
ישראל  אהבת
 בארץ הישיבות של מצבןלאחר מלחמת העולם הראשונה 

 פסקו, מאמריקה אליהן שהגיעו הרבות התרומות ר.הדרד
 .ללחם רעבים ם נותרומשפחותיה ובני התלמידים וכעת

 לאמריקה לצאת אותו לשדל כדיהגיעו אל הרב  מכתבים
 .שבארץ התורה לומדי למען כספים שם ולגייס

 ישראל ארץ את יעזוב האם ה.קל הייתה לא ההחלטה
 ?לישיבות לסייע אחרת דרך יש אולי ה?האהוב

 לקום שעליו החליט והרב ,להגיע המשיכו הבקשות אך
 לצאת ממנו ידרוש הדבר אם גם העניות למשפחות ולסייע
  וממושך. ארוך למסע

  
 

  
  
  
  
  

 הרבנות הראשית לארץ ישראל - 6קבוצה 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'.

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

הראשי של ארץ ישראל, תפקיד בו שימש עד פטירתו בתאריך ג' באלול תרצ"ה. מוכנים לצאת לדרך? אנחנו 

 מתחילים!

 

הוא קיבל את תפקיד הרבנות הראשון ושימש כרב שם, באירופה,  הרחוקה.שבאירופה הרב קוק נולד בלטביה 

ירושלים.   -יפו ולבסוף , לונדון, ולם: בויסקנוספים בארץ ובעבעיירה קטנה ושמה זיימל. בהמשך כיהן כרב במקומות 

ראל, נבחר תקופת רבנות העיר ירושלים לא ארכה זמן רב. לאחר שפעל למען ייסוד מוסד הרבנות הראשית ליש

 י של ארץ ישראל.הרב קוק לכהן כרב הראש

 לסנהדרין בבוא העת. הרב ראה ברבנות הראשית צעד ראשון לקראת בניית הנהגה רוחנית שתשמש בסיס

 כרב הראשי הוא הבין כי מתפקידו לסייע לכלל יהודי העולם ולא רק ליהודי ארץ ישראל, וכך עשה.

במקביל, הקים את 'הישיבה  המרכזית העולמית' הנקראת כיום 'ישיבת מרכז הרב'. הלימודים בישיבה היו בעברית. 

 אגו לתלמידי הישיבה כאילו היו בניהם ממש.הרב שימש כראש הישיבה ויחד עם אשתו רייזה רבקה הם ד

 ואנשי ציבור. בהמשך, עודד הרב את תלמידיו לשמש כרבנים, מורים
 הרב פעל רבות בעניינים ציבוריים וייצג בעוז ובגבורה את עם ישראל בפני אומות העולם.

 

תוכל וענו על החידה שלכם. את המילה המופיעה בטור המודגש עליכם לשמור ובעזרתה  יםאת הסיפורקראו 

 להתקדם במשחק.כיתתכם 



 ?קוק מהרב למדתי מה
 
____________________
____________________
____________________
____________________

  הארץ אהבת
 

 למען תרומות לאסוף כדי לאמריקה יצא  קוק הרב
 ע,ומייג ארוך היה המסע .ישראל בארץ הישיבות

 אהבת עיניו לנגד עמדה ממנו כשחזר גם אך
 לפגוש יוכל באנגליה יעצור שאם ידע הוא. הארץ
 בארץ ליישוב לסייע שיוכלו ,חשובים אנשים בה

 .ישראל
 המסע למרות. בינתיים לחניית שם עצר, לכן

 עם לפגישות זמנוהרב מ הקדיש שעבר הארוך
 רושם השאירו הפגישות י.האנגל בממשל בכירים

 לסייע שינסו הבטיחו והם בכירים אותם על טוב
 .לתושבי הארץ שיוכלו ככל

 

ענו על השאלות הבאות בתשבץ שלפניכם, 
 בהצלחה!

 
מה היה הכינוי לישיבה שייסד הרב  .1

 קוק בירושלים?
 מה היה שם אשתו של הרב? .2
הרב נסע לאמריקה כדי לגייס  .3

 הישיבות שבארץ._______ למען 
 העיירה הראשונה בה שימש כרב. .4
 השנה בה נפטר הרב בהיפוך אותיות. .5
 הרב מונה לשמש כ______ הראשי של ארץ ישראל. .6
 אחד המקומות בהם שימש כרב. .7

 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

 
 המילים שקיבלתם בטור המודגש? __________    _____________הפתרון שלכם לחידה: מה 

 איך קשור הביטוי לרב קוק? _______________________________________________
 

 התורה אהבת
 .קשה במחלה הרב חלה ימיו בסוף
 התורה בלימוד התנחם הוא מחלתו בזמן

 .הקדושה
  הרב את לבקר שבאו והתלמידים הרבנים
 .בכך שמח והוא ,תורה בדברי אתו דיברו

 .וגמרא משניות ,ך"תנ למד ,הצליח עוד כל
 לדבר הרב הפסיק לא האחרונים בימיו גם

  .ולהתפלל ,תורה בדברי
 ה."תרצ באלול 'ג בתאריך נפטר הרב

 צעירים. יהודים רבבות השתתפו בהלווייתו
 רבנים, וספרדים אשכנזים ם,ומבוגרי
   .המושבות ותושבי
 .רבה אהבה אותו אהבו כולם
 אברהם 'ר הרב נגנז פה: "נכתב קברו על

 כבוד תארי ללא ק...".קו הכהן יצחק
 יהודה צבי הרב מבנו שביקש כפי ם.נוספי

  .שנפטר ומתלמידיו לפני
 .בירושליםש הזיתים בהר נקבר רבה


