
לאחר הצפיה בסרטון, התחלקו לקבוצות של 4 תלמידים בקבוצה וקיימו דיון על 
השאלות הבאות:

1. למה קשה לדמויות בסרט לעבוד יחד? 

2. האם אתה מוצא את עצמך משויך לאחד מהדמויות?

3. כל אחד מחברי הקבוצה שלכם, יבחר באחת מהדמויות בסרטון, ויסביר ליתר המשתתפים 
מה הוא מעניק לעם ישראל? אלו ערכים חשובים לו?  ולמה הערכים שלו 'הכי חשובים'!

4. עכשיו חשבו עליכם כקבוצה- אלו סתירות או תחרות קיימות בין הערכים של כל אחד?

5. ולסיום: האם קיימת תחרות מעין זו בעם ישראל כיום? מה 'האוצר' אותו מנסה כל חלק    
    מהעם להשיג?

ידע כללי
לפני הצפייה בסרטון, בואו נראה מה אנחנו יודעים על הרב קוק.

 סמנו אם המשפט נכון או לא נכון:
לא נכון נכון 

הרב קוק היה הרב הראשי הראשון של מדינת ישראל

הרב קוק היה הרב הראשי של יפו לפני שעלה לירושלים

הרב קוק נפטר בג' אלול

הרב קוק נולד ביט' בחשוון  

הרב קוק פרסם כתב ספר על תפילין

מיעט בכתיבה, ולכן אין לנו ממנו הרבה כתבים חשובים  

 התנגד ל'מסע המושבות', בו נסעו רבנים חשובים על 
מנת להיפגש עם החלוצים 



ולסיכום:
קראו את הקטע הבא, מתוך סיום הסרט ]הקטע נכתב בהשראת כתבי הרב קוק[

"בכל אחד מישראל יש ניצוץ וגילוי מאור השכינה.

יש להביט בעין יפה בכל אחד ולחפש את נקודת האמת שבו. ומכל גרעיני האמת 
שבכל אחד ואחד, יתגלה אור גדול, אור שלם, אור חדש, בזמן הגאולה. עלינו 

לצרף את השיטות השונות, שלעיתים נראות סותרות, ולהוליד חיים חדשים-
ישנים, בארץ הקודש. המקדש, הוא הבית של כולנו, נבנה מאבנים רבות, נשמות 

רבות, שהם כולנו, בלי יוצא מן הכלל. ואור מלמעלה יאיר, אור שכינה, כנשמה 
השבה לגוף שלם, שנוצר מכל האברים, ששבו והתחברו זה לזה. אור חדש על ציון 

תאיר ונזכה כולנו במהרה לאורו"

 שימו לב. בפסקה זו מסתתרות התשובות לחידון שמופיע בראש העמוד. חפשו..

מה הדימוי שעולה פה בדברי הרב קוק לגבי החלקים השונים?   

מה המסר שהוא אומר לכל חלקי העם? כיצד?   

האם אתם מזדהים עם אמירה זו?   

כיצד לדעתכם ניתן ליצור חיבורים בין חלקי העם?    

   

 בהנאה ובהצלחה
ויום הרב קוק משמעותי!


