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צמרות  את  לצד  מצד  הניעה  נעימה  סתיו  רוח  לבנים.  עננים  התכסו  הכחולים  השמים 

העצים. מתיבת הדואר שבכניסה הציצה מעטפה ארוכה.

חגית ידעה: אימא ואבא ישמחו במכתב שהגיע. הם חיכו לו כל השבוע. 

המעטפה  את  תפסה  ועוד,  עוד  ידה  את  מתחה  האצבעות,  קצות  על  התרוממה  חגית 

והוציאה אותה מתוך תיבת הדואר.

היא דילגה על שביל האבנים, קיפצה על המדרגות ופתחה את דלת הכניסה.

"אימאאא! אבאאא! תראו מה הבאתי לכם!"

אותו  סגרה  למדה,  שממנו  לחומש  נשקה  אימא,  קראה  העבודה",  שולחן  ליד  כאן,  "אני 

והחזירה אותו למקומו.

אימא חיבקה את חגית והתבוננה במעטפה. "סוף סוף הגיע המכתב השבועי מנחמה!"

"מי שלח את המכתב?" 

"נחמה, נחמה ליבוביץ, היא מורה, היא מלמדת תורה ויש לה תלמידים רבים".

"אבל למה היא שולחת לכם מכתב בכל שבוע?"

"זהו אינו מכתב רגיל. נחמה שולחת לנו את ה..."

השולחן  על  המעטפה  את  הניחה  היא  דבריה.  את  סיימה  לא  אך  להסביר,  החלה  אימא 

ומיהרה לקחת מידיו של חנן חרוז קטן שניסה להכניס לפיו.

"את זה... את זה..." בכה חנן, הצביע על החרוז הקטן ולא הפסיק לבכות. 

הכורסא  על  לרגע  וישבה  צבעוניות  קוביות  סלסלת  לפניו  הניחה  מצחו,  על  נשקה  אימא 

בסלון.

"אמא, לא סיפרת לי, מה יש במכתב של נחמה?"

"נחמה אוהבת ללמוד וללמד תורה. בכל שבוע היא שולחת לנו במעטפה את גיליון פרשת 

השבוע..." המשיכה אימא להסביר, אך שוב לא הספיקה לסיים את דבריה.

את  נתנה  אימא  מהירות.  ושלוש  חזקה  אחת  נקישות,  ארבע  נשמעו  הכניסה  דלת  על 

המעטפה לחגית ופתחה את הדלת.

"שלום וברכה, וסליחה על ההפרעה", אמרה הדסה השכנה.

דקות.  כמה  איתנו  שבי  וכלל.  כלל  מפריעה  אינך  לראותך!  טוב  כמה  הבאה,  "ברוכה 

התכבדי בתה חם ובעוגת פירות".

"תודה רבה על ההזמנה! אולי בפעם אחרת, היום אני מאוד ממהרת. אולי יש לכם דבק 

וכמה ברגים? הווילון בחלון נפרם. אני רוצה לתקן אותו לפני שיצא ממקומו".

אימא נתנה להדסה דבק, מספריים, מברג וברגים, נפרדה מהדסה לשלום וחזרה לשבת 

על הכורסא בסלון.

"אמא, עדיין לא סיפרת, מה יש במעטפה?"

אימא חיבקה את חגית, הוציאה את הדפים מתוך המעטפה והסבירה:

את  מלמדת  היא  שבו  השבוע,  פרשת  גיליון  את  ולי  לאבא  שולחת  נחמה  שבוע  "בכל 

ושולחים  השאלות  על  עונים  לומדים,  אנחנו  הפרשנים.  על  שאלות  ושואלת  הפסוקים 

מסבירה  מעירה,  היא  צריך  ואם  שכתבנו,  במה  מעיינת  נחמה  התשובות.  את  לנחמה 

ומתקנת, ושולחת לנו את הגיליון בחזרה.

לא רק אנחנו מקבלים מנחמה את גיליונות פרשת השבוע, כל מי שרוצה ללמוד איתה את 

פרשת השבוע מקבל ממנה גיליון מדי שבוע. 

נחמה שולחת את גיליונות הפרשה לאיתן ולאפרת מצפת, ליחיאל ומרים מבת ים, לדניאל 

ונורית מחיפה, לדפנה ואלון מאשקלון, לחיילים בצפון ובדרום. גם לתלמידים מחוץ לארץ 

ישראל – בצרפת לג'אק ורפאל, בספרד לקארלוס ומיגאל, ברומניה לדליה, אדלה ואדינה. 

אך יותר מכל אוהבת נחמה ללמד מורים וגננות, שמלמדים את הילדים בגנים ובכיתות". 
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