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בע״ה

סיפור הוא חלק משמעותי מסדר היום ומשגרת החיים בגן. הילדים הצעירים אוהבים לשמוע 

סיפורים ומצפים לכך. הם ממחיזים את הדמויות, את מעשיהן, ומדברים בקולם ובשפתם.

השנה, אנו זוכים ללמוד על דמותה הייחודית של פרופ׳ נחמה ליבוביץ ע״ה אודותיה נכתבו שני 

סיפורים. את הסיפור הראשון “מכתב מנחמה״ כתבה תמר זקס, ואת השני “אני לומד תורה עם 

נחמה״ כתבה רחל סלייטר. 

ועוסקים  נחמה,  המורה  של  המשמעותית  דמותה  עם  היכרות  לילדים  מזמנים  הסיפורים 

באהבת התורה והעמל בתורה. 

נאחל לכולנו, להורים, לילדים ולכן, גננות יקרות, לימוד מתוך שמחה והתפעלות. ילדים מטבעם 

שואלים שאלות, מתרגשים ומלאי סקרנות. תפקידנו להקשיב ולאפשר להם ללמוד מתוך חדוות 

גילוי ושמחת יצירה.

ועל  התורה  ללימוד  נחמה  של  המיוחדת  גישתה  על  לקרוא  תוכלו  האחרונים  הספר  בעמודי 

מפעל חייה.

מומלץ בחום!

ילד קטן...מתחנן לסיפור כמו לממתק, כמו לחלב, כמו ללחם, כמו ללטיפה ולנשיקה...

כמו לשמש שמאירה לו את העולם, כמו לכוכבים שמאירים את הלילה של פחדיו.

זלדה

גב׳ שושנה נגר
מ"מ ראש מינהל החינוך הדתי

גב׳ אסתר חטב
מפקחת ארצית גני ילדים חמ״ד
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ִמְכָּתב ִמֶּנָחָמה
כתבה: תמר זקס



ַצְּמרֹות  ֶאת  ְלַצד  ִמַּצד  ֵהִניָעה  ְנִעיָמה  ְסָתו  רּוַח  ְלָבִנים.  ֲעָנִנים  ִהְתַּכּסּו  ַהְּכֻחִּלים  ַמִים  ַהּׁשָ

ָהֵעִצים. ִמֵּתַבת ַהֹּדַאר ֶׁשַּבְּכִניָסה ֵהִציָצה ַמֲעָטָפה ֲאֻרָּכה. 

בּוַע.  ַחִּגית ָיְדָעה: ִאָּמא ְוַאָּבא ִיְׂשְמחּו ַּבִּמְכָּתב ֶׁשִהִּגיַע. ֵהם ִחּכּו לֹו ָּכל ַהּׁשָ

ַהַּמֲעָטָפה  ֶאת  ָּתְפָסה  ָועֹוד,  עֹוד  ָיָדּה  ֶאת  ָמְתָחה  ָהֶאְצָּבעֹות,  ְקצֹות  ַעל  ִהְתרֹוְמָמה  ַחִּגית 

ְוהֹוִציָאה אֹוָתּה ִמּתֹוְך ֵּתַבת ַהֹּדַאר. 

ִהיא ִּדְּלָגה ַעל ְׁשִביל ָהֲאָבִנים, ִקְּפָצה ַעל ַהַּמְדֵרגֹות, ּוָפְתָחה ֶאת ֶּדֶלת ַהְּכִניָסה. 

"ִאָּמאאאא... ַאָּבאאאא, ִּתְראּו ָמה ֵהֵבאִתי ָלֶכם."
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אֹותֹו  ָסְגָרה  ָלְמָדה,  ִמֶּמּנּו  ַלֻחָּמׁש  ָנְׁשָקה  ִאָּמא,  ָקְרָאה  ָהֲעבֹוָדה,"  ֻׁשְלַחן  ְלַיד  ָּכאן,  "ֲאִני 

ְוֶהְחִזיָרה אֹותֹו ִלְמקֹומֹו.

ִחְּבָקה ִאָּמא ֶאת ַחִּגית ְוִהְתּבֹוְנָנה ַּבַּמֲעָטָפה, "סֹוף סֹוף ִהִּגיַע ַהִּמְכָּתב ִמֶּנָחָמה."

"ִמי זֹו ֶנָחָמה?" 

"ֶנָחָמה ֵלְיּבֹוִביץ', ִהיא ַּתְלִמיַדת ֲחָכִמים, מֹוַרת ַהּמֹוִרים, ְמַלֶּמֶדת ּתֹוָרה ַּתְלִמיִדים ַרִּבים."
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"ֲאָבל ָלָּמה ִהיא ׁשֹוַלַחת ָלֶכם ִמְכָּתב ְּבָכל ָׁשבּוַע?"

"ֶזהּו ֵאינֹו ִמְכָּתב ָרִגיל. ֶנָחָמה ׁשֹוַלַחת ָלנּו ֶאת ַה...."

ְלָחן,  ַהּׁשֻ ַעל  ַהַּמֲעָטָפה  ֶאת  ִהיא ִהִּניָחה  ְּדָבֶריָה.  ֶאת  ִסְּיָמה  ַאְך ֹלא  ְלַהְסִּביר,  ִאָּמא  ֵהֵחָּלה 

ּוִמֲהָרה ְוָלְקָחה ִמָּיָדיו ֶׁשל ָחָנן ָחרּוז ָקָטן ֶׁשִּנָּסה ְלַהְכִניס ְלִפיו. 

"ֶאת ֶזה... ֶאת ֶזה..." ָּבָכה ָחָנן, ִהְצִּביַע ַעל ֶהָחרּוז ַהָּקָטן ְוֹלא ִהְפִסיק ִלְבּכֹות. 

ָנְׁשָקה ִאָּמא ַעל ִמְצחֹו, ִהִּניָחה ְלָפָניו ַסְלִסַּלת ֻקִּבּיֹות ִצְבעֹוִנּיֹות, ְוָיְׁשָבה ְלֶרַגע ַעל ַהֻּכְרָסה 

ַּבָּסלֹון.
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"ִאָּמא, ֹלא ִסַּפְרְּת ִלי - ָמה ֵיׁש ַּבִּמְכָּתב ֶׁשל ֶנָחָמה?" 

"ֶנָחָמה אֹוֶהֶבת ִלְלֹמד ּוְלַלֵּמד ּתֹוָרה. ְּבָכל ָׁשבּוַע ִהיא ׁשֹוַלַחת ָלנּו ְּבַמֲעָטָפה ֶאת ִּגְליֹון ָּפָרַׁשת 

בּוַע..." ִהְמִׁשיָכה ִאָּמא ְלַהְסִּביר, ַאְך ׁשּוב ֹלא ִהְסִּפיָקה ְלַסֵּים ֶאת ְּדָבֶריָה.  ַהּׁשָ

ֶאת  ִאָּמא  ָנְתָנה  ְמִהירֹות.  ְוָׁשלֹוׁש  ֲחָזָקה,  ַאַחת  ְנִקיׁשֹות,  ַאְרַּבע  ִנְׁשְמעּו  ַהְּכִניָסה  ֶּדֶלת  ַעל 

ַהַּמֲעָטָפה ְלַחִּגית ּוָפְתָחה ֶאת ַהֶּדֶלת.
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ֵכָנה. "ָׁשלֹום ּוְבָרָכה, ּוְסִליָחה ַעל ַהַהְפָרָעה," ָאְמָרה ֲהַדָּסה ַהּׁשְ

ּוְכָלל.  ְּכָלל  ַמְפִריָעה  ֵאיֵנְך  ִלְראֹוֵתְך!  טֹוב  ַּכָּמה  ַהָּבָאה,  "ְּברּוָכה 

ְׁשִבי ִאָּתנּו ַּכָּמה ַּדּקֹות. ִהְתַּכְּבִדי ְּבֶתה ַחם ּוְבעּוַגת ֵּפרֹות."

ְמֹאד  ֲאִני  ַהּיֹום  ַאֶחֶרת,  ְּבַפַעם  אּוַלי  ַהַהְזָמָנה!  ַעל  ַרָּבה  "ּתֹוָדה 

ִנְפָרם.  ִוילֹון ַהַחּלֹון  ְוַכָּמה ְּבָרִגים?  ְמַמֶהֶרת. אּוַלי ֵיׁש ָלֶכם ֶּדֶבק 

ֲאִני רֹוָצה ְלַתֵּקן אֹותֹו ִלְפֵני ֶׁשֵּיֵצא ִמְּמקֹומֹו."

ִנְפְרָדה  ּוְבָרִגים.  ַמְבֵרג  ִמְסָּפַרִים,  ֶּדֶבק,  ַלֲהַדָּסה  ִאָּמא  ָנְתָנה 

ֵמֲהַדָּסה ְלָׁשלֹום, ְוָחְזָרה ָלֶׁשֶבת ַעל ַהֻּכְרָסה ַּבָּסלֹון.
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"ִאָּמאאא, ֲעַדִין ֹלא ִסַּפְרְּת - ָמה ֵיׁש ַּבַּמֲעָטָפה?"

ִחְּבָקה ִאָּמא ֶאת ַחִּגית, הֹוִציָאה ֶאת ַהַּדִּפים ִמּתֹוְך ַהַּמֲעָטָפה ְוִהְסִּביָרה: 

ְמַלֶּמֶדת ֶאת  בּוַע, ּבֹו ִהיא  ַהּׁשָ ָּפָרַׁשת  ִּגְליֹון  ְוִלי ֶאת  ְלַאָּבא  ֶנָחָמה ׁשֹוַלַחת  "ְּבָכל ָׁשבּוַע 

ֵאלֹות  ַהְּפסּוִקים, ְוׁשֹוֶאֶלת ְׁשֵאלֹות ַעל ַהַּפְרָׁשִנים. ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ְועֹוִנים ַעל ַהּׁשְ

ְוׁשֹוְלִחים ְלֶנָחָמה ֶאת ַהְּתׁשּובֹות. ֶנָחָמה ְמַעֶּיֶנת ְּבָמה ֶׁשָּכַתְבנּו, ְוִאם ָצִריְך 

ִהיא ְמִעיָרה, ַמְסִּביָרה ּוְמַתֶּקֶנת, ְוׁשֹוַלַחת ָלנּו  ֲחָזָרה.

בּוַע, ָּכל ִמי  ִּגְליֹונֹות ָּפָרַׁשת ַהּׁשָ ֹלא ַרק ֲאַנְחנּו ְמַקְּבִלים ִמֶּנָחָמה ֶאת 

ֶׁשרֹוֶצה ִלְלֹמד ִאָּתּה ֶאת ַהָּפָרָׁשה, ְמַקֵּבל ִמֶּמָּנה ְּבַמֲעָטָפה ֶאת ַהִּגָּליֹון 

ִמֵּדי ָׁשבּוַע."
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ּוְלֶאְפָרת  ְלֵאיָתן  ַהָּפָרָׁשה  ִּגְליֹונֹות  ֶאת  ׁשֹוַלַחת  ֶנָחָמה 

ִמְּצַפת, ִליִחיֵאל ּוִמְרָים ִמַּבת ָים, ְלָדִניֵאל ְונּוִרית ֵמֵחיָפה, 

ְוַגם  ּוַבָּדרֹום  ַּבָּצפֹון  ְלַחָּיִלים  ֵמַאְׁשְקלֹון,  ְוַאּלֹון  ְלַדְפָנה 

ְלַתְלִמיֶדיָה ִמחּוץ ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל: ְּבָצְרַפת ְלָז'אק ּוְרָפֵאל, 

ִּבְסָפַרד ְלַקְרלֹוס ּוִמיֶגל, ְּברֹוַמְנָיה, ְלַדְלָיה ַאְדֶלה ַוֲאִדיָנה. 

ַאְך יֹוֵתר ִמֹּכל אֹוֶהֶבת ֶנָחָמה ְלַלֵּמד ּתֹוָרה מֹוִרים ְוַגָּננֹות, 

ֶׁשְּמַלְּמִדים ֶאת ַהְּיָלִדים ַּבַּגִּנים ּוַבִּכּתֹות.
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ֲאִני לֹוֵמד ּתֹוָרה
ִעם ֶנָחָמה

כתבה: רחל סלייטר



ֲעׁשּוִעים. ָיֵעל עֹוֶמֶדת ַעל ַהַּמְגֵלָׁשה ַהְּצֻהָּבה ְּבַגן ַהּׁשַ

עּור ֶׁשל ֶנָחָמה." ִביל, "ָּכל ַההֹוִרים הֹוְלִכים ַלּׁשִ "ִּתְראּו" ִהיא ַמְצִּביָעה ַעל ַהּׁשְ

"ַּגם ַאָּבא ְוִאָּמא ֶׁשִּלי הֹוְלִכים," אֹוֵמר ֹנַעם. "ַוֲאִני ַמִּכיר ֶאת ֶנָחָמה ֵלְיּבֹוִביץ', ַהְרֵּבה ְּפָעִמים 

ִהיא ָּבָאה ֵאֵלינּו ְּבַׁשָּבת."

עּור ֶׁשָּלּה?" ׁשֹוֶאֶלת ָרֵחִלי, "ָמה ִהיא עֹוָׂשה ָׁשם?" "ָלָּמה ֻּכָּלם הֹוְלִכים ַלּׁשִ

ֹנַעם,  "ִאָּמא ֶׁשִּלי אֹוֶמֶרת ֶׁשִהיא יֹוַדַעת ְלַסֵּפר ִסּפּוֵרי ּתֹוָרה ֲהִכי טֹוב ְּבָכל ָהָאֶרץ," ַמְכִריז 

"ֲאִפּלּו ְּבָכל ָהעֹוָלם!"
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ִביל. עּור, רֹוִאים ַהְּיָלִדים ֶאת ֶנָחָמה הֹוֶלֶכת ַּבּׁשְ ְּכֶׁשִּנְגַמר ַהּׁשִ

"ִהֵּנה ֶנָחָמה," קֹוֵרא ֹנַעם, ָרץ ֵאֶליָה ּוְמַחֵּבק אֹוָתּה.

"ֶנָחָמה ֵלְיּבֹוִביץ," הּוא אֹוֵמר ָלּה. "ֲאִני אֹוֵהב אֹוָתְך!"

"ַמּדּוַע?" ִהיא ׁשֹוֶאֶלת ְּבִחּיּוְך.

ָּבת ְּתַלְּמִדי ּתֹוָרה ַּגם ֶאת ַיְלֵדי ַהַּגן ֶׁשָּלנּו, ָנכֹון?"  "ִּכי ַהּׁשַ

ָּבת ֹלא אּוַכל ְלַלֵּמד ֶאת ַיְלֵדי ַהַּגן," ִהיא עֹוָנה ּוְמַלֶּטֶפת ֶאל ְׂשָערֹו, "ֲאָבל ְּבַׁשָּבת ָּפָרַׁשת  "ַהּׁשַ

'ִמֵּקץ' ַאִּגיַע ׁשּוב ֶאל ַהְּכָפר, ְוָאז ֲאַלֵּמד ֶאְתֶכם."
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ָעְבָרה ַׁשָּבת ְועֹוד ַׁשָּבת... ְוָכָרִגיל ַיְלֵדי ַהַּגן ִנְפָּגִׁשים ְּבַגן ַהַׁשֲּעׁשּוִעים.

"ִאָּמא ֶׁשִּלי אֹוֶמֶרת ֶׁשְּבַׁשַּבת ַהָּבָאה ִיְקְראּו ֶאת ָּפָרַׁשת 'ִמֵּקץ' ַעל יֹוֵסף ְוָהַאִחים ֶׁשּלֹו," אֹוֶמֶרת 

ָיֵעל ְלֻכָּלם.

"ְוָאז ֶנָחָמה ַּתִּגיַע ְלַלֵּמד אֹוָתנּו," מֹוִסיָפה ָרֵחִלי ֶׁשעֹוֶמֶדת ְלָיָדּה.

"ֶאְתמֹול ַהַּגֶּנֶנת ִסְּפָרה ָלנּו ַעל ָהַאִחים ֶׁשל יֹוֵסף," ִנְזַּכר ֶאְלָקָנה. 

עּור  ַּבּׁשִ ַהֶּזה  ַהִּסּפּור  ֶאת  ַּתְמִׁשיְך  ֶׁשֶּנָחָמה  "ָּבטּוַח 

ֶׁשָּלּה," אֹוֵמר ֹנַעם.

עּור..."  "ֲאִני רֹוָצה ָלַדַעת ָמה ֶנָחָמה ָּתִביא ִאָּתּה ַלּׁשִ

אֹוֶמֶרת ָרֵחִלי.
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"ֲאִני חֹוֵׁשב, ֶׁשִהיא ַּתֲעֶׂשה ָלנּו ַהָּצָגה ְוָתִביא ָּגִביַע ָּגדֹול ְּכמֹו ַהָּגִביַע ֶׁשל יֹוֵסף," אֹוֵמר ֶאְלָקָנה.

"אּוַלי... אּוַלי ִהיא ָּתִביא ְּכֹתֶנת ַּפִּסים ְועֹוד ַּתְחּפֹוׂשֹות ְּבַאְרַּגז ָּגדֹול?" ַמִּציָעה ָיֵעל.

"ֵאיְך ִהיא ּתּוַכל ְלָהִביא ַאְרַּגז ָּגדֹול ִמירּוָׁשַלִים ַעד ְּכַפר ַמְימֹון?" ׁשֹוֶאֶלת ָרֵחִלי. "ֶזה ָּכל ָּכְך 

ָרחֹוק. נֹוְסִעים... ְונֹוְסִעים... ְונֹוְסִעים..."
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ם ְּבִהְתַרְּגׁשּות ֶאל ַהְּכִביׁש.  ֲעׁשּוִעים ְוצֹוִפים ִמּׁשָ י הֹוְלִכים ַהְּיָלִדים ְלַגן ַהּׁשַ ָחַלף ָׁשבּוַע. ְּביֹום ִׁשּׁשִ

"ִהֵּנה ַהּמֹוִנית ֶׁשל ֶנָחָמה!" קֹוֵרא ֶאְלָקָנה ְּבקֹול ָחָזק ּוַמְצִּביַע ַעל ַהְּמכֹוִנית ֶׁשעֹוֶצֶרת ְּבֶמְרַּכז 

ַהְּכָפר.

ֶנָחָמה יֹוֶרֶדת ֵמַהּמֹוִנית ְלבּוָׁשה ְּבִׂשְמָלה חּוָמה ְוַעל רֹאָׁשּה ּכֹוַבע חּום. 

ָמה ִהיא מֹוִציָאה ֵמַהּמֹוִנית?

ַאְרַּגז? 

ַׂשִּקית ְּגדֹוָלה? 

ֹלא ָוֹלא.
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ִנָּיה ְסָפִרים. ִהיא אֹוֶחֶזת ְּבָיָדּה ָהַאַחת ִמְזָוָדה ְקַטָּנה ּוְבָיָדּה ַהּׁשְ

ָיֵעל ְוֹנַעם ִמְתָקְרִבים ִלְׂשַפת ַהִּמְדָרָכה, ְוָיֵעל ְמִציָצה ֶאל ּתֹוְך ַהּמֹוִנית, אּוַלי ָהַאְרָּגז ִנְׁשַּכח ָׁשם? 

"ֵאין ׁשּום ַאְרַּגז," ִהיא אֹוֶמֶרת ְּבַאְכָזָבה ְוָרָצה ְלַסֵּפר ַלֲחֵבִרים.
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"ֶנָחָמה ֵלְיּבֹוִביץ," קֹוֵרא ֹנַעם ּוִמְתָקֵרב ְלֶנָחָמה, "ֲאִני רֹוֶצה ַלֲעֹזר ָלְך ִלְסֹחב ֶאת ַהְּסָפִרים."

ֶנָחָמה ִמְסּתֹוֶבֶבת ְלָאחֹור ְוֵעיֶניָה צֹוֲחקֹות. ִהיא מֹוֶסֶרת לֹו ֶאת ַהְּסָפִרים ּומֹוָדה לֹו.

ִביל.    ַּבּׁשְ ְלַאט  ּפֹוְסִעים  ְּכֶׁשֵהם  ֹנַעם  ָלּה  ְרחֹוָקה," אֹוֵמר  ְמֹאד  ֶׁשְּירּוָׁשַלִים  אֹוֶמֶרת  "ָרֵחִלי 

"ְוַאְּת... ַאְּת ְזֵקָנה ִּכְמַעט ְּכמֹו ָסְבָתא ֶׁשִּלי. ָאז ֵאיְך ֵיׁש ָלְך ּכֹוַח ִלְנֹסַע ַעד ַלְּכָפר ֶׁשָּלנּו?"

ֶנָחָמה,  עֹוָנה  ָעַלי,"  ָהֲאהּוָבה  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֶאֶרץ  ְמקֹומֹות  ְּבַהְרֵּבה  ּתֹוָרה  ְלַלֵּמד  נֹוַסַעת  "ֲאִני 

"ַּפַעם ַאַחת ָנַסְעִּתי ָרחֹוק ָרחֹוק ְלִמְדַּבר ִסיַני ְּכֵדי ְלַלֵּמד ַחָּיִלים."

"ֲאִני ְמאֹוד אֹוֶהֶבת ִלְלֹמד ּוְלַלֵּמד ֶאת ַהּתֹוָרה," ִהיא אֹוֶמֶרת. "ְּכֶׁשָהִייִתי ַיְלָּדה ְּבִגיְלָך, ֵהַכְנִּתי 

ַהָּצָגה ַעל יֹוֵסף ְוֶאָחיו ְוִהַּצְגִּתי אֹוָתּה ִלְבֵני ַהּדֹוִדים ֶׁשִּלי." 

ֹנַעם ְמנֹוֵפף ְלָׁשלֹום ְוָרץ ְלַסֵּפר ַלֲחֵבָריו ֶׁשֶּנָחָמה ְמַסֶּפֶרת ִסּפּוִרים ַּגם ְלַחָּיִלים.
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ֲעׁשּוִעים ִמְתרֹוֵקן ִמַּיְלֵדי ַהַּגן. ָּכל ַהְּיָלִדים ְמַמֲהִרים ְלִׁשעּור ַהּתֹוָרה  ְּבַׁשָּבת ַּבָּצֳהַרִים, ַּגן ַהּׁשַ

ֶׁשל ֶנָחָמה.

יֹוֶׁשֶבת ֶנָחָמה מּול ַהְּיָלִדים ּוְבָיֶדיָה ֻחַּמׁש ְּבֵראִׁשית.

ָּבת ָקְראּו ַּבּתֹוָרה ֶאת ָּפָרַׁשת 'ִמֵּקץ'.  "ַׁשָּבת ָׁשלֹום, ְיָלִדים!" ִהיא ּפֹוָנה ֲאֵליֶהם ְּבִחּיּוְך. "ַהּׁשַ

ְמֻסַּפר ָׁשם ֶׁשַהָּבִנים ֶׁשל ַיֲעֹקב ִהְצַטֲערּו ֶׁשֵהם ֹלא ִהְקִׁשיבּו ְלָאח 

ֶׁשָּלֶהם ְּכֶׁשהּוא ִהְתַחֵּנן ֲאֵליֶהם."

"ֶזה יֹוֵסף," עֹוֶנה ֶאְלָקָנה. "ָהַאִחים ָזְרקּו אֹותֹו ַלּבֹור."
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ֶנָחָמה ְמַסֶּפֶרת ֶאת ַהִּסּפּור ַעל יֹוֵסף ְוָהַאִחים ֶׁשּלֹו. ָּכל ַהְּיָלִדים יֹוְׁשִבים ִּבְדָמָמה ּוַמְקִׁשיִבים. 

ֵהם    ְּכִאּלּו  ַמְרִּגיִׁשים  ֵהם  אֹוֶמֶרת.  ֶׁשֶּנָחָמה  ִמָּלה  ָּכל  ִלְׁשֹמַע  ְּכֵדי  ָקִדיָמה  ִמְתּכֹוְפִפים  ֵהם 

ֶדה ְורֹוִאים ֶאת ָהַאִחים ָהאֹוְכִלים ֶלֶחם. עֹוְמִדים ִעם ֶנָחָמה ְלַיד ָהַאִחים ַּבּׂשָ
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"ָּכתּוב ַּבּתֹוָרה ֶׁשּיֹוֵסף ִהְתַחֵּנן ְלֶאָחיו. ָמה, ְלַדְעְּתֶכם, הּוא ָאַמר ָלֶהם?"

ַהְּיָלִדים ׁשֹוְתִקים. ֶנָחָמה ַמִּביָטה ְּבָכל ֶאָחד ְוֶאָחד.

"ֻמַּתר ָלנּו ְלַהִּגיד ְּדָבִרים ֶׁשֹּלא ְּכתּוִבים ַּבֻחָּמׁש?" ׁשֹוֵאל ֶאְלָקָנה ַּבֲחָׁשׁש.

"ְּבַוַּדאי," עֹוָנה ֶנָחָמה ּוְמַצָּפה ִלְתׁשּובֹות ַהְּיָלִדים.
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"ֲאִני יֹוֵדַע," קֹוֵרא ֹנַעם.

"ֹלא טֹוב ִלי ַּבּבֹור," הּוא אֹוֵמר, "ּתֹוִציאּו אֹוִתי ַמֵהר." 

"ֵיׁש ֹּפה ְנָחִׁשים ְוַעְקַרִּבים. ֲאִני ּפֹוֵחד ֵמֶהם." מֹוִסיָפה ָיֵעל.

"ֲאִני ָצֵמא ְוָרֵעב." אֹוֶמֶרת ָרֵחִלי. 

"אֹוהֹו" ִמְתַּפֶעֶלת ֶנָחָמה.
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ֶאְלָקָנה ֶנֱעַמד ִּבְמקֹומֹו.

"ּתֹוִציאּו אֹוִתי," הּוא צֹוֵעק, "ֲאִני ַמְבִטיַח ָלֶכם ֶׁשְּלעֹוָלם ֹלא ֶאְלַּבׁש יֹוֵתר ֶאת ְּכֹתֶנת ַהַּפִּסים."

"טֹוב ְמאֹוד," ְמַׁשַּבַחת אֹותֹו ֶנָחָמה "ָזַכְרָּת ֶׁשָהַאִחים ִקְּנאּו ּבֹו ִּבְגַלל ַהְּכֹתֶנת."

"ָמה ַּתִּגידּו ְלַאָּבא ְּכֶׁשַּתְחְזרּו ַהַּבְיָתה ִּבְלָעַדי?" ׁשֹוֶאֶלת ָיֵעל.

ֶנָחָמה ַמְקִׁשיָבה ַלְּתׁשּובֹות ַהִּנְפָלאֹות ֶׁשל ַהְּיָלִדים.

"ַאֶּתם ַמָּמׁש ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים." ִמְתַּפֶעֶלת ֶנָחָמה.
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עּור. ַהְּיָלִדים יֹוְצִאים ְׂשֵמִחים ֵמַהּׁשִ

"ָאַמְרִּתי ָלֶכם ֶׁשֶּנָחָמה ְמַסֶּפֶרת ִסּפּוֵרי ּתֹוָרה ֲהִכי טֹוב ָּבָאֶרץ," 

ֲעׁשּוִעים. אֹוֵמר ָלֶהם ֹנַעם ַּבֶּדֶרְך ְלַגן ַהּׁשַ

"ֲהִכי טֹוב ָּבעֹוָלם!" ֵהם עֹוִנים לֹו.
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את  המעצבת  חווייתית,  בלמידה  הילדים  לומדים  פועלן  שעל  מופת,  דמויות  החמ"ד  משפחת  מארחת  מעשור,  יותר  כבר 
זהותם ובונה בהם נדבך נוסף של אהבת העם, הארץ והתורה. 

השנה, שנת תשפ"ג, פתחנו לרווחה את דלתות הגן לכבודה של מורה מיוחדת במינה - פרופסור נחמה ליבוביץ' ז"ל, שקבלה 
פרסים רבים ובהם גם את פרס ישראל בתחום החינוך.

בצניעות, הכה אופיינית לה, היא בקשה שיקראו לה בפשטות – נחמה, ועל מצבתה ביקשה לחקוק מילה אחת "המורה". אכן, 
היא הייתה מורת המורים. היא עסקה בהוראת התנ״ך וחידשה בה דרך לימוד חדשה, הדורשת מאמץ מהלומדים ומעוררת 
אותם לשאול שאלות. המחשבה שצריך ללמד את התלמיד להתמודד עם חומר הלמידה, ולא להזין אותו במה שנלמד הייתה 

כמעין נדבך נוסף לתפיסת הלמידה המשמעותית מתוך אמונה ביכולותיהם של הילדים הצעירים.

הסיפור "מכתב מנחמה" מביא בזעיר אנפין את המפעל האדיר שהגתה וביצעה במשך כשלושים שנה. היא שלחה עלונים 
עם  אותן  החזירה  והיא  אליה  בנושא פרשת השבוע. את התשובות שלחו  ומחשבה  עיון  ובהם שאלות  לומדים  לאלפי 

הערות ותיקונים. הודות לה התוודעו אנשים רבים לנושאי פרשת השבוע.

בתורתך אשתעשעבתורתך אשתעשע

35 34

אני שולחת מכתבים
עם פרשת השבוע לכל 

האנשים כמו נחמה

יהלי, מה את 
עושה?

הייתה אישה בארץ 
ישראל, בעיר הקודש 
ירושלים ונחמה שמה. 
אישה תמה וישרה. 
והייתה נחמה כל 

חייה הופכת ומהפכת 
בכתבי הקודש..." 

פרופ' שאול ליברמן



 "ילדות, תקשיבו לה, תהיו כמוה.
היא אישה מלומדת"

הרב עובדיה יוסף

"היא תלמידת חכם"
הרב צבי יהודה

הסיפור "אני לומד תורה עם נחמה" מביא לידי ביטוי את המשפט שהיה שגור בפיה 
שלו". היא האמינה שהלומד  למצוא בתורה את קריאתו  "כל אחד צריך  של נחמה: 
דרכי  הקניית  על  דגש  לשים  צריך  סברה,  היא  המורה,  פעיל.  שותף  להיות  צריך 

חשיבה, "ּוְלַיֵּלד ָחְכָמה מהתלמידים". 

כשנחמה הייתה ילדה היא הייתה ממחיזה לבני משפחה את סיפורי התורה. 
את המומחיות שלה ללימוד בעזרת סיפורים היא שכללה, ועל כך יעידו 

היו  וכולם  וברגש  בהטעמה  מספרת  הייתה  שהיא  שאמרו  תלמידיה 
בזכות  גם  לימודית  חוויה  היו  שיעוריה  המהפנט.  לקולה  קשובים 
היכולת התיאטרלית שלה וגם בזכות השילוב של הלמדנות עם חוש 

הומור.

הסיפור קרם עור וגידים בעקבות אירוע, שאכן קרה בכפר מימון 
לפני עשרות שנים. נחמה נהגה להגיע לשם לשבת מדי פעם וללמד 
שיעורי תורה למבוגרים. לבקשת אחד הילדים בכפר, היא הסכימה, 

באופן חריג, ללמד גם את ילדי הגן. 

בתמונה היחידה שהייתה 
בביתה של נחמה היה עיטור 

שבו כתוב הפסוק "מה אהבתי 
תורתך, כל היום היא שיחתי", 

ואכן היא חזרה ואמרה 
שמטרתנו היא להרבות אהבת 
התורה, וגם שהפסוק "תורתך 

שעשועי" צריך לאפיין את אופן 
לימוד התורה. 

גני הילדים בחמ"ד מיישמים 
את דברי נחמה. הילדים 

אוהבים לשמוע סיפורי תורה 
ולהמחיז אותם, והתורה נוכחת 

בשעשועים שלהם.

כתבה: רחל סלייטר
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... מטרתנו להרבות אהבת תורה,
שיהיו דברי תורה

 יקרים וחביבים על הלומד".
נחמה
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