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16

רציונל 

הרבנית ברכה קאפח זצ״ל הייתה מופת של חסד. מפעל הצדקה שהקימה היה למהפכה 

בחייהם של אלפים רבים, שהרבנית טיפלה בהם באופן אישי ושינתה את חייהם. בפשטות, 

בצניעות, בשמחה, בחריצות ללא גבולות ובאהבה גדולה הניעה את מפעלה הכביר למען 

החברה בהתמדה ולאורך שנים רבות.

עוד כשהייתה ילדה בתימן חילקה מזון למשפחות נזקקות יחד עם אמה, ומשעלתה לארץ 

הפכה את טוב לבה ואת גמילות החסדים שאפיינה אותה למפעל חיים, שעליו אף זכתה 

מזון  סלי  חלוקת  דפסחא״;  “קמחא  פרויקט  הרבנית:  של  החסד  ממעשי  ישראל.  בפרס 

מחסן  אמצעים;  חסרות  לכלות  כלה  לשמלות  דאגה  שבת;  לקראת  נזקקות  למשפחות 

טיפול  בירושלים;  אבות  ובבתי  בשכונתה  שבוע  פרשת  שיעורי  העברת  בגדים;  לחלוקת 

בקשישים ועוד.

“אלו  בבחינת  חסדים,  וגמילות  חסד  עשיית  נתינה,  של  בחשיבותן  עוסקת  זאת  פעילות 

של  המשפחתית-חברית  המופלאה,  דמותה  עם  היכרות  תוך  שיעור״,  להם  שאין  דברים 

הרבנית ברכה קאפח.

אלו דברים שאין להם שיעור...
על תרומתה של הרבנית ברכה קאפח לחברה

עדי צביאלי, צוות תכנים על-יסודי

מטרות 

המשתתפים יכירו את חשיבות הנתינה על גווניה השונים, תוך שימת דגש על    .1

המעשה הפשוט, הבונה עולמות של חסד.

המשתתפים יתוודעו לדמותה של הרבנית ברכה קאפח - תכונותיה המופלאות,    .2

אישיותה הנעימה ומסבירת הפנים, גדלותה ותרומתה הרבה לחברה ולמדינה.

קהל היעד 

כיתות ז׳-י״א

עזרים 

אחד עשר קטעי מקורות, “אלו דברים שאין להם שיעור...״, עותק יחיד מוגדל   נספח 1:  

לתלייה בחדר.  

כרטיס משימה קבוצתית נספח 2:  

הרבנית ברכה קאפח בפרויקט “קמחא דפסחא״
צילום: חגית צחי



93 | הרב והרבנית קאפח   

מהלך הפעילות 

שלב א במליאה: פתיחה

על   )1 )נספח  וידיעות  כתבות  תמונות,  סיפורים,  גלריית  החדר  קירות  על  יתלה  המנחה 

אודות הרבנית ברכה קאפח, ויבקש מהמשתתפים להסתובב בחדר, להתרשם מהמוצגים 

ולבחור מוצג אחד שנגע בו, ריגש אותו או דיבר אליו באופן משמעותי.

שלב ב קבוצתי

המנחה יבקש מהמשתתפים להתחלק לקבוצות בנות 4–5 משתתפים.

המנחה יחלק לכל קבוצה כרטיס משימה קבוצתית )נספח 2( ויבקש מהמשתתפים לבצע 

את המשימה.

שלב ג במליאה

המנחה יקרא באוזני המשתתפים את המשנה:

 “ֵאּלּו ְדָברִים שֵֶׁאין ָלֶהם שִׁעוּר: 
 ַהֵּפָאה ְוַהִּבּכּוִרים ְוָהֵרָאיֹון ּוְגִמילּות ֲחָסִדים ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה. 

 ֵאּלּו ְדָבִרים ֶׁשָאָדם אֹוֵכל ֵּפרֹוֵתיֶהן ָּבעֹוָלם ַהֶּזה
 ְוַהֶּקֶרן ַקֶּיֶמת לֹו ָלעֹוָלם ַהָּבא: 

 ִּכּבּוד ָאב ָוֵאם ּוְגִמילּות ֲחָסִדים ַוֲהָבַאת ָׁשלֹום ֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו 
ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה ְּכֶנֶגד ֻּכָּלם.

)משנה פאה א, א(

שאלות לדיון
כיצד מתקשרת דמותה של הרבנית ברכה קאפח, כפי שמשתקפת מן הסיפורים,    .1

התמונות והכתבות שראיתם, עם משנה זו?

חמש המצוות הנזכרות במשנה שלעיל הן ביטויים לנטיות טובות המאירות את    .2

נשמתו של האדם כשהוא עוסק בהן, ועל כן התורה לא הגבילה אותן.

הפאה היא ביטוי לחמלה של אדם על הבריות, שהיא שוטפת ומתגברת   

באדם הפועל למען אחרים ואין לה מידה ושיעור.

הביכורים הם ביטוי לרגש המיוחד של אדם לתופשי התורה ומחזיקיה,   
לאנשי רוח, לכהנים וללומדי תורה, ורגש קודש מיוחד זה אין שיעור לו.

הראיון משמעותו שורש החיים האמתיים שאין לו הגבלה - הדבקות   
האלוהית, אשר אור האהבה והשמחה הקדושה קשורה עמה.

גמילות חסדים בגופו היא ביטוי לרצון פנימי עמוק לשיפור תנאי החיים   
לאומללים ולנדכאים, להרבות טוב לכול.

ולמעלה בקודש – תלמוד תורה, דעת ה׳ העליונה, אורה של תורה, המגיהה   
אור על כל המחשכים, המנצחת את כל הסיבוכים שבחיים, וודאי ראוי שאין 

בה שיעור למקור הטוב העליון. )מעובד עפ״י הראי״ה קוק, עולת ראיה א׳ עמ׳ סב–סג(

 

מה מחדשים דברי הרב קוק על משנה זו, וכיצד הם באים לידי ביטוי   

בפועלה של הרבנית?

מה התחדש לך על מעלות הצדקה, על מידת הנתינה, על חסד    .3

ועל גמילות חסדים לאור הדברים שעלו בפעילות זו?
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נספח 1

“אלו דברים שאין להם שיעור”

בשבילה  ביתה.  בסלון  יפות  פנים  בסבר  קיבלה  כולם  את 
היו כולם אנשים עם רגשות וכאב, לא ִמספרים או  אנשים 
רחוקים, כולם היו חלק מן המשפחה הרחבה. לפעמים גם 
לו.  מגיעות  שלא  בקשות  עם  שמגזים  מי  על  לכעוס  ידעה 
מהרבנית למדתי שחסד אמתי הוא לפעמים גם גבורה לומר 

“לא״.

)חיותה דורה, מתנדבת במפעל החסד של הרבנית קאפח, 2013(

נערה צעירה באה אליי וביקשה שמלת כלה. לפתע 
פרצה בבכי וסיפרה לי שיש לה רק חמישים שקלים 
בכיס, ואיך תוכל לערוך חתונה עם סכום כזה. אמרתי 
לה שאם היא רוצה, אני יכולה לערוך לה את החתונה 
בחדר הגדול של ה״בגדייה״ )מחסן בגדים לנזקקים(. 
החלטה  יקבלו  ושהם  חתנה  את  שתביא  לה  הצעתי 
יותר  צריך  אני  ״מה  אמר:  הוא  כשהגיע  משותפת. 
מזה, זה מעל ומעבר בשבילי״. הייתה הרבה סייעתא 
שונה  הייתה  זו  חתונה   ]...[ הזאת  בחתונה  דשמיא 
החברות  אחת   ]...[ ערכתי  אותן  החתונות  משאר 

בנה  זמר שגר בסמוך אליה, השנייה הביאה את  להזמין  יכולה  ואמרה שהיא  שלי באה 
הצלם, לאחרת היה וידאו ]...[ כל אחת תרמה משהו, וההצלחה הייתה גדולה ]...[ כשהכול 
מתרגשים ומצפים לטקס הקידושין, פתאום מה רואות עינינו? החתן בלי טלית ]...[ הוא 
בכלל לא ידע שהוא צריך להתעטף בטלית ]...[. חברה הלכה לביתה והביאה טלית חדשה. 
כך זכה החתן גם לטלית חדשה ויפה לכבוד חתונתו. הוא לא הפסיק לבכות ולומר שמעולם 

לא החזיק טלית חדשה בידיו.

]...[ כל אחת שחיתנתי, קוראת לי ״אימא״. ולכולן כבר, בעזרת השם, יש ילדים. בכל לידה הן 
מתקשרות אליי ומבשרות לי: ״אימא, יש לך עוד נכד״, ואני כבר לא יודעת כמה נכדים יש לי.

)הרבנית ברכה קאפח, מתוך: וזאת הברכה, תשס״ו(

שמלות כלה בבגדייה

הרבנית קאפח במחסן הבגדים 
cnjxiצילום: אביגיל שפרבר
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היא  מצוות,  בנק  לה  היה 
אחד  לכל  אותן,  חילקה 
המתאימה  המצווה  את 
אני  שלך,  המצווה  “זו  לו. 
בשבילך״.  אותה  שומרת 
לאחד זה היה בימי חמישי 
בערב לסדר את החבילות 
לקראת החלוקה למחרת, 
לאחת אחרת - בימי שישי 
את  לשים  בבוקר,  בשבע 
החלות בתוך השקיות. כל 

משפחה ומספר החלות הקבוע שלה, בדייקנות מדהימה. 

)חיותה דורה, מתנדבת במפעל החסד של הרבנית קאפח, מתוך: דיוקן, צור ארליך, תשע״ד(

הספר,  מבית  הביתה  חזרתי  תיכון,  תלמידת  הייתי  כאשר 
שהתקשרו  אנשים  לשידור  עלו  שבה  תכנית  נשמעה  וברדיו 
לאולפן לדבר מאשר על לבם. התקשר איש אחד, וסיפר שהוא 
מנחלאות, שהוא חזר הביתה מניתוח, הבית ריק, אין לו דבר, 
לו  אין  לו.  מספיקה  אינה  השמיכה  ואפילו  מזרן  על  ישן  הוא 
אוכל, אין מי שיטפל בו והוא אינו יכול לטפל בעצמו. חשבתי 

לעצמי, מסכן האדם, לאילו מצבים קשים אנשים מגיעים. 

מאוחר יותר ירדתי לסבתא, ואני רואה סיר מרק מתבשל על הגז. 
התפלאתי מאוד, ושאלתי אותה איך יכול להיות שהיא מבשלת 
בצהרי יום שישי, והלוא אצלה כל האוכל לשבת מוכן כבר בשש 
בבוקר, כדי שתהיה מוכנה לקבל את האנשים שמגיעים אחר 
שבה  ברדיו  תכנית  שמעתי  אבל  נכון,  כן,   - לי  ענתה  היא  כך! 
לו  אין  ישן על מזרן,  סיפר איש אחד שהוא חזר מניתוח, הוא 
ואין מי שיעזור לו, אז יצאתי החוצה לברר  אוכל, אין לו כלום 
אצל השכנים בכל הסביבה מי זה ואיפה הוא גר. מצאתי אותו, 
הבאתי לו דברים שהיו נחוצים לו ואת האוכל שהכנתי לשבת. 

עכשיו אני עומדת להכין לנו אוכל חדש.

)צופית צחי, נכדתה של הרבנית קאפח, דצמבר 2013(

הרבנית ברכה קאפח וזבולון אורלב 
בפרויקט “קמחא דפסחא״ 
צילום: חגית צחי
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הרבנית היא אישה שמבינה ללבם של אנשים. לא צריך להתחנן 
בפניה ולבקש ממנה ארוכות, היא מיד מבינה את המצב ונרתמת 
כשאני  אמונה.  ומלאת  צדיקה  רחמנייה,  אישה  היא  לעזור. 
לך,  יעזור  “אלוקים  אותי,  ומרגיעה  מעודדת  היא  אצלה  מבקרת 
יהיה טוב״... הרבנית מקבלת לביתה כל פונה, באשר הוא, ולעולם 
אינה מתפארת במעשיה. היא “קוראת״ אותי, ויותר מזה, מבינה 

את מה שאני רוצה לומר.

)ס׳, שכנתה של הרבנית, מתוך: וזאת הברכה, תשרי תשס״ו(

היא ליוותה קשישים גלמודים עד מותם, ולא פעם קרה שעם פטירתו 
של הקשיש הערירי פתאום הילדים שלו צצו. היא הייתה באה לרחוץ 
את הנפטרות, והילדים שפתאום נזכרו שיש להם הורים היו חושבים 
אישה  אליה  הגיעה  פעם  מהירושה.  נתח  לקבל  לנסות  באה  שהיא 
והתחילה  השנים,  כל  אותה  סעדה  שסבתא  אמה,  פטירת  אחרי 
והיא ענתה  לחפש מעל הארונות. סבתא שאלה מה היא מחפשת, 
שנים  כמה  לי,  “תגידי  אותה  שאלה  סבתא  שלי״.  אימא  של  “הכסף 
לא היית אצל הורייך?״. היא ענתה, “שלוש שנים. מה את רוצה, אין 

לי זמן״. 

)עינת קאפח, נכדתה של הרבנית, מתוך: דיוקן, צור ארליך, תשע״ד(
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פרס ישראל - נימוקי השופטים
גב׳ אורה הרצוג, יו״ר

פרופ׳ אבישי ברוורמן
השופט יוסף גולדברג

הרבנית ברכה קאפח, שעלתה מתימן בשנות הארבעים, עומדת 
ומשמשת  בעם  המתנדבים  מחנה  לפני  ההולך  האש  כעמוד 
מופת וסמל לאזרחים רבים המקדישים את חייהם למען הזולת. 
מלאכה  בית  קאפח  ברכה  ניהלה  בארץ  הראשונות  בשנותיה 
זו,  יוצאות תימן לשימור מורשת יהדות  יד של נשים  למלאכת 
אך עד מהרה היא סגרה את המפעל המשגשג כשפניה קודש 
למתן סיוע לחלש ולנזקק באשר הוא. פעולתה החלה בקרבת 

מגוריה, אך עד מהרה התפרסה לעיר ירושלים כולה ואף מחוצה 
לה. מאז, משך עשרות שנים, בהתמדה עיקשת, שזורה רקמת חייה של ברכה קאפח במעשי 

חסד ובפעולות סיעוד רבות ומגוונות, והכל במאור פנים ובצנעה, הרחק מאור הזרקורים. 

ברכה קאפח מגלמת ערך נעלה של מסירות לסביבה ולקהילה ומעניקה אור ופתח של תקווה 
לאלפי אנשים קשי יום, קשישים וחולים, שהחיים לא האירו להם פנים. היא מסייעת ברוחב 
לב ובמסירות לאלפי משפחות ברוכות ילדים, החל באספקת מזון ובגדים ובסיוע לבני-מצווה 
חברתיות  ופעולות  קייטנות  חינוכיים,  מפעלים  בייזום  וכלה  יכולת  מעוטי  נישאים  ולזוגות 
לשכבות החלשות. היא ידועה במפעל הענק שלה, מפעל ״קמחא דפסחא״, לקראת כל חג 

פסח, ובפועלה ובתרומתה הגדולה לרווחת חיילי צה״ל.

חיי הרבנית קאפח הם דוגמה נפלאה לאהבת האדם. היא אבן שואבת לנצרך ומעיין נובע של 
עזרה לזולת. ממוסד חסד של איש אחד 
הפכה הרבנית קאפח למנהיגה של צבא 
בהשראתה,  שהתגייס  גדול  מתנדבים 
בלהט  בעשייתו  ונדבק  אותה  מקיף 

השקט המאפיין אותה.

השופטים  ועדת  החליטה  אלה  כל  על 
פרס  את  קאפח  ברכה  לרבנית  להעניק 
 - חיים  מפעל  על  תשנ״ט  לשנת  ישראל 

תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה.

יום ה׳ כ״ה באדר ב׳ תשמ״ד 29.3.84

הרבנית ברכה קאפח בטקס הענקת פרס ישראל, תשנ״ט
צילום: מוקי שוורץ

הרבנית ברכה קאפח בטקס 
הענקת פרס ישראל, תשנ״ט

צילום: מוקי שוורץ
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יום ה׳ כ׳ באייר תשמ״ז 19.5.87
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נספח 2

כרטיס משימה קבוצתית

כל משתתף יציג בתורו את הסיפור / תמונה / כתבה שבחר, יספר מדוע בחר דווקא במוצג זה ויציין את שם המצווה העולה מן הסיפור.

          שמונה מעלות בצדקה 
שמונה מעלות יש בצדקה זו למעלה מזו. מעלה גדולה שאין למעלה ממנה זה המחזיק ביד ישראל שמך ונותן לו מתנה, או 
הלואה, או עושה עמו שותפות, או ממציא לו מלאכה כדי לחזק את ידו עד שלא יצטרך לבריות ולא ישאל ועל זה נאמר 

"והחזקת בו גר ותושב וחי עמך" )ויקרא כה, לו( כלומר החזק בו עד שלא יפול ויצטרך.
פחות מזה הנותן צדקה לעניים ולא ידע למי נתן ולא ידע העני ממי לקח, שהרי זו מצווה לשמה. כגון לשכת חשאים שהיתה 
במקדש שהיו הצדיקים נותנין בה בחשאי והעניים בני טובים מתפרנסין ממנה בחשאי. וקרוב לזה הנותן לתוך קופה של 
צדקה. ולא יתן אדם לתוך קופה של צדקה אלא אם כן יודע שהממונה נאמן וחכם ויודע לנהוג כשורה כחנניה בן תרדיון.

פחות מזה שידע הנותן למי יתן ולא ידע העני ממי לקח, כגון גדולי החכמים שהיו הולכין בסתר ומשליכין המעות בפתחי 
העניים. וכזה ראוי לעשות ומעלה טובה היא אם אין הממונין בצדקה נוהגין כשורה.

פחות מזה שידע העני ממי נטל ולא ידע הנותן כגון גדולי החכמים שהיו צוררין המעות בסדיניהם ומפשילין לאחוריהם, 
ובאין העניים ונוטלין, כדי שלא יהיה להם בושה.

פחות מזה שיתן לעני בידו קודם שישאל.
פחות מזה שיתן לו כראוי ליתן לו אחר שישאל.

פחות מזה שיתן לו פחות מן הראוי בסבר פנים יפות.
פחות מזה שיתן לו בעצב.

)משנה תורה מהדורת הרב קאפח, ספר זרעים, הלכות עניים, פרק י(

התאימו בין הכרטיסים שבחרתם למעלת הצדקה שאותה הם מייצגים.

שאלות לדיון
מה ניתן ללמוד מכך על הרבנית קאפח?   .1

מה מעלה במחשבתכם החיבור בין שמונה המעלות שתרגם הרב קאפח ממשנת הרמב״ם ליישומן בחיי המעשה אצל הרבנית קאפח?   .2

מה אפשר ללמוד מכך לגבי כל אחד ואחד מאתנו?   .3
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רציונל 

גדול  ומיוחד,  יחיד  ואמונה,  מחשבה  איש  מובהק,  ופוסק  חכם  תלמיד  קאפח,  יוסף  הרב 

של  דורות  ללוות  ממשיכה  והמחשבתית  ההלכתית  ששיטתו  ובמחקר,  בתורה  בחכמה, 

לומדים. הוא היה מכון אקדמי של איש אחד, אשר גאל את כתבי הרמב״ם ותרגמם מחדש 

באופן בהיר, מדויק ורהוט.

הרמב״ם  לימוד  בפרויקט  וההשתתפות  הרמב״ם  לימוד  בחשיבות  עוסקת  זאת  פעילות 

היומי מבית החמ״ד, תוך היכרות עם אחד ממתרגמיו, שראה בזאת מפעל חיים ואף קיבל 

על כך פרסים רבים.

מטרות 

המשתתפים יכירו את לימוד הרמב״ם היומי ויבררו את חשיבותו, תוך שימת דגש   .1

על ערכים העולים מתוכן הלימוד ומשיטתו.

המשתתפים יתוודעו לדמותו של הרב יוסף קאפח - תכונותיו המופלאות, גדלותו   .2

בתורה ותרומתו הרבה לחידוש כתבי הרמב״ם ופירושם.

קהל היעד 

כיתות ז׳-י״א

קבעתי את מושבי ברמב״ם
על תרומתו של הרב יוסף קאפח ללימוד הרמב״ם

עדי צביאלי, צוות תכנים על יסודי

מהלך הפעילות  

שלב א במליאה

למנחה: לפניך שתי אפשרויות לפתיחת הפעילות -

חשיפה - לכיתות אשר תלמידיהן אינם משתתפים בלימוד הרמב״ם היומי של החמ״ד.

ואף  החמ״ד,  של  היומי  הרמב״ם  לימוד  את  מכירים  תלמידיהן  אשר  לכיתות   - בירור 
משתתפים בו.

חשיפה
המנחה יחלק למשתתפים את דף “הרמב״ם היומי - אנחנו כבר מכירים?״ )נספח 1(, ויבקש 

מהם לעיין במידע המופיע בו.

שאלות פתיחה
מה דעתכם על התכנית? העלו יתרונות וחסרונות, הישגים וקשיים בהשתתפות   .1

בלימוד זה.

המנחה יקרין את הסרטון “הרמב״ם היומי״  
https://www.youtube.com/watch?v=eK_cHoGj9ow&feature=youtu.be  

מה ריגש אתכם / דיבר אליכם / לימד אתכם בצפייה בסרט על אודות המפעל   .2

החינוכי “לימוד הרמב״ם היומי״?
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בירור
המנחה יחלק למשתתפים את דף “הרמב״ם היומי - אנחנו כבר מכירים?״ )נספח 1(, ויבקש 

מהם לעיין במידע המופיע בו.

שאלת פתיחה
שתפו מניסיונכם בתכנית. העלו הישגים וקשיים, דילמות והצלחות, חוויות   .1

ותובנות מלימודכם היומי.

המנחה יקרין את הסרטון “הרמב״ם היומי״  
 https://www.youtube.com/watch?v=eKcHoGj9ow&feature=youtu.be  

עם איזה משפט, תמונה, אמירה או דמות בסרט הזדהיתם? הסבירו.   .2

שלב ב – קבוצתי

המנחה יתלה על קירות החדר את קטעי העיתונות )נספח 2(.

המנחה יחלק לכל משתתף דף משימה אישית )נספח 3( ויבקש לבצע את המשימות על פי 

קטעי העיתונות התלויים.

שלב ג – במליאה 

המנחה יבקש מהמשתתפים לשתף בתובנות, רגשות, מחשבות וכד׳ שעלו להם בעקבות 

קריאת קטעי העיתונות על אודות הרב קאפח.

המנחה יכתוב את הדברים על הלוח תוך חלוקה לשני תחומים:

תרומה 
למפעל 
הרמב״ם

תכונות 
אישיות

שאלות לדיון
בהגיע הרב קאפח לגבורות, כתב עליו הפובליציסט אדם ברוך ז״ל: “אם היינו   .1

מתוקנים, היינו מציינים שהרב יוסף קאפח הנו נכס ישראלי כמכון ויצמן״ )מעריב, 

.)1997

הסבירו השוואה זו לאור דמותו של הרב קאפח הנשקפת מקטעי העיתונים,   

התכונות והתרומה שלו למחקר בתחומו.

למנחה: ראה דבריו של אדם ברוך בהרחבה בנספח 4: העשרה   

למנחה.

מה התחדש והתבהר לך מפעילות זאת על לימוד, התמדה    .2

וקביעות בכלל, ועל לימוד הרמב״ם היומי בפרט?
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נספח 1

הרמב״ם היומי – אנחנו כבר מכירים?
נספח 2

תכנית “לימוד הרמב״ם היומי״ היא תכנית ייחודית וחדשה שפותחה כדי לאפשר לכלל הציבור 
להקיף וללמוד את כל התורה כולה באמצעות ספר הרמב״ם. “היד החזקה״ )“משנה תורה״( 
של הרמב״ם הוא הספר היחיד בכל ארון הספרים היהודי שמקיף את כל חלקי התורה בשלמות 

מצד אחד, ובאופן תמציתי וקצר מצד אחר. תכנית רמב״ם היומי מתאימה לכל אחד. 

ספר “משנה תורה״ כולל בדיוק 1000 פרקים, כך שהתכנית מסתיימת בקצת פחות משלוש שנים!

קבעתי את מושבי ברמב״ם היומי
מילים: צור ארליך | לחן: אהרון רזאל 

אמרו לי: תחרוש מכף רגל עד ראש לבגרות כל עוד אתה ער, 
אמרו: יש מכות, אל תפסיד הפסקות, יש קטעים שאתה לא מתאר, 

אמרו לי תקרא, קצת גמרא, קצת שירה - אמרתי: אני מצטער, 
אני על הרמפה, אני עם הרמב״ם, קדימה, אני מסתער! 

אמרו לי: תגיד לי, אתה חי בסרט? יש ָשמה אלף פרקים! 
אמרתי: תבינו, אני בסיירת, אוויר התורה ַמחּכים. 

כל יום עוד נושא, כל יום עוד פרק, מקיף את התורה כולה 
בי״ד חזקה ובזרוע מתוקה.

נכון שהדרך לא קלה - אבל אני קבעתי 
את מקומי 

ברמב״ם היומי. 
תאמינו לי, יש לי חיים, 

ואני לא צריך לחפש את החברים, 
אבל אני קבעתי לי חזקה 

בי״ד החזקה. 

הרמב״ם מביא לי את כל התורה, כל חדריה, כל מדוריה, 
ִמֵסֶּפר שלם על אהבת השם עד דיני חורש וזורע, 
שבת ותפילה ולקראת גאולה ומה שיבוא אחריה, 

מקדש, מלכים, חגים, סנהדרין, איך ים התורה משתרע. 
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קטעי עיתונות
תרומתו של הרב יוסף קאפח ללימוד הרמב״ם 

"משחר טל ילדותי חונכתי לחיבה יתירה להרמב"ם, למשנתו 
ולתורתו לכל סעיפיה ושלוחותיה, ואף כאשר למדנו גמרא 
לפני סבי זצ"ל לא זזו ספרי הרמב"ם מתוך ידינו להיות לנו 

לעזר ולהבנת הסוגיא בנינה ניסוחה וכיוונה".

הרב יוסף קאפח, פתיח לספרו המקרא ברמב"ם, ירושלים, תשל"ב מתוך נעמי גוטקינד, הרמב״ם על פי הרב קאפח

מתוך נעמי גוטקינד, הרמב״ם על פי הרב קאפח

ד״ר אורי מלמד, האקדמיה ללשון העברית, מתלמידיו של הרב קאפח

מעריב 6.9.1969 
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הצופה, כ״ט בכסלו תשכ״ט

הרב יוסף קאפח, בתוך הולך תמים, אביבית לוי

ר׳ יוסף קאפח, ידיעות אחרונות, ג׳ 

באייר תשכ״ט, 21.4.1969

מקור ראשון, כ״ה בתמוז תש״ס, 28.7.2000

ד״ר צמח קיסר, אפיקים, 
גיליון קיט- קכ, שבט תשס״ו, 2001
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נספח 3

דף משימה אישית
 הכי חשוב ש...   מרגש ש...   התחדש לי ש...  

 למדתי מהרב קאפח ש...   נהניתי לקרוא ש...  אף פעם לא חשבתי ש...  

 עוד אוסיף ש...  טוב לדעת ש...   התאכזבתי לגלות ש...  
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נספח 4

העשרה למנחה


