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 ן כ ו תה

 *4* /העורך
-  -  -  ---  ----

5

9---- --- הפסח תקופת / אליצור י.פרופ'

11---- --- - בתורה הפסח חג / חמיאלח.
 משמרת "שה, )לקיחת מצרים פסח י ראיה י החג שמות י החג תקופת ,רגל

 ומרוי, מצה עם הפסח אכילת המזוזות, על הדם מתן שהיטה, ממום,וביקור
 1 ישראל בתי על פסיחה 1 בכורות מבת י באכילתו( והרומאים בפסחהחייבים

 פסח בין מה ן דורות ופסח חג ן הכנים שאלות ; גרול ברכוש ז מצריםיציאת

 ושכיהה קודש מקרא 1 חמל איסור ז מצות 1 החג קרבן 1 דורות לפסחמצרים
ממלאכה

--- - - הסדר ליל הגדת של ההסברה / יעקנסוז י.הרב
54

 הנוסחו לבעית 1 ההגדה מבנה י החגיגה מבנה הסברת י הדידאקסית הבעיה 1מבוא

72י-- - הסדר בליל פידאגוגיה / ז"ל והפננה ליבהם אריההרב

--- - - - פסח של בהגדה המדרש דרכי / אלינרא.
77

81--- - - - - - הסדר ליל / מלוסקי י, י.ד"ר

 המקדש כשכיח י מצרים פסח י הסרר מקור ) השיעור תהליך 1 הכיתהבהדר

 1 רחז ; אליהו של כוסו 1 כוסות ארבע , קדש 1 יין י הסיבה 1 הסדר 1 קייםהיה

 1 קושיות ארבע 1 ממד 1 זרוע 1 אםיקימן 1 יהל ו טמורה מצה 1 מצוו, 1כרפס

 1 ברך י צפון 1 עורך שולחן י כורך , חרוסת ו מרור י מצה מוציא ,רחץ

 שימורים. ליל 1 השירים שיר ז נרצה י הלל 1 חמתךשפוך

- - - - - הפמח בחג יסוד רעיונות / מלכיאל(ב  - 91 

 של הועיוגית מהותו י בהלכה התג ושל השיכותו י הרגלים במערכת הפסחחג
 י בחג חברתי יסוד י בחג לאומי יסור 1 ביהדוה מצרים יציאת של מקומה 1החג

 יסור ו האמונה יום - השביעי יום ו המצות וחג פסח י בחג מוסרייםיסורות

 העומר, זונחת "אביב 1 בחגחינוכי

- פסח בהלכות שיחה / ארזי א.ד"ר  -  -  -  -  -  -  
16 

 1 שבכתב בתורה החומר ו פא שכעל התורה לבין שבכתב התורה ביןהקשר

 1 ססונין 1 כוסות ארבע י ופועל נרצע עכר ו כולה לתורה ישר - מצריםיצקשת

 החברתי. כשטח מצרים יציאתהרישעת
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 - - - - - העם- יצירת פסה-חג / פ.רוזנבליטד"ר
122 

 1 הסור 1 ודור 711 בכי י  העם שי השימי המ?נ 1 הוותם ומן , העטהההות

 העטים. ושיחרור פסח 1 וגאולההצלה

- החרותנהלכוהפסח- רעיון ,הרנד"רי.אפשטייזז"ל  - - 
129 

- - שפרן/החרות- א.הרב  -  -  -  -  -  - 
133 

135---- ------ -- -- -- .-. החרות על / צביאליב.

 --* --- --- --- ---- --- --- דדםוצייו*ונ
--- 

.-* --- 
-*- 

241( 

141---- ------ -- השיריטם שיר / זצ"ל קוק הכהן ה א.הרב

- זצ"ל קוק הרב של למאמרו מיחודיות הערות / ליבוביץ נ.פרופ'  -  144

147-- --- - - - בורקים כיצד , מוריאל י.ד"ר

 - - - - הספר בבית החג ענייני להוראת תכנית / מלכיאלז.
153

 , ודור( דור בכל לבנך, והגדת דמ1בינ, חודנו אח )שמור שבועות לשלושהתכנית
 לתכניותהסברים

- - - - - - - - המועדים לקביעתסימנים
174

- - - - - - - בכיתה מצות /אפיית פרויסי.
175
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 רע'זנזתיהס בלימוד ו היהודי החינוך לביסוס מוצק יסוד מהווים ישראלמועדי
 כתורת יסוד ערכ' הילד לו קונה - בהם הקשורות והמסורות מנהגיהםודיניהם.
 אמיץ קשר מתקשר הוא החגים מצוות ובקיום ו מוסרית ובהתנהגות במידותישראל,
 והמדינה. העם - ישראל ועם התורה עםונאמן

 מיוהדת הדגשה טעונים כ'(, )מעינות סוכות לספר בהקדמה שהובאו אלהדברים
 אחד לכל דתי-לאומי צו הוא לבנך" "והגדת הפסח. להג כולו המוקדש זהבמאסף

 ולקרבם הלאומיות בחוויות לשתפם השם, בעבודת ובתו בנן להדריך ההורים,מן
 נוטני ליד' הבאים היהודי, העם קניינ' ישראל תורת של הנצחיים הערכיםלהבנת
 ומנהגיו. דיניו - החגבמצוות

 עזר ספר לשמש נועד ב'"( ו"מעינות ועשור* )"כסה קודמיו כשני זהמאסף
 הספר בבית החג ענייני להוראת ובתפוצות בישראל והמחנכים המוריםלציבור
 בהוראות ייעזרו ההורים גם הצעיר. הדור של הדתי-לאומ' ולחינוך לימודובחוגי

 מוקדש בודקים", "כיצד אחד, מאמר ן המעשית הפידאגוגית ובהדרכההמיחודיות
 והכרת אהנה מתוך מצוות לקיום ההורים בבית הילד חינוך של אחת לבעיהכולו

 עומדים והמעיין הלומד של לרשותו י הפסח חג על נתחברה עשירהספרות
 כל של והסברות הגות דברי ועיבודים, מקורות המכילים וילקוטים ספריםהרבה
 שיש עניינים הרבה בו נכללו לא זה מאסף של הסידאגוגי אפיו בגלל החג.ענייני
 במאסף ודימוגראפיה. היסטוריה ספרות, ודברי פולקלור : כגון עצמם, כפני ערךלהט
 על אף ו הספר בבית לשימושו מעובדים נושאים של ר ח ב מ בעיקר המורה'מצא
 של המקורות מ, לרוות כדי ובילקוטים, במקורות היטב לעיין הוא חייב כןפי

 למידת לאחר רק תלמידיו. את בהם ולהרוות החג נושאי על הרחבה ישראלספרות
 המכווטת בהערות להסתייע יוכל - יסודי באוצן וידיעתם המקור מןהפרטים
 ההגדה לימוד נוספת. ולהעמקה הצעירים עם עבודתו לצרכי הפידאגוגיתוכהדרכה
 והסגרת החג בהלכות עיון הפרשניות, בגישות ודיון התורה פרשיות הסברתוהסדר,
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 החברתיים המוסריים, והלאומיים, הדתיים היסודות עם וההרות הגאולהרעיוז
 כלל שהמאסף הבעיות הן אלו מעשיות למצוות והחינוך החג שלוהאוניכדסאליים

 ע"י החג ענייני להוראת מס!רטת תכנית גם הובאה זה במאסף במסגרתו.אותן
 לפסח. פורים שנין בימים היסודי הספר בבית הנלמדים המקצועות מז בכמהשילובם

 אליעזך מך ו המחלקה ראש גולד זאב הרב ידי על נעורתי המאסףבהכנת
 המאמרים, את קרא - בירושלים מזרחי למורות המדרש בית מנהל -אליגר
 מיוחדת לתודה כך. על לו נתונה תודתי בעריכה. השתתף ואף מועילות הערותהעיר
 ממדלקת הטובות. בעצותיה א!ת' שהדריכה ליבוניץ נחמה ד"ר הגברתראויה
 הברכה. על הם גם יביאו - הגלופות מן נמה לנ! השאילו והחלוץהנוער
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