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צוותי חינוך יקרים!

בהמשך למסורת הנפלאה של ההיכרות המתחדשת מדי שנה עם דמויות מופת של החמ"ד, 

נחמה ליבוביץ,  אנו שמחים להגיש לכם חוברת עשירה בתכנים על דמותה המיוחדת של 

דמות החמ"ד השנתית.

ושימשה  התנ"ך,  הוא   – היהודי  העם  של  הספרים  ספר  בלימוד  דרך  פורצת  הייתה  נחמה 

במשך שנים רבות מורה לאלפי מורים, הממשיכים את דרכה המיוחדת עד היום.

את דרכה זו בלימוד התנ"ך ביטאה בשורות שלהלן:

בהתאם  הנלמד,  לחומר  בהתאם  לפעם,  מפעם  ישתנה  התנ"ך  שיעורי  שמבנה  רצוי 
לצורכי הכיתה.

אין ללמד כל פרק באותה דרך ]...[ אין לדבוק בדגם אחד, על המורה להציב לפני מתן 
השיעור את המטרות שאליהן הוא שואף להגיע.

והיא מוסיפה:

על מנת לקיים שיעור כהלכתו, שבו משתתפים כל תלמידי הכיתה, יש להציג בפניהם 
את הדעות השונות של הפרשנים המתייחסים לנאמר בכתוב ולשמוע את דעתם של 

התלמידים על הפרושים השונים.

כך תיווצר בכיתה אווירת לימוד פורה שלא תישכח.

נחמה גם ממליצה לכל המורים באשר הם את ההמלצה הבאה:

ושמונה  בארבעים  נקנית  "התורה  כי:  אבות  מסכת  של  השישי  בפרק  אמרו  חכמינו 
דברים ואחד מהם הוא – שמיעת האוזן".

ישמע  כך שהתלמיד  על  רק  יסמוך  ואם המורה  דרך אחת,  רק  היא  "שמיעת האוזן" 
את מה שהוא מוציא מפיו ולא ידאג שהדברים יקלטו ויופנמו, התועלת של הלימוד 

תאבד בחלוף הזמן.

מופלאה  דוגמה  ודמותה  אישיותה  הייתה  גדולה,  מורה  הייתה  שנחמה  העובדה  מלבד 

לצניעות, לאהבת תורה, לענווה, לאהבת ארץ ישראל ואהבת כל אדם באשר הוא.

היא  ואיננה מתיימרת להראות בפירושיה את עמדתה האישית.  היא מסתירה  גאונותה  את 

במפעליה  הדורות.  שבכל  ישראל  גדולי  התנ"ך,  פרשני  של  גדולתם  את  בפנינו  מבליטה 

הגדולים חשפה בפנינו את גדולתם ואת עומק מחשבתם, ועל ידי הבנת יחסם למקרא בנתה 

בנו את היחס שצריך להיות גם לנו כלפי כל מילה הכתובה בתנ"ך.

וציונות וקבעו את מקום מושבם בירושלים  מטעמי אמונה  עלו לארץ ישראל  נחמה ובעלה 

עיר הקודש, ועל אף הקשיים הגדולים נאחזו בה. גם בזמנים הקשים ביותר המשיכה נחמה 

ללמוד וללמד.

רצונה העז לתרום מיכולותיה לכל מי שרק יבקש הביא אותה לידי כך שהגיעה לכל מקום 

גווני האוכלוסייה,  ולימדה את כל  ישראל  ומקום שאליו הוזמנה. היא חרשה את כל מרחבי 

דתיים ושאינם כאלה, מתוך אמונה בערך הגדול של הפצת תורה ואהבתה.

אנו שמחים להמשיך את המסורת החשובה בהגשת חוברת הכוללת לימוד על דמותה 

הגדולה של המורה נחמה, הכוללת מאמרים, מערכי שיעור והפעלות בכל תחומי הדעת.

תודה לצוות התכנים של החמ"ד בהובלת הגב' מיכל דה האן הסגנית הפדגוגית, תודה 

לכל הכותבים השותפים להפקה המקצועית של כל יחידות התוכן. אין ספק כי החוברת 

דמותה  על  תלמידינו  ילמדו  ומתוכה  שלנו  החינוך  בבתי  רב  לעזר  תהיה  המשובחת 

המיוחדת של נחמה ליבוביץ ז"ל.  

יעניק לכולנו השראה לחיזוק ערכי לימוד תורה,  זו על דמותה ופועלה  הלימוד במשך שנה 

עמל, מסירת התורה, דאגה לכלל ישראל ועוד.

נזכה כולנו לחזק ולהתחזק לאור דמות החמ"ד. 

בברכה רבה,

שושנה נגר


