
העמותה לקידו� החינו� הממלכתי דתי בישראל (ע"ר)

בסימן 70 שנה למדינה

בס"ד

כל איש לחפץ לבבו ילך ויצליח
ומתנובות כפימו עמם ירוממו,

כל אחד במקצועו רוח חיים יפיח,
בבנותו לו בית הריסות עמנו יקוממו.
)אורות הראי"ה(

 

יום הרב קוק יתקיים בע"ה במוסדות החמ"ד זו השנה השנייה, בי"ט מרחשוון התשע"ח.

שבעים שנה  עם תחילת שגרת החורף, אחרי החגים, התלמידים ימצאו את עצמם לראשונה בתוך חגיגות 
לישראל. זה יקרה לכל התלמידים בישראל, ובמוסדות החמ"ד ידגישו גם את מימוש חזון הנביאים במדינה.

מה תלמיד או תלמידה אמורים לעשות מול שבעים שנה שנופלות עליהם פתאום? איך הם קשורים לכל המדינה 
הגדולה הזאת, ואיך היא קשורה לעולם שלהם ולמה שמעסיק אותם? לשם כך בא לעזרתנו הראי"ה קוק. 

זה  ולמען המדינה שבדרך.  ישראל,  יהודי לפעול בדרכו למען עם  כל  עוד לפני קום המדינה, עודד הרב קוק 
התבטא בין השאר במסע המושבות, שיצא לדרך בי"ט מרחשוון, מתוך אמון בתרומתו האישית של כל פרט 
לכלל. הרב קוק חיזק כל פועל בשדה, עודד כל מורה בבית הספר, דחף כל לומד תורה, העריך כל אמן ושיבח כל 
נער שעסק בפעילות גופנית. לאורו מסוגל כל אדם, כולל כל תלמיד, להבין אילו כוחות אדירים יש בו. כמה הוא 

משמעותי עבור המדינה, וכמה הוא חשוב באופן כללי.

במהלך יום הרב קוק, ננסה להנגיש לתלמידים את העצמת הפרט כחלק מהמדינה. לא נצטט להם פסקאות, 
לא נעביר להם שיעורים באורות התשובה, נוכל לספר להם מעט על ימי המדינה שבדרך – אבל גם בזה לא 
נאריך. נתמקד בעיקר בדרכו, ברוח הגדולה של האמון בפרט. בהשראתו של הרב קוק, נעזור לכל אחד לגלות 
את הכוחות האישיים שלו. זה שגר בעיר וזה שביישוב, זה שאביו עובד בחקלאות וזו שאמה היא בכירה בחברת 
היי-טק, זה שאוהב ספורט וזאת שמשוגעת על מוזיקה – כל אחד מהם לא רק מממש את עצמו, אלא גם בונה 

את העם והמדינה. 

דע את עצמך, ואת עולמך, דע את הגיוני הלב שלך, ושל כל הוגה וחושב. מצא את מקור החיים שבקרבך, 
ושממעל לך, שמסביבך... עלה למעלה עלה, כי כח עז לך, יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים. אל תכחש 

בם, פן יכחשו לך; דרש אותם, וימצאו לך מיד. 

)אורות הקודש א, סד(     
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מה שלומדים, ומה שמתפללים, ומה שעוסקים בישובו של עולם, בין בדברים המוכרחים לאדם ולבריות לקיומם 
המצומצם, בין בדברים העשויים להרחיב דעתו של אדם ולשפר את חייו, הכל עולה לאגודה אחת, לחטיבה 

אחת, להשלים את התיקון הכללי של העולם כולו... )אורות הקודש ג, קב(

שלום וברכה!

תודה רבה על השתתפותך במיזם יום הרב קוק, ויישומו אצלך בכיתה.

יום הרב קוק – י"ט במרחשוון – מתקיים במוסדות החמ"ד זו השנה השנייה, והפעם בסימן יש לך כנפי רוח – ערכו של 
הפרט במדינה )כחלק משנת ה-70 לישראל בחמ"ד ובמערכת החינוך בכלל(.

הסרט שהופק לבתי הספר היסודיים, במיוחד עבור יום הרב קוק, עוסק בזיהוי הכוחות האישיים של כל אחד, וביכולת 
לרתום את הכוחות למען האחרים. הוא נוגע גם בדמותו של הרב קוק שהרבה לעסוק ברעיונות אלה ואף עודד את אנשי 

דורו, מייסדי המדינה שבדרך, להאמין בגודל נשמתם ומתוך כך ביכולותיהם האדירות. 

בעקבות הסרט מומלץ לנהל דיון בכיתה. שאלות ונושאים אפשריים:

מי אמר שיש בתוכי כוחות גדולים? אולי לאחרים יש ולי אין?  -

איך מצליחים בחיי היומיום, כל אחד עם המשימות והבעיות שלו, להשתמש בכוחות שנמצאים עמוק בתוכנו?  -

מה אפשר לעשות עם הכוחות הגדולים שלנו, בשביל עצמנו ובשביל העם והמדינה?  -

אפשרות נוספת היא לבקש מהתלמידים לכתוב, לומר או אפילו להציג – מה הרב קוק היה אומר עליהם אילו היה פוגש 
אותם. אילו כוחות גדולים הוא היה מוצא בי? איך הוא היה מציע לי לפתור את הבעיות שלי, ואולי אפילו את הבעיות 

של המדינה?

תודה ובהצלחה!

דע את עצמך, ואת עולמך, דע את הגיוני הלב שלך, ושל כל הוגה וחושב. מצא את מקור החיים שבקרבך, 
ושממעל לך, שמסביבך... עלה למעלה עלה, כי כח עז לך, יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים. אל תכחש 

בם, פן יכחשו לך; דרש אותם, וימצאו לך מיד.

)אורות הקודש א, סד(     


