המפתח לחדרי .כאן תמצא שולחן וכסאות לך
ולחברותא שלך ,ספרים כיד המלך והעיקר-
שקט! אתה מוזמן לכאן בכל עת שתחפוץ!"

תחנה :מסלול מכשולים ,עוברים בזוגות בין נ"צ בהן יש משימות
קטנות שעל הבנות לבצע ,כאשר אחת עם עיניים עצומות והיא
אחראית על הביצוע ,והשניה מובילה ,מותר לה לדבר אך לא
לבצע .לאחר מכן נעבד עם מעבירת התחנה -נדבר על נתינה,
ועל התחושה אותה חווה המקבל כאשר אני נותנת לו ,וכיצד
נוכל לתת באופן הטוב ביותר ,כמו הרב נריה.
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בתאריך פטירתו של הרב חרל"פ ,י"ט בכסלו,
הזמין הרב נריה את בנו ,הרב פתחיה ,ללמוד
ביחד מכתבי הרב חרל"פ" .על מה תרצה
שנלמד ,אבא?" שאל הרב פתחיה" .על
קדושת התורה" ,ענה הרב נריה בהחלטיות.
הרב פתחיה הביא את אחד מספרי הרב
חרל"פ ופתח אותו בעמוד אקראי .כותרת
העמוד היתה "על קדושת התורה" .הרב
פתחיה הנדהם החל לקרוא מתוך הספר .הרב
נריה שכב והקשיב ,עד שלפתע החל לצעוק:
"קדושה אני מבקש .קודש הקודשים אני
מבקש .תנו לי קדושת ארץ ישראל ,תנו
קדושת אהבת ישראל!"

תחנה :קישוט מגנט.
חווינו תוכן משמעותי ,ודיברנו על
נקודות חשובות הנוגעות לחיים של
החניכות .מומלץ מאוד לעשות
איסוף עם החניכות בסוף המסע
ולדבר על מה שלמדנו ,נקודה שאני
לוקחת איתי מתוך דמותו של הרב
נריה וכו‘.

פעילות בקטנה
הוא והיא

א .הוא  -שלושה כאלה קיימים בשנה ועולים בהם לירושלים ,היא  -מסרה ידיעות לאוייב
)רגל ,ריגלה(
ב .הוא  -שם נוסף לחג הסוכות ,היא  -התכנסות של אנשים )אסיף ,אסיפה(
ג .הוא  -מארבעת המינים ,היא  -שמה הנוסף של אסתר במגילה )הדס ,הדסה(
ד .הוא  -לפני הלילה ,היא  -צומחת בגדות נחלים ואותה מברכים בסוכות )ערב ,ערבה(
ה .הוא  -הזכר ביונים ,היא  -את שמחתה חוגגים בסוף חג הסוכות )תור ,תורה(
ו .הוא  -נעים זמירות ישראל ממלכי ישראל שמבקר לפי המסורת בסוכה ,היא  -קרובת
משפחה )דוד ,דודה(

חידון א-ב

א -יש בו טעם וריח אתרוג
ב -מעמד הנהוג בימינו שנעשה בכותל בחול המועד ברכת כהנים
ג -ממעין זה הביאו את המים לניסוך המים גיחון
ד -מהאושפיזין דוד
ה -דומה לעיניים הדס
ו -הפרשה היחידה שנקראת בשלמותה בחג וזאת הברכה
ז -טעם למצוות סוכה זכר לענני הכבוד
ח -מנהג שנוהגים זכר למצוות ערבה במקדש חביטת ערבות
ט -בסוכה כשרה הגובה המינימלי הוא עשרה כאלה טפחים
י -פירוש המילה ניסוך יציקה
כ -כל יום הקריבו  14כאלה כבשים
ל -דומה לאדם שיש בו תורה אך ללא מעשים טובים לולב
מ -התוכן שלו משתנה בכל יום מימות החג מוסף
נ -שמחת בית השואבה היא זכר ל ...ניסוך המים
ס -אסור להכינו מחומר המקבל טומאה סכך
ע -מה מברכים על ארבעת המינים? על נטילת לולב
פ -איחול שנהגו יהודי אשכנז לאחל בהושענא רבא פתקא טבא
צ -כינוי הסוכה בזוהר צילא דמהמנותא
ק -מגילה הנקראת בשבת חוה"מ סוכות קהלת
ר -מותר שלא כל הגוף ימצא בסוכה העיקר ש ...ראש
ש -האושפיזין שנהוג רק בחו"ל שלמה
ת -נאספת בתקופה זו תבואה

ימני דרך
מדריכה יקרה!

השנה נעסוק בכוחנו וברצוננו להיות אנשים גדולים .כחלק מנושא זה ,אנו
זוכות לעבור את המסע בעקבות הרב נריה ,גדלותו התבטאה גם במעשיו
הגדולים -הקמת עולם של תורה בדרכו של הרב קוק ,הקמת אולפנות
וישיבות ,וגם במעשיו הקטנים -ביחסו לילדים ,לתלמידים ,לארץ ובכלל .המסע
נותן בע"ה תוכן משמעותי ,אך האופן בו תוכן המסע יעבור לחניכותיך תלוי
בך .בידיך הכוח לתת להן חווית מסע משמעותי הנוגע לחייהן .תעברי על
הדברים מראש ,תהיו שותפות בתחנות ,ובע"ה נעשה ונצליח!

על המקום
כְ ּפַ ר-הָ ר ֶֹא"ה הוא מושב הקרוי על שמו של הרב
אברהם יצחק הכהן קוק .בשנת ה'ת"ש ) (1940הקים
הרב משה צבי נריה את ישיבת בני עקיבא כפר הרא"ה,
מתוך רצון לחזק את הנוער הדתי ולבסס את אהבת
התורה ואת האמונה ,בדרכו של הרב קוק .הישיבה
שהתחילה עם  13תלמידים הלכה ושגשגה ,ורבים
מתלמידיה הפכו לתלמידי חכמים שברבות הימים
הקימו אולפנות וישיבות נוספות ההולכות בדרך זו .כך
הפכה ישיבת כפר הרואה ל‘אם ישיבות בני עקיבא‘,
והרב נריה היה ל"אבי דור הכיפות הסרוגות".
במהלך המסלול נלך במקביל לנחל אלכסנדר ,הקרוי
כך על שמו של המלך אלכסנדר ינאי שהיה מלך מבית
חשמונאי וכבש את האזור שבו זורם הנחל .נגיע גם
לגשר הצבים ,חפשו את הצבים בתוך הנחל!

פעילות המסע
ישנן חמש תחנות במהלך
המסלול ,כאשר כל תחנה
מתייחסת לסיפור אחד על הרב
נריה .עליכן לספר את הסיפור
לחניכות ,לגשת לתחנה
המתאימה ובסיום הפעילות
בתחנה תעבדו את החוויה עם
מעבירת התחנה.
מומלץ לחשוב מראש איך לספר
את הסיפור באופן שהכי יעניין
את החניכות שלכן.
למשל -הצגה ,חלוקת שורות הקראה ,לתת לחניכות
להציג בפנטומימה בזמן הסיפור וכו.
הסיפורים מובאים מתוך "גדולי האומה לילדי
ישראל -מחנך לדורות" ,מאת נועם ושירה ונגרובר,
בהוצאת דברי שיר.
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השביל עליו היה הרב נריה עולה אל הישיבה
ויורד ממנה ,היה מלא מחטי אורן שנשרו
מעצי החורשה הסמוכה .בכל פעם שעבר הרב
בשביל ,היה מתכופף ,מרים מחט אחת של
אורן ,ומניח אותה אחר כבוד בפח האשפה .כך
בכל פעם מחדש-היה מפנה מחט אחת מתוך
רבבות המחטים שעל השביל .יום אחד,
החליט אחד התלמידים לשאול את הרב נריה
לפשר העניין .הרב חייך וענה" :המחט האחת
הזו שוב לא תהיה עוד על השביל."...

תחנה :זכרון צבעים .יש קרש עליו מצוירת דוגמה .כל חניכה
תקבל קרש בצבע אחר ,וכולן יחד יצטרכו ליצור את הדוגמה,
כשהדוגמה לא אצלן .לאחר מכן נעבד עם מעבירת התחנה-
על הכוח של מעשים קטנים ליצור מהפכה גדולה ,ועל היחס של
הרב לפרטים הקטנים.
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באחד הימים הבחין מאיר בתור ארוך
המשתרך בכניסה לבית המדרש" .מה זה?"
שאל מאיר את חברו ,ידידיה" .כך זה בכל
שנה בערב יום הכיפורים .הרב נריה מברך כל
תלמיד ומחלק לו סוכריה .אפילו הרבנים
מחכים בתור לקבל ברכה מראש הישיבה!
הרי בערב יום הכיפורים ראוי להרבות
באכילה ,לא? חוץ מזה ,הוא רוצה לזכות
ולענות אמן לכל הברכות לקראת היום
הקדוש! קדימה ,הצטרף גם אתה לתור!" .הרב
חילק את הסוכריות במשך כל הבוקר .לפתע
צדה את עינו ילדה קטנה ,בתו של אחד
הר"מים ,שעמדה נבוכה בקצה המסדרון .גם
היא רצתה סוכריה ,אך היתה נבוכה להצטופף
בין הרבנים והתלמידים הבוגרים .הרב סימן
לה באצבעו והזמינה אל ראש התור .בחיוך
גדול העניק לה סוכריה ואיחל גם לה" :שנה
טובה ומתוקה!"

תחנה :נשחק מסירות עם הרבה כדורים ,נתחיל עם כדור אחד
ולאט לאט נוסיף .כל חניכה תספור כמה פעמים היא קיבלה
את הכדור .לאחר מכן נעבד עם מעבירת התחנה -נתייחס
לרגישות של הרב ולתשומת ליבו לפרטים הקטנים ,והיכן
נפגשנו בכך בתחנה.
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בוקר אחד כינס הרב נריה קבוצה של
תלמידי כיתה י"ב וביקש" :זכינו ,וגל עליה
גדול הגיע ארצה לאחרונה .קבוצת נערים
מתוכם מתעניינת ללמוד בישיבתנו .הם יגיעו
לביקור בהמשך היום ויישארו כאן כמה ימים.
אנא ,דאגו עבורם לקבלת פנים חמה!" יונתן,
תלמיד בכיתה י"ב ,שאל את הרב" :והיכן
יישנו האורחים?" "מה זאת אומרת? יישנו
יחד אתכם בחדריכם כמובן! האם תוכלו

להביא מזרנים מהמחסן של הישיבה?" "בטח,
אשמח להביא עבורם מזרנים!" אמר יונתן.
"אני חושב קצת אחרת ,יונתן "...העיר הרב
נריה בחיוך" .המזרנים אינם בשביל האורחים,
אלא בשבילכם .אל האורחים אנחנו
מתייחסים כמו אל בני מלכים! הם יישנו על
המיטות ,ואני בטוח שאתם ,בני הישיבה,
תסתדרו גם עם מזרן על הרצפה"...

תחנה :כל חניכה תקבל מילה מתוך משפט שתודבק על גבה.
על החניכות לסדר את המילים למשפטים בעלי משמעות.
המשפטים יעסקו בנושא נתינה מכל הלב.
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נדב היה ילד כבד שמיעה שהתחיל ללמוד
בישיבת כפר הרואה .עד כה ,בעיית השמיעה
לא מנעה ממנו שום דבר .אך כעת ,כשישב
בבית מדרש הומה תלמידים ,כולם למדו
בקול והרעש הפריע לו .נדב ביקש מחננאל
שוב ושוב שיחזור על דבריו כדי שיצליח
להבין .לקראת הצהריים היה נדב מותש
מהנסיונות לשמוע ולהבין את חברו .הרעש
וההמולה הפריעו לנדב להתרכז יום אחרי
יום ,ונדב החל להתייאש" :אולי הישיבה לא
מתאימה לי כל כך "...הרהר בצער .נדב החליט
להתייעץ עם ראש הישיבה .הוא ניגש אל הרב
נריה ודפק בשקט" .בבקשה!" קרא הרב נריה
וקידם את פניו בחיוך רחב .נדב התיישב מולו
והתחיל לספר כמה התרגש להגיע סוף סוף
לישיבה וכמה הוא נהנה מלימוד התורה
ומהאווירה בישיבה .לבסוף תאר את הקושי
הגדול ללמוד בבית המדרש הרועש .כשסיים
לדבר נשא עיניים שואלות אל הרב" .מה
הבעיה?" ענה הרב נריה בפשטות" .הרי לך
מפתח!" אמר והגיש לנדב מפתח קטן" .זהו

