
 ישראל ועם ישראל תורת אהבת
 קוק הרב הבחין ,זיימל העיירה כרב ששימש בזמן

 אלא, ולומדים יושבים אינם מהנערים שרבים
 בפרנסת לעזור כדי ולעבוד לצאת נאלצים

 .משפחותיהם
 ם,שוני מלאכה לבעלי כעוזרים שימשו הנערים

 .ועוד סוחרים ,סנדלרים
 ללמוד יכולים אינם הצעירים שהנערים הצטער הרב

 תפארת": בשם נוער ארגון הקים ולכן תורה
 ".בחורים

 ך"תנ יחד ללמוד וישבו הנערים הגיעו ערב מידי
 .ומוסר
 הרבו והם ,נערים אותם עם מיוחד קשר יצר הרב

 עניינים עלוהתייעצו איתו  . שוחחולביתו להגיע
  ם.שוני

     
 

  
  
  

 בויסק -זיימל - 2קבוצה מספר 
 

 שלום ילדים,
 .א�ִרי ומ�רי -אנחנו אוריה ומוריה, או בקיצור 

 היום נלמד על הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, שנקרא בקיצור גם 'הראי"ה'.
הקבוצה שלכם קיבלה את החלק השני של המשחק, דף לימוד העוסק בתקופה בה שימש הרב כרב העיירה 

 זיימל שבליטא, ולאחר מכן כרב העיר בויסק שבלטביה.
 מוכנים לצאת לדרך? אנחנו מתחילים!

  הרב קוק היה צעיר מאד כשהוסמך לרבנות על ידי הרב יחיאל מיכל הלוי אפשטיין. 

 לכהן כרבה של העיירה זיימל.זמן קצר לאחר ההסמכה הוא הוזמן 

 שם כרב המקום.הרב עבר עם משפחתו הצעירה אל העיירה והחל לכהן 

לטה בת־שבע בתו של הרב האדר"ת, והרב קוק נותר אלמן צעיר עם כעבור כשנה, נפטרה אשתו, הרבנית א

 תינוקת קטנה. כשנה לאחר פטירתה, התחתן הרב עם רייזה רבקה, שהייתה בת דודתה של אשתו הראשונה.

ביה ועבר לשם , הוזמן הרב קוק לשמש כרב העיר בויסק שבלטבשנת תרנ"ה, כשמונה שנים לאחר שהגיע לזיימל

 בתיה מרים. -בנו צבי יהודה  ובתו השנייה  עם משפחתו. שם נולד

  כל אותם שנים המשיך לעסוק בכתיבת מאמרים ולפרסם את חלקם. 

 

קראו את הסיפורים וענו על החידה שלכם. את המילה המופיעה טור המודגש עליכם לשמור ובעזרתה 

  תתכם תוכל להתקדם במשחק.כי

  

 



 ?קוק מהרב למדתי מה
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 בהצלחה!ענו על השאלות הבאות בתשבץ שלפניכם, 

היכן שימש הרב קוק כרב המקום לאחר  .1

 זיימל?
 באיזו שנה עזב הרב קוק את זיימל? .2
הרב שהסמיך שמו הראשון של  הה הימ .3

 את הרב קוק לרבנות?
הרב קוק הוזמן לכהן כרב יפו  .4

 ו______________.
 
 

1.        

2.        

3.        

4.        

 
  

 מה המילה שקיבלתם בטור המודגש? ________________________. הפתרון שלכם לחידה:
 לרב קוק? _______________________________________. המילה שקיבלתםאיך קשורה 

 ישראל ארץ אהבת
 .ישראל לארץ להגיע יוכל בו ליום קוק הרב חיכה חייו כל

 .הקדושה הארץ על אותו לימדו הוריו צעיר ילד כשהיה
 בשיירה הולכים היו הם חבריו עם משחק שהיה בזמן

 !".ישראל לארץ ם?הולכי לאן"ם: וצועקי ארוכה
 .הארץ אל להגיע ולשאוף לחלום  הפסיק לא כשגדל גם

  ל הגיע.הגדו הרגע אך שנים עברו
ה כרב ולכהן לבוא קוק הרב את הזמינו יפו יהודי קהילת

 ל.ישרא בארץ יפו של
 קוק משפחת .בחלקו שנפלה הזכות על מאד שמח הרב

 .הגדול למעבר והתכוננה ,חפציה את אספה
 והאהוב היקר שרבם  על הצטערו בבויסק הקהילה בני

 בכבוד אותו וליוו בשמחתו שמחו אך ,אותם עוזב
 להפליג הנמל אל משפחתו עם שיצא בשעה ובחיבה

 .ישראל לארץ נייהבא


