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 ַּבֲחַדר ַהְּסָפִרים
ֶׁשל ַאָּבא

ַחְדֵרי ְסָפִרים ֵרי ִמי ׁשֶ ״ַאׁשְ
ִטים ֶאת עוֹלַם יַלְדוּתוֹ״ ְמַקּשְׁ
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ִרים ּבְרוְּסיָה ָהְרחֹוָקה, יְָרדוּ  נִים ַרּבֹות, ּבְֶאָחד ִמלֵּילֹות ַהחֶֹרף ַהּקָ לְִפנֵי ׁשָ
ָרכִים  בוּ ּבְָחזְָקה, ַהּדְ לֶג גְּדֹולִים עַל ָהֲאָדָמה. רוּחֹות עַזֹּות נָׁשְ ּפְִתיֵתי ׁשֶ

ּכֻלָּן ּכֻּסוּ ּבְלָבָן, ַקר ָהיָה ּבַחוּץ, ַקר ְמאֹד.
ָטן ּבַּמִּטָה.  ה־צְבִי וְָאִחיו ַהּקָ כְבוּ מֹׁשֶ ִמיכַת ַהּצֶֶמר ַהּכְֻחלָּה ׁשָ ּתַַחת ׂשְ

ה־צְבִי ִחּכָה לְַאּבָא. ּבִנְיִָמין נְִרּדַם, ַאךְ מֹׁשֶ
ָרכִים יִָמים ַרּבִים. הוּא נֹוֵסעַ ֵמעִיר  לֶָּהם, ָהַרב ּפְַתְחיָה, נְִמצָא ּבַּדְ ַאּבָא ׁשֶ

לְעִיר וִּמּכְָפר לִכְָפר לְלַּמֵד ּתֹוָרה.
ַאּבָא יֲַחזֹר ַמֵהר הַּבַיְָתה...” ה־צְבִי ּבְלִּבֹו, “ַהלְוַאי ׁשֶ ב מֹׁשֶ “ַהלְוַאי...” ָחׁשַ

ִמיכַת ַהּצֶֶמר ַהּכְֻחלָּה עַד  ךְ ֶאת ׂשְ הוּא ִסּדֵר ֶאת ַהּכִָרית ּתַַחת רֹאׁשֹו, ָמׁשַ
לִכְֵתָפיו, עָצַם ֶאת עֵינָיו, וְכְִמעַט נְִרּדַם.
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ֵקִטים ִמְקצֵה  ְמעוּ צְעִָדים ׁשְ לְֶפַתע נִׁשְ
רֹון, ּדֶלֶת ֲחַדר ַהּסְָפִרים נְִפּתְָחה  ַהּמְִסּדְ

– וְנְִסגְָּרה.
ף  ְפׁשֵ ה־צְבִי עַל ַהּמִּטָה, ׁשִ ב מֹׁשֶ ִהְתיַּשֵׁ
ִמיכָה  ֶאת עֵינָיו וְהֹוִריד ֵמעָלָיו ֶאת הַּשְׂ

ַהּכְֻחלָּה.
ַהִאם זֶהוּ ַאּבָא?

ה־צְבִי ֵמַחְדרֹו.  ֵהצִיץ מֹׁשֶ
רֹון, ּתַַחת ּדֶלֶת ֲחַדר  ּבְִקצֵה ַהּמְִסּדְ

ל אֹור  ַהּסְָפִרים, ֵהִאיר ּפַס ׁשֶ
כָה. ֶאת ַהֲחׁשֵ

הוּא צַָדק, ַאּבָא ּבַּבַיִת! לֹוֵמד ּתֹוָרה 
ּבֲַחַדר ַהּסְָפִרים!
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ה־צְבִי לְעַצְמֹו.  ב מֹׁשֶ ּמַח ֶאת ַאּבָא וְַאְפּתִיעַ אֹותֹו ּבַּסְִפִריָּה!” ָחׁשַ “ֲאׂשַ
ֶקט. הוּא ּפַָתח ֶאת ּדֶלֶת ֲחַדר ַהּסְָפִרים וְנִכְנַס ּבְׁשֶ

ב ַאּבָא, ֶהְחלִיק ֶאת ֶאצְּבָעֹו עַל ּדַף  לְָחן ַהגָּדֹול, יָׁשַ ּבַּסְִפִריָּה, לְיַד הַּשֻׁ
ַהגְָּמָרא, עַָקב ַאֲחֵרי ַהּמִלִּים וְָקָרא.

ב עַל ַהּכִּסֵא לְיַד ַאּבָא –  ית ֵמַהּמַּדָף, ֵאׁשֵ “אֹוִריד ֶאת ֻחּמַׁש ּבְֵראׁשִ
ה־צְבִי לְעַצְמֹו, ִטּפֵס וְעָלָה עַל ַהּכִּסֵא ַהגָּבֹוּהַ  ב מֹׁשֶ וְֶאלְַמד!” ָחׁשַ

לְּיַד ּדֶלֶת ַהּכְנִיָסה.  ׁשֶ
הוּא הֹוצִיא ֵמַהּמַּדָף ֶאת ַהֻחּמָׁש וְֶהֱחזִיק אֹותֹו ּבְיָדֹו. 

ָרצָה לֶָרֶדת ֲחזָָרה, נְִתְקלָה יָדֹו ּבְַמְחזִיק ַהּסְָפִרים,  ּכְׁשֶ
וְהוּא נַָפל ּבְקֹול גָּדֹול עַל ָהִרצְּפָה.
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ט עַל ּפָנָיו  ַמע ַאּבָא ֶאת ַהּקֹולֹות וְהִֵרים ֶאת רֹאׁשֹו ִמּדַף ַהגְָּמָרא. ִחיּוּךְ גָּדֹול הְִתּפַּשֵׁ ׁשָ
ה־צְבִי צֹועֵד לְעֶבְרֹו. “ַאּבָא, ָמַתי ִהגַּעְּתָ הַּבַיְָתה? ַאּבָא, ָהיָה לְךָ ַקר  ָרָאה ֶאת מֹׁשֶ ּכְׁשֶ

יךְ  ה־צְבִי ִהְמׁשִ ֵאלֹות, ַאךְ מֹׁשֶ יב עַל הַּשְׁ לֶג?” ָרצָה ַאּבָא לְָהׁשִ ֶרךְ? יַָרד עָלֶיךָ ׁשֶ ּבַּדֶ
אֹל וְלֹא נַָתן לְַאּבָא לַעֲנֹות. אֹל וְלִׁשְ לִׁשְ

ָרה?” “ַאּבָא, ָמַתי ּתְלַּמֵד אֹוִתי ׁשוּב עַל ַאבְָרָהם וְׂשָ
גַּם לִי יְִהיוּ  ַהְרּבֵה ְסָפִרים?  ב ׁשֶ “ַאּבָא, ַאּתָה חֹוׁשֵ
ֶאגְּדַל?” לְּךָ ּכְׁשֶ גַּם לִי ּתְִהיֶה ִסְפִריָּה גְּדֹולָה ּכְמֹו ׁשֶ

ִהנְֵהן ַאּבָא ּבְרֹאׁשֹו וְצַָחק.
ֵאלֹות ה־צְבִי, ַאּתָה ׁשֹוֵאל ַהְרּבֵה ׁשְ “מֹׁשֶ
ַאּתָה אֹוֵהב לִלְמֹד  וְזֶה טֹוב, ֲאנִי יֹוֵדעַ ׁשֶ
ּתִגְּדַל, גַּם לְךָ  וְזֶה ְמצֻיָּן. ּבְעֶזְַרת ה’, ּכְׁשֶ

ּתְִהיֶה ִסְפִריָּה גְּדֹולָה, 
וּבְוַּדַאי יְִהיוּ ּבָּה ְסָפִרים ַרּבִים!
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נֵּלֵךְ  עָה ּכְבָר ְמֻאֶחֶרת, ִהגִּיעַ ַהּזְַמן ׁשֶ ו הַּשָׁ עַכְׁשָ
יךְ לִלְמֹד יַַחד עַל  לִיׁשֹן. ָמָחר ּבַּבֶֹקר נְַמׁשִ

ָרה.” ַאבְָרָהם וְׂשָ
“וְגַם עַל יִצְָחק וְִרבְָקה, וְ... עַל יַעֲקֹב וְָרֵחל 

ה־צְבִי. ׁש מֹׁשֶ וְלֵָאה!” ּבִּקֵ
ה־צְבִי ֶאל  ַאּבָא ִהנְֵהן ּבְרֹאׁשֹו וְלִוָּה ֶאת מֹׁשֶ

ַחְדרֹו. הוּא עָזַר לֹו לְִהּכָנֵס לַּמִּטָה וְכִּסָה אֹותֹו 
ִמיכַת ַהּצֶֶמר ַהּכְֻחלָּה. ּבִׂשְ

ה־צְבִי.  ִמיכָה, ַחם וְנָעִים ָהיָה לְמֹׁשֶ ּבֶַחֶדר, ּתַַחת הַּשְׂ
ַמח. ַאּבָא ָחזַר הַּבַיְָתה,  הוּא עָצַם ֶאת עֵינָיו וְׂשָ

נֵיֶהם יַַחד עַל ַאבְָרָהם  וָּמָחר ּבַּבֶֹקר יִלְְמדוּ ׁשְ
ָרה ּבַּסְִפִריָּה! אוּלַי יְַסּפִיקוּ לִלְמֹד גַּם עַל יִצְָחק  וְׂשָ

וְִרבְָקה. וְאוּלַי, אוּלַי גַּם עַל יַעֲקֹב, ָרֵחל וְלֵָאה!
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ה  נָה, מֹׁשֶ נָה עָבְָרה וְעֹוד ׁשָ ׁשָ
ָטן גַָּדל וְעָלָה לְֶאֶרץ  צְבִי ַהּקָ

ָרֵאל לִלְמֹד ּבָּה ּתֹוָרה. ּכְמֹו  יִׂשְ
ל ָהַרב  לְָאבִיו, גַּם ּבְבֵיתֹו ׁשֶ

ה־צְבִי נִֵריָּה ּבִכְַפר ָהרֹוֶאה  מֹׁשֶ
נָּה עַד ַהיֹּום ִסְפִריָּה גְדֹולָה.  יֶׁשְ

ִפים עֲמוִּסים  וּבַּסְִפִריָּה ַמּדָ
ּבְִסָפִרים – ֵמָהִרצְּפָה וְעַד 

לַּתְִקָרה! ִמּסְָפִרים ֵאלּוּ לִּמֵד 
ָהַרב ֶאת ַהּתַלְִמיִדים ָהַרּבִים 

הִֵקים. יבָה ׁשֶ ּבַיְׁשִ
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ְּבָים ֶׁשל אֹוָרה 
ְלֶאֶרץ ַהּתֹוָרה

ה יַּמִים יֵׁש ּבָעֹולָם לֹׁשָ ״ׁשְ
יף ַרּבֹות עֹולָמֹות... וְכָל ֶאָחד ֵמֶהם ַמּקִ

ּתָם נִצְָטְרפוּ ּכְֶאָחד: לָׁשְ ּשְׁ ּכַּמָה גָדֹול ָהיָה ָהֶרגַע ׁשֶ
יַם ָהאוָֹרה ִמּמַעַל
יַם ַהּתְכֵלֶת ִמּתַַחת

וְיַם ָהְרגָׁשוֹת – ּבִלְבָבִי...״
)הרב נריה, “מן הפנקס הפתוח”, במלאות שנתיים לעלייתו ארצה(
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ַמיִם, וַעֲָרֶפל ּכָבֵד  עֲנָנִים קֹוְדִרים ּכִּסוּ ֶאת ַהּשָׁ
ה־צְבִי וֲַחבֵרֹו  עַָטף ֶאת הַּבָּתִים ַהֲחׁשוּכִים. מֹׁשֶ

יַעֲקֹב ָהלְכוּ ּבְָרחֹובֹות ָהֲאֵפלִים.
ךְ. ֶקֶרן אֹור ִחוֶֶּרת ִהְדלִיָקה לְֶפַתע ֶאת ַהחֹׁשֶ

ם?”  “ַאּתָה רֹוֶאה ֶאת ֶקֶרן ָהאֹור הַּבֹוַקעַת ׁשָ
ה־צְבִי לְיַעֲקֹב, “ּבַּבַיִת ַהּזֶה נִלְַמד ַהיֹּום  לַָחׁש מֹׁשֶ

ּתֹוָרה.”
ַאף ֶאָחד  “ּתְַחּבִיא ֶאת ַהֻחּמָׁש!” עָנָה יַעֲקֹב, “ׁשֶ

ֲאנְַחנוּ הֹולְכִים לִלְמֹד ּתֹוָרה!” לֹא יֵַדע ׁשֶ
בֹות  ה־צְבִי וְיַעֲקֹב ָהלְכוּ ּבְִהְתַרגְּׁשוּת ּבְעִּקְ מֹׁשֶ

ֶקֶרן ָהאֹור הַּבְִהיָרה וְעָלוּ ּבַּמְַדֵרגֹות ֶאל ַהּקֹוָמה 
נִיָּה. ַהּשְׁ

“טוּק... טוּק... טוּק...” ֵהם נְָקׁשוּ ּבַּדֶלֶת ַהנְּעוּלָה.
לְָחן  ַהּדֶלֶת נְִפּתְָחה. נֵר גָּדֹול ּדָלַק ּבְֶמְרּכַז ַהּשֻׁ
בוּ ַחבְֵריֶהם וְלְָמדוּ ּתֹוָרה.  ּסְבִיבֹו יָׁשְ ֶהעָגֹל ׁשֶ
ה־צְבִי ִהצְָטֵרף ֲאלֵיֶהם, וְָהאֹור ֵהִאיר ֶאת  מֹׁשֶ

ּפָנָיו וְֶאת לִּבֹו.

14
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עָה ֲאֻרּכָה עְָסָקה ַהֲחבוָּרה ּבְלִּמוּד ּתֹוָרה. ׁשָ
ק  אוּל ֶאת ַהּסֵֶפר, נִּשֵׁ ּכָבָה ַהנֵּר, ָסגַר ׁשָ ּכְׁשֶ

כָה. אֹותֹו וְנֱֶאנַח ּבֲַחׁשֵ
ַאל אֹותֹו יַעֲקֹב, “לָּמָה ַאּתָה  ָרה?” ׁשָ “ַמה ּקָ

עָצוּב?”
“לְצַעֲִרי, לֹא נוּכַל לִלְמֹד יֹוֵתר ּתֹוָרה,” 

אוּל וְנֱֶאנַח ׁשוּב,  ָאַמר ׁשָ
“עֲלוּלִים לְגַלֹּות אֹוָתנוּ...”

“ֵאינִי מוּכָן לְוַּתֵר עַל 
לִּמוּד ַהּתֹוָרה!” ָאַמר 

ה־צְבִי ּבְקֹול,  מֹׁשֶ

“ֶאעֱזֹב ֶאת רוְּסיָה 
ָרֵאל,  וְֶאעֱלֶה לְֶאֶרץ יִׂשְ
ם אוּכַל לִלְמֹד ּתֹוָרה  ׁשָ

ּבְלִי ּכָל ּפַַחד!”

15
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ֵמי ַהחֶֹרף.  ּתַּמוּ גִּׁשְ
ה־צְבִי ּפַָסע עִם ַאּבָא ֶאל הֳָאנִיָּה ָהעֹוגֶנֶת ּבַנֵָּמל. מֹׁשֶ

ה־צְבִי,  ָרֵאל,” ָאַמר מֹׁשֶ ֵמַח לַעֲלֹות סֹוף־סֹוף לְֶאֶרץ יִׂשְ “ַאּבָא, ֲאנִי ׂשָ
“ּכַּמָה ִחּכִיִתי לַיֹּום ַהּזֶה!”

ַאּתָה עֹולֶה  כְמֹו, “טֹוב ׁשֶ ה־צְבִי,” ִהנִּיַח ַאּבָא יָד ַחּמָה עַל ׁשִ “מֹויְׁשֶ
ם ּתוּכַל לִלְמֹד וּלְלַּמֵד ּתֹוָרה.”  לָָאֶרץ, ׁשָ

ְמעָה לְֶפַתע. ִריָקה ַחּדָה נִׁשְ ׁשְ
עַָמד עַל ּכֶבֶׁש ָהֳאנִיָּה,  ֵרז!” ָקָרא לְעֶבְָרם ַמלָּח גָּבֹוּהַ ׁשֶ “ּבָחוּר, ִהזְּדָ

“ּכְבָר ְמֻאָחר, ֲאנְַחנוּ רֹוצִים לְַהְפלִיג!”
“ֶאְתגַּעְגַּע ּכָל ּכָךְ ֶאל ִאּמָא וְֵאלֶיךָ. 

ָמַתי ֶאְרֶאה ֶאְתכֶם ׁשוּב?” 
ה־צְבִי לְהִּפֵָרד ֵמַאּבָא. ה מֹׁשֶ ִהְתַקּשָׁ

“גַּם ֲאנְַחנוּ נְִתגַּעְגַּע ֵאלֶיךָ ְמאֹד.” 
ִחּבֵק אֹותֹו ַאּבָא, “ַאּתָה זָכִיָת 

לְַקּבֵל ִאּשׁוּר לַעֲלֹות לְֶאֶרץ 
גַּם ֲאנְַחנוּ  ָרֵאל, ַהלְוַאי ׁשֶ יִׂשְ

נַצְלִיַח לַעֲלֹות ּבְָקרֹוב.”
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“ּבֹוא ּכְבָר!” צָעַק ׁשוּב ַהּמַלָּח, “ּכֻלָּם ּכְבָר עָלוּ לֳָאנִיָּה!”
בִילְךָ,”  ִאּמָא ָאְפָתה ּבִׁשְ ית ַהּזֹאת יֵׁש לְַחָמנִיֹּות ׁשֶ ּקִ “ּבַּשַׂ

ה.  ית ַהגְּדוּׁשָ ּקִ ָאַמר ַאּבָא וָּמַסר לֹו ֶאת הַּשַׂ
ָמעֹות ּבְעֵינֵיֶהם. ּדְ ֵהם נְִפְרדוּ זֶה ִמּזֶה ּכְׁשֶ

ית ַהלְַּחָמנִיֹּות  ּקִ ה־צְבִי ִהְתַקּדֵם ּבְִמִהירוּת, ַמֲחזִיק ֶאת ׂשַ מֹׁשֶ
ָהֵריָחנִיֹּות ָקרֹוב לְלִּבֹו.

נָה ְמאֹד, וְנֹוְסעִים ְמעַּטִים  ָהֳאנִיָּה הָיְָתה יְׁשָ
ׁש עַל  ה־צְבִי עָלָה ּבֲַחׁשָ ִהְפלִיגוּ ּבָּה. מֹׁשֶ

ַהּסִּפוּן וְצָָפה ּבֲָאָדָמה ַהּמְִתַרֶחֶקת. 
ַאּבָא נִּצַב עַל ָהָרצִיף וְנֹוֵפף ּבְיָדֹו.

ֵאר ּתִָמיד יְהוִּדי נֱֶאָמן!”  “ִהּשָׁ
ָאה ֵאלָיו רוַּח־יָם ֶאת  נָׂשְ

ל ַאּבָא. קֹולֹו ׁשֶ



1818

ּבְבֶֹקר ַהּמֳָחָרת 
ה־צְבִי לַעֲלֹות  ֵרז מֹׁשֶ ִהזְּדָ

לַּסִּפוּן ּכְֵדי לְהְִתּפַלֵּל 
לַיִם,  ֲחִרית. הוּא עַָמד, ּפָנָיו לִירוּׁשָ ּתְִפלַּת ׁשַ

ֲחָקה ּבְַדּפֵי ַהּסִּדוּר וְנִּסְָתה לְָהעִיף  וּבְיָדֹו ִסּדוּר. רוַּח־יָם ׂשִ
ֶאת ַהּכֹובַע ֵמרֹאׁשֹו. “ָהרוַּח ְמַטלְֶטלֶת ֶאת הֳָאנִיָּה,” 

ה־צְבִי וְָאַחז ּבַּמַעֲֶקה ּבְָחזְָקה. ַאג מֹׁשֶ ּדָ
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ָהרוַּח ָהלְכָה וְִהְתעַּצְָמה. ַהיָּם גָּעַׁש וְַהגַּלִּים גָּבְהוּ. 
עְָמדוּ לְִהְתעֹוֵפף ּבָרוַּח. רוּ לַּמַעֲֶקה ֲחָפצִים ׁשֶ ַמלִָּחים עָלוּ לַּסִּפוּן וְָקׁשְ

ל ַהיְּהוִּדים ּבַּסְעָָרה ַהּזֹאת?”  נַּצְלִיַח לְַהגִּיעַ לֶָאֶרץ ׁשֶ ב ׁשֶ “ַאּתָה חֹוׁשֵ
הוּא ְמנַּסֶה לַעֲמֹד יַּצִיב עַל ָהֳאנִיָּה ַהּמְִתנְַדנֶֶדת. ַאל ַמלָּח ֶאָחד ֶאת ֲחבֵרֹו, ּכְׁשֶ ׁשָ

ָרֵאל?”  ׁש לְִדבְֵריֶהם. “הִַאם הֳָאנִיָּה ּתַצְלִיַח לְַהגִּיעַ לְֶאֶרץ יִׂשְ יב ּבֲַחׁשָ ה־צְבִי ִהְקׁשִ מֹׁשֶ
ִמלְֵמל לְעַצְמֹו וְהִּבִיט ּבַגַּלִּים ַהּסֹועֲִרים.

“ָׁש, ָׁש, ָׁש,” ָהרּוַח ִלְחְׁשָׁשה,
“ַאָּתה ְּבַדְרְּכָך ָלָאֶרץ ַהְּקדֹוָׁשה...”

ֶמׁש ֵהֵחלּוּ לְָהִאיר  ַהיָּם נְִרגַּע ַאט־ַאט וְַקְרנֵי ׁשֶ
ִמּבַעַד לַעֲנָנִים ַהּכְבִֵדים.
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ית  ּקִ ה־צְבִי ּפֹוֵתַח ֶאת ַהּשַׂ ּבְכָל יֹום ָהיָה מֹׁשֶ
ּמַָסר לֹו ַאּבָא, לֹוֵקַח לְַחָמנִיָּה ְטעִיָמה וְנִזְּכָר ּבְִאּמָא.  ׁשֶ

ִהיא ְרֻטּבָה. ית וְגִלָּה ׁשֶ ּקִ ּבֶֹקר ֶאָחד, הוּא הֹוצִיא לְַחָמנִיָּה ֵמהַּשַׂ
ר לֱֶאכֹל אֹוָתן! ּכֻלָּן נְִרְטבוּ ִמגַּלֵּי ַהיָּם!  ָרה לַלְַּחָמנִיֹּות?! ִאי ֶאְפׁשָ “אֹוי! ַמה ּקָ

ָרֵאל???” ֶרךְ ָהֲאֻרּכָה לְֶאֶרץ יִׂשְ ָמה אֹכַל ּבַּדֶ  
ב עַל ַהּסִּפוּן ּבְלִי לַָדעַת ַמה יּוּכַל לַעֲׂשֹות.  ה־צְבִי ִהְתיַּשֵׁ מֹׁשֶ  

בוּ נֹוְסעִים ֲאֵחִרים  ְסבִיבֹו יָׁשְ  
וְָאכְלוּ ּבְֵתָאבֹון ֶאת ֲארוּחֹות    

לֶָּהם. הַּבֶֹקר ׁשֶ  
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לְֶפַתע ָחׁש ּבְיָד ֻמנַַּחת עַל ּכְֵתפֹו.
הוּ?” לֹוְמךָ?” ּפָנָה ֵאלָיו ּבְִדָאגָה ַטּבַח הֳָאנִיָּה, “ַאּתָה נְִרֶאה עָצוּב. ָקָרה ַמּשֶׁ “ַמה ּשְׁ

ה־צְבִי ּבְעֶצֶב. ה...” עָנָה לֹו מֹׁשֶ ַאְרּתִי ּבְלִי אֹכֶל, ֵאינִי יֹוֵדעַ ָמה ֶאעֱׂשֶ “נִׁשְ
ַאל אֹותֹו ַהּטַּבָח,  “ַהִאם ּתְַסּכִים לַעֲזֹר לִי ּבְִקלּוּף ּתַּפוֵּחי ֲאָדָמה?” ׁשָ

“ּתְמוַּרת זֹאת ֶאּתֵן לְךָ לֶֶחם ָטִרי ּבְכָל יֹום.”
ה־צְבִי,  ַאְסּכִים, ּתֹוָדה לְךָ!” ִהְתַרגֵּׁש מֹׁשֶ “וַּדַאי ׁשֶ

“ֵאינִי ַמּכִיר אֹוְתךָ, לָּמָה ַאּתָה ּדֹוֵאג לִי ּכָל ּכָךְ?”
ַאּתָה ִמְתּפַלֵּל “ּבְכָל יֹום ֲאנִי ִמְסּתַּכֵל עָלֶיךָ ּכְׁשֶ

לְּךָ!”  וִּמְתּפַעֵל ּכָל ּכָךְ ֵמַהּתְִפלָּה ׁשֶ
ָאַמר לֹו ַהּטַּבָח וְכִּבֵד אֹותֹו 

ּבְֻקּבִיַּת ֻסּכָר וְַתּפוַּח.
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ה־צְבִי לִלְמֹד ּתֹוָרה לְבַּדֹו.  ב מֹׁשֶ ַהַהְפלָגָה ּבֳָאנִיָּה ָאְרכָה יִָמים ַרּבִים. ּבְכָל יֹום יָׁשַ
ּפְַחּתֹו ָהֲאהוּבָה וֵּמֲחבֵָריו.  הוּא ָחׁש ָרחֹוק ּכָל ּכָךְ ִמּמִׁשְ

אוּל. הוּא נִזְּכַר ּבֲַחבֵָריו ַהּטֹובִים יַעֲקֹב וְׁשָ
יכִים לִלְמֹד ּבַּסֵֶתר?”  “ַהִאם ֵהם ַמְמׁשִ

ָרֵאל.  ִקיף ִמזְָרָחה לְכִוּוּן ֶאֶרץ יִׂשְ עַן עַל ַמעֲֵקה הֳָאנִיָּה וְִהׁשְ ה־צְבִי ָקם ִמלִּּמוּדוֹ, נִׁשְ מֹׁשֶ
ל אֹוָרה. הוּא טֹובֵל ּבְיָם ׁשֶ ֶמׁש הַּשֹׁוַקעַת, הוּא ִהְרגִּיׁש ׁשֶ ַהיָּם ַהּכָחֹל זַָהר ּבְאֹור ַהּשֶׁ

ָרֵאל, ֲאנִי ּכְבָר ָחׁש ֶאת ָהאֹור הַּבֹוֵקעַ!”  בוּעַ נַגִּיעַ לְֶאֶרץ יִׂשְ “עֹוד ּכְׁשָ
ַמח ּבְלִּבֹו וְִהְתעֹוֵדד. הוּא ׂשָ

ַמיִם. ָהעֶֶרב יַָרד וְכֹוכָבִים ֵהִאירוּ ֶאת הַּשָׁ

“ֵליל ְמנּוָחה,” ָקְרצּו ֵאָליו ַהּכֹוָכִבים ְּבַנַחת.

“ְּבָקרֹוב ַּתִּגיַע ָלָאֶרץ ַהֻּמְבַטַחת!”
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ְמעוּ קֹולֹות ּתֹף וּנְגִינַת ֲחלִילִים. ּבְיָוָן. ֵמַהחֹוף נִׁשְ לְָמֳחָרת עָגְנָה ָהֳאנִיָּה ּבְָסלֹונִיִקי ׁשֶ
ה־צְבִי ֶאל ַהּסִּפוּן. “ִמי ְמנַגֵּן ּבִכְלֵי ַהנְּגִינָה?” נְֶחּפַז מֹׁשֶ

יָרה וְִרּקוִּדים. ֶאל הֳָאנִיָּה עָלוּ יְהוִּדים ּבְׁשִ
ה־צְבִי ּבְקֹול ִמְתנַגֵּן. לֹום!” ֵהם ּבְֵרכוּ ֶאת מֹׁשֶ לֹום! ׁשָ “ׁשָ

ְמָחה. ְמעֹות ׂשִ לֹום!” עָנָה לֶָהם, וְעֵינָיו ָמלְאוּ ּדִ “ׁשָ
נְִּראוּ עֲיִֵפים וְדֹוֲאגִים,  ָרֵאל!” ֵהם ָקְראוּ לַנֹּוְסעִים, ׁשֶ “ֲחבִֵרים ּכָל יִׂשְ

י ָסלֹונִיִקי,  ְמָחה עַל ָהֳאנִיָּה! ֲאנְַחנוּ, ַאנְׁשֵ ׂשֹון וְׂשִ “ֵמַהיֹּום יְִהיוּ לָכֶם ׂשָ
יר וְלְִרקֹד!” ְרגִילִים ּתִָמיד לָׁשִ

ה־צְבִי עַל ּכַּפַיִם.  אוּ ֶאת מֹׁשֶ ִהְדֲהָדה ּבְַרֲחבֵי הֳָאנִיָּה וְנָׂשְ יָרה ׁשֶ הֵם ּפָצְחוּ ּבְׁשִ
ַמח לְַהּכִיר אֹוָתם, לְהְִתּפַלֵּל עִּמָם וְלִלְמֹד ִאּתָם ּתֹוָרה. הוּא ׂשָ
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ת. ְמעוּ ַהנֹּוְסעִים ּבְׂשֹוָרה ְמַרגֶּׁשֶ עֶֶרב ֶאָחד ׁשָ
ָרֵאל!” ִהכְִריז ַרב ַהחֹובֵל. “ָמָחר נַגִּיעַ לְֶאֶרץ יִׂשְ

נֹוְסעִים  ַהּסִּפוּן.  ֶאל  וִּמֵהר  ּכֵם  ַהׁשְ ִהְתעֹוֵרר  ה־צְבִי  מֹׁשֶ
ם וְִהצְּבִיעוּ ִמזְָרָחה. ים עְָמדוּ ׁשָ נְִרגָּׁשִ
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ה!” הוּא ִהְתַחנֵּן ֲאלֵיֶהם. ׁשָ “ָאנָּא, ּתְנוּ גַּם לִי לְִראֹות, ּבְבַּקָ
ה צְבִי ִהצְלִיַח לְַהגִּיעַ לַּמַעֲֶקה וְָרָאה ּבְִקצֵה ָהאֶֹפק ּבָּתִים נִּצָבִים עַל חֹולֹות לְבָנִים. מֹׁשֶ

לָּנוּ!” ָקָרא ּבְקֹול,  ָרֵאל ׁשֶ “ְראוּ ּכַּמָה יָָפה ִהיא ֶאֶרץ יִׂשְ
נָה ִחּכִינוּ לָׁשוּב ֵאלֶיָה!” “ַאלְּפַיִם ׁשָ

ֶׁשֶמׁש־ִצּיֹון ֵהִציָצה ִמְלַמְעָלה,

ִהְסַּתְּכָלה ְּבַקְרֵני־ִזיָוּה ְוִחְּיָכה ָלּה.

ָרְקדּו ַהּנֹוְסִעים ְּבֶפה ָמֵלא ִׁשיָרה,

ְוקֹול ַהֹּתף ִנְׁשַמע ְּבֶאֶרץ ַהְּבִחיָרה.





 ִמי ִיְׁשֶּתה ֶאת
ם? ִמיץ ַהַּתּפּוִז

ּמִחוּצָה לָנוּ,  ר ּבַַחיִּים ֵאינֹו ּבַּמְֶרָחבִים ַהגְּדֹולִים ׁשֶ ר ָהאֹׁשֶ ״עִּקַ
ּפְַחּתֹו.״ יֹּוצֵר לֹו הָָאָדם ּבְבֵיתֹו, ּבְֶקֶרב ִמׁשְ ֶאלָּא... ּבְד’ ָהַאּמֹות ׁשֶ

)הרבנית נריה, “מול מבוכת המתירנות”(

אִיֵּר: ֶאלְָחנָן ּבֶן אוִּריּכְָתבָה: ּתָָמר זְַקס
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ַמיִם, צָעֲָדה  ֶמׁש נְָטָתה ֶאל ׁשוּלֵי ַהּשָׁ ַהּשֶׁ ַאַחר ַהּצָהֳַריִם, ּכְׁשֶ
ָהַרּבָנִית נִֵריָּה לְבֵיָתּה. ּבְיָָדּה ָהַאַחת ָאֲחזָה ּבְַסל ָמלֵא ּתַּפוּזִים, 

ּפִים ְמלִֵאים  ְמָרה ָקרֹוב לְלִּבָּה ֲחבִילַת ּדַ נִיָּה ׁשָ וּבְיָָדּה הַּשְׁ
ּכַָתב ָהַרב נִֵריָּה. ּבְִדבְֵרי תֹוָרה ׁשֶ

בָה ָהַרּבָנִית ָרֵחל, “ֶאבְַחר ֵמַהּסַל ּתַּפוּז  ַאגִּיעַ הַּבַיְָתה,” ָחׁשְ “ּכְׁשֶ
נֵי ֲחצִָאים, ֶאְסַחט לִי ִמּמֶנּוּ  ּכָתֹם וַעֲגַלְגַּל, ֶאֱחצֶה אֹותֹו לִׁשְ

ִמיץ ּתַּפוּזִים ּבִָריא, ָטִרי וְגַם ָטעִים.”
ָהַרּבָנִית ִהְתָקְרבָה לְבֵיָתּה ּבִצְעִָדים גְּדֹולִים, ָחצְָתה ֶאת 

ה, ּפְָתָחה ֶאת ַהּדֶלֶת וְנִכְנְָסה.  ַהגִּנָּה ַהיְֻרּקָ
ִהנִּיָחה ֶאת עֲֵרַמת  לְַאַחר ׁשֶ

לְָחן  ּפִים עַל ַהּשֻׁ ַהּדַ
ּבֲַחַדר ַהּסְָפִרים,  ׁשֶ

ֵהבִיָאה ֶאת ַסל ַהּתַּפוּזִים ֶאל ַהּמְִטּבָח, 
ּבֲָחָרה ִמּתֹוכֹו ּתַּפוּז ּכָתֹם וַעֲגַלְגַּל

 וְָסֲחָטה לָּה ִמיץ ּתַּפוּזִים.
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ה. ִהנִּיָחה ָהַרּבָנִית נִֵריָּה  ְמעָה נְִקיׁשָ לא ִהְסּפִיָקה ָהַרּבָנִית לְבֵָרךְ עַל ִמיץ ַהּתַּפוּזִים, וֵּמַהּדֶלֶת נִׁשְ
ְמָחה גְדֹולָה ִמלְָּאה ֶאת לִּבָּה. לְָחן, ּפְָתָחה ֶאת ַהּדֶלֶת לְִרוָָחה, וְׂשִ ֶאת ַהּכֹוס עַל ַהּשֻׁ

ה?” לֹוֵמךְ ַקְרלָה? ֵאיךְ ַאּתְ ַמְרגִּיׁשָ כֵנָה. “ַמה ּשְׁ ּבַּכְנִיָסה עְָמָדה ַקְרלָה הַּשְׁ
ה ְמצֻיָּן!” ם! ֲאנִי ַמְרגִּיׁשָ “ּבָרוּךְ הַּשֵׁ

ים, לָכֵן ּבָאִתי לְַסּפֵר לָךְ עַל  ַאּתְ עֹוזֶֶרת לְעֹולִים ֲחָדׁשִ “ָרֵחל,” ָאְמָרה ַקְרלָה, “ּכֻלָּם יֹוְדעִים ׁשֶ
ַטנִּים ֵאין ְמעִילִים לִימֹות ַהחֶֹרף!” ִהגִּיעָה ִמּתֵיָמן לְִפנֵי ּכַּמָה יִָמים. לַיְלִָדים ַהּקְ ּפַַחת עֹולִים ׁשֶ ִמׁשְ

ּכֵם ּבַּבֶֹקר, ָאבִיא לֶָהם ַסל ּתַּפוּזִים  ְמָחה ָהַרּבָנִית, “ָמָחר, ַהׁשְ ּבָאת לֹוַמר לִי!” ׂשָ “טֹוב ׁשֶ
ר לַעֲזֹר לַיְלִָדים ַהֲחמוִּדים.” וְֶאְרֶאה ֵאיךְ ֶאְפׁשָ

ה ֶאת ִמיץ  ָהַרּבָנִית נִֵריָּה ִהגִּיׁשָ
ַהּתַּפוּזִים לְַקְרלָה. 

כֵנָה עַל ִמיץ  ּבְֵרכָה ַהּשְׁ
ְתָתה  ַהּתַּפוּזִים וְׁשָ

לְִרוָיָה, הֹוְדָתה לַָרּבָנִית, 
לֹום  נְִפְרָדה ִמּמֶנָּה לְׁשָ

יכָה ּבְַדְרּכָּה. וְִהְמׁשִ
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ּבֲָחָרה ָהַרּבָנִית נִֵריָּה ִמּתֹוךְ ַהּסַל ּתַּפוּז נֹוָסף, ּכָתֹם וַעֲגַלְגַּל, 
נֵי ֲחצִָאים וְָסֲחָטה לָּה ׁשוּב ִמיץ ּתַּפוּזִים.  ָחצְָתה אֹותֹו לִׁשְ

ה. ְמעָה ׁשוּב נְִקיׁשָ לֹא ִהְסּפִיָקה ָהַרּבָנִית לְבֵָרךְ עַל ִמיץ ַהּתַּפוּזִים, וֵּמַהּדֶלֶת נִׁשְ
ִהנִּיָחה ָהַרּבָנִית נִֵריָּה ֶאת ַהּכֹוס ִמיָָּדּה, ּפְָתָחה ֶאת ַהּדֶלֶת לְִרוָָחה, 

ְמָחה גְדֹולָה ֶאת לִּבָּה. וִּמיָּד ִמלְָּאה ׂשִ
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לִיַח, וּבְיָדֹו ֲחבִילָה גְדֹולָה. ּבְֶפַתח הַּבַיִת עַָמד יִצְָחק הַּשָׁ
ִהזְַמנְּתְ,” ִסּפֵר ּבְקֹול נְִרגָּׁש. ב ֶהָחָדׁש ׁשֶ “ֵהבֵאִתי ֶאת ַהּמְַחׁשֵ

לְָחן ּבֲַחַדר ַהּסְָפִרים,”  ב ּבְוַּדַאי ּכָבֵד ְמאֹד, ּבֹוא וְַהנַּח אֹותֹו עַל ַהּשֻׁ “ּתֹוָדה ַרּבָה! ַהּמְַחׁשֵ
ל ָהַרב.” בְֵרי ַהּתֹוָרה ׁשֶ ְמָחה ָהַרּבָנִית ָרֵחל, “ֵמַהיֹּום אוּכַל לְַהְקלִיד ּבְיֶֶתר ַקלּוּת ֶאת ּדִ ׂשָ

ה לֹו ָהַרּבָנִית ֶאת ִמיץ ַהּתַּפוּזִים. ב ּבֲַחַדר ַהּסְָפִרים, ִהגִּיׁשָ ִהנִּיַח יִצְָחק ֶאת ַהּמְַחׁשֵ לְַאַחר ׁשֶ
ָתה לְִרוָיָה, הֹוָדה לַָרּבָנִית וִּמהֵר לְַדְרּכֹו. יִצְָחק ּבֵֵרךְ וְׁשָ
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נֵי ֲחצִָאים ּבֲָחָרה ָהַרּבָנִית נִֵריָּה ֵמַהּסַל ּתַּפוּז נֹוָסף, ּכָתֹם וַעֲגַלְגַּל, ָחצְָתה אֹותֹו לִׁשְ
לְָחן,  ב לְצַד ַהּשֻׁ וְָסֲחָטה לָּה ׁשוּב ִמיץ ּתַּפוּזִים. לֹא ִהְסּפִיָקה לְִהְתיַּשֵׁ

ָטן. וְֶאל ַהּמְִטּבָח נִכְנַס ּבְִדלּוּגִים ַהנֶּכֶד ַחיִּימְ’ֶקה ַהּקָ
לֹוֵמךְ?” ־ל־ֹו־ם! ַמה ּשְׁ “ַס־בְ־ּתָ־א! ׁשָ

ם, טֹוב, ּתֹוָדה! וְַאּתָה, ֵאיךְ ַאּתָה ַמְרגִּיׁש?” “ֲאנִי, ּבָרוּךְ ַהּשֵׁ
ַחק ּכַּדוְּרַסל!” ו ִמּמִׂשְ “גַּם ֲאנִי ַמְרגִּיׁש ְמצֻיָּן! ָחזְַרּתִי עַכְׁשָ

ִאם ּכָךְ, ַאּתָה וַּדַאי עָיֵף וְצֵָמא, ִהנֵּה לְךָ ִמיץ ּתַּפוּזִים ּבִָריא, ָטִרי וְגַם ָטעִים.”
ָתה לְִרוָיָה,  ַחיִּימְ’ֶקה ּבֵֵרךְ עַל ִמיץ ַהּתַּפוּזִים וְׁשָ

יךְ ּבְַדְרּכֹו. יָקה וְִהְמׁשִ הֹוָדה לְַסבְּתָא ָרֵחל ּבְִחּבוּק וּנְׁשִ
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ָרצְָתה ָהַרּבָנִית נִֵריָּה לִבְחֹר ֵמַהּסַל ּתַּפוּז נֹוָסף, ּכָתֹם וַעֲגַלְגַּל, 
ַאךְ ּבְאֹותֹו ֶרגַע נִכְנַס ֶאל ַהּמְִטּבָח ָהַרב נִֵריָּה.

ְמָחה לְִקָראתֹו ָהַרּבָנִית. ּתֹות ִמיץ ּתַּפוּזִים ּבִָריא, ָטִרי וְגַם ָטעִים?” ׂשָ “ַהִאם ּתְִרצֶה לִׁשְ
ָרָאה ָהַרב ֶאת ַסל ַהּתַּפוּזִים וְֶאת ַהּכֹוסֹות ָהֵריקֹות ַהּמוּנָחֹות ּבַּכִיֹּור, וְֵהבִין ִמיָּד.

ּתֹות  ַמח לִׁשְ עַל רֹאׁשֹו וְלִּטֵף ֶאת זְָקנֹו. “ֶאׂשְ הוּא ִסּדֵר ֶאת ַהּכִּפָה ׁשֶ
ִמיץ ּתַּפוּזִים ּבִָריא וְָטעִים.”

ָסֲחָטה ָהַרּבָנִית ּתַּפוּז ּכָתֹם 
ה לַָרב  וַעֲגַלְגַּל וְִהגִּיׁשָ

ּכֹוס ִמיץ ּתַּפוּזִים.
ִתי ֶאת  בִי ּבְנַַחת וּׁשְ “ַרעְיִָתי, ׁשְ
ִמיץ ַהּתַּפוּזִים!” ִחיֵּךְ ָהַרב 

וְִהגִּיׁש לָּה ּבֲַחזָָרה ֶאת 
ּכֹוס ִמיץ ַהּתַּפוּזִים.

הֹוְדָתה לֹו ָהַרּבָנִית, 
ּבְֵרכָה עַל ִמיץ ַהּתַּפוּזִים, 

ְתָתה אֹותֹו לְִרוָיָה  ׁשָ
וָּפנְָתה ֶאל ֲחַדר ַהּסְָפִרים 

בְֵרי ַהּתֹוָרה  לְַהְקלִיד ֶאת ּדִ
ל ָהַרב נִֵריָּה. ׁשֶ

33



34

הורים	יקרים,
גני החמ”ד. מדי שנה בשנה מוזמנות  בילדי  ואהובה  בשנים האחרונות השתרשה מסורת חשובה 

להתארח בגן דמויות מופת שהטביעו את חותמן בבניית הזהות היהודית־ציונית של מדינת ישראל.
הילדים חווים את פועלן של דמויות אלו באמצעות סיפורים, משחקים ופעילויות המשלבות אופני 
הבעה מגוונים. החוויה המעצימה בגן נעשית ב”לב ובדעת”, באופן הנוגע בלבבות הילדים. למידה 

משמעותית זו בונה בהם נדבך נוסף של אהבת העם, התורה והארץ ומעצבת את זהותם.
השנה, שנת תשע”ט, פותח הגן לרווחה את דלתותיו לשתי דמויות בעלות שיעור קומה – הרב משה־

צבי והרבנית רחל נריה זצ”ל.
על דמותם ופועלם המבורך נכתב הספר:	“בים	של	אורה”, שהוא הספר השמיני בסדרת הספרים: 

“לאורם	נלך”, המיועדת לילדי החמ”ד.
הספר הוא חלק מערכה לגן הכוללת גם כרטיסיית־סיפור בשם:	“החברים	הטובים	של	הרב	נריה”	

ומשחק: “תמימי	דרך” )בעקבות איגרת שכתב הרב נריה בעניין זהירות בדרכים(.

הגיע הזמן לבקש מסבא 
ומסבתא לספר לנינים איך 

הם עלו לארץ. סיפור העלייה 
שלהם מעניין מאוד...

אמא, סבא וסבתא עלו 
לארץ באנייה כמו הרב 
נריה או שרכבו לארץ 

ישראל על חמור?
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הרב אהב לאחוז בעט סופר. 
בבחרותו כתב כתיבה אישית 

פיוטית, ובהמשך התמקד יותר 
בכתיבה תורנית.

מילדותו הרבה הרב לקרוא ספרים 
בנושאים מגוונים בכלל, ובספרות 

הקודש בפרט.
את ספרי השואה מיקם הרב 

במשרדו כדי לעודד את תלמידיו 
לעיין בהם.

הרב עלה מרוסיה וחווה בה 
מסירות נפש למען לימוד התורה.
     את אותה מסירות הוא זיהה    

     בחלוצים שנתנו את אונם
ומרצם למען ארץ ישראל.

       הוא חש ש”בשצף־קצף מסתער הנוער על החיים” ולכן סבר ש”צריך להטיל על 
הצעיר את השליחות הגדולה לגדלו ולרוממו, לעשותו אחראי לדור”. ביכולת החזון 

והמנהיגות שניחן בה הצליח הרב לרתום את הכוחות הגדולים של הדור הצעיר 
לסלילת דרך של נתינה היונקת מתורת ישראל למען מדינת ישראל.

בתוך שלל עיסוקיה הרבים, 
בהיותה אשת משפחה ואשת חסד, הצליחה 
הרבנית גם להוציא לאור את תורת הרב הרב.
הרבנית התוותה דרך לדור הצעיר בלימוד 
ובכתיבת ספרים על המשפחה היהודית. 
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“ְּבִהְתַאֵּסף ָראֵׁשי ָעם, ַיַחד ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל” –

ְוֹלא ֶנֱאַמר: “ַיַחד ָּכל ִיְׂשָרֵאל”.

ִּכי ַאף ֶׁשָהָעם ַיַחד,

ֵיׁש ְּתחּוִמים ֶׁשָּכל ֶאָחד ׁשֹוֵכן ִלְׁשָבָטיו

ּוַמֲעִמיק ֶאת ֶזהּותֹו ָהִאיִׁשית.

אּוָלם, ַּגם ְּבָׁשָעה ֶׁשִּׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל

ֹלא ְמַטְׁשְטִׁשים ֶאת ִיחּוָדם ּוַמהּוָתם,

ֵהם ְצִריִכים ִלְהיֹות ַיַחד,

ְמֻאָחִדים ּוְמֻלָּכִדים.

)הרב נריה, “מן הפנקס הפתוח”(


