
חידון הרב קוק יט' חשוון

 ברוכים הבאים
לחידון הרב קוק! 



החידון כולל 10 שאלות אמריקאיות ושאלה פתוחה אחת. 

עליכם לענות על השאלות ולסמן בעיגול את האות שעל יד התשובה שבחרתם, את 
האות שסימנתם עליכם לשבץ בתבנית שמצורפת בסוף השאלון. במידה ועניתם 

נכונה על כל השאלות, תקבלו משפט שבעזרתו תוכלו לענות על השאלה האחרונה. 

 בין העונים נכונה יוגרלו פרסים מתנת 'בית הרב'-ביתו של הראי"ה קוק זצ"ל. 

בהצלחה!!



איפה צולמו התמונות הבאות?

שאלה מס' 1

1234

1. תמונה 1 -יפו, תמונה 2 -לונדון, תמונה 3 -שוויץ, תמונה -4 בויסק. )ל(

2. תמונה 1 -לונדון, תמונה 2 -ירושלים, תמונה 3 -לטביה, תמונה 4 -בויסק. )מ(

3. תמונה 1 -יפו, תמונה 2 -ירושלים, תמונה 3 -בויסק, תמונה -4 לונדון. )ש(



כמה ילדים היו לרב?

שאלה מס' 2

1.עשרה )ל(

2. שנים עשר כמניין שבטי ישראל )ד(

3. ארבעה )ב(

4. לא היו )כ(



איזו תמונה הרב לא הייתה תלויה בביתו בירושלים? 

שאלה מס' 3

1. הרב דיסקין )ע(

2. הרב קוק )ח(

3. האדר"ת )ט(

4. הרב עובדיה יוסף )ר(



את מי פגש הרב קוק במסע המושבות? 

שאלה מס' 4

1. הספרדים )צ(

2. הישוב הישן )ג(

3. החלוצים )א(

4. דתיים לאומיים )נ(



מי כיהן כראש ישיבת 'מרכז הרב' אחרי פטירת הרב קוק?

שאלה מס' 5

1. הרב יעקב משה חרל"פ )ע(

2. הרב אברהם אלקנה שפירא )פ(

3. הרב צבי יהודה )כ(

4. ר' אריה לוין )ס(



מיהו הרב המופיע בתמונה? 
ואיך הוא קשור לרב קוק?

שאלה מס' 6

 1. הרב יוסף קאפח, למד בישיבת מרכז הרב, 
    הישיבה שהקים הרב קוק )ב(

2. הרב שלמה גורן, החתן של הרב קוק )ז(

3. הרב יוסף קאפח, ידיד קרוב של הרב קוק )ב(

 4. הרב שלמה גורן, עוצב והושפע ממשנתו
    ואישיותו של הרב קוק )מ(



איזו תמונה מהתמונות הבאות היא תצלום של בית הרב?

שאלה מס' 7

ב ה א



איזה אירוע התרחש ביום י"ט מרחשון תרע"ד )ביום הזה( לפני 103 שנה? 

שאלה מס' 8

1.  הרב קוק נולד )ג(

2. הרב קוק עלה לארץ )ה(

3. הרב קוק יצא ל'מסע המושבות' לגליל ולעמק )ר(

4. בנו של הרב קוק- הרב צבי יהודה נולד )צ(



זוהי חתימתו של הרב קוק, מה בעצם כתוב בה?

שאלה מס' 9

1. הקדוש אברהם יצחק הכהן קוק )ק(

2. הגאון אברהם יצחק הכהן קוק )מ(

3. הקטן אברהם יצחק הכהן קוק )ל(

4. הרב אברהם יצחק הכהן קוק )א(



איזה ספר מהספרים הבאים אינו ספר של הרב קוק?

שאלה מס' 10

א סר ש



מה היה ייחודה של 'ישיבת מרכז הרב'- הישיבה שהרב קוק הקים?

שאלה מס' 11

1. תלמידיה התגייסו לצבא )ת(

2. היו בה גם תלמידים חילונים )מ(

3. דיברו ולמדו בה בשפה העברית )ה(



פתרתם את כל השאלות? כל הכבוד! 

עכשיו מלאו את האותיות על פי סדר השאלות בקווים הריקים ואח"כ ענו על השאלה.

ותך"

בי "הבא

איך קשור המשפט שיצא לכם למרן הרב קוק זצ"ל? 

שאלה השאלות



את הפתרונות יש לשלוח לדוא"ל של בית הרב: 
beitharavkook@gmail.com


