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 ֵנִרָיה ָרֵחל ָהַרָבִנית

  ע"גתש – פ"אתר|  ּתֹוְלדֹוֶתיה  

 ַהְיהּוִדי ַהַבִית ַבְתחּום מֹוִביָלה*  ֱאמּוָנה ַהָדִתית ָהִאָשה ְתנּוַעת ֵמָראֵשי

 

ה ָרחֵל הַָרבָנִית  נֵרִָי
 (  2012 בדצמבר (6 תשע"ג כ"ב בכסלו - 1921) במרץ 22 ) תרפ"א' באדר בי"ב 

ת ִציבּור, ֵמָראֵשי ְך ֱאמּוָנה. ְתנּוַעת ָהְייָתה ַרָבִנית ְוֵאשֶׁ שֶׁ  ִציבּוִרית ִבְפִעילּות ָעְסָקה ָשָנה ְכִשְבִעים ְבמֶׁ

 ַהַבִית מֹוָסד ְלִחיּזּוק ַהַהְסָבָרה ִבְתחּום ַהְפִעיִלים ֵמָראֵשי ָהְייָתה ְוָהְרָווָחה. ַהִחיּנּוְך ִבְתחּום ְוִהְתַנְדבּוִתית

ל ִאְשתוֹ  ַהִמְשָפָחה. ּוְשִמיַרת ַטֲהַרת ַהְיהּוִדי ה שֶׁ  ֵנִרָיה. ְצִבי ָהַרב ֹמשֶׁ

 . ִגיֵטְלסֹון ּוְדבֹוָרה ֵמִאיר ְבִליָטא, ְלַחִיים נֹוְלָדה

ץ ָעְלָתה - 1935 בשנת רֶׁ ְרִסיָטה ּוִפילֹוסֹוְפָיה ִהיְסטֹוְרָיה ָלְמָדה. ִיְשָרֵאל ְלאֶׁ  .ָהִעְבִרית ָבאּוִניבֶׁ

ה ָלַרב ִניְשָאה - 40-ִבְתִחיַלת ְשנֹות ה  ֲעִקיָבא. ְבֵני ְוֹראש ְיִשיבֹות ְמַייֵסד ֵנִרָיה, ְצִבי ֹמשֶׁ

ר ֵבית ַבֲהָקַמת ְלַבֲעָלּה ִהְצָטְרָפה - 50-ה ְשנֹות ִבְתִחיַלת ב  ְמצּוָקה ִמִמְשָפחֹות ַלּנֹוַער ֵספֶׁ רֶׁ ַבמֹוָשב חֶׁ

ְך ַבִהְתַנְדבּות ְוִניֲהָלה אֹותוֹ  ְלֵאת, שֶׁ ה ְבמֶׁ יהָ  סֹוף ַעד ֵמָעשֹור. ַלַמֲעלֶׁ ת ִשיְמָשה ִהיא ָימֶׁ בֶׁ  ָהֲעמּוָתה ֹראש יֹושֶׁ

ת לֶׁ ת ַהְמַנהֶׁ בוֹ  ַהמֹוָסד, אֶׁ ְתיֹוְפָיה יֹוְצֵאי רּוָבם ַתְלִמיִדים, ֵמאֹות לֹוְמִדים שֶׁ ר ּוְמִדינֹות אֶׁ בֶׁ  ָהַעִמים. חֶׁ

ל ַהַהְסָבָרה ִבְתחּום ַהְפִעיִלים מחלוצי ָהְייָתה ֵנִרָיה ָהַרָבִנית  ְוַטֲהַרת ַהִמְשָפָחה. ַהְיהּוִדי ַהַבִית ְקדּוַשת שֶׁ

ְך שֶׁ  ִפְרְסָמה ֵכן ְכמוֹ . ּוְלַמְדִריִכים ְלמֹוִרים ְוִהְשַתְלמּויֹות נֹוַער ִלְבֵני ַהְסָבָרה ִכיּנּוֵסי ֵמאֹות ָעְרָכה ַרבֹות ָשִנים ְבמֶׁ

הּוְפצּו ,ַבּנֹוֵשא ַהְסָבָרה ּוַמֲאְמֵרי חֹוְברֹות, ְסָפִרים ת. ָזרֹות ְלָשפֹות תּוְרְגמּו ְוַאף ַרבֹות ְבַמֲהדּורֹות שֶׁ רֶׁ  ַהחֹובֶׁ

ל ִנישּוִאין" ר שֶׁ ָכְתָבה" אֹושֶׁ ת 1981-ב שֶׁ צֶׁ ְרָכז ַעל ַרבֹות ְבָשפֹות מּופֶׁ  ַהִמְשָפָחה ְבִיְשָרֵאל, ְלַטֲהַרת ָהַאְרִצי ְיֵדי ַהמֶׁ

קֶׁ   חּוָפָתן. ְביֹום ַלַכלֹות ַהָדִתיֹות ַהמֹוָעצֹות ְיֵדי ַעל תּוְמחּולֶׁ

ל ַהְמַייְסִדים ֵבין ָהְייָתה ָפֲעָלה, ַהְיהּוִדית ַהִמְשָפָחה ְלַתְרבּות ַהמֹוָעָצה שֶׁ  ְוִחיּזּוק ַהִמְשָפָחה מֹוָסד ְלִשימּור שֶׁ

ן ָהיּו ָרֵחל ַיָנִאית ַהמֹוָעָצה ַחְבֵרי ֵבין. ַהַמֲעָרִבית ַהַתְרבּות ַהְשָפַעת ַלּנֹוֵכחַ  ַהְיהּוִדי ַהַבִית ְיסֹודֹות ְצִבי  בֶׁ

ְך ְוַהְמשֹוֵרר ַאָבא שֶׁ ת ֵנִרָיה ָהַרָבִנית ִריְכָזה ָשִנים קֹוְבֵנר. מֶׁ  ִעיּון ִויֵמי ִכיּנּוִסים ְוָיְזָמה ַהמֹוָעָצה, ְפִעילּות אֶׁ

 .ּוִמְקצֹוִעִיים ַרְעיֹוִנִיים ַהְסָבָרה ְוחֹוְברֹות ִפְרסּוִמים ְוֵכן ְצִעיִרים, ְלזּוגֹות

ְך שֶׁ ְשרֹות ְבמֶׁ ְבַרת ָהְייָתה ָשִנים עֶׁ ל ַהְנָהָלה חֶׁ וה ָדְרָכה שֶׁ ֱאמּוָנה, ְתנּוַעת ָהִאָשה ַהָדִתית  ְתנּוַעת ּוִמַמְתוֶׁ

  ַהְלאּוִמית.

ֲעַדִיין ְכָתָביו ּוְבִסידּור ְבִשימּור ֵנִרָיה ָהַרָבִנית ָעְסָקה ַבֲעָלּה ְפִטיַרת ְלַאֵחר  ִהְתַמְּנָתה ֵכן ְכמוֹ . פּוְרְסמּו ֹלא שֶׁ

ל ִהְתַנְדבּוִתית ְפִעילּות ַהכֹוֵלל", ֵנֵלְך ְפרֹויְֶׁקט "ְלאֹורוֹ  ְבַהְנָהַלת ַלֲחֵבָרה  ְוִחיּנּוְך ְרָווָחה יְבנֹוְשאֵ  ִתיכֹון ַתְלִמיֵדי שֶׁ

 . ַבְקִהיָלה

 .ַלִמְתַנֵדב ַהָּנִשיא ְבאֹות ָזְכָתה (2006) תשס"ו ִבְשַנת

 .הרא"ה ִבְכָפר ִהְתגֹוְרָרה ְפִטיָרָתּה ַעד 40-ה ְשנֹות ְתִחיַלת ֵמָאז
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