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בננו נדי
ְוָהִאיׁש ֹמֶשׁה ָעָניו ְמֹאד ִמכֹּל ָהָאָדם ֲאֶשׁר ַעל ְפֵּני ָהֲאָדָמה )במדבר י"ב, ג'(

במסורת היהודית קיימת מבוכה ביחס לשאלת זהות הכותב של שמונת הפסוקים החותמים את התורה. כיצד ייתכן שהיה 
זה משה רבנו? כיצד נראה הרגע בו נאלץ לכתוב במו ידיו את תיאור מותו? בשאלות אלה דנים חכמי התלמוד )בבלי, בבא 

בתרא, ט"ו, א'(:

ושמונה פסוקים שבתורה ]...[ אפשר משה )מת( וכתב 'וימת שם משה' )דברים ל"ד, ה'(, אלא עד כאן כתב משה, מכאן ואילך 
כתב יהושע, דברי רבי יהושע ]...[ 

אמר ליה רבי שמעון: אפשר ספר תורה חסר אות אחת, וכתיב: 'לקוח את ספר התורה הזה' )דברים ל"א, כ"ו(, אלא עד כאן 
הקב"ה אומר, ומשה אומר וכותב, מכאן ואילך הקב"ה אומר, ומשה כותב בדמע. 

כך הרגשתי אני כשערכתי ספר זיכרון יקר זה, כתיבה בדמע. 
הדמיון שבסיטואציות אינו נעצר כאן. ככל שאני הולך ומהרהר במהלך חייו של נדי, ובעיקר במהלך השנתיים האחרונות 

של חייו, איני יכול שלא לשוות לנגד עיני את דמותו האלמותית של גדול מנהיגינו במעש ובמידות –משה בן עמרם.

משפחה, חברים לעבודה, חברים לחיים, כולם ציינו את דמותו הייחודית הנדירה של נדב. התיאורים כמעט חפפו זה את 
זה, ואכן, ניכרים דברי אמת. ללמדך, שענווה, מסירות, אחריות ואהבת אין-קץ אינן ניתנות לחלוקה. אם קיימות באדם 
תכונות אלה הן תבאנה לידי מימוש בחייו, הן ברשות היחיד והן ברשות הרבים, ביחסיו עם הוריו וביחסיו עם שותפיו 

לחיים. תכונות יקרות כאלה משאירות חותם אמת לדורות. 

החלק הראשון של הספר מאפשר למשפחתו ולחבריו של נדי לתת ביטוי מתוך נקודת מבט אישית לאורחותיו הנפלאים 
־של נדב אשר, כדברי הכותבים, יישארו עמנו לעד. כל כותב בתורו כתב מתוך תחום עיסוקו חיבור קצר בנושא שלפי תחו

שתו היה קרוב לנדי במהלך חייו.
־חלקו השני של הספר עוסק בביטוח ימי, שהוא תחום עיסוקו המקצועי של נדי, תחום, שעד מהרה, הפך להיות גם תח
ביבו. אספנו מספר מאמרים שכתב, דברים שנכתבו עליו בהקשר המקצועי לצד קטעי עיתונות המתארים את יכולותיו 

המקצועיות, אשר שמען יצא לרחבי תבל. 
־בחלק השלישי ליקטנו תמונות של האנשים, של אירועי המשפחה ושל הנופים שנדי אהב במיוחד. חפצים אנו שגם הדו
רות הבאים של משפחתנו יטמיעו את ערכיו ויראו בעיניהם כי אפשר גם אפשר להיות בן אדם שמשלב בתוכו אנושיות, 

יהדות, מחויבות דתית עמוקה, ישראליות, מקצוענות, משפחתיות ופתיחות לעולם.

ברצוננו להעלות זיכרונות ספורים מתוך ים הזיכרונות שפוקדים ומציפים את ריבה ואותי מאז נפרדנו מנדי, בננו הבכור, 
לדרכו האחרונה בתשעה באב תשע"ד:

גן הילדים של ציפורה 
הילדים יושבים במעגל והגננת ציפורה מספרת להם, כי מטרתו של יום הכיפורים היא בקשת סליחה ומחילה, ומבקשת 
מכל ילד לבקש סליחה ממישהו בחדר. בתום ההסבר שמה לב הגננת, שהילד היחיד ששמו אינו עולה הוא נדי. הילדים 

מקשיבים ומצביעים על נדי ואומרים: מסכן נדי, אין לו על מה לבקש סליחה ביום כיפור. 
במהלך ימי השבעה הזכירה לנו ציפורה את הסיפור הזה, ואף הפקידה בידינו שתי תמונות מאותה התקופה בגן הילדים.

 
פציעה קשה בנחל רחף שבמדבר יהודה: "סליחה, מצטער שדאגתם"

ארבע עשרה שנה מאוחר יותר, ערב הושענא רבה, נדי ושלושה חברים מישיבת ההסדר יוצאים לטיול במדבר יהודה. 
בנחל רחף הם יורדים את המצוק של נחל רחף בגלישת סנפלינג מגובה של כשלושים מטר. במהלך הגלישה משתחרר 

־החבל ונדי נופל לתהום. בחדשות של אחת עשרה בלילה מודיעים על נפילת גולש ועל פציעתו. חולפות כמה דקות ומגי
עה שיחה ממד"א עין גדי. נדי על הקו מרגיע את אמא: "יש לי שבר קטן ביד וחבלה קלה בפנים, אני לא נוסע באמבולנס 

להדסה ירושלים, אלא מזמין מונית ומגיע הביתה. אם צריך, ניגש לאיכילוב ליד הבית". 
בפועל, נדי ריסק את כף ידו הימנית, ובידו השמאלית- שלושה שברים, ושבר נוסף -בארובת העין.

לאחר שעתיים הופיע נדי בדלת ביתנו, כשהוא סובל כאבי תופת, והמילים הראשונות שלו: "סליחה, מצטער שדאגתם".
לאחר סדרת ניתוחים הודיע לנו האורתופד, שיש צורך לקבע את היד וכי כף היד תאבד את יכולת הכיפוף, ושמדובר 
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במצב בלתי הפיך. ריבה ואני הבנו את המשמעות ארוכת הטווח. נדי, לעומת זאת, לא התרגש. הוא היה מוטרד מדבר 
אחר, והוא שאל את הרופא אם זה יפגע ביכולתו להיות מאגיסט בצבא.

לאחר חדשים ארוכים של כאבים ופיזיותרפיה אינטנסיבית, כאשר נדי לא מוציא מכף ידו את כדור הגומי אותו היה צריך 
לעסות, חזרה אליו אט אט התנועה המלאה.

"יש אימונים בשבת?"
־נדי היה חבר בנבחרת הנוער בכדורסל של אליצור. משקיף של מכבי ראה את אחד המשחקים ומיד הזמין את נדי לה

צטרף לנבחרת הנוער של מכבי. השאלה היחידה שנדי שאל הייתה: "האם אתם מתאמנים בשבת?". מאחר שהתשובה 
הייתה חיובית, וויתר נדי מיד על ההצעה, וזאת על אף שנמנה על מעריצי מכבי ומאד רצה להיות בנבחרת הנוער של 

הקבוצה.

"כולם יוצאים לטיול"
נדי היה מדריך מוערך מאד על ידי החניכים בבני עקיבא ואף על הוריהם התחבב מאד.

בין החניכים היה חניך אחד שהייתה לו נכות קשה מלידה. נדי עמד על כך שהחניך ישתתף בכל הפעילויות. כשהגיעה 
תקופת הטיולים המאתגרים, התעקש נדי ש"כולם יוצאים לטיול". וכך אמנם היה. עם חניך זה שמר נדי על קשר רציף, 

ואף בהיותו בארקנסו התכתב איתו במייל עד יומיים טרם פטירתו. 

פינת קפה לאחיות במחלקת תינוקות בבי"ח בילינסון
לפני כעשרים שנה שהו נדי ורותי תקופה ארוכה בביה"ח בילינסון במחלקת ילודים. נדי התרשם מאד מעבודתן 

־המאומצת של האחיות במחלקה. יום אחד הוא פנה אלי והציע שהמשפחה תתרום פינת קפה עם כל הציוד לאחיות המ
חלקה ולרווחת ההורים השוהים בה. כך אמנם עשינו. מאז היה נדי נוהג להביא בכל חנוכה סופגניות לפינת הקפה. שנים 

לאחר מכן היינו מקבלים טלפונים מהורים וכמובן מאחיות המחלקה שבילו בה ימים ולילות ושיבחו את נדי על יוזמה 
ברוכה זו.

נדי במרכזה של כל שמחה 
־בכל שמחה משפחתית ברגע שנדי הגיע הייתה השמחה עולה מדרגה, הריקודים השתלהבו והוא תמיד נמצא במרכז המ

עגל רוקד, כשאחד הנכדים על כתפיו. במופעי הילדים היה זה תמיד נדי גורם מרכזי בארגון ההופעה, השירה, התלבושות, 
התנועה והמשחק.

חגיגות ארבעים וחמישים שנה לנישואינו
את חגיגות ארבעים שנות נישואין אירגן נדי באילת. בעצמו לא נכח כי נקרא למילואים. את יובל החמישים חגגנו בביתם 
של נדי ורותי עם כל הילדים והנכדים. האירוע כלל הפקת וידאו שהייתה מבוססת על סרטים ותמונות מחתונתנו בשנות 

הששים המוקדמות. זה היה האירוע האחרון שחגגה משפחתנו בשלמותה ובלב שמח.

נדי יוזם ומכריח אותנו לשפץ את חדר האורחים שבביתנו
שנים דובר במשפחה כי הגיע זמן לתת לביתנו מראה מודרני יותר. בהכירו אותנו, ידע נדי שאם לא ינקוט יד סמכותית 

והחלטית הדברים לא יזוזו. הוא פנה לחברו האדריכל שלומי, גייס אותו לעזרה והודיע לו שהוא לא חוזר אליו ללא ביצוע 
־מושלם. ואמנם שלומי התייצב אצלנו ולא מש מעמנו עד שהתחייבנו ללכת איתו למגוון החנויות הנדרשות על מנת לב

חור את הריהוט ואת התאורה החדשה. ההזמנה בוצעה מידית. בהתקנת התאורה החדשה הגיע נדי באופן אישי על מנת 
לפקח על העבודה, וזאת על אף שמדובר היה בתקופת מחלתו, ונאסר עליו לשהות במקומות מאובקים.

־מיד לאחר השלמת המלאכה החל בקמפיין החלפת המכונית הישנה שלנו. הוא התקשר לכמה יבואני רכב מידידיו המבו
טחים. בנו גער "מספיק עם ה'טרנטה' שלכם, אני מחליף לכם את הרכב וזהו". מאחר שבמשך כל תקופת המחלה היה נדי 

אופטימי ומלא תקווה להחלמה, הבטחנו לו שברגע שיחלים נחליף את המכונית.

"לא יכול להיות שכל הכתה לא שולטת בחומר"
־נדי היה מרצה במכללה האקדמית בנתניה בחוג לביטוח. באחד מהמחזורים האחרונים, כשנדי כבר היה עמוק בתוך המ

חלה, קיבלה כל הכיתה ציון נמוך מממוצע השנים הקודמות. למרות המחלה, ועל אף שבדרך כלל מנהלים בחברות ביטוח 
אינם ששים לפתוח חזית מול המפקח על הביטוח, חוש הצדק של נדי לא נתן לו לקבל את הגזירה. זאת אף שבסך הכל 
לא היה זה בתחום אחריותו לפתור לאחרים את הבעיה. נדי פנה למשרד האוצר בטענה כי "לא יכול להיות שכל הכתה 
לא שולטת בחומר" ולא הירפה מהם עד שלנבחנים הוסף פקטור משמעותי לציון, ששיפר דרמטית את ביצועי הכיתה.
תלמידיו אהבו מאד את ההרצאות המרתקות בביטוח ימי. לא הייתה נשירה בכתה, והוא קיבל את הדירוג הגבוה ביותר 

במשוב המרצים שנערך בתום כל שנה

"קשה לי לראות את הכסא של מתי בקר ריק"
בפעם האחרונה שנדי הלך איתי לבית הכנסת שלנו "גבורת ציון", בו נערכו בר המצווה שלו ושבת החתן שלו, ראיתי אותו 
מתבונן באריכות בכיוון בימת הקריאה. בשורה הראשונה בצמוד לבימה, בכיסא הקיצוני הימני, היה מקום מושבו הקבוע 

של מתי בקר, הגבאי האגדי של בית הכנסת. מתי נפטר ממחלה קשה חדשים ספורים קודם לכן. לבסוף לאחר שתיקה 
ארוכה אמר לי נדי את המשפט שחוזר ומכה בי מאז: "קשה לי לראות את הכסא של מתי בקר ריק".

"אבא, היית כאן כל הלילה, לך לישון. עכשיו אני מחליף אותך" 
בעת מחלתו של נדי, היתה תקופה שגם ריבה אושפזה בגלל שבר ברגל. כל בני המשפחה ארגנו תורניות בדאגה שריבה 

לא תישאר לבד. נדי הוחרג מהתורנות כי הרופאים אסרו עליו להיות חשוף לזיהומים נוספים. באחד מימי שישי, התייצב 
נדי בבית החולים והתעקש להישאר. "אבא, היית כאן כל הלילה, לך לישון. עכשיו אני מחליף אותך". נדי נשאר למשך 

שעות ארוכות ועזב רק בסמוך לכניסת השבת. 

"לא רצינו שתחזור למחלקה, אבל אם חזרת אנחנו מאוד שמחים לקבל אותך"
במהלך האשפוזים החוזרים של נדי, בכל פעם היה עובר תהליך קבלה למחלקה. מידי פעם כשחזר למחלקה בתל השומר 

היו האחיות האחראיות אומרות לנו: "לא רצינו שתחזור למחלקה, אבל אם חזרת אנחנו מאוד שמחים לקבל אותך". נדי 
מצידו היה משיב במנטרה השגורה על פיו: "אני מרגיש מצוין, אני לא מבין למה אני בבי"ח", לפעמים היה מוסיף כי כל 

הסיפור על מחלתו אינו נובע ממחלת דם, אלא מעלילת דם...

"אבא, בבקשה תרד למזנון ותביא אייס קפה לשתי האחיות האלה, הן על הרגליים מהבוקר ללא הפסקה"
במהלך אישפוזי היום שהיו תכופים, לאחר שחובר לאינפוזיות, היה נדי אומר לי: "אבא, בבקשה תרד למזנון ותביא אייס 

קפה לשתי האחיות האלה, הן על הרגליים מהבוקר ללא הפסקה".
בדרך-כלל נדי היה מחובר לכמה אינפוזיות אבל היתה אינפוזיה אחת שאותה לא ניתק אף פעם. היה זה האייפד שאפשר 

־לנדי להמשיך בניהול המחלקה הימית וסוכנות היהלומים של חברת כלל ביטוח, במשך כל הזמן הזה, ואפילו בזמן הטי
פולים הקשים שעבר. לדעתי, האייפד היה האינפוזיה החשובה מכולן ובזכותה שמר נדי על מורל גבוה ועל רוח לוחמנית 

ותקווה גדולה עד ימיו האחרונים. זהו המקום לציין לשבח את חברת כלל ביטוח שעמדה על כך שנדב ימשיך בפעילות. 
המשפחה תהיה אסירת תודה על כך לחברת כלל ביטוח ולמנהליה לאורך ימים. 

במהלך השבעה אמרו לי מנכ"ל כלל ביטוח, איזי כהן, ועילית כספי, מנהלת האגף הכללי שהם אלה שמודים לנדי על 
מסירותו ועל העבודה המצוינת שעשה גם בשעת האשפוזים. יחס כזה של מקום עבודה אינו מובן מאליו ואנו מברכים 

ומודים להם על כך.

באחד הטיפולים, במהלך קבלת אינפוזיה, ישבתי עם נדי במשך זמן ארוך, כששנינו ממתינים לגמר האינפוזיה. לפתע 
ניגשה אל נדי אישה שבתה אושפזה באותה המחלקה. היא חיבקה את נדי בחום והודתה לו בדמעות על שעזר לבתה, 

שהמחלה התגלתה אצלה רק לאחרונה, לקבל מישרה. היא ביקשה לדעת כיצד נדי עשה זאת לאחר שבכל מקום עבודה 
דחו אותה. נדי בצניעותו אמר לה שבסך הכל הוא לא עשה כלום, "פשוט הפניתי אותה לכח אדם". 

"אני רוצה שבשבוע הבא נערוך את האירוסין של דוד בירושלים"
־כשהתקרב מועד הנסיעה לארה"ב הודיע נדי בהחלטיות: "אני רוצה שבשבוע הבא נערוך את האירוסין של דוד בירוש

לים עוד לפני שאני נוסע לארה"ב". וכמה ימים לאחר מכן ביקש בטלפון מארה"ב: "אבא, אני רוצה שגם רחל תגיע אלי 
לארה"ב עם כל המשפחה". אולי הוא כבר הבין שלחתונה לא יזכה להגיע. 

ובאחת משיחות הטלפון האחרונות שוב טען שהכל בסדר שהוא מרגיש טוב. "הכל נהדר רק אתם חסרים לי."
כזה היה נדי ואלה היו אורחותיו. כמה חבל על דאבדין ולא משתכחין. 

ריבה ואני לא היינו עם נדי בימיו ובשעותיו האחרונות בארקנסו. רותי והילדים, גיל וילדיו, ירון, דארן וישראל היו איתו, 
תמכו בו, וראו אותו בעיניהם בימים האחרונים למאבקו ולסיום מסכת חייו.

־ריבה ואני הרהרנו על כך בימים ובלילות, מייסרים את עצמנו. ידענו שלנדי מאד חסרנו, והוא נעקר מאיתנו כשאנו רחו
קים ממנו אלפי קילומטרים. ובלילות ארוכים ללא שינה כשהמחשבות נודדות למחוזות רחוקים, דמיינתי את נדי שלנו, 

בננו הבכור, שהעניק לנו את חגיגת בר המצווה הראשונה, את החתונה הראשונה, את נכדנו הראשון דוד, שכה דומה 
לנדב במראהו, שבגר, ואח"כ הלך לצבא. ועתה דוד העניק לנדי ולנו את אירוסיו לרחל, בהם עוד זכה נדי להשתתף. רחל 

כלתו של נדי מעתה היא גם נכדתנו. 
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וחשבתי בליבי: אלו שיחות ניהל נדי עם בוראו, בו כל כך האמין כל חייו. ברגעים אלה הופיעה לנגד עיני דמותו של משה, 
אדון הנביאים, הקרוב לשכינה מכל האדם, ובו זמנית העניו באדם. וביקשתי לחוות את תחנוניו של משה לאותו בורא 

עולם, אשר בו גם נדי האמין בכל לבבו ובכל מאודו. גם נדי חש בדיוק כמו משה, כי לא יגשים את חלומו ואל הארץ לא 
יבוא.

יכולתם של חכמינו לשתף אותנו בחוויות כאלה עולה על יכולותינו לחוות מצבים אלה.

כמו משה, ניסה נדי ללכת בכל נתיב אפשרי על מנת לשנות את רוע הגזירה. הוא אהב את החיים ודבק בהם ללא הרף. 
במשך שנתיים טופל נדי על ידי ד"ר מגן, פרופ' נגלר, פרופ' ראו, ומומחים נוספים בביה"ח בילינסון, תל השומר, שערי 

צדק, ובית החולים האוניברסיטאי בארקנסו. ולא עלתה בידו. 

כך מתוארת הליכה מייגעת זו של משה, ולהבנתי גם של נדי, במדרש תנחומא )פרשת ואתחנן, סימן ו'(: 
"כיון שראה משה שאין משגיחין בו,

 הלך אצל שמים וארץ, אמר להם, בקשו עלי רחמים. אמרו ליה, עד שנבקש רחמים עליך, נבקש רחמים על עצמנו.
הלך אצל כוכבים ומזלות, אמר להם, בקשו עלי רחמים. אמרו לו, עד שנבקש רחמים עליך, נבקש רחמים על עצמנו, 

שנאמר, 'ונמקו כל צבא השמים וגו' )ישעיה ל"ד, ד'(. 
הלך אצל הרים וגבעות, אמר להם, בקשו עלי רחמים. אמרו לו נבקש על עצמנו, שנאמר, 'כי ההרים ימושו והגבעות 

תמוטינה' )שם נ"ד, י'(. 
הלך אצל הים הגדול, אמר לו, בקש עלי רחמים. אמר לו, בן עמרם, מה היום מיומיים. הלא אתה בן עמרם, שבאת עלי 

במטך והכיתני וחלקת לשנים עשר שבילים, ולא יכולתי לעמוד לפניך מפני שכינה, שמהלכת לפניך לימינך ]...[ והיום מה 
עלתה לך. כיון שהזכיר לו הים, מה שעשה בנערותו, צעק ובכה ואמר, 'מי יתנני כירחי קדם כימי אלוה ישמרני' )איוב כ"ט, ב'(. 

בשעה שעברתי עליך, הייתי מלך עולם, ועכשיו אני משתטח ואין משגיחין בי.
מיד הלך לו אצל שר הפנים, אמר לו, בקש עלי רחמים שלא אמות. אמר לו, משה רבי, טורח זה למה. כך שמעתי מאחורי 

הפרגוד, שאין תפילתך נשמעה בדבר הזה. הניח משה ידיו על ראשו והיה צועק ובוכה, ואומר, אצל מי אלך לבקש עלי 
רחמים." 

באזני, בעיני, ובעיקר בליבי, אני חש את נדי וחי עמו את יומו האחרון, כאשר נפשו יוצאת לחזור ארצה כדי להיפרד 
מאבא ומאמא וכדי להחזיר את נשמתו הטהורה לבורא עולם בארץ ישראל.

כך הלך מעמנו נדי, כך הלך מעם ישראל משה. כך שוחח נדי עם נפשו וכך עשה משה לפני מותו.

בבראשית רבה )פרשה י"א, סימן ה'( מסופר:

־"אמר רבי יצחק: הייתה נפשו של משה מתקשה לצאת והיה משה מסיח עם נפשו ואמר נפשי תאמר שביקש מלאך המ
וות לשלוט עליך . אמרה לו לא יעשה הקב"ה כן: "כי חלצת נפשי ממות" )תהלים קט"ז, ח'(. ותאמר שראית אותן בוכים ובכית 

עמהם. אמרה לו "את עיני מן דמעה" )שם, שם(, אמר לה, ותאמר שביקשו לדחות אותך לגיהינום, אמרה לו "את רגלי 
מדחי" )שם, שם(. אמר לה, ולהיכן את עתידה להלך, אמרה לו "אתהלך לפני ה' בארצות החיים" )שם, ט'(. כיון ששמע משה 

כך נתן לה רשות אמר לה : "שובי נפשי למנוחיכי" )שם, ז'(.
 

אמר רבי אבין, כיון שנסתלק, התחתונים היו מקלסין אותו ואומרים "תורה צווה לנו משה" )דברים ל"ג, ד'( והעליונים מקלסין 
אותו ואומרים "צדקת ה' עשה וגו'" )דברים ל"ג, כ"א(.

והקדוש ברוך הוא מקלס אותו "ולא קם נביא עוד בישראל כמשה".

 נתב"ג. 2014 

מלבורן. 1965
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.יא ַוְיִהי, ֵהָּמה ֹהְלִכים ָהלֹוְך ְוַדֵּבר, ְוִהֵּנה ֶרֶכב-ֵאׁש ְוסּוֵסי 

ָמִים.  ֵאׁש, ַוַּיְפִרדּו ֵּבין ְׁשֵניֶהם; ַוַּיַעל, ֵאִלָּיהּו, ַּבְסָעָרה, ַהּׁשָ
ִיְׂשָרֵאל  ֶרֶכב  ָאִבי  ָאִבי  ְמַצֵעק  ְוהּוא  ֹרֶאה,  ֶוֱאִליָׁשע  יב 

ּוָפָרָׁשיו, ְוֹלא ָרָאהּו, עֹוד; )מלכים ב', ב'(

 פרידה 
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דויד

אבא. 

הודעה שכתבתי לחבר כשהייתי עם אבא בבית חולים בארקנסו:
אני מרגיש חלש.. פיזית.. אבל בעיקר נפשית. 

מצווה  אין  גדול..  עולם..ואפילו  בורא  על  כעס  יש  בכלל.  לדבר  מה  אין  ברכות  ועל  תפילות  לא  התפילות 
שהתייחסתי אליה בחרדת קודש יותר מכיבוד הורים. על הנייר אני חושב שאני זוכה לכיבוד אב למהדרין.. 

אבל יכול להיות שהייתי מוותר.
לא זכור לי אי פעם שבכיתי כל כך הרבה בזמן כל כך קצר. מאחל את מה שאני עובר רק לשונאינו.

אבא.

על הגעגועים לרחל ארוסתי שאתה כלכך אוהב למשפחה...לחברים..לארץ.. אין מה לפרט..
מצד שני- האמונה שלי שהקב"ה לא בוחר סתם "להתעלל" במישהו אלא שיש סיבה לכל דבר.. יוצרת בתוכי 

קונפליקט מוזר שלפעמים דווקא מחזק אותי.
אחד השירים שתמיד אהבתי בתור ילד הוא: לאבא שלי יש סולם..מגיע כמעט לשמים"

ואני תמיד התגאתי - שאבא שלי לא צריך סולם כדי להגיע לשמים.
שבת  בכל  עצמאות  יום  בכל  אירוע  תמיד.. בכל  שאמרו  כמו  העניינים..  מרכז  היית  בראש  היית  תמיד 

משפחתית..בכל תפילת שחרית של שבת.."נדי הגיע.. אפשר להתחיל"
לימדת אותי אבא.. לאהוב, לתמוך, לחבק, להתמסר, לחייך גם כשקשה והרשימה עוד ארוכה..

למדתי ממך מהי אהבת אמת ללא גבול וללא תנאים..
עלייך ועל אמא רק הייתי צריך להסתכל וכך להתחנך וללמוד איך להיות אבא לתפארת.. איך להיות בעל 
שאין מצב שלא מביא זר פרחים כל יום שישי.. אבא שמבקשים ממנו להביא חלב מהמכולת והוא מביא 

ממתקים למרות שאמא לא מרשה..
לימדת אותי לטייל ולאהוב את הארץ המופלאה שלנו.. ממך למדתי שאין מצב שיש מקור מים בטיול שלא 

נכנסים אליו..
לימדת אותי לזרום כשקשה..להיות אופטימי.. לקבל הכל באהבה.. והכי חשוב לאהוב את אמא.

כששאלתי אותך פעם.. למה אנחנו לא לומדים תורה בבית בסדר קבוע.. אמרת לי "אני מלמד אותך דרך 
ארץ.. ללימוד תורה אני אשלח אותך לישיבה שתגדל".

וממך באמת למדתי, להיות בן אדם לפני הכל.. לאהוב את הטוב ולדחות את הרע.
כשהייתי איתך בבית חולים ובטעות הייתי מעלה את נושא המחלה.. מיד היית מעביר נושא ומתעניין בלי 

הפסקה מה שלום אמא מיכל טל וליאור..תמיד חושב על אחרים ומטפל בעצמך אח"כ.
ליווית אותי כל חיי.. בכל תחנה.. החל מגן לנה.. בבר מצווה.. סיום שמינית.. גיוס ועד לאירוסיי עם רחל. 
ליוויתי אותך בשנתיים וחצי האחרונות ביום ובלילה בשבתות וחגים ואני אומר בפה מלא - זכיתי באבא 

המושלם.
אחד הרגעים המרגשים בחיי.. היו באירוסין.. שאליהם הגעת כמעט באפיסת כוחות וגבורה עילאית.. ופתאום 

בלי הודעה מוקדמת.. קמת לרקוד איתי בתוך המעגל.. הרגע הזה לא יוצא לי מהראש.
אבא.. אתה לוחם.. אתה אריה.. ממך למדתי מהי גבורה יהודית אתה הגיבור שלי הדמות שלי להערצה עד 

אין קץ.
באחד הלילות שישנתי איתך בבית החולים.. שאלתי אותך שאלה הזויה.. אבל אתה ענית בחדות ברורה:

שאלתי: "אבא, אתה רואה משהו טוב בכל המצב הזה?"
ענית: "כן.. אני שמח שזה אני ולא אתם."

אבא..

סליחה אם פגעתי או העלבתי אותך או ח"ו לא עשיתי משהו שביקשת אני מקווה שהתה שבוע שעבר היה 
מספיק חם..

אני אוהב אותך.. תודה על הכל.
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מיכל
אבא יקר וכה אהוב שלי

כשחגגתי יומולדת 20 כתבתי לך ולאמא מכתב תודה ,ואני רוצה לבוא ולהודות לך על שחינכת אותי
לנתינה ועזרה לאחרים עד היום אני זוכרת את הביקור שלך בשנת שירות ראשונה שלי ואיך נכנסת

עם חיוך ענק ושני ארגזי קרמבו. תמיד היית מחייך ותמיד אופטימי.
תודה שחינכת אותי לחיי עשייה, לאהבה למה שאני עושה ומה הדרך שבה עליי לפעול. 
ראיתי איך שמחת והתלהבת מהעבודות והצילומים שלי במהלך השנה האחרונה ובכלל .

תודה שחינכת אותי למוזיקה ישראלית ולתרבות הישראלית. 
תודה על זה שתמיד היית שם בשבילי ועל זה שהיית אבא כזה מדהים מפנק אוהב ותומך ושהאמנת בי תמיד 

לאורך הדרך!

כואב לי וזה לא נתפס לי שאתה לא פה.

כשהייתי בפגייה שמעתי שהיית מקדיש לי את השיר של מיקי גבריאלוב " את יפה שלי "ותמיד יורדות
לי דמעות כשאני שומעת אותו, בידיעה שהקדשת לי את השיר הזה, וזה מבחינתי השיר שלך ושלי

לעד ארצה לסיים ולהקדיש לך בית מהשיר:
"דרך לא דרך אלך איתך
ועד הסוף אהיה איתך 

אתה ואני לעולם"

אני אוהבת אותך !!!

גיל

נדי שלנו, אני זוכר תמונה שלך. זה היה לפני יותר משלושים שנה. זו הייתה הפעם הראשונה בה סיימת 
מסכת מהתלמוד הבבלי.

ישבתי שם, אחיך הצעיר, מביט בך בהערצה ורואה אותך מאושר כל כך קורא את ברכת ההדרן.
סיימת את מסכת תענית. כמה סמלי. זו הייתה המסכת הראשונה שסיימת כנער.

חזרתי אל המסכת הזו נדי היום. 
אבותינו  את  שאירעו  קשים  דברים  חמישה  על  המשנה  אותנו  מלמדת  המסכת,  סיום  לפני  ממש  והנה, 

בתשעה באב. הראשון שבהם הוא הגזירה הקשה שנגזרה על אבותינו שלא ייכנסו לארץ ישראל.
אוי נא לנו, נדי, איך שכחנו כולנו את הנבואה של המשנה על הגזירה הקשה ההיא ולא הצלחנו להשיבך 

לארץ ישראל, כמו שכל כך רצית? 
לפחות, עתה תשכב באדמת ארץ ישראל אותה כל כך אהבת.

ריבונו של עולם - לך אנו צועקים היום באמונה שלמה בך – "ְרֵאה ה' ְוַהִּביָטה ְלִמי עֹוַלְלָּת ֹּכה"
לנדי, שבשמו נדב חקוקה כל הווייתו. הֹוֵלְך ָּתִמים ּוֹפֵעל ֶצֶדק שתמיד התנדב לעזור. שתמיד סייע לכולם. אדם 

שלא היה בו קורטוב של רוע. אדם שכולו חסד. אדם שכולו תום שרק צדיקים התברכו ממנו.
לנדי, שגם כשהתייסר ייסורי תופת, לא שכח לשאול בימים האחרונים על המצב בארץ, וכאב כל כך כששמע 

על כל חייל שלנו שנפגע.
"ְרֵאה ה' ְוַהִּביָטה ְלִמי עֹוַלְלָּת ֹּכה"

נדי שלנו, אני בטוח שאתה יודע כמה חרדנו לך כולנו.
אחיך, תמי ואורית, שלילות טרופים משינה התפללו לשלומך.

ירון, שבאהבתו אליך, לא נותרה אבן בעולם שלא הרים כדי למצוא לך מרפא. שלא היה מחקר או מאמר או 
מרכז רפואי בעולם שלא חיפש בו מזור לייסוריך ושטיפל בך במסירות רבה כל כך.

גיסיך, גיסותיך וכל אחייניך, דארן, שבעדינות של מלאך ה' סעד אותך.
ישראל, שביסודיות המופלאה שלו, רצה שלא יחסר לך דבר לרפואתך.

עמיחי, עינת, דנה, יעל, מושיק ויעלי, שהגנו על משפחתך באהבה עצומה שאין לה שיעור.
חנה ויצחק, שאהבו אותך כבנם ממש והתאמצו כל כך לעזור.

אבא ואמא המופלאים והאהובים שעטפו אותך כל הזמן במסירות שאין כמותה, בדאגה לכל צרכיך ומחסורך 
ובנתינה האין סופית שלהם.

ילדיך המקסימים, דוד הגיבור שסעד אותך שבועות ארוכים באהבה ללא גבול, מיכל, טל, רחל וליאור שתמיד 
הביטו בך כמו כולנו בהערצה ודאגו לומר לך כמה הם אוהבים אותך.

ורותי רעייתך, אהובת לבך, שמסירות והקרבה כמו שלה אליך אין בעולם הזה כלל.
נדי שלנו, אתה שיודע תמיד לכבוש את לב כולם עם החיוך הנפלא שלך, בקש מלפני כסא הכבוד שיחוס על 

כולנו ועל כל אוהביך ויאמר למשחית הרף ולצרותינו די.
נדי, אנחנו מבקשים ממך סליחה ומחילה אם לא נהגנו בך בכבוד הראוי לך.

וגם היום הזה, כמו אז כשסיימת את מסכת תענית, אנחנו נשבעים לך
הדרן עלך נדי והדרך עלן

דעתך עלך נדי ודעתך עלך
לא ניתנשי מינך נדי ולא תיתנשי מינן

לא בעלמא הדין ולא בעלמא דאתי

ה' נתן וה' לקח יהי שם ה' מבורך!
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ירון
נדי אחי הבכור, קשה לי להאמין שאנחנו באמת נפרדים. זה לא נקלט. כל-כך הרבה הספקתי איתך אבל כל-

כך הרבה כבר לא אספיק. למדתי ממך כל-כך הרבה, ברצוני להזכיר רק שלושה דברים:

שיעור ראשון – "התשובה היא כן"

כמה דרכים שונות היו לך לומר כן? 

"התשובה היא כן", "בטח", "רק תגיד מתי", "ברור שכן", "איזו שאלה?" ועוד ועוד. על כל בקשה בכל שעה 
ובכל מצב פיזי שלך. אני לא מצליח להיזכר בפעם אחת שבה סירבת לי. שפעם לא היית זמין. אם זה להתקין 
מדפים, להקפיץ, לאסוף, להחזיר, לארגן, להפיק, להשתתף. תמיד כן. תמיד שמח לעזור מכל הלב ולכל אחד. 

תמיד נכון, תמיד קשוב. 

שיעור שני – "באמת שטוב"

כל קלישאה כאן תשמע מיותרת. אני לא מכיר מישהו יותר אופטימי ממך. באשפוזים החוזרים והלא נגמרים 
הייתי שואל אותך: "נדי, איך אתה מרגיש?" ותמיד אותה תשובה: "באמת שטוב", "באמת שבסדר", "יש 
שיפור משמעותי מאתמול". אף פעם לא קיטרת, אף פעם לא התלוננת. תמיד חיובי, תמיד נלחם ותמיד 

אופטימי.

שיעור שלישי ואחרון – "אלף סוגים של חיוך"

את החיוך הכובש שלך אי אפשר יהיה לשכוח. לכל סיטואציה ולכל מצב, נפשי או פיזי, היה לך חיוך אופייני. 
חיוך של אושר, חיוך של שמחה, של סיפוק, של התרגשות, של מבוכה, של היכרות ושל השתתפות. אפילו 
חיוך של עצב וכאב היו לך. והשתמשת בחיוך כל הזמן, כבשת את לבבות כולנו בחיוך הזה וגרמת לכולנו 

לחייך איתך, גם בזמנים לא קלים.

וככה נדי אני בוחר לזכור אותך, אח אוהב עם לב ענק שתמיד ראשון לעזור, אופטימי חסר תקנה ומחייך, 
תמיד מחייך.

תמי

והאיש המת שב לביתו
לספר לבניו על מותו

לבל יחרדו בניו למשמע
הדבר הנורא הזה .

ולא היה עוד בין המתים
מי שעשה כזאת.

צאו וראו בקברות המתים
אם יש מי שעשה כזאת.

והוא ישב עמנו ולא מש
כל שבעת ימי אבלות

כי איך יבדל מאתנו למנוחה
ואנחנו לבד בצער?

והוא ספר את דבר מותו
באר דבר על בוריו.

כי זאת עלתה במחשבתו
שמא בזאת ננוחם.

ואף אם לו יאתה המנוחה
הוא ישוב אם נפגיע בו

ועל פנינו לא יעבור
ועל מדוינו לא יתעלם
חלק כחלק ישא עמנו

בדבר הנורא הזה.

שבעה ימים ושנים אין מספר
בכל עת שיבוא רצון מלפנינו
כל אימת שהצער יגבר עלינו

עזוב יעזוב עימנו.

נדי יקר שלנו 
30 יום חלפו מאז עזבת אותנו והשארת חלל ענק בלב של כולנו, הייתי רוצה לשתף אותך במחשבות ורגשות 

שמתרוצצות בקרבנו מאז שהלכת מאיתנו .

פעמים רבות במהלך השבעה ציפיתי לראות אותך פוסע לתוך החדר בצעדים גדולים ובטוחים עם הפנים 
המאירות והחיוך התמידי ושואל: "מה העניינים?" הרגשתי שאתה יושב עימנו ולא מש, כי לא מתאים לך 
להשאיר אותנו לבד בצער, כי הדבר שהכי מתאים לך, זו המחשבה כיצד לנחם אותנו, כיצד להרים את רוחנו, 
כיצד לגרום לנו שוב לחייך ולהיות שמחים . כי השמחה בשבילך לא היתה אף פעם סתם עוד תכונה, היא 
היתה המהות. אותו חיוך מפורסם שכל כך הרבה חברים, עמיתים ובני משפחה הרבו לדבר עליו במהלך 

השבועות האחרונים.

אבל להבדיל מכל הפעמים הקודמות, הפעם לא באת... באו רק זיכרונות של אח דואג, אוהב ,מסור ,מכבד 
ורואה תמיד בכל מצב את הטוב.

אני מנסה לחשוב על חוויה משותפת שתוכל לבטא את מה היית בשבילי ומייד עולה על פני חיוך, כי תמיד 
ולא משנה כמה קשה היתה הסיטואציה הצלחת להעלות חיוך על פני ,תמיד היית שם ותמיד חיפשת דרכים 

להראות לנו שהמצב בעצם לא כל כך נורא ושיהיה בסדר כי בעולם שלך לא היתה קיימת אופציה אחרת.
אני נזכרת גם במתנות שהיית מביא לנו בימי הולדת, תמיד את המתנה שלך פתחנו אחרונה כי היה ברור 
שזה הולך להיות מצחיק, לא בהכרח שימושי אבל תמיד מצחיק, כי זו היתה המטרה שלך לגרום לנו להרגיש 

שחשבת עלינו ומה יעשה לנו טוב בלב, ומה יכול לעשות יותר טוב ללב מצחוק הגון?!

ולמרות שהדבר הנורא הזה קרה ואין נחמה בספור דבר מותך, אנו ננסה להתנחם בידיעה שהשיעור שלימדת 
תמיד  אותנו  ילוו  חולי  בזמן  ובין  בריאות  בזמן  בין  בדרכך  שנקרה  אדם  לכל  התייחסת  שבו  באופן  אותנו 

וישמרו אותך נוכח בחיינו לעד.

כמו  המדרש  של  ובמילים  קרובים  שמחים,  טובים,  אנשים  להיות  הדרישה  היא  אלינו  נדי  שלך  הצוואה 
שמופיע בתנא דבי אליהו )רבא פרק כו( "כך אמר להם הקב"ה לישראל: בני אהובי, כלום חיסרתי לכם דבר, ומה 

אני מבקש מכם אלא- שתהיו אוהבים זה את זה, ותהיו מכבדים זה את זה..."

דליה רביקוביץ / תרי"ג מצוות ואחת
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ת
אורי

נדי- אחי הגדול- "ספינה שוברת קרח"

נדי, חלפה כמעט שנה מאז אותה בשורה נוראה בליל תשעה באב, הראש יודע ומבין אך הלב מסרב להפנים 
ולקבל.

אח גדול במלוא מובן המילה, בעל כתפיים רחבות עליהן תמיד אפשר לסמוך, בכל דבר ובכל שעה. עם לב 
רגיש וגדול ופתוח לכל. ואני, האחות הקטנה שבילתה טיולים רבים על הכתפיים האלה, שנים רבות כינו 

אותנו בשם - ״הזוג המוזר״ - כמה אהבתי את הזוגיות הזאת, וכמה היא חסרה לי היום.

ניסיתי פעמים רבות לחשוב כיצד היית נוהג בכל מיני מצבים, ומצאתי את עצמי מתקשה מאוד לאמץ את 
אותה יכולת נדירה שלך לקבל באהבה ובפרגון מלא, עם חיוך גדול ובדיחה, עם עין טובה ששופטת תמיד 

לכף זכות. תמיד רואה את הטוב.

את הכינוי ״ספינה שוברת קרח״, נתן לך עמיחי באחת השבתות הראשונות שבילה עם משפחתנו - כמה 
לכולם  ולגרום  הלבבות  את  לקרב  בשביל  שם  היית  תמיד  הרכב  ובכל  סיטואציה  בכל  קולע,  וכמה  פשוט 

להרגיש בנוח.

באירועים  בחוויות  במחשבות,  איתנו,  יחד  בתוכנו,  ונמצא  נוכח  מאוד  אתה   - כאן  לא  שאתה  למרות 
המשפחתיים וגם בשגרה.

נדי, השארת אחריך יצירה מפוארת, משפחתך שהקמת באהבה רבה עם רותי, דוידי, מיכלי טל וליאורי. בכל 
אחד מהם יש כל כך הרבה ממך.

אני תפילה שאת החלל העצום שהותרת אחריך נצליח למלא באותה אופטימיות, שמחה ועין טובה שכל כך 
מאפיינות אותך.

מתגעגעת,
אוריתי

עמיחי פרידמן

נדי, גיס יקר ואהוב,

שכותבים  מהחבר'ה  להיות  אמור  לא  אתה  לזכרך.  משהו  ולכתוב  לשבת  נתפס  בלתי  באמת  שזה  האמת 
עליהם בלשון עבר.

אתה, תמיד ממלא את החדר בנוכחות שלך, לב גדול ואין סופי שכל כולו שמחה ונתינה.
אני זוכר את הפוסטרים של הבר מצוה שהכנו יחד לדוד מיכל וטל. היית מגיע עם מזוודת טרולי גדולה מלאה 
באלבומים ותמונות, ובמשך לילה שלם ולבן סורקים תמונה תמונה ומרכיבים ביחד קולז' שאתה שם לב לכל 

פרט ופרט כדי שזה יהיה מושלם.

איתך זו לא קלישאה שאפשר להתקשר אליך בכל שעה, באמת היו לילות שהייתי מתקשר אליך בשעה 1:00 
לפנות בוקר כדי שתעביר לי קובץ אקסל או סתם לתאם איתך מתי אוכל לקחת ממך מקדחה ביום שלמחרת. 
אפילו בתקופה שהיית מאושפז, היינו רואים יחד סרטים על הללפטופ ועושים מרתון של "שובר שורות" 

לתוך הלילה. 

מנגד, גם אתה הרגשת חופשי לשלוח לי באמצע הלילה ווטסאפ עם תמונה של יצירה חדשה של מיכל, 
ומתחת לתמונה "נו, מה אתה אומר??"

אתה מהאנשים הבודדים שהרגשתי חופשי לבקש עזרה ו"לסנג'ר" בלי שום ייסורי מצפון או תחושה של 
הנה ביקשתי ממנו עזרה וכאן נגמרה לי ההקצאה. תמיד אתה נותן תחושה שהכול בסדר ואין שום בעיה.

הלארג'יות שלך באה לידי ביטוי בכל תחום, בכל מצב ובאמת ללא שום הגבלה.

כשהתחילו האשפוזים, הטיפולים וכל הבלאגן, הצלחת... אבל באמת הצלחת, לתת לי את התחושה וההכרה 
שהנה עוד קצת ואתה מבריא מהמחלה. גם כשהיית בארה"ב רחוק מכאן, ירוני היה מעדכן אותנו כל יום 

לגבי מצבך ואיכשהו עדין האמנתי בכל ליבי שאתה חוזר אלינו אחרי החלמה. 

למרות האופטימיות הרבה ולמרות התקווה, בסוף המחלה הארורה הכריעה אותך. אתה הלכת מאיתנו אך 
נשאר הרבה ממך, הלב הגדול, החיוך הגדול, הנוכחות שלך, השמחה הנתינה. במהלך השנה הזו אנו חווים 
בכל פעם פירוק והרכבה מחדש. פירוק בגלל הכאב והאובדן, והרכבה מחדש כי החיים ממשיכים, וכדי לחבר 

את החתיכות, למרבה האירוניה אתה הוא שמאפשר להדביק ולחבר את החלקים מחדש.

באותו יום שהלכת מאיתנו, ליאור היה אצלנו בבית והוא עדין לא יודע שאבא שלו כבר לא עימנו, משחק 
בשמחה של ילד עם אהוד במלחמת הכוכבים עם חרב האור שקיבל ממך. ליאור מספר לי שלא הספקתם 
ללכת לדיסני וורלד, אבל ש"אבא יחזור לארץ בריא נלך יחד לקמפינג וללונה פארק". אורית ואני מחייכים 
אליו ובתוך תוכנו יודעים שבעוד כמה שעות נצטרך לבשר לו את הבשורה המרה, ועד אז מנסים להגן עליו 
כאילו הודפים חיות רעות שמנסות להיכנס לבית המוגן. מאז, אנחנו רואים את ליאור, טל, מיכל, דוידי ואת 

רותי היקרה שמחזיקה את הכל יחד שלא יתפרק, שיהיה יחד וחזק.

אין לתאר כמה אתה חסר,

אוהב עמיחי
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עופר בקר
נדי חברי היקר נתבקשתי על ידי המשפחה היקרה להנחות את טכס הלוויה.

ואני עומד כאן ולא מאמין שאני מדבר עליך בלשון עבר, רבים מהאנשים הנמצאים כאן מכיר אותך כנדב 
בעיקר אלו המכירים אותך מתקופת חייך המקצועיים.

אבל בשבילי ובשביל רבים שגדלו איתך יחד אתה נדי! האיש עם הלב הענק!

נדי שוחחנו בטלפון לפני כשבועיים כשהיית בארה"ב סיפרת לי ששכרתם דירה ורכב ואתה עובר טיפולים כדי 
להפטר מ"הדבר הזה" כבר אחת ולתמיד. היית כל כך אופטימי שאפילו הזמנת אותי לבא ולבקר בארקנסו.

12 שעות  נדי-שנינו נולדנו לפי 49 שנה בשתי קצוות העולם אתה באוסטרליה ואני בישראל בהפרש של 
בלבד! נפגשנו לפני 44 שנה בתל אביב ,ומאז דרכינו לא נפרדו. אני זוכר את המפגש הראשון שלנו בערב 

שבת שנינו ילדים בני חמש שכל החיים לפניהם מיד נוצר ביננו חיבור מיוחד של חברות אמיתית.
למדנו יחד במוריה, בנחלים, הדרכנו יחד בבני עקיבא יצאנו יחד לאין ספור טיולים.

למדנו חלק מהזמן באותה ישיבת ההסדר ועבדנו יחד בכלל ביטוח כ-13 שנה.

היו לנו המון שיחות במשך השנים במגוון נושאים הקשורים
לעבודה, ללימודים, למשפחה למהות החיים ובכולם היתה לך דעה ברורה ותמיד ראיה אופטימית. אם אני 

יכול לציין תכונה אחת מיוחדת אצלך.
הרי זה טוב הלב האינסופי שלך והרצון לעזור לכל אדם באשר הוא אדם. ולגמול אתו חסד. לי באופן אישי 

תחסר מאד ואני כבר מתגעגע.

אני אסיים ב מדרש רבה )בראשית ח, ה( לגבי ענין החסד:
"א" ר סימון בשעה שבא הקב"ה לבראות את אדם הראשון נעשו מלאכי השרת 

כיתות כיתות וחבורות חבורות מהם אומרים אל יברא ומהם.  
אומרים יברא הה" ד )תהלים פה( חסד ואמת נפגשו צדק ושלום נשקו.  

חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים ואמת אומר אל יברא שכולו שקרי.  
צדק אומר יברא שהוא עושה צדקות. שלום אומר אל יברא.  

דכוליה קטטה. מה עשה הקב"ה? נטל אמת והשליכו לארץ: 
הה"ד )דניאל ח( ותשלך אמת ארצה....

וכעת נדי אנחנו נפרדים אולם זכרך לא ימוש ממני לעולם 
יהי זכרך ברוך!

אני לא אאריך בדברים ואני מתכבד להזמין את ראשון הדוברים:

הרב דוד סתיו שליט"א רבה של שוהם - הרב של נדי בשנה ה' בישיבת אור עציון
גילי פרג- אחיו של נדי 
ירון פרג- אחיו של נדי 

דוידי פרג-הבן הבכור של נדי ורותי 
מיכלי פרג- הבת של נדי ורותי

יהודה פרג

נדי שלנו מלאך
בן אחי

יקר לי כבן
קרוב לי כאח

אהוב עלי מעת לידתך
עלית והמראת לשמיים

הפכת מלאך

כעת נשמתך במרומים
נותרנו כואבים ודואבים

אין זאת אלא
שהצטרפת

למלאכים

מעולל –לאיש- למלאך
מתלול קשה מנשוא

הדעת קודחת
והלב גועש

איך יתכן כזה מהלך?

בהתראה כה קצרה
ובלי סיכוי אנושי להצלה

כולם נרתמו לעזרה
עולם ומלואו רחש

אך לא היה מזור לאח

ואתה, כמנהגך הנאות
מחייך ברוב תודות

ומעודד "יהיה בסדר"...
ניצחו אראלים את מצוקים

ונלקח היקר באנשים

מאז החל המאבק
קומתך, חוסנך, ואמונתך

היו לנו מקור לתקווה 
אך הפור האכזר נפל

ונלקחת על ידי השכינה
נדי היקר, נגאלת מייסוריך

ואנו כאן על פני האדמה
מוקירים את זכרך

דמותך הנפלאה
אצילותך וגבורתך

זכרונותי מעת לידתך ועד היום
החקוקים בלבי כמו על לוח גרניט

נצרבים עתה בליבת היהלום
ודומעים ללא נחם

רגעי האושר עוד זוהרים 
מהשמונה באפריל שנת 1965

עת נולדת ועלצנו משמחה
בעיר הרחוקה - מלבורן

בן בכור לריבה ומשה יבדלו לחיים 
ארוכים

נחת של נכד ראשון
לשפרינצה וחזקאל נשמתם עדן

לרות ואליעזר נשמתם עדן

עת הסבנו לליל הסדר הראשון
ברחוב דיקנס שבשכונת אלווד

עת בכית באותו ערב מאושר
בכי של תינוק תמים

שרק מסתגל לעולם החיים

היה זה לפני רגעים
עת יצאנו לטיולים היפים

על המזח עם השחפים
ובגני המשחקים

בעליצות ושובבות נעורים

ופה גדלת ובנית משפחה לתפארה
קנית דעת, חכמה ועלית לגדולה

בארץ ובעולם יצא שמעך
מיכל טל  דוד  וילדיך  רות  רעייתך 

וליאור
וגם רחל המצטרפת למשפחה.

לב  טוב  אושר,  סביבך  הקרנת 
ועשייה

למען המשפחה, החברים והחברה,
ועתה עומדים כולנו חפויים עצובים

ההורים האחים והאחיות
האחיינים והאחיניות

הדודים, כל המשפחה והחברים
כולנו דואבים

אובדן כואב מנשוא 
כולנו שפופים ואבלים

שבט לתפארה עומד ונאלם דום
מביט במלאך התמיר והנעלם

בעל חיוך הקסם ופני התום

אשרינו שחיינו בצילך
במעט שהוקצב על ידי השכינה

אפילו לא חצי מאה...
נפלה עטרת ראשנו

על זה היה דוה ליבנו

שלך  והאושר  ההצלחה  מסלול 
נסק למרומים

ככוכב לכת אתה לנו מאור לחיים
ובאיבחת גורל

סטה השביט אל בין הכוכבים
ושוכן שלום עתה בין השרפים 

בצידוק הדין נאמר כי
"מלך העולם עתיד

להחזיר ולהחיותך בדין"
אותנו לא עזבת

רוחך ונשמתך בנו פועמים

אנו נוצרים את הוויתך בלבנו
נדי היקר שלנו

תהי נשמתך עדן
בן אח, מלאך

דוד יהודה

אב התשע"ד אוגוסט 2014
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שטיין
אהרן פויר

אנשים נוסעים לקצווי עולם כדי למצוא מורה רוחני.
ואני הכרתי מורה אחד כזה. והוא היה לי חבר.

בתשעה באב נפטר, ויום אחר כך נקבר כאן. בתל אביב.
אנשים נוסעים לקצווי עולם, ואני הכרתי אחד שגר כאן, איתנו.

נדי, עבד בחברת ביטוח. צנוע ופשוט ומעולם לא התיימר  לא במקדש לא במנזר, לא בישיבה, נדב פרג- 
להורות. 

הביטו בתמונה הפשוטה הזאת, בתוך התפרצותה של מחלה, ותנו לחיוכו לכבוש אתכם.
כזה הוא היה. 

עם חיוך מנצח, חיוך תמידי מנצח, עם נדיבות ורוחב לב שקשה לתאר. 
'תמים', ספדו לו, 'נטול כל זיק של רוע'. 

אני קורא את כל היוזמות להורדת מפלס האלימות, העוינות, השנאה,
ואני צוחק: חי כאן בינינו איש, שלכל המלים הללו לא היתה משמעות בעבורו. 

כותב ובוכה. חומו וחיוכו, היו ממיסים את הקשה שבאבני הלב. 
כאן באופן מסורתי, מגיעה השבועה- איני מגזים, איני מקצין. כזה היה. 

נדי איננו. 
נדי עבר טיפולים קשים ואת כולם צלח עם מבט מפוכח ובו בזמן באופטימיות מזהירה, בחיוך כובש, באהבה. 
כשבנו המקסים שאל את נדי אם הוא רואה משהו טוב במצב הזה, נדי ענה- ודאי- טוב שזה אני, לא אתם. 

נדי האהוב. 
המונים באו ללוויה. מזועזעים, כואבים, ואת נדי ראיתי שם איתנו, והוא לא הפסיק לחייך. מצטער בשבילנו 

ובו בזמן מחייך-
כי החיוך של נדי, לא היה טקטיקה, החיוך שלו היה דרך חיים, אמונה מוחלטת בעליונותם הבלתי ניתנת 

לערעור של הטוב, הנכון הישר- בנצחונה הברור מראש של האהבה.
מעולם לא היתה ברורה לי כל כך ההרגשה- נדי כאן. איתנו. ממשיך לשדר את כוחות האהבה החום והשמחה 
שלו. הוא כאן, מעניק אותם לכל מי שרק יסכים לשמוע לכל מי שרק יצליח להתאושש מן הכאב, והכאב 

נורא, מפלח את הנשמה, צורב. 
נדי. קשה לאבד אדם דומיננטי כל כך. קשה לחייך כשחלק מהותי כל כך מן החיים הולך כמו ללא שוב. ואני 
מעיז לומר- נדי גם שלי. כן, היית קודם כל איש משפחה, בן זוג ואב ובן ואח, ולהם היית הכל, אבל גם שלי 
היית, מבטא נאמנות ללא סייג לכל חבר- גם אם מלפני שלושים שנה. נדי, קשה לי פרידתך, ועם זאת כל כך 
יקרה לי דמותך והיכרותך. ואני מכיר תודה על חברותך שפיצתה בלי שום קושי על פערי זמן ומרחק, על 
היותך אדם מופלא שכזה. ואני יודע שהיא תפצה גם על המרחק הזה בין העולם לשלנו לעולם שמעבר. קשה 
לנו, חבריך נדי- ופי רבבות מונים קשה לבני משפחתך לוותר על נוכחותך הקרובה, על תמיכתך המופלאה, 

על לבך וישותך, קשה להפרד ממך. 
אבל החיוך שלך נדי- אני מרגיש אותו כאן. אני יודע שהוא כאן, הוא ממש כאן, והוא חי בפשטות את הישר 

הטוב והנכון, 
חיוכך המופלא אומר, חי, מצווה וממשיך לתת אהבה. 

זו הפעם הראשונה שאני מבין במעט גם אם עדיין כל כך קשה לי, את צחוקו של ר' עקיבא כשראה את בית 
המקדש חרב. 

חיוכך, נדי, חי בתוכי והוא מחייך, והדמעות שלי מתערבבות בחיוך הזה, ומחייכות איתו כואבות ומחייכות- 
שהרי בחיוכך הן יודעות בוודאות מוחלטת את נצחונה הברור של הרוח, את נצחונו הגמור של הטוב, את 

עליונותה של השמחה, את שלטונה של האהבה. 
נדי האהוב, קשה ומייסרת פרידתך, אבל אתה כאן, עם כולנו. מורה רוחני גדול שלי, לא מוותר עליך לרגע.

נדי ודוידי בצלילה, אילת 2012

דוידי, נדי וירוני בסיום קורס קצינים, מצפה רמון 1994
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ארבעים שנות נישואין לריבה ומשה, תל אביב 2001



3031

בר מצווה דוידי, 2004
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מיכל
במסגרת לימודי בעיצוב גרפי במכללת אמונה נתבקשתי בשנה שעברה )השנה הראשונה ללימודי( ליצור 

כרזה לסרט פיקטיבי. במסגרת המשימה התבקשתי ליצור כרזה שתכלול פרטים רבים כגון: 
שם הסרט, העלילה והשחקנים.

שיתפתי את אבא ברעיונות שלי והוא התלהב מאד מעצם התרגיל ומהסקיצות הראשונות שיצרתי. אבא 
וכשהדפסתי את  זמן החלטתי להפתיע אותו  כציון סופי על עבודתי. לאחר   100 לי  נותן  לי שהוא  הודיע 
העבודה הגמורה להגשה, הענקתי לאבא עותק קטן של הכרזה על מנת שתהיה לשימושו – לבית למשרד 

או למקום אחר. אבא התרגש מאוד מהמחווה ושמר את הכרזה בסמוך אליו בתקופה שהיה בבית החולים

הידיעה שאבא אהב את זה והיה איתי בכול התהליך שימחה אותי ועודדה אותי להמשיך.
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My.Nephew.Nadav.

Nadav.was.crying.when.he.first. laid.eyes.on.me,. in. the.bath.having.his.hair.washed.and.he.
really.scared.me!.He.was.a.gorgeous.baby,.I.was.the.novice.new.aunt,.but.thankfully.when.I.
recalled.this.story.in.later.years.Nadav.had.forgotten!

The.family.were.always.determined.to.move.from.Melbourne.to.live.in.Israel.so.my.memory.of.
the.children.and.especially.Nadav.was.when.we.travelled.

Nadav.had.grown,.and.grown,.and.grown.to.this.gently.boy.and.then.a.man!.He.would.light.
up.a.room,.always.so.happy.to.see.me.and.his.Uncle.Wolf.on.our.visits..Never.tired.of.talking.
and.laughing.and.as.Simone,.Michelle.and.David.got.to.know.Nadav.they.all.responded.to.this.
special.boy..We.were.lucky.to.be.present.at.weddings,.bar.mitzvahs.and.Yom.Tov’s.sharing.the.
fantastic.times.at.the.Pereg.home.and.having.Nadav.around.the.table.to.hear.his.stories.

One.of.my.fondest.memories.is.Nadav.with.Lior.standing.with.David.and.Benji,.the.gorgeous.
sight.of.cousins.together.with.Nadav.towering.over.David.who.held.tiny.Benji!.

Years.passed.and.life.changed,.what.never.changed.was.the.love.that.Nadav.showed.me.and.my.
children.always..He.had.a.gift,.to.listen.and.to.make.you.feel.special..Nadav.would.be.the.most.
optimistic,.positive,.happy,.determined.man.that.I.have.known..No.matter.what.life.served.up.I.
never.saw.a.negative.side.of.him..

A.year.has.nearly.passed.since.16th.June,.2014.which.turned.out.to.be.my.last.time.with.Nadav..
Together.with.Simone.and.David.we.visited.the.hospital,.I.was.anxious,.tense.and.concerned.
of.what.changes.I.would.see.

We.were.all.greeted.with.a.fabulous.smile,.hugs.and.kisses..Nadav.lit.up.the.tiny.room,.the.
surroundings.didn’t.matter,.Nadav.was.so.happy.to.see.all.of.us..That.last.time.was.so.special..
Nadav.spoke.of.his.plans.to.visit.us.in.Australia,.his.work.and.his.family..He.wanted.to.know.
everything.about.us..He.knew.of.Eli’s.Bar.mitzvah.and.talked.so.much.about.the.future..Rutie.
joined.him.and.together.they.held.each.other.with.the.love.and.support..We.stayed.about.an.
hour,.how.was.that.possible.when.Nadav.was.so.uncomfortable.and.had.a.constant.attention.
from.the.nurse?

It.was.Nadav.as.his.usual.self..He.had.the.ability.to.separate.himself.from.the.surroundings,.
embrace.the.moment.and.show.love,.happiness.and.joy.at.seeing.all.of.us.

In.reflection.Nadav.has.left.this.world.a.gift.of.joy,.tenacity.and.happiness.to.all.of.us.who.want.
to.take.it..Nadav.was.special.and.so.to.me.his.personality.was.the.giant.in.him,.his.smile.will.be.
my.memory.always.

Susan.
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To.me.he.was.my.giant.of.a.cousin.in.all.areas..Of.course.his.height.was.the.first.thing.that.you.
would.notice..As.his.little.cousin.I.was.always.looking.up.to.him..It.was.not.only.his.height.that.
I.was.in.awe.of.but.also.his.warmth.and.generosity.as.a.person..He.would.always.greet.me.with.
a.smile.and.an.invitation.to.come.visit.his.home.and.family..

Below.is.a.photo.of.me.with.the.family.when.I.was.in.Israel.for.my.year.away.in.1986..I.was.so.
lucky.to.have.spent.many.Shabbats.and.holidays.together.with.all.of.them..I.very.much.felt.part.
of.the.family..I.witnessed.a.family.that.had.and.have.so.much.love.for.each.other.

Nadav.as.the.oldest.was.the.first.to.do.many.things.he.never.showed.any.fear.or.hesitation.to.a.
challenge.

My.last.time.I.met.Nadav.was.visiting.him.in.hospital.last.year..He.did.not.allow.the.location.
to.stop.him.greeting.myself,.mum.and.David.with.the.same.smile.and.warmth.as.always..I.was.
aware.that.this.meeting.would.be.my.last.with.Nadav.and.I.will.always.cherish.that.time..I.will.
cherish.the.hug.that.I.had.with.Ruti.as.even.though.we.may.live.thousands.of.miles.away.from.
each.other.I.felt.an.incredible.closeness.to.both.Nadav.and.Ruti.on.that.day..

All.my.love
Simone
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I.really.can't.believe.I'm.writing.a.letter.about.Nadi.in.the.past.

I.can't.believe.it.is.almost.a.year.that.the.world.is.without.Nadav.

Even.though.the.distance.between.Israel.and.Australia.is.so.great,.our.connection.with.Nadi.
was.always.constant.It.didn't.really.matter.how.many.years.had.passed.

Childhood.trips.to.Israel.to.visit.our.family.and.celebrate.milestones.

My.wedding.in.Tel-Aviv,Yoni's.Bar.-Mitzvah.in.Jerusalem.and.David's.engagement.last.year.
are.just.some.of.the.special.times.we.got.to.share.with.Nadi.

I.only.remember.seeing.Nadi.with.a.smile.on.his.face.and.always.so.happy.to.see.you.

I.feel.lucky.that.my.kids.got.to.meet.Nadi.on.many.occasions.

Nadav's.complete.devotion.to.his.entire.family.was.always.felt.whenever.we.were.together..

One.memory.that.will.always.stand.out.is.sitting.in.Riva.and.Moshes.living.room.three.and.a.
half.years.ago.Yoni.practiced.his.Parasha.with.Nadi.listening.on.

I.felt.I.was.going.to.burst.with.pride.

I.think.of.Nadi.every.shabbat.when.I.light.my.candles..

I.will.never.forget.

We.are.blessed.to.have.had.him.in.our.lives.



3637

יצחק פרג
נדב היקר והאהוב

זכרו לטובה לברכה.

רואה אני את נדי שלנו
פנים יפים, זכים ונקיים
קורנים חכמה ואצילות

מחייכים בענווה.

זוכר אני את הילד המתוק
גדל לנער חכם וחיוני

מתנדב כחובש
באמבולנס מגן דוד אדום.

חייל קרבי יפה תאר, בריא וחזק.
תלמיד חכם בישיבה.

בן ובעל משפחה לתפארת.
איש לימוד תורה ועבודה חרוץ.

איש אקדמיה מוערך ומכובד,
ובחוט השני טורח ועושה למען הזולת.

מתוך אהבת אמת לרצות ולקרב הבריות.
נדי ניחן בחוש הומור חד ושנון

דרכו דרך ארץ, דרך אמצע, טובה וישרה.

במילות סבא אליעזר ע"ה: "חְבֶרה'מן", "ָאֶמאְנטש'" – "גבר".
ובקריאות סבתא רות ע"ה: "לב זהב", "אציל", "ברוב אושר ונחת מן הנכד הראשון".

בכחול השחק

מתוך בריאות שלמה, הופיעה מחלה איומה איתה התמודד-
נדי שלנו, בחוזק גופני ובעצמה נפשית איתן כגיבור.

עבר טיפולים רבים, ארוכים, מורכבים וקשים מנשוא.
גם בעת שסבל מכאב שלא ניתן לתארו, הקפיד להרגיע בבדיחותא

ובשלווה את הדואגים לשלומו, מטפלים וקרובים כאחד.
תוך אמונה ותקווה שהרופאים והאחיות, צוותים של טיפול ומחקר

יכול יוכלו לבלום ואף למגר את מחולל המחלה.
ובעוד סגל הרופאים והאחיות עמלים במסירות ובדבקות

ונדי שלנו, כנותר במערכה אל מול- המחולל האיום
כגיבור יחיד בקרב, ואשא תפילה חרישית:

"אנא אל נא גלה נא לרופאים
צרכי הרפואה ותרופותיה

ביצירי כפיך לחולי כיליון".
חרף מאמצי הרופאים, נמשך מסע הקרב של נדי תוך התקפי

כאב ולא יכול היה הגוף למחולל בלא תרופה.
ולא היה סיפק למצוא תרופה בידי הרופאים ואנשי המחקר.

ובסוף מאבק מעורר השתאות רפואית- של נדי שלנו
בצער גדול ובלב דואב נתבשרנו כי נגאל מיסורי

המחלה ונלקח לעולם שכולו טוב.

       לעילוי נשמה טהורה
       נדי נדב ז"ל.

יצחק פרג

יום השנה הראשון
עוד מעט נתכנס סביב מצבת השיש החרוט בטקסט

מפסוק ח', פרק י' בספר מיכה:
"הגיד לך אדם מה טוב ומה ה' דורש

ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד,
והצנע לכת עם אלוקיך"

מדברי חז"ל: "כי אם עשות משפט" עם עצמו ולא עם הזולת.
ודן עצמו לכף חובה ואת הזולת לכף זכות

ומבטל מרצונו לרצות הזולת.
"ואהבת חסד" ומתוך שמחמירי עם עצמו

ונוח עם הבריות אז יכול לקיים את "ואהבת חסד" עם הזולת
שהיא "גמילות חסדים", להבדיל מעשיית חסדים שאינה 

בגדר "ואהבת חסד"- אותה קיים נדי ז"ל.
"והצנע לכת עם אלוקיך" צניעותו- למופת היא,

וענוות- רוחו לאות ולסמל.
עמידתו של נדי היקר ז"ל בכוח ובחוזק

הלך ועמוד בפרצי המחלה, מבלי
לסור מן האמונה.

מורשת אמת הותיר נדי שלנו ז"ל, בידי הרעייה- אשת חייל
רותי- שתל"א- היקרה, ולבנים ולבנות היקרים, מי יתן

וימשיכו מורשת בית אבא.
למשה אחי הבכור היקר נ"י לריבה גיסתי היקרה שתחי' ולכל בית משפחת

בני  לכל  רב  ומרץ  רוח  אומץ  אבותינו, שתיתן  ואלוקי  אלוקינו  ה'  רצון מלפניך  "יהי  היקרה שתל"א:  פרג 
המשפחה, חזקם ואמצם בגוף ובנפש ורוח שלם תטע בקירבם".

אמן.

נפש ה' צרורה צרור החיים
 את ה' אלוקיך.

דאתי עלמא.
באור פניך מלך חיים.

פועל צדק ודובר אמת בלבבו.
רוח דעת ויראת ה'.

גם כי אלך בגיא צלמוות
 לא אירא רע כי אתה עימדי.

    
נלב"ע ח' באב תשע"ד.

דוד יצחק
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יהודה פרג

ת כספי
עילי

כמעט שנה חלפה והחוסר מאד גדול.
עדיין תופסים אותי מצבים בהם אני נמצאת בסיטואציה מסוימת בה אני זקוקה לתשובה,

אומרת  ואני  הבעיה  את  לי  שיפתור  למישהוא  ובכלל  ראשונה  מדרגה  ממומחה  לעצה  נמרצת,  לפעולה 
לעצמי- אקרא לנדב שיפתור הבעיה ברוחב לב וחיוך גדול.

תוך שניות אני מתעשתת ומרגישה הרגשת אי נוחות ועצבות.
החוסר מאד גדול, בכל המובנים. 

מיום ח באב שנת תשע"ד
ועד יום ח מנחם אב השנה

עברה שנה של אבל ומספד
תקופה רוויה בצער ויגון.

יום זיכרון לימי עולם 
אך הוא מועד שקפא על עומדו
נצח תמידי שלא נמוג ולא כהה

זכרון לאחייני, כה אהוב וכה חסר.

אנו חווים את הוויתך
גם בעומדנו ליד מצבה 

ובכאב רב ובלא נחמה
עורכים לנדי שלנו.. אזכרה!

איכה לא מש החיוך מפנייך המיוסרות
גם בעתות המצוקה

במהלך חדשי המיצרים הקשים
 ואתה, הארת לנו פנים

איכה ניקטפת מהערוגה הערוכה
נעקרת כעץ ארזים
נגדע מקור גאוותנו

יבש מעיין מעדנות חיינו.

ברוח סערה ואש מתלקחת 
נישאת בדרכי גחלי אש ולפידים

אל מעל הרקיע
אל מקום השכינה

ונגה לך מסביב.

מורשתך לא תמוש מאיתנו
אישיותך ועוצמתך האדירה

קומתך הרמה ועמידתך התמירה 
עם החיוך התמים

זיו אור פנייך שופע הטוב והחמלה
מבט של נתינה, תבונה ואהבה

נוכחותך הקורנת צניעות וחביבות
ודבקותך בשמחת החיים.

ובעת שמחותינו השנה,
עצב נוגה ליוונו,

עת רקדנו בטקס הנישואים,
בנך בכורך דוד 

עם בחירת ליבו וליבך רחל
ובנשואי אחיך גילי עם דפנה

ועוד נכונו שמחות מצווה
ובכולן אתה, ותישאר עימנו.

האמונה באל בורא העולם ותורתו
על ברכיה חונכת בבית הורייך יבדל"א

ועליה גידלת את משפחתך הברוכה
תגבר, ותהיה כנר לרגלנו.

מגדלור אתה לנו,
וקרן האור לא תועם.

אשא לך קינה
לנעלה שבגיבורים

בחור כארזים,
אשא לך תפילה,

שתהא במחיצת צדיקים
חסידים יסודי עולם

בעומדך לפני השכינה
שתהנה מזיו פני הבריאה

תתעדן נשמתך בטוב
הצפון לצדיקים

יחד עם אותם בני משפחתנו
שכבר שוכנים במרומים

נדי האהוב והנעים
נשמתך בצרור החיים.

ידע וכלים של מומחים 
ו...אפשר לצאת לדרך צלחה

יהודה

ביום השנה הראשון לפטירת נדי שלנו.
ח' אב התשע"ה 
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בר מצווה נדי עם דודה סוזן, דוד וולף, סימון, מישל ודייויד. 1978

חתונת נדי ורותי עם יצחק וחנה רוב, 1990

חתונה דארן ויעל רוקמן
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מייל מ"לוידס" המודיע על המינוי לועדה בינלאומית
מברק ניחומים מחברת הביטוח המשנה הגדולה באירופה
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 חלק שלישי 

ציוני דרך
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ציוני דרך
נדי נולד בו' בניסן תשכ"ה, 8.4.1965, במלבורן אוסטרליה. כעבור שלוש שנים מגיע נדי עם משפחתו לישראל, ומשתלב, 
תוך זמן קצר, ולמרות פער השפה, בגן בתל אביב. כעבור שנה הוא מתחיל את לימודיו בגן העירוני ציפורה ברחוב נהרדעא 

בתל אביב.

את לימודיו בבית הספר היסודי עושה נדי בבית הספר הממלכתי דתי מוריה ברחוב צייטלין בתל אביב. במהלך תקופת 
לימודיו הוא מתבלט באישיותו הלבבית וכובש במהרה את לב מוריו וחבריו.

עם סיום לימודיו בבית הספר מוריה, מצטרף נדי לישיבת בני עקיבא "נחל יצחק" במושב נחלים. בתקופת לימודי התיכון הוא 
פעיל מאוד בתנועת הנוער בני עקיבא בסניף תל אביב מרכז ואף מכהן תקופה ארוכה כמדריך. על מנת להעביר פעולה בסניף 
מקפיד נדי מידי שבת בשבתו לצעוד ברגל למעלה משעתיים וחצי מהמושב נחלים לתל אביב. שנים רבות לאחר מכן, ימשיכו 

חניכיו לראות בנדי- המדריך האגדי של הסניף. במקביל, משקיע נדי שעות ארוכות של התנדבות במד"א )מגן דוד אדום(.

נדי במסלול לימודים תורני בישיבת ההסדר "אור עציון" במרכז שפירא. במהלך  בתום לימודיו בישיבה התיכונית בוחר 
חופשת חג הסוכות של שנת הלימודים הראשונה בישיבה נפצע בתאונת גלישת מצוקים )סנפלינג( קשה, גם בתקופת 
השיקום הממושכת שלאחר הפציעה, מקפיד נדי להמשיך וללמוד עם חבריו, המגיעים תדירות לבקרו. בשל הפציעה, נאלץ 

לוותר בכאב רב על שאיפתו מגיל צעיר לשרת ביחידה לוחמת, לטובת שירות בחיל המודיעין בפיקוד דרום. 
עם תום לימודיו בישיבת ההסדר, משלים נדי בהצטיינות תואר ראשון במדעי החברה באוניברסיטת בר אילן. בתקופה זו 
מתנדב נדי במקביל כרכז חונכים בתכנית "פרח". בשנת הלימודים האחרונה לתואר הראשון נשא נדי לאישה את בחירת 

לבו רותי. 

 .MBA לימודיו לתואר  הוא משלים את  זו  איחוד, שם עבד כשבע שנים. בתקופה  בסוכנות הביטוח  נדי מתחיל לעבוד 
בתום תקופה זו, ממונה נדי לתפקיד מנהל המחלקה הימית בחברת כלל ביטוח, תפקיד, אותו מילא בנאמנות, במסירות 

ובהצטיינות עד ימיו האחרונים. במקביל לימד נדי ביטוח ימי בבית הספר לביטוח של מכללת נתניה. 
של  נוסף  תפקיד  עצמו  על  לקחת  ביטוח,  כלל  חברת  הנהלת  ידי  על  נדי  התבקש  בעבודה,  הצטיינותו  לנוכח 
בארגון ישראל  את  לייצג  נבחר  בתחום,  מובילה  מקצועית  כדמות  החברה.  של  היהלומים  ביטוח  סוכנות   מנכ"ל 
הבינלאומית בוועדה  חבר  להיות  נבחר  זו  במסגרת   .International Union of Marine Insurance )IUMI( 

Loss Prevention Committee. במהלך השנים מפרסם נדי מאמרים מקצועיים רבים בתחום הביטוח הימי, ושותף בפועל 
לעיצובן מחדש של תקנות משרד האוצר בתחום. 

במקביל לכל עיסוקיו הרבים, בלטה מנהיגותו גם בתחום הקהילתי בעיר מגוריו, גבעת שמואל, כגבאי בבית הכנסת "צעירי 
הגבעה" וכן בהתגייסות למגוון רחב של פעולות סיוע והתנדבות לטובת הכלל.

נדי זכה להקים עם רותי משפחה מפוארת. במהלך השנים, נולדו להם ארבעה ילדים: דוד, מיכל, טל וליאור. שבועות אחדים 
לפני שנסע לטיפולים בארה"ב, זכה נדי להשתתף בשמחת האירוסין של בנו דוד עם בחירת לבו רחל לבית ג'ייקובס. 

נדי נאבק במחלה בכל דרך, ואת סדרת הטיפולים האחרונה עבר במרפאה בארקנסו, ארה"ב. שם, בערב תשעה באב, החזיר 
את נשמתו לבוראו, והוא בן 49 שנים.

אהרן פוירשטיין
שנה אחרי מותו של אדם מתבהר המבט. 

אני מתבונן במה שעברתי בשנה הזאת. מעגל השנה כולו השלים את מהלכו; עונות השנה, החגים, פרשות השבוע, ימי 
הולדת - כל אלו מלאו סבב כואב. שנה עברה ללא האדם שכל כך אהבנו וגם לבי המסרב לקבל, הכמה ומתגעגע, לומד 

ומתרגל איכשהו להעדרו של נדי. 

שנת האבל מסתיימת. וחכמינו זכרונם לברכה קראו לקרובים האוהבים לשוב אל החיים. 

ובחיים, בחיוך ענק, בלב שופע אהבה, מחכה להם נדי. 

וברגע הזה של בין לבין, לקראת סיומה של השנה, אני חושב שאולי דווקא עכשיו, בחלוף הזמן, השחרור המסויים של מה 
שכל כך רציתי להיאחז בו, יאפשר פתאום להבין שמשהו נפתח כאן. איזה ערוץ ישיר, עמוק, עוטף כל, קורא אלינו. מכל 
פרח, מכל נשימה, מכל מבט, והקריאה לעתים פוצעת בכאב, אך תמיד מעמיקה את ההסתכלות, את החוויה, את החיים. 

נדי היה איש של שפע בלתי נתפס. נדי, הבין את החיים. הוא הבין את כל הטוב שמסתתר מתחת לקליפה האפורה של 
השגרה. הוא הבין שכל השמחה והאהבה נמצאות כאן ועכשיו, ברגע הזה, ונדי  חי בתוך זה, מפרשו מתוח  ומלא ברוח 

טובה שכל הזמן נושבת. כל הזמן. גם עכשיו, במיוחד עכשיו, תמיד.  

שנה אחרי ועם השיבה אל החיים, אנו יכולים להבין שנדי פתח לנו צוהר אל מה שקיים כאן ועכשיו וזמין לנו כל כך. נדי 
ממתין לנו לא שם- אלא כאן. בהישג ידינו. לא בדברים המיוחדים ויוצאי הדופן, אלא דווקא בחיים הפשוטים הסובבים 
אותנו. כל מה שאנו מכנים טריוויאלי, ורואים בו מובן מאליו, כל האנשים שנוכחותם לידינו צפויה ושגרתית, נדי שם, בטוב 
לבו. והוא קורא לנו להפוך את כל המובן מאליו לאירוע מיוחד יוצא דופן, מסעיר ממש. שם נדי היה, ושם הוא ממתין לנו 

בציפיה שמחה. 

איך עושים את זה? איך נמצאים שם? 
במשנה מסופר שרבן יוחנן בן זכאי איתגר את תלמידיו בקריאה

"ָאַמר ָלֶהם: ְצאּו ּוְראּו ֵאיזֹוִהי ֶדֶרְך ְיָׁשָרה ֶׁשִּיְדַּבק ָּבּה ָהָאָדם? 
ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: ַעִין טֹוָבה. 
ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר: ָחֵבר טֹוב. 

ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר: ָׁשֵכן טֹוב. 
ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר: ָהרֹוֶאה ֶאת ַהּנֹוָלד. 

ַרִּבי ֶאְלָעָזר אֹוֵמר: ֵלב טֹוב. 
ָאַמר ָלֶהם: רֹוֶאה ֲאִני ֶאת ִּדְבֵרי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעָרְך ִמִּדְבֵריֶכם, ֶׁשִּבְכַלל ְּדָבָריו ִּדְבֵריֶכם. "

חכמי ישראל הגדולים תמצתו לנו את חכמתם למשפט קצר ומתומצת. ואני אומר, שפר חלקי. שהרי לא הייתי יודע באמת 
מהי עין טובה, אלמלא נדי הנמצא עמי עכשיו, שאת חום מבטו עלי אני יכול עדיין לחוש ממש, איך הוא רואה אותי, ורואה 
את כל מה שטוב בי. את כל מעלותי ואת חד פעמיותי. יודע שאני כאן ושטוב שאני כאן, הו כמה טוב שאני כאן. למה אדם 

זקוק יותר משיביטו בו בעין טובה. 

ומהו חבר טוב- נאמן ומוכן בכל עת ממש, לא הייתי יודע באמת אלמלא נדי, מורי ורבי עם שיעור נוסף. נדי הנכון תמיד 
לקריאה, למעשה, להחלצות מידית לעשיה. אני חושב על מידת הזריזות ממסילת ישרים וחושב על נדי, דרוך ומיידי. 

על שכנות טובה אין לי ספק שיעידו כל שכניו הקרובים והרחוקים. וראיית הנולד, אין היא קריאת עתידות, אלא היא הבנה 
אמיתית ועמוקה של הפוטנציאל העצום הקיים בחיים האלה, בכל רגע ורגע בהם, אין היא אלא נכונות ליילד את הטוב הזה 
מן הרגע, להביא אותו לידי ביטוי. כל רגע הוא אפשרות לשמחה, לטוב, לאהבה, לנתינה. נדי ראה את הנולד הזה המסתתר 

כל העת בקיום האנושי והיה נחוש להביא אותו לידי ביטוי מלא. 

ולב טוב. לב שופע. אני מבין אותו כל כך כשאני יושב וכותב את השורות האלה, כי דיבוק הלב בלב, דיבוק ליבי בלבו של 
נדי הופך את לבי ללב טוב. 
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לכולנו לב טוב. מה עשה את לבו של נדי ללב טוב במיוחד?
אני חושב שצריך לחזור לתחילת המשנה. לאתגר: איזו היא דרך ישרה שידבק בה האדם

הלב הטוב עבור נדי- לא היה הלב הפועם בחזה, זה שנדם לצערנו לפני שנה, וגם לא הלב הטוב של רגשי האהבה החמלה 
והידידות, המעיר מדי פעם את האדם. 

הלב עבור נדי היה הדרך בה דבק. להתבונן בעולם מתוך הלב הטוב. לחוש אהבה אל הברואים בו, לפעול מתוכו. 
הו, עורלת הלב, המכסה את ליבנו בשגרה, בקטנות, בשטויות. לבו של נדי לא איפשר לכל אלו לדבוק בו הוא דבק בלב הטוב 

והפך אותו לדרך חייו. 

והדרך הזו שבה נדי נמצא, ממתינה לנו. עולם שלם ממתין לנו שם. ונדי- על חיוכו הגדול קורא לנו להצטרף לדרך, לדבוק 
בלב הטוב, לדבוק בחיים, לחבוק את העולם על כל מה שבו, לרוץ לקראת אהובינו, לראות את כל היופי הגלום בהם, את כל 

פוטנציאל החיים המסתתר בהם, ולחיות. 

שנה קשה עברה על אוהביו של נדי. והוא ממתין להם בסופה עם שפע של חיים ואהבה, קורא להם לחיות, לשמוח, לתת, 
לסייע, לחיות.  

מלבורן, 1966
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בדירה במלבורן, 1968

כרטיס טיפת חלב מלבורן, 1965
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 נדי עם אבא משה במלבורן. 1966מלבורן. 1966
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עם דוד יהודה, מלבורן, 1967

עם סבתא שפרינצה בדרך לארץ, 1968
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פרידה ממלבורן, 1968
חנוכה ברחוב שרת ת"א. 1969

גן ציפורה טרום חובה. 1970
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תעודת סיום גן טרום-טרום חובה. 1969

תעודת סיום גן טרום חובה. 1970
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גן ציפורה גן חובה, 1971

תעודת סיום גן חובה, 1971
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שלום כיתה א'. ידיעות אחרונות. 1972

בית ספר מוריה,כיתה א'. 1972

ביקור בקווינסלנד, אוסטרליה. 1972

ביקור בקווינסלנד, אוסטרליה. 1972

סבא יחזקאל וסבתא שפרינצה. קווינסלנד 1972
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שבט התחיה, בני עקיבא. 1975-1983ביקור במרילנד, אוסטרליה. 1972



214215

חגיגה בית ספר מוריה. 1978בר מצוה נדי. 1978

 נדי ואוריתי. 1984

שחמט עם סבא אליעזר. 1982
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התנדבות מד"א. תרגול על עופר בקר. 1982

בבית חולים איכילוב לאחר נפילה בסנפלינג. 1984

בר מצווה ירוני בכותל. 1987

טיול משפחתי בגלבוע. 1989



218219

טיול שחרור מצה"ל, לונדון. 1989

לונדון. 1984
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אירוסין נדי ורותי. 1989

חתונה נדי ורותי. 1990
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דויד

מיכל
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ליאורטל
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