דיוקן של הרב
א
השלימו את תעודת הזהות:

שם_____________________ :
ארץ לידה_________________ :
שנת לידה_________________ :
ִהתיתם בגיל_______________ :
גדל בבית של_______________ :

דיוקן של הרבנית
ב
במסכת אבות פרק א' משנה א' כתוב:
בו ָׁדה וְׁ ַעל
עו ֵמדַ :על ַה ּת ֹו ָׁרה וְׁ ַעל ַהעֲ ֹ
עולָׁ ם ֹ
"על ְׁשל ָֹׁשה ְׁ ּד ָׁב ִרים ָׁה ֹ
ַ
ְׁ ּג ִמיל ּות חֲ ָׁס ִדים"
 .1איזה עמוד מבין עמודי התווך של העולם היה חזק במיוחד אצל
הרבנית ברכה קאפח? ___________

____________

 .2כתבו שלוש דוגמאות למעשי חסד שלה_________________ :
_____________________________________________
 .3האם הרבנית ברכה העדיפה ציבור מסוים על פני ציבור אחר?
נמקו והוכיחו__________________________________ .
 .4בכל משפט שלפניכם מסתתרת תכונה .מצאו אותה:
 הוא חס דווקא על התיש הצעיר ולא על הזקן!
 הוא טובל במעיין לפני התפילה.
 הוא פגש את לאה בהר תבור.
איך התכונות הנ"ל קשורות לרבנית ברכה? ___________
____________________

הולדת הרב
1
כיצד למד הרב לכתוב?
א .לימד את עצמו
ב .סבו לימד אותו
ג .העתיק ספרים
ד .המורה בכיתה לימד אותו
לפי סבא של הרב יוסף  -האם יש חשיבות לכתוב גם אם לא מבינים מה כותבים?
א .כן

ב .לא

איזה תחומים למד הרב אצל סבו?
א .מקרא ומשנה
ב .טבע ואסטרונומיה (מדע הכוכבים)
ג .מלאכות ספור סת"ם  -כתיבה ,עשיית הקולמוס ,עשיית הדיו ,שרטוט
ד .כל התשובות נכונות
מה עשה סבא של הרב יוסף עם כתבי יד עתיקים?
א .מכר אותם לפרנסתו
ב .העתיק אום כדי שישמרו לדורות
ג .דאג להביאם לגניזה בצורה מכובדת
ד .הניח אותם בספרייתו במקום של כבוד.

הולדת הרבנית
2
על רבי יהושע בן חנניה כתוב "אשרי יולדתו".
מסופר שאימא שלו הביאה אותו לבית המדרש כבר מגיל צעיר
כדי שילמד תורה.
איך מדרש זה קשור לרבנית ברכה? _________________
__________________________________________
לאחד מהבנים של משפחת קאפח קראו דוד .ספרו כמה פעמים
שמו מופיע בטבלה שלפניכם! ______
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נשואין
3
כתבו נכון או לא נכון .במידה והמשפט אינו נכון – עליכם לתקן אותו.
 .1הרב יוסף התייתם מאימו בעודו צעיר ואביו גידלו לבדו
________________________________
 .2סבו של הרב יוסף נפטר כשיוסף היה עוד נער צעיר
________________________________
 .3בגלל פער הדורות לא היה קשר אמיץ בין יוסף ובין סבו
________________________________
 .4הרב והרבנית היו בני דודים
________________________________
 .5הרב והרבנית היו באותו גיל
________________________________
 .6הסיבה שחיתנו אותם בגיל צעיר – כדי שליוסף יהיה איפה
לגור ועם מי לחיות לאחר פטירת סבו
________________________________

עיסוקי הרב
4
הרב קאפח אהב דברים יקרים...
מהו הדבר היקר ביותר איתו התעסק? ___________
מהו הדבר היקר השני ממנו התפרנס? ___________
איזה תכונות משותפות צריך עבור העיסוק בשני דברים יקרים אלו?
____________________________________________
רבים מגדולי ישראל עסקו לפרנסתם במקצוע נוסף חוץ מאשר
התורה .הרב קאפח היה צורף.
השלימו ליד כל רב את מקצועו לפי המילים המבולבלות.
רבי יוחנן -

דל רסן

____________

רבי יצחק –

חפן

____________

הרמב"ם –

פואר

____________

רבי מאיר  -פורס תמס ____________
רב פפא  -חובט מציע ____________

עיסוק הרבנית
5
הרבנית קאפח היתה אשת חיל במל ֹא מובן המלה.

מצאו בפיוט "אשת חיל" (משלי ל"א) לפחות  8משפטים המציינים זאת:
אֵ ֶׁשת-חַ יִל ִמי י ְִמצָ א; ו ְָרחֹ ק ִמ ְפנִ ינִ ים ִמכְ ָרּה.
ְשלָ ל ל ֹא י ְֶׁחסָ ר.
בָ טַ ח בָ ּה לֵ ב בַ ְעלָ ּה; ו ָ
גְ ָמלַ ְתהּו טֹוב וְל ֹא ָרע כֹל י ְֵמי חַ יֶׁיהָ .
ּופ ְש ִתים; ו ַַתעַ ׂש ְבחֵ פֶׁ ץ כַפֶׁ יהָ .
ָד ְר ָשה צֶׁ ֶׁמר ִ
ְתה כָאֳ נִ יֹות סֹוחֵ ר; ִמ ֶׁמ ְרחָ ק ָת ִביא לַ ְח ָמּה
הָ י ָ
יתּה; וְחֹ ק ְל ַנ ֲער ֶֹׁתיהָ .
ו ַָת ָקם ְבעֹוד לַ יְלָ ה ו ִַת ֵתן טֶׁ ֶׁרף ְלבֵ ָ
ז ְָמ ָמה ָׂש ֶׁדה ו ִַת ָקחֵ הּו; ִמ ְפ ִרי כַפֶׁ יהָ נ ְָטעָ ה כ ֶָׁרם.
רֹועֹתיהָ .
ֶׁ
חָ גְ ָרה ְבעֹוז ָמ ְתנֶׁיהָ ; ו ְַתאַ ֵמץ זְ
טָ ע ֲָמה כִ י טֹוב סַ ְח ָרּה; ל ֹא יִכְ בֶׁ ה בַ לַ יְלָ ה נ ֵָרּה.
י ֶָׁדיהָ ִש ְלחָ ה בַ כִ ישֹור; ְוכַפֶׁ יהָ ָת ְמכּו פָ לֶׁ ְך.
כַפָ ּה פָ ְר ָׂשה לֶׁ עָ נִ י; ְוי ֶָׁדיהָ ִש ְלחָ ה לָ אֶׁ ְביֹון.
יתּה לָ בֻ ש ָשנִ ים.
יתּה ִמ ָשלֶׁ ג :כִ י כָל בֵ ָ
ל ֹא ִת ָירא ְלבֵ ָ
בּושּה.
ַמ ְרבַ ִדים עָ ְׂש ָתה לָ ּה; ֵשש וְאַ ְרג ָָמן ְל ָ
נֹודע בַ ְשעָ ִרים בַ ְעלָ ּה; ְב ִש ְבתֹו ִעם זִ ְקנֵי אָ ֶׁרץ.
ָ
סָ ִדין עָ ְׂש ָתה ו ִַת ְמכֹר; וַחֲ גֹור נ ְָתנָה לַ כְ ַנעֲנִ י.
בּושּה; ו ִַת ְׂשחַ ק ְליֹום אַ חֲ רֹון.
עֹ ז וְהָ ָדר ְל ָ
ְתֹורת חֶׁ סֶׁ ד עַ ל ְלשֹונָּה.
ִפיהָ פָ ְתחָ ה ְבחָ כְ ָמה; ו ַ
יתּה; וְלֶׁ חֶׁ ם עַ צְ לּות ל ֹא ת ֹאכֵל.
צֹופיָה הֲ ִליכֹות בֵ ָ
ִ
ָקמּו בָ נֶׁיהָ ַויְאַ ְשרּוהָ ; בַ עְ לָ ּה ַויְהַ ְללָ ּה.
ַרבֹות בָ נֹות עָ ׂשּו חָ יִל; וְאַ ְת עָ ִלית עַ ל כֻלָ נָה.
ֶׁש ֶׁקר הַ חֵ ן וְהֶׁ בֶׁ ל הַ יֹ ִפיִ :א ָשה י ְִראַ ת ה' ִהיא ִת ְתהַ לָ ל.
ֲׂשיהָ .
ְתנּו לָ ּה ִמ ְפ ִרי י ֶָׁדיהָ ; וִיהַ ְללּוהָ בַ ְשעָ ִרים ַמע ֶׁ

העליה לארץ ישראל
6
הרב ומשפחתו עברו שלושה חודשים מורכבים – מצד אחד שמחה
גדולה על הזכות לעלות לארץ-ישראל ,מצד שני קושי גדול בשל הדרך
המסוכנת והמתישה ,מהול בצער ובכאב על מות הבן והסבתא.
כתבו קטע מתוך יומן של אחד מהדברים שחוו את המסע – אך לא
אנשים .זה יכול להיות ספרי הקודש של הרב ,החמור ,אחד מהחפצים
של הבית ,השמש ,הכובע או כל דבר אחר:

יומני היקר...
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
__________________

בתל אביב
7
חייו של הרב ומשפחתו בארץ היו מעניינים ומורכבים.
לפניכם מילים הקשורות למידע מתוך הכרזה וכרטיס המידע.
כתבו ליד כל מילה איך היא קשורה לרב או  /ו למשפחתו:
סוכה מארגזים

ים

דלת פתוחה

צורפות

רקמה

מרכז הרב

סוף שבוע

אריה

בירושלים
8
במסכת אבות (ד' ,י"ח) נאמר" :הווה גולה למקום תורה"
איך הרב קיים משנה זו?
___________________________

בגמרא מסכת ברכות דף י"ז עמוד א' כתוב (תרגום)" :נשים במה
זוכות? ששולחות בניהן לבתי כנסת ,ושולחות בעליהן לבית
המדרש ומחכות להם עד שישובו מבית המדרש"
איך קיימה הרבנית קאפח גמרא זו?
____________________________

כתבי הרב
9
הרב קאפח כתב ספרים רבים.
 מצאו שני ספרים העוסקים בפילוסופיה ____________________
 מצאו שני ספרים העוסקים בפירוש לתנ"ך __________________
______________________________________________
מי כתב ספר העוסק בפירוש למשנה? ____________________
 מצאו ספר הקשור לאחד משלושת הרגלים _________________
 מצאו ספר העוסק במחשבת ישראל וכתוב בצורת דו-שיח _______
 מצאו ספר שהרב קאפח פירש ומכיל  41כרכים ______________
 מצאו ספר שהרב קאפח פירש ובו הוא מונה את כל תרי"ג מצוות
______________
 מצאו ספר אמונה ומוסר ______________

הרב בבית הדין
הרב קאפח מונה מספר תכונות החיוניות עבור מנהיג ציבור.
חלק מתכונות אלו מופיעות גם ב"אגרת הרמב"ן".
מצאו את התכונות (לפחות ארבע) ולאחר מכן מצאו אותן באגרת.
אגרת הרמב"ן
תֹורת ִא ֶּמָך" (משלי א' ,ח')
מּוסר ָא ִביָך ,וְׁ ַאל ִתטֹּש ַ
"ש ַמע ְׁבנִ י ַ
ְׁ
ּוב ֶּזה ִתנָ ֵצל ִמן
ּובכָ ל ֵעתַ ,
ִת ְׁתנַ ֵהג ָת ִמיד לְׁ ַד ֵבר כָ ל ְׁד ָב ֶּריָך ְׁבנַ ַחת ,לְׁ כָ ל ָא ָדם ְׁ
ַהכַ ַעסֶּ ,ש ִהיא ִמ ָדה ָר ָעה לְׁ ַה ְׁח ִטיא ְׁבנֵ י ָא ָדם...
טֹובה ִמ ָכל
וְׁ כַ ֲא ֶּשר ִתנָ ֵצל ִמן ַהכַ ַעסַ ,ת ֲעלֶּ ה ַעל לִ ְׁבָך ִמ ַדת ָה ֲענָ וָ הֶּ ,ש ִהיא ִמ ָדה ָ
ִמדֹות טֹובֹות...
ֹּאשָך כָ פּוף;
ִת ְׁתנַ ֵהג ְׁב ִמ ַדת ָה ֲענָ וָ ה ,לָ לֶּ כֶּ ת ָבּה ָת ִמיד :כָ ל ְׁד ָב ֶּריָך יִ ְׁהיּו ְׁבנַ ַחת ,וְׁ ר ְׁ
וְׁ ֵעינֶּ ָך יַ ִביטּו לְׁ ַמ ָטה לָ ָא ֶּרץ ,וְׁ לִ ְׁבָך לְׁ ַמ ֲעלָ ה; וְׁ ַאל ַת ִביט ִב ְׁפנֵ י ָא ָדם ְׁב ַד ֶּב ְׁרָך ִעמֹו.
וְׁ כָ ל ָא ָדם יִ ְׁהיֶּ ה ָגדֹול ִמ ְׁמָך ְׁב ֵעינֶּ יָךִ :אם ָחכָ ם אֹו ָע ִשיר הּוא – ָעלֶּ יָך לְׁ כַ ְׁבדֹו .וְׁ ִאם
ָרש הּוא ,וְׁ ַא ָתה ָע ִשיר אֹו ָחכָ ם ִמ ֶּמנּו – ֲחשֹּב ְׁבלִ ְׁבָך כִ י ַא ָתה ַחיָ ב ִמ ֶּמנּו ,וְׁ הּוא
שֹוגג ,וְׁ ַא ָתה ֵמ ִזיד.
חֹוטא – הּוא ֵ
זַ כַ אי ִמ ְׁמָךֶּ ,ש ִאם הּוא ֵ
עֹומד
ּובכָ ל ֵעת – ֲחשֹוב ְׁבלִ ָבְך כְׁ ִאלּו ַא ָתה ֵ
בֹותיָךְׁ ,
ּומ ְׁח ְׁש ֶּ
ּומ ֲע ֶּשֹּיָך ַ
ְׁבכָ ל ְׁד ָב ֶּריָך ַ
ּושכִ ינָ תֹו ָעלֶּ יָך ,כִ י כְׁ בֹודֹו ָמלֵ א ָהעֹולָ םְּׁ .וד ָב ֶּריָך יִ ְׁהיּו
לִ ְׁפנֵ י ַה ָקדֹוש ָברּוְך הּוא ְׁ
ּוביִ ְׁר ָאה ,כְׁ ֶּע ֶּבד לִ ְׁפנֵ י ַרבֹו.
ימה ְׁ
ְׁב ֵא ָ
וְׁ ִת ְׁת ַביֵ ש ִמכָ ל ָא ָדם .וְׁ ִאם יִ ְׁק ָר ֲאָך ִאיש – ַאל ַת ֲענֵ הּו ְׁבקֹול ָרםַ ,רק ְׁבנַ ַחת
עֹומד לִ ְׁפנֵ י ַרבֹו.
כְׁ ֵ
תֹורה ָת ִמידֲ ,א ֶּשר תּוכַ ל לְׁ ַקיְׁ ָמּה .וְׁ כַ ֲא ֶּשר ָתקּום ִמן ַה ֵס ֶּפר –
וֶּ ֱהוֵ י זָ ִהיר לִ ְׁקרֹות ַב ָ
ּות ַפ ְׁש ֵפש ְׁב ַמ ֲע ֶּשֹּיָך
ְׁת ַח ֵפשֹּ ַב ֲא ֶּשר לָ ַמ ְׁד ָת ִאם יֵ ש בֹו ָד ָבר ֲא ֶּשר תּוכַ ל ְׁל ַקיְׁ מֹוְׁ .
ּובזֶּ ה יִ ְׁהיּו ָכל יָ ֶּמיָך ִב ְׁתשּו ָבה.
ּוב ֶּע ֶּרבָ ,
ַבב ֶֹּּקר ָ
וְׁ ַה ֵסר כָ ל ִד ְׁב ֵרי ָהעֹולָ ם ִמ ִל ְׁבָך ְׁב ֵעת ַה ְׁת ִפ ָלה ,וְׁ ָהכֵ ן לִ ְׁבָך לִ ְׁפנֵ י ַה ָמקֹום ָברּוְך הּוא.
יאנּו ִמ ִפיָך...
תֹוצ ֶּ
וְׁ ַט ֵהר ַר ֲעיֹונֶּ יָך ,וַ ֲחשֹּב ַה ִדבּור ק ֶֹּּדם ֶּש ִ

 ישנה תכונה אחת חשובה שאינה מופיעה באגרת .מהי?
 האם יש תכונה אחת מכל התכונות בה את/ה חזק/ה במיוחד?
 האם יש תכונה אחת מכל התכונות בה היית רוצה להשתפר?

הרב  -פרס ישראל ותעודות הוקרה

הרב קאפח התרגש מאוד מהמילים הטובות שהרעיפו עליו הרבנים.
כל אדם אוהב לשמוע מילים טובות ולקבל מחמאות.
גם אנחנו הולכים בדרכיו של הרב ,ורוצים לתת מילים טובות.
בחר/י חמישה חברים/ות מהכיתה וכתוב/י לו מילים טובות עליו/ה.
שיהיה לו /כיף לקבל .רצוי לכתוב מחמאה מפורטת ולא רק כותרת
למחמאה .למשל לא לכתוב רק "נדיב" אלא "נותן בשמחה ,מעניק
משלו לאחרים במאור פנים" וכו'.
ניתן לבחור ילד/ה שהוא מהחברים/ות הפחות טובים/ות או ילד/ה שיש
לו פחות חברים/ות ,זה יעצים את הנתינה פי כמה!

הרבנית  -מפעל חיים
הרבנית ברכה קאפח הייתה ידועה במעשי החסד שלה .לכל אדם בכל
זמן ,עם לב רחב ותחושת שליחות.
לפניכם תשבץ הקשור למעשי החסד של הרבנית ברכה .אם תענו נכון
– תקבלו בטור המודגש את שמה.
 .1מילה נרדפת לקשישים ,זקנים.
 .2במפעל ל__________ העסיקה  55עובדות.
 .3אותו חילקה בהתמדה לכל נצרך.
 .4אותה הפיצה בשיעורי פרשת שבוע.
 .5אותה ארגנה בקיץ עבור ילדים שהוריהם אינם יכולים לשלם.
 .6השם של מפעל חלוקת מזון לפני פסח.
 .7את הכול עשתה הרבנית ברכה בהתנדבות ,לא
על מנת לקבל תמורה ,שכר או ______.
 .8את כל מעשיה עשתה הרבנית ברכה
בשמחה ועל פניה היה תמיד ______.

הרב  -מפעל חיים
הרב קאפח זכה בפרס ובתעודה על מפעל חיים – פירוש על המשנה ותרגום הרמב"ם
מערבית לעברית.
חשבו על תעודה שאתם יכולים להעניק לחבר/ה .רצוי להעניק את התעודה למישהו
אחר מאשר זה שנתתם לו מילים טובות במשימה מספר .11
בתעודה ניתן לכתוב דברים טובים מכל הסוגים – גם התחום הלימודי אך גם תחומים
כמו מידות טובות ,תכונות וכו'
וזאת לתעודה
כי _________
מצטיין ב _________
ועל כך ראוי להערכה רבה!
המשך כך,
עלה והצלח,
ממני חברך האוהב ______

כתבו:

וזאת לתעודה
כי _________
מצטיינת ב __________
ועל כך ראויה להערכה רבה!
המשיכי כך,
עלי והצליחי,
ממני חברתך האוהבת
__________

 איך היה לכתוב את התעודה (כולל תהליך החשיבה מה לכתוב ולמי)?
 איך היה להעניק את התעודה?
 איך היה לקבל תעודה?
 האם אתם מסכימים עם מה שנכתב בה? האם היא הצמיחה אתכם?

הרבנית  -פרס ישראל

"תלמוד גדול ,שהתלמוד מביא לידי מעשה"
(מסכת קידושין דף מ' עמוד ב')

הלימוד על הרב והרבנית קאפח לא צריך להישאר רק בגדר לימוד.
הוא צריך לגרום לנו לשנות את ההתנהגות שלנו ,להיות טובים
יותר ,לקדם את העולם לעולם טוב יותר.
רשמו שישה דברים שאתם יכולים ללמוד מהרבנית קאפח ולקחת
לחיים שלכם:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

הרב בערב ימיו

פענחו את כתב הסתרים הבא:
___ ___ ___ ___ ___

___ ___

___ ___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ,

___ ___

___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___ -

___ ___ ___ ___ !

א=

ו=

ל=

ב=

ח=

מ=

ג=

י=

נ=

ה=

כ=

ש=

ת=

הרבנית כבר אינה ,נשארה הנתינה

לפניכם טיפ (עצה) איך לאהוב כל אדם .השלימו:

כל _____ נברא בצלם ________.
אם נזכור את זה – יהיה לנו קל יותר לאהוב את
ה________.
להסתכל על כל אחד פנימה ,לתוך ה______ ,ולחשוב איך
אני אותו כל-כך ______!
ולהראות את מחשבותיי גם ב________ ,שעמוק לתוך ליבו
של השני נכנסים.
לאט-לאט זה ידביק אחרים  /ולכולם יהיו פנים יותר
_______!
ללמד _______ על כל אדם בכל ________ ולזכור זאת
תמיד – החל מ___________.
תרמילון :זכות  /אוהב  /זולת  /היום  /מעשים  /מאירים /
מקום  /אלוקים  /לב  /אדם.

