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מה אני יכולה לספר על מרים? אני עדיין לא מאמינה שהיא 
לא בחיים. מרים הייתה אישה חכמה, אינטליגנטית מאוד, עם 
חוש הומור נדיר ותמיד עם חיוך. מהרגע שבו הכרתי אותה, 
היא התייחסה אלי כאל קרובת משפחה. העבודה עם מרים 

הייתה חוויה אינטלקטואלית ומרגשת.

."The Best דעתם של המורים על מרים: "מרים היא
רוצים הוכחה? אז אני אספר איך היא העבירה את השיעורים. 
לדוגמה  אתאר  שלה.  בשיעורים  נוכחתי  לעבודה  כחברה 
היה  לא  זה  בעצם,  לסטויכיומטריה".  "מבוא  בנושא  שיעור 
מהתלמידים  אחד  וכל  מופע,  היה  זה  בכלל,  לשיעור  דומה 
השיעור  שנושא  למרות  ממנו!  התלהב  אני!(  גם  )וכמובן, 
בצורה פשוטה  החדש  הידע  את  העבירה  מרים  קשה,  היה 
מאוד ולא רגילה: במקום מסקנה מסובכת - שיר "מחשבים 
הכל בעזרת המול", במקום תרשים משעמם - ציור מצחיק 
אחד)!(  כל  לשאול  מרים  הספיקה  השיעור  בסוף  ומוחשי... 
מהתלמידים, כדי  לוודא שהם הבינו את החומר! ואני בטוחה 

בשיעור!  רגע  מכל  התלהבו  הם   - הבינו  שהם  רק  שלא 
תאמינו לי, ביקרתי בהרבה מאוד שיעורים, ורובם היו שיעורים 
של מורים מובילים, אך לא היה שיעור  אחד שדמה לזה של 
"האם  לתלמידים:  פניתי  הכיתה  את  שעזבתי  לפני  מרים! 
ביותר  הטובה  המורה  היא  שלכם  שהמורה  יודעים  אתם 

בארץ?" והתשובה הייתה חיובית... 

כשהניחו  מאוד(  עצובים  )אך  התלמידים  אותם  את  ראיתי 
פרחים על הקבר של מרים...

מדברי תלמידים: "מרים הייתה קודם כול בן אדם, ורק אחרי 
זה מורה. היא התייחסה אלינו קודם כול בתור בני אדם ורק 
בכיתה  מרים  עם  השיעורים  את  תלמידים.  בתור  זה  אחרי 
קשה לשכוח: מיוחדים, מצחיקים, מהנים ומעניינים. למרים 
פתיחות  ומידת  לה,  אופייני  שונה,  מיוחד,  הומור  חוש  היה 

שלא נתקלנו בה אצל שום מורה בכל שנותינו בבית הספר. 
היינו  האהובה  מורתנו  של  פטירתה  על  לנו  שהודיעו  ביום 
מרים;  כמו  כזו,  למורה  שזכינו  גאים  חשנו  גם  אך  עצובים, 

מורה שפוגשים רק פעם בחיים."
יהי זכרה ברוך!

דברים לזכרה של מרים פופוביץ
רוזה גולובצ'יק, מורה לכימיה בתיכון ליידי דייויס, תל-אביב.
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