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יחידת לימוד על דמותה של נחמה ליבוביץ - עבור תלמידי החינוך המיוחד1

כתיבה: יפה ליברטי ויונית שלום, בית ספר סיני רמלה

מטרות 
התלמיד יפיק מידע מהטקסט. 	

התלמיד יערוך היכרות עם דמותה של נחמה ליבוביץ דרך הסיפור "המלצרית שהגשימה  	

חלום".

התלמיד ילמד מדמותה של נחמה ליבוביץ וישאף להיות מעורב ולתרום לחברה. 	

קהל היעד 
תלמידים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית קלה	 

משך הזמן 
3 שיעורים

שיעור ראשון: קריאת הטקסט ובניית התבנית הסיפורית	 

שיעור שני: אפיון הדמויות, פירושי מילים והרעיון המרכזי	 

שיעור שלישי: כישורי חיים, רגשי	 

המלצרית שהגשימה חלום 
אישה  אך  ומשונים,  שונים  מאנשים  לגיליונות  תשובות  לקבל  התרגלה  כבר  נחמה 

היה  שמה  במיוחד.  אותה  הפליאה  בקביעות  הגיליונות  על  לענות  שהתחילה  אחת 

תשובות  לשלוח  אסתר  נהגה  שבוע  אחר  שבוע  אביב.  בתל  התגוררה  והיא  אסתר 

שגויות בעברית משובשת לחלוטין. "מדוע טורחת אסתר לענות על הגיליונות? עדיף 

שתעזוב את הגיליונות ותעסוק בדברים שבהם היא טובה יותר..." הרהרה נחמה.

יום אחד הביטה נחמה  אך המעטפות מאסתר המשיכו להגיע אל נחמה בקביעות. 

בכתובת שרשמה אסתר על גבי המעטפה והחליטה: "הרי פעם בשבוע אני נוסעת 

להעביר שיעור באוניברסיטת תל אביב. בפעם הבאה שאסע לשם אגש אל הכתובת 

הרשומה על המעטפה ואראה מי היא אותה אסתר..."

נחמה  צעדה  באוניברסיטה,  השיעור  לאחר  מכן,  שלאחר  בשבוע  ועשתה.  אמרה 

ברחובות תל אביב. למרבה ההפתעה, הכתובת המצוינת על המעטפה הייתה של 

המסעדה על חוף הים, ולשם נכנסה נחמה. אסתר שמחה מאוד לראות את מורתה 

פנים אל פנים בפעם הראשונה, והזמינה אותה לשבת. 

נחמה שאלה את אסתר בפשטות: "אני רואה שפתרון הגיליונות קצת קשה לך, לא?" 

אסתר נשמה עמוק והחלה לדבר: "נחמה, אני ניצולת שואה. עברתי את המלחמה 

הקשה באירופה וב"ה זכיתי לעלות לארץ. תמיד חלמתי ללמוד תורה, אך לצערי אף 

פעם לא זכיתי להיות בבית ספר או בכל מסגרת אחרת. לכן חיפשתי בארץ עבודה 

והתחלתי לעבוד כאן כמלצרית. אני עובדת  פשוטה שאין צורך בהשכלה בשבילה 

משמחים  כותבת  שאת  הגיליונות  נעלם.  לא  תורה  ללמוד  שלי  הרצון  אבל  קשה, 

אותי! בפעם הראשונה אני זוכה ללמוד! תודה לך, נחמה".

הציעה  ביניהן,  ההתכתבות  את  להפסיק  לאסתר  להציע  במקום  התרגשה.  נחמה 

נחמה בחיבה: "אסתר יקרה, אני מלמדת בתל אביב מדי שבוע. מה דעתך שאבוא 

פערים".  תשלימי  ה'  ובעזרת  ביחד  ונלמד  נשב  עברית?  קצת  אותך  ואלמד  אלייך 

אסתר הנרגשת לא ידעה מה לומר, היא נדהמה מטוב ליבה של נחמה.
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"רק תנאי אחד יש לי", הוסיפה נחמה, "עלייך לקבל אישור מהמעסיק שלך לקחת 

את  שהרי  שלך,  העבודה  מזמן  לגזול  חלילה,  רוצה,  אינני  היום.  באמצע  הפסקה 

מקבלת עבור עבודתך תשלום". אסתר חייכה והבטיחה להסדיר את העניין. 

מאז אותו יום הגיעה נחמה אל המסעדה בכל שבוע. היא ישבה עם אסתר והן למדו 

בתום  פירות.  נשא  ועמלה  להשתפר,  כדי  כוחותיה  כל  את  השקיעה  אסתר  יחד. 

לשאלות  תשובותיה  וגם  אסתר,  של  העברית  מאוד  השתפרה  קצרה  לא  תקופה 

המופיעות בגיליונות היו מדויקות יותר. אסתר אהבה ללמוד, וכעת, כששלטה סוף-

סוף בשפה העברית, נפתחו בפניה אפשרויות אין-ספור.

נהנו  רבים  ותלמידים  למורה  הפכה  היא  חלום.  אסתר  הגשימה  השנים  ברבות 

בעברה  הייתה  הידענית  המורה  כי  להאמין  היה  קשה  שהעבירה.  התנ"ך  משיעורי 

מלצרית שכמעט לא ידעה עברית!

)מורה בחסד – נחמה ליבוביץ / נעם ושירה ונגרובר, איורים: יאיר ביטון. מתוך סדרת גדולי האומה לילדי 

ישראל. כל הזכויות שמורות ל'דברי שיר'(

1. תבנית סיפור

זמן: 

דמויות:  

 מקום:  

2. אפיון דמויות

השלם בטבלה את המילים והתכונות המתאימות לכל דמות.

נחמה ליבוביץאסתר המלצרית

ניצולת שואה, מרצה, מחנכת, חרוצה, מסורה, מתמידה, אוהבת ללמוד, 

רצון עז, קושי לימודי, מסורה לתלמידיה, ישרה והגונה, רבנית, טובת לב, 

רחמנית.

כל הזכויות שמורות ל'דברי שיר'

ספר בקצרה את ההתרחשות:

מחסןמחסן
מיליםמילים
מחסן
מילים
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3. שאלות
מדוע נפגשה נחמה עם המלצרית בפעם הראשונה?

לשם מה נפגשה נחמה עם המלצרית בכל שאר הפעמים?

מה היה התנאי של נחמה למלצרית?

איזה חלום הגשימה אסתר?

כתוב במילים שלך מה למדת מהסיפור על נחמה.

כתוב במילים שלך מה למדת על האישיות של המלצרית.

4. פירושי מילים

מתח קו בין המילה לפירושה. 

הרבה מאוד 1."תשלימי פערים" )פסקה 5(   

השלמת חוסר 2."עמלה" )עמל( )פסקה 7(   

עבודה, מאמץ 3."נשא פרות" )פסקה 7(   

הצליח, השיג את התוצאה הרצויה 4."אין ספור" )פסקה 7(   

5. רעיון מרכזי

התאם לכל פסקה את הכותרת המתאימה. גזור והדבק את הכותרות מהרשימה.

הכותרת המתאימההפסקה

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8
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אסתר מספרת על עברה

נחמה מחליטה לגלות מי היא אסתר

נחמה מציעה ללמד את אסתר עברית

אסתר משתפרת

נחמה מקבלת תשובות שגויות לגיליונותיה

החלום של אסתר

נחמה מגיעה למסעדה לפגוש את אסתר

התנאי של נחמה

6. כישורי חיים 

נחמה ליבוביץ עסקה במעשי חסד ותרמה לקהילה.

ניתן לתרום לקהילה בדרכים רבות. כתוב במה:

,            ,            ,

,            ,            ,

כתוב בלשונך כיצד אתה בוחר לתרום לקהילה:

המלצרית היקרה מבקשת לכתוב מכתב תודה לרבנית נחמה. עזור לה!

 

7. רגשי

מה מרגישה כל אחת מהדמויות?

נחמה: 	 

המלצרית: 	 

דאגה, אושר, חרדה, כעס, בלבול, אהבה, שנאה, פחד, קנאה, עליזות, לחץ, פגיעה, בושה, 

אכזבה, גאווה, סבלנות, אחריות, עצב 

איזה חלום שלך היית רוצה להגשים?

להעשרה צפה בסרטון זה.

 

 

 


