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מאסף זה מוקדש כולו לנושא אחד — חג הסוכות ,והריהו המשך לספר ״כסה
ועשור״ שיצא על ידינו אשתקד בהוצאת המדור הדתי שהיה קיים אז ליד המחלקה
לחינוך ותרבות בגולה .שוב ניתן בידי המורה והמדריך ספר עזר להוראת ענייני
החג בבית הספד ובחוגי לימוד .ואף הקורא והמעיין הרגיל ימצא בו גישה אחרת
והסברה שונה מאשר בילקוטים האחרים לחג הסוכות.
המאמרים המתפרסמים במאסף זה הם פרי רוחם ונסיונם של מורים ומחנכים,
שרשמו את דבריהם לפי בקשתנו לתועלתם של המודים והמחנכים בישראל
ובתפוצות( מגמתנו היתה להדריך את העוסקים בעבודת החינוך למעשה ,בשיטה
ובדרך להשתמש בספרות העשירה והרחבה שנכתבה על חג הסוכות לצדכי
הלימוד והחינוך .משום כך לא הסתפקנו בהעתקת מקורות ,אלא שילבנו אותם
בהרצאה הכללית לפי העניינים והנושאים ,והבאנו הערות מיתודיות ודידאקטיות,
אף הצענו תכנית להודאת גושאי החג בכל כיתות בית הספר )עמי  .(59 — 57כל
מאמר הוא חטיבה נפרדת וכדי להקל את העיון על המורה הבאנו את המקורות
והציטאטות בכל מאמר במקום הדרוש ולא חששנו מפני חזרות.
הסברת ענייני החג לפי נושאים מובילה את המורה בדרך הקרובה יותר לנקודת
הראות של החינוך הדתי .לפי שיטה זו נקודת המרכז בלימוד הוא הנושא ואין
עניין מיוחד להביא את הדברים לפי סדרם ההיסטורי או לפי סוגם הספרותי ,כגון
פרשנים לחוד ,דרשנים לחוד ,פוסקים לחוד ,פילוסופים לחוד וכוי .אנו מעוניינים
בראש וראשונה בהסברת העניין ,בהבלטת הבעיות המתעוררות עם לימוד הנושא
ובהבהרת התשובות והפתרונים המתאימים.
החלוקה לפי נושאים מאפשרת להשתמש בחומר בדרכים שונות ולהתאימו
לרמת התפתחותם והשכלתם של התלמידים .בכיתות מתקדמות ובבתי מדרש למורים
אפשר להשתמש בעקרון של ״חלוקת העבודה ואיחודה״ .לפי זה יחלק המורה את
הנושאים בין התלמידים ,שיעיינו וילמדו בו במשך תקופה מסויימת ויתכוננו לדיון
ולסיכום משותף בכיתה .בשיעורים יתרום כל אחד את תרומתו בעניץ שהכין.
בכיתות של צעירים ובחוגי לימוד אפשר לבחור בנושא אחד ולחלקו בין
התלמידים ,וכל אחד מהם יכין את הסברתו לנושא לפי אחד הפרשנים או שניים
מהם בהשתדלו להסביר את דעתם ולנמקה מתוך מציאת הרעיונות המשותפים
והשונים שביניהם.
נושאי החג במקרא והדוגמאות שניתנו לעיבודם של עניינים אחדים ולדרך
הגשתם לתלמידים )המאמרים ״הישיבה בסוכה״ ו״שמחה של מצוד,״( — יוכלו
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לשמש למורה ולמדריך מורה־דרך כיצד להגיש לתלמידים את שאר גושאי החג
שגזברו במאמר ״חג הסוכות במקרא״ .שיטה זו תראה למורה כיצד אפשר לשלב
את הוראת ענייני החג בתכנית הלימודים הכללית — ,בשיעורי תורה ,נביאים,
גמרא וכר הנלמדים במשך כל השנה.
מאמרים אחדים באו להסביר את הדינים והמנהגים ואת הרעיונות הדתיים,
המוסריים ,החברתיים ,הלאומיים והאוניברסאליים של חג הסוכות .אנו מקווים
שדרך ההסברה שאנו מציעים אותה תעזור למורה לפתוח בפני הלומדים הצעירים
את אוצרות התורה ,להניקם משרשיה וממעינותיה ,להטעימם מטובה ולחבב
עליהם את דעותיה ומצוותיה .מועדי ישראל מהווים יסוד מוצק לביסוס החינוך
היהודי בתפוצות! בלימוד רעיונותיהם ודיניהם ,מנהגיהם והמסורות הקשורות
בהם — קונה לו הילד ערכי יסוד בתורת ישראל ,במידות ובהנהגות מוסריות!
ובקיום מצוות החגים הוא מתקשר קשר אמיץ ונאמן עם התורה ועם ישראל —
העם והמדינה.
תודתנו נתונה לארכיון התצלומים של בית הנכאת הלאומי ״בצלאל״ בירו
שלים ,שהעמיד לרשותנו כמה מן הצילומים! למחלקת הנוער והחלוץ על גלופות
שהשאילו לגו! למר ח .קירש שרשם את המנגינות שהותקנו במיוחד בשביל הספר
ולמר א .מלכיאל שערך את המנגינות.
המערכת
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לפי ציורו של איזידור קאופמן
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הקפות בהושענא רבה

)ב .פיקאר׳ המאה הייה ,אמססרדם(
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