
  ארז ביטמן/  מחנכת לחיים

  

, קיבלה עדנה על עצמה להיות מחנכת הכיתה שלנו', בכיתה י נובהיות, 1984ובשנת , התמזל מזלי
ולם בראש סשהלימודים לא עמדו , תוססתנו חבורת בנים היי .'תפקיד שאותו מילאה עד סוף יב

הגעתנו על בסיס יומי לבית הרעיון של , אם להיות כנים. אם להתבטא בעדינות, העדיפויות שלה
שלא נפריע : המחנכים והמורים שלנו קיוו לדבר אחד בלבד. המלצה בלבדבגדר עבורנו הספר היה 
  . ונניח להם לעבור את היום בשלוםיותר מדי 

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

 – תוך זמן קצר זיהתה את הפוטנציאל של כל אחד ואחד מאיתנו. שאפשר לבנות להם ביחד איתם
בנועם . אפילו ללמוד, באיזה תחום יהיה מוכן להשקיע, במה ירצה להתמקד בעתיד, מה חשוב לו

נאגור גם  –וככל שאפשר , שנות לימוד 12 רב הבהירה לנו מדוע כל כך חשוב שנסיים כמו שצריך
כל אחד . שנצטרך להשקיע פחות זמן ומאמץ בעתיד להשלמת הבחינות ךכ, נקודות לתעודת בגרות

עדנה . בצורה הנכונה ביותר עבורו אותואת הדרך לכוון  חיפשההיא ו ואחד מאיתנו היה חשוב לה
לא כהטפת מוסר אלא בהבהרת , גם זה בדרך המיוחדת לה, גם לנושא ההתנהגות בנוסףהתייחסה 

וכך נהיינו , לא רצינו לאכזב אותה. בפרטמבוגרים החשיבות של יחס מכבד בין אנשים בכלל וכלפי 
  ".בני אדם"גם יותר תלמידים יותר טובים ו

רב הודות לה התהדקו הקשרים גם בק. לבין עדנה בינינוים מיוחדים ינוצרו קשרים איש עם הזמן
. שנה 32כאילו לא סיימנו תיכון לפני  ,שומרים על קשרעד היום אנחנו . החבורה שלנובני 

מה , ה שואלים אותי תמיד מה עדנה עושה עכשיו'במפגשים שלנו במרוצת השנים היו החבר
שוב ושוב היו מזכירים בהוקרת תודה עצומה את השפעתה עלינו באותן . שלומה ואיך היא בכלל

לבחירות , את היסוד שהניחה לעתיד שלנו, ליות שבהן היתה מחנכת הכיתה שלנושלוש שנים גור
בתום כל מפגש היו מבקשים ממני למסור . שעשינו בחיינו ולדרך שבה הלך כל אחד ואחד מאיתנו

  . ותמיד עשיתי זאת בשמחה, תראה אותה ביפעאדרישת שלום חמה כשלעדנה 

חיי עדכן את עדנה בהייתי מ. יוך ושמחההיה זה תמיד בח, היינו נפגשים באקראיעדנה ואני כאשר 
, זאת במפורשבלי לומר מ ,רציתימפני שגם כי אם , לא רק מפני ששאלה והתעניינה, יימעשוב

בכל פעם מחדש הדהימה אותי  .לקבל ממנה חיזוקלשמוע את דעתה על הדרך שלי והבחירות שלי ו
   ".!ךרק שתמשיך כש, וגאה בךאני שומעת על מעשיך , ארז" :כשאמרה לי עדנה

לתלמידים של לספר  אחדות הזמין בית הספר העמק המערבי אחדים מבוגרי בית הספרלפני שנים 
. לדרך שקיבלו בשנות לימודיהם-חוויותיהם מבית הספר והכלים, מעשיהם היוםעצמם והיום על 

סיפרתי לה  ,כאשר פגשתי את עדנה לאחר מכן. ובאתי בחפץ לב הייתי אחד הבוגרים שהוזמנו
תהליך ההתפתחות דרכי ועל השפעת בית הספר על על עצמי ולתלמידים לספר בגאווה שנבחרתי 

, חדש מבטבעיניה של עדנה ראיתי בפעם הזאת . סיפרתי לה גם מה אמרתי. 'אז גמר יבמשלי 
בריו וח שהיא ממש נלחמה עבורו ועבור, כול-בעייתי בעיני, צעיר נער :של סיפוק עצוםמבט  ,אחר

היתה  גם עבורי וגם עבורה .של תלמידים חדשהמורשת שלה לדור את עביר ספר וממ, למען עתידם
  . סגירת מעגלזו 

שם אני שוהה  ,ברצף של הודעות לדנמרקהגיעה אלי הידיעה המרה על פטירתה של עדנה 
י יתפשאלו אותי שו ,ית הספורט שבה אני עובדיכאשר הגעתי בבוקר לפנימ. בחודשים האחרונים

על בכאב רב סיפרתי להם . של עדנה על מותה הגדולהצער  יבכנראה ניכר . לעבודה אם הכול בסדר
  . שהלכה לעולמה, המיוחדת שליהמחנכת , עדנה

כולי תקווה . של עדנה את לכתה מאיתנוהרבים החברים ותלמידיה , אני כואב עם המשפחה
להגיע אל כל תלמיד אשר יראו לעצמם כיעד עיקרי , חנכיםמחנכות ומ יהיו עודשבמערכת החינוך 

באהבת אדם , בתבונה, לקדם אותם ולהנחות אותם בסבלנותזהות את הדרך הנכונה ל, ותלמידה
  .כמו עדנה –

  . לא נשכח אותה

 .יהי זכרה ברוך


