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בס"ד

חלק ד':

הפעלות לתלמיד

א מ ירופהאל רץאישר ל .

לפניכם מפת אירופה
1. סמנו בעיגול את מקום הולדתו של הרצי"ה.

2. סמנו בריבוע את הארצות בהן ביקר הרצי"ה במשך שנות חייו.

מפת אירופה
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בס"ד

א המשפחה-שורשים .

1. מה היה שם אביו? _________________
2. מה היה שם אמו? _________________

3. מה היה שם סבו מצד אביו? _________________
4. מה היה שם סבו מצד אמו? _________________

5. מה היה שם חמיו הראשון של אבי הרצי"ה? _________________
6. מה היה הקשר בין חמיו הראשון של הראי"ה לבין אבי אמו של הרצי"ה? 

_________________________   
7. מה היה שם אחותו הבכורה מנישואיו הראשונים של אביו? 

_________________________   
8. מה היו שמן של שתי אחיותיו?

א. _______________________   
ב. _______________________   

9. מה היה שמם של שני גיסיו הנשואים לשתי אחיותיו?
א. _______________________   
ב. _______________________   
10. מה היה שם אשתו? _________________

11. מה היה שם אבי אשתו? _________________
12. מתי נפטרה רעייתו ובן כמה היה הרצי"ה בעת פטירתה?

_______________________________________________________
13. הדביקו את תמונותיהם של בני משפחת הרצי"ה. 

)את התמונות ניתן למצוא באתרי האינטרנט המתאימים או לצלם מתוך החוברת(
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בס"ד

א ר ותיו .
הרצי"ה למד תורה בעיקר מפי אביו אך במשך שנות חייו למד גם אצל מלמדים 

נוספים, בהפעלה זו נראה מי היו מלמדיו ובאילו מוסדות למד.

1. אצל מי למד בעיר בויסק שבלטביה?
א. ________________   
ב. ________________   
ג. ________________   

2. מי היה רבו בישיבת "תורת חיים" בירושלים? ________________
3. באיזו ישיבה נוספת למד בירושלים? ________________

4. אלו מאמרים חיבר הרצי"ה בעת לימודיו בירושלים?
א. ______________________________________________   
ב. ______________________________________________   

5. מי היה המארח של הרצי"ה בגרמניה? ________________
6. מה הם המקצועות הנוספים אותם למד הרצי"ה בהיותו בגרמניה?

א. ________________   
ב. ________________   
ג. ________________   

7. בהיותו של הרצי"ה בשוויץ למד עם אביו בשקידה עצומה. כיצד הגדיר הרצי"ה 
את הלימוד עם אביו באותה התקופה? ____________________________

8. מה הם המקצועות הנוספים אותם למד הרצי"ה בהיותו בשוויץ?
א. ________________   
ב. ________________   
ג. ________________   
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בס"ד

א מורה,אמחנךאור שאישי ה .

הרצי"ה החל ללמד כבר בגיל צעיר וראה בתפקיד זה משימה חשובה ועיקרית.

1. היכן לימד הרצי"ה לראשונה? ______________
2. מי היו תלמידיו בשוויץ? __________________

3. מי ייסד את בית הספר תלמוד תורה "נצח ישראל" בפתח תקווה וכיצד הוא קשור 
לרצי"ה? ___________________________________________________

4. מתי החל בתפקידו החינוכי בישיבת "מרכז הרב" - הישיבה המרכזית העולמית 
אותה ייסד אביו? ______________________________________________
5. אילו נושאים יחודיים לימד הרצי"ה בישיבה? _________________________
__________________________________________________________

6. מהו שם הספר אותו חיבב במיוחד הרצי"ה וטען כי הוא היסוד לאמונה? מי חיבר 
ספר זה?

שם הספר: ______________    
המחבר: ________________   

7. מתי התמנה הרצי"ה לכהן כראש הישיבה? __________________________
כראש  מינויו  לאחר  בישיבה  הרצי"ה  הנהיג  אותם  החדשים  השיעורים  היו  מה   .8

ישיבה?
א. ________________   
ב. ________________   
ג. ________________   
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בס"ד

א קנהאלךאח רה.

הרצי"ה היה איש מוביל בהנהגת הרבים בענייני הציבור, בלימוד תורה ובחינוך 
יומו ובכל אופן הצליח לקשור קשרי  תלמידיו. עיסוקים אלו תפסו את מרבית 
גדולי  שני  נמנו  הקרובים  ידידיו  על  שבסביבתו.  היאשים  עם  עמוקים  ידידות 

תורה: הרב רבי יעקב משה חרל"פ והרב הנזיר רבי דוד כהן.

1. היכן נפגש הרצי"ה עם הנזיר? ___________________________________
2. מה ידוע לכם על פגישת הנזיר עם הראי"ה קוק? ______________________
3. מדוע נקרא רבי דוד כהן - הנזיר? ________________________________

4. מה ידוע לכם על בנו של הנזיר - הרב שאר ישוב הכהן שליט"א?
__________________________________________________________

5. מה ידוע לכם על חתנו של הנזיר - הרב שלמה גורן זצ"ל שהיה נשוי לבתו הרבנית 
גורן ע"ה? ___________________________________________________
__________________________________________________________

6. היכן הכיר הרצי"ה את הרב חרל"פ? _______________________________
7. מה היה תפקידו של הרב חרל"פ בישיבה המרכזית העולמית?

__________________________________________________________

8. מתי ובעקבות מה התמנה הרב חרל"פ לראש הישיבה?
__________________________________________________________

9. מהו שם הספר אותו ערך הרב חרל"פ יחד עם הרצי"ה ומה היה תוכנו? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________

10. מה היה המשפט המרכזי בו הספיד הרצי"ה את הרב חרל"פ?
__________________________________________________________
__________________________________________________________

11. הדביקו כאן את תמונותיהם של הרב חרל"פ והנזיר. 
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בס"ד

א המ ורותאה  ולים-אה  או נוו.

מערכת יחסים מיוחדת שררה בין הראי"ה לבנו האהוב הרצי"ה. נמצאו כ-200  
מכתבים אישיים שנשלחו מהראי"ה ורעיתו הרבנית לבנם אהובם במשך השנים 

בהן נעדרו ההורים או הבן ממקומם.

בן השנתיים  בנו הפעוט  בעניין  כותב לאביו  הוא  ועל מה  1. ממה מתפעל הראי"ה 
וחצי? _____________________________________________________

2. מה כותב הראי"ה שוב לאביו בהיות בנו הקטן בין שמונה שנים וחצי?
__________________________________________________________

3. מה כותב הראי"ה לבנו הרצי"ה בהיותו כבין חמש עשרה שנים כאשר הוא נסע 
ללמוד תורה בישיבת "תורת חיים" בירושלים. מה הם הנושאים המטרידים את הורי 

הרצי"ה בקשר לבנם?
א. ________________   
ב. ________________   
ג. ________________   
ד. ________________   
ה. ________________   

4. כיצד מביע הראי"ה קוק את הקשר המיוחד הקיים בינו לבין בנו?
__________________________________________________________

5. מה כתב הראי"ה לבנו ולכלתו כאשר נסע בשליחות ציבורית לארצות הברית?
__________________________________________________________

__________________________________________________________

6. באלו תחומים סייע הרצי"ה לאביו הראי"ה בשנים בהן פעל הראי"ה ביפו ובירושלים?
א. ________________   
ב. ________________   
ג. ________________   

7. מה היתה משימתו העיקרית של הרצי"ה לאחר פטירת אביו, על פי הכתוב בצוואת 
_____________________________________________________ אביו? 
__________________________________________________________
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בס"ד

א  כורא תאיוםאהש תאלק שו .

אותו  פוגשים  אנו  הרצי"ה  של  התולדות  בחוברת  המוזכרים  שונים  באירועים 
כאיש בעל עוז רוח ותעצומות נפש בקשר לשמירת קדושתה של השבת.

  
1. האירוע הראשון היה בהיותו בחוץ לארץ. מה היה האירוע, ובמה ניכרה בהתנהגותו 
של רבנו קדושת השבת? _________________________________________
__________________________________________________________

ניכרה  ובמה  האירוע  היה  מה  למשפחתו.  וקשור  בארץ  בהיותו  היה  נוסף  אירוע   .2
______________________________________ בהתנהגותו קדושת השבת? 
__________________________________________________________

3. עוד אירוע היה בארץ והוא קשור להנהגת העם ולעם כולו. הרצי"ה הגיב במאמר 
שפירסם. מהו האירוע ומה שם המאמר שחיבר כתגובה לאירוע?

__________________________________________________________

4. היכן עוד ניכרת חשיבות השבת אצל הרצי"ה? ________________________
__________________________________________________________

5. הדבק את תמונותו של הגיס הרב שלום נתן רענן קוק
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בס"ד

א   לאירושליםח.

הראי"ה קוק הקים את תנועת "דגל ירושלים" לאחר מלחמת העולם הראשונה. 
הרצי"ה בנו סייע בידו רבות בהפצת רעיונות התנועה.

1. מה הוא הרעיון שעומד מאחורי הקמת תנועת "דגל ירושלים"?
__________________________________________________________

__________________________________________________________

2. באילו ארצות פעל הרצי"ה למען תנועת "דגל ירושלים?"
א. ________________   
ב. ________________   
ג. ________________   

"דגל  לתנועת  להצטרף  לשכנעם  במטרה  הרצי"ה  נפגש  איתם  הרבנים  היו  מי   .3
ירושלים"? כתוב מספר מילים עליהם.

א. ______________________________________________   
________________________________________________   

ב. ______________________________________________   
________________________________________________   

ג. ______________________________________________   
________________________________________________   

4. הדביקו כאן תמונות של שניים מהרבנים איתם נפגש הרצי"ה.
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בס"ד

א הישי האהמרכ יתאהעולמיתא-אמרכ אהר  .

את הישיבה המרכזית העולמית, כיום ישיבת מרכז הרב בירושלים, ייסד הראי"ה 
קוק בעת היותו הרב הראשי לישראל.

1. מה הייתה המטרה המרכזית שלשמה הקים הראי"ה קוק את הישיבה?
__________________________________________________________

2. באיזו שנה נוסדה הישיבה? _____________________________________
3. מי כיהן בה בתחילתה כראש ישיבה? ______________________________
4. מה היה תפקידו של הרצי"ה בתחילת ימי הישיבה? ____________________

5. מי סייע לרצי"ה בעבודת ניהול הישיבה? ____________________________
6. במה התייחדה הישיבה משאר הישיבות בארץ? ______________________
7. מתי נפטר הראי"ה קוק? _______________________________________
8. מי התמנה כראש הישיבה במקומו? _______________________________
9. כמה תלמידים מנתה הישיבה בתקופה שלפני הקמת המדינה? ___________

במלחמת  לצבא  הישיבה  תלמידי  לגיוס  בקשר  הרצי"ה  של  עמדתו  היתה  מה   .10
___________________________________________________ השחרור? 
__________________________________________________________

לגיוס תלמידי הישיבה לצבא בשנים שלאחר  11. מה הייתה עמדת הרצי"ה בקשר 
מלחמת השחרור? _____________________________________________
12. כיצד ראה את השילוב של לימוד תורה ושירות צבאי? __________________
__________________________________________________________

13. בתחילת ימי הישיבה לאחר מלחמת השחרור חלו שתי תפניות חשובות שהעלו 
את הישיבה והביאוה להיות הישיבה המובילה בחינוך הדתי. מה הם שני אירועים 

אלו?
א. בשנת __________________________________________   
________________________________________________   

ב. בשנת __________________________________________   
________________________________________________   

14. מתי התמנה הרצי"ה כראש הישיבה ומה הייתה הסיבה לכך? _____________
__________________________________________________________

15. מהו הנושא הלימודי אותו הדגיש הרצי"ה עם מינויו כראש ישיבה?
__________________________________________________________

לאחר  הייתה  והגדלת מספר תלמידיה  הישיבה  נוספת להתפתחותה של  סיבה   .16
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בס"ד

מלחמת סיני, מה היא הסיבה ? ____________________________________
נחנך  ומתי  הפינה  אבן  שם  הונחה  מתי  הרב"  "מרכז  ישיבת  כיום  שוכנת  היכן   .17
____________________________________________________ הבניין? 
__________________________________________________________

18. מה הם השינויים שחלו במעמדה של הישיבה בעקבות המעבר לבניין החדש?
__________________________________________________________

__________________________________________________________
19. מה הוא השינוי שחל במעמדו של הרצי"ה כלפי הציבור בארץ עם המעבר 

לישיבה בבנינה החדש? _________________________________________
__________________________________________________________

20. אלו מוסדות חינוך נוספים הוקמו בעידודו של הרצי"ה מטעמה של ישיבת 
"מרכז הרב"?

א. ________________   
ב. ________________   

ג. ________________   
ד. ________________   
ה. ________________   
ו.  ________________   

21. עקב היות הרצי"ה גר במרחק רב מן הישיבה ייסד בביתו שיעור קבוע אותו העביר 
מידי שבוע. מה היה אופיו של שיעור זה, מי השתתף בו, ומתי ניתן השיעור? 

__________________________________________________________

22 . על פי איזה מקרה אפשר ללמוד על יחסו וכבודו של הרצי"ה כלפי נשים שהשתתפו 
בשיעוריו? __________________________________________________

23. מתי נפטר הרצי"ה ומי כיהן אחריו כראש הישיבה? ____________________
24. האם ידוע לכם מי מכהן כיום כראש ישיבת מרכז הרב? _________________
__________________________________________________________

25. הדביקו במשבצות שלפניכם את התמונות הבאות:
א. תמונת בניין הישיבה החדש.

ב. תמונת הרב אברהם אלקנה שפירא זצ"ל.
ג. תמונת בית הישיבה הישן- בית הרב.
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בס"ד

א מנהי י.

הרצי"ה ניחן בתכונת מנהיגות טבעית. אומץ רוחו, כנותו, דעותיו המבוססות על 
אדני התורה וההלכה הם אלו שהעניקו לו את הסמכות שהיא התכונה הבסיסית 

של כל מנהיג. 
הרצי"ה לא נרתע להביע את דעותיו כאשר ראה כי יש לכך חשיבות לטובת עם 

ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל.

1. היכן רכש הרצי"ה את ניסיונו הציבורי? _____________________________
__________________________________________________________

2. מה היה הרקע לכתיבת המאמר "את אחי אנוכי מבקש" ומה היה תוכנו העיקרי 
של  מאמר זה? _______________________________________________
__________________________________________________________

3. מה תיקן הרצי"ה בנוסח התפילה בעקבות ה"שואה"? ___________________
__________________________________________________________

4. מה היתה עמדתו ביחס לתוכנית ה"חלוקה" של ארץ ישראל בין היהודים לערבים? 
__________________________________________________________

5. מה היתה עמדתו של הרצי"ה כלפי "הסכם השילומים" שבין גרמניה לישראל?
__________________________________________________________
נגד המיסיון שפעל בארץ ישראל במטרה להדיח  6. מה היתה פעולתו של הרצי"ה 

יהודים מדתם? _______________________________________________
7. מה היה פועלו של  הרצי"ה בנושא איסור העליה של יהודים מברית המועצות לארץ 
ישראל? מי היו האישים איתם פעל בקשר לכך? _________________________
__________________________________________________________

8. אל מי מבין מנהיגי ישראל שלח הרצי"ה מכתבים ובקשר לאיזה עניין?
______________________________________________ א.    
________________________________________________   

______________________________________________ ב.    
________________________________________________   

שוחחו? מה  ועל  הרצי"ה  נפגש  שבתקופתו  והמשוררים  הסופרים  מבין  מי  עם   .9
______________________________________________ א.    
________________________________________________   

______________________________________________ ב.    
________________________________________________   
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בס"ד

10. הדביקו כאן את תמונות האישים הבאים: 
א. דוד בן גוריון - ראש הממשלה הראשון.    

ב. מנחם בגין - ראש האופוזיציה בתקופת בן גוריון.    
ג. חיים נחמן ביאליק - המשורר הלאומי.   

ד. שאול טשרניחובסקי - סופר ומשורר.   
ה. נתן שרנסקי - אסיר ציון, שר לשעבר ויו"ר הסוכנות כיום.    

ו. משה דיין - שר הביטחון לשעבר במלחמת יום כיפור.   
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בס"ד

א יוםאהעצמ ותי .

אחד הימים השמחים ביותר אצל הרצי"ה היה יום העצמאות.
ביום זה ראה הרצי"ה את הסימן הברור ביותר של "אתחלתא דגאולה" - התחלת 
הגאולה. הרצי"ה ראה בהקמת המדינה לאחר 2000 שנות גלות את התגשמות 

חזון נביאי ישראל.

1. כיצד חגג הרצי"ה את יום העצמאות הראשון - שנה לאחר הקמת המדינה ה' אייר 
תש"ט? ____________________________________________________

2. מה היה המנהג המיוחד אותו הנהיג הרצי"ה בישיבה בלילי יום העצמאות?
__________________________________________________________

3. כיצד חינך הרצי"ה את תלמידיו באירועי יום העצמאות לשילוב שבין "תורה 
וממלכתיות"?

א. ___________________________________________________  
ב. ___________________________________________________  
4.  איזו הוראה הלכתית הורה הרצי"ה לתלמידיו ביום העצמאות? ____________

__________________________________________________________

5. מהו הכיבוד המיוחד בו התכבד הרצי"ה במסגרת אירועי יום העצמאות, ע"י מדינת 
ישראל? ___________________________________________________

6. מה היא הסיבה לכך שהרצי"ה עודד את תלמידיו לצאת ולחזות עם הציבור במצעד 
צה"ל ביום העצמאות העשירי? ____________________________________

7. מה היה הנושא המרכזי בדרשתו של הרצי"ה בליל יום העצמאות של שנת תשכ"ז - 
השנה התשע עשרה למדינת ישראל? _________________________________
__________________________________________________________

8. מדוע ראו התלמידים בדרשה זו - "נבואה שהתגשמה"? _________________
__________________________________________________________

9. כיצד נקראה לימים דרשה זו ומדוע? ______________________________
10. לאחר מלחמת ששת הימים הועברו החגיגות המרכזיות של יום העצמאות ליום 
אחר, מהו יום זה ומדוע ? ________________________________________
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בס"ד

11. הדביקו את התמונות במשבצות הבאות:
א. הרצי"ה חוגג את יום העצמאות הראשון.  

ב. הרצי"ה מדליק משואה בליל יום העצמאות בשנת תשי"ז.  
ג. מצעד צה"ל ביום העצמאות בשנת תשי"ח.  

ד. ראש הממשלה מר בנימין נתניהו בחגיגות יום ירושלים בישיבת מרכז הרב.  
ה. תמונה משפחתית שלכם חוגגים את יום העצמאות.  
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בס"ד

א  רץאישר לי .
הרב צבי יהודה התפרסם בציבור הישראלי הרבה בזכות מאבקו הבלתי מתפשר על שלמות הארץ. 
ואין רשות לאף אחד לוותר על חלק  עמדתו המבוססת על יסודות תורת ישראל היתה כי אסור 

מחלקי ארץ ישראל משום שהיא נחלת אבותינו שניתנה לנו על ידי בורא העולם ואלוקי ישראל.

1. מה היה מאבקו הראשון של הרצי"ה מול ראשי הועד הלאומי בארץ ישראל בעניין 
זכותו של העם היהודי על ארצו ומולדתו?  ____________________________
__________________________________________________________

2. מה היא תוכנית "החלוקה" ומדוע התנגד לה הרצי"ה? __________________
__________________________________________________________

3. מדוע הסתגר הרצי"ה בליל "כ"ט בנובמבר"-יום הצהרת האו"ם על הקמת מדינת 
ישראל ולא חגג יחד עם כל בית ישראל? ______________________________
__________________________________________________________

4. מתי ובאיזה אירוע הסביר הרצי"ה את הסיבה להסתגרותו ביום זה? _________
__________________________________________________________

5. מה היו הפעולות הקשורות להתיישבות היהודית אחרי מלחמת ששת הימים אותם 
עודד הרצי"ה ואף השתתף בהם אישית? ______________________________
__________________________________________________________

6. מה הייתה הסיבה להקמת "גוש אמונים" לאחר מלחמת יום הכיפורים?
__________________________________________________________

7. ציינו מספר מקומות התיישבות בהם ביקר הרצי"ה בתחילת תקופת ההתנחלות 
אותה עודד. _________________________________________________

8. היכן התרכז המאבק של הרצי"ה לקראת הסכם השלום בין ישראל למצרים?
__________________________________________________________

9. מה היה שמה של התנועה אותה עודד הרצי"ה בתקופה זו? _______________
__________________________________________________________

10. מי היה ראש הממשלה עמו נפגש הרצי"ה בתקופה זו לבירור הנושא של הנסיגה 
מסיני? _____________________________________________________

11. על מה ביסס הרצי"ה את אמונתו ודעותיו באשר לשלמות הארץ?
__________________________________________________________

12. מה היו תוצאות מלחמת סיני בשנת תשי"ז - 1956 ומדוע? _______________
__________________________________________________________

13. מה היו תוצאות מלחמת ששת הימים בשנת תשכ"ז - 1967? _____________
__________________________________________________________

מה היו תוצאות מלחמת יום כיפורים בשנת תשל"ד - 1973? ________________
__________________________________________________________
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בס"ד

א ספריםאומ מריםי .

הרצי"ה עסק בעיקר בהוצאת כתבי אביו הראי"ה קוק ובכך ראה את שליחותו 
של  העצום  למגוון  זוכים  היינו  לא  זו,  התמסרות  שלולא  ברור  כיום  העיקרית. 
ספרי הראי"ה על אוצרותיהם המהווים בסיס לערכי הציונות הדתית על פי תורת 

ארץ ישראל.

1. לפניכם רשימה ספרים אותם ערך הרצי"ה מכתבי אביו, השלימו ליד שמות הספרים 
את הנושאים בהם הם עוסקים.

א. שבת הארץ ___________________________________________  
ב. אורות _______________________________________________  
ג. אורות התשובה ________________________________________  
ד. אגרות הראיה _________________________________________  
ה. משפט כהן ___________________________________________  

2. כמו כן, מכתבי הרצי"ה בעצמו, יצאו הספרים הבאים:
השלימו את הנושאים בהם הם עוסקים:

א. לנתיבות ישראל )שלושה חלקים( ___________________________  
ב. אור לנתיבתי __________________________________________  
ג. אורות ישראל __________________________________________  
ד. צמח צבי _____________________________________________  
ה. ארץ הצבי ____________________________________________  

3. הרצי"ה פרסם מאמרים רבים בנושאים ציבוריים אקטואליים.
לפניכם שמות מאמרים, השלימו את הנושאים בהם הם עוסקים:

א. "את אחי אנוכי מבקש" ___________________________________  
ב. "על חילול הקודש" ______________________________________  
ג. "למצות הארץ" _________________________________________  
ד. "ממעמקים" __________________________________________  
ה. "לא תגורו" ___________________________________________  
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בס"ד

א  עתאתורהי .

הרצי"ה הביע את דעתו בנושאים רבים שעמדו על סדר היום הציבורי. את דעתו 
הביע גם באירועים הרבים בהם השתתף. 

לפניכם ציטוטים מתוך דבריו השלימו את האירוע המתאים לציטוט.

האירועהציטוט

"אם כך הרי אתה משלנו"1.

"לא ברפיון רוח ותרני ביחס למקום קדשנו נשיג בטחון שלומנו"2.

"יש לבות אדם ויש לבות אבנים"3.

.4
"קשה היא לגופו של כלל ישראל אימת הפחדים וזעזועי 

דלדוליהם הנפשיים, יותר מחרבם של מעשי היסורים בעצמם".

.5
"סגולה דוידית מיוחדת: עדינות בשעה שעוסק בתורה וקשיחות 

בשעה שיוצא למלחמה"

"הלכת ועלית במפלאות הקשר הפנימי לאהבת התורה והיראה"6.

"הפתרון הוא יציבות רעננה של בטחון אמונתנו בגאון נחלתנו כולה"7.

"אל נא יחליט כל אחד מאתנו, כי רק אתו האמת וכל הצדק"8.

.9
"התנהגות זו משמשת נקודת – סיום סופית של פרידתנו ממדבר 

העמים של הגולה"

.10
"עלינו לזכור שכל הייסורים עניינם למרק ולטהר. נגדיל ונאדיר את 

האחווה האמתית מבית"

"מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו"11.

"כי גדול ונעלה הוא מעל לתארי השגרה"12.

"לומדי הישיבה נכונים לקיים שתי המצוות שבזכותן קיים כלל ישראל"13.

.14
"יש כאן למעשה טעות מוחלטת ובשום אופן אין לי כל אפשרות 

לקבל את זה"

"אמונה צריכה לימוד"15.

"יש לעמוד על כך שהם יודו בבעלות שלנו על ארץ ישראל"16.

"איפה חברון שלנו"17.

"זאת נחלת אבותינו, ארץ נבואתנו-נביאנו ומלכותנו"18.

.19
"בהיגלות יד ה' צור ישראל וגואלו על ידי שלוחיו הנאמנים גבורי 

צבא הנאדרים"

"ישר כחך וחילך, להוסיף אומץ בכל השטחים"20.

"גדולה היא האהבה שמקרבת לתשובה שמשכללת את הגאולה"21.

"לזכות הנשים הצדקניות מחבבות הארץ הקדושה"22.

"קדושת שם תפארתו"23.

"עצבים של ברזל"24.
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בס"ד

א מיאה יש? ו.

הרצי"ה פגש אישים רבים וגם עמד בקשרי מכתבים עם מנהיגים מכל התחומים. 
וארץ  ישראל  ישראל, עם  ומאמנותו החזקה בתורת  כולם התרשמו מאישיותו 

ישראל.

לפניכם הגדרות המתארות  אישים ומנהיגים , עליכם לזהות  את שמם על פי ההגדרות.

1. שימש כראש ישיבה ב"מרכז הרב"- הרב יעקב משה חרל"פ )דוגמא(  
2. לא שתה יין ולא הסתפר כל חייו _____________________________  
3. כתב ספר על "שמירת הלשון" _______________________________  
4. כיהן כראש ממשלה )מספר תשובות( _________________________  
_____________________________________________________  

5. המשורר הלאומי _______________________________________  

6. סופר ומשורר עברי ______________________________________  
7. איתה למד את הספר "אורות" _______________________________  
8. ממגיני השפה העברית ___________________________________  

9. שר הביטחון במלחמת ששת הימים __________________________  
________________________________ 10. ראש ישיבת "תורת חיים"   

11. הרב הראשי לישראל בתקופה שלאחר מלחמת ששת הימים   
_____________________________________________________  
12. ממקימי "כפר עציון" לאחר מלחמת ששת הימים ________________  

13. הקים את ה"ישיבה לצעירים" שליד ישיבת "מרכז הרב"   
_____________________________________________________  

14. כיהן כראש ישיבת "מרכז הרב" אחרי הרב צבי יהודה קוק  
_____________________________________________________  
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בס"ד

א מהאהמקום?  .

לפניכם הגדרות המעידות על המקומות בהם חי ופעל הרצי"ה.
זהו את המקומות על פי ההגדרות.

המקוםההגדרה
העיר בה נולד הרצי"ה1

המקום בו למד הרצי"ה תורה מפי הרב 2
ראובן גוטפריד

מקום כהונתו  של הראי"ה קוק כרב,  3
לאחר הולדת הרצי"ה

העיר בה שוכנת ישיבת "תורת חיים"4

עירו של ד"ר אויערבך5

מדינה זו הייתה ניטראלית ולא לקחה 6
חלק במלחמה בין גרמניה לרוסיה

שם כיהן אביו הראי"ה קוק כרב קהילת 7
"מחזיקי דת" בתקופת מלחמת העולם 

הראשונה

שם נשא הרצי"ה את רעייתו חוה לאה 8
לאישה

לשם נסע הרצי"ה בשליחות אביו9

שם פגש הרצי"ה את המשורר הלאומי 10
חיים נחמן ביאליק

שם פגש הרצי"ה את המשורר והסופר 11
שאול טשרניחובסקי

שם קבעו את המזוזות שנשלחו על ידי 12
הרצי"ה בתקופת מלחמת השחרור

מישיבה תיכונית זו  הגיעו תלמידים 13
לישיבת מרכז הרב

שם קבע הרצי"ה את המזוזה ביום חנוכת 14
הבניין

מקיבוץ זה הגיע יו"ר הכנסת מר קדיש לוז15

שם הוקם סניף של ישיבת מרכז הרב לפני 16
מלחמת ששת הימים

ממקום זה ופעילות זו קמה קרית ארבע17

מהו שם היישוב המתחבא בראשי התיבות 18
של המשפט "קדושה של תפארת"

שם נטע הרצי"ה עץ וברך שהחיינו19

העיר שהייתה לסמל המאבק למניעת 20
הנסיגה מסיני

שם נקבר הרצי"ה21
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בס"ד

א  ח אועו א ח א–אכפילויותאשונותי .

1. בשני מקומות מתייחס הרצי"ה באופן מיוחד כלפי הנשים, האחד במסגרת ביתו,              
והשני בעקבות פעילותן החיובית של נשים באירוע מיוחד. מה הם שני האירועים? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________

2. הרצי"ה השתתף ברבים מפעולות ההתנחלות בתקופת הקמתם, בשני מקומות 
מצויין שהרצי"ה נטע עץ במסגרת פעילות זו. מה הם שני מקומות אלו?

__________________________________________________________
__________________________________________________________

3. הרצי"ה עודד את תלמידיו לפעילות התישבותית ולפעילות חינוכית.
א. ציינו שני שמות של תלמידי הרצי"ה שהקימו ישובים חדשים אחרי מלחמת     

ששת הימים.  
__________________________________________________________

ב. ציינו שני שמות של תלמידי הרצי"ה שהקימו מוסדות חינוכיים בתקופתו.  
__________________________________________________________

4. בשני אירועים הקשורים ל"רבנות הראשית לישראל" השתתף הרצי"ה באופן אישי, 
והייתה לכך חשיבות רבה למעמדה. מה היו שני האירועים?

__________________________________________________________
__________________________________________________________

5. בשלשה מקומות בתולדות הרצי"ה התעסק הרב במזוזות. מה עשה והיכן עשה?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

6. העיר חברון מוזכרת בחוברת התולדות כמה וכמה פעמים. כתבו מה אירע בחברון 
_________________________________________________ בכל איזכור. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

7. מהי המשמעות הפרטית של כ"ח אייר למשפחת הרב קוק ומהי משמעות תאריך 
זה לכלל ישראל?  _____________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________



]71[

בס"ד

א  ירועיםאהיס ורייםיח.

91 שנות חייו של הרצי"ה היו רצופים אירועים בין לאומיים רבים: מלחמות עולם, 
מאבק אלים בין ישראל לערבים, הקמת המדינה, מלחמות ישראל ועוד.

ציינו את התאריכים בהם חלו האירועים הבאים:

החלה מלחמת העולם הראשונה: ________________________________
הצהרת בלפור: _______________________________________________
הסתיימה מלחמת העולם הראשונה: ________________________________
רצח יהודי חברון: _____________________________________________
החלה מלחמת העולם השניה: ____________________________________

הסתיימה מלחמת העולם השניה: __________________________________
השבת השחורה: ______________________________________________
החלטת האו"ם על חלוקת ארץ ישראל: ______________________________

הכרזת העצמאות: _____________________________________________
מלחמת השחרור: _____________________________________________
פרשת אלטלנה: ______________________________________________

מלחמת סיני: ________________________________________________ 
מלחמת ששת הימים: __________________________________________

מלחמת יום הכיפורים: __________________________________________
הסכם השלום בין ישראל למצרים: _________________________________
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בס"ד

א "ישאליאמוש "י .

בחוברת תולדות הרצי"ה, מושגים רבים שלרוב התלמידים הם חדשים. ברוב המקרים 
המושגים מוסברים ובחלק מהמקרים אין הסבר למושג. הסבירו את המושגים הבאים:

_____________________________________________________ שד"ר 
_______________________________________________________ ת"ו 
_____________________________________________________ הנזיר 
_______________________________________________ בלפור  הצהרת 
 ________________________________________________ ירושלים  דגל 
______________________________________ הישיבה המרכזית העולמית 
________________________________________________ סרטיפיקטים 
__________________________________________________ הרב  מרכז 
ועדת פיל ___________________________________________________
______________________________________________ השחורה  השבת 
_____________________________________________ דגאולה  אתחלתא 
________________________________________________ הארץ  למצות 
פרשת אלטלנה _______________________________________________
__________________________________________________ ממעמקים 
_____________________________________________ השילומים  הסכם 
_________________________________________________ היכל שלמה 
הסדר מרכז__________________________________________________
__________________________________________________ מיהו יהודי 
________________________________________ ישיבת ירושלים לצעירים 
התורה הגואלת _______________________________________________
צרור המר ___________________________________________________
__________________________________________________ י"ט  מזמור 
___________________________________________________ לא תגורו 
_________________________________________________ אמונים  גוש 
__________________________________________________ מאיר  מכון 
שני האלפי"ם ________________________________________________
שומר אחי אנכי _______________________________________________
_________________________________________________ תחום מושב 
התנועה לעצירת הנסיגה  בסיני ____________________________________
הפרס לאחדות ישראל __________________________________________
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בס"ד

א חי וןא " אכ.
התשובות מתחילות באות הא"ב שבעמודה הראשונה

שם אוניית המריבהא

כך נקרא היום מקום ישיבת מרכז הרב הישנהב

לורד אנגלי שהיה שר החוץ באנגליה בתקופת ב
הראי"ה והרצי"ה

שם תנועה אותה הקימו תלמידי הרצי"ה בעידודוג

שם התנועה אותה הוביל הראי"ה קוקד

יום הקמת המדינהה

שם המכון אותו הקים הרצי"ה כהמשך לפעילות ה
אביו הראי"ה

עיר בגרמניה שם שהה הרצי"הה

שם הישיבה בה שימש סבו של הרצי"ה כשד"רו

בעיר זו נשא הרצי"ה את רעייתו לאישהו

שמו הפרטי של ראש ישיבת תורת חייםז

ההתנחלות הראשונה בשומרוןח

סופר ומשורר אתו נפגש הרצי"הט

עיר המריבה בעקבות הסכם השלום עם מצריםי

התאריך בו עלתה משפחת הרצי"ה לארץ ישראלכ

השלם: "אמונה צריכה..."ל

שם ספר אותו חיבר הרציהל

קבוצת יפנים ידידי ישראלמ

שם אחד המאמרים של הרצי"המ

השיחה של הרצי"ה ביום העצמאות שלפני מלחמת מ
ששת הימים

מסגרת חינוכית יחודית אותה הקים הרצי"הנ

שם לועזי במקום "רישיונות עליה"ס

שם החוג שהוקם לאחר מלחמת ששת הימים ובו ע
השתתפו דתיים וחילוניים למען ארץ ישראל

שם המשפחה של תלמיד הרצי"ה העומד בראש פ
המכינה הקדם צבאית בקשת

שם אחת הישיבות בה למד הרצי"הפ

שמו הפרטי של הסבא מצד אמא של הרצי"הצ

השם המיוחד בו קרא הרצי"ה לסניפי הישיבה צ
ברחבי הארץ

ראשי תיבות של המילה קש"תק

שמה הפרטי של אמו של הרצי"הר

שם משפחתו של אסיר ציון ששוחרר מרוסיה ש
בעקבות מאבקו של הרצי"ה

שם הישיבה בה למד הרצי"ה בצעירותות
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בס"ד

א תש ץאהרצי"האכ .
כתבו את התשובות לשאלות המופיעות מטה במקומות המתאימים. אם כל תשובותיכם נכונות, 

העמודה הראשונה תצביע על כך.

1. שם העיר בגרמניה, שם הלך הרב צבי יהודה ללמוד תורה
2. "סרטיפיקטים" בעברית )שתי מילים(

3. פעל למנוע מלחמת אחים אחרי פרשת אלטלנה ובחירתו לראשות הממשלה נתנה תנופה גדולה 
להתיישבות ביהודה ושומרון

4. הכינוי שנתן הרצי"ה  לכוללים שהוקמו ברוח ישיבת מרכז הרב במקומות שונים )2 מילים(
5. שם הבנין שבו שכנה ישיבת הרב קוק בראשיתה, שהיום פועל בו מכון להנחלת מורשתם והנצחתם של 

הראי"ה  והרצי"ה )שתי מילים(
6. ידיד קרוב של הרצי"ה שעמד בראש הישיבה לאחר פטירת הראי"ה. הרב...... )שלוש מילים(

7. שם העיר שבה כיהן הראי"ה כרב לאחר שובו לארץ מלונדון
8. שם וכינוי ליום, שבעקבות האירועים שקרו בו, כתב הרצי"ה את המאמר "על חילול הקודש" )שתי מילים(

9. שם של משלחת בינלאומית  בנושא  ארץ ישראל )שתי מילים(
10. שמו של הנזיר: הרב ...... )שתי מילים(

11. פירסום רשמי של ממשלת בריטניה. הרצי"ה האמין שהשגחת ה' סיבבה שהראי"ה יאלץ לשהות בבריטניה 
כדי להשיג פירסום זה )2 מילים(

12. השלם את שם הישיבה שהקים הראי"ה בירושלים ובה כיהן הרציה כראש ישיבה. הישיבה .... )2 
מילים(

13. תאריך שנהפך ליום חג בשנת תשכ"ז ושנחגג כחג פרטי במשפחת קוק עוד לפני שנה זו
14. גוף שהקים הראי"ה לשמש מרכז רוחני בישראל ושהרצי"ה פעל לעצמאותה )2 מילים(

15. המשך את שם הספר הראשון של מאמרי הרצי"ה ל..... )שתי מילים(
16. היישוב שהוקם בעקבות השהות של תלמידי הרצי"ה במלון פארק בליל הסדר )2 מילים(

17. העיר באירופה שחמיו של הרצי"ה היה מחשובי רבניה
18. שם השכונה הירושלמית בה שוכנת ישיבת מרכז הרב )2 מילים(

19. עיר הולדתו של הרצי"ה
20. שם הספר מליקוטי כתביו של הרב יהושע צבי מיכל שפירא שהרצי"ה עזר בעריכתו )שתי מילים(

21. שם המאמר שכתב הרצי"ה בנוגע לחובת תלמידי ישיבה להתגייס לצבא )שתי מילים(

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
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בס"ד

א א–אהרצי"הא תמונותכ .
לפניכם תמונות שונות. כתבו את הקשר בין התמונה לתולדות הרצי"ה

]1[
]2[

]4[

]6[

]3[

]5[
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בס"ד

]7[

]9[
]10[

]11[

]12[

]8[



]77[

בס"ד

לפניכם תמונות המזכירות אישים שונים המוזכרים בתולדות הרצי"ה. כתבו את שם 
האיש ולפחות דבר אחד הזכור לכם אודותיו. לחלק מהתמונות יותר מתשובה אחת.

]13[

]15[

]17[

]14[

]16[

]18[
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בס"ד

]19[

]20[

]22[

]24[

]23[

]25[

]21[
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בס"ד

לפניכם תמונות שיש להתבונן בהן, ולהבין את "מדרש התמונה". כל תמונה מייצגת 
מושג הקשור לתולדות הרצי"ה. ענו מה המושג ומה ידוע לכם על המושג.

]26[

]28[

]27[

]29[

]30[

]32[

]31[

]33[
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בס"ד

א אוהיואעיניךארו ותא תאמוריךכ .

לפניכם תמונות של רבנים הקשורים לחיי הרצי"ה ורשימת שמותיהם. כתבו את השם 
המתאים מתחת לכל תמונה, כתבו לפחות דבר אחד הידוע לכם על כל אחד מהרבנים:

הרב משה צבי נריה, הרב חיים דרוקמן, הרב אברהם שפירא, הרב שאול ישראלי, הרב אריה 
שטרן, הרב יעקב פילבר, הראי"ה קוק, הרב דב ביגון, החפץ חיים, הרב שלמה אבינר, הרב יעקב 

משה חרל"פ, הרב דוד כהן, הרב יעקב מאיר
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בס"ד

שערך . 1 שמיטה  בענייני  העוסק  הספר  שם  מה 
הרצי"ה מתוך כתבי אביו?

א. שבת הארץ
ב. משפט כהן

ג. אורות
ד. צבי לצדיק

מתוך . 2 הרצי"ה  שערך  הראשון  הספר  שם  מה 
כתבי אביו, לאחר מות אביו?

א. אורות התשובה
ב. שבת הארץ
ג. משפט כהן

ד. אורות

איזה פרס הוצע לרצי"ה שהסכים לקבלו?. 3
א. יקיר ירושלים

ב. הפרס לאחדות ישראל ע"ש השר שפירא
ג. פרס ישראל

ד. פרס נובל לספרות תורנית

מה שם ספרו של הראי"ה העוסק בתחיית עם . 4
ישראל השב לארצו?

א. שבת הארץ
ב. אורות

ג. משפט כהן
ד. צבי לצדיק

הרצי"ה . 5 תלמידי  שהקימו  התנועה  שם  מה 
שעסקה ביישוב יהודה שומרון וחבל עזה?

א. תורת חיים
ב. מרכז הרב

ג. דגל ירושלים
ד. גוש אמונים

שכתב . 6 מאמרים  קובץ  שכולל  הספר  שם  מה 
הרצי"ה?
א. אורות

ב. משפט כהן
ג. צבי לצדיק

ד. לנתיבות ישראל

לעצירת . 7 "התנועה  הוקמה  מטרה  איזו  לשם 
הנסיגה בסיני"?

א. החזרה בתשובה של תושבי סיני
ב. דרישה לממשלה לעצור את השתלטות 

הבדואים על סיני
ג. דרישה שלא למסור שטחי סיני למצרים 

במסגרת הסכם שלום
ד. דרישה לממשלה לא להסיג את כוחות צה"ל 

מסיני לאחר מלחמת סיני

הרעיון . 8 על  שהתבססה  התנועה  שם  מה 
הרוחני/תורני של שיבת העם לארצו?

א. דגל ירושלים
ב. גוש אמונים

ג. אורות ישראל
ד. בית הרב

תנועת "שומר אחי אנכי" פעלה כדי:. 9
א. להביא לאחדות בכל חלקי העם

ב. לתת תמיכה לתלמידי הישיבה שנעצרו 
בעקבות פעילותם למען הכלל

ג. למנוע את גירושם של תושבי ימית
ד. להעלות את יהודי ברית המועצות לארץ

 "שני האלפי"ם" הן:. 10
א. אהבה ואמונה

ב. אחדות ואיכפתיות
ג. אורות ואורות התשובה

ד. אהבת התורה ואהבת תלמידי חכמים

 באיזה מקום לא כיהן הראי"ה כרב?. 11
א. הלברשטט

ב. בויסק
ג. יפו

ד. לונדון

 באיזו ישיבה לא למד הרצי"ה?. 12
א. פורת יוסף

ב. חברון
ג. תורת חיים

ד. שערי תורה

כ .אאאא חןא תאעצמך
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בס"ד

בעקבות מה כתב הרצי"ה את המאמר: "את . 13
אחי אנכי מבקש"?

א. מניעת עליית יהודי ברית המועצות על ידי 
הרשויות שם

ב. מאסרם של תלמידי הישיבה שפעלו נגד 
המיסיון

ג. האלימות שבין המחתרות וההגנה
ד. המאבק נגד פינוי תושבי ימית

מה קרה בי"ז מר חשון תרע"ח?. 14
א. האו"ם הצביע על הקמת מדינה ליהודים בארץ 

ישראל
ב. הערבים ביצעו פרעות ביהודים

ג. פורסמה הצהרת בלפור
ד. בן גוריון הכריז על הקמת המדינה

הקמת . 15 על  גוריון  בן  הכריז  תאריך  באיזה 
מדינת ישראל?
א. כ"ט בנובמבר

ב. ה' אייר
ג. י"ז מר חשון

ד. ג' אלול

מה קרה בג' אלול?. 16
א. משפחת הראי"ה חזרה לארץ לאחר מלחמת 

העולם הראשונה
ב. נפטר הראי"ה

ג. שתי התשובות אינן נכונות
ד. שתי התשובות נכונות

כיצד הגיב הרצי"ה על החלטת האו"ם להקים . 17
מדינה ליהודים בארץ ישראל?

א. רקד ברחובות עם "עמך ישראל"
ב. התעלם מכך כי המחליטים היו גויים

ג. ברגשות מעורבים היות וההנהגה הציונית לא 
התנהגה על פי כללי התורה

ד. בשמחה מהולה בצער. שמחה על הנס וצער על 
חלוקת הארץ 

מי מבין האנשים הבאים לא היו מרבותיו של . 18
הרצי"ה?

א. הראי"ה קוק
ב. הרב ד"ר בנימין מנשה לוין

ג. הרב זרח אפשטיין
ד. הרב שאר ישוב כהן

הרצי"ה קבל הסמכה לרבנות מ:. 19
א. הרב חרל"פ

ב. הנזיר
ג. הראי"ה

ד. הרב ד"ר משה זיידל

"לא . 20 הכרוז  את  הרצי"ה  כתב  מה  בעקבות 
תגורו"?

א. החובה לצאת למלחמה להגנת הארץ
ב. החובה למחות על פעילות המיסיון

ג. האיסור לוותר על חלקים מארץ ישראל
ד. הצורך לחזק את האוכלוסייה בירושלים שהיתה 

נתונה להפגזות מצד הערבים

כיצד התייחס הרצי"ה לסיבוכים וקשיים?. 21
א. כהוכחה שעדיין לא זכינו לאתחלתא דגאולה

ב. לימד שאין יאוש בעולם כלל
ג. אמר שהם פעילות השטן המנסה למנוע את 

הגאולה
ד. כחלק מדרכי ההשגחה אל הגאולה

בעקבות . 22 הרצי"ה  של  עיסוקו  עיקר  היה  מה 
הכתוב בצוואת אביו ?

א. ניהול הישיבה
ב. עריכת כתבי אביו והוצאתם לאור

ג. פעילות ציבורית
ד. נתינת שיעורים בישיבה והעלאה על הכתב של 

חידושי תורה שחידש בהם

 באיזה חג לא קרה אירוע מרכזי בחיי הרצי"ה?. 23
א. פורים

ב. פסח
ג. יום ירושלים

ד. שבועות

 איזה שיר ידוע כולל בתוכו דברים בהשראת . 24
כתבי הרצי"ה?

א. הכותל
ב. ירושלים של זהב
ג. אין לי ארץ אחרת

ד. כי הרבית

המאמר . 25 את  הרצי"ה  כתב  מה  בעקבות   
"ממעמקים"?

א. אבדן צוללת הדקר
ב. פרשת אלטלנה

ג. חילולי שבת בפרהסיא בעיר חיפה
ד. האלימות הקשה שבין המחתרות
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בס"ד

 כיצד כינה הרצי"ה את תורת אביו שהניעה . 26
את פעילותו בכל תחומי עשייתו?

א. תורה ועבודה
ב. התורה הגואלת

ג. תורת חיים
ד. תורת ישראל עבור עם ישראל בארץ ישראל

מה היה יחסו של הרצי"ה לגיוס בני הישיבות?. 27
א. דירבן את הגיוס במלחמת השחרור. בזמני 
רגיעה הדריך את תלמידיו ללמוד כמה שנים 

בישיבה לפני הגיוס
ב. התנגד בכל תוקף שלומדי תורה יפסיקו את 

לימודם כדי להתגייס
ג. דרש מכל תלמידיו להתגייס לצבא לפני 

קבלתם לישיבה
ד.  הרצי"ה לא עסק בשאלה זו כלל

מה זה "מזמור י"ט"?. 28
א. מזמור תהילים האהוב על הרצי"ה שנהג לומר 

כל יום
ב. הסיסמא בשכונה בה שכנה הישיבה בעת 

מלחמת השחרור
ג. כינוי לשיחה שנתן הרצי"ה ביום העצמאות 

תשכ"ז
ד. איגרת שכתב הראי"ה לרצי"ה ביום הולדתו 

התשע עשרה

 ישיבת מרכז הרב זכתה לתנופת התפתחות . 29
על ידי:

א. הגעת גרעין משכן ישראל מישיבת כפר 
הרוא"ה

ב. הגעת גרעין גחלת של בני עקיבא
ג. העלייה לארץ לאחר מלחמת סיני

ד. כל התשובות נכונות

מדוע עברה הישיבה מבית הרב לקרית . 30
משה?

א. לא היה מקום בבית הרב לכל התלמידים
ב. עיריית ירושלים דרשה את בית הרב בחזרה
ג. ראשי הישיבה רצו שהישיבה תהיה בשכונה 

דתית לאומית
ד. בניין בית הרב נקבע כבנין היסטורי

 מה היה יחסו של הרצי"ה להתנחלויות?. 31
א. דרש שיתיישבו בכל מקום עם או בלי הסכמת 

הממשלה וגם במחיר עימות עם חיילי צה"ל
ב. הרצי"ה התנגד להתנחלויות מכיון שהן היו 

בשטחים בבעלות ערבית
ג. לנסות ליישב את הארץ במאבק עיקש בלי 

להתעמת עם חיילי צה"ל
ד. הרצי"ה לא עסק בסוגיה זו. רק לאחר מותו 

החלו ההתנחלויות

 מה מטרת מכון הלכה ברורה?. 32
א. פסיקת הלכה אחידה לכל עדות ישראל

ב. לבאר את כתבי הראי"ה ההלכתיים
ג. לחבר בין פסיקת ההלכה לסוגיית הגמרא

ד. לגדל רבנים היכולים להיות רבני ערים

 על מה אמר הרצי"ה שצריכים "עצבים של . 33
ברזל"?

א. על כך שהמדינה אינה מתנהלת על פי כללי 
התורה

ב. על הקשיים שבחבלי הגאולה
ג. על מניעת מלחמת אחים בעקבות פרשת 

אלטלנה
ד. על הקשיים הכלכליים בניהול הישיבה

 מה היה יחסו של הרצי"ה לערבים?. 34
א. אמר שיש למנוע שנאה ואפלייה אבל לעמוד 

על כך שיודו שהארץ שלנו
ב. אמר שיש להשתדל להוציאם מהארץ

ג. אמר שיש לשאוף לשתי מדינות לשני עמים
ד. הרצי"ה לא עסק בשאלה זו כלל

מה נהג הרצי"ה בתפילה בעקבות השואה?. 35
א. לציין את יום השואה בכ"ז ניסן באמירת קינות

ב. לומר הזכרת נשמות בכל תפילה
ג. לומר תפילת "אב הרחמים" בכל שבת

ד. הרצי"ה נפטר לפני השואה

שיש . 36 הרצי"ה  שהדגיש  התורני  הנושא  מהו 
ללמוד למרות שלא היה מקובל כל כך בישיבות 

אחרות?
א. אגדות חז"ל

ב. אמונה
ג. תולדות חכמי ישראל
ד. הלכות בית המקדש
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