
  
  
  
  
  
 

 רבנות יפו והמושבות- 3קבוצה 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'.

ביפו הקבוצה שלכם קיבלה את החלק השלישי של המשחק, דף לימוד העוסק בתקופה בה שימש הרב כרב 

 והמושבות בארץ ישראל. מוכנים לצאת לדרך? אנחנו מתחילים!

  

הגיעה משפחת קוק לנמל יפו לאחר הפלגה של מספר שבועות. אנשי יפו עמדו וציפו  בתאריך כ"ח באייר תרס"ד,

 '....שהחיינו' :וברך ,בהתרגשות רבה נישק את האדמה הקדושה. לרב החדש שיגיע אליהם. הרב ירד מהאנייה

 ילדותו התגשם. הוא זכה להגיע לארץ ישראל.חלום 

החלוצים שגרו בהן  .אך באותם ימים היו אלה מושבות קטנות ,תל אביב ופתח תקווה הן ערים גדולות, יפו, כיום

שודדים ובתנאי . הם התמודדו עם מחלות קשות, פיתחו את המקוםה ובמסירות נפש עבדו בעבודת כפיים קש

  מחייה קשים.

הרב כך מלבד לתפקידו כרב העיר יפו והמושבות, פעל  .ם היו רחוקים מדרך התורה והמצוותהחלוציחלק גדול של 

 לקרב את החלוצים למסורת ישראל.כדי רבות קוק 

שמע את בעיותיהם, יעץ להם וגם  ת אהבתו והערכתו אליהם ולמעשיהם,הביע א ,הרב קוק הלך לבקר את החלוצים

את הקשר המיוחד של הרב עם החלוצים. הם התנגדו לתנועה הציונית  אנשים רבים לא הבינו קרבם לתורה.

 בשל כך. ולהתנהגות של החלוצים והחרימו אותם. חלקם גם התרחק מהרב קוק

. בדור זה אנחנו חוזרים אל הארץ אחרי שנים בדור של גאולהכל זאת לא הרתיע את הרב. הוא הבין שהוא נמצא 

לטעת  ,לבנות בתים. רה צריך גם ליישב את ארץ ישראל מצוות ולימוד התויחד עם קיום ה - ות בגלות. כאןארוכ

שוב הישן ולחלוצים . כך יצא שהרב היה קשור לציבור החרדי של היבעבודת כפיים עצים ולהתחבר לארץ הקדושה

 .של הישוב החדש

 

זרתה תוכל ודגש עליכם לשמור ובעקראו את הסיפור וענו על החידה שלכם. את המילה המופיעה בטור המ

 להתקדם במשחק.כיתתכם 

 

 



 ?קוק מהרב למדתי מה
 
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

 
 

 
ו על השאלות הבאות בתשבץ ענ

 שלפניכם, בהצלחה!
תושביה הזמינו את הרב קוק  .1

 לשמש כרב  בארץ ישראל.
אחת המושבות אליה הגיעו  .2

 הרבנים במסע המושבות.
הרב קוק הגיע על מנת להיות  .3

רבה של יפו, אך עם הזמן הוא 

יצר קשר עם החלוצים בסביבה 

והפך להיות רב יפו 

.__________ 
 
 

1.        

2.        

3.        

 
 מה המילה שקיבלתם בטור המודגש? ________________________ הפתרון שלכם לחידה:

 איך קשורה המילה שקיבלתם לרב קוק? ______________________________________.

 והארץ העם ,התורה אהבת
 

  החלוצים מושבות אל קוק הרב מסע
 שיזם זה הוא קוק הרב ד.מיוח מסע לדרך יצא ד"תרע בחשוון ט"י-ב

 .קוק הרב וביניהם ,חשובים רבנים מספר יצאו המסע אל ו.אות
  .לבבות קירוב הייתה המסע מטרת
 ערים הן שחלקן( שונות מושבות בין הרבנים נדדו ימים כחודש
 .פינה וראש חיפה ,דגניה, פוריה ו:כמ ם.)כיו גדולות

 הם שאיתן לבעיות הקשיבו ם.החלוצי עם שוחחו הרבנים
 של ליבם על דיברו - ובנוסף פתרונות להציע יסו, נמתמודדים

 .והמצוות התורה לדרך שיתקרבו החלוצים
 שמחו הם. רבה בהערכה הרבנים התקבלו המושבות בכל כמעט
 ו.ב לישון מקום להם וסידרו ושתיה אוכל להם הגישו, אותם לפגוש

 .נמשך הקשר המסע לאחר גם
 


