פעילות בנושא :לכיתות ג-ו
משימה א'  -תעודת זהות

השלמה ולמידה

קרא את הפרק מתולדות חיי הרב .הדבק תמונה ב"תעודת הזהות" שלפניך ,והשלם את הפרטים המתאימים.
שם פרטי ________________

מדינת ישראל

הדבק תמונה

שם משפחה ______________
תאריך לידה עברי _________
ארץ לידה _______________
לימודים ________________
___________________________________
בשנת ___________ רב הקהילה בעיירה בתוניס.

בשנת ___________ רב הקהילה במושב בגליל.

תעודת זהות

בשנת ___________ רב הכותל.
בשנת ___________ ראש ישיבת בית-אל.
נפטר ביום ____ לחודש ________ בשנת ______

משימה ב'  -ללמוד מהרב גץ
לפניך סיפור מתולדות חיי הרב גץ .קרא את המידע הבא ,וסכם את למידתך בשאלות הבאות.

משאלה שהתגשמה
הרב גץ התחנך על אהבת ארץ ישראל ,ואהבת תהליכי הציונות בכל הקשור לעלייה והתיישבות בארץ .בסוף
שנת ה'תש"ט ,שנה אחרי קום המדינה ,הרב עלה לארץ ישראל ועמו משפחתו וקבוצת נוער גדולה .לאחר שהרב
סידר את כל בני הנוער בבית הספר מקווה ישראל ,הרב התפנה להמשיך במשימות חייו ,והתמנה לרב מושב
העולים בכרם בן זמרה שבגליל .משאלת לב מיוחדת הייתה לרב גץ :לזכות לשרת בצבא ההגנה לישראל .לאור
גדלותו בתורה ומעמדו הרבני ,וגם מפני מצבו המשפחתי ,ניסו הרבה לשכנע את הרב שלא להתגייס לצבא – אך
הרב שראה בשרות הצבאי מצווה גדולה ,לא נענה לשכנועים והתגייס לצה"ל .הצבא התחשב ברב וקבע לו מסלול
מקוצר ,אך לאור דבקותו בשרות הצבאי והצלחתו במשימות שהוטלו עליו ,המליצו מפקדיו להכניסו לקורס קצינים.
הרב שמח והשלים את הקורס בהצלחה ,ובעקבותיה הרב התמנה למפקד אזור הגליל.
 .1לדעתך ,מהי תרומתו העיקרית והחשובה של הרב גץ לעם ישראל? _________________________________
 .2כיצד "משאלת הלב" של הרב גץ משתלבת עם נושא  70שנה לקוממיות מדינת ישראל? ___________________
_________________________________________________________________________________.
 .3בחר ורשום  -תכונה אחת מתכונות הרב גץ שהיית רוצה להדמות בה אליו_______________________ :
הסבר את בחירתך ___________________________________________________________________ :
_________________________________________________________________________ בהצלחה.
"בית המדרש וְָאהַ בְתָּ "

 -מפעל ההלכה לילדי ישראל .ממשיכים את הדרך בסימן "לְ הַ נְחִ יל אֹוהַ בָּיי י ֵׁש" .מפעלים חינוכיים לזכות מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל

צוות פיתוח ובתי חינוך מובילים
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מיילveahavta10@gmail.com :

