
עלה למעלה על ה

מערך לבתי ספר יסודיים

"כל מה שעושה יהיה הכל דברי מצותו ורצונו, ויבקש בהם את שמו ית', כשישתדל בכל 
שכלו וכחותיו לעשות את מה שהוא עושה בתכלית השלמות בכל צדדי השלמות, ונמצא 

 שהוא יודע את השם יתברך בכל הדרכים" 

)מוסר אביך ב', ב'(

שלום וברכה,
תודה רבה על השתתפותך במיזם יום הרב קוק, ויישומו בכיתתך.

יום הרב קוק- י"ט במרחשוון- מתקיים במוסדות החמ"ד זו השנה השלישית, והפעם בסימן "דרוש אותם"- 
ערך החיפוש אחר משמעות הפעולות אותן אנו עושים.

הסרט, שהופק לבתי הספר היסודיים במיוחד עבור יום הרב קוק, עוסק בחשיבות החיפוש אחר משמעות 
הפעולות שאנו עושים, בהבנה כי המעשה לא נמדד בהכרח בתוצאות, כי אם בהשקעה במציאות הקיימת, 

בראיה כי השלב בו אנחנו נמצאים הוא ערך בפני עצמו- הוא רצונו יתברך והחיפוש עצמו הוא עצמו ההתגלות 
האלוקית.

סיום הסרט מהווה את המסר העיקרי של דברי הרב.

ניתן לצלם/ להקריא לתלמידים שוב את קטע הסיום )בדף המצורף(.  

בעקבות הסרט מומלץ לנהל דיון בכיתה. 

שאלות ונושאים אפשריים:

 מהם הזמנים בהם אני עלול להרגיש תסכול או אכזבה מפעולות שעשיתי?

 מה חשוב לחפש בכל פעולה שאנו עושים?

 מהי הדרך בה אני יכול לגרום להתגלות אלוקית?

אפשרות נוספת היא לבקש מהתלמידים לכתוב, לומר ואפילו להציג- מה הרב קוק היה אומר לו היה פוגש 
אותם בזמן של הצלחה במשימה או בזמן של חוסר הצלחה במשימה?

תודה ובהצלחה!
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אתם יודעים ילדים יקרים, לפני כמאה שנה חי רב צדיק, שקראו לו הרב קוק, הרב ראה 
את המציאות שבה אנשים רצו להשיג דבר מסויים.. ואם הם לא הצליחו להשיג את כל 

הדבר בשלמות הם הרגישו שכל מה שעשו לא היה שווה בכלל..

זה קרה בלימוד תורה, בתפילה, בגמילות חסדים.. וכן בדברים כמו.. יישוב הארץ...

אם לא הצליחו ללמוד את כל הפרק, להתכוון בכל התפילה, לעזור בכל עת, או אפילו... 
לטעת פרדסים.. גידול פרדסים על אדמת טרשים.. הם הרגישו שלא היה שווה כל מה 

שהם עשו.

הרב היה אומר לאנשים כאלה.. אל תסתכלו רק על התוצאה.. חפשו את מציאות ה' 
במה שאתם עושים עכשיו..  תבינו.. כי בכל מה שתעשו.. ובוודאי בדברים שבקדושה.. 

אם תגייסו את כל הכוחות בעשיה ותחפשו לעשות את רצון ה'.. אתם עושים דבר 
אדיר.. אתם מגלים את ה' פה בעולם...

... לאיים נידחים או למעמקי הים לא הצלחתם להגיע.. אבל אל ההבנה העמוקה של 
דברי הרב , כלפי כל מה שתעשו בתפילה.. בלימוד.. ובמצוות... 

הצוללת מטוס... וודאי הביאה אתכם... 

לכו עם הבנה זו לכל משימה... 


