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משחק על הרב נריה

משחק מס' 1 - יצירתו התורנית והמוזיקלית של הרב נריה
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מפה למטלה
אנא סמנו על המפה 2 ישיבות בנ"ע ו-2 אולפנות בני עקיבא שאתם מכירים.

משחק מס' 2 - הרב נריה הקמת ישיבות ואולפנות 
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המשימה: 
לאחר הצפיה בסירטון, קיראו את הקטע והשלימו את המילים החסרות.

המילים מסתתרות בתוך התפזורת.

הרב ובני-עקיבא
הרב נרי'ה, בוגר ישיבת מרכז-הרב נמנה על ראשי תנועת "בני עקיבא". בזמן לימודין בישיבה, הרב הוזמן להרצות 

בסניף התנועה בירושלים ולאט לאט התקרב לאירגון והרגיש כי מוטלת עליו המשימה להתמודד עם הנושאים 
שהעסיקו את לב הנוער בתקופה זו. הוא הביא עמו רעיונות חדשים להעמקת התודעה הדתית  בקרב החברים, 

התגלה כמשורר וחיבר  את שיריו ופזמוניו של הארגון. אחד מהם הפך להיות התנועה. 
בפעולתו באירגון הגיע למסקנה כי אין תחליף לישיבה כמבצר רוחני וכמחסום בפני החילוניות ויש צורך להקים 

ישיבה ברוח חדשה התואמת לשאיפות בני עקיבא. רעיון זה החל קורם עור וגידים בקיץ תרצ"ט עם התארגנות חוגי 
צעירים להגשים את משימת הישיבה החדשה. בי' במרחשון ת"ש עלתה קבוצה בת שלושה עשר נערים והרב נרי'ה 

בראשם להקים את ישיבת בני עקיבא בכפר-הרואה.
הישיבה החדשה שהוקמה מתוך תנועת נוער, הצטיינה בגישתה החינוכית המיוחדת. הרב נרי'ה קשר גורלו וחייו עם 

הישיבה בכפר הרואה, אך ידו היתה נטויה להקמת ישיבות במתכונת זו במקומות נוספים.
ביוזמתו ובהכוונתו הוקמו עוד ישיבות רבות  ואולפנות לבנות, מכח פועלו נהיה לראש ישיבות בני עקיבא. הוא לא 

הסתפק בישיבות תיכוניות ואולפנות ועודד הקמת ישיבות הסדר, מכללה לבנות ומכינות קדם צבאיות תורניות.
עם שחרור שטחי ארץ ישראל במלחמת ששת הימים, וביחוד ירושלים העתיקה והכותל המערבי, התבלט בתמיכתו 

ברעיון ארץ ישראל השלמה. 
עודד וחיזק את רשת מוסדות בני עקיבא לעלות ולקדש את היום בברכת הלל והודאה בתוככי ירושלים, 

בישיבות שהקים ובמפעלים שתמך צמח דור "הכיפות הסרוגות" שהפגין בגאווה את דתיותו.
 תלמידיו אהבוהו והעריצוהו ללא גבול וקשרים אלו לא ניתקו גם לאחר שעזבו את הישיבה. 
הוא נשאר המדריך, המורה והרב לאלפי הבוגרים וזכה לתואר "אבי דור הכפות הסרוגות".

נקודות לאישיותו ומידותיו
 מספרים כי הרב נרי'ה הזדמן למירון ושמע שם סליחות בנוסח ספרדי-ישיבתי. הוא כינס את ראשי הישיבות 

לדון איך לשלב את הנוסח הזה בישיבות בתפילות חודש אלול והימים הנוראים. 

 "אל תיטוש תורת אמך" היה קו מנחה שלו בחיים. ראה בחשיבותה של המסורת, והשפיע על תלמידיו לעמוד 
 על מנהג אבותיהם. למרות שהקפיד ללכת עם כיפה סרוגה כנגזר מתוארו, בשקית טליתו היתה כיפה שחורה 

מימי ילדותו, בה היה משתמש בתפילת שחרית, כדי לשמר את תורת אביו.

הצניעות היתה נר לרגליו. ביתו, בו גידלו הוא והרבנית רחל את שמונת ילדיהם, שידר פשטות וצניעות.

 בדרכו החינוכית היה רך וקשה גם יחד. ידע לצעוק בשקט ולכעוס – בנחת. ארע שתלמיד פגע בחברו. 
 הרב אץ אל הילד וסטר על לחיו. מיד לאחר מכן פרץ בבכי מר, חיבק את התלמיד שסרח, ושניהם בכו יחדיו. 

אופיו היה נחוש ותקיף, אך היתה בו רגישות רבה.

יהי זכרו ברוך!
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הרב משה צבי נריה
מילות מפתח בחיי הרב

רדסהבזפפסכשוחנ

דנלזסחקקחטפצקי

ופיגבתיילמאיזח

טאחחלשנוהצטלגס

גרודסאחהטפדקרי

טטתוניכמרוקטבל

גרגחהשדחזכרעלא

פזשדשיעחהפוהפג

הכנמבבצותרוסמה

סהזננונמיהערתל

גפיציתירטראוצל

שגלקעסעכוורגיכ

רצסהקטוזשאדומש

ויומיפתהמהנתכד

כקבטבעירלכרלדג

עצואאליבדהכטאב

משחק מס' 3 - הרב נריה בין אדם לחברה 
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 אשת חיל עטרת בעלה מתוך הקדשה של בתה, 
צילה בראלי לספר 'שחר אורו' )תשס"ב(

כתב חידה 

בליטא הרחוקה נולדה העטרה בדיוק בזמן כדי לרפא את העולם.
בארץ יעקב למדה לתלפיות ומצאה את אורה בארץ הצבי.

היא הפכה לאם הבנים שמחה בהלל למתומן.
תורה ומקצוע שילבה ולימדה ילדים לחתת חרבות לאתים. 

מבוכה ונעורים כתבה ודברי אישה ערכה. 
חסד וצדקה עשתה ולזכרו יצרה אור מהלך. 

בראש עולמה הייתה המשפחה אכן אשת חיל עטרת בעלה! 

מי היא אשת יעקב אשת שרגא בן א-ל? ומהן תחנות חייה? 
לפענוח כתב החידה עליכם לענות על השאלות על פי המובא להלן:

לרפא – מהו הזמן?

בארץ יעקב – מהו המקום? 

לתלפיות – מהו מוסד הלימודים?

אורה בארץ צבי – את מי מצאה ?

למתומן – למי ההלל?

חרבות לאתים – היכן לימדה?

שלושה כתבה – מה כתבה? 

רבים ערכה - מה ערכה? 

מבוכה ונעורים – מה כתבה? 

דברי אישה ערכה – מה ערכה?

אילו מעשי חסד עשתה?

מה שם מפעל ההתנדבות שהקימה? 
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זהו את שם המוסד:                      כה                       מל. 1

א. שם המוסד הוא :  ______________________   

ב. איך קשור המוסד לרב נריה?  _________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

מה מסמלת החידה הבאה?  ___________________________________________. 2

      איך הפתרון קשור לרב נריה? __________________________________________

חידות הרב נריה - חרב לאת ובני עקיבא

+

או- 
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הרמז הבא מכוון לראשון בתנועה, שבין ראשוניה היה הרב נריה: . 3

מה מסמן הרמז?  ______________________________________________

איך קשור הרב נריה לתמונה הבאה? ____________________. 4

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

א. מה התאריך הרמוז בחידה? _______________________. 5

     ב. מה קרה בתאריך הרמוז כאן? ______________________

כיצד קשור הרמז הבא לחידה הראשונה? __________________________      . 6

9 + 80 + 200 + 400

ל


