
  נואחות
  

  בהלוויה ,יה של עדנהאחיות, ציפה ואורה
  

  – – – אחותנו הבכורה והאהובה כל כך
   .התמזל מזלנו שהיית אחותנו

יה ומסירות לאין תאהבה ואמפ ,עם הרבה הבנה ,ומתי רק להקשיב ץמתי לייע, תמיד ידעת איך לתמוך
  .בהורים טיפלת במסירות ובאהבה לאורך שנים רבותגם  .קץ

ותמיד  אחרי מחשבה רבה יםנאמר דבריךידענו ש .פוט שלך בכל שאלה והתלבטותיסמכנו על הש
  .שיקול דעת ואהבה גדולה, גיוןיה מאחוריהםעומדים 

נעים היה לבוא לביתכם בשמחות הקטנות והגדולות של המשפחה . היית מאירת פנים ונעימת הליכות
 ברוגעתמיד , הנכדים וענייני העולם, הבנות, את השיחות איתך על המשפחהאהבנו . המתרחבת

  .אהבת לטייל בהם כהרחוקים שהקסומים העולמות אהבנו את סיפוריך על ה .ובנועם

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

  ,אוהבים מאוד

  .אורה ומרטי ,ציפה
  
  

  פחתישמהלב ה
  

  )אנגליתב( בהלוויה דנה פרידמןהאחיינית 
  

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

  

המשפחה ביקור משמעות  .שלנו המשפחה שמרה על באמצעותולב ש, ענק לב היה עדנהל
  .המשפחתי הקשרכי עדנה היתה מרכז , וראובן עדנה של הביתהיתה תמיד  ישראלב

 .ילדה בהיותי הודוב שלה מסעה של ווידאוהאת  זוכרת אני .פחד חסרת היתה עדנה
את  חוותלשלה מהסקרנות והרצון  התפעמתי, רצונה לנסוע לארץ כה זרה ושונהמ הופתעתי

 מחפשת לא שעדנה ראיתיאשר כ הערצתיגברה  ,כשבגרתי. באופן בלתי אמצעיהעולם 
ומעודדת  ליקיריה שלהתשוקת המסע  את עבירהמ אלא, עצמהעבור רק  חדשות חוויות

  .אותם להכיר את העולם

הדרך  היתה זו. נובל פרסקבל א אחד שיום תבדיחּוב עדנה לי אמרה, צעירה הילד היותי מאז
לי  האמינה בי ואמרההיא . כשאהיה גדולה ניתמדע להיותבחלום שלי ו בי לתמוך שלה

 והנדיבה האוהבת תמיכתה עללה  תודה אסירת אני .אני חולמת עליוש מה כל להשיגשאוכל 
 ה את חלומותיוליב ם כל אחד מאהוביע חלמה עדנה. וכל להגיע רחוקשא שלה האמונה ועל

  .מוגבל בלתי פוטנציאלאצל כל אחד מהם  ראתהו

 .החיים שלה שמחתאל ו אליה אתגעגע


