּתָרְדִמי

  .ֵעֶבר ַלִּגְבָעה ְּבֶאֶרץ ְנִׁשָּיהמֵ  ,ָׁשם

   

  ֲאִני ָחׁש אֹוָתּה. ֲאָבל ַּכף ָיֵד ִמְתַעֶּקֶׁשת

  ה ְמַבֶּקֶׁשת ֶלֱאֹמד מַ  ְקִריָרה ַעל ִמְצִחי

  ִהיא. ֶחְרָּדָתּה ֶאת ְלַהְרִּגיעַ  ,ֹוַתר ֵמחּוִמיּנ

  . ֵמֵעֶבר ְלִגְבַעת ַהּדּוִמָּיה ִּביְמַחְלֶחֶלת 

   

  ִחּיּוֵכ ֶהָחָכם ִמְתּבֹוֵנן ִּבי ְּבֶחְמָלה ַּדָּקה 

  ַמְזִּכיר. ְּבֹגַבּה ָהֵעיַנִים ִמן ַהּכֹוָנִנית ֶׁשַּבָּסלֹון

  ָלֵׂשאת ָּתִמיד ַּבִּכיס ֶאת ַהַּמְטֵּבַע ַהָּנכֹוןִלי 

  .ִּכי ָאסּור ְלַפְסֵפס ֶאת ַהִהְזַּדְּמנּות ֶׁשַּתֲחֹזר

  

  ַאְּת לֹוֶחֶׁשת ַעל ָאְזִני ֶׁשָּכְבָדה, ֲאִני ָּכאן

  ְּכָבר ֵהַכְנִּתי ִלְׁשֵנינּו ְמנּוָחה , ַּבָּגָדה ִמֶּנֶגד

  :ְוַדע ,ִּׁשְכָחהְנכֹוָנה ַּבִּגְבָעה ַהְּסמּוָכה לַ 

ֵאין זֹו ַאְׁשָמְת.  

  

21.9.2018  
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 מנגד  
  

  ֵעיַנִי ְּפקּוחֹות ִלְרָוָחה ְּבֵבית חֹוִלים 

  ֲחַדר ֻמְנָׁשִמים ', ְּפִניִמית ּב, ם"ַרְמּבַ 

  ַעל ִמַּטת ְנבֹו צֹוָפה ִמֶּמָּנה ֶאל ָהָאֶרץ 

  . 1943ֶׁשֻהְבְטָחה ָל ַּבֵּׁשִני ָלִראׁשֹון 

  

  ַאְּת ִמְתַחֶּפֶרת ִּבְדָמָמה ַּדָּקה ַעל 

  ַהִּפְסָּגה ִמַּתַחת ַלְּׂשִמיָכה ֶׁשִּקַּבְלְּת 

  ְּבַהְׁשָאָלה ֵמָהָאח ַהּתֹוָרן ְּכֵדי ֶׁשא 

  ַּבִּפְסָּגה, ִמֶּנֶגד, ִיְהֶיה ָל ַקר ָׁשם

  . ֲחַדר ֻמְנָׁשִמים' ֶׁשל ְּפִניִמית ּב

   

  ֵעיַנִי , ֻמְנָׁשִמיםִמִּפְסַּגת , ּוִמָּׁשם

  . ַמְסִּפיק ִלי ְוַדי. ַעד ָּכאן: ְמַׁשְּדרֹות ִלי

  . ְּבַבָּקָׁשה ַאל ִּתְכַעס ָעַלי

  

  ְוָאז ִּכִּבית סֹוִפית ֶאת ַמְכִׁשיר ַהֶּקֶׁשב 

  ֶׁשִהְדַלְקְּת ִלי ַּבֵּמָאה ַהּקֹוֶדֶמת

  ג ַוֲאִני "ּו ְּבָאב ַּתְׁשּכָ "ְּבט

  

  2018ספטמבר 
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  מנופף לך בידי לשלום 
  

  . ָזָרה. ַאְּת ַעל ַהַּגב ְּבִמָּטה ְלָבָנה

  .ם"ֵּבית חֹוִלים ַרְמּבַ . 'ְּפִניִמית ּב

  ַחּלֹון ְמנֶֻּסה ִמְתּבֹוֵנן . ַעל ְׂשַפת ַהָּים

  ֶזה ַהָּים. ַּבָּכֹחל ֶׁשל ָהֵעיַנִים ֶׁשל ַהָּים

  ְמַנֶּסה ֲאָבל. הּוא ּתֹוֶהה. ָהַאֲחרֹון

  ִמְתַקֶּׁשה ְלַחֵּׁשב ֶאת לּוַח ַהְּזַמִּנים 

  .ַהְּמֻדָּיק ֶׁשל ַהַהְפָלָגה ַהָּבָאה

 

  ָעב ְקַטָּנה ְּכַכף ָיִדי עֹוָלה ִמָּים ַאֲחרֹון

  ִלֹּטל , ָּכֹחל ְלַלֵּטף ֶאת ִמְצֵח ַהָּלָבן

ִמָּכאן ְלָׁשם, ֶאת ָיֵד ְלָהִׁשיט אֹוָת .  

  ?ָאןִמי ֲאִני ֶׁשַאִּגיד ָל לְ 

   

  ּה ֶׁשל ָהָעבַאְּת ָׂשָמה ֶאת ַנְפֵׁש ְּבַכּפָ 

  יֹון ָלֵצאת ִאָּתּה ֶּדֶר ַהַחּלֹון ַחְסַרת ִנּסָ 

  ֲאָבל ַהָּים . ֻמְקָּדם ּוְלא ַּכָּוָנה ְּתִחָּלה

  הּוא ַהּיֹום ָים טֹוב ְוַאֲחרֹון ְלָהִאיר 

  . ָל ָּפִנים ְוֶלֱאֹסף אֹוָת ֶאל ֵחיקֹו ַהָּתֹכל

  

  הּוא ַּגִּלי ַעד ְּגַבּה ַּגִּלי ִלי ֶאת ָּפַנִי ְּבסֹוף 

  ַהּיֹום ַּגם ֲאִני ַחָּיב ָלַדַעת ַהִאם ֵהן ַמְסִּכימֹות 

  ִעּמֹו ְוִאם ֵּכן ָאָנה ֲאִני ָּבא ְּכֶׁשַאְּת ֲעסּוָקה

ְּבִנּוּוט ַאֲחרֹון ַעל ְסִפיַנת ַהֶּדֶגל ֶׁשל ַחַּיִי.  

  ַאְּת . ּוָכָנה ַלְיִציָאהִנְדֶמה ִלי ֶׁשַאְּת מ

  . ְּבֵמיַטב ַמְכִׁשיֵרי ַהַהְּנָׁשָמה, ְמֻצֶּיֶדת ֵהיֵטב

  

  ַאְּת ְמִניָפה ֶּדֶגל ָלָבן ְלַהְפָלַגת ֹנֶפׁש סֹוִפית 

  ְּבָים ָּכֹחל ְוַאֲחרֹון ָיָׁשר ִמְּנַמל ַהַּבִית ֶׁשל 

  . ַּבִּבְנָין ַהָּיָׁשן', ְּפִניִמית ּב, ם"ח ַרְמּבַ "ב

  

  ֲאִני ַמְמִּתין ְלַבִּדי ַעל ָהָרִציף ? ַוֲאִני

  .ְמנֹוֵפף ָל ְּבָיִדי ְלָׁשלֹום

  

  2018אוגוסט  
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  אני לקקן
  

  ַאְּת נֹוֶעֶלת ַעל ַמְסֵּגר ּוָבִריַח ֵעיַנִים 

  ַמְחִּביָאה ְּכֵאִבים ּוְפָחִדים. ְנעּולֹות

  ְּפָרִחים ְמיָֻּבִׁשים ִמְתַקְּמִטים. ְרדּוִמים

  .ְּבֵסֶפר ַחַּיִי ְוַחַּיי

   

  ַהְבָטחֹות ָחָלב ּוְדָבׁש ֲעטּופֹות 

  ֶצּלֹוָפן ְקׁשּורֹות זֹו ְלזֹו ְּבִתְקַות 

  . ִני ָּפרּוםׁשָ חּוט 

  

  . טֹוֵעם. ֲאִני נֹוֵטל ַאַחת ְלַעְצִמי

  . ּכֹוֵאב

  ז ֲחֵרי ַהְּׁשִליִׁשית ְּכָבר ֵמעֵ ַא

  .יֹוֵתר

  

ְמַׁשֵּמר ֶאת ְּפָרַחִי .  

ְמַלֵּטף ֶאת ְּפָחַדִי.  

  טֹוֵבל ֶאת ֶאְצָּבִעי 

ִּבְכֵאַבִי.  

  

  . ְמַלֵּקק. ּבֹוֵחׁש

  .ַאְּת ּגֹוֶעֶרת ִּבי

  :ֲאִני ִמְתַנֵּצל

  

  ַאְּת יֹוַדַעת ֶׁשֲאִני 

  ַלְקָקן ָקָטן ְויֹוֵתר א 

  .ְמַוֵּתר

  

  אִׁשיַאְּת ְמַלֶּטֶפת ֶאת רֹ 

  ְׁשֹמר : ְּבִחּיּו ָעֵיף

  ְמ ְלַמֲעִני ֶיֶלד ַעל ַעצְ 

  .ֶׁשִּלי

  

  2019אוגוסט 
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  שאלה קשה 
  

  ? ֵאיֹפה ַאָּתה, ַאְּת ׁשֹוֶאֶלת אֹוִתי

ֵאיִני ִמְתַּפֵּלא ַעל ְׁשֵאָלֵת.  

  ָּתִמיד ָהִיית ַסְקָרִנית ְלַגַּבי ַאף 

ֶׁשַרק ִלְפֵני ֶרַגע ָעַצְמְּת ֶאת ֵעיַנִי  

  ְּבַדְרֵּכ ִמָּכאן ְלָאן

  

  ִּבְמקֹום ְּתׁשּוָבה ֲאִני ַמִּניַח ִמִּלים 

 . ְּפצּועֹות ָקֶׁשה ַעל לּוַח ִלֵּב ַהָּלָבן

  .ֵאין חֹוֵסם עֹוְרִקים ְלַצֲעָרן

  

  ָּכל ַהַּלְיָלה ֵהן ָעלּו ֵאַלִי ִמן ַהִּגְלָּגל 

  . ַׁשְּנִני אֹוָתן ַעל ִּפי. ֶאל ַהּבֹוִכים

  ּלֹון ְלִפי ָׁשָעה א ִּתְמְצִאי ַּבִּמ 

  .טֹובֹות ֵמֵהן

  

  2019פברואר 
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   לפון שבורט
  

  ִּבְלָעַדִי ָּבעֹוָלם אֹוִתיַאֲחֵרי ֶׁשִהְׁשַאְרְּת 

ְּכֵדי ְלַבֵּקׁש ְסִליָחה ַּכִּנְרֶאה, ִחַּיְגִּתי ֵאַלִי .  

  ְוַגם ְלַאֵחל ָל ַמָּזל  .ַאְּת יֹוַדַעת ַעל ָמה ַרק

  .ָלִראׁשֹון טֹוב ְּכמֹו ְּבָכל ֵׁשִני

  

  ָרִציִתי ֶׁשִּתְׁשְמִעי ׁשּוב ֶאת קֹוִלי ְואּוַלי 

  ִּתְתָחְרִטי ְוִתְרִאי ֶׁשַהֹּכל ְּבֵסֶדר , ִּתְסְלִחי

  ַּפַעם ַאַחת , ְּכֶׁשִחַּיְגִּתי ֵאַלִי ֲאָבל. ֶאְצִלי

  , ַמְסִּפיק ְוַדי: ְצִליל ַהִחּיּוג ִהְבִהיר, ּוְׁשִנָּיה

  .ָהָיה, ֶּׁשָהָיהַמה  .ַאל ָּתִציק

  

  ַהְׁשִאיר ָל ה ּלְ ֶרַגע ָחַׁשְבִּתי ְּבִהּסּוס מַ לְ 

  ֲאָבל הּוא ֵסַרב . ִּדּבּור ַאֲחֵרי ַהִּצְפצּוף

  ָסגּור ּוְמיָֻּתם ְּבָתא קֹוִלי, ְלִהָּׁשֵאר ָחתּום

  ַעל ַאף ֶׁשָרִציִתי , ִסְטִרי-ַחד, ַקר, ָזר

  

ַהֻּמָּכר  ִלְׁשֹמַע עֹוד ַּפַעם ַאַחת ֶאת קֹוֵל  

  ְּכמֹו ָּתִמיד ִלְנֹהג , ַמְזִהיר אֹוִתי ּוֵמִציק

  ְלַאט ִּכי ְּבָינּוָאר ַהְּכִביִׁשים ְרֻטִּבים ְוַהְּכִביׁש 

ְמֻסָּכן ,ַאֲחֵרי ֹצֶמת ַנֲהָלל ְמֹאד ָחׁשּו.  

  

  ְּכָבר ְמֻאָחר ְוַאְּת ֵאיֵנ מֹוֵצאת. ַלְיָלה טֹוב

  ְמַחָּכה ִּבְדִריכּות ִלְׁשֹמַע ֵאיֹפה , ְלַעְצֵמ ְמנּוָחה

  ֲאִני , ְמֻאָחר יֹוֵתר ֲאַנֶּסה ׁשּוב ֶאת ַהַּקו. ֲאִני

ַאְּת ַמְמִּתיָנה ִלי, ֻמְדֶאֶגת ַאְּת , ַמִּכיר אֹוָת .  

  .ַּכּמּוָבן

  

  . ֲאִני ִנְזָהר, ֲאִני ַּבֶּדֶר ֵאַלִי. ַהֶּגֶׁשם ִמְתַחֵּזק

  ,ַמְתִאים ֶאת ַעְצִמי ְלַדֲאָגֵת, ֵסַע ְלַאטנוֹ 

  ְּכמֹו ֶׁשַאְּת אֹוֶהֶבת ְּכמֹו , ַלֹחֶׁש ְוַלָּמָטר

  .ֶאת ַהֶּדֶלת ַהְׁשִאיִרי ְּפתּוָחה. ֶׁשָאַהְבְּת 

  ֲאִני ְּכָבר ָּבא, ֲאִני ְּכָבר ַמִּגיעַ 

  

2.1.2019  
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 חמש מלים קשות 
 

 ַעִּמיַחי ָחַרט ַּבֵּסֶפר ָחֵמׁש 
  : ִמִּלים ְקׁשֹות יֹום

  . ְּפֵני ַאְּת ּוְכָבר ְּפֵני ֵזֶכר

  

  ֵמִציף ַאְדוֹות ְוִזְכרֹונֹות , ְוהּוא ׂשֹוֵרט

  ַמְמִאיר ְסֵפקֹות , ָׁשֲחקּו ַמִים

  ְוֶחְׁשּבֹונֹות ָעָבר ִּבְלִּתי ְּפתּוִרים 

  

  . ֵני ַאְּת ְּפֵני ֵזֶכר ּופְ , ַחִּיים ְׁשֵלִמים

  ַּגִּלי ַעד ְּגַבּה ַּגִּלי , ֶזה ֵזֶכר ֲחִריִׁשי

 עֹוֶלה ָּבאֹוב ְוָצף ְוָצף
  

  , ֶנתּכֶ מֹוִציא ָלאֹור ַמֲהדּוָרה ְמֻעְד 

  ֶׁשל ָּכל ִּכְתֵבי ִּבְכִריָכה ָקָׁשה 

 ְמֹאד ְּפָרִטית
  

  ָּבּה ַהְּכֻחִּלים ּדֹוִהים ְלַאט ָלֲאֹפִרים 

  ים עֹוִׂשים ִּתּקּוןּוַבֶהְמֵׁש ָהֲאֹפִר 

  ְּבִציר ַהִּכּסּוִפים ַהֻּמְחָמִצים

  

  ֵעֶבר ַלִּפָּנה מֵ י לִ ַעְכָׁשו הּוא ַמְמִּתין 

  ְלָהִׁשיב, ִסיִזיִפי, ְּבַמֲאָמץ ֶעְליֹון

ָאֵכן ֵּכן ַלָּמקֹורֶנֱאָמן , אֹוִתי ֵאַלִי  

  

  ֲאָבל ִהְסִּפיק ַלֲחֹרט ָחֵמׁש . ַעִּמיַחי ֵמת

  ָחֵמׁש . י ַאְּת ּוְכָבר ְּפֵני ֵזֶכרְּפנֵ : ִמִּלים

  ִמִּלים ְקׁשֹות ֵליל נֹוְקׁשֹות ֹּפה ַּבַחּלֹון

  

  .ֲהִיי ָׁשלֹום

  

  2019דצמבר 

 


