בס"ד
דר' נאוה מסלובטי
נאוה סיימה את לימודי ההוראה במסגרת סמינר לוינסקי במגמת
הטבע ,למדה באוניברסיטאות :העברית ותל אביב ואת עבודת
הדוקטורט כתבה באוניברסיטת בר אילן .נאוה עסקה משך שנים
בתחומי החינוך לערכים והמוסר ,הנחתה סטודנטים רבים לעבודות
מאסטר ודוקטורט ,והעמידה דורות של מורים ומחנכים בדגש על
עיצוב עולמם הערכי ועל הכנה ל תפקידם כמחנכים למוסר .נאוה ריכזה את תחום המוסר והדמוקרטיה
בארגון האירופאי –  .EARLIנאוה פרסמה מאמרים רבים וכן חיברה ספרים העוסקים בתחום הוראת
הערכים.
חברים ועמיתים מספרים על נאוה:
נאוה הייתה אשת אשכולות ,חוקרת מנוסה בעלת רקורד אקדמי עשיר ,אשת חזון בעלת מעוף ואומץ לב
חברתי ואשת חינוך מהמעלה הראשונה ,מוערכת מאד על עמיתיה ותלמידיה .היה לה מקום מכובד
ביותר כחברה בארגונים אקדמיים בינלאומיים .נאוה עסקה רבות בחינוך לערכים ,בדמות הבוגר הראוי,
ובתחומים מרכזיים שמערכת החינוך עוסקת ומתלבטת בהם ,מתוך רצון להביא לשיפור במערכת החינוך.
תמיד ידעה לסמן כיוון ודרך ,תמיד ידעה להילחם על צדקת הדרך ,יושר וצדק היו חלק בלתי נפרד
מאורחות חייה ,שהיו דוגמה ומופת לעמיתיה באקדמיה ,כך גם שמירת המסורת והערכים היו נר לרגליה.
המורשת שהשאירה ,תלמידיה הרבים עמם הייתה בקשר ולמענם פעלה ללא לאות ,חבריה הרבים
ועמיתיה

באקדמיה,

מרכינים

ראש

לזכרה

ומבטיחים,

כדברי

רחל

המשוררת:

"ברית אמת היא לנו ,קשר לא נפרד רק אשר אבד לי  -קנייני לעד" .כמה החמצנו ,כמה הפסדנו ,כמה
חבל! יהי זכרה ברוך!
ד"ר סולי נתן.
נאוה מסלובטי הייתה מרצה מוכשרת וחברה אהובה על כל מכריה .אשה יפת מראה וטובת לב
שהקדישה את חייה לחינוך לערכים אצל ילדים ובני נוער .ערכים הומניסטיים של חברה יהודית
ודמוקרטית :כבוד לאדם ,סובלנות ואהבת הבריות .היא חקרה את הנושא פרסמה מאמרים רבים ופרקים
בספרים ,עבדה בשיתוף פעולה עם חוקרים חשובים בארץ ובעולם בעניין זה והקימה דור של חוקרים
צעירים הממשיכים את דרכה .נאוה ידעה כי עבודתה חשובה מאין כמוה לחברה בכלל ולחברה
הישראלית בפרט .היא הייתה פעילה במסגרות בין לאומיות שקידמו את נושא החינוך לערכים בעולם.
באצילות ובאומץ לב נדיר היא נאבקה מחלתה עד אשר כרעה .נאוה חסרה מאוד לכל מכירה .יהיה זכרה
ברוך.
דר' שושי סיטון

