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א-טָ .היָ הא-ט לְ ָיתי ִאישׁ זָ ֵקן הוֹלֵ  לְ ָ
ֶא ְתמוֹל ַבּבּ ֶֹקר כְּ ֶש ָׁהלַ כְ ִתּי לַ גָּ ןָ ,ר ִא ִ
לוֹ זָ ָקן לָ ָבן וְ ִחיוּך ָמלֵ א ְק ָמ ִטים .הוּא ֶה ֱחזִ יק ְבּיָ דוֹ ַש ִׂקית ַא ְש ָׁפּה וּכְ ֶשׁהוּא
צוּקים וְ קוֹלוֹת
ִהגִ ַיע לַ ַפּח ,הוּא ֵה ִרים ֶאת ַה ִמּכְ ֶסה ַבּ ֲע ִדינוּת וְ ִה ְש ִׁמ ַיע ִצ ְק ִ
ט...פּ ְסט“.
ְ
”פּ ְס
ַרכִּ יםְ :
ׁ-שׁ“ ,הוּא ָר ַמז לִ יַ .רק ַא ֲח ֵרי ֶשׁיָּ ָצא
ׁ-ש ְ
”ש ְ
”עם ִמי ַא ָתּה ְמ ַד ֵבּר?“ ָש ַׁאלְ ִתּיְ .
ִ
אוֹר-פּנִ ים וְ ָא ַמר לִ י:
ָ
ָחתוּל ֵמ ַה ָפּח וְ ִה ְתלַ ֵקּק ְבּ ֲהנַ ָאהָ ,פּנָ ה ֵאלַ י ָה ִאישׁ ִבּ ְמ
וּמ ְפ ִסיד ֶאת
בּוֹר ַח ַ
”ה ִדּבּוּר ֶשׁלָּ נוּ יָ כוֹל ָהיָ ה לְ ַה ְב ִהיל ֶאת ֶה ָחתוּל .הוּא ָהיָ ה ֵ
ַ
גּוֹרם לוֹ לְ ַצ ַער“.
ָהאֹכֶ ל ֶשׁלּוֹ .זֶ ה ָהיָ ה ֵ
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כְּ ֶש ִׁהגַ ְּע ִתּי לַ גַּ ןִ ,ס ַפּ ְר ִתּי לַ גַּ נֶּ נֶ ת ַעל ָה ִאישׁ ַהטּוֹב.
הוּדה ַהכּ ֵֹהן
ית“ָ ,א ְמ ָרה לִ י יָ ֵעל ַהגַּ נֶּ נֶ ת” ,הוּא ָה ַרב ְצ ִבי-יְ ָ
”ה ִאישׁ ֶשׁ ָר ִא ָ
ָ
יתי ַפּ ַעם ֲא ִפלּוּ ֵאיָ ה ַרב
י-חיִּ יםֲ .אנִ י ָר ִא ִ
קוּק .הוּא נִ זְ ָהר ְבּ ִמ ְצוַ ת ַצ ַער ַבּ ֲעלֵ ַ
ִמ ְשׁ ַתּ ֵדּל א לִ ְדרַֹ על נְ ָמלִ ים“.
”אוֹיֲ ,אנִ י ָדּ ַרכְ ִתּי ַעל נְ ָמלִ ים כַּ ָמּה ְפּ ָע ִמים“ָ ,א ַמ ְר ִתּי לַ גַּ נֶּ נֶ ת” .וְ ֶא ְתמוֹל ַשׂ ְמ ִתּי
אוֹתן .אוּלַ י זֶ ה גַּ ם ַצ ַער
יתי לְ גַ ֵדּל ָ
פּוּשׁיּוֹת ֲא ֻדמוֹת ְבּ ֻק ְפ ָסה ְק ַטנָּ ה כִּ י ָר ִצ ִ
ִח ִ
י-חיִּ ים“.
ַבּ ֲעלֵ ַ
הוּדה“ִ ,ה ִצּ ָיעה לִ י ַהגַּ נֶ נֶּ ת.
”זאֹת ְשׁ ֵאלָ ה ֶשׁ ַא ָתּה יָ כוֹל לִ ְשׁאֹל ֶאת ָה ַרב ְצ ִבי יְ ָ
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”א ָמּאַ ,היוֹם ֲאנִ י הוֹלֵ 
אתּיִ :
ַבּ ָצ ֳה ַריִ ם ָחזַ ְר ִתּי ַה ַבּיְ ָתהָ .פּ ַת ְח ִתּי ֶאת ַה ֶדּלֶ ת וְ ָק ָר ִ
שאֹל אוֹתוֹ ְש ֵׁאלָ ה“.
הוּדה קוּק לִ ְ ׁ
לָ ַרב ְצ ִבי-יְ ָ
רוֹצה לִ ְשׁאֹל?“ ָש ֲׁאלָ ה ִא ָמּא ְבּ ִחיּוּ.
”מה ַא ָתּה ֶ
ָ
יתי לָּ ה.
פּוּשׁיּוֹת ֶשׁלִּ י“ָ ,ענִ ִ
רוֹצה לִ ְשׁאֹל אוֹתוֹ ְשׁ ֵאלָ ה ַעל ַה ִח ִ
”אנִ י ֶ
ֲ
אוֹתי ִא ָמּא“ .גַּ ם ַא ָבּא ִמ ְתיַ ֵעץ ִאתּוֹ
”א ָתּה הוֹלֵ ְ בּ ַד ְרכֵ י ָאבוֹת“ִ ,ח ְבּ ָקה ִ
ַ
הוּדה הוּא ִמגְּ דוֹלֵ י ַהדּוֹרַ .תּלְ ִמ ֵידיֲ -חכָ ִמים וַ ֲאנָ ִשׁים
לִ ְפ ָע ִמיםָ .ה ַרב ְצ ִבי -יְ ָ
תּוֹרה .הוּא גָּ ר ַמ ָמּשׁ ָקרוֹב ֵאלֶ ינוִּ ,בּ ְק ֵצה ָה ְרחוֹב“.
ֲא ֵח ִרים ָבּ ִאים לִ לְ מֹד ִמ ִפּיו ָ
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יתי ַשׁיָּ ָרה ֲא ֻרכָּ ה
פּוּשׁיּוֹתַ .על ַה ְשׁ ִביל ָר ִא ִ
אתּי ְמ ַה ַבּיִ ת כְּ ֶש ְׁבּיָ ִדי ֻק ְפ ַסת ַה ִח ִ
יָ ָצ ִ
ֶשׁל נְ ָמלִ ים.
אוֹתן” .גַּ ם ַא ֶתּן רוֹצוֹת לִ ְשׁאֹל
”אוּלַ י גַּ ם ַא ֶתּן הוֹלְ כוֹת ֶאל ָה ַרב?“ ָש ַׁאלְ ִתּי ָ
אוֹתוֹ ְשׁ ֵאלָ ה?“
ְבּלִ ִבּי ָח ַש ְׁב ִתּי” :אוּלַ י ֵהן ָע ְקצוּ יֶ לֶ ד וְ יֵ שׁ לָ ֶהן ְש ֵׁאלָ ה ֶשׁל ַצ ַער-יְ לָ ִדים???”
יהן.
אתּי ֲאלֵ ֶ
ימה ,בּוֹאוּ ִא ִתּי!“ ָק ָר ִ
”ק ִד ָ
ָ
ָהלַ כְ ִתּי וְ ַשׁ ְר ִתּי:
”א ַחתְ ,שׁ ַתּיִ םָ ,שׁשַׁ ,א ְר ַבּע,
ַ
וּמי זֶ ה ָבּא?
ִמי הוֹלֵ ִ 
הוּדה
ֶאל ָה ַרב ְצ ִבי-יְ ָ
וּט ִרילִ ָידה“
ְט ִרילִ ידוּ ְ
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1, 2, 3, 4,
וּמי זֶ ה ָבּא?
ִמי הוֹלֵ ִ 
הוּדה
ֶאל ָה ַרב ְצ ִבי-יְ ָ
וּט ִרילִ ָידה
ְט ִרילִ ידוּ ְ

צוֹעד יָ ָשׁר לְ תוַֹ שׁיֶּ ֶרת ַהנְּ ָמלִ ים ֶשׁלִּ י.
יתי ַחיָּ ל ֵ
ִפּ ְתאוֹם ָר ִא ִ
אתּי לוֹ.
”עצֹר! ֲעצֹר!“ ָק ָר ִ
ֲ
בוֹהּ נֶ ֱע ַצר” .כֵּ ןַ ,ה ְמּ ַפ ֵקּד“ ,הוּא ִה ְצ ִדּ ַיע וְ ָצ ַחק.
ַה ַחיָּ ל ַהגָּ ַ
יהן.
יתי לוֹ וְ ִה ְצ ַבּ ְע ִתּי ֲעלֵ ֶ
דּוֹרַ על ַהנְּ ָמלִ ים“ָ ,ענִ ִ
”א ָתּה ֵ
ַ
דּוֹרכִ ים ַעל נְ ָמלִ ים?“ הוּא ָשׁ ַאל.
אוֹתֶ שֹּׁלא ְ
”מי לִ ֵמּד ְ
ִ
יתי לוֹ.
יהן“ָ ,ענִ ִ
הוּדה נִ זְ ָהר ָתּ ִמיד א לִ ְדרֲֹ עלֵ ֶ
”ה ַרב ְצ ִבי-יְ ָ
ָ
יאה.
הוּדה?“ ָש ַׁאל ַה ַחיָּ ל ִבּ ְפלִ ָ
”א ָתּה ַמכִּ יר ֶאת ָה ַרב ְצ ִבי-יְ ָ
ַ
שׁוּבה“.
”אנִ י ָצ ִרי לִ ְשׁאֹל אוֹתוֹ ְשׁ ֵאלָ ה ֲח ָ
יתי לוֲֹ .
”כֵּ ןֲ .אנִ י ַבּ ֶדּ ֶרֵ אלָ יו“ָ ,ענִ ִ
”א ְפ ָשׁר לְ ִה ְצ ַָט ֵרף ֵאלֶ י“?
רוֹצה לְ ִה ְתיַ ֵעץ ִעם ָה ַרב“ָ ,א ַמר ַה ַחיָּ לֶ .
”גַּ ם ֲאנִ י ֶ
ִה ְס ַתּכַּ לְ ִתּי ַעל ַה ַחיָּ ל .הוּא נִ ְר ָאה כָּ ל-כָּ ך ָחזָ ק וְ גִ בּוֹר.
”ה ַרב עוֹזֵ ר גַּ ם לְ ַחיָּ לִ ים?“ ָשׁ ַאלְ ִתּי.
ָ
”ה ַרב יָ כוֹל ְבּ ִשׂ ְמ ָחה לַ ֲעזֹר גַּ ם לִ י וְ גַ ם לְ  ,“הוּא ָענָ ה.
ָ
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ָצ ַע ְדנוּ וְ ָשׁ ְרנוּ:
”א ַחתְ ,שׁ ַתּיִ םָ ,שׁשַׁ ,א ְר ַבּע.
ַ
ַפּנּוּ ֶדּ ֶר לַ ָצּ ָבא!
הוּדה
ֶאל ָה ַרב ְצ ִבי-יְ ָ
וּט ִרילִ ָידה“
ְט ִרילִ ידוּ ְ
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1, 2, 3, 4,
ַפּנּוּ ֶדּ ֶר לַ ָצּ ָבא!
הוּדה
ֶאל ָה ַרב ְצ ִבי-יְ ָ
וּט ִרילִ ָידה
ְט ִרילִ ידוּ ְ
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ַשׁיֶּ ֶרת ַהנְּ ָמלִ ים נֶ ֱע ְצ ָרה לְ ֶפ ַתעֶ .את ַה ְשּׁ ִביל ָח ְס ָמה ִמזְ וָ ָדה גְּ דוֹלָ ה ַעל
כוֹבע ְר ַחב שׁוּלַ יִ ם.
בוּשׁה ְבּ ַ
גַּ לְ גַּ לִּ ים .לְ יָ ד ַה ִמּזְ וָ ָדה ָע ְמ ָדה ִא ָשּׁה ֲח ָ
הוּדה?“ ִהיא ָשׁ ֲאלָ ה ְבּ ִמ ְב ָטא ַמ ְצ ִחיק.
יחהַ ,א ֶתּם לְ ַהכִּ יר ֶאת ָה ַרב ְצ ִבי-יְ ָ
”סלִ ָ
ְ
”אנִ י לָ בוֹא ִמ ָצּ ְר ַפת וְ א לָ ַדּ ַעת לְ ַד ֵבּר ִע ְב ִרית טוֹבֲ .אנִ י לְ ַח ֵפּשׂ ֶאת ָה ַרב.
ֲ
ַא ֶתּם ַמכִּ יר ָה ַרב?“
בּוֹאי ִא ָתּנוּ“ָ ,א ַמר לָ הּ ַה ַחיָּ ל.
”כֵּ ןֲ .אנַ ְחנוּ ַבּ ֶדּ ֶרֵ אלָ יוִ .
אתּי.
חוֹקה לִ ְראוֹת ֶאת ָה ַרב?“ ִה ְת ַפּלֵּ ִ
”בּאת ֵמ ֶא ֶרץ ְר ָ
ָ
אוֹתִ “!היא ָענְ ָתה.
אוֹתי וְ גַ ם ְ
”ה ַרב יְ ַק ֵבּל ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ,גַּ ם ִ
ָ
ִה ְמ ַשׁכְ נוּ לִ ְצעֹד ַעל ַה ְשּ ִׁביל.
,שׁ ַתּיִ םָ ,שׁשַׁ ,א ְר ַבּע.
”א ַחת ְ
ַ
עוֹב ֶרת ַשׁיָּ ָרה.
כָּ אן ֶ
הוּדה
ֶאל ָה ַרב ְצ ִבי-יְ ָ
וּט ִרילִ ָידה“
ְט ִרילִ ידוּ ְ
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1, 2, 3, 4,
עוֹב ֶרת ַשׁיָּ ָרה.
כָּ אן ֶ
הוּדה
ֶאל ָה ַרב ְצ ִבי-יְ ָ
וּט ִרילִ ָידה
ְט ִרילִ ידוּ ְ

הוּדה קוּק.
ָע ַצ ְרנוּ ְבּ ֶפ ַתח ַה ַבּיִ ת ֶשׁל ָה ַרבֵ .בּיתוֹ ֶשׁל ָה ַרב ְצ ִבי-יְ ָ
שׁוֹט ִרים“ָ ,א ַמר ַה ַחיָּ ל.
חוֹרה ֻמ ֶקּ ֶפת ְ
”תּ ְראוּ ,חוֹנָ ה כָּ אן ְמכוֹנִ ית ְשׁ ָ
ִ
”בּ ָצ ְר ַפתַ ,רק לְ רׁאׁשׁ ַה ֶמּ ְמ ָשׁלָ ה יֵ שׁ ְמכוֹנִ ית כַּ זּאֹת“ִ ,ה ְת ַרגְּ ָשׁה ָה ִא ָשּׁה.
ְ
עוֹשֹה ראֹׁש ַה ֶמּ ְמ ָשׁלָ ה ֵא ֶצל ָה ַרב?“ ָש ַׁאלְ ִתּי.
”מה ֶ
ָ
ְבּ ִדיוּק ָאז נִ ְפ ְת ָחה ַה ֶדּלֶ תָ .ה ַרב לִ וָּ ה ֶאת רֹאשׁ ַה ֶמּ ְמ ָשׁלָ ה ֶאל ָה ֶרכֶ ב .הוּא
לָ ַחץ ֶאת יָ ָדיו ַבּ ֲח ִמימוּת.
טוֹבה לִ ְשׁמֹר ַעל ַעם
יח ַדּ ְרכְּ ָ ,“ה ַרב ֵבּ ַר אוֹתוֹ” ,וְ יִ ֵתּן ְבּלִ ְבֵּ ע ָצה ָ
”ה‘ יַ ְצלִ ַ
יִ ְשׂ ָר ֵאל וְְ ַעל ֶא ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאל“.
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כְּ ֶש ִׁה ְת ַר ֲח ָקה ְמכוֹנִ יתוֹ ֶשׁל רֹאשׁ ַה ֶמּ ְמ ָשׁלָ הָ ,פּנָ ה ֵאלֶ ינוּ ָה ַרב ְבּ ָפנִ ים ְמ ִאירוֹת
וּמ ַחיְּ כוֹת.
ְ
”בּוֹאוְּ ,בּרוּכִ ים ַה ָבּ ִאים!“
”שׁבוּ .יֵ ש כָּ אן ַמיִ ם וְ עוּגִ יּוֹת“ ,הוּא ִה ִצּ ַיע לָ נוּ.
נִ כְ נַ ְסנוּ לְ ֵביתוֹ ֶשׁל ָה ַרבְ .
אוֹהבוֹת ֶאת ַה ַמּ ִדּים ֶשׁלּוֹ.
ָה ַרב ָא ַחז ְבּכַ ף יָ דוֹ ֶשׁל ַה ַחיָּ ל וְ לִ ֵטּף ְבּ ֵעינַ יִ ם ֲ
”א ָתּה ְמ ָשׁ ֵרת ִבּ ְצ ָבא
לוֹבשׁ“ ,הוּא ָא ַמרַ .
”אנִ י ְמ ַקנֵּ א ְבּ ִבגְ ֵדי ַהקּ ֶֹדשׁ ֶשׁ ַא ָתּה ֵ
ֲ
ׁוֹמר ַעל ַעם יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַעל ֶא ֶרץ-יִ ְשׂ ָר ֵאל“.
ששּ ֵ
ַהקּ ֶֹדשׁ ֶ ׁ
ר-מה.
ַה ַחיָּ ל ָרכַ ן ֶאל ָה ַרב וְ ָש ַׁאל אוֹתוֹ ְדּ ַב ָ
”כָּ ל ָמה ֶש ַׁתּ ֲע ֶשׂה ַבּ ָצּ ָבא – זֶ ה ִמ ְצוָ ה!“ ָענָ ה לוֹ ָה ַרב ְבּקוֹל.
”בּ ֶמּה אוּכַ ל לַ ֲעזֹר לָ “?
וּפנָ ה לָ ִא ָשּׁהַ :
הוּא ִה ְמ ִשׁי לֶ ֱאחֹז ְבּיָ דוֹ ֶשׁל ַה ַחיָּ ל ָ
וּמלְ ְמלָ ה ִמלִּ ים ְבּ ָצ ְר ָפ ִתיתָ .ה ַרב ֶה ֱאזִ ין לָ הּ.
ָה ִא ָשּׁה ִה ְת ִחילָ ה לִ ְבכּוֹת ִ
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רוֹצה ֶשׁנָּ שׁוּב
”ה ָקּ ָבּ“ה ֶ
”טוֹב ָע ִשׂית ֶש ָׁעלִ ית לְ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל“ָ ,א ַמר לָ הּ ָה ַרבַ .
יה ְבּקוֹל ַמ ְרגִּ ַיע וַ ֲאנִ י ִה ְס ַתּכַּ לְ ִתּי ֵבּינְ ַתיִ ם
לְ ַא ְר ֵצנוּ“ .הוּא ִה ְמ ִשׁי לְ ַד ֵבּר ֵאלֶ ָ
יבי.
ְס ִב ִ
יתי ִאישׁ וְ לוֹ זָ ָקן ָארֹ וְ ִאישׁ ִעם ֵש ָׂער
וּס ָפ ִריםָ .ר ִא ִ
ַה ֶח ֶדר ָהיָ ה ָמלֵ א ֲאנָ ִשׁים ְ
צוּבהֲ .א ִפלּוּ יַ ָפּנִ י ִעם ֵעינַ יִ ם
צוֹח ֶקת ְמ ַד ֶבּ ֶרת ִעם ִא ָשּׁה ֲע ָ
יתי ִא ָשּׁה ֶ
רוּעָ .ר ִא ִ
ָפּ ַ
ְמלֻ כְ ָסנוֹת יָ ַשׁב ַבּ ֶח ֶדר.
אוֹמר” :עוֹד
תּוֹרהָ .ש ַׁמ ְע ִתּי ֶא ָחד ֵמ ֶהם ֵ
חוּרים וְ לָ ְמדוּ ָ
ְס ִביב ֻשׁלְ ָחן יָ ְשׁבוּ ַבּ ִ
ְמ ַעט יַ ְת ִחיל ַה ִשּׁעוּר ֶשׁל ָה ַרב“.
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יח ֶאת יָ דוֹ ַה ַח ָמּה ַעל
יתי לְ ַה ְמ ִשׁי וּלְ ִה ְס ַתּכֵּ לַ ,אָ ה ַרב ָפּנָ ה ֵאלַ י וְ ִהנִּ ַ
ָר ִצ ִ
כְּ ֵת ִפי.
”מה ִשׁ ְמָ “?שׁ ַאל ָה ַרב.
ָ
יתי.
”יִ ְשׂ ָר ֵאל“ָ ,ענִ ִ
תּוֹרת יִ ְשׂ ָר ֵאלֶ ,א ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל!“
”איזֶ ה ֵשׁם יָ ָקר! ַעם יִ ְשׂ ָר ֵאלַ ,
ֵ
יתי
אוֹתיֵ .מרֹב ִה ְת ַרגְּ שׁוּת ָשׁכַ ְח ִתּי ֶאת ַה ְשּׁ ֵאלָ ה ֶשׁ ָר ִצ ִ
אוֹהב ִ
ִה ְרגַּ ְשׁ ִתּי ֶש ָׁה ַרב ֵ
לִ ְשׁאֹל אוֹתוֹ.
”מה יֵ שׁ לְ ַ בּ ֻקּ ְפ ָסה?“ ִה ְת ַענְ יֵ ן ָה ַרב.
ָ
פּוּשׁיּוֹת ֶשׁ ָא ַס ְפ ִתּיָ .ה ַרב ָפּ ַתח ֵס ֶפרִ ,ה ְק ִריא ִמתּוֹכוֹ
ִס ַפּ ְר ִתּי לוֹ ַעל ַה ִח ִ
חוֹשׁב ֶש ָׁעלַ י
אוֹתי ָמה ֲאנִ י ֵ
וְ ִה ְס ִבּיר לִ י ָמה כָּ תוּב בּוֹ .לְ ַא ַחר ִמכֵּ ן הוּא ָשׁ ַאל ִ
לַ ֲעשׂוֹת.
אוֹתן ַעל
פּוּשׁיּוֹת לַ יְּ לָ ִדים ַבּגַּ ן ֶשׁלִ י וְ ַא ַחר-כָּ ַ אשּׁים ָ
”מ ָחר ֲאנִ י ַא ְר ֶאה ֶאת ַה ִח ִ
ָ
ַה ֶדּ ֶשׁא“ָ ,א ַמ ְר ִתּי לוֹ.
אוֹתי ְבּ ִב ְרכַּ ת
וּב ַרִ 
ֹאשׁי ֵ
ָה ַרב ִחיֵּ ֵ אלַ י ִחיּוָּ ר ָחב .הוּא ָשׂם ֶאת יָ ָדיו ַעל ר ִ
כּ ֲֹהנִ ים.
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חוּצה.
אתּי ַה ָ
יָ ָצ ִ
ַבּחוּץ ִחכְּ ָתה לִ י ַשׁיֶּ ֶרת ַהנְּ ָמלִ ים.
אוֹהב ָה ַרב ֶאת כֻּ -לָּ -ם“.
”עכְ ָשׁיו ֲאנִ י ַמ ְרגִּ ישׁ כַּ ָמּה ֵ
”נְ ָמלִ ים“ ,לָ ַח ְשׁ ִתּיַ ,
ָהלַ כְ ִתּי ַה ַבּיְ ָתה כְּ ֶש ְׁבּ ָאזְ נַ י ִמ ְתנַ גֶּ נֶ ת ִבּ ְרכַּ ת ָה ַרב:
”יְ ָב ֶרכְ  ה‘ וְ יִ ְשׁ ְמ ֶר
יחנֶּ ךָּ
יָ ֵאר ה‘ ָפּנָ יו ֵאלֶ י וִ ֻ
יִ ָשׂא ה‘ ָפּנָ יו ֵאלֶ יָ ך וְ יָ ֵשׂם לְ ָ שׁלוֹם“.
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דבר ראש המינהל לחינוך דתי ,הרב ד“ר אברהם ליפשיץ
שלומות לכולכם,
בהנהלת החמ“ד הוחלט שבכל שנה תלווה אותנו דמות חינוכית שנוכל לפסוע לאורה
בשבילי הציונות הדתית .השנה ,שנת תשע“ג ,בחרנו להכיר לעומק את דמותו של הרב
צבי-יהודה קוק זצ“ל.
זו זכות לנו להתחנך לאורה של דמות גדולה כזאת .הציבור הציוני-דתי על גוֹניו הרבים,
כל משפחת החמ“ד ,מפעל ההתיישבות בארץ ישראל ,השילוב של תורה ומדינה ,ההבנה
העמוקה של סגולתה של כנסת ישראל ,הערבות ההדדית בתוך האומה ,מרכזיותה
של התורה בחיי עמנו ,לימוד ה“תורה הגואלת“ ,תורת ארץ ישראל – כל אלה ִהנם פרי
הנהגתו של הרב צבי-יהודה זצ“ל.
לרב צבי-יהודה פנים נוספות :צניעות גדולה ,מידה גדולה של הכנסת אורחים ,מידות
ודרך ארץ ,אהבת הבריות ,אהבת כלל ישראל ,כבוד מיוחד לתלמידי חכמים ועוד.
זכינו ותלמידיו הקרובים של הרב צבי-יהודה נמצאים בכל רחבי הארץ בתפקידי הנהגה,
חינוך ורבנות ,ומפיצים את האור הגדול של הרב – דמותו ,מידותיו ותפיסת עולמו
הלאומית.
יהי רצון שנזכה כולנו ללכת לאורו של הרב צבי-יהודה זצ“ל ולכוון פנינו מול פני ה‘ ,ומתוך
כך להתחזק באהבת התורה ,העם והארץ.

אברהם

||26

דבר ראש המכללה
נפלה בידינו זכות גדולה להיות שותפים להפקת ספר זה על רבנו הרצי“ה קוק זצ“ל ,שלאורו
אנו הולכים ,מתחנכים ומחנכים.
עיסוק בתורתו על ידי תשב“ר הוא מעשה של הנחת יסודות ועוגנים בנפש הילד ובדרך
חינוכו ,להשתיתה על דרך הישר ,האדם ,השלום והאהבה.
תודות לגב‘ אסתר חטב ,המפקחת הארצית של הקדם יסודי בחמ“ד ,על הרעיון והובלתו,
וגם לבוגרת שלנו ,הגב‘ רחל סלייטר ,שכתבה וערכה .כמו כן ,תודה נתונה לכל העוסקים
במלאכה החשובה הזאת של הפגשת הילד עם עולמם של חכמים בכלל ,ועם עולמו של
הרב צבי-יהודה קוק זצ“ל בפרט.

פרופ‘ אבי לוי
מכללת חמדת הדרום
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דברי הגב‘ אסתר חטב ,מפקחת ארצית ,קדם-יסודי ,חמ“ד
שלום וברכה,
זו השנה השנייה שמינהל החמ“ד בוחר בדמות תורנית שאליה יתוודעו הילדים .השנה נבחר
הרב צבי-יהודה הכהן קוק זצ“ל ,שראה את עצמו כממשיך דרכו של אביו ,הרב הראשי
הראשון לארץ-ישראל ,הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ“ל .הרצי“ה שם לו למטרה להפיץ
ברבים את תורתו של אביו ואת כתביו ,ובכך ראה את ייעודו.
הסיפורים על אודותיו של הרצי“ה ממחישים לנו הלכה למעשה את הקשר בין מחנך
לתלמידו .הרב היה קרוב לתלמידיו .הוא דאג להם בחום ,דיבר בשפתם ,הקשיב ללבטיהם
והנחה אותם .הרב האיר פניו לכל אדם ושפע אהבה לעם ישראל .ההיכרות עם דמותו רבת
הפעלים מהווה עבורנו מקור השראה נפלא לאהבת התורה ,העם והארץ.
לפתחנו ,הניעה את כולנו להכיר את אישיותו ואת אורחות
המשימה שהעמיד מינהל החמ“ד ִ
חייו של הרצי“ה ,ומתוך כך להכין חומרי למידה תואמי התפתחות.
אני מבקשת להודות מאוד לרחל סלייטר שכתבה את הסיפור הנפלא ”בשיירה אל הרב
צבי-יהודה“ .הסיפור מבוסס על כתביו ואורחותיו של הרב ועל סיפורים שסיפרו לה תלמידיו.
רחל פיתחה משחקים בעקבות הסיפור וצירפה אסופת סיפורים ופעילויות ,המדגישות את
אהבתו הגדולה של הרב לבריות ,את דבקותו בלימוד התורה ואת אהבתו העזה לארץ
ישראל.
תודה גדולה נתונה למכללת חמדת הדרום ולעומד בראשה ,פרופסור אבי לוי ,ולכל היועצים
והשותפים להפקת הסיפור וחומרי הלמידה הנלווים.

מאחלת לכולנו חדוות יצירה,
אסתר חטב
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הורים יקרים,
במסגרת התוכנית הרב-שנתית להנחלת מורשת המנהיגות הרבנית לתלמידי החמ“ד,
וכחלק מהעמקת הזהות הציונית-דתית ,בחר מינהל החמ“ד להאיר את דמותו של הרב
צבי-יהודה הכהן קוק.

כל הזכויות שמורות לפרסומי ישראל ותודה רבה לפרסומי ישראל.

אוֹהב ֶאת ַה ְבּ ִריּוֹת ) “...אבות א יב(
ֵ
”הוֵ י...
ֱ
הסיפור שנכתב על הרב צבי-יהודה
מתאר את דמותו של הרב ,ועולה ממנו
מסר של אהבה לעם ישראל ,לתורת
ישראל ,לארץ ישראל ואפילו ַל ַחי.
ההסתכלות הראשונית של הילד בסיפור
היא מצומצמת ומובאת מנקודת המבט
הילדית שלו .בהמשך הסיפור מתגלית
בעיניו דמותו המיוחדת של הרב ,כמו
לאטה וחושפת את
ִ
מניפה הנפתחת
מוּכּר
ָ
יופייה טיפין-טיפין .הוא מגלה שהרב
לאנשים רבים .רבים משחרים לפתחו
והוא מקבל כל אדם בשמחה ומדבר
בשפתו ,כפי שהילד מסכם במילותיו:
”הרב אוהב את כולם“.
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לקרוא בצוותא עם ההורים
”ע ֵשׂה ְלַ רב) “...אבות א ו(
ֲ
כאשר נקרא את הסיפור לילד ,כדאי לוודא כי אכן הילד מבין את המתרחש .לאחר
•
שהילד הבין את רצף העלילה ,ניתן להתייחס לרגשותיהן של הדמויות.
בשלב הבא נוכל להתייחס למסרים ולערכים העולים מתוך הסיפור .לדוגמא :מה
•
לומדים על הרב צבי-יהודה בתחילת הסיפור?
אפשר להציע לילדכם להמשיך את הסיפור .לדוגמא :מה סיפר ישראל להוריו כשהגיע
•
הביתה? מה סיפר ישראל לחברים בגן שלו? מה הם אמרו? מה אמרה הגננת?
הסיפור על הרב צבי-יהודה מתאר פגישה ראשונה של ילד עם דמות של רב .שאלו
•
את ילדכם האם הוא מכיר רבנים נוספים .אפשר להזכיר לילד ,לדוגמה ,את הרב הראשי
לישראל ,הרב עוזיאל )שעליו יִ ְלמד בשנה הבאה( ,את רב בית-הכנסת .ייתכן שיש רב
במשפחה המצומצמת או המורחבת של הילד .כמו כן ,ייתכן שיש בגן רב גן .כדאי לדבר עם
הילד על תפקידו של הרב כמנהיג רוחני וגם כפוסק הלכה.
”וְ ַר ֲח ָמיו ַעל כָּ ל ַמ ֲע ָשׂיו) “...תהילים קמה ט(
הסיפור מתחיל בהתייחסותו המיוחדת של הרב צבי-יהודה למצוות צער בעלי-חיים.
אפשר להמשיך את הנושא הזה על-ידי יציאה לחיק הטבע והסתכלות בעולמו של הקב“ה.
אם נביט סביבנו בעיניים חוקרות ,נוכל לגלות עם הילד מגוון של בעלי חיים.
נחשוב ִעמו :האם על כל חיה צריך לחוס ,או שמא יש חיות שצריך להתגונן מפניהן? האם
צריך לרחם רק על בעלי-חיים שנמצאים בסביבה הטבעית שלהם או גם על אלה שחדרו
לביתנו ועלולים לפגוע בניקיון הבית או להוות סיכון לבני הבית?

||30

