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מבוא
"ימים נוראים" קראנו ל"מעיינות" זה ,התשיעי בסידרת המאספים ,המיועדים

 -ובזה ייהודו .המבקש פרקי קריאה ומטרות ,דבר'שייה

למורה ולמהנך
ופילוסופיה ,תיאורי מנהגים ומסורת  -לא ימצא את מבוקשו במאסף~ה .הוא
יוכללהיעזר ברשימההביבליוגראפית המופיעה בסוף הכרךהשני.במעינותט'
38חיבורים מאתאישי תורהוחינוך ,המשתדלים-כל אחדלפידרכו -לעזור
למורה המבקש לדעת מה ללמד,איך להורותוכיצדלהסביר את.עגיינ'הימים
הנוראים .גםהורים ומתנכיםימצא,ענייןבדיונים עלדרכי ההשפעה ,ההדרכה
והחינוך לקראתהיכיסהנוראים.
בגלל ריבוי הנושאים ,גיוונם וגודל ההיקף והכמות העדפנו להגיש את
המאסף בשני כרכים .בכרך הראשון נכללו המאמרים הדנים בהוראת פוקי
התנ"ך הקשוריםבימים הנוראים ,לא כהמשך לפרקים בספר שמתוכו נלקהו,
אלא בהקשרם המיוחר ועל רקעם החדש בתכנית לימודית וחינוכית לקראת
הימים הנוראים .תכנית זאת מכוונת להקנותלילדרעיונותוערכים הדשים או
להעמיק אתהעיון ברעיונות ובערכיםידועים ללומד ,כמו תשובה ,מלכות ה',
היחסביןה'לבריאה ולישראל,דיוורחמים,זכות וחובה,סליחהוכפרהואחרים.
ח' המיאל פותח את הכרך הראשון במאמר "ראש השנהויוםהכיפורים
בתורה" .חיבור זה הוא המשך למאמרים על נושא החגים והמועדים במקרא,
שבאו בקבצים הקודמים .הפסוקים מחולקיםלטי נושאים וסביבם דעות פרש-
ניות והערות מדריכות .מאמר מיוחד מוקדש לניתוח הפרקים כא-כב בספר
בראשית ,הנקראים בתורה בראשהשנה.הניתוה בשיטת הפרשנותהאימננטית
מראה אתהשלימותוהאחידותבענייןהנידון בהם,וכן מנסה הואלפתורבעיות
טרשניות תוךעיון בפסוקים עצמם או באמצעות הקבלות והצבעה על הזרוח,
מלים מדריכות ,הדגשות ,דיוקים לשוניים וסממנים ספרותיים אתרים,
במאמר הראשון מובאים דברי פרשנות גם לפסוקים מויקרא פרק טז .אך
פירוש שלם -לפי סדר הפסוקים  -לפרק זה ,שאנו קוראים אותו בתורה
בשחרית של יוה"כ ,המתאר את עבודת יוהכ"פ ,שעיקרהטיהור המקדש והעם
מטומאותיו וכפרתעווז -ניתןע"י ע' חכם .המחברמדגיש את השאיפה
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מבוא

אל הקורש ,שנסתמלה בעבודה כפי שנעשתה בבית המקדש ,וכפי שנלמדה
ותוארה ונאמרה במשךהדורות.על סדר העבודהכפי שתוארבתפילותובפיו-
טים הנמצאים במחזורים כותב א' אלינר .המחבר מתאר את הקשר
בעבודת ה' ,הקיים בין קרבן ,תפילה ווידוי ,והואמציי,כי עבודת יוהכ"פ
היא מקרננות הציבור שלא נתקנה כנגדם תפילתעמידה .ואף-על-פי-כןהרי
סדר העבודה שאנו אומרים במוסף של יוהכ"פ הואביטוי להרגשת השותפות
ולהשתתפות של כל אדם מישראל במעשה העבודה של הכהן הגדול בבית
המקדש.

י' קיל
של ראשהשגה .מסכתוהפרשנית שלקילהיאמקיפה,וכוללתגםדיוןבבעיות
הצורה והתוכן ומקבילות לשירת האזינו ולתפילות הימים הנוראים .דעות
ת"לופרשניםמכל התקופותמובאיםלהאירענייניסגנוןורעיות
נהמה ליב1ביץ כותבתעלהוראת פרק ל"א בספרירמיה ,שבומפטירים
ביום ב' של ראש השנה .המחברת סבורהשאין מאמר זה אלא צרור הנהיות,
הצעות ו"עצות טובות" ,הן להכנת השיעורעל-ידי המורהבביתו והןלביצוע
השיעור בכיתה ,שמכיניהן יבהר לו המורה את המתאים לרמת כיתתו ,לטיב
תלמידיו ולתכנית הלימודים שלפיה למדו עד בואם לשיעור זה .אך מלבד
ההדרכה הדידאקטית הכללית בהוראתפרקי תנ"ך ומלבד ההעמקה הפרשנית,
ימצא בוהמעיין גם הדרכה מעשית ללימודפסוקי תנ"ך בהקשרם ההדש של
מלמד את הסדר הראשון של ספר שמואל,שמפטיריםבוביום א'

הכנהלימיםהנוראים,
לאה פרנקל מראה במאמרה ,שענפנו של ספר יונה (הפטרת הנהה
שליוה"כ) הוא לא רקלהודיע אתגודל כוהה של התשובהושאיןמנוסמלפני
ה'  -אלאהרעיון של"ורחמיועל כלמעשיו"הואהמבריה את הספרמז הקצה
אל הקצה .א' זל קי.ז מנתח ניתוח ספרותיורעיוני-ענייני את מזמור כ"ז
בתהלים ,ובסופו הוא דו בדרכי הוראתו של המזמור בבית הספר היסודי
1התיכ .11בביאורו למזמור מ"ז בתהלים ,דןי' קיל בסיבות אמירתו לפני
התקיעות ,במבנהו של המזמור ובבעיותיו הפרשניות .החלק המקראי של
כרךא'מסתייםבביאור תוכנושלמזמור ק"ל שבתהליםע"י פ' ג1לד1סר.
כאן בא מאמרו של א' ארזי "ראש השנהויום הכיפורים בדברי חז"ל".
יהימיםהנוראיםכגון:
המהברמביאדעותהל"ל לכמה שאלותונושאיםמעניינ
השם ראש השגה',וםהדין,צדיק ורשע ,קול שופר וזכותאבות.י' רוטשילד
פותה את ההלק הדן בתפילות של הימים הנוראים בניתוח התפילה "אבינו
מלכנו" .לדבריו עשוייה תפילה זאת ,בגלל פשטותה הקלאסית,לסייעבידי
המורהלהכין אף אתצעיריתלמידיו שגהמתאימהלימיתהנוראות .משוב כך
היאגםעשוייהלהיותביטויבלתי-אמצעילרגשותיהם.
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הצעהד'ואקטית להוראת"עלינו לשבח" וברכותמלכויותזכרונותושופרות
לבני הנוער מביא ח"צ אנ1ך .הוראת שניהם יוצאתמזהעיון ב"עלינו",
עוברת במעבר טבעי אלהעיוז בברכות מזו"ש ומסיימת בשיבה אל העמקה
נוספתבתפילת"עלינו" .מהלךהשיעורמלווה בהסברתהמיתדהשאותהמציע
המחבר .במאמרו של י' יעקבסו.ן" .רעיונות מנחים בתפילת נעילה"
מסתיים כרךא'.זו מסהפרשניתדידאקטית ,הדנה במקורותהתפילה ובמבנה
הרעיוניוהיאמכילההערותמרשעיות.
*

עשרים וארבעה מאמרים נכללים בכרך ב' ,המוקדשלדיוזבהקניית ערכים
ורעיונותיסוד שלהימים הנוראים ,בדרכי ההוראהובניתוחיתפילותופיוטים.
י' ג1לדשמידט דו בתכנים המיוחדים של ראש השנה ויוהכ"פ ,הכלולים
בתחום הרעיוני ובעניינים שבתחום המיוחד של ההוראה והמעשה החינוכי.
מאמרו של א' מלכיאל "רעיונות יסוד בימים נוראים" הוא המשך
למאמרים על נושא זה במאספי "מעינות" הקודמים עלהחגים.שני המאמרים
מדגישים את הרעיונות והערכים הגלומים בימים מיוחדים אלה ,שאותם
יש להקנות באמצעים רידאקטייםיעילים .מלכיאל הוסיף הסבר מיוהד
לנעימות העמילה שלהימיםהנוראים .על הוראת הלכות השובה להרמב"ם
כותב מ' ארג ד ,הרואה חשיבות שיוחרת לחינוך הנוער המתבגר
בלימוד מקורות שבכוחם לעצב השקפהיהודית.כיוון ההוראהניתז במאמר
זה ע"י שאלות מדריכות .גמאמר שני מדריך המחבר את המורים בהוראת
דיגיםומנהגים.
על המיוחד שבכל אחדמשני המועדים ר"הויוה"כ ועלהרעיונותהקשורים
בהם ,שבאולידי ביטוי בתפילות ,דן ע' שטינולץ .תפילת ר"ה כולה
בנויה מסביב למצוותהיום בשופרומסביבלתפילת מוסףהמביאה אחעיצומו
שלהחגלידי תוספתיתירה של העמקהוהקדשה.עיקרו שליוהכ"פהוא הכפרה
ובסמוך לו הווידוי והתשובה וסדר עבודת המקדש .על נושאי הסליחות
בכללותן כותב י' רוטשילד ובניתוחי סליחות ופיוטים משתתפים י'
י ("מלךעליון").,י .פר נקל
רצהבי ("ממרוםקולעובר"),י"א א פרת
("אמנם כן") ,ח' חמיאל ("אלהי אלתדינניכמעלי") 1י' ולק ("צדיק
ה' בכל דרכיו") .בצורחה ותכנה הרעיוני הכללי של התפילה דן פ'
רוזנבליט .ש' טל וא' סמואל דנים בעמידתו המיוחדת של הש"ז
בימיםהנוראיםוביחוד ב"רשויוח"המיועדותלו .הערות להוראתתפילת מוסף
של ר"ה אנומוצאים במאמרושל ש' בר-חמא :י' הייגמז דןבמבנה
ובתוכן של מזו"ש ,הברכות המייחדות את הדיבור על משמעו של היום.
י מציע שיעור מסכם על התשובה ,בצורה של שאח ,המבוסס
ב' צביאל
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על מבחר מקורות .ה' רבינ1ב'ץ מדריכה בהוראתהסיפור "עםכניסת
היום"לעגנון' על הוראתהימיםהנוראיםבביה"ס כותבים ח "' בר1ר(בי"ס
תיכון) ,ו' מלכיאל (נושאיםלעבודהבכיהה) וב' אריגור-שפירא
(גןהילדים) .א' אלינר נותן טירוש מלוקט לתפילותהימים הנוראים ,הו
להוספות בתפילה הרגילה והן לקטעים המיוחדים לר"ה וליוהכ"פ .את הכרך
השני מסיים י' רוטשילד בביבליוגרפיה .נבחרת על נושאים שונים
הקשוריםבימיםהנוראים .מטרתהביבליוגרפיהלעוור בהכנתתכניתהלימודים
וד,ד,דרכההחינוכית לקראתהימיםהנוראים.
*

מעינות ט' ,המוקדש לעיון בתכנים ובדרכי ההוראה והחינוך לקראתימי

התשובה והרחמים ,מופיעבימים של גדולה ותפארת לישראל ,כשתפילות של
דורות רבים מפעימים לבנו בביטויים העג והנאמן לגבורות ולנחמות,
במשמעות הנפלאה המתגלה בהן בעידן הישועה והפדות ובכוונות החדשות
המתלוות אליהן .נדחי ישראל מתקבצים מביז הגויים ונפוצותינו מתכנסות
מארבע כנפות הארץ; ירושלים עיר הקודש קמה מתוך ההפכה ,מתנערת
מכבלי שבייה והמוני בית ישראל עולים אליה בבכי וברינה להתעטר בנויה
ולהתקדש בזהרה ,לנשק אבניה וללטף שרידי מחמדיה .בימים אלה כשדברי
נביאינוושירילוויינו בבית מקדשנו מזדמרים בפינו,מתייחדים אנו עם רבון
העולמיםבשירתפילהבאור ההדששהאיר עלציון.
 .קיים אלהים נחלתך בידינו אתה תקום תרחם ציוןכי עת לחננהכי בא
מועד.כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרהיחוננו.וייראוגוים את שםה'וכל
מלכי הארץ את כבודך.כי בנה ה'ציון נראה בכבודו ...לספרבציון שם ה'
וההלתו בירושלים.
ובהתעלות הקדושה בימי הסליחה והרחמים אנו נושאים עינינו אל ה':
ובכן תן כבוד ה' לעמך ,תהילהליראיך ותקוה טובה לדורשיך ופתחון פה
למיחלים לך שמחה לארצך וששון לעירך וצמיחת קרן לדוד עבדך ועריכת
נר לבןישי מש-יחך במהרהבימינו .ותמלוך אתההי לבדך על כל מעשיך בהר
ציון משכן כבודךובירושליםעירקדשך.
*

בעמודת הקובץ הושקעה עבודה רבה של תיכנון ,איסוף ועריכה ,שנמשכה
שנים אחדות ונתאפשרההודותלשיתוף פעולה שלעובדי המהלקהובייחוד של
ר' אליעזר אלינר שהיה שותףלעריכה ומר שלמה שמידט ,שהשתתף בעריכה
והביא את המאסףלביתהדפוס.
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