
 זוהר לרקמה

 4.4.4.דברי פתיחה במוצ"ש 

 

 444 שבוע טוב וערב טוב,

כפי -בשם הנהלת אות המוצר הירושלמי ובשם הגברות שמציגות את העבודות 

אני רוצה להודות לכם על שנעניתם להזמנתנו וכבדתם אותנו  -שאתם רואים

 בנוכחותכם4

 מראה עיניים  יותר טוב מאשר הרבה דיבורים4 תודה רבה4

 שא דברי פתיחה4 בבקשה4יאני רוצה להציג את פרופ' ספראי שי

 :פרופ' ספראי

 שבוע טוב גבירותי ורבותי,

בכתביו של ר' נחמן מברסלב נאמר שלעולם יזהר אדם שלא יחדש למעלה מסולם 

 המדרגות שלו4

אני מסיק מזה מסקנה מעשית שלא יאמר אדם דברי חידושים מאותו תחום 

 יתי ברצון לבקשתן של שתיים: של בתי חנה ושל גב' זוהר4שאיננו יודע 4 אבל נענ

 בקטן החל ובגדול כלה4

אני עוקב אחר עבודותיה של חנה שבאה מדי פעם למנוחה מהעבודה ובכל שעת 

אני למד ששתיהן מקימות  -כושר ובדברים של זוהר שאני שומע לרב רק מכלי שני 

תרומה, תצוה, כי  -יפה את מה שקראנו בפרשיות האחרונות מפרשת השבוע 

 בבניית המשכן4 -עד השבוע -תשא, ויקהל, פקודות 

בבניית המשכן היו אומניות יהודיות לא רק של העבודה החל מנגרות, בניה 

ם ישה חכמת לב בידיה4 יש ברקמה הזאת גם ידייבכל א ורקמה4 ואיך נאמר שם?

ת הדברים חנה שלי מבצעת א -וגם חכמת הלב4 אני רואה את זה בשתי הגבירות 

 ומאחוריהם מסתתר הידע וההבנה הרבה של זוהר4

אבל מאז שהיא נפגשת זה מספר שנים עם  -חנה רקמה פרוכת  -דוגמה יפה 

 זוהר , אני למדתי אגב אורחא כל מיני דברים4

ואתה רואה עד כמה הרבה חכמת לב בשני הדברים יחד4 גם חכמה וגם לב4 

 שניהם יחד4



אלא לגל שלם  -הר זכתה לא רק לפירות בתלמידות המשילו עבודות יפהפיות וזו

זאת אומרת שמקימים חוגים לעבודה ונותנים  -פירות -של עבודות של פירות ופרי

 אחד הביטויים היפים למלאכה כהמשך של אותן נשים חכמות לב4

ריבות שהיו עוסקות בפרוכות ועד הדוגמה  8. -ריבות נזכר במשנה  8.על אותן 

במי שברך  -נהוג  -ועל מי שברך ביהודי איטליה  -ר מהספרותהאחרונה שאני מכי

 מברכים יחד את כל הנשים העוסקות ורוקמות פרוכות4 -שעוסק בתורה

אבל אנחנו בארץ לא רק מתעסקים ברקמה יהודית שאולי זה אחד הדברים היפים 

עד כמה שאני מבין ובכיתות של בעלי דבר ובשימוש יהודי אלא בכל  -שראיתי כאן

 ר יפה שהוא יפה למראה עיניים ויש בו  חכמת לב4דב

הנה כך בתוך הסקירה השטחית שעשיתי כאדם שאינו מבין אתה רואה חלק ופה 

 ירה הכללית של המזרח4ושיש בו גם מתרבות היהודית וגם מהאו

זוהר לרקמה ורקמה  -ובזה אני רוצה לפתוח את התערוכה לכבודה של זוהר

 לזוהר4

 

 

 4444 תודה רבה לפרופ' ספראי, התערוכה לרשותכם רבותי4


