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 4פר מס  מידענית

 לזכרה של נאוה פלד 
              השבוע נפרדנו בצער מחברתנו נאוה פלד. המידענית כולה מוקדשת לה . מילים שנכתבו לזכרה. 

 כדאי לקרוא הכל, לאט לאט. 
 השבוע גם נפרדנו מחברנו נדב סלע. מילים לזכרו בשבוע הבא במידענית.

 
 אהובה שלי  אשה

כבר כמה ימים שאני חוזר לבית שלנו והוא ריק, אני מדליק את  

אני פותח את הארון ורואה את   האור, פותח טלוויזיה והבית ריק.

בגדיך, במקלחת מונחים הדברים שלך וכל מה שאני רואה הוא  

שלך או שלנו ואני חושב לעצמי האם באמת זהו, לא תהיי לי  

 יותר?

שאנחנו ביחד, התחתנו כמעט ילדים גדלנו  מעל יובל שנים 

את היית    .וצמחנו שנינו כל אחד ועיסוקיו וכל אחד ואהבותיו

אישה של נתינה , בעבודתך טיפלת באנשים ובכאבם וידעת לא רק לרפא את הכאב , ידעת גם לרפא את  

                                                                                    הנפש ביכולותיך לדבר ולהבין את מטופליך. 

  ואצלנו במשפחה ידעת מה כל אחד רוצה ומה כל אחד צריך וידעת להעניק לנו מלוא חופנים מטובך.

מה יהיה עליהם בלעדיך? הנכדים החיילים שלנו, שמתקשרים אליך ובאים לבקרך בבית   –והנכדים 

וכשלא רואים אותה, אכזבה עולה על פניהם  ה סבתא?  החולים והקטנים שנכנסים לביתנו ושואלים איפ

                                                                                                                                     והבכי פורץ.

בי באחרית ימי, ופתאום  בשיחות שהיו בינינו על הסוף שלנו תמיד אמרתי לך שאת תהיי זאת שמטפלת 

אני מוצא עצמי זה שנשאר לבד ואין לי למי לספר מה עשיתי היום , ואין עם מי לחלוק את החוכמה או  

                                                                                          התעלול של אחד הנכדים והבית שקט וריק.

תגלתה מחלתך, ידעת מה המשמעות של מחלה כזאת ,כי טיפלת בלא מעט חולות  בדיוק לפני שנתיים ה

וחולים שנפטרו מהמחלה, אבל את לא נתת לעצמך לשקוע בייאוש, נלחמת ונשארת חיונית ממש עד  

הימים האחרונים למרות הסבל שעברת והיה חשוב לך שחס וחלילה אנחנו לא נהיה מודאגים ולא נטפל  

                                                                                                                                         בך.

בתקופת המחלה שלך זכיתי לראות כמה אוהבים אותך , לך זה היה אולי טבעי אבל לי זה חימם את הלב. 

חלל גדול ושחור   יך , תם הסבל ותם מסע חייך.כשעצמת עיניך לנצח ואנו מסביבך, שלווה ירדה על פנ

 .  היי שלום אהובה       השארת לי ואיני יודע איך אמלא אותו.

                                                                                                                                              פלדיוסי                                                                                               
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 סבתא מדהימה 
אצל רוב האנשים היום האהוב בשבוע הוא   במשך תקופה ארוכה יום רביעי היה היום האהוב עלי בשבוע.

שאפשר לנוח או לנסוע למקומות שאוהבים בלי הלחץ של השגרה, אבל בתור ילדה  יום שישי או שבת, יום 
למרות שיום   בימי רביעי )ברוב השנים( סבתא הייתה באה להיות איתנו ולכן הוא היה היום האהוב עלי.

כשהיינו ממש קטנים סבתא היתה  .השגרה של ימי רביעי השתנתה בהתאם לגיל שלנו ,רביעי היה קבוע
היינו משחקים, מציירים הולכים  .אותנו מהצהרונים ומביאה לכל אחד משקה תות בננה  באה לאסוף

לחוגים וחוזרים אבל החלק האהוב עלי היה לעזור לסבתא להכין ארוחת ערב, שתמיד כללה לביבות  
 גבינה ולעיתים גם פירה עם גבינה צהובה מעל.

ווספו פגישות עם חברים, שיעורים וחוגים  כשקצת גדלנו ומשקה תות בננה כבר לא היה האהוב עלינו והת 
עוזרת להתארגן לחוגים השונים, ואחריהם עושים שיעורים ומכינים ארוחת   ,סבתא היתה באה  ,נוספים

 ערב עם לביבות גבינה שהפכו למאכל של יום רביעי. 
ככל שגדלתי יותר התחלתי לקבוע להיפגש עם חברים גם בימי רביעי, בהתחלה  

לי וסבתא היתה זוכרת כל אחד ומה הוא אוהב לאכול, אבל החברים היו באים א 
אחרי זה גם התחלתי ללכת לחברים ולאט לאט כבר לא היה צורך שסבתא  
תבוא כל יום רביעי, אז סבתא הפסיקה לבוא ויום רביעי איבד מהקסם שלו  

                                                                                                               ונהפך ליום רגיל בשגרה.
אחת התכונות היותר   .לאורך השנים סבתא לימדה אותי כל כך הרבה דברים

היא היכולת שלה להתחבר עם ילדים, להבין את   ,מיוחדות ומדהימות של סבתא 
 הצרכים השונים של כל ילד ואת הרצונות שלו. 

                                                ה הזו היה כדי ללמד אותנו דברים.אחד הדברים בהם היא השתמשה בתכונ
באחת הפעמים שישנתי אצל סבא וסבתא בחופש הגדול, סבתא לקחה אותנו  

בהתחלה כשהיא ניסתה ללמד    .לבריכה ולימדה אותנו לעשות קפיצת ראש
ייאשתי ורציתי  אותנו לא הבנתי מה אני אמורה לעשות ואחרי כמה ניסיונות הת

אחרי זמן מה  . סבתא לא וויתרה לי והמשיכה להסביר ברוגע וסבלנות .קילהפס
והיא הביאה   ,היא הבינה שמה שאני לא מצליחה הוא לכוון את הקפיצה שלי

בננת בריכה ואמרה לי לקפוץ מעליה, מיד הצלחתי והמשכתי להשתפר והיום סגנונות שחייה שונים  
 משהו שאני מאוד אוהבת לעשות.  וביניהם גם לקפוץ ראש זה 

בנוסף לקפיצות ראש סבתא לימדה אותי לשרוק, לצבוע בתוך הקווים, לכתוב את האותיות בצורה נכונה 
סבתא לא ניצלה רק את החופשים ללמד  והמון דברים שמהווים בסיס לדברים שאני אוהבת לעשות היום.

 מהניסיון שלה.  אותנו דברים, גם ביום יום היא היתה מלמדת אותי דברים
כשהיינו קטנים יותר תומר היה מרתיח אותי, הוא היה נוהג להציק לי וידע בדיוק על אילו   ,מי שלא יודע

סבתא   ,איבדתי שליטה והוא ישב וצחקשבאחת הפעמים כ  .נקודות ללחוץ כדי שאני אאבד את העשתונות
כה לתת לו לעצבן אותי, אבל היא  באה, כשהיא הגיעה הייתי בטוחה שהיא תסביר כמו כולם שאני לא צרי

 ישבה איתי והסבירה לי למה הוא עושה את זה. 
היא הסבירה לי שבהצקות האלה הוא מחפש תגובה ממני, וכשאני מתפרצת אני נותנת לו את התגובה  

היא אמרה לי שאם אני לא   ,אחרי שהיא הסבירה לי  .שהוא חיפש ובגלל זה הוא ימשיך לעשות את זה
וגם היום   .ניסיתי מה שסבתא אמרה לי לעשות והיא כמובן צדקה צקות ייפסקו.אתייחס אליו הה

     כשמישהו מנסה להתגרות בי אני נזכרת באותו יום ומנסה להתעלם ולרוב קורה בדיוק אותו הדבר.
סבתא היתה אישה מדהימה, וכל מי שזכה להכיר אותה הכיר אישה יפיפיה, חזקה ואמיצה עם סבלנות  

טוב לב, נדיבות, ידי זהב והמון אהבה לתת לסובבים אותה. בזכות התכונות המדהימות שלה  אין קץ, רוגע,
והיכולת המופלאה שלה להכיל ולהבין ילדים ובזכות זה להתחבר איתם יותר, אלו שזכו יותר מכולם היו  

חד סבתא לימדה אותי המון דברים, אומנם הם נראים קטנים ומעט חסרי משמעות אך בי  הנכדים שלה.
 הם שימשו לי כהרבה אבני יסוד ועיצבו את איך שאני היום ונתנו לי המון זיכרונות מאושרים. 

  רוני
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 שורשים של סבתא 
לקחתי על עצמי  .ישבתי אצלך בחדר והסתכלנו על תמונות שצילמת ,לפני יומיים

שמסביר לך את סודות העריכה בגלריה של  ,בביקורים את תפקיד המורה לצילום
האייפון. הראית לי את תמונות העצים הרבות שצילמת, והסברת לי שאת במיוחד 

אוהבת לצלם את השורשים החשופים של העץ. ואת שתמיד היית השורשים של 
                               לא תוכלי להיות לכולנו ולי הבסיס שתמיד היית.  ,העץ המשפחתי שלנו

קיבל  ,כל אחד מאיתנו הנכדים.  כמו שורשים ידעת תמיד להתחבר לכל אחד וצרכיו
ממך יחס מיוחד כאילו היה יחיד בעולם. תמיד הקפת את עצמך בנו עד שלא  

הבנתי לפעמים איך את לא מתעייפת. אני מבין עכשיו כמה היית מיוחדת במינך. 
                                                          מהאנשים הנדירים האלו שבאמת מתמלאים מנתינה.

כך גם את שידרת תמיד  ,כמו שורשי העץ הצומחים מתחת האדמה, בסמוי מן העין
,  . אף פעם לא ראיתי אותך מתעצבנת )גם לא עלי, גם לא שממש הגיע לי(וסבלנות ועוצמה שקטה שכז

י אותך אף פעם מרימה את הקול או מתאמצת  תמיד פנית לכולם בהבנה והכלה שיש רק לך. לא שמעת
 למשוך תשומת לב. אבל כמו שורשי עץ חשופים, אי אפשר היה שלא להבחין שאת נמצאת.  

 עכשיו זה כ״כ בולט שאת חסרה

רגעים מ״היום הזה לפני…״  לפני שנתיים הייתי בטירונות יחידה   ,בליווי מוזיקה גנרית ,האייפון מזכיר
את יותר ניחמת   ,אני חייב להודות שבשיחת הטלפון ההיא אל סבא  . שאת חולהואמא סיפרה לי בטלפון 

 ,ולא יכול שלא לחשוב ,שבוע הבא אני חוזר לטירונות יחידה, הפעם כמפקד .והרגעת אותי מאשר ההיפך
                                                                                            בארוחת שישי.  יחכולא ת במרחק של שיחת טלפון  ילא תהיאת כבר ש

הייתה   ,בין התמונות של המסעות הרבים של סבא ושלך בעולם, תמונות של הנכדים ושל פרחים ועצים
וזריחות  גם תמונה של שקיעה בחוף אכזיב. בזמן שערכנו אותה סיפרתי לך ששמעתי מתישהו ששקיעות 

 לא רק בגלל הצבעים העזים אלא בעיקר בגלל שאנחנו מבינים שהיופי הזה הוא רגעי.  ,יפות בעינינו כל כך

 אני מתגעגע.          הסתכלתי עליך ולא יכולתי שלא לחשוב כמה יפה היית וכמה יפה את עדיין.

 איתי        

 

 מלאך מושיע 
אובחן הבן שלנו עדי ז"ל כחולה   90במהלך שנות ה מושיע.בעבורנו נאווה הייתה קרש הצלה ומלאך 

אלו היו הימים שנאווה   .המאבק לווה בעליות ומורדות .מצאנו עצמנו במאבק ארוך ומתיש .לוקמיה

היה    ,הקשר שנרקם בין נאווה ועדי ולו היא הייתה טבעית לחלוטין. ,יצרה קשר עם עדי ,בחיינו  ההופיע

                                                              התאוורר ולעסוק בתחומים אחרים .קשר טוב שמכוחו יכולנו אנו ל 

שעדי  הרגיש טוב הייתה נאווה אתו  כוממש חיכה וציפה לה שתבוא אליו.  ,עדי שלנו אהב מאוד את נאווה

ה מטפלת פרטית  הייתה בשבילו נאוו   ,שמערכת החיסון הייתה ירודהכ ,ולאחר טיפולים ,בבית הילדים

  ,את מסירותה  ,והוא היה מאושר. עדי זיהה היטב במצוקתו את יכולת הנתינה האין סופית של נאווה

                    ונשמותיהם ממש נקשרו זה לזו, ואנו כהוריו היינו מאושרים מכך. ,רגישותה ואהבתה אליו

ו של ילד בימיו הקשים ביותר. הקשר והאהבה של עדי לנאווה הוא ההוכחה כמה נאווה הבינה לנפש

 הייתה אור גדול בתוך החשיכה שירדה עלינו. ,הזאת שהעניקה נאווה לעדי ולנו כמשפחתו של עדי עזרהה

  ,                  להבשביהייתה זכות גדולה  ,בתקופת חייה האחרונה ,לנאווה ,כאחות ,הליווי שהעניקה איריס

 . יהי זכרה ברוך               ו.להשיב במעט ממה שקיבלנו מאישה נדירה ז

 . יעקב ואיריס בכר
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 להקשיב ולעזור לאנשים 

נאוה פלד הייתה החמות שלי. כבר קודם לכן היא הייתה החמות של רועי מינץ, של עמית ואחר כך גם של 
מהכלל,  רוני, ובשם "ילדי החוץ" של משפחת פלד, אני יכולה להעיד בפניכם כי היא הייתה חמות יוצאת 

 עם קשר מיוחד לכל אחד מאיתנו. 
היה מושג בסיסי בחינוך, משמעת ולעיתים כזו   אסורלילדים,  לאכשנאוה גדלה, עוד מותר היה להגיד 

אך מההיכרות שלנו עם סבתא נאוה, כל זה לא היה. לנכדות ולנכדים היה    .קפדנית היו היסוד לחינוך נכון
לנאוה תמיד היו אנרגיות וכוחות   –ליצור, לטייל, לקרוא, לשחק מותר לעשות ככל העולה על רוחם, 

אינסופיים. ובכל פעילות היא הצליחה ליצוק תוכן חינוכי ומשמעותי: ליהנות עם הילדים וגם ללמד אותם 
    .תוך כדי. גם קפיצה סתמית בטרמפולינה הפכה להזדמנות לפיתוח גופני

שבועות, מתן ונעמה    פראווה מיוחדת במינה. לפני מסאבל לא רק בגישתה לנכדות ולנכדים הייתה נ
התבקשו לעשות עבודת חקר על המלאכה של סבא או סבתא. נעמה בחרה לראיין את נאוה, ובמהלך  

הראיון גילינו דמות שלא הפסיקה לחקור, ללמוד, להשתנות ולהמציא את עצמה מחדש. נאוה מצאה כל  
  .יםפעם דרך חדשה לעסוק בפעילות של תמיכה באחר

לאורך כל החיים הייתה לה תודעה של מחויבות לאנשים, לא כעסקנית או נבחרת, אלא כעושה ופועלת 
בעצמה. בראיון עם נעמה, היא אמרה כי הדבר הכי חשוב שהיה לה זה הקשר עם האנשים. להקשיב להם, 

ל כשעושים להבין אותם ולעזור להם. היא שיתפה שלפעמים הייתה צריכה להתאמץ פיזית בעבודה. אב 
 .באהבה זה פחות קשה

עשתה באהבה רבה. היא הייתה אישה נאמנה לערכים  – ובמילים אלו ניתן לתאר את נאוה. כל שעשתה 
הבסיסים ולעקרונות היסוד שלה, והנחילה את המסרים האלו דרך דוגמא אישית לילדיה, לנכדיה, ולנו  

יא הפגינה כלפי יוסי וכלפי ילדיה. לא  השותפים. ובראש וראשונה את הנאמנות, ההערצה והאהבה שה
בכדי, גם אנחנו העומדים פה מייצגים את כלל החברה הישראלית, ואת  

  .הסובלנות, הפתיחות והקבלה שאפיינו את נאוה
ד  חָׁ ם: אֶׁ ָאדָׁ אּו לֹו לָׁ רְׁ ִנקְׁ מֹות שֶׁ ה שֵׁ לֹושָׁ ִאים   –בתנחומא רבה נאמר: שְׁ קֹורְׁ ה שֶׁ מָׁ

ד  חָׁ ִאמֹו, אֶׁ ד  –לֹו ָאִביו וְׁ חָׁ אֶׁ ם, וְׁ נֵׁי ָאדָׁ ִאים לֹו בְׁ קֹורְׁ ה שֶׁ מֹו.   –מָׁ ַעצְׁ קֹונֶׁה לֹו לְׁ ה שֶׁ מָׁ
מֹו." ַעצְׁ קֹונֶׁה הּוא לְׁ ה שֶׁ ם מָׁ נאוה, השם שקנית לך בלב כולנו יישאר    טֹוב ִמּכּולָׁ

 .חקוק תמיד
    על אלה אני בוכייה עיני עיני יורדה מים, כי רחק ממני מנחם ומשיב נפשי"."

  .יהי זכרה ברוך
 מיכל                         

 

 
 
 
 

 תודה , נאוה

              , היא אמרה."תבוא לבית תינוקות "די סמוך לבואי לקיבוץ נתפס לי הגב. דבר עם נאווה פלד, אמרו לי. 
לא בלב קל הפקרתי את גבי לידיה. התמרונים בהם השתמשה, הפיתולים האלה של ברך ימין על המצח  

השחי, עוררו בי חששות כבדים שמא לא תצליח להחזיר הכול למקום.... אני לא ברישניקוב,  וקרסול בבית 
                                                                                       אמרתי לה, וגמישות ואני מעולם לא היינו אפילו אופציה...

 ת הלכתי ובאתי וחששתי וחזרתי וחששתי ובאתי שוב ושוב....נו, חששתי. עד כדי כך חששתי, ששנים רבו
נאווה אמרה לי שזהו, יש לה עכשיו משהו חשוב יותר שהיא צריכה לסדר ולהחזיר   ,ולפני שנתיים בערך

 וזה עצוב, מאוד עצוב. הכול למקום, ואני לא יודע אם מה שקרה שלשום נחשב להחזיר הכול למקום... 

                https://www.youtube.com/watch?v=Y2jxjv0HkwM   תודה נאווה יקרה

 בני תבורי 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DY2jxjv0HkwM&data=04%7C01%7Cnilis%40ma.maanit.org.il%7C2d727f1321524ea00fe208d9ebc0c770%7C641525ce45df44fa8ecaab8b127d28ba%7C0%7C0%7C637800035476779743%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=CqmLjUYOZUeOS9H5pvwFB%2Fh6H2FIVI%2BiPvzoexmIKDk%3D&reserved=0
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 והאהובהאחותי הקטנה 

 נאוקלה אחותי הקטנה והאהובה. 
מה שקורה פה עכשיו זה לא אמיתי. זה לא היה בתוכניות הסודיות שלנו.  

תמיד אמרתי לך שאם יום אחד, חס וחלילה, נישאר בלי הגברים שלנו, אנחנו  
   נגור ביחד. ועכשיו נעלמת לי.                                                               

שנים. גידול ילדים, שכנות   52את חלק מחיי מאז שנירית ורון נולדו לפני 
טובה, חברות נקיה. אחיות טובות.   זה לא אמיתי לבכות עליך, כי את נוכחת  

לגמרי בחיים של כל מקורבייך. גם לא היית מסכימה שנבכה או נהיה  
נתינה   עצובים בגללך. את כל כך קטנה בגוף וכל כך ענקית בנשמתך. כולך

אין סופית, ולא לעצמך חס וחלילה. ליוסי, לילדים, לנכדים, לחברים, 
 למטופלים. מבלי להתעייף, מבלי להיעצר.

אחותי הנמלה העמלה! אני קונה צמחים ואת שותלת לי אותם.  את מטפחת את הגינה סביב חדר  
הנתינה שבך לא יודעת  העבודה שלך. את מביאה עציצים ששתלת במו ידיך, לחלון בבית החולים. שמחת  

 גבולות.
והטיולים האתגריים שאת ויוסי עשיתם. איזה חזקים ! הבטתי בהערצה על הסבתא היצירתית שמארגנת  

על הדשא לידנו משחקים, תחרויות, משימות, סימני דרך. פשוט מרגש. וכגודל ההשקעה כך יהיה גודל  
 הגעגוע. 

שכל כך אהבתי. "נאוה של יוסי ויוסי של נאוה." היה  לסיום אני רוצה לדבר על הזוגיות שלך ושל יוסי, 
סלוגן אצלנו במשפחה. ממש מוסד מפואר. ביחד ביחד. עוד הבוקר אמרתי למשה, "אני הולכת רגע לנאוה  

 ויוסי." כי זה בנשימה אחת.  ולך נאוקלה יש חלק נכבד בחינוך ובתוצאות של השבט המפואר שהקמתם. 
 לעולם תשארי איתי. היי שלום אחותי האהובה. 

 רותי עתיר.                                                                      

 
 

 אשה נדירה
במשך הזמן ראיתי איך ליוותה   .בשקט ובצניעות עזרה ותמכה בכל מי שנזקק לה . נאווה אשה נדירה

לא מספיקה   ,כוחות ורצון לעזור לאחריםהיא אמרה שלמרות שיש לה  .חברים סובלים בחייהם ו אל מותם
ומענית כבר לא   . מאד אהבתי אותה . היא אחת מאותם בודדים שבלעדיהם העולם חסר .לטפל בעצמה

 .אותו הדבר
 ליאור  דליה                                          

 
 

 תודה
.רוצה להגיד תודה. תודה גדולה. תודה ענקית  

הרוגע והשלווה, על המילה והעצה הטובות, החוכמה והתבונה. על ההקשבה,  על האכפתיות, השקט, 
.ההבנה, התמיכה והסיוע   

ל. באהבה  ודה על הכ. ת על כך שעשית את העולם, שלי ובעקבות זאת של משפחתי, טוב ושלם יותר
  גדולה.

 ר אופיר טייףסמד                               
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                                                                                                                          ,נאוה יקרה ואהובה  

התקוממתי על השמש החמה והמלטפת שהיתה ביום הפרידה ממך. איך יכול להיות יום יפה כשבלב כל  

נתי איך דאגת לנו ליום שמש יפה, שיהיה  כך עצוב? היה יותר מתאים שירד גשם זלעפות. אבל אז הב

כזו היית. תמיד חשבת על כולם,   ס. לכולנו נוח ונעים. שלא נעמוד בגשם ובקור, לא להטריח, לא להעמי

                        .והכל בלב רחב ונתינה ענקית. זאת היתה המהות שלך -התחשבת בכולם וטיפלת בכולם 

ענק, רגישות ואהבת אדם. מצליחה לגעת בעומק השרירים ועומק הנשמה,  אישה קטנה וצנומה, עם לב 

מתקנת גוף ונפש, שילוב של עוצמה ורגישות, סבלנות וצניעות עם לב אחד גדול. כל מי שחווה את מגע  

                                                                                                                               .ידייך התמכר, נשאר ולא עזב

אהבת אנשים ופרחים. טיפחת את שניהם באהבה ומסירות אין קץ והם קמו לתחייה תחת ידייך. תמיד 

התבוננתי מהצד בהשתאות ובהערצה איך זה קורה. פשוט סוג של קסם. כנראה זה הלב הגדול שלך  

                                                                                                                              .שהחייה אנשים, פרחים וצמחים

בעשר השנים האחרונות. הקירבה הובילה לחברות אמיצה ביננו, בה לגיל לא   ,זכיתי לעבוד חדר לידך

זאת היתה אחריות גדולה מדי   ה משמעות. בפעם הראשונה שביקשת שאטפל בך רעדו לי הידיים.תהי

עבורי. לטפל בך, במטפלת הכי טובה שיש, עם הבנת גוף ונסיון של שנים, היה לא פשוט. ואת, כהרגלך  

ובצניעותך הרבה, לא הבנת למה אני חוששת. אחרי זה הפכנו את זה להרגל.  החלפנו טיפולים, פטפוטים, 

אות והשארת את כולנו מאחור(, שיחות נפש, דיבורים, תרגלנו יוגה ביחד )שם הראית יכולות מופל 

  .ותמיד הרגשנו שלא הספקנו לדבר על הכל. תמיד היינו צריכות עוד זמן  -התייעצויות אישיות ומקצועיות 

                                                                        .צניעות, אכפתיות ואהבת אדם -למדתי ממך המון ובעיקר 

ז שהלכת אני קוראת את ההתכתבויות שלנו מהתקופה האחרונה. שם את עדיין חיה ונוכחת, מזכירה  מא 

לי ביום חם להשקות את הגינה, שואלת לשלומי, שוב מזכירה לי על הצמחים, מכינה לי שתילים שאקח  

 .       ועל הדרך מספרת לי מה קורה איתך ותמיד עוד מילה על המשפחה שלך שכל כך אהבת  ,לשתול

לפני חודש וחצי באת למתחם, השקית, שתלת ועדרת. קצת גערתי בך שלא תגזימי. את אמרת שזה עושה 

התגנב בי חשש שהמחלה   -לך טוב. שתקתי, ידעתי שאת צודקת. הסתכלתי עלייך והחסרתי פעימה 

                                    .                                           הארורה הזו נותנת פייט רציני הפעם ולא מרפה

ושוב, כמו בכל מפגש איתך, הרגשתי שלא הספיק לי הזמן איתך. עודדת אותי כהרגלך וייחלת להרגיש  

                                                                       .יותר טוב. לאורך כל המחלה, היית זו את שחיזקת ועודדת

אנשים )תרתי משמע(. אני מקווה שידעת כמה אהובה את. אנסה להמשיך כל כך הרבה נגעת ב, נאוה

לטפח את הגינה והמתחם שכל כך אהבת,  שדמותך נמצאת בו בכל מקום. מקווה שאצליח )כמובן לא  

                       ,נוחי בשלווה אישה יקרה. את תחסרי פה לכולנו .טוב כמוך, אבל אעשה כמיטב יכולתי(

 .   י כבר מתגעגעתאנ

                                                                                                                              לילך גינזבורג                                                
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                                                                                                                       יום חמישי עשר וחצי

הקשר שלי עם נאוה התחיל לפני   היום בצהרים התבשרנו על מותה של נאוה פלד לאחר מחלה קשה .

כאשר לאחר כמה שיחות הציעה לי לבוא לנסות טיפול שלה. קצת היססתי אך החלטתי   ,כשמונה שנים

 קבענו תור אצלה בקליניקה בבית הטיפולים ולא התאכזבתי .   .שבמצב הגב שלי אין לי מה להפסיד

הגעתי לקבל טיפול מידיה של נאוה .   10.30מאותו יום, במשך שש שנים רצופות,  בכל יום חמישי בשעה 

שבשביל שנינו הטיפול הטוב הוא על גבי מזרון על הריצפה ולא על מיטת טיפולים מיוחדת . כך, מצאנו 

מהראש עד כפות הרגליים . כשיצאתי משם הרגשתי בגוף   -במגע קרוב, טיפלה בי נאוה בכל חלקי הגוף 

השעה .  כמו אדם חדש למשך יום יומיים . שנינו הקפדנו לשמור באדיקות על יום הטיפול השבועי ועל  

תמיד מצאתי אצלה חדר נעים, מקורר בקיץ וחם בחורף, עם נר מעלה ריחות  מרגיעים ומוזיקת רקע 

חרישית. במהלך הטיפול ולאורך השנים קשרנו שיחות על הנעשה בקיבוץ, בארץ ובעולם . על ילדינו  

ם עלי והטיפולים  ונכדינו, על מסעותיה יחד עם יוסי בעולם , וכמובן על כל המחלות והמכאובים שעוברי

כל זה תרם רבות לנאוה לעזור לי ותרם גם לקשר הטוב בין   .השונים שקיבלתי במקומות שונים בארץ

 המטפלת והמטופל .

אמרה לי נאוה שעלינו   ,, בגמר טיפול ולפני שקבענו את הפעם הבאה 2020לפני שנתיים, בפברואר 

ת לניתוח ולטיפולים. שנינו הזלנו דמעה  להפסיק בטיפול בגלל שנתגלתה אצלה מחלה קשה והיא הולכ

לא רק ברחבי הקיבוץ אלא גם אצלה בקליניקה בעתיד . עברו   ,ונפרדנו תוך הבטחה שנחזור וניפגש

עצוב לי כמו לרבים רבים אחרים, ותנחומי  נאוה עזבה אותנו לתמיד . .שנתיים מאז ולצערי זה לא קרה

 ברי מענית . ליוסי לילדים לנכדים ולכל שאר בני המשפחה וח 

 יגאל ברקת                                                                

 

 תודה
 

 שלום.  נילישבת 

 
 
 

 


