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ועוד דרש הרב צבי יהודה בשבח עבודת המידות:

 ]...[ ‘דרך ארץ קדמה לתורה’  הן הקדמה למתן תורה.  ישראל  “מידות אלו של 
]...[ המידות הן  מידות קודמות למצוות, הדרך ארץ המוסרי קודם ויסוד לתורה 
יסוד אופי האדם. אחר כך אמיתתן של מידות מתבררת מתוך התבוננות  עצם 

בתורה, במידותיו של הקב”ה”.
)“שיחות הרב צבי יהודה”, פרשת “וירא”, סדרה ב’ סעיף 12(

“המידות הן הכנה לקבלת התורה, הן שמכשירות אותנו לקבל תורה ]...[ ‘האלוקים 
עשה את האדם ישר’, וישרות זו באה לידי ביטוי באהבה ]...[ אהבה היא בריאות, 
היא נורמליות ]...[ קודם כל צריך להיות ישר, ישר בדברים שבין אדם לחברו. ועל 

גבי זה אפשר לבנות צדקות”.
)“מתוך התורה הגואלת”, חלק א’, עמ’ ז(

מגמה  מתוך  לאורו,  ונצעד  יהודה  צבי  הרב  של  במידות  נתמקד  זו  בהפעלה 

לאמץ ולו מקצת מהנהגותיו.

רציונל:
הרב צבי יהודה הדגיש פעמים רבות את חשיבות העבודה על המידות. מסופר 

על הרב שפעם צעיר התריס מולו: “אני לא דתי!”. חייך אליו הרב ושאלו: “מה זה 

דתי?”, השיב הצעיר: “דתי זה ללכת לבית הכנסת, לחבוש כיפה, ללבוש ציציות 

ולשמור שבת”. השיב הרב בחיוך: “לא זה דתי”. השתאה הבחור: “אז מה זה 

להיות דתי?”. השיב הרב בהחלטיות: “דתי זה להיות ישר”.

יְַשרּות. יושר זה הבסיס  משפט זה מתמצת את גישתו של הרב צבי יהודה - 

למידות טובות ולקיום מצוות. בגישה זו המשיך הרב צבי יהודה את דרכו של 

אביו, הרב אברהם יצחק הכהן קוק: 

יש  אהבה.  וריבוי  אמונה  ריבוי  דברים:  בשני  צורך  שיש  מדגיש  היה  ז”ל  “אבא 
גדולה, השקפת  היא חכמה  יש להרבות בהם. אהבה  לכן  עכשיו מחסור בהם, 

עולם גדולה וטהרת נפש גדולה”.
)“שיחות הרב צבי יהודה”, מספר 7, סעיף 11(
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מטרות: 
לברר עם המשתתפים את החשיבות הרבה שייחס הרב צבי יהודה לעבודת   .1

המידות.

להכיר למשתתפים את מידותיו והנהגותיו הטובות של הרב צבי יהודה.  .2

ישראל  אהבת  טובות,  מידות  לעצמם  לאמץ  המשתתפים  את  לעודד   .3

והתנהגות סוג “א’-א’” של אהבה ואמונה.

קהל היעד: כיתות א’-ג’

עזרים:
נספח 1 א’-ד’: הרב צבי יהודה “מתקן” הצגות, עותק אחד מכל דף משימה

נספח 2: “להרבות באהבה”, כמספר הקבוצות
נספח 3: “חבורת “א’-א’”, כמספר הקבוצות

אביזרים להצגות 

מהלך ההפעלה:

שלב א - מליאה: להרבות בשני ה”אל”פים”
המנחה יכתוב על הלוח את דבריו של הרב צבי יהודה: “יש להרבות בשני  	0

האל”פים”.

שאלות לדיון:

מהי לדעתכם כוונת משפט זה?   .1

מה לדעתכם עשויים להיות שני האל”פים? ]אחדות, אורייתא )תורה(, אנחנו   .2

)שותפות(, אהדה, אחים, אבא, אימא, אפשרי ועוד[

המנחה ירשום על הלוח את המשפט המלא: “יש להרבות בשני האל”פים  	0

- אהבה ואמונה”, וידגיש כי בפעילות זו נציג דרכים להרבות “אהבה”.

שאלה לדיון:

מהי לדעתכם אותה אהבה שבה יש להרבות?   .1

לאיזה סוג אהבה התכוון הרב צבי יהודה?  .2

המנחה יקריא באוזני המשתתפים את הסיפור שלהלן:  	0

פעם הגיע לרב בחור עם מראה חיצוני דוחה. הרב קיבלו בשמחה ודיבר 

אתו ארוכות.

כך  כל  להקרין  מסוגל  הוא  כיצד  הרב  את  שאלו  הבחור,  שיצא  לאחר 

הרב:  ענה  נעים.  ולא  מוזר  כך  כל  שנראה  מישהו  כלפי  אהבה  הרבה 

העוטפות הקליפות  כל  את  ורואים  כזה  בחור  על  מסתכלים   “כאשר 

אותו - שיער, שרשראות, מראה חיצוני מרחיק  - הדבר מעכב את היכולת 

לאהוב אותו. אולם אני אינני מסתכל כלל על הקליפות. אני מסתכל לתוך 

וכך אין קליפות המונעות ממני  ולאור שבו,  תוכו של האדם, לטוב שבו 

לאהוב אותו”.
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שלב ב - קבוצתי: הרב צבי יהודה “מתקן” הצגות
המנחה יחלק את המשתתפים לארבע קבוצות, ייתן לכל קבוצה דף משימה 

שונה )נספח 1 א’-ד’(, ויבקש מהם לבצע את המשימות.

שלב ג - מליאה: התנהגות סוג “א’-א’”
המנחה יבקש מחברי הקבוצות להציג את ההצגות )הצגת טעות, הסיפור על 

הרב צבי יהודה וההצגה המתוקנת(, ולהציג בפני המליאה את הדרכים שבהן 

אפשר לתקן בעיה זו.

הרב צבי יהודה חזר ואמר וביקש להרבות באהבת ישראל. 

אהבת ישראל לא הייתה משהו חיצוני עבורו - היא בערה בו. 

הוא אהב כל יהודי עם כל הלב.

שלב ד - קבוצתי: לחיות בסביבה מתוקנת יותר
המנחה יחלק את המליאה לקבוצות קטנות בנות 4-3 משתתפים, ייתן להם  	0

ויבקש  א’-א’”,  “חבורת  ופתק   ,)2 )נספח  אהבה”  “להרבות   - משימה  דף 

מהם לבצע את המשימות המצורפות.

המנחה יחלק למשתתפים את נספח 3, חבורת א’-א’. 	0

שלב ה - מליאה: )ביום שאחרי(
המנחה יבקש מנציג כל קבוצה להציג את הרעיון שלהם ולספר חוויות לאחר 

ביצוע המשימה.
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נספח 1א’: הרב צבי יהודה “מתקן” הצגות - דף משימה קבוצתי
לפניכם שתי הצגות וסיפור על אודות הרב צבי יהודה. קראו את ההצגות ואת הסיפור:

קיימו דיון קצר:

בבנק  להשתמש  )אפשר  הטעות?  בהצגת  טובה  הלא  ההתנהגות  מהי   .1

המילים: זלזול, אדישות, חוסר אכפתיות, יחס לאחר, יחס לשונה, התחשבות, 

חוסר כבוד(

האם מצב זה של השלכת ניירות ואי הרמת כיסאות זר לכם?  .2

הציעו דרכים לתיקון המצב במידת הצורך.  .3

ערכו חזרות לקראת הופעה של הצגה ראשונה, סיפור והצגה שנייה.  .4

הצגת טעות

תלמיד א: סוף סוף נגמר יום הלימודים!

תלמיד ב: כן, היה ארוך )מפיל דפים קרועים על הרצפה(.

תלמיד א: יאללה, בוא להסעה.

תלמיד ב: אין לי כוח להרים כיסא, בשביל מה יש מנקה?

תלמיד א: צודק! אנחנו ממהרים, ובשבילו - זו העבודה!

- סוף -

הצגה “מתוקנת”

תלמיד א: סוף-סוף נגמר יום הלימודים!

תלמיד ב: כן, היה ארוך )מרים דפים קרועים מהרצפה(.

תלמיד א: יאללה, בוא להסעה.

תלמיד ב: רגע, צריך להרים כיסא, שהמנקה לא יצטרך להתאמץ.

תלמיד א: צודק! למרות שאנחנו ממהרים, נרים - הוא ישמח!

תלמיד ב: רגע, יש עוד כיסא בכיתה שלא הרימו )הולך, מרים(.

תלמיד א: אתה תלמיד א’-א’! )טופח על השכם של חברו(.

- סוף -

סיפור 

יהודה ראה כרטיסי נסיעה של אוטובוס על הרצפה, היה  כשהרב צבי 

מרימם בעצמו בלא לחשוב שזו פחיתות כבוד עבורו, או שזה לא נאה 

למעמדו בתור ראש ישיבה. בדרך זו הוא חסך למנקה לטרוח ולהרים.
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סיפור 

של  היום-יום  לפרטי  נכנס  יהודה  צבי  הרב  רעים:  ואהבת  ארץ  דרך 

המודעות  בלוח  לחברו.  אדם  בין  מצוות  את  הדגיש  ובעיקר  תלמידיו, 

בישיבה תלה פתקאות כתובות בכתב ידו. באחת הפתקאות היה כתוב 

כך: “ב”ה, בין 2:30 ל-3:30 בצהריים היא שעת מנוחה לזקוקים לכך, וראוי 

ואהבת רעים להתאמץ שלא להפריע בשיחות  והגון ממידת דרך ארץ 

בקול רם. כולי שלכם, צבי יהודה הכהן קוק”.

נספח 1ב’: הרב צבי יהודה “מתקן” הצגות - דף משימה קבוצתי
לפניכם שתי הצגות וסיפור על אודות הרב צבי יהודה. קראו את ההצגות ואת הסיפור:

הצגת טעות

בשקט  להיות  בבקשה  שעה,  חצי  לנוח  הולכת  אני   אימא: 

)נכנסת לחדר, סוגרת את הדלת(.

ילד א: אוף, איזה משעמם! בוא נשחק בכדור!

ילד ב: )מתחיל לכדרר(.

אימא )מהחדר(: חמודים, הכדור מפריע לי!!!

הילדים מפסיקים.

ילד ב: רוצה לשמוע שירים?

ילד א: כן! )מכניס דיסק, שומעים בווליום חזק(.

אימא )מהחדר(: ילדים!!! בבקשה לכבות!!! 

ילדים: מכבים. יושבים מבואסים.

- סוף -

הצגה “מתוקנת”

אימא: אני הולכת לנוח חצי שעה, בבקשה להיות בשקט )נכנסת 

לחדר, סוגרת את הדלת(.

ילד א: בוא נשחק בכדור!

ילד ב: מה פתאום, זה יעיר את אימא!

ילד א: אבל משעמם לי!!!

ילד ב: זוכר את הסיפור על הרב צבי יהודה?

ילד א: טוב, אז רק נשמע מוזיקה.

ילד ב: לא, צריך משהו שקט. בוא נרכיב פאזל!

)הולכים לארון, יושבים יחד, מרכיבים פאזל(.

ילד ב: אתה אח סוג א’-א’!

- סוף -

קיימו דיון קצר:

בבנק  להשתמש  )אפשר  הטעות?  בהצגת  טובה  הלא  ההתנהגות  מהי   .1

המילים: זלזול, אדישות, חוסר אכפתיות, יחס לאחר, יחס לשונה, התחשבות, 

חוסר כבוד(

האם מצב זה של הפרעה למנוחה זר לכם?  .2

הציעו דרכים לתיקון המצב במידת הצורך.  .3

ערכו חזרות לקראת הופעה של הצגה ראשונה, סיפור והצגה שנייה.
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נספח 1ג’: הרב צבי יהודה “מתקן” הצגות - דף משימה קבוצתי
לפניכם שתי הצגות וסיפור על אודות הרב צבי יהודה. קראו את ההצגות ואת הסיפור:

סיפור - בלי מחיצות:
כשהרב צבי יהודה היה מאושפז בבית החולים “הדסה עין כרם” 

ניתן לו חדר נפרד. לאחר זמן מה התברר שלחולה אחר לא נמצא מקום 

במחלקה, ורק בחדרו של הרב הייתה מיטה פנויה.

צוות בית החולים חשב לשכן את האיש בחדר של הרב צבי יהודה, אבל 

מפאת כבודו של הרב רצו לשים וילון בתור מחיצה בין האיש לרב. הרב 

צבי יהודה הסכים להכנסת החולה, אך התנגד להנחת המחיצה, באומרו: 

מיטתו ליד  החולה  את  השכיבו  כך  יהודים”.  בין  מחיצות  עושים   “אין 

של הרב.                                     )הרב יוסף בדיחי, אשר היה משמשו של הרב(

הצגת טעות

מורה: תלמידים, אנחנו מבצעים כעת החלפת מקומות.

כל הילדים )בלגן(: יש! אוף! מה? למה? איזה יופי! באסה!

מורה: חיים, אתה עובר ליד רמי.

חיים: מה? אני? בחיים לא!!!

מורה: חיים...

חיים: המורה, אני לא מוכן לשבת ליד הילד הזה!

מורה: אין לך ברירה.

חיים )קם באי חשק, הולך בפרצוף כועס, מתיישב. מיד מסמן קו 

מפריד על השולחן(.

- סוף -

הצגה “מתוקנת”

מורה: תלמידים, אנחנו מבצעים כעת החלפת מקומות.

כל הילדים )בלגן(: יש! אוף! מה? למה? איזה יופי! באסה!

מורה: חיים, אתה עובר ליד רמי.

חיים: המורה, את יודעת שאנחנו לא כל כך חברים...

המורה: ואתה זוכר את הסיפור על הרב צבי יהודה...

חיים: )קם בחיוך, מתיישב ליד רמי, מציע לו להשתמש בטושים 

שלו(.

רמי )מבסוט(: אתה חבר א’-א’!

- סוף -

קיימו דיון קצר:

מהי ההתנהגות הלא טובה בהצגת הטעות? )ניתן להשתמש בבנק המילים:   .1

זלזול, אדישות, חוסר אכפתיות, יחס לאחר, יחס לשונה, התחשבות, חוסר 

כבוד(

האם התנהגות זו של דחיית חבר זרה לכם?  .2

הציעו דרכים לתיקון המצב במידת הצורך.  .3

ערכו חזרות לקראת הופעה של הצגה ראשונה, סיפור והצגה שנייה. 
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קיימו דיון קצר:

מהי ההתנהגות הלא טובה בהצגת הטעות? )ניתן להשתמש בבנק המילים:   .1

זלזול, אדישות, חוסר אכפתיות, יחס לאחר, יחס לשונה, התחשבות, חוסר 

כבוד(

האם מצב זה של תפיסת מגרש למשחק בכוח מוכר לכם?  .2

הציעו דרכים לתיקון המצב במידת הצורך.  .3

ערכו חזרות לקראת הופעה של הצגה ראשונה, סיפור והצגה שנייה.

סיפור 

פעם הגיע אל הרב צבי יהודה אדם שאינו שומר תורה ומצוות. אותו אדם 

הרגיש לא בנוח לשבת מול הרב בלי כיפה, והתנצל בפניו.

ענה לו הרב: “אני כלל איני מסתכל על הראש, אני מסתכל על הלב, ולך 

יש לב יהודי חם!”. 
)הרב יוסי ארציאל(

נספח 1ד’: הרב צבי יהודה “מתקן” הצגות - דף משימה קבוצתי
לפניכם שתי הצגות וסיפור על אודות הרב צבי יהודה. קראו את ההצגות ואת הסיפור:

הצגת טעות

ילד א: בואו נתפוס את המגרש!

)שני ילדים רצים. פתאום מגיעים ילדים מכיתות אחרות(

ילד א: אנחנו תפסנו את המגרש!

ילדים מכיתות אחרות: לא משנה מי תפס, עכשיו זה שלנו!!!

ילד א: אתם בכלל לא מהכיתה שלנו!

ילדים מכיתות אחרות: בואו שחקו מולנו, נראה אתכם, פספוסים!

ילד א: לא רוצה! אתם לא משלנו!

ומתחילים  כדור  מביאים  בבוז.  צוחקים  אחרות:  מכיתות  ילדים 

לשחק במגרש.

- סוף -

הצגה “מתוקנת”

ילד א: בואו נתפוס את המגרש!

)שני ילדים רצים. פתאום מגיעים ילדים מכיתות אחרות(

ילד א: רוצים לשחק אתנו?

ילדים מכיתות אחרות: אנחנו? אתכם? למה מה קרה?

ילד א: מה הבעיה?

יא  בשנייה,  אתכם  נקרקס  אנחנו  אחרות:  מכיתות  ילדים 

פספוסים.

ילד א: לדעתי אין הבדל, כולנו יהודים וכולנו מאותו בית-ספר.

ילדים מכיתות אחרות: אתה ילד א’-א’!

)נותנים כיפים, מתחילים לשחק(.

- סוף -
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נספח 2: להרבות באהבה - דף משימה קבוצתי

לפניכם ארבע הצעות לפעולה כדי להרבות אהבת ישראל בכיתתכם ובבית 

ספרכם.

קראו את ההצעות הללו.

להרבות אהבה...
עליכם לדאוג שבסוף היום הכיתה תהיה נקייה ומסודרת: לוח מחוק, כיסאות 

מורמים, רצפה לאחר טאטוא. על הלוח לכתוב למנקה: “מעריכים מאוד את 

עבודתך! נעים לנו בבוקר להיכנס לכיתה, ומקווים שגם לך יהיה נעים להיכנס 

אלינו לכיתה היום”.

אל הלוח להצמיד את הפתק של חבורת “א’-א’”.

להרבות אהבה...
עליכם להכין למזכירה שלט או כמה שלטים מאירי עיניים: 

על  לשמור  נא  להתרכז.  וצריכה  אני בטלפון  כרגע  לכם, אבל  לעזור  “אשמח 

השקט!”

הפצע/  את  לי  שחבשת  הביתה/  להתקשר  לי  שנתת  על  למזכירה  “תודה 

שהשאלת לי עט” וכו’

את השלט יש לתלות ליד מקום מושבה של המזכירה, בצירוף פתק של חבורת 

“א’-א’”.

להרבות אהבה...
עליכם להביא לשומר כוס מים קרים, רצוי בצירוף משהו טעים )עוגייה, ֵפרות 

חתוכים, אבטיח וכו’(. למשלוח צרפו פתק של חבורת “א’-א’”.

להרבות אהבה
עליכם “לתפוס” את המגרש או לחכות לתורכם, אבל במקום לשחק רק עם 

חבריכם או ילדים מכיתתכם - עליכם לשתף גם ילדים מכיתות אחרות.

לכל מי שמשתתף עליכם להביא את הפתק של חבורת “א’-א’”.

הציעו רעיון חמישי.

בחרו רעיון אחד מתוך החמישה ופעלו כדי ליישמו.

.
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נספח 3: חבורת א’-א’, אהבה ואמונה

לכבוד: 

אנו לומדים על הרב צבי יהודה קוק זצ”ל.

הרב הדגיש כי צריך להרבות בשני האל”פים אהבה ואמונה.

לכן היום אנו מרבים באהבת ישראל!

על ידי כך אנחנו מגבירים את אהבת ישראל!    

בברכה, תלמידי כיתה  מאת חבורת א’-א’   


