
 

 וזאת הברכה

רומים הרבנית הצדקת עלתה לגנזי מ, לפני כחודש

 .ל"ז ברכה קאפח

אישה אחת המבטאת בחייה , כשמה כן היא -ברכה

חסד המתבטא בתחומים שונים . עולם של חסד

קייטנות , מפעלי הלבשה והזנה, ותהכנסת כל, ורבים

עוד תמיכה בתלמידי חכמים ו, מתן בסתר, נזקקיםל

הרבנית הרהרה לא פעם , ועם כל זאת. קצרה מלהכיל את אוצרותיה הרביםהיריעה ... ועוד

בכל מה שאני ' לא עולה לגג'אני עדיין . אני חושבת שאני לא עושה מספיק: "ואמרה בקול רם

של המפעימים קשה לבחור סיפור אחד מתוך אינספור מעשי החסד ...". עוד לא, עושה

עומד , והכנת אלפי מנות מזון לקראת הפסח הארגון המופתי של איסוף התרומות, הרבנית

יק בוט'הקמת מעון לילדים וניהול , באופן אישי תמכה הרבנית לצד מאות המשפחות בהן

ספור -הרבנית ביקרה אין ,ועוד לא די, חינם לכל נצרך בו ניתנו בגדים משומשים' קאפח

 .קשישים וגלמודים וטיפלה בכולם כאילו היו בניה, עניים

התלוויתי לרבנית קאפח בביקוריה במספר בתים של קשישים ודלים ": ל"יק זסיפר אדיר ז

 הבית האחד היה של קשישה חולה. שני בתים זכורים לי היטב. אותם סעדה בשכונת מגוריה

באמצעות מילה טובה ותה חם , הרבנית. סר אמצעיםהבית היה עלוב וח. ששכבה במיטתה

הבית השני היה של קשיש . את מצב רוחהעודדה אותה ורוממה , שהגישה למיטת החולה

סידרה הרבנית , עם כניסתנו לביתו. אשר משפחתו נטשה אותו ולא היה מי שיסעדנו, מסכן

ביתו מדי  ולניקיוןבכושר התמדתה דאגה הרבנית למזונו . את ביתו והחליפה את מצעי מיטתו

, דאגה להם למזון היא. רבים אחרים סעדה הרבנית עוד, מלבד שני קשישים אלה. יום ויום

 ."את בגדיהם בידיה היאניקתה את בתיהם וכיבסה 

הרבנית היא התממשות מושג ... הפעילות המרשימה של הרבנית היא שילוב של לב ושכל

 ." החסד

הקייטנה לא הייתה , שנה קייטנה 63לגילאי בית הספר היסודי ארגנה הרבנית במשך 

זו , ו בהתאם לתלוש המשכורת של הוריהםא, מיועדת רק לילדים ממשפחות מעוטות יכולת

ניהול הקייטנה . הקייטנה הייתה פתוחה לכל, לא הייתה קייטנה המביישת את משתתפיה

הקייטנה מתקיימת ללא תמורה ... גיוס מדריכים ועוד ועוד, עריכת תוכנית, כלל גיוס תרומות

כל זאת בניצוחה של הרבנית יוצאים לקולנוע ו, בריכהמבקרים ב, ובה הילדים יוצאים לטיולים

 . קאפח

ה משלם כפל כפליים לכל גילוי טוב "הקב, דבר לא מתכלה בעולם הזה, בחומר וגם ברוח"

יהי רצון שנזכה ללמוד . במילים אלו היו מתרימים למען הקייטנה של הרבנית ברכה, "וחסד

  .כגמולה הטוב' וישלם לה ה, יהי זכרה ברוך ,לו במעט מדרכיהו


