
  
  
  
  
  
 

 שוויץ לונדון - 4קבוצה 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 הרביעי של המשחק. דף לימוד העוסק בתקופה בה שהה הרב קוק 

 ובלונדון. מוכנים לצאת לדרך? אנחנו מתחילים!בשוויץ 
 

בשנת תרע"ד יצא הרב קוק לכנס העולמי של ''אגודת ישראל' בגרמניה. באותה תקופה הרב שימש כרב 

 יפו והמושבות. הוא יצא לכנס כדי לעודד אותם לתמוך בתנועה הציונית ולעלות  לארץ ישראל.
הרב לא יכול היה לשוב לארץ ישראל והוא הצליח לאחר מספר ימים, פרצה מלחמת העולם הראשונה ו

לברוח לשוויץ. באותם ימים אפילו מכתבים לא יכלו להגיע מארץ ישראל לשוויץ. שמועות שהגיעו מארץ 

 רר בארץ.והקודש סיפרו שהמצב שם קשה. תושבי יפו הוגלו ממקומם ורעב כבד ש
גרמניה, ולאחר מכן בשוויץ, שלו ב הרב הצטער מאד שנאלץ להישאר בחוץ לארץ, אך ניצל את השהות

 כדי לפעול למען תושבי הארץ.
בשנת תרע"ו, כשנתיים לאחר שהגיע לאירופה, הציעה לו קהילת היהודים בלונדון שבאנגליה לבוא 

 ולשמש כרב הקהילה. הרב הסכים, ובתנאי שיעזוב את אנגליה ברגע שיוכל לחזור לארץ.
   .התנאי התקבל וכך עבר הרב קוק לאנגליה

  אל מידי הטורקים ששלטו בה עד אז.האנגלים כבשו את ארץ ישר בסוף המלחמה
נתן ארץ ישראל? היהודים רצו את ארץ ישראל כדי להקים בה מדינה וגם ילמי תכעת עלתה השאלה: 

 הערבים דרשו להקים בה מדינה.
קוק לסייע להחלטה בזכות יד ה' הנפלאה, שהביאה את הרב קוק בדרך מיוחדת לאנגליה, יכול היה הרב 

הגורלית. לאחר עבודה מאומצת של ראשי התנועה הציונית באנגליה וביניהם גם הרב קוק, יצא הלורד 

בלפור שר החוץ האנגלי ב'הצהרת בלפור'. בהצהרה זו מופיע בצורה ברורה שאנגליה מכירה בזכותו של 

 תומשמעותי בדרך להקמיתה צעד חשוב העם היהודי להקים מדינה בארץ ישראל. הצהרת בלפור הי

 מדינת ישראל.

 

קראו את הסיפור וענו על החידה שלכם. את המילה המופיעה בטור המודגש עליכם לשמור ובעזרתה 

 להתקדם במשחק.כיתתכם תוכל 

  

 ישראל ארץ אהבת
 אחד הרב אל נכנס ץ,בשווי קוק הרב של שהותו בעת, הימים באחד
ה. קדוש בוודאי" תשמישי ישראל לארץ לשלוחרב ל הציע ו. הואממכרי

  ."הקדושה תשמישי ושאר מזוזות, תפילין הארץ לתושבי חסרים
 אך ם.לה חסרים בוודאי קדושה תשמישי: "אמר אך, בראשו הנהן הרב
 שיהיה כדי מזון מצרכי להם ולשלוח ,ישראל ארץ לתושבי לסייע עלינו
 ול."לאכ מה להם

 הפסיק ולא למענה, ופעל המשיך הרבגם כשהיה רחוק מארץ ישראל 
 .הקדושה הארץ אל לשוב יוכל בו ליום לחכות

 



 ?קוק מהרב למדתי מה
 
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

 ישראל אהבת
 

 קהילת כרב שימש באנגליה קוק הרב ששהה בזמן
 .בלונדון' הדת מחזיקי'

 ענייה יהודייה אישה הרב אל ההגיע, הימים באחד
 .שחוטה תרנגולת ובידיה

 אולי .למאכל כשרה התרנגולת האם יודעת אינני"
 ?"הלכה לי לפסוק יוכל הרב
 לשאלת לענות ובמקום ,בתרנגולת התבונן הרב

 לך עלתה כמה: "אותה שאל הוא האישה
 ?"התרנגולת
 מכיסו הרב הוציא ששילמה בסכום האישה כשנקבה

  ה.לאיש ונתן ,זהה סכום
 .אחרת תרנגולת לקנות והלכה לרב האישה הודתה 

 

 
 

 

 
  תשבץ

 בהצלחה!על השאלות הבאות בתשבץ שלפניכם, ענו
 

 _________ - תהרב קוק יצא לכנס אגוד .1
 אחת המדינות בהן שהה הרב קוק. .2
בזמן שהרב קוק היה בחוץ לארץ פרצה  .3

 מלחמה העולם ה________.
 אחד הספרים שיצאו מכתביו של הרב. .4
 עיר בה שימש כרב הקהילה. .5

 
 

 לחידה: מה המילה שקיבלתם בטור המודגש? ________________________הפתרון שלכם 
 איך קשורה המילה שקיבלתם לרב קוק? _____________________________________

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 התורה אהבת
 שתי כשאת והרבנית הרב יצאו לגרמניה הנסיעה אל

 קרובי בידי ישראל בארץ השאירו האחרות בנותיהם
 .הארוכה הדרך את מהן למנוע כדי משפחה

 שלא על רב צער הרב הצטער ה בחוץ לארץשהי בזמן
 .שפרצה המלחמה בגלל ישראל לארץ לחזור היה יכול

 ,בנו עם יחד הקדושה התורה בלימוד שקע אלו בימים
  לנסיעה. אליו צטרףהש, יהודה צבי

 . הכואב ליבו את שימחה התורה
 תורה חידושי לכתוב כדי הימים את הרב הקדיש ,בנוסף

 ם:בש הנקרא לספר נאספו החידושים. ישראל גאולת על
 .'אורות'


