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 ו כ ו תה
עמוד

 בתורה שבועות חג / חמיאל חייםד"ר
 השבועוה חג של הרוחנית הפשמעוה / רוונבליט פנחסד"ר

 "שבועות בחג יסוד רעדות / מלכיאלאלכסנדר
 זסדריה לרגל העלייה / בראגד יהושעד"ר

 הרגלים תפילת / אלינראליעזר
 וקריאתם הדיברות עשרת / אלינראליעזר
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 סיני הר למעמד ההכנות / מוריאל יהודהד"ר
 )שיעור( הדיברות עשרת / רוטשילד יעקבד"ר
 במקרא סיני הר למעמד רמיוות / יעקבסון יששכרהרב

 רות מגילת / שפרבר ש.הרב
 הצאן מאחר / בכרךיהושע
 ז לעצרת רזת מגילת קוראים למה / א.א.
 התורה לימוד ערד / חמיאל חייםד"ר
 והתינוך - שבתורה ההלכי החלק הוראת / עציון הלוי רפאל יצחקד"ר
 האיש" "אשרי במסמור התורה של דרכה / וים מאירד"ר
 עולם של ךיישובו התורה לימוד / היינימןיוסף

 האגדה מדרשי להוראת / רבינוביץ מאירצבי
 הדתי בחינוך המצוות טעמי / ארזי א.ד"ר
 התיבק בביה"ס המהדק פרשנות הוראת , רפידב
 )שיעור ישראל לעם ישראל תורת / אגוד צ.ח.

 בביה.ס שבועות יזל תיקת / ויקיוסף בכוזרי
 בתרוזים הידות לקט /ליפליי

 היהודי בביה"ס השבועות חג / פרא בןע.

 ונעימתו "אקדמות" פיוט / גשורי ש.מ.
 השבועות לחג קישוטים / קלירסדבורה
 תורה הישזפי / א.א.

 ניגונים תוי / הרצוג א. מלכיאל, אלכסנדר שפירא, ישעיהוהרב
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 והוא השבועות חג ענייני להוראת כולו מוקדש "מעינות" של השישיהמאסף
 הוקדש הקודמים מז לרגלים. המוקדשים "מעינות" מאספי סידרת אתמשלים
 הפסח, לחג השליש' והמאסף סוכות לחג השניהמאסף
 רב חומר מצאנו ובמנהגים, בערכים ובדינים, במצוית המשופע חגבכל
 הערכים הקניית ואת הספר בבית ההוראה את המדריכים נושאים עלומגוון

 שאין השבועות חג הוא יחיד אולם לחניכים, והדתיים הלאומייםהחינוכיים
 כל ידי על' הנעשות מיוחדות סמל מצוות - קורש ומקרא שביתה מלבד -בו
 בסוכות. מינים וארבעה וכסוכה בפסח מישראל-כמצהאדם
 "עקדת )"החינוך", )ורתנו" מתן "מצד הרגל עיקר שראו המפרשים מןיש

 השבועות וחג הביכורים יום הקציר, חג - החג שמות שלושת כי ואםיצחק"(
 "זמן החג מכונה זאת התורה-בכל מתן בציון קשר שום לכאורה להםאיו
 על השפיעה זו עובדה היום. עד ונחוג נזכר הוא כוה ובתור תורתנו"מתן

 השבושת. לחג המוקדש למאסף הנושאיםבחירת
 השבועות חג של המיוחד הלרך והוסבר הוזכר המאמרים מן בכמהאמנם
 השמחה מצות ואף בקציה קשורה הספירה הרי הביכורים. וכחג הקצירכחג
 כאשר תתן אשר ידך נדבת מסת אלקיך לה' שבועות חג "ועשית : בותלויה
 לדעת הוא וכן וכו'". ובנך -אתה אלקיך ה' לפני ושמחת אלקיך, ה'יברכך

 מזון שהם התבואות היאסף שבהתחלת יתברך "רצה : אמור( )פ'אברבנאל
 לקצוו: מתחילים היו השבועות שבחג - החיטה היא מהן שהראשונה -האדם
 בהודאה החג עיקר את רואה אברבנאל בשר". לכל לחם לנותן להודות חגיעשו
 להיותו יום אותו של עיצומו מפני "כי : לדורות חג הוא כך ומשום הקצירעל

 55(. ועמ' 12 עמ' להלן )עי' נצטוה..." חיטים יצירביכורי
 ודרכי לימודה- התורה-ערך הוא: ר במעינות העיקרי הנושאברם

 השבועות חג י והליכותיה מדרשיה התורה, פרשנות הוראת דרכיהוראתהן
 המוקדשים אחדים מאמרים ; החג בענייני בתורה פרקים ביאור 1בתורה
 שמואל. בספר המלך דוד ולפרקי רות למגילת לחג, המיוחדותלתפילות
 ונוטפו בגולה הספר בבית החג ה11י הנהגת בדרכי דנים מיוחדיםמאמרים
 לראשונה אור הרואים חדשים שירה ופרקי ולהמחזה לקישוט הוראותעליהם
 הציונות מחלוצי - ז"ל שפירא ישעיהו הרב נעימות ביניהם זה,במאסף
 על לרשותנה להעמידן הואילה משפחתו אשר - מגשימיה ומראשוניהדתית
 הנגונים ובתוי בקובץ המשתמשים כל להם ויודו תודתנו להם נתונהכך
 בו.אשר

 מביעים ואנחנו "בצלאל" מוזיאון ע"י לרשותנו הועמדו שבטפרהתמונות
 תודחנה את להםגם
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 מרחה היא נפרש. היהודי במביאו, הנמצאת )""17( ת.ס משנח עתיקהפרוכת
 "ברית ליחות שוי למעיה הפרונת. וניניהם ובנעו( )יכי, דעמ,דיס שניאת

 שונים וסמיימ אריזת שוי ,מצידיהפ תזרה ננהרמוכתרים
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