
  נעימה ברזל/ לה 'עדנה

  דברי פרידה בהלוויה

 .פח תקווהיט, לקבל אןיאבל הלב מ, ידעתי בשבועיים האחרונים שהפרידה קרובה ...באתי להיפרד ממך ,לה'עדנה
רשי לי ה. ..מספרת ,מקשיבה, שומעת אותך, תךימצאתי עצמי מדברת א. חשבתי הרבה על השיחות שלנוה ימים אלב

  . אחרון החברים שבאו לומר לך שלוםושפחות מהו הבנות, עם ראובןפכים קטנים ממה שהיה שלנו ק ולחל

קראתי  ,בעקבות זאת .אבל ממך זה בא פשוט וטבעי ,איש לא קרא לי כך ,מאז ימי ילדותי .לה'נעימה קראת לינו יבינ
לא הבדל השנים . נויהאחראית בינמבוגרת אל ההתייחס אליך כהתחלתי לכרותנו יהבמשלב מוקדם . לה'עדנהלך אני 
  .יחד שהיינו בהםובזמנים מקומות ות בויהתרחשלולאנשים , אלא הגישה לחיים. קבע

מקבוצת המורים , בראשית דרכן, צעירות להיסטוריהמורות אז היינו שתינו . 'עמק המערביה'בית הספר כרנו ביה
 בנוכחות התבטאלתחילה חששנו  מוריםהבשיחות . הזכור לטוב מנהל בית הספר, מאיר אייליאסף הצעירים ש

לכדת , סוף להשמיע קול-סוףכשהתחלנו . לושל מייסדי בית הספר ששמם נישא בפי כ ,המכובדת, רדיה המבוגרתוואהג
. יה לתלמידיםתפעת אמפוש, בתבונה, במתינות, תמיד בקיצורברת יד. הספורים שאמרתבמשפטים את תשומת לבי 

  . למדתי להאזין לך

את  ,כיותובמחשבות המקצועיות ובהתלבטויות החינ נוהתחלק .בילותקבכיתות מוהיינו מחנכות היסטוריה לימדנו 
ליצור , דבר חדשלעשות  היש בכוחהאמינה שש היינו חבורה נסערת ורוגשת בבית הספר עמיתיםיחד עם עוד  ?זוכרת

בהתאם  ימצאו בו את מקומם תלמיד ותלמידהשכל  בית ספר; מרובה חוגים ואפשרויות ,עשירמ, כולל, בית ספר פתוח
, קולה יותרש – היית לנו המבוגר האחראי בחבורה הזאת. וחשוב מחוללים שינוי נחוץהרגשנו שאנחנו . לכישוריהם

מהם  הממכ. היום אחדים מאנשי החבורה הזאת באו הנה להיפרד ממך. ץלהתייע, לא להיחפז, מציעה לחשוב שוב
, כאשר התקשרתי לראובן לספר על כך. תנויכבר לא אזאב -בןעם ואבינגם לספר לך שספקתי לא ה. נפרדנובר לצערי כ

  .ךאית רדבבר אי אפשר היה לכ

 .החטיבה העליונה תממך להיות מרכזבקש אשלי היה ברור  ,בית הספרכאשר התבקשתי לקבל על עצמי את ניהול 
תוך  תוארגוניות וכיוחינ ותפל בסוגייטש, י לענייןייצרנו צוות נשעם רוני כמרכזת חטיבת הביניים . ענית בחיוב, לשמחתי

נוכית בעמק ברצינות יהח לקחנו על עצמנו את המשימה ,רבים וטובים ,לדרך-יחד עם חברים. תיאום והבנה מלאים
 ,בביתכם, לא מזמן. מלא אנרגיה ושמחה, ף אמיתייכלנו היה אבל  ,זאת היתה תקופה מאתגרת. ובהתרוממות רוח

מה שלא , ארגון ראשי חודש, מרכזנושא  – משימה אחרי השלמת ,עייפות ומרוטות, איך היינו יושבות שלושתנונו נזכר
ואז הסתכלנו , כבר לא זוכרת על מהאני  – בעיקר צחקנו כי, הצלחנו לדבר ונזכרנו איך כמעט לא ;מסכםלמפגש  – יהיה

רה ימי לא הכיר את האמ .לצאת לטיולים ,למשל ,שלא אהבת פעילויותגם היו . רצנו לילדים הפרטיים שלנועל השעון ו
ים על יאני אשמור לכם בינת ,והנית ,תטפסו, תלכו, סעו לכםיאתם ת. זה לא בדיוק בשבילי ,יייקיר ,טוב" :השגורה שלך

בהתחלה ת היי, )תוצרת עצמיתהיה ל והכ אז( כשהוצאנו טיולים. .."תראו כמה הוא יהיה יפה כשתחזרו .בית הספר
 ,י זמןאחר, בהמשך ."?מים וקרם הגנה יתל כובע ושתיעשיקפידו לדים ליזכרת להגיד , לה'נעימה" :מרתועומדת לידי וא

  .חייכנושתינו ו – "... ?זכרת" :לומר ליבהסתפקת 

אותנו וגם היה שם לקבל רנו חבֵ אבינועם . שוב עשינו דברים ביחד .'ניםראו'אוניברסיטת חיפה ולמבית הספר המשכנו ל
בתקופה שעות האיכות שלנו . ר נחשביםתמהמרצים היוכבר האקדמי והיה מתווה שפסע בהצלחה ב ,שלך ראובן

שותפת אל המיצאנו מענייני העבודה . בתל חי 'אורנים'לוחה של שללמד ב את שתינוהיו במונית שלקחה הראשונה 
וגם  ,)אתם הקדמתם אותנו עם הבנות( כל אחת את ילדיה של השנייה כרנויה. המשפחות והילדים, עצמנודיבור על 

י ברנו לפנַ יד ..."?דלה שלך'ועדי" :ואני אליך "?תוימה א דלה'ועדי ?לה'מה שלום נירי ,נו" :י זכו לכינויי חיבה ממךיילד
  . ת חייםנבך קשב שלם ותבו והי ,תךיב ונוח לדבר אוהיה לי כל כך ט .התייעצנו, התלבטנו ביחד .גם על קשיים, ניםפְ לִ וְ 

 גם בצוות הזה .'אורנים'קדמית של אתעודות ההוראה לקראת עצמאותה הלכניות ולימים היינו חלק מצוות שכתב ת
 לותרות אל מוישלא נכריז הכרזות מביקשת , בהיבכתהנדרשת דת הצניעות ימהגדרת את . בתשומת לבלך  והקשיב

ני ממש א(אומרת היית  .בחהיה נפרש על פניך חיוך ר, בן עסק בוובשיחות עניין שראכשהיה עולה . דייקקפיד לג ונ"המל
הסתכלתי עליך  ..."אצלו אי אפשר להעלות על הדעת אפשרות של טעות. אתם הרי יודעים, בןונו זה רא": )שומעת אותך

ישות הם כאילו  ,מה אחתבנשי 'אורנים'בנאמרו  "ראובן-עדנה". במילים אלווהרגשתי כמה אהבה והערכה את מביעה 
  .שאיננה ניתנת להפרדה ,אחת

ני רואה הנה א. נולדוהנכדים שו ,להכביד על חיינושהתחילו " כצעןקֶר "גם ההחלו להיכנס נו שלחות ילש .ועברשנים 
פורשת שתי ידיים  ,צוחקת –" ?אומרתמה את  ,נו, נכדה/יש לנו עוד נכד ,לה'הנעימ" :כולך חיוכים ,ימופיעה מולאותך 

 ,"?תינוקה שםמה  ?היולדתאיך " :אני שואלת. תחוגגאת אנחנו מתחבקות ו ..."אני מרגישה כל כך עשירה":וממשיכה
 כי את לא ספרת בקול רם את הנכדים והנכדות ,במניין הנכדים היא/הוא אסור לי לשאול איזה מספרשאך יודעת 

  .ר מאשר לנותיותמיד  – לכם ישנכדים כמה  ,לה'עדנה, ידעתיבכל זאת . "מחשש עין הרע"

אצלכם י יבסיום ביקור. שהצלחתי לפעמים להצחיק אותך גם בימי מחלתך הארורהכטוב ממש הרגשתי , לה'דנהע
תחילת ב ,כבר אזעלה בדעתי שאולי בימים האחרונים . "אני אוהבת אותך" :ומרת לךאואותך מחבקת בכל פעם הייתי 

מרות ל, קשה ועצוב לראות אותך בסבלך. חשש שלא אראה אותך שובבכל פגישה  קינן בי, ה ובהמשכהמחלהתקופת 
  !כך !גילית כוחות נפש אדיריםהרי  תַא... תוַא .סינו לכסות על כךניש

  .חברה יקרה שלי, מאוד אני אוהבת אותך .לה'עדנה ,שלום לך

 .לום על משכבךשנוחי ב


