
 תל-אביב / אנודח"צ

 זכרונות מלכויות וברכות לשבחיזלזלינו
ושופרות

 הנוער( לבני הנהמא להוראת דידאקטית)הצעה

הקדמה
 : עיקריים פרקים שני כולל זאת דידאקסית בהצעה המעובד הלימודנושא)1(

 ; פרקיה בשני לשבח" "עלינו תפילתאת)א(
 ראש שבמוסף )=מזו"ש( ושופרות זכרונות מלכויות ברכותאת)ב(

השנה.
 במעבר עוברת ב"עלינו", העיון מן יוצאת האלה העניינים שניהוראת
 נוספת העמקה אל בשיבה ומסחמת מעו"ש, בברכות העיוז אלטבעי

 "עלינו".בתפילת
 העיקריים הנושאים על דיונים תשלובת מעיז היוצרת זו, הוראהיחידת)2(

 לימור שיחות תקיף אחדים, תנ"ך פרקי מתוך צדדיים נושאים עםהנ"ל
 חלקים על לדלג אם : שלו האפשרויות לפי בעצמו יכריע מורה כלאחדות.
 התלמידים. על בית כשיעורי חלקים להטיל אומסויימים

 בתור למשל, קטנות. ב"מנות" הזאת ההוראה את לבצע יש האפשרוככל - אלול בחודש השנה ראש לקראת הזה הנושא את ללמד להשתדליש)3(
 פעם. בכל שעה כרבע של שיעורים בחלקי אלול בחודש יומילימוד

 מהצית תוקדש היהדות, במקצועות רצופים לימודים בהם שאיןבמקומות
 כזה שבמקרה ברור הזה. לנושא אלול בחודש שבועית לימוד יחידתכל

 אחדים עניינים תמצית הבעת ידי על או דילוגים ידי על המצע כליקוצר
 עניינים של קטן מספר על רק יתקיים ורחב מפורט ודיון - המורהמס:

 המורה. של עיניו ראות לפינבחרים,
 הנחות-רעיו- מונחים זה נושא הוראת על הדידאקטי הדעת שיקול ביסוד41(

 : אלהנות-עקשנות
 לגבי משיכה כוח מעיקרו בו איו התפילה סידור מתוך לימודחומר)א(

 ואקטואליות "דראסטיות" כל העדר מסיבת הצעירים. הלומדיםרוה
בו.

 בחזרות חוזרים - כנ"ל אקטואליים בלתי - מסויימים מחשבההלכי)ב(
 הוא חזרות וריבוי הנידונים. הטכסטים בכל ניכר גיווז וללארבות
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 261 ושופרות זכרונות מיתיות וברכות ישבח""עיינו

 1 ידיעה" כל "אם היא השרה גם אם בהוראה, השעמום""אבי
 היהודית, התודעה של ברזל צאן לנכסי שייכת הזה החומרידיעת)ג(

 עצמו את מגדיר שאיננו יהודית הכרה בעל מישראל אדם שלאפילו
 אל לשאוף המורים-המחנכים חייבים וכמה כמה אחת עלכ"דתי".
 הנוער לגבי זה -תפילה הזמר אל הרגשי-הגותי היחסהעמקת
 מלומדה" אנשים "מצוות סכנת אשר הספר בבית להתפללהבא

 ! לדביותם מאודקרובה
 והסברת השיחה )מהלך מדוריו עשני השיעור בהצעתהמעייז)ד(

 ת ל ע פ ה אל כוון הד'דאקטי שהמאמץ בוודאי יראההמיחודה(
 של הרוחנית הפעילות של ורב-גווניות ריבוי ידי על ס ר ט נ יא

 תגליות. ומגלי "חוקרים" של אוירה עליהם שתשרה עדהלומדים,
 תפילה". "עיון מצוות לקיום מוסד יסוד היא זוואווירה

*י
*

 בגיל תלמידים לגבי רק פורה יהיה זה תפילה בפרק עיון שלל.ימוד
 אפשרי אינפורמאטיבית בקיאות לשם לימוד זה לעומת ; ב-15( )החלמתקדם
 ישראל עם אמונת העמדת ותודה, שבח של התוכן ידיעת : הגילים בכלכמובז
 שדי באל באמונה עולם לתיקון והבקשה התקווה הבעת הגויים, אמונתמול

 נקוה" כז "ועל "עלינוי' הפרקים שגי ר ד ס גם וכו'. נקוה"( כן "על)בקטע
 פשוטה, להסברהניתז

 תפילה" ל"עיון כושר בעל גיל אל מכוונת הזאת השיעורהצעת
 המיתודההסברת השיחהמהלך

 בנושא ובפרט מקצוע. כי שי ייסודנכי הפר- שני את יקרוא נדרשיםהתימידים
 חפי- מתרחשת בטכסט, "רשנותהמחייב נקוה" כן "עי - ישבח" "עיינוקים
 "השס- דע1פיסה )1( : סוגים משניטה )קשיי נמרץ כקיצוי הרכנם את יסכםכד'
 בחו"י תלמידים לגב'לשון

 פני עי הגיויים הנתוניפ קייטת -חית" ע"י 'תויקו
 מני- המשפטיפ ן כ 1 ת : הטכסטשסח לשו- הסבריפ עי התעכבות ילאתרגום
 הסיים משמיעת עולה שהוא כפיביטניים(..

 - י מ ע מ ה " התפיסה )ג( ;שבמשפטים
 לשונות בין קשרים גילוי - " הק בסכמו כלשהי בנקודה יטעה תלמידאם
 סגנון. של ייחודו גילוי וכןהטכסט מהוך נקודה יתסיר אם או התוכן,את

 את מקדימים תפילה" "עיון שלבלימוד הבריו וישלימו יתקנו - הענייניםמכלול

 מכ- ה ל ק ה מתוך השטחית"ה"תפיסה לשון על הסתמכות ומתוך הצבעהאחרי
 להם )"מגישים" התלמידים עלסימאלית רק כזו בפעולה מתערב המורההטכסט.
 לטכסט המלים פירושי את המוכןמן בה, מצליתים אינם הכיתה חבריכאשר
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ש

 השיההמהלר
 זמו מדי יותר מתעכבים הם כאשראו

 זו,בפעולה

 תפילה על : לתלמידים מעירהמורה
 סיפורים בידנו מצויים לשבח""עלינו
 כעת שמעו עמנו. תולדות מתוךאתרים
 אליו מיד והתייחסו אהד, היסטוריסיפור
 : הגנתכםלפי
 יהודי, רופת חיבר שנה כ-400לפני
 ישראל, תולדות על ספר הכהן,יוסף
 )המורה הבכא" "עמק לו קראאשר
 - הצורך לפי -יתרגם

 הביטוי את
 מתעכב אירועים סוג איזה עלהזה(.
 ז הכהן יוסףהמחבר

 דוג- ומביאים דעתם משמיעיםתלמידים
 )החל זה ספר של לתוכו אפשריותמאות
 תקופת על ובעומדם הבית(,בחורבן
 ידעו 1550( )סביב המחגר שלחייו

 הקרו- הזמנים מן מאורעות גםלהעלות
 ומסעזת 1492, ספרד )גירוש לנמנובים
 יכוון גם המורה שקדמו(. במאותהצלב

 של הוריו : למשל משלימית,ברבורות
 נדדו 1432 נשנת בספרד, גרו הכהןיוסף

 בשנת יוסף. נולד ושם שבצרפתלאביניון
 פעמים - באיטליה מושבם קבעו1501

 שיבתם אחרי העיר מן גורשואחדות
 הבכא". אעמק לכם הרי -החוזרת
 באיטליה קהילות שהיו לכם. אומרואם

 ספר מתוך קריאה הכנסת בביתשהנהיגו
 לקבוע ספק ' בלי תדעו הבכא","עמק

 אנודח"ב

 המיחודההסברת
 הב- אחרות אינפורמאסיביותוידיעות
 כך ידי על  השטחית(. לתפיסהחוצות
 - י י ע ת ה " את הלומדים מןמונעים

 התעסקות ע"י הנגרמת " ח 1 ר ה ת 1פ
 בנה. וכיוצא ישוו בשאינתממושכת

 בנימו- מנומקת בחומר לעיון זופתיחה
 העיון )1( : אחדים דידאקסייםקים

  הגות על נושא הוא לשבח"ג"עלינו
 ה- כאשר כאן מופשט. הנהו כזהובתור
 תגבר הדתית, האמונה בתחום היאהגות
 מבין רבים ! יותר עוד המופשטותמידת
 ההתבגרות( )בגיל "המתפלסף" הגילבני
  הגותי  גרנןא אל מלכתתילה נוטיםאינס
 רצוי לכן - שבסידור הנושאיםמסוגי
 את האפשר ככל להאחיזמאוד
 את  המושכים ריאליים, בהקשריםהגחיא
 בזרות או )בדראמטעת הלבתשומת
 ל- המורה ישתדל לעולם )2(עב"ם(.
  ~טל הלימוד אל "אגב" לימודי"ספת"
 אלה "לימודי-ספח" - הראשיהנושא
 על הראשי הנושא תפיסת אתמחזקים
 עדויות ציות א י אסוצ יצירתידי

 "ג- "הראל הולדות מתחום דנו)במקרה
 ידיעות מטים בלי נקנות וגםאוגרפיה(,
 אלה. באסוציאציות הכלולות ערךבעלות

 להוות עשויות אלהיריעות
- 

 במרוצת
 רבים ראשיים נושאים לימודי שלהזמן

 השכלה של מקיפה מסכת מעץ-
 היא מצידה כגאת מסכת כללית.דית( )יהו-

  בהמשך "התעניינות לסיפוח טובהערובה

 שמי- ספרים, )באמצעות היהדותלימודי
 וקור- בשיעורים השתתפות הרצאות,עת
 וכו'(.סים
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 פש ושופרות זכרונות מיידיות וברכות לשבח""עלזנו

מהי
 "יהה

 ספר שימש היהודית בשנה עםבאתה
 ז הכנסת בבית לעיוןוה

 וישוו באב, ט' יום : יסבירו-תלמידים
 הקינות, ספר עם הבכא" "עמקאת

 התלמידים יגלו הבכא" "עמק הביטויאת
 , . , צאי )"קומי דוריא "לכת בשירגם
 הבכא"(.' בעמק שבת לךדב

 והנה : פתיחתו דברי את מסייםוהמורה
 המתאר הבכא", "עמק זה ספרבתוך
 יוסף ר' מביא' יהודים, של ורדיפותצרות
 "עלינו לתמילת הקשור קצרסיפור
לשבח".

 תפילת גרמה במה : לשער תדעוהאם
 1 ורדימות לצרות"עלינו"

 ע"י ויורגלו השערות מביעיםהתלמידים
 להשערות! "סמוכיז" תמיד להציעהמויה
 בטכסט יעיינו שהתלמידיםמסתבר,
 ל"צרות" אפשרות על בנקל יעמדוורבים

 השיתודההסברת
 מנוסחים המורה דבריה(
 התלמידים סקרמת שתתעוררכדי

 לפעמים -- טפחיים" ומכסה טפח)"מגלה
 מבד פנסת משולבות וכן הפוך( ביחסגם

 הצעתיהר- הוך גם תלמידים אלהמורה
 התל- את לשתף כדי שלו, דבריםצאת
 1 הידיעה "בבנית"מידים

 : נוספת אפשרית ספח לידיעת)דוגמא

 ז פד, מתהלים מושאל  הבכא" "עמקהניב

 ישיתוהף( מעין - הבכא בעמק)"עוברי
 עצי שם על מקום שם כנראהומובנו
 יהודה בן של המילון ; )=תות(בכאים
 עמק : מאפו מסיפורי ציטטה גםמביא
 בל- גם חיים, אנו שבו העולם =:הבכא
 במובן זה ביטוי קיים אירופיותשונות

 קבוצות לפעמים נמצאות וה.פסימיסטי
 בודדים, תלמידים .לפחות אותלמידים
 לשון, "במכמני" מהסברים מאודהנהנים

 פרטית לשיחה להם להראות הראויומן
 משמעות גלגולי של כאלהדוגמאות
 פסועבניבי
 הופגשו : מסקרן" "לניסוח דוגמאהרי
 מחיצה בתוך לוה, זה זרים עניינים,שני
 !אחת

 ד י מ להגיב התלמידים את להרגיליש
 מבלי "קושיה", בדעתם תעלהכאשר
 כיצד המורה. מפי בשאלה לפנייהלחכות
 פעי לתלמידים מודיעים ז לכךמרגילים

 את מתאימות בהזדמנויות מספרמים
 את לפניהם מדגימים וגם הוה,ה"כלל"

 או- המורה ! הזאת המבוקשתההתנהגות
 שואל, שמעיר, מי שאין מתפלא אני :מר

 מיד הייתי במקומכם אני וכו'.מציע
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 השיחהמהלך
 א ל ש " : מעיו ואמירות רעיונותבחלל

 שלא הארצות.,. כגוייעשנו
 בהם..ףון, חלקנושם

 "". יחו אל להנאתם גרם לשיש"הבוד'

 להתפחת עם התלמי סיחת ל יתןהמורה
 ויכוח, של בצורה חופשי באופן מהזמן
 וטיעון וברים טיעון יופיעו בואשר

 והצעות תלמידים מנסיון הדגמותשכנגד,
 וכו'. עולם" ול"תיקון התנהגותלתיקון
 1--1 )כעבור התלמידים ויכוח תוםעם

 : בהערה המורה מתערבדקות(

 נוסח באמת יש לשבח" "עלינולתפילת
 משפט, הזה בנוסח קיים היה יותר,מלא

  .מש-  סהם  הממם, כבל ...ימ חי סם שלא . . . " :  מממשהוסמס
 ומתפ- וריק להבלחתוים
 מ"מ יושיע. לא אל אלללים

 ברוך הקדחם לפס...כורעים,..

 על המלא המסח את כותב המורההוא"
 הצורך(. לפי לשונו את )ומסבירהלוח

 יעמדו  המורה מפי  מוטעמת קריאהע"י
 של יוהר ההגיוני הרציף עלהתלמידים
 המצוי הנוסח לעומת המלאהנוסח

 אנחנו(. אבל ;=),.."ו"%נחנו
 המקורי שהנוטת : דעתם יתווהתלמידים
 תלמיד שאלת ועל יותר.קשה-חמור

 מתי השמיט, )מי ההשמטהלסיבת
 אולי יענה השמיטו( מזועהשמיטר,

 הנוסחה של היתירה שקשיותה :חבר
 ז א החליטה "והרגנות" לצרותגרמה
 וכו'.לרכך

 אנודח"ג

 המיתווההסברת
 דוגמא להביא להתנגד, לשאול,קומץ
 .וכו'
 ספונ- באופן הגיב תלמיד כבהבר :או

 הת- הכיתה באוזני המורה יבליטסאני,
 1 למופת זונהגות

 "מד- תלמידים בין הרפשיויכוח
 יפה, ומחנך הלימוד אווירת אתענן"
 : אלה בתכונות שיצטייןבתנאי

 כיסוד קצר, להיות הוא תייב)1(
 ב- השיעור במהלך ומשולג בולטבלתי
 )=שא- המורה של ההדרכה פעולתתוך
 סיפוריו תיאוריו, הערותיו, המורה,לות
וכו'(
 הויכוח מהלך על "יפקח" המורה)2(

 מסלולו אל הצורך למי מתדירו :החפשי
 על  חוור  הריון  כאסר מפסיקוהתקין,
עצמו.
 מפורשת מנייה ע"י - ידאג המורהו3(
 רבים תלמידים לשיתוף - רמוזהאו

 קרובות לעתים להתפתח הנוטהבויכוח,
 1 הכיתה חברי 2--3 בין משעמםלדו-שיח

 שהתל- כך על ד י פ ק י המורה)4(
 טענותיהם את יבססו המתווכחיםמידים
 או חבריהם מצד לזה עזרה יבקשואו
 כן, כמו אחר. בר-סמכא או המורהמצד
 תרבו- צורה על לעולם המורה יוותראל
 של הררית האזנה : הויכוח שלתית

 גמירא, עד תבריהם לדבריהתלמידים
 מלא בפה והבעה בטעות, להודותנכונות
 וכיוצא לויכות, תבר של צדקתו  הכרתשל
בזה.
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 265 ושופרות זכרונות מלכויו'ת וברכות לשבח""עלינו

 השיחהמהלך
 בהעירו, התלמידים את משבח ה ר 1 מה

 והוא ! נכון בנתיב מתנהלשהויכוח
 : הבאים הפרטים את לדבריו כעדותמביא

 )שהמיר מומר יהודי העיד 1399בשנת
 הכנ- מנהיגי באוזני לנצרות( דתואת
 בתפילת מבזים שהיהודים הנוצרית,סייה

 אותו בכנותם הנוצרי ישו את"עלינו"
 באותו נא תפשו ! ? הכיצד - ו"ריק"
 שונאי על כך כל השנואמשפט

 !היהודים

 .מש- . ". הביטוי את מוצאיםהתלמידים
 תלמי- ויהיו ,י' . . ק י ר 1 להבלתחווים
 להם מניין ; השאלה את המעורריםדים

 ז ישו אל דווקא שהכוונה מומרולאותו

 אותו על ה י נ 1 ר י א ב מעירוהמורה
 "ראש רשע לאותו היה הלא :מומר
 במפורש שלא הסגיר והוא !יהודי"
 של ברמיזה אלא הבזיון, דברנאמר

 התל- יגלו המורה בעזרת"גימטריא",
 = )ישו הגימטריא" "חכמת אתמייים
 באמת אם לדעת, ויבקשו 316( =וריק
 ז "וריק" המלה ונקבעה נבחרה כךלשם

 "הבל שהביטוי לתלמידים, מודיעהמורה
 ז(, )ל, ישעיה הנביא ע"י נאמרוריק"
 המבקשים ישראל בעם גוער הואכאשר
 כמקים מצרים אצל צורה  צרהבעת
 וריק הבל "מצרים : ה' בעזרתלבטוח
 ולא לעזר לא . . . "עם זהויעזורו",
 הנביא וכאילו - ה( פס' )שםלהועיל"ו
 כאילו )ממצרים( נתרשמתם אתם :אומר
 דומים אך - ותשועה מעוז חזק, כוחהם

 המיחודההסברת
 משום בה שיש זו, מעין קלהכשיחה
 ומשחק )חידון משעשעת רוחניתפעולה

 התל- מתקשרים בה(, מופיעיםגימטריא
 יהיו וגם הטכסט אל ויותר יותרמידים
 ציפיה מתוך בו ולעיין לחזורנכונים

 נוספות.ל"הפחעות"
 בתהליך מכשול חזרות מהוות כללגדרך

 הן אך הרוח, את מעייפות הן :ההוראה
 אשר הידיעה, ת ש ר ש ה לצורךנחוצות
 אחת את ההוראה תשיג לאבלעדיה

 ! העיקריותממטרותיה

 ממ- נתונים התלמידים לידיעתממציאים
 העלאת להם לאפשר כדי נוספים,קורות

 זו הרגשה ! משלהם "מקוריים"פירושים
 "מוטי- משמשת המחשבה  מקוריותשל

 בלימוד להמוריך לתלמיד חזקהבציה"
  "וחוקרני".מעמיק
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 השיההמהלך
 בניפחו המרשים ח ו פ נ לכדורהם

 לתלמידים מציע והמורה . . .הגדול
 מתנפץ הכדור . . . : המשל אתלהשלים
 מתנדף )אויר ה"הבל" בו ומתגלהבנקל
 ! מתוכן ה"ריק" וייראה משמעות(וחסר

 כאשר נאמר, וריק" "הבל : מסכםהמורה
 כות קיום על התרשמות ממצבמגיעים
 חוסר בגלל ה ב ז כ א ה ל אוגבורה
 1 ישע וחוסרערך

 המושמט המשפט כל את שוב נאקראו
 !ההוא

 טל  הקשר ית מיר תופסימהתלמירים
 . . :. המשפט חלקי שני שבין ונגרםגורם

 יושיע"; לא ולכן"אל וריק""הבל
 של מובנה על המורה מפי נוספתוהערה
 התלמי- את תביא , ח ד כ = "אל"המלה
 = "אל" : המשפם המשך להבהרתדים
 ר מח כמל רושם שעשה%

 - 1 י חלא אל" כ"לא מתגלה"תשועה"

שיע"ו

 לסכם התלמידים מן מבקון מוטהה
 כפי התפילה תשן את פה בעלבקצרה
 עד שהתנהלה השיחה יסוד עלשנתפס

 "אל עד "עלינו" מן לטכסט ובהתאםכה
 יפשיע":לא

 גהוץ, אם - התלמידים יביעובסיכזמ
 מן שלא בסגנון - המורהובהנחיות
 שהוא כך על מודה ישראל עם :התפילה
 הגויים כי באמונתו, הגויים מזשונה

 לפי רק אשר אל", לא - ב"אלמאמינים
 להם נראה הוא המוטעיתהתרשמותם

 אנוד חאצ ..

 המיתרדההסברת

 יעוסקת מתפשטת לימודית  שיחהכאשר
 המצומצם, לנושא שמתוץ בצדדיםגם
 דעתם ת ר 1 ח ה ל לדאוג המורהחייב
 ה- של מוקדם בשלב גם תלמידיו,של

לימוד.
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 המיתומההסברת השיחהמהלך
 וריק", "הבל הוא באמת אךכמ-סיע,
 לשאלו- ההלמידים את "מחזיר"והמורה
--- תשר קיבלתם האם רעתכם, חוו :תיהם
 1 שאלותיכם עלכוח

 ז לישו מכוונה "ריק" המלה)האם

 - התפילה את והפביר לנוצרים גילהמי
 ז(.היהודית
. "הבל שהביטוי בודאי, יטענוותלמידים

 לפני רב זמן ישעיה ע"י נאמרוריק"
 רצוף הוח 11  בררךהלימ-ור אחדים ותלמידים הנוצרית; הדתקיום

 מצד "תגליות" שלמצבים שמסד- אפשר זאת שבכל זה, כנגדיטענו

 ד ת 1 א ת 1 ר ש 1 ק ה ם י ד י מ ל תה זה בביטוי בכוונה בחרו התפילה לשוןרי
להענשתה._ זה שר כ-א נםעמ'-הנושא, -והשא- וכו' ישו על וחשבו התנאךמן

 ל- עשוי, איננוכשלעצמו
 מיוחדתועורר-התעניינות יו עאמב"-מנתש, שנשארמחו

 הת* בחקירת יפה  התחלתם : עתהערב

 - -, לכך, בהמשך לשונה. ובבדיקתפילה

 נער שהיה ישו, של שמו על נאחשבו

 מגי- והתלמידים ! יהודי שם בעליהודי
 .ן )המלה ישוייהושע : התגלית אלעים

 , . "תגלית" ותתקבל - הלוח( עלתיכתב
 . . התלמידים שהופנו אחרי )אולינוספת

 . : יושיע"( לא "אל המשפם אלשוב

'. יושיע" לא אל אל "ומתפלליםהמשפט
.

 ישו=יהושע אל רמז להכיל הוא גםיכול

 "סתום" בסגנון מנוסחות המורההערות בעלי התלמידים את אלשפם שובוהמורה

 כדי תוך ! הבאות אל סקרנות מעורראבל ב- הרגע הגיע עתה : בהצעתוהתגליות
 על לחזור הרצון. בתלמידים יתעוררכך בדברי אחר פרק אל לפנות"מחקרכם"

 - י ח ה את בו למצוא כדיהחומר-הידוע, רבה בדייקנות נקרא מתוכו אשרישעיה,
 - ! ח ס ב ו מ ה ש וד עוד בקרא מקודם אך 1 אתריםפסוקים
'ן "עלי" תפילת של הפרקים שני אתפעם

,. דברי שמיעת אתרי לכם ותהייגה'.נו",
- 

.
- 

.4 '' . . 1 וחשובות רבות הערותישעיה
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פ2

 השיחהמהלך
 "עלינו" פרקי את קוראיםהתלמידים
 התנ"ך ספרי את יפתחו מכןולאחר

 או הדרושים, הפסוקים העתקי)מקבלים
 : הפסוקים( את הלוה על יכתובהמורה

 ש- ממזרח ידעו "למען : ו מה,ישעיה
 ואין ה' אני בלעדי אפס כי . , ,מש
 ;עוד'
 - אני . . . ארץ עשיתי "אנכי : יבשם
 ; ." , .  שמים נטוידי
 אלהי מסתתר, אל אתה "אכו : סושם

 ן " ע י ש 1 מישראל
 השמים בורא ה' אמר כה "כי : יחשם
 . . . ועושה החרז יוצר האלהיםהוא
 ; עוד" ואין ה'אני
 תכרע לי כי . . . נשבעתי "בי : בגשם
 לשון". כל תשגע ברךכל

 יינתן קשים במקומות הפסוקיםפירוש
 אל פונים והתלמידים המורה, ע"ימיד

 "עלינו". תפילת עם הנביא דבריהשוואת
 "עלי- בין השוויון את מעליםהתלמידים

 פונים הם תחילה : הנביא לדברינו"
 שימחתו )מוטב הלשוני השוויוןאל

 שגפ- המתאימים לניבים מתחתקווים
 הרעיונות זהות אל מכן ולאחרסוקים(
 הטכסטים.בשני
 התלמידים דיון את קדימה מצעידהמורה
 זמו על אחדות סברות הובעו :בהערתו
 המחב- האישים ועל התפילה שלחיגורה
 חיבר ע ש ו ה י : אומרת אחת דעהרים.
 ת ס נ כ אנשי : אחרת דעה ; התפילהאת
 סר טון חלד משה דולה; גה
 ואמר נתחברה, המקדש בית גזמן :בר

 ומש- כורעים שהץ בשעהאותה
 המקדש. בביתתחוים

 אבוךת"צ

 המתיההסברת

 הקר בשיחה הוכשרה התלמיהםחורעת
 הרעפת פ מימית התרשמות אלדמה

 זה. תנכי שבחומר המתאימיםוהבימויים

 קצרים, הסברים המורה ישלב הצורךלפי
 ה- עם בקשרביוגראפיים-היסטוריים,

 המוזכרים,שמות
 חת מסיח שאיננו כזה, צדדילימוד
 וגם ן נ רע ל עשוי העיקר, מןהדעת
 ערך. בעלות ספה" "ידיעותמוסיף
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 ש2 ושופרות זכרונות מלבכיות וברכות לשבח""עלינו

 המיחודההסברת השיההמהלך
 )ה- שאספם הזיעות גבל עתהנחבוט
 ן הלוח(  על רושםמורה

 ,על מלעונותיה ורבוות רעיונותיה)!(
 ; ישעיה הנביא אצל קראנוהתפילה

 התפילה  קדמות  צל  מברות הובעו)2(
 ; נון( בן יהושע)מימי
 נגד מכוונת שהתפיל" טעגזת הזבננו)3(

הגוברים,
 ומבתן מעורר כנ"ל בכתב ערוךסיכום
 מכריע, דעת שיקול אל התלמידיםאת
 לפעי, מפעם המורה גם ישתלב בואשר
 : טזב" =גמר אל להביאו כדי רקאר

 הוא "עלינו" תפילת של העיקרירעיונה
 ה- זהו ! בתנ"ך מובע הוא יומין,עתיק
 שהוא אחר באל אמת" "אמונת שלרעיון
 היא אחרת אמונה וכל העולם,בורא
 )"גויי השווא אמונת בילי שווא,אמונת

 יגיעו- להגיע-ואף נדרשיםהארצות"(
 וככל ישראל(, )אמונת האמת אמונתאל

 ישראל מאמונת סוטה דנוצריםשאמונת
 תוכן חל ו"( עוד ואיו ה' )"אני אחדבאל

 נם כמובן התנ"ך, דברי וחליםהתפילה
 !עליה

 - התלמידים יגיעו זה מעיו סיכוםאל
 מד- והערות שאלות בעירת - נחוץאם

 שוב אותם המפנות המורה, מצדריכות
 שעל המערך משפטי שלושת אלושוג
 ש- המתאימים הפסוקים ניבי ואלהלוח
 מעורר מכן לאתר 1 ובפירורבתנ"ך
 ההלמידים של לבם תשומת אתהמורה
 ישראל בתולדות מאד שכיתה תופעהאל

 "שמעתם שלגו: בתווה גםוהקיימת
 רבים של השאיפה על בוודאיוקראתם
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  השיתהמהלך
 עם לדתקשר הנוצריות הדתותממנהיגי
 הדת אל ולהעבירם לקרבם כדייהודים
 !הנוצרית

 מעשה וסיפורי ידיעות מעליםהתלמידים
 המונח את גם בוודאי ומזכיריםבנידון,

 גם המושג את מסביר המורה :"מיסיון"
 מב- גם )=שליהזת( מילזליתמבהינה
 או החובה )הרגשת הרעיוני תוכנוחינת

 לדת נפשות לעשות " ה 1 צ מ ה"קבלת
 וכו'(. "הלא-מאמינים" מביןהנוצרית

 האמ- את להזכיר מוזמניםהתלמידים
 זו, למטרה בעבר השתמשו שבהםצעים

 על המורה מפי ישמעו או יזכירווגם
 הפצת על נזסף ! שבזמננוהאמצעים
 הטבות ניתנות נוצרית, הסברה""ספרות
 במוסדות-חינוך, חינם לימודחומריות,

 וכו'. ובמלגות מיוחדות בתעודותניכוי

 היום עד וגם - לפנים : מוסיףוהמורה
 בלי שהתערבו מומרים מצויים היו-

 בבית ואפילו היהודי, הקהל בתוךקושי
 עם "ידידותיות" שיחות ניהלוהכנסת,
 "הערות רק בתחילה והשמיעובודדים,

 יהו- של הקשה הגורל על בכך" מהשל
 יש- כלפי אלקים ?עם ועל בעולם,דים
 הנוצרים הגויים אל ברכתו לעומתראל,

 שתלמידים ואתרי - . . , וכו'המצליחים
 וסיפו- תיאורים וירחיבו יוסיפובקיאים
 דיון פרק המורה יסיים דומים,רים
 כעת ששוחחנו מה וכל : בהערה זהקצר
 עם בקשר העלינו - "המיסיון"על

 , הכנסת כביה "עלינו"אמירת

 מתוך - לקשר ידעו רביםתלמידים
 תוכן את - דבריהם של שוניםניסוחים

 אנודח"צ

 המיתודההסברת

 התקופות בכל האקטואלי - הזההנושא
 כאופז נידון יהיה - המקומותובכל

 ודיון ניתוח מתוך רק וכאילו"ענייני"
 וחב- "היסטורית בתופעהאובייקטיבי

רתית".
 התלמידים של האמוציונאליתהתרשמותם

 ה- אם דווקא( )ואולי גם חזקה,תהיה
 של בסגנון דבריו את ינסת לאמורה

 שה- מוסב 1 שכנגד ומטיף"תועמלן"
 הש- בשעת להרגיש לתלמידיו יתןמורה
 הזדהותו את כזה נושא על דיבורומעת

 ! דבריו תוכן עם ה א ל מ ההרגשית
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 ודב ושופרות זכרונות מלכויות וברכות לשבח""עלינו

 המיתודההסברת השיחהמהלך
 ). ש- ; המיסיו)ארית הפעויה עפהתפילה

 ול- המיסיון בפני כתריס באה זותפילה
 באמונתם. היהודיםחיזוק

 זו בשיחה המורה( )או תלמיד יעלהעתה
 ת י א ר נ "עלינו" שתפילת הרעיוןאת
 ל"מיס- יהודית לסליחות ביטוי כעיןאולי
 את המורה יעודד הגויים. ביז יהודי"יון

 על מתשבה מחוד כד על לדוןהתלמידים
 פי ועל לך", נקוה כן "על בפרקהנאמר

 העק. ההבדל על' התלמידים יעמדוזה

 )ובפרט אחרות לדתות יהדות ביןרוני
 גם : נפשות" "ציד בענייןהנצרות(
 של הרעיזן מובע בקיאי כן "עלבפרק
 ל כ תכרע לך , . ", הימים אחריתתכלית,
 אמתה " , . , ההוא בעם והיה . , .ברך
 והשוט "הראל באלהי אמתה , ת חא

 שמ- לתלמידם, מעיר והמורה ובעולם
 . על יפה מרמזות הזה בפרק הפתיחהלות

 ל כ " יגיעו שבהם וה"אמ%עים"הדרך

 ! האמת אמונת אל תבל"יושבי

 עצמו את ורואה מרגיש שתלמידככל 8ת יגלו ערה חשיבה בעליתלמידים
 השקפה", וכ"מנסת רעיון וממציאכמגלה ה 1 ק נ כן "על ר~משפטימ שלהמוכן

 מאמיתות להשתכנע יוהד נוטה הואכן . . . גלולים להעביר . . . לראות . . . ךל
 !דבריו וניסוח שאלה ועל ." . , אליךלהפנות

 הוא י מ : המורה של"פרובוקטיביים"
 ישראל אמונת למען ה"מיסיונר"כביכול
- ? ! הגויים את בהלזכות  התל- ידעו 
 ך ל "נקוה ברברים ברוח להשיבמידים
 ולא ותשיג תפעל ה' יד .", . , עולקינו"'

 -. ! אדם ידיידינו,

 המורה הצבעת ע"י הזה הדיוןוהשלמת
 .- מניעת על בקיאים( תלמודים מצד)או
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 אננךת"צ272

 המיחודההסברת השיחהמהלך
 היהדות, דיני לפי האפשר ככלגיור
 ה- בהבדל ההכרה את יותר עודיעמיק
 ! לנצרות יהדוה ביןעקרוני

 הלימוד בחוך לשלב אפשר לכךנקשר לבדוק התלמידים את עתה מזמיןהמורה
 להם שיש הסידור, מתוך אחריםפרקים : להווכח כדי התפילה לשוז אתהיטב
 "למלשי- לברית רומים כוונה חןרקם אמו- לחיורק  מכרונזז תעליף"תפילת
 שמיה בריך ; ההפטרה ברכות ;נים" לא למען עצמם, היהודים בקרבנתנו

 ברך על "לא למלים ליחס אפשר)שם הנו- אמונה", ו"קסני החלשיםייכשלו

 מ- "תוץ גם : כפולה משמעותאלהין" דתות של מהצלחתן להתרשם אוליטים
 אלהים"(, "בן וגםאלהים" !אחרות

 : כטל מבים של המשמעותבתפיסת זהי המעיינים ידים מ ל תה

 האר- כגמי . , . לא -- לשבח"עלינו
 ה-  הביטויים .". . . המונם ככל . , ,צות
 שלנו הנעוד מעמד  את  מ~ומיעיסה%לה
 )ולר- לתפם יציע המורה הגריס. דתאל

 תוכן את המציעים הביטויים אתשום(
 מעיינים והתלמידים היהודית.האמונה
 יוצר .. . ל הב "אוזן : ומוצאיםשוב

 "ק- מלכי,,, מלרבראשית...
 ארץ,., שמימותסדדוש.,.תטה

 ., אמת. עוד... אין אלהעוהמ

 זולתו",אפם
 המצטטים "הלמשים מן מבקועהמורה
 כבי- אותם להסביר לנסות אלהניבים
 הפוכות דעוה לשלול  הבאיםטויים

 !  הגויים ברתות שהתקיימו אוהקיימות

 משלו דבריס המורה משלב הצוררלפי
 על-ידי  שהוב%י  המברימ  הרתבתלשם

 לימוד נושאי על  "משולבות"  חורות בלתי  הסבריס  להשמעת %והתלמידים
 הנושא וכירת %ת ת 1 ק ז ח מ קודמים הכל" "אדון : )למשל לתלמידיםידועכם
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 273 ושופרות זכרונות מלכויות וברכות לשבח""עלינו

 השיחהמהלך
 שלום עושה תושך ובורא אור יוצרגל

 אלה ל כ עושה ה' אני - רעובורא

-
 הנובעת והלבה : ז( מה, ישעיה
 על לברך אדם "חייב : מכךכמסקנה
 הטובה" על מברך שהוא כשםהרעה
 זולתו" "אפס ; מ"ה( פ"ט ברכות)משנה

 ל"כיתות" מקום היהודית באמונה איןו:
 עשרות ,טל במספר לאאלוהים
  וט 1 ל ע' במספר ולא ואלוח"()"אלים
 באמר ה"מספר" . ם י י נ ש במספרולא
 ! " ד ח א " הוא היהדותגת

 על בסידור כבר למדו התלמידיםאם
 פי על יעלו וברכוהיה, דימעקריאת
 העניינים קישור את דמורה מצר קלרמז
 אור ולילה, יום )מעביר הנ"ל כלעם

 הן שמע קריאת של שהברכותוחושך(,
 . , , ישראל "שמע של לרעען ה ח י תפ
 ו/ ד ח אה'

 את מצאנו בלימודנו : מעירהמורה
 כתכ"ך,  כבר "עלינר'  ההפילהרבגונות
 תדעו ואחם ישעיה, הנביא אצללמטל
 לשו- -- בעל-פה אפילו אולי --לצטט
 ! הנביא מדברי הלקוחות התפילהנות

 כן(, עושים אחדים)תלמידים

 הוא "נביאים", בחלק הוא ישעיהספר
 בפ- כעת נא עיינו תנ"ך. של השניהחלק
 אפ לדעת כדי התפילה של הראשוזוק
 יותר עוד מקור "עלינו" לתפילתיש

 ? ת ו ר המקו ר 1 ק ממוקדם,

 המורה יטאלת את יסבירוהתלמידים
 קרי- ואחרי (, ה ר ו המקורות=ת)מקור
 : הציטטה את יעלו בתפילה נוספתאה

 המיתודההסברת
 הישז החומר את משרישות וגםהחדש
 הנוסף. קישורוע"י

 . " ח פ ס " ידיעת להקנייתדוגמא

 במספרים המרומז את ידגימוהתלמידים
 השונות(. הדתות טיב )לפיאלה

 היריעה והתחזקות החדשה הידיעהחיזוק
 כנ"ל. -הישנה
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 אננך ת"צ.. -274

 המיחודההסברת השיההמהלך
 בל )או פסוק בפרשנות "העמקה"פעולת וה- היום וידעת : 1 ת ר 1 ת ב"ככתוב
 התלמיד את שאת, ניהר  מרטישהטכסט( כש-  המלהים הוא  ה' כי לבבך אלשבות
 "קל" בפסוק נעשית היא כאשרהמעמיק, עוד", אין מתחת הארץ ועל ממעלמים

 לכאורה. העמקה מחייב אינואשר התורה של בפסוקים ההקבלה אתויפרשו
 וסגנון. תוכן הקבלת - ישעיהושל

 יותר להעמיק להלמידים מציעהמורה
 ההקשר הכרת מתוך התורה פסוקבהבנת
 מפסוק ד )פרק דברים בספר זה פסוקשל
 .'(. , , בנים תוליד "בי :כה

 התל- לפני לעיון שיוצעו הפסוקיםואלה
 גליונות על או הספר בתור )אםמידים
 : הלוח( עלאו

 וגושנתם , . . בנים תוליד כי : כהד,
 . . . כל תמונת פסל , . . והשחתםבארד
 . . . בעמים אתכם ה',הפיץ
 אדם ייי מעשה אלהים שם ועבדתם :כח
 .. לא.. ואבןאשרעץ
 .. . אלהיך הי עד ושבת . . , :ל
 , , . לקחת לבוט אלהים הנסה או :לד

 . . . ובמומתים באותותבמסות
 ה' כי הראת.לדעת אתהי:
 מל- עוד איז האלהיםהוא
בדו,
 . הארץ תל . . . ם השמי :מןט

_ 
 מ לעך אל והשבות העם וזעת :לט
 ן י א , . , הארץ ועל . . . בשמים ' ,ה',

עוד,

 התלמידים ידעו המורה הזמנת פיעל
 האלה הכה" היאזר "פסוקי מזללהעמיז

 אלילים, על המלגלגים התיאוריםאת
 - אדם ידי מעשה "אלהים : כחבפסוק
 . . . ולא . , . לא אשר ואבןעץ
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 מ2 ושופרות זכרונות מלכפיות וברכות לשבת""עלינו

 המיהודההסברת השיחהמהלך
 יכוווב המורד .."; ולא, . . , א לו

 את המוסעסת הקריאה תבהיר ושוב ה- מבי את )כדלעיל( מבליטהבנורה
 המכוון. הרעיון מסב- והתלמידים הלוח, על האלהפסוק
 שסימן : מכאן העולה הרעיון אתמים

 ; ה"לא" הוא הגויים אלהי שלההיכר
 לתלמידים להשמיע כדאי זו,ובהזדמנות

 )אליל= אליל למלה שונות פירושהצעות
 או , ל ל א השרש מן - כלום" א לה"
 ה נ הקט ועלוגשל ביטח או חלש,ה
 התלמי- ידעו פנים כל ועל ; "אל"(מן
 הבי- את "עלינו" הפרק מן להעלותדים
 אליל, משמעות אל ביותר הקולעטוי
 וריק". "הבל הגיגאת

 בדבריו מצביע רבנו מוטה ורה:הם
 יהודים  המביאה תשובה סיבה על;סם
 התל- ח 1 כ ב" ואסתתם דתם שנחתאל
 התלמידים יעמדו קצר עיון אתרי !יין"
 : כה הפתיחה בפסוק המלים כוונתעל

 בנים, ובני בנים תוליד"כי
 בארץ"--הרי'םיכחה,ונוגנתם

  אינם הבנים ובני הגנים ; גרמה"ויהזמן
 י ה- של הכות למעשי ראייה" "עריעור

 השפעה בוודאי  יליהס, יש  ומאירךקב"ה,
 )ומושכת( זרה ובהתנהגות זרותבדעות

 ע"י יועלו כאלה רעיונית הסביבה,מצד
 ת ו ר ע ה ב 1 ל י ש בעזרתהתלמידיה
 בשיתה, לפי."מצב המורה מפימתאימות

 "בדרך תשובה ידיעה להקנייתדוגמא לנמק, עתד תדעו ובוודאי : ה ר ו מה
 "ב- בלשון המורה פניית ניסוחאגב", בפסוק דווקא ישראל הכמי כהרןמריע
 את להמריץ עשויה ." , . תדעווודאי אותו ולומד בתפילות בסדר להכניסולה

 לחשוש יש כאשר ובפרטהתלמידים, בע"פ אותו שיידע עד ובחגיגיות רםבקול
 "שיעור. במרוצת הקשרלרפיון ! מתפלל יהודיכל
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 השיחהמהלך
 ת י א ר ה "אתה : יסבירוהתלמידים

 ה- הוא ה' כי שחה( לסמעת
 מלבדו". עוד אין , ם י ה לא
 לם" בהתאם ימר אפשר : ה ר 1 מה

 יה- השתדיג התפייך שמסדרירזיכם,
 ! הגנה" "תריסקים

 של זה ניסוח אל מתייחסיםהתלמידים

 ה ח כ י ש ה בפגי תריס : המורהדברי
 זרה. הישפעה בפנייותריס

 ועפילוע על ד"נתככם ותמה ה: ר ו מה
 ז"עלינו"

 בכיוון דעתם את משמיעיםהתלמידים
 מעין היא זו שתפילה לעיל,שנתבאר
 דעתו את המתווה תלמיד וכל -"תריס"
 וניבים משפטים בציטוט דבריו אתיחזק
 התלמידים ירבו בוודאי התפילה.מתוך

 המובא התורה מן הפסוק את גםלהעלות
 אל והשבות היום "וידעת :בתפילה
 על מותג המורה עוד". אין . , .לבבך
 יבבך", אי "והשבות המייפ אתהידח
 של ק י ד ד מ ה המובן תפיסתואחרי
 "שוב", לשורש  לב  תשומת פי עלהניב
 כל את הממצה פירוש התלמידיםיגלו

 ב ו ש שיש : האחרונה שיחתםתוכז
 להי- שעומד מה ולזכור, להזכיר ב 1 שו

 שיחדיר כדי ללב, אותו ולהחזירשכח
 היום"(, )"יידעת לידיעהגם

 הזה הפירוש את ומשבח מאשרהמורה
  מלאה  הוכחה לו למצוא לתלמידיםומציע
 ב- פרק באותו אתר. בפסוק  התורהמתוך
 : הלוח( מז או בספר )נקרא טפסוק

  נפויך ופור וווט ך ל ר ה"מ"רקק
 1 א ר אשר הדברם את תשכח פן ד אמ

 כל מלבבך יסורו תןעיניך

 אנודת"צ

 המיהודההסברת

 הטכסט על מאר רבות חזרותמתבצעות
 ראות נקודת מתוך תמיד  אבלהמרלף,

 דשה!ח

 מלים מחוך זה מסוג לשונייםדיוקים
 במרוצת מפתחים )"נדושות",שכיחות
 הלשון" "תודעת את בתלמידיםהזמן
 הלשון" "חקר תודעת ואח כללי,באופן
 ! בפרט המקראבסגנון
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 277 1ש1פר1ת 1כר1נ1ת מיכליות_ 1ברכ1ת לשבה""עייר

 השיחהמהלך
 י נ ב ל ו ך י נ ב ל והודעתם חיירימי

בניך"ו
 הד- בלי יגלו, רבים שתלמידיםמסתבר
 "הסימטריה את המורה מצד מיותרתרכה

 פסוק בין הלשונית וההקבלההרעיונית"
 ובהמ- - בנים" הוליד "כי לפרשתזה
 "והו- : )למשל "עלינו" לתפילת לכךשך

 תוליד "כי - בניך" ולבני לבניךדעתם
 ההש- תעניין ובפרט בנים"( ובניבנים
 מל- יסורו "פן הניבים ביןוואה

 לב- אל "והשבותבבך"-
בך"
 ," . . לבבך אל  "יהשבות הפסוק :המורה

 ליהודי  הוא הראוי שמו  אותנו,לימד
 "עלי- תפילת אל ולשוב לשובהמתפלל

 הזאת הטענה את מנמקים התלמידים !נו"
 יודיעו והבקיאים דלעיל, השיחהברות
 נאמרת שהתפילה הפעמים מספרעל
 אחרות, ובהזדמנויות יוםבכל

 וקבעו בחרו ובוודאי : מעירהמורה

 בסדר מיוחד מקוס התפיליתמסדרי
 התפילה,  בראש דווקא אוליהתפילות,

 1 ? ם בסיו איי באמצע,איי

 אחרי הבחירה אח מנמקיםהתלמידים
 )כדי מסיימת תפילה שהיאשקבעו
 היהודית לאמונה זכר את ולשמורלתזק
 וכד'(. התפילה תום אחרגם

 "יותר כמקום מציעים תלמידיםואם
 לכוון אפשר התפילות, בפתיחתנאה"

 השונים הפחיתה בפרקי עיוז אלאוחם
 "אדוו : )למשל אצלם הסידור נוסחילפי
 "ברוך ; י" . , כל בחפצו נעשה . . ,עולם

 המיתודההסברת

 בהוראה: רצוייה התנהגות מדגים זהדיון
 לנושא אטד מנושא "טבעי" מעבריצירת

 של למוסף "עלינו" מתפילת : )כאןשני
  "מלכויות-זכ- על לדיון ובעיקרדייה,

 מב- הטוב ב"מעבר"רונות-שופרות"(,
 תמצית העלאת : נכלל דידאקטיתחינה

  בנושא הדיון את הפותחתבעיה-תמיהה
החדש,
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 השיחהמהלך
 ה'... את "ברכו ,." העולם. והיהשאמר
 את מביעים כולם אטר אור"(יוצר

 אחד"!- ב"ה' אמונה של באחדהרעיון

 שתפילת לראות תתפלאו ועתה :המורה
 אחת פעם ונאמרת מופיעה"עלינו"
 אחת ך 1 ת ב משולנה דווקאבשנה.

 יפתחו התלמידים , יום אותומתפילות
 וידפדפו השנה ראש של במוסףבסידור
 תפילת את שימצאו עד התפילהמראשית
 לקבוע נדרשים הם מכן לאחר"עלינו",
 התפילה של הברכות במספר ברכהבאיזו

 יסוד על ימצאו הם "עלינו".משולבת
 שאהי הברכות, חתימות שלהסימן
 )וכותב מודיע המורה הרביעית.הברכה

 ראש של מוסף בתפילת : הלוח(על
 הם: ושמותיהן ברכות תשעהשנה

 אבותו.

  גבורות2.

 השם קדושת3.
 ח ו נ ו הראתהברכות

 ת 1 י ו כ ומל היום קדושת4.

 זכרונות5.

 עופרות6.
 ת עין האמצהברכות

 עבודה7.

 הוראה8.

 יהלום וסים9.
 האתר1נותהנוגדת

 על קודמים בשיעורים שלמדוהתלמידים
 : בקצרה יסבירו ומבנה העמירהתמילת

 אנודח"?

 המיחודההסברת

 פי על - וערוך ההיקף רב לימודחומר
 רעיוני-הגו- עיקרון ללא - ראשוןמבט
 נמות" "צבירת מתוך לנ.אזרה אלאתי,

 "ונאמר", הסגנון )כעדות בלבד)פסוקיב(

 עבדיך"(. ידי "ועל"ובדברי",
 התהוות על מלכתחילה מכביד כזהתומר

 לכן - בו לעסוק בלומדמוטיבציה
 "אר- של הפתיחה פעולת מאודתשובה
 של הרגשה בלומד היוצר החומר,גון"
 ולסבירזת ל"שקיטזת" הודות -סיפוק

 מובן כאן. כמוצע שהושגהההגיונית
 וה- המורכב החומר זכירת שגםמאליו,
 בדרך "ארגונו" ע"י רק תתאפשרמרובה

דעת-מכללת הרצוג

www.daat.ac.il

מתוך: "מעיינות" ט - ימים נוראים, מאסף לעניני חינוך והוראה, עורך: חיים חמיאל, ירושלים תשכ"ח



  9ת ת ו ר פ ושן ת ו נ ו זכר ת כויו ל מ וברכות לשבח" לינן ע"
 אסתמה ~ברת,: . השיחן מהלר'

 הקבועות המטת ששתאתא(

יא"
 יי",

 הנ"ל בצורה הרישום כינתאתב(
  -נפרדות(. ת 1 צ ו ב ק)בשלוש

- מן אחת שכל אתם, רואים :המורה
 אט- פרקים מזיפה  ר'(4ןצעיותהברבות
 בהיקפה להתמצא ללמוד לנו וכדאידים,
 את וקבעו עיינו 1 וברכה ברכה כלשל

 התל- 1 חתימתה וחת ברכה כלפתיחת
 ב"זו- )אולי עיון אחרי מוצאיםמידים
 רושמים המבוקש, את תלמידים(גות"

 בעל-פה. ומצטטיםבמחברות

 '' שמיעת פי על הלוח על כותבהמורה

 המצ- התלמידים מפי החתימותנוסח
 :טטים

 ." . מקזוזן, . , . . ך ל מ"

 ף . , ת תרוע ול ק"שומע

 לנמק מוכנים עתה יהיודתלמידים
 לברכות שנקבעו השמות בחירתאת

 הסירונו מתוך יקראו הם :האמצעיות
 "מלות הדגשת מתוך המלא הנומתאת

- הרשומות,ימפתח"

 צעד- נעשית החומר של המבנההבהרת אחת שבכל מיד, להכיר אפשר :המורה
 קל רבה עצמית פעילות מתנד .צעד, )מזו"טק, האמצייזת הברכותמשלוש

התלמירים. "ברוך אמירת לפני התמילה מסדריקבעו
  אל  בפגייה הנפתח סיום פרק ה'"אתה
 1 הברכות מ1 אחת בכל המייפ באותןה'

 פרקי את התלמידים מוצאים עיוןאחרי
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מהלךהשיהה
 פי ועי אבותינו" מיהי "איחינוהסיום
 המשפט את גם יקראו המורההצעת
 "אלהינו" נוסחת אהדי הראשוןהקצר

 תוכן עם וה משפט תוכן להשוותכדי
 התלמידים ברכה. אותה שלהחתימה

 וגפ אלה בתכנים ההקביה את יגיון
 ההקביות אח הימת בצורה יישוםיבעון
האיד.ן
 :למשלן

 העוים כי עי ד 1 י מ . . . "ן

 מרד כל על ך "מל1

 מנח,שנ"ה(ן",כרנז
3"זוכר.,.......,,.."

)3(, " . . . . . . . . פר בש "תקע ן",
 תרועת,,.," קול1"ששע

 תחלת את מצאתם והנה : ה ר 1 מה
 "מלכו- הנקראת הברכה בתוך"עלעו"

 ב"זכ- ולא ע בברכה ודווקאתת,
 , אותה קבעו ב"שזפדזת" אודתזת"

 אייעץ הדבר, את להסביר תנסובטרם
 11ל הטעם פרק בכל היטב לעייןלכם

 כל על מלוך אב' ואל' "אלה' ץברכה
 בשעת תשכחו ואל -- ." . , כולוהעולם
 נזקומה את להסביר ובכוונתנועיונכם
 1 שאת הבדכה בתת "עלעו" השלתעל

 מגלים הטכסט, אל פוניםהתלמידים
 בשני המובע הרעית זהות אתבנקל
 כמעט או שתות במלים התפילהחלקי
 :עשת

 המיחודההסברת

 עסי-. מבנה מגילוי נהנה "חוקר"תלמיד
 ,ר" ההופגיס החומר חלקי ,טלמטדי"
 "של- של במסגרת "איברים" להיותכך
 אורגאנית".מות

 כזה בהקשר "דווקא" במלההשימוש
 ! התלמידים מהשבת את"מגרך"

דעת-מכללת הרצוג

www.daat.ac.il

מתוך: "מעיינות" ט - ימים נוראים, מאסף לעניני חינוך והוראה, עורך: חיים חמיאל, ירושלים תשכ"ח



 וע ת ו ר ס ו וש ונות זכר ת כויו מל וברכות לשבח" ליבו ע"

 הטיתודה 'הסברת - הביתהמהלך
 -- בשמך" יקרחו בשר בם"כל

 . . , ה' -- באפו נשמה אשר כל"החמר
מלך"

 יושבי כל תדעו "יכירו : לכךובמקביל
 --תבל"
 וכדד הבל יושבי כל על . . ."והופע

 תר מפתח בטכסט י-קדק עתןתרעל קטע בתוך למצוא ומעגיכן ; ה ר 1 מה
 העוסקים את ומהנה סגנון" "חקיידעת קטנה מלה . . . מלוך" "או"א זהסיום
בו, ם י מ ע פ קצר משפט בכל ההוזרתאחת,

 בתכיפות!אחדות

 המלה את תלמידים מגלים עיוןאחרי
 כולו.,. כל... על "ממך"כל";
 על . , , ושפע . . . ל כ עלוינשא

 כל... הבק כל,.. הרע ל..'כ
 בכל.,," ומלמתו כל.,.יאמר
 : הזה המרובה השימוש אתינמקו

 תתפשט ל א שר י אלהי ב-ה'האמונה
 תוך כותב )המורה ם י מ ע ה ל כעל

 : הלוח על התלמידים של הסברםכדי
 העמם" עמי ישראל--כלעם

 החזרה אשו את המגחנת סימם פעולת הזה הפרק כל את פית נקרא :המורה
 החומר. על ')לפי "כל" המלה את כראויונטעים
 מוטעמת קריאה המורה ידגיםהצורך
 בעל-פה ונוכיר נגליט כייתורכזאת(,
 שאמונת. בבירור, המשמיע משפטאותו

 ואפשר אליתור, כל נחלת תהיהישראל
  לנחלת  תיהפך ט ר פ " שנתלתלמר
- :  ב.ללה

 "ויאמר המשפט. את  מצליםהתלמירים
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ש
 השיחהמחלד

 יש- אלהי ה' באפו אשר-נשמהכל
 ז" משלה ל כ ב ומלכותו מלך ל אר

 תלמידים יסבירו המורה בקשת פיועל
 -- ט ר פ ה "נחלת : הנ"ל הניסוחאת

 קיימת זה )בהקשר " ל ל כ הנתלת
 לו- מונחים להשמעת טבעיתהזדמנוה
 אוני- - "פרטיקולאריות מקובליםעזיים

 פר- קניין שהיתה האמונהברסאליות",
 . אוניברסאלי( לקניין תהיהטיקולארי

 את יפה שהבינונו מכיוון : ה ר 1 מה
 ישראל אמונת של הזה הרעיוןאת

 ועתידה ט ר פ ה ת ל ת נ עכשיושהיא
 לנו יתבהר , ל ל כ ה ת ל ח בלהיות
 של הפרקים שני בין היחם יותרעוד

 מהר יעמדו התלמידים "עלינו",תפילת
 ר ד ס אל הנ"ל הנוסחא התאמתעל

 שלא... "עלינו,.. : של ותוכנםהפרקים
 ב"על הנאמר לעומת ת", 1 צ ר א הכגויי
 י נ ב ל כ 1 . , . עולם "לתקן : נקוה"כן

 וזבל,.. יחמי כלב,ור...וידעו
 ,", . , כולםויקבלו

  המבפט מתוך לנו נבחר ורה: מה
  אוער כל "ויאמר : פה בעל לנוהזכור
  ומחטמם ד ח א ב י נ ." . . באפונעמה
11PDשל הראשון הפרק של כותרת 

 מהנפט מאותו אחר וניב"עלינו",
 תמציתה ביסף )או כותרת מעיןשישמש
ד נקווע'. כן "על השנילפרק ל ח  
 - מיו" ישראל איהי "ה'יציעו:

 -- משלה" בכל עמלכותו " 1 נ י ל על"
 עול את כולם ויקבלו , . , כןל"על

 אנודת"צ

 המיחודההסברת

 בפעם פעם לועגי מונחשילוב
 סיפוק ונותן "מרענן" הי~יעורבתוך

 הצעירים.ל"תוקרים"

 )אפלי- "יי,מום" מתקיים זו ה ר ז חב
 לימוד חומר על נקלט רעיון שלקציה(
 הנראה ישן לימור חומר על אוחדש
 חדש.באור
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 183 ושגפרות זכרונות מלכויות 1ברכ1ת לשבח"י,עלינו

 המיחודההסברת ' : השיהה.מהלך
 זאת בצורה ייכתבו )הרבריםמלכותך"

 המתברת(, ובתוך הלוחעל

 אתר" ב"ה' ישראל אמונת את :המורה
 וחג האנושות כל הימים באחריתתקבל
 קיימות עוד כל מושלם. העולםיהיה

 , ם ו ג פ העולם נחשב - תכלותאמונות

 ק מ ל עו ה ת א ן ק ת "לשרך

י הלוח(, על הזה הביטם את כותב)המורה
 ." , . נקוה כן "על בפרק לכך בקטרעיינו

 "לתקן הביטוי את מעליםהתלמידים
 אותו ומבארים שדי" במלכותעולם

 פי ועל הצורך(. לפי המורה)בעזרת
 . גם ישאו הפרק סוף אל "מזרההפניית

 מלכותך" עול . , . "ויקבלו הביטויאת
 התל- הלות(. על ייכתב זה ביטוי)גם

 מתוך הביטוי את לפרש יומנומידים
 והמורה )"עול"(, לציוריותו לבתשומת
 התלמידים של הסברם דברי אתיחזק

 לשון", "תופעת לפיתוחדוגמא בתנ"ך אחדים שבמקומותבהודיעו,

 ."עול" כהטלת מלך של שלטונומתואר
 פרקים ירמיה : הנשלם העם צזזאריעל
 הנושל את המבהיר "ספת" ללימודדוגמא מאור )רצוי בבל" מלך "עול ; ו-כחבז

 יז על מתבהר הנססח והחומרהעיקרי, המרקים, שני את התלמידים עםלקרוא
 העיקרי. הנושא עםקישורו בדרמטיות ומושכים לתמיסה קליםשהם
 חשוב ותוכנם כח(, פרק )בייעודשבהם
 יופנו כן ישראל(, תולדותלידיעת

 פרק א' במלבים הסיפור אלהתלמידים

- ייעציו עם הנועץ רחבעם המלך עליב
 זה פרק )גם המלך "עול" הטלתבדבר
 ישראל תולדות לידיעת "בסיסי"הוא

 ממלכות, לשתי ההפרדה אתבתארו

 כל התלמידים עם אליו לחזורוכדאי
 1(. טבעית הזדמנות לכך שתזרמואימת
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 השיההמהלך

 במליצה הקלה לעשו הובטחה בתורהגם
 מעל 1 ל 1 ע "ופרקת ס( בג)בראשית
 מח( כח, )דברים ובתוכחהצוארך",
 צוארך". על ברזל ל 1 ע " יתוהאויב

 ושמעוניינים הוזלמייים את יעוררהמורה
 המושג כוונת את לברר נוספותבחקירות

 המספר בפרק עיון מתוך המלך" ל 1 ע"
 : יא ח, א' שמואל : המלך" "משפטעל

 הפ- ." . . המלך משפט יהיה זה , , .".
 המעשית המשמעות על פרק באותורטים
 של יום יום בחיי המלך" "עולשל

 מתארים הם מאד, מרשימים"נתיניו"
 "הנפש על מוחלט כאדון המלךאת

 חי תיאור ! משועבדיו שלוהרכוש"
 אפשר יז עד יא שבפסוקים זהומפורם
 = "מלך" : המגדיר בביטוילסכמו

 הכל","קננה

 החשוב הפרק קריאת בוצעה לא אםגם
 קצרה שיחה על-ידי המורה יביעהנ"ל,
 המלך מעמר הבנת לידי התלמידיםאת

 אפשר : הזה התואר של המקוריבמוכל
 מודרנית מלוכה של דוגמאותלהציג
 קיימות שהיו האבסולוטיות המלוכותמול

 פרימיטי- בעמים כאלה קיימות)ועדיז
 בנוסחה תבוטא הגדרתן ואשרביים(,
 ישמעו )והתלמידים הכל" קונה ="מלך
 שמצא מה את המורה מפי רבבעניין
 לשורש פירוש כתור מדעי כמילוןכתוב
 )עייז רכוש" על אדון "להיות :"מלך"
 בהערה נאמר בן-יהודה ובמילון ;גזניום(
 בכל משותף "שורש ; "מלך"לשורש

 ך 1 נ א צ "ח

 המיחודההסברת

 נתממת לאלהים כנוי בתור "מלך"המלה
 בצור" כללבדדך

 - ושטחית סתמית
 לכו מקרי. יותר או פחות מושאל,כבימוי
 כאן, כמו מתאימה, בהזדמנות לפתחרצוי
 המהותית המשמעות של ההכרהאת

 הקולע "מונת" בתור מלך במלההטמונה
 " ג ש ו מ ה " של העיקרית התכונהאל

 ובפרט הכל", "קונה =המכתן
 לקרוא ממרבה שדמתסלל הוא,חשוב

 יהיה "מלך", המלה את לאוזניוולהשמיע
 ! רציגי  הלך-סחשבה עמה לקשורמסוגל
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 285 1ש1פר1ת זכרונות מלכויות וברכות לשבהא"עלינו

 המיחודההסברת. השיחהמהלך
 הראשונה משמעותו השמיות.הלשונות
 ואיז אדם של שהוא מה - אוליהיתה
 נסתעף ומזה , , . עליו רשותלזולתו
 המושגים שלפי עליון שליט שלהמושג

 שלו". היה הכלהקדמונים

 עצמם את שכינו מלכים היו : ה ר ו מה
 "מלך בשם אותם( כינו עמיהם)או

 תואר למרש הוא הראוי מן ;מלכים"
 ההגדרה אח בפירושנו נשכח ואל,ה,

 אולי יעמדו התלמידים ! "מלך"למלה
 בתואר ההגיוני הקושי עלבדבריהם
 מדוייק באופן האומר מלכיס""מלך
 הכל" "קוני שאר  יל  הכה"העולה"קינה
 שרבים בעוד : כזה בכיוון ויסבירויבו',
 האחד הרי הכל", כ"קוני נראיםרק
 השמעת אחרי הכל". "קונה באמתהוא
 לג- התלמידים הוכנו דלעיל השיחהע"י אל שוב התלמידים יופנו כזה,הסבר
 )"מלך כזה לשון מטבע בתוך רעיוןלות : למשפט לב וישימו "עלינו" שלהסכסט
 סכנה לו אורבת אשר המלכים"(,מלכי י כ ל מ ך ל מ לפני . , . כורעים"ואנתנו

 1 תוכן מכל ומרוקז שחיק להייתקרובה הם הוא". ברוך הקדוש , ם י כ ל מה

 דלעיי. יהסבר בדיישך ובישי אתיבארו

 על בהסברם לכלול לדם מציעהמורה
 המשפט את גם המלכים" מלכי"מלך
 ם י מ ש ניטה "שהוא : אליוהנסמך
 הפתיחה משפט את וכן , " ץ ר אויוסד
 ן 1 ד א ל לשבח "עלינו התפילהשל
  המשפטים את  יבינו  והתלמיוים ", ל כה

 לתואר ונימוק ביאור כמשפטיהאלה
 , ל כ ה אדון = דמלכים מלכי"מלך"

 וארץ". שמים"קהה

 הביסף בץ2ת על יפה עמדתם :המורה

דעת-מכללת הרצוג

www.daat.ac.il

מתוך: "מעיינות" ט - ימים נוראים, מאסף לעניני חינוך והוראה, עורך: חיים חמיאל, ירושלים תשכ"ח



:!8)5-

 השיההמהלך
 כבד נטל מיוטל ראינו מלכות."עול"
 המלך נתימ של צואריהם על 'חכמם,על

 בעימכם, תמוה זה איז האםוהמלכות.
 במלכסנות היהסבים המדינותוטתוומבי
 עם וישלימו השלימו השונות,הארץ
 ? הזחת הארץ מלכות עולנשיאת

 רעיונות בהעלאת מניביםהתלמירים
 בהיסטוריה ידיעות על המבוססיםשונים

 בכוח שועבדו עמים : העמיםובתרבות
 בסמכות האמינו עמים פחד,ובהטלת

 עמים וכו', מלכיהם של"על-טבעית"
 עול לסרוק הצליחו וגם למרוד ניסוגם
 התל- דברי את מסכם והמורה -וכו'

 צדקתם : משלימה הער" מתוךמידים
 שועבדו המקרים שברובבהסברתכם

 הארץ" מלכוח "ועול בכוח, הארץתושבי
 יש אבל 1 כורחם בעל עליהם ל ט וה

 במו- בזמנים במפחד ומלכויות,מלכים
 אליהם הארץ תושבי יחס אשרדרניים,
 ו אוהבים של ואפילו אוהדים שלהוא

 מה פי על דוגמאות מעליםהתלמידים
 בתמונות ראו בעתונוה, קראושלמדו,
 וכד'.וסרטים

 הכינויים בדבר הערתו משלבהמורה
 כאלה למלכים קרובוה לעתיםהניתנים

 או הארץ(" )או האומה י ב א"
 הראשון הממלכה( )או המדינה ד ב 1 ע"

 עובד- "אבי", אלה )מליםבשירה"
 י'אדון", הביטויים מול תוצגנה"עבד"
 ,(. . ."קונה"

 המנוגדות התפיסות אח יביעוהתלמירים
 נוהג : השליט פעולת שלהאפשריות

  אנוד .ה"צ--

 המיחודההסברת

 והולך מתבאר 'סמים" מלכות "עולהמושג

 המלים מן אחת לכל הניתן הדיתע"י
 אבל הזה. החשוב הניב אתהמרכיבות

 תרגום או הגדרה בצורת ביאור לתתאין
 מת- של לתהליך לדאוג יש אלאמילולי,
 איטית.בארות"
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 %צ ת ו ר פ ושן נות כרו ז מלנכויות ות וברב לשבח" ינו ל ע"

 המיתודההסברת " . השיחהיהלך
 וביתה וצמו לטוגת ולנצל לפעולהוא
 "בני" למען העם, למען לפעולאו

אומתו.

 התלמידים, של אלה לדבריםובהמשך
 כזאת מלכות שלגבי נדמה : המורהיעיר
 יתאים לא הממלכה" י ב א - "מלךשל

 אף-על-פי מלכות, עול ת ל ט ה :לומר
 חוקים צבא, )מיסים, עול כמובןשגייס
-וכו'(.

 ויגיעו ו ז במחשבה ימשיכווהתלמידים
 מר- ל ב ק מ שהעם : הרעיוןלהבעת
 - בןהבה ואולי  באהדה, גם -צונו
 זה, מלכות"  "פולית

 "קבלת - עול" "הטלת)המלים

 על השמעתן כדי תוך תיכתבנהעול"
הלוה(.

 שוב נפנה שיחתנו עם בקשר :המורה
 כן "פל  הפרע אל "עלינו", תפילתאל

נעוה".

 על קצר עיון אחרי יעמדוהתלמידים

 כולם ו ל ג ק י 1 " הפרק בסיוםהביטוי
- משמעותו את ויבארו מלכותך", עולאת

 - עול )קבלת הנ"ל הדבריםברוח
 עול(, ת ל ט המול

 אמו- בענייני מדוע : המורה שאלתועל
 לחתור וש אלא עול, "להטיל" איזנה
 התלמידים יגיבו - ז עול "קבלת"אל

 ללב, המסור דבר היא אמונה : זהבכיוון
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 אנ1ךה"צ288

 המיתודההסברת השיחהמהלך
 וכו'. אותה תיצור לא וכפייה וכו'לרגש

 להם נותו )או לתלמידים מודיעהמורה
 11 הבחנה כדוגמת - רעיונותב"פיתוח" ברכת של בטכסט בסידור בעצמםלמצוא

 שמים',--- "מלכות לבין ארץ" "מלכותבין שמים", מלכות "עול השם את אור(יוצר
 כדי עזר" "נקודת להגיש המורהצריך הבא הביטוי, את מסביריםוהתלמידים
 ולא ב ו ש ח ל מוכנים יהיושהתלמידים מלכות לבין ץ ר א ה מלכות ביןלהבתיז
 ניסוח את )השווה מקרית. בצורהלנחש מציע והמורה , ם י מ ש מלכותהשם,

 ו( כאן כמוצע המורה, שלדבריו אפשר אולי : בדעתם לשקוללתלמידים

 רמז " ץ ר א ה "מלכות בביטוילמצוא
 מהר משתעבדים הארץ שיושבילכך,
 ולעול הארץ למלכות השליט,לכות
 ?שלה

 ם וזמי מלכות בביטוי זה:ולעומת
 ואינם ממהרים אינם אדם ,סבנינרמז,
 תחת צווארם את לתת בקלותנוטים
 ! זו שלעולה

 דעתו אל המכוונים תלמידיםויימצאו
 קרובים הארץ ששליטי בעוד : המורהשל

 גליי המאיים וכוחם ארצם לבניומוכרים
 וכאילו נסתר הוא השם הרילעיניהם,

 וכו'. ם י מ ש ברחוק

 התל- שוב ייחסו המורה בקשת פיועל
 מלכות עול "קבלת" המלה אתמידים
 הפונה זו, שבמלכות הייתור אלשמים
 ד~למ. של 121 צ ר ואל לבואל

 נושא מעבר" "משפט של נוספתדוגמא שתפילת היטב לנו ברור מעתה :המורה
 אחר סעיף אל אחד סעיף נושא,אל מרק לאותו מאוד יפה מתאימה"עלינו"
 הבללי.בנושא הנקרא השנה ראש של במוסףבתפילה

 !"מלבויות"
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 ושופרות זכרונות מלכויות וברכות לשבת",'עלינו

 השיתודההסברת השיחה מחלד'
 המורה ובהנחיית מנמקים,התלמידים

 וסדר הזה הפרק כל מבנה עליעמדו
 "מלך- פסוקי שהם שבו,הפסוקים
 שלשה : התנ"ך חלקי משלושתומלכות"

 שלשה הכתובים, מן שלשה התורה,מן
 התורה, מן אתר מסיים ופסוק ניאיט הנמן

 ידיעת את וכהגריש מבהירוהמורה
 על פשוט תרשים בעזרת היההמבנה
 : למחברת( )שיועתקהלוח

מלכויות
 הסדר יסיבת ישאין בוודאיהתלמ'דיפ . . . א 1 ב מ פישקתא.
 - עיתם .- מתוגים -)תיש ומלכות מלך פסוקינ

 המורה מפי וישמעו מסימת(,ותורה ; תזרה ה מן3
 מפי ההסבר קריאת ישמעו אוהסבר בתורתך"(הככתוב

 ומפרשיה השנה ראש משנת מתוךהמזרה : הכתובים מן3
 יו"ט, תוספות עיין מ"ו()פ"ר כתוב"( קדשך)"ובדברי

 : הנביאים מן3
 עבדיך"( ידי)"וצל

 . ה ר 1 ת ה מן1

 . החותמת הברכה עם ם 1 י ספיסקתג,

 וכו'"(, מקרש הארץ כל על)"מלר

 של כבכיתפת בפעולה יתמלאהתרשים
 התל- יעשו וכדוגמתו הכיתהתלמידי
 סדרי לגבי גם עצמית בעבודהמידים

 ו"שו"רות"."זכרונות"

 מכנים האלה התסילה פרקי את :המורה
 : "סדר"בהנם

 מלכויותסדר-
 זכרונותסדר
 שופרותסדר
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 אננךת"צ.290

 המיתודההסברת השיחהמחלד
 תרגילי פי על מנמקיםוהתלמידים
 והמורה "סדר". השם את הנ"להתרשים
 השם את הסברתם : לכך בהכנתךמעיר
 הפרקים משלושת ד ח א כל לגבי"סדר"

 לשאול שתרצו חושב אני וכעת"מזויש".
 תל- ! הסדרים" "סידור ברברולהתעניז
 אל  המורה רמיזת את יבינומידים
 '. זה סדר דווקא נקבע מדוע :השאלה

 "מרענן" במעם מעם חידה בלשוןניסוח וינסו - וכו' בראשונה "מלכויות"של
וממריץ. ן כ ו ת את לדעת יבקשו אולהשיב
 ! מבוססת לתשובה להגיע כדיהפסוקים

 : )כאן נוחה הנחקה לפי חיפושפעולת ולהוכיח לבדוק לתלמידים מציעהמורה

 וכו'( "מלך" המלה הוא ההיכרסימן שבכל הקובע הביטוי ציטוטעל-ידי
 היא כזאת ובתור מאוד, פשוטההיא התנ"ך, חלקי משלושת המובאיםהפסוקים

  פעולת לגב רצוייה הפסקה מעיןמהווה ה"מלכויות" רעיון עם הקשראת
 1 רצופה מעייפתדהעיבה ותרועת עמו צולקיו "ה' . . . :)למשל

 שקל המלוכה לה' מנ"ממלך
בגתם

 יתבקעע ט פעולה ובסטם -- ובו"
 לתוכן ממצה ניסוח להעלותהתלמידים
 הקלה לשם הפסוקים, כל שלהעיקרי

 להיעזר המורה להם יציע התלמידיםעל
 הברכה, יטל התתימרבמלות
 על ד מל "ה' יציעו:והתלמידים

 הארץ",כל

 כנ"ל. "חידה", בלשון ניסוח שכרטט, עד לב וימנו לא אולי :המורה
 יסלא ואפילו רבות, ופעמים , ם 1י בכי !ד רעש עי מכרעםויאנו
 ערבית-שחרית- של התפילהבשעת
 !מנח"

 "פחמון ומחפשים תוהיםהתלמידים
 על-ידי נחוץ )אם וימצאוהחידה",
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 פיכוי וברכות לשבח""עלינו
כללחששה

 רוצה יהדי : המורה מצד פשוטההנתיע;
 ברכות שבכל .(' . . וכו' לשהותלאכול,
 "ברוך : פותחים אנו והמצוותהנהנין
 .". . . העולם מלך , , . ה'אתה

 צריכה שעתה חושב אך : מעירוהמורה
 יום בדבר דעתנם על שאלהלעלזת
 י~יביעו תלמידים ךימצאו ו השנהראש

 מרבים השנה בראש מדוע : זותמיהה
 הרי "מלכות", "מלך", להזכיר כךכל
 ויימצאו ז "ממליכים" אנו ם 1 י ל כב

 שונות תשובות שיציעו שוניםתלמידים
 הדיו, יום השנה זו:ראש שאלהעל
 בדין, יושב ך ל מ ה1

 ם ו י מעין הוא - השנה ש אר
 מלכות להזכיר )כדי חגיגית ה ר ת כה
 כל לחורך הידיעה את ולהשרישה'

- ו(השנה  ממציאי את ישבח והמורה 
 התאמתן על ויודיע השונותהסברות

 , בעניין חז"ללדברי

 הקשר את למצוא תדעו בוויאי :המורה

 ראש ליום  המיותסות  התכובות שתיביז
 :השנה

 - "ראש"שהואא(
 התחלה,

 ומשפט דין יום הנו הואשדווקאב(
 ,לעולם
 והמורה דעתם את משמיעיםתלמידים

 ציסטה הלוח( על )גם לסניפיםמביא
 היום  עולס,  הרת  "היוס : המחזורמן

 . " . . . במשפטיעמיר

 תל- יבהירו "הרת" המלה פירושואחרי

 291 ושופרות זכרונותו.

 המתת" הסברתן

 - ה ל גושר רצת בתליש לפתחקש
 שממריטיו nl~xeז'ג
ן

ן

 התימיד'פ דעת את יהפמת הראף~1
 ימיה בקשר ההזנים מנהג' איגם

 י ט 1 י פ י ו "נשמת" בחפיית"גמיי"
 השנה. ראש ישמתגיל.
ן
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ע

 השיחהמהלך
 עם -- השנה ראש : הרעיון אתמידים
 ה- ראש העולם, לבריאתזכר
 העו- י א 1 ר ב ל דין יום --שנה
 1 םל

 הלוח על המשפטים בשם הדבריםרישום
 המבוקום הרעיף "גילוי" אל בורראייביא
 כממ-  וריוים  פתרת תלכידים לגבי)גם

 !(שבתם

 לראש שניתן להיוודע ומעניין :המורה
 התפילה, בברכות לגמרי אחר שםהשנה
 "מל- שה הברכה בחתימת זה שםתמצאו
 !כויות"

 הזכ- "'ום ac,1 את מוצאיםההלמידים
 ב- ספונטאני באופן יגיבו לא ואםרון".
 קשר מתוך הזה השם את להסבירנסיון
 היום תכונות שתי על מקודם הנאמרעם
 : הרהור מתוך כאילו המורה, יעיר-

 על )מצביע ה ז בין קשר להיותמוכרח

 "בריאדר הלוח שעל המשפטיםשני
 ! הזכרון" "יום השם לביןברואים"(

 את להסביר תלמידים של נסיונםתוך
 קריאת אל המורה אותם ינחההקשר,
 אשר עולם", מעשה זוכר "אתההפרק
 המ- לשון ניבי בכתב( )גם יועלומתוכו
 "הזכירה של הרעיון את בגהירותביעים
 -- העולם ברואי ל ע זיזלטם
 , ס העזז לבריאת מכחןבש

 . ,)פשל
_ 

 , מ קד יתרי מ ופקד
_ 

 הצם זה ... ת י ש א ר ב שםחתחת
 רא- ליום זכרון מעשיךתחלת

 אשו יאמר; בו המימת ועלשון,.,
 להז- יפקדו גזלחרב.,.וברעת

 המיתודההסברת

 תלמידים לעורר הבא לתכסיסדממא
 ספונטאני. באופןלשאול

 מלוי מתוך מתבצעת התלמידיםקריאת
 מסו- רעיון מציאת : מחשבתי"תפקיד"

 בניגוד - כזאת "תכליתית" קריאהיים.
 קריאה אימון לשם מיכאניתלקריאה

 עניין מעוררת - על-פה טכסט זכירתאו
 ! בטכסט בקיאותומקנה
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 253 ושופרות קרונות ואיכויות וברכות ישבח"-עיינו

 המיחודההסברת השיההמהלך
 כל זכר כי ., . ולמות לחייםכירם
 ש ר 1 ד ואתה . . . בא לפסדהעור
 .ק. . . כלםמעשה

 הניבית בהעלת ישתתפו רביםתלמידים
הנ"ל.
 בשם "זכרון" שלמלה מסתבר :המורה
 חוו 1 אחרות כוונות יש הוכרון""יום

 שנאמר מה על והסתמכו כך עלדעתכם
 תלמידים ! זוכר" "אתה התפילהבפרק
 בשם הכרוכים המשמעות גוני עליעמדו
 רא- ם 1 י ל )"זכרון הזכרון""יום

 ם י מעוט הזכר " יום-עען,,."
 ו ד ק פ י בו זברלת "מדינות ," . .רבים

 "( . , . ם ר י כ ז הי
 ע" המתחית בודקת קריאה ועוב אחדות פעמים שעיעתי ואתרי :המורה

 ! מחשבתית תכלית התו- מן 'מנבחרו "וכרומת" שלבפסוקים

 מצאתי הנגיאים, ומן הכתובים ומןרה
 1 שבהם שווה צד בגלל כולםשנבחרו

 קבו- לפי הפסוקים את יקראותלמידים
 יכתוב והמורה התנ"ך שבחלקיצותיהם

 הניבים מן אחדים הבלטה לשם הלוחעל
 :האופייניים

 ה-ן וישכו נח,., את אלק'"ויזכר
 תזרהן . ממאיה"
 " . . ו, ח י בר את אלקישתכר

 בריתי.,.""חכרתיאת
 ורחופ"כרעשה...חנו,

 ה-
) 

 כתובים1 בריתו.""...קכוריעיפ
 ' , וינחם..."חחכריהםבריחו

 ( נעורייך.., הסדחכרתייד
 נביאים י1 . . אותך י ת י ר ב את אני"תכרתי
 ארחמנו"יץ אזכרנו,.,רחם"כור

 ראשונים.,." ברית"חכרתילהם
- מספים שפסוקים המורה הערת פיועל

דעת-מכללת הרצוג

www.daat.ac.il

מתוך: "מעיינות" ט - ימים נוראים, מאסף לעניני חינוך והוראה, עורך: חיים חמיאל, ירושלים תשכ"ח



 אננךה"צ294

 ורק בתנ"ר, נמצאים "זכרונות" שלרביםן המיהודההסברת השיחהמהלך

 יווכחו לתפילה, נכנסו פה הבזכריםאלהן
 ו ה ללוב זכרונותמוש שי המבהר כוונת את ידעת"תלמידיט
ן סברתם את לאשר להם יציעהמורה  

 "זכ- של הסתם פרק של הטכסםמתוך
 וב  ט בוברון וכרגו "אוז :רונות"
 ור- ישועה בפקודת . . . , , ,לפניך

 הברית למ,..אתחמים.,.חכר
 הברכה וחתימת החסד,.."ואת

 תז- ברחמים העםתעיד;",.,
 - ב ה זוכר ה' אתה ברוךכור,

ריח".
 אל א מב מעבר משפטממזח עפשם ימענו ב מצאנו "גה :המיה

 ביום אבות" "וכות של הרעיון אל :חדש עלול השנה, לראש הניחן הזכרון","יום מעץ-דעי
דין' ופחד, חשש גם המתפללים בלבלעורר
 תקוה בו לעורר הוא עשוי גסאבל
 !טובה

 : דלעיל השיחה יסוד על יגיבותלמידים

 - ה וכרון גם אבל רעים, מעשיםזכרון
 תשו- את מפנה והמורה - וכו' ת י רב
 ה"זכירה" אל במיוחד התלמידים לבמת

כור".ן תו- ברתמים היום  לזרעוחקן יצ- ת ד "ועק הברכה חתימתשלפנין
 קרובות לעתים : הערה מוסיףוהמורה

 יודע אינו שהנאשם המשפט בביתקורהן
 נותרה ואוי - הצדקה בשוםלהצטדק
 והתי- דינו. את ירלך אחת דרך רקין

 מן )וידיעה סברה פי עי יעיומידים
 - ק ב מ סניגורו או שהנשפטהעתונות(

 בקשה שיטו" ותוך , ם י מ ח ר מ יש
 הנ- שי הטוב העבר את מזכיריםכנאת
 בק- הלוח על כותג והמורה - וכו'אשם
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 295 ושנפרזת זכרונות מלכויות נברכות לשבח"י'ע)יגו

 המיחודההסברת השיחהמהלך
 '.-..- )"עקדת התלמידים של ההסבר לדברישר

.: .י. הבר את תזכור"( : . , 1 ע ר ז ליצחק
. והתלמידים אבות" "זכותסף

ך- מובס, אתיבארו

 אפשר האלה הרעעטת כל :המעה
 - "כרת": האחת במלה רמתה להםלמצוא

 ' בעם עולם אמן אתנלזטר
''

 עולם; הרתזכרון
- ב- עולמו שופט עולם אחן2,

, - ו ר הב מעשי זכרוןהעלותו
. 

אים;
. ס פ ש בם רחמם מבקשים הברמש3.

י- ". ת אבו זכות "בממרם

 - ז ה ם 1 9י שהשם לזמר אפשר :המזה
. מן עשיר עתר הרגה תא רון"כ

 מהר- התלמזים ! השנה' "ראשהשם
 כת- את להסביר וחדע1 ד בהערההרים
 - "ראזט )הביסף הנ"ל הדברים ברוחנתה

 .. ....י חיצוני, ציץ אלא אשוהשט"

. והמורה !(, הצנה לוה לגבי טכניביטוי
- 

. 
- 

 באיזה : בתורה לחפש לתלמידיםמציע
 ז הזה היום לגבי משתמשת היאשם

 את מוצאים  והתלמידים גז( גג,)זיקדא

 .- כבמדבר וכן תרועה", "זכרוןהביטוי

'. אלה פסוקים ע"י תרועה". "יום א()כס,

י שופר תקיעת עניין אל הריוןיופנה

~-. כוונת בדבר סברותיהם יעלווהתלמידים
-, 

 הזאת."התרועה"
 הגויים ממנהגי דוגמא גם להעלותאפשר בכיוונים הסברים גם ייצעו טבעינאופן
 - הרועה קול :כאלה

 גם הג1הגים  שלהם, השנה ראשבימי ב"ופ'%ת "גיגי אות

 ל- סימן , ת 1 ש ע ו ר בחצוצרותלהריע ל"מפקד", קריאה - תרועה קול , ך למ
 -- " ת פראיו ולות "הילפתיחת

 .מנגד התכינה.גם שהתורה'1"תכך לה- מאליהם התלמידים עליחו לאואם
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 הסיתורההסברת  השיחהמהלך
 אצל מקובל שהיה כזה, ענות""קול לכד המורה יביא כאלה, רעיונותעלות

 חגיגותיהם, בשעת הדורות בכלהעמים הידועות מתאימות תופעות הזכרתע"י
 את , . . "וישמע יז-יח לב, שמותועייז ומחזות מקריאה או מנסיונםלתלמידים

 קול . . . )תרועה( "ברעה" העםקול התלמידים יתבקשו זה דיון פי ועלוכד'
 את ולעדן לקדש התורה ובאה ." . .ענות - הזכרת" "יום השמות שני אתלקשר
 ! התרועה"מנהג" בשם לבסוף המתאתרים תרועה""יום

  המכוזנת  המשמעות את והמחזקהמורחב
 ", ה תרוע זכרון"ש

 של התימת כור מ"ן ועיהשרה
 "סדר הנקרא השלישי בפרק ר"המוסף

 ימרו חע הלח(. )עלטוופרות"
 כל של המבנה אתהתלמח"םבקל

 ה- כדוגמת בכתב אותו )תערכוהסדר
  הג"ל:  לרעיבו" אישור וימצאוקודמים(,

  סהר הר על מלכנו",.,בהגלותך
 השעת" עמהם שופר...ובקול
 הריעו שופר וקול"בחצתווה

 - 1 ש בחדת "תקעו '." ה ך ל מ הלפס
 משפס הש השראל חק מ .. ר.פ

 .. , שופר בתקע הללשו "9
  ,ו , . ה ע 1 ר ת בצלצליהללטו
 יגלו כאוטר ושחקירתם ייהנותלמידים מיד כולנו נרגיהן ספק ובלי :המורה

 פרקי של הרעענית במתטנת"הקבלות" וקים לפ ש"% המיוחדבכי11ן
  יסתים.טכמט  פמרקי וטל בפיסקה בפרט ,%ופרות,של

 הנביאים עגדיך ידי ועל . . )".הנביאים
 שופר וכתקוע תראו הרים נס כנשא . .,

 בשו- יתקע ההוא ביום והיה , . .תשמעו
 , , . יתקע בשופר חלק' וה' , , . ניולפר

 עליהם,"(יגן
 תקיעת : הרעיון על יעמדוהתלמידים

  ולמשיח, לה או לג חות -שופר
 פיסקת של בטכסט דבריהם אתויאשרו
 בשופר תקע "או"א : השופרותסיום
 ?ה פרק ובסוף ." , ו. נ ת לחרוגדול
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 297 ושופרות זכרונות מלכויות וברכזת לשבח""עלינו

 המיחודההסברת השיחהמהלר
 קול שומע אתה "כי הברכהובחתימת

 אתה.,.שומע,,,בר-שופר...בחך
 עם ההקבלה את יעלו ובתדאי " ם יחמ
 חכרת מלפועת" ב"סדר המחשבההלך
 - כ ז ב "זכרנו הוא והברית אבותזכות
 לכך ובהקבלה -- לפניך" טוברון

 - ת ל  גרול בשופר "ypn :בשופרות

 בל אחרי - עלינו יכבד לא :המורה
 ש- העריכה את לנמק - הללוהעיונים
 : ר"ה של מוסף בתפילת חז"לקבעו

 -בראשונה
 דווקא , ת 1 י ו כ ל מ סדר

 - ו ר כ ז סדר - בשנייה ;בראשונה
 שופריה. תירתה--~ץרגזת:
 !ועין לנמק מוכנים יהיו רביםושמידים
 חז"ל, דברי הבאת ידי על מעיר המורה לפני "אמרו : ט"ז( )ר"ה הגמראדברי

 גדולים. לדעת כוונו שהתלמידים זב- עליכם, שתמליבוני כדי -מלכויוה
 לפני זכרונכם שיעלה כדי -רונות
- 1 ובמהלטובה,  )ותוספות בשומר" 
 ס"ה( )פ"ר ר"ה למשנה בפירושו טוביום
 מלך שנמליך ראוי ם ד ו ק "כי :מעיר
  לפניו.  זכרונבר  נעלה כ " ח א זעליט
 ?ובמה

-  
 . בשופר"(

 לעצמכם להמציא לכם, אציע :המורה
 שלו- של ן כ ו ת ה לזכירת יפהסימן
 היטב תעיינו אם מזו"ש, הסדריםשת

 עשרה" "שמונה כל של הראשונהבברכה
 : המקבילים הקב"ה של תאריםתמצאו
  זרכר = לסכרין הבל, אדון =למענות
 לחרותנו, תקיעה = ולשופר אבות,וכיוז

 !לגאולתנו

 המ- מפתיעה" "תגלית משום במךיש רמי- את התלמידים יגלו קצר עיוןואחרי
 כל את ולהשריש לרכז העתרתהנה; וסדורן הרעיתות של תוכן הזת

 'דגקלט. הרבהחומר ! הברכה במלות למע"שהמקבל
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 העיתודההסברת השיההמהלך
 . . . הכל"וקונה
 -- . , . אבות חסייוזוכר
 בניהם", לבני גואלומביא

 - מה במידת מומשטת "הגות"פעולת מזו"ש סדר את לדמות אפשר :המורה
 ממ- בנתונים האפשר ככל להאחיזהיש נבגו ועליו יסוד קיים  בו אשרלבניין,
שיים. המשל, את  מבארים  )התלמידים 1קומות
 "יסוד מלכויות סדר יכונה לפיואשר

 תמצאו בסידור, תעיינו ואםהבניין"(,
 הידוע פסוק המלכויות, פסוקיכאחרון

 של היסודות ד 1 ס י כ ומתמיד מאזלנו
 ! היהדותאמונת

 לפני - ומוצאים מחפשיםהתלמידים
 : הפסוק את המלכויות של הסיוםפרק

 יסבירו והם ! אחד" ה' . . . ישראל"שמע
 המ- משקלו את קודמות ידיעות פיעל
 זה, פסוק שליוחד

 הלא : נוספת להעמקה מנחההמורה
 ! תלקים שלושה הזה בפסוק לצייזנוכל

 : יבחינווהתלמידים
 ישראלשמע
 אלהינו -ה'
 1 אתר -ה'
 ואת התלוקה את כיכולתםומסבירים
 החלקים.חיבור
 על מסמנת כתיבה ע"י מצחהקמורה
 :הלות
 שמע : התורה( = ) משה ה י י נפ

 שראל!י
 ה' )=התרה(: משההצהרת
אלהינו
 ז ישראל:שאלת
 1 דאח -- י )=התוה(: משהתשובת
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 89ב  ושופרות זכרונזת מלכויוה וברכות לשבה""עלינו

 התיתורההסברת הטיחהמהלך
 "ני- התופסים רבים תלמידיםויימצאו
 בתור הפסיק של כזה אפשריתוח"
 בה אשר חגיגית, ה ר ה צ ה - ה ז ר כה

 "קריאה בעזרת "להצע" גםאפשר ', ה לשם הגדרה מעיןנאמרה
 ה- הרעית פייח את ים"בתפקיד השועים שאלת על ץ; תשו בתורנאקו
 הזה,מבוקש ה' -- 1 ה' הוא מי : בכי( או)בפתל

.. !אחד

 שרבים כך, על שמעתם בוודאי ;המורה
 בזמן מות עד  עיעווי עמנו מבנירבים

 אנו ובזמננו הביניים ובימיהעתיק,
- 

 וזעקה קריאה מתוך גשמתם אתהוציאו
 ה' . . , ישראל "שמע : האלה המליםשל

 מן דווקא וה בפסוקאהדק
 למזה הנוטה גם ! העולם מן נפרדוהתורה
 הי ייחוד" "פסוקי קורא שהתוודהאחרי

 עליו והעומדים ישראל" "שמעמתחילים
 הגסיסה, בסוף הזה הפסוק אתקוראים

 של הסמל גם העולם. מן ייפטר שבוכדי
 ישראלי( בול גבי על גם )נדפסהשואה
 המ- את המהוזת אע לעוגית ציורהוא
 ישראל". "שמעלים

 הנ"ל, ברוח הדבר את יסבירותלמידים
 הידוע על לספר מהם אחדים יידעווכן
 היסטוריה ספרי מתוך וה בנידוןלהם

 אהדת. וספרותיהודית

 הי- ניכר !ה פסוק של ובמלים :המורה
 באל סייג ללא וו טהורה שאמונהסב,
 ! בלבד ל א ר ש י אמונת היאאחד,

 ק ל א ר ,ע י "טמע : מזכיריםהתלמידים

 מחוך למדת כבר אבל : ממשיךוהמורה
: ." . . נקוה כן "על בפרק "עלים"תפילת

 ! דעכיס ל כ ל בעגע גחלה משאלהעל
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 ך ו נ א צ "ח.3%

 המיחודההסברת השיחהמהלך
 הפרק תוכן את מזכיריםהתלמידים
 שדיר. במלכות ם ל ו ע "תיקוןורעצן
 ההוא" "ביום יקרה זנה : מוסיףוהמזרה

 השואל ישאל כאשר הימים, באחרית-

 של 1 מ ש ה מ : זו שאלה הגוייםמבני
 ו-- אתת במלה יענה הוא 1אלהיך

 ה- במקצת הקשה לפסוק פירושהצעת "ה", או "האחד" , משלימיםוהתלמזים
 ." , אתך. ה' יהיה א ו ה ה "ביום :אומר הפסוק את ימצאו המורה הזמנת פיועל
- 1 ! ומעולם מאז אחד הוא ה'והרי "והיה ישראל"( "שמע הפסוקגלפני  
 על זו קושיה יקשו שתלמידיםוייתכן : 1 מ ש ו . . ה'. יהיה ההוא ביום , .ה'.

 את יתפסו והתלמידים הפסוק,דברי !(."אתד"
 מעולם אחו"' ש"ה' כמז : הפסוקכוונת מלים בתוך מקופלים וכאילו :המורה
 כן ההוא", "ביום רק ולא - עולםועד " ד ח א 1 מ ש 1 ד ח א ' ה "אלה
 בויכירו וגם ישראל..." "שמע של זכרוגם

- 
 בל - אחד בשמו

 ", ההוא "ביום רק אךהעמים, ." . לך. נטה ט "על הפרק שלתומו

 "ה' : הדבר את מאמתיםוהתלמידים
 :מ אחד" "שמו "אראל", "שמע -אחד"

 ." , יתנו, יקר שמך כבוד ל"
 ולעית: לברוק הדעת על עולה :המורה
 אחד" "וושט הזה '~הביטוימצאנו
 של י נ ש ה בפרק הנאמר לכלמתכהן
 "עלעףתפלת

-- 
 הצעה תצתו האם

 תפילת אל ביחסו אחד" "ה' הבימוילגבי
"עלים"?
 ההקבלה את שיערכו תלמידיםרימצאו

 "עלינו" הראשון בפרק הנאמר כלעם
 שמע - עוד אין - אלהינו הוא . , ,)"

 אחד"(.ישראל-ה'

 ברור באומן לנו נודע בלימודנו :המורה
 בשני "עלינו" תהילת של ה ג כ 1 תמהו

 של ה מ 1 ק מ ש ראינו וגםפרקיה,
 - ה סור בפתיחת הוא חתפילה

 ר"ה מוסף ודל ויות כ למ
-- 

 נותר
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 301 וש1פרדת זכרונות מלכדיות וברכות לשבח""עלינד

 המיחודההסברת השיחהמהלך
 בדבר שאלה על להשיב פעם עודלנו

 התל- ו זו לתפילה שנקבע הנוסףהמקוס
 נקבעה מדוע : השאלה את מנסתיםמידים
 וגם 1 יום בכל התפילות כסיוםהתפילה

 להציע התלמידים מן רבים יידעופה
 מכ- התפילות שבסוף : כזה קרובהסבר

 של העיקר על פעם עודריוימ--מצהירימ
 יתבקש )ואולי 1 אחד ה' : ישראלאמונת
 ישראל" "שמע הפסוק עם ההיקשגם

 בחייו(. אהרון כפסוק היהודי ע"יהנאמר

 פתתנו "עלינו" על שיחותינו את :המורה
 הב- "עמק הספר מתוך דבריםבשמיעת
 השיחות  בסיום גם לכם אביא לכןנא".
 בשנת ; ספר אותו מתוך נוסחיםדברים
 על יהודים נשרפו כאשר בצרפת,1171

 כל את יפה "מעגל" זה קצרסיפור הלהב בעלות ויהי , הדבר קרההמוקד
 התלמי- של "החוקרני" הלימודעבודת ויאמרו וירונו. אתר פה קולםוישאו
 אוירה להשרות עשוייה ושמיעהודים, ולא )מנגינתם( שירם שמענו :הערלים
 ול- התלמידים בתודעת קמעאחגיגית היום. עד כמוהו שמענו ולא מהו,ידענו
 תפילת אל רצוי ריגושי יחם הבטיח - שמעוד אשר הקדושים של ההואוהשיר
 1 אמירתה בשעת יעליבו" היה. " ה כ ש ל 1 נ י ל ע " -הערלים

דעת-מכללת הרצוג

www.daat.ac.il

מתוך: "מעיינות" ט - ימים נוראים, מאסף לעניני חינוך והוראה, עורך: חיים חמיאל, ירושלים תשכ"ח




