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 ן כ 1 תה

nyoTn~מעסות -  -  -  -  -  -  -  חמיאל ת"ם 
 T1'SY הלוי רפאל 'צחק - - - - - רש.' עט החומש)הוראת
- החומש ייימו7 אחוותהעירת  - -  פריס דה בנימין - 
- נתורה ישימהש;11  -  - -  - -  ולק יוסף 

 בכרך יהושע - - - - נחויה( )שייר אבותמעשי
 ליבוביץ נחמה - - - גובוהיח נכ.תיח ה"1.ך,היראת
 אורבך א. אפרים ד"ר - - הותי בניה-ס התסמוך הוראתינע'ות

 רפל דב - - - - - - ההפ.יה הושתעי
 ישרא, נתויוות יימוג ספר שי7רנ,

 כץ יעקב דרך והעמיפ;-
 שפרן אלכסנדר ד"ר הרב - - - - - - עימי צינור".;יד
 הישיבותתיניך

 כץ דב הרב - - - - - - -
 מוריאל יהודה ד-ר - - - - - - - החינוך"עוית



 "מעינות*להופעת

 יידאקטיות כשאלות הדנים חיבורים, כמה ריכזנו "מעינות"' במאסף-
 בבית ישראל ותולדות תלמוד תפילה, תנ"ך, בהוראת הקשורותאייאגוגיות

 החינוך, לבעיות מוקדשים אחדים מאמרים ובתפוצות. בישראל ההורניהספר
- : במאסף הכתוב כל את מאחדת משותפת אחתומטרה  שלם. יהודי חינוך 
 הם התורה, ברוח המתנהל היהודי. שכחינוך שטחים שני הם וחינוךהורווה
 היהדות במקצועות. הוערצה איו ; השני את אחד ומשלימים לזה זה;קוקים
 הנלמדת התורה לאהבת החינוך בלאמצליחה

 לחינוך אין וכן שמים, וליראת.
 את המעמיקה בתורה, הידיעה הרחבת בלא לחול מה ועל להסתייע במההתורני
 האמונה. את והמחזקת הדתיתההכרה

 ניסו דלולה מארצות שבכמה הצר, התחום מן לחרוג ידע זה יוחדיחינוך
 עוד עומד הוא אין ; ולשבת לכשרות בחינוך או מצוה לבר בהכנה לו,לתחום

 לקראת 1 י כ מ ה כחינוך לראותו אין אף האנושי-כללי, החינוך של 1 ד צל
 פעולתו שטחי כל על החינוך את מקיף התורה ברוח ירודי חינוך-הבגרות.
 שלם יהודי וחינוך המודרני, לאדם הדרושים המקצועות כל ומראת -והשפעתו

-
 עולם, השקפת של לגיבושה ולמוסר, למידות ולמעשה, למחשבה חינוך
 צעיר בגיל וכחברה, במשפחה ובסביבות בבית יהודי חיים ולאורחלצניעות
 מבוגר.ובגיל

 המורים את אילצה התורה ברוח היהודי החינוך של היקפוהרחבת
 השיטות מן בהרכה להשתמש והביאתם ואפקם, מבטם את להרחיבוהמחנכים
 היהדות מקצועות בהורותי גם הוכחה שיעילותן ובחינוך, ברירתההמודרניות

 השיטות.והדרכים הפעלת עם יהר-על-כן, יהודי-תורני. חיים לאורח בחינוךוגם
 היהודי בחינוך ומקובלות ידועות היו מזע ערגות מחברר, בחינוךהחדשות
 בהן' להשתמש ומצוח;המקורי,

 )ראה 1.וורייתא ישראל בין הקשר את לחזק כדי
 בשיטות יעיל ששימוש הוכח, בהוראה הנף כץ(. השג שפרן הרב שלמאמרים



ן,
 הצעיר, להבנת המופשט החומר את לקרב מסייע שהוא בלבד זו לאמודרמות,

 החכמה להבנת שבתורה, המאור לגילוי הצעיר האדם את מקרב גם שהואאלא
 שההשגחה הנצח, בערכי העמוקים והרעיונות הנשגבה המוסריות ולהכרתהעליתה
 והחינוך הלימודים תוכנית של במרכזם עומד ונביאים חומש לימיךן, החיים. בדרך להנחותם לבריותהעניקה
 מאמרים כמה לו הקדשנו כך משום התורה. ברוח המתנהל הספר בביתהיהוזץ
 מחברי ~התיכון. היסודי בביה"ס המקצוע הוראת של יסוד בבעיותהדנים'

 בשאלות מטפלים - ומכווניו בישראל הדתי החינוך מראשי -המא(ים
 הוראות המעיי, בהם ימצא זה עם יחד אך עצמו. בכוחות לימודו אתלארגן' המורה ילמד שמתוכן דוגמאות, נותנים הם המורהי אתהמעשיות'שמעסיקות

 ע"י אלינו שהופנו השאלות מן להרכה ותשובות מיחודיות עצותדידאקטיוה.
 המיוהדת בשיטתה שם לה קנתה ליבוביץ נחמה ד"ר והמדריכה המורה, ~למבוגרים. לצעירים מתאימים הוראה דרכי אחר בחפשםהמורגם
 לימודית לחוויה רק לא השיעור הופך לפיה הגילים, לכל ומפרשים תנ"ךבהוראת

 כוחה רב אשר כללית, אנושית ותרבותית אינטלקסנאלית דתית, לחותה ~םאלא
 לעיון בגליונות מודגמת למבוגרים בהוראה שיטתה ה'. לתורת הלומד אתלקש"ן
 המעיינים ברבים. ומפיצה מיציאה שהמחלקה )ירמיה(. ובנביאים השבועבפרוקת
 להוראת המוקדש העורכת. של במאמרה רב עניין ימצאו בקביעותבגליונות

התג-~

 להפעלת כדרך התלמידים" .פילפול על המבוסס הגבוהות, בכיתות
 באותה  הערוך ולק, יוסף מר של שיעורו ניתן לו כהיגלמה בלימודם.התל~רים
 דנים ישראל. ימי ודברי התפילה להוראת המוקדשים במאמרים גםן, היסוד הספר בית של לפיתותהשיטה

 החומר את לארגן כיצד : דרך ומורים והחינוכיות הלימודיות במטרותהמחברים
  למישה הלבה בו להשתמש וכיצר התלמידים על לחבבו כיצרהנלמד:

 הורית של הבעיית את המברר אורבר א. ד"ר של במאמרו יש רבן1חירוש
 נסיונות היו בבר שבעבר מלת"י בישראל. והתיכון היסורי הספר בביתהתלמור

- המחברללמד:,בשיטת  ללימוד תוכנית בהציעו אורבד ד"ר של חידושו בולט 

מודר"
 במאסף והשתתסו שעודדוני והמחנכים. המורים לכל להודות עלי ובסוףן, הספר. בבית ההוראה שנות בכל ומכוח

- מחלקתנו לראש וביחודהראשה  ליבוב.ץ. נחמה לד"ר גולד, זאב הרב 
 שהמאסף ה' יתן הטיבה. בעצתם שהדריכוני כץ. דב ולחרב אורבדלד.ר,ןוא.
 ומתמדת, ממושכת חינוכית-תורנית-ספרותית לפעולה התחלה יהיההראשיו

ונצלי*
 את לפרסם ובתפוצות. בישראל והמחנכים המורים ציבור את בו לעודד
 חבריהם לתועלת רוחם ופרי הגותם ואת המעשית החינוכית בעבודתםנסיונותיהם

 ולהאדירה. תורה להגריל ואתר ~תרבכל

 חמיאלחיים
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