
סדנא 1 "ללמוד וללמד"

בע"ה

רציונאל:

מˆוו˙ הה˜הל היא מˆווה מיוחד˙ ˘ל פעם ב˘בע ˘נים, "כדי ˘י˘מעו וי˙פעלו לבו˙יהם מהדברים
ומכבוד המדבר וה˜ורא. ואם היה זה בכל ˘נה, היה הדבר נ˜ל בעיניהם" (אברבנאל, דברים ל"א)

ההזדמנו˙ העˆומה ˘לנו היא להעˆים וללמוד על מ˘מעו˙ מˆוו˙ הה˜הל בעיÔ ˘ל הזדמנו˙ עˆומה
לטיפוח זהו˙ אמוני˙.

 
חומרים:

(ı"המ˜ורו˙ מ˙וך המˆג˙ ˘ל הרב ˘מואל כ) -ילום המ˜ורו˙- מ˜ור אחד לכל ˜בוˆה/ מ˘˙˙ףˆ*
SELדף מיומנויו˙ אמוני*
*דף "ממיומנו˙ למע˘ה"

*ˆילום/ ה˜רנה ˘ל מפ˙"SEL אמוני במˆוו˙ הה˜הל"
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מהלך המפגש

Ôכא ıפ˙יחה: ˜ליפ "מˆוו˙ ה˜הל"-לח
לימוד המ˜ור מה˙ורה (ב˘˜ופי˙ הבאה)

SEL10 מ˜ורו˙ ללמידה: כל ˜בוˆה מ˜בל˙ מ˜ור ללמידה+ דף מיומנויו˙ אמוני
כל ˜בוˆה/ מ˘˙˙ף, לומד א˙ המ˜ור ובוחÔ מ˙וך המיומנויו˙ ˘ל הSEL האמוני , איזה מיומנו˙

עי˜רי˙ המ˜ור ˘למד מדגי˘.
המנחה אוסף במליאה, א˙ ה˙ובנו˙ ההדג˘ים העי˜ריים מ˙וך הלימוד.

יוˆרים ביחד מפ˙ בי˙ ספרי˙ SEL אמוני 

https://www.youtube.com/watch?v=Pbs939pcBu0


בע"ה

מקור בסיסי

מתוך המצגת של הרב שמואל כ"ץ(הרב אלי טרגין (עורך), קהל ה': מבט מאיר ומעמיק על מצוות הקהל, בהוצאת החמ"ד, עמ' 3)
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מקור מספר 1

אמרו "טף למה בא? להביא ˘כר למביאיהם". מדוע מדובר ב˘כר למביאיהם ולא להם בעˆמם, הÔ ילד
˘לומד ˙ורה אינו מ˜בל ˘כר?! 

מזה למדים ˘מדובר בילד ˜טÔ ממ˘ ˘הוא פסיבי.
אבל כיˆד אפ˘ר לומר על ˜טנים כאלה “י˘מעו ולמדו ליראה”? ר’ יˆח˜ אברבנאל (בדברים ˘ם) מסביר:

“וה˘כר ההוא היא ˜לו˙ הטורח להביאם ליראה א˙ דברי א˙ ד’ ול˘מור מˆוו˙יו, מפני ההרגל והמנהג
ה˜ודם אליהם, לבוא ˘מה ול˘מוע דברי ˙ורה”. אכÔ אדם מו˘פע לא ר˜ בדרך ˘ל לימוד מכווÔ ומודע,

אלא גם ממה ˘הוא ˜ולט באופÔ סביל. גם יונ˜ בÔ חוד˘ הנמˆא במעמד ה˜הל, מ˘פיע עליו הדבר רו˘ם
אדיר, יו˙ר מכל הסבר ודיבור.

ההורים עובדים ˜˘ה, לחנך ילדיהם וללמדם, ובמעמד ה˜הל הילד סופג ה˙ר˘מו˙ פנימי˙ עˆומה ה˘ווה
הרבה יו˙ר מכל דיבור וחינוך מכווÔ, ונו˙Ô ˘כר טוב למביאיהם. 

                                                                                                      
                      (הרב ˘למה אבינר, עטר˙ כהנים, 40, אב  ˙˘מ”ח)
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מקור מספר 2
ואמנם, למה היי˙ה ה˜ריאה הזא˙ ב˘נ˙ ה˘מיטה ובחג הסוכו˙, ולא היי˙ה בכל ˘נה ו˘נה וגם מדי חוד˘

בחוד˘ו, בהיו˙ כי ה˙ורה האלו˜י˙ היה ראוי ˘לא ימו˘ו דבריה מפינו? הנה הסיבה בזה היי˙ה לפי
˘ה˜דו˘-ברוך-הוא ה˘גיח ˘יהיו דברי ˙ורה חביבים על י˘ראל. ו˘מלבד הלימוד הפרטי, ˘יחידי הסגולה -
הכהנים, הלויים, החכמים וה˘ופטים - ילמדו א˙ ה˙ורה ויהגו בה יומם ולילה, עוד בפומבי גדול י˜רא הגדול
˘בעם, ˘הוא המלך או ה˘ופט, א˙ ספר ה˙ורה נגד כל י˘ראל, כדי ˘י˘מעו וי˙פעלו לבו˙יהם מהדברים

ומכבוד המדבר וה˜ורא. ואם היה זה בכל ˘נה, היה הדבר נ˜ל בעיניהם, כמאמר ˘למה "ה˜ר רגלך מבי˙
רעך, פÔ-י˘בעך ו˘נאך" (מ˘לי כה, יז), ולכÔ ˆיווה ˘מה˘נים לא ˙היה ה˜ריאה ˙דירה בכל ˘נה, כי אם
ב˘נ˙ ה˘מיטה. לפי ˘ב˘נה ההיא יהיו פנויים מכל עס˜יהם א˘ר הם מ˙עס˜ים בעבוד˙ האדמה, ויהיו
כולם ˘וב˙ים מחרי˘ה, זריעה ו˜ˆירה וכל מלאכ˙ עבודה, ומזונו˙ מוכנים לפניהם ומ˙ברכים להם, כמו

˘אמר "וˆוי˙י א˙ ברכ˙י לכם ב˘נה ה˘˘י˙" (וי˜רא כה, כא). 
וˆיווה ˘˙היה ה˜ריאה בחג הסוכו˙, לפי ˘היו כל ה˙בואו˙ נאספו˙ ואיÔ לב הבעלים עליהם, וה˜ריאה

היי˙ה ב˙חיל˙ ˘נ˙ ה˘מיטה, כמו ˘אמר "מ˜ı ˘בע ˘נים"... גם היו בחג הסוכו˙ יוˆאים
 מרא˘ ה˘נה ועד יום הכיפורים, ˘כבר הו˘למו עם יוˆרם, וכוחו˙יהם ו˙אוו˙יהם נכנעים 
לעבוד˙ו, ובבוא כל י˘ראל להראו˙ א˙ פני ה' יהיו דב˜ים בו, ואז י˘מעו א˙ ה˙ורה בכוונה

 רˆויה וילמדו ליראה.                                                                                      (אברבנאל, דברים לא, י)
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וזהו גם כÔ טעם ה˜הל זה, כי נוסף על ל˜יח˙ ד' מינים אלה ביום רא˘וÔ ˘ל חג ˆווה

Ôבע ˘נים, כי ˘נ˙ ה˘מיטה גורמ˙ גם כ˘ ı˜ד' לע˘ו˙ עוד רו˘ם דומה לזה מ
הה˜הלה וה˘לום על-ידי ˘לא יזרע ולא יˆמיח בו ואכלו אביוני עמו, כי אינו ר˘אי

להחזי˜ ב˙בוא˙ ˘נ˙ ה˘בע כבעל-הבי˙, וזה בלי ספ˜ סיב˙ ה˘לום, כי כל דברי
ריבו˙ נמ˘כיÔ ממיד˙ ˘לי ˘לי, זה אומר כולה ˘לי, וכל זה אינו כל כך ב˘נה

ה˘ביעי˙, כי ב˜ום וע˘ה איÔ הכל ˘ווים אבל ב˘ב ואל ˙ע˘ה הכל ˘ווים, וזה
באמ˙ ענייÔ ה˘לום. 

וכÔ בחג הסוכו˙ ˘כל אחד יוˆא מדיר˙ ˜בע לדיר˙ ארעי, וי˘ב ˙ח˙ סוכ˙ ˘לומו,
Ôל חול המועד נˆטווה לע˘ו˙ רו˘ם אל ה˘לום, וזהו עניי˘ Ôהנה ביום רא˘ו

Ôהה˜הל, כי כל זה הכנה אל ה˙˘ובה. ו˜ורא לפניהם מ
 "אלה הדברים" בדברי כיבו˘ים ו˙וכחו˙.                       (כלי י˜ר, ˘ם) 

 



בע"ה

מקור מספר 4
"ובניהם א˘ר" וגו'. חלו˜ה זו כנגד הטף ˘הזכיר בפסו˜ ה˜הל, אמר הטעם,

הגם ˘לא הגיעו עדייÔ ללמוד אף על פי כÔ י˘מעו ולמדו ליראה א˙ ה˘ם,
פירו˘ לחנכם ליראה א˙ ה', ולזה לא אמר כדרך ˘אמר בפסו˜ ה˜הל ילמדו

ויראו ˘הם ˘ני דברים, אלא "ולמדו ליראה", פירו˘ ˘בזה ילמדו ירא˙
˘מים, ואומרו "כל הימים" כי כ˘ה˜טנים מ˙חנכים מ˙חל˙ם ליראה י˙יסד

Ô˙בהם ירא˙ ה' כל ימיהם. ורבו˙ינו ז"ל אמרו (˘ם) וז"ל: והטף למה? לי
˘כר למביאיהם ע"כ, ואולי ˘נו˙נים טעם ל˜טני ˜טנים ˘אינם מבינים דבר

˘גם הם נכללים בכלל הטף ˘אמר הכ˙וב, ומה ˘נ˙Ô הכ˙וב טעם "י˘מעו
.Ôא˘ר י˙חילו הב Ôולמדו" הוא לבניה

(אור החיים, יג) 
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ע˙ה ני˙Ô גם להˆיג א˙ פ˘ר ה˘ימו˘ ההמוני בחˆוˆרו˙ בע˙ ˜יום מˆוו˙
ה˜הל. הרמב"ם מנמ˜ ˘"˙ו˜עיÔ בחˆוˆרו˙ בכל ירו˘לים כדי לה˜היל א˙

העם". לו היי˙ה זו המטרה - די היה ב˜בוˆה ˜טנה ˘ל ˙ו˜עים ˘יסובבו
בעיר וי˜הילו א˙ העם. האמנם היה ˆורך ˘כל כהÔ וכהÔ יˆטייד בכלי נ˘יפה

זה? 
עלינו לחפ˘ איפוא, מטרה נוספ˙ ל˘ימו˘ המוני זה בחˆוˆרו˙.

ב˙נ"ך מסופר כי ה˘ימו˘ בחˆוˆרו˙ היה נפוı באירועים ˘ונים, אך במיוחד
כדי להלל לה', לפארו, לרוממו, לע˘ו˙ לו ˘ם. כלום לא יהיה נכוÔ לאור זא˙

להניח כי ה˘ימו˘ ההמוני בחˆוˆרו˙ בע˙ ˜יום מˆוו˙ ה˜הל נועד להלל א˙
ה' לפארו ולרוממו, ואולי גם ליˆור אוויר˙ חרדה מˆד אחד ואוויר˙ ˘מחה

מˆד ˘ני, כדי ל˙˙ ˆביוÔ מיוחד למעמד זה? ˘הרי ככלו˙ הכל, מדובר
במעמד ˘ל מ˙Ô ˙ורה.     (הרב מאיר גרוזמÔ, על המועדים, עמ' 83) 
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אחדו˙ העם לדורו˙יו באה לידי ביטוי גם בעובדה ˘ה˜ריאה היי˙ה מ˙וך ספר-העזרה,

ספר
Ôא˘ר נכ˙ב על ידי מ˘ה רבינו, והו˘ם על יד ארו Ôה˙ורה הע˙י˜, ספר ה˙ורה הרא˘ו

הברי˙ (בבא ב˙רא יד, ב בר˘"י ˘ם ד"ה ספר עזרה).
ולעומ˙ מה ˘מˆינו בחובו˙ הפרט, ˘כל אחד מי˘ראל חייב הוא לכ˙וב לו ספר ˙ורה

חד˘, היה כאÔ בחוב˙ הכלל נ˜בעה ה˜ריאה דו˜א מ˙וך ספר ה˙ורה הי˘Ô, ה˜דום
ביו˙ר.

והרי זה בא ללמדנו ˘ביחס ליחיד, לפרט, המגמה היא להחדיר בו א˙ ההכרה "˘בכל
יום יהיו בעיניך כחד˘ים", ואילו ביחס לכלל להעמידו על ההבנה ˘הוא ממ˘יכו ˘ל

או˙ו הכלל עˆמו ˘עמד במעמד הר סיני ˘עמד בברי˙ ערבו˙ מואב, 
או˙ו הכלל ˘למד ˙ורה מפי מ˘ה רבינו ו˜יבל ממנו ˙ורה כ˙ובה וח˙ומה.                                           

(הרב מ"ˆ נריה, ˆניף מלוכה, עמ' 290-291) 
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סוגי ה˙˜הלו˙ אלה אנו מוˆאים בה˜˘ר ˘ביÔ המלך והעם, המלך הוא לפי מעמדו
ו˙פ˜ידו מייˆג א˙ העם כולו, לכל חל˜יו ו˘דרו˙יו, והעם כולו הם ענפים או איברים
˘מ˙חברים למלך ונ˘מעים להוראו˙יו ופ˜ודו˙יו. הוא מ˜היל או˙ם ומאחד או˙ם

למ˜ום אחד וכיווÔ פעולה אח˙. אולם בהיו˙ המלך ר˜ מנהיג מדיני, ˘יוˆא ובא
לפניהם למלחמ˙ ˜יומו, אינו נמלט ממחלו˜˙ מסו˙ר˙, ועלול ˜˘ר מלכו˙י זה

להינ˙˜. כמע˘ה רחבעם ˘אמרו: "אי˘ לאהליך י˘ראל" (דברי הימים ב י, טז). אולם
,Ôהעם הוא ˜˘ר אידיאלי עליו Ôכא˘ר המלך הוא גם מנהיג רוחני, וה˜˘ר בינו ובי

˘כולם מוˆאים בו מ˘א˙ נפ˘ם, ה˜˘ר ˘ביניהם הוא ˜˘ר אמיı ו˜יים, ˘כל כוחו˙
הפרוד לא יוכלו להפריד ביניהם, והא יוˆר א˙ הנאמנו˙ הגמורה ˘ל העם 

אל המלך והמלך אל העם, נאמנו˙ המביאה עד ה˜רב˙ הגוף והנפ˘ 
באהבה נאמנה ואי˙נה... 
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˙ור˙ ארı י˘ראל היא ה˙ורה ב˘לימו˙ה, ˘כÔ איÔ היא מ˙ייחס˙ ר˜ לחיי הפרט אלא
לחיי הכלל כולו. היא מדריכה א˙ היחיד וא˙ הˆיבור. ומאירה א˙ כל ˙חומי החיים ˘ל

הפרט ו˘ל הכלל. י˘ חיבור ביÔ ˙ורה ומלכו˙. אˆל הגויים ˜יימ˙ הפרדה מכוונ˙ ביÔ ד˙
ומדינה: 'יהי לאלהים - א˘ר לאלהים, יהי ל˜יסר - א˘ר ל˜יסר'. אˆלנו איÔ מˆב ˘בו

ה˙ורה ˘ייכ˙ לכהÔ הגדול, והמלכו˙ למלך. להיפך - י˘ חיבור ביÔ ˙ורה ומלכו˙.
לכÔ, מי ˘˜ורא א˙ ה˙ורה במעמד ה˜הל הוא המלך, המייˆג כאÔ א˙ העם. ˜ריא˙

ה˙ורה על ידי המלך מבטא˙ א˙ ˘ייכו˙ ה˙ורה לכלל י˘ראל. אמנם, ה˙ורה היא ˘ל עם
י˘ראל - 'א˘ר בחר בנו מכל העמים ונ˙Ô לנו א˙ ˙ור˙ו', אבל עניינה ˘ל ה˙ורה ˘ייך

לאנו˘ו˙ כולה ולכל העולם. יעודו ˘ל עם י˘ראל הוא להביא לכך ˘"כי מˆיוÔ ˙ˆא ˙ורה
ודבר ה' מירו˘לים" (י˘עיה ב, ג). יעודו ˘ל עם י˘ראל הוא לה˘מיע א˙ דבר ה'

בעולם.מדינה ˘בה ˙ורה ומלכו˙ מחוברים היא ˜ידו˘ ה˘ם הגדול ביו˙ר.
(הרב חיים דרו˜מÔ, 'ספר ה˜הל', עמ' 183)
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עיוÔ בפסו˜י ה˜הל מלמד ˘כמעט כל הנ˙ונים על אופÔ ˜יומו ˘ל המעמד, למעט ˘אלה אח˙ והיא: מי הוא זה ˘אמור

ל˜רוא א˙ ˜ריא˙ הה˜הל בפני העם?
היה מ˙ב˜˘ ˘ברא˘ מעמד ה˜הל המ˙˜יים במ˜ד˘, ˘ענינו לימוד ˙ורה, יעמוד הכהÔ הגדול, ˘המ˜ד˘ הוא מ˜ום

עבוד˙ו, או אולי רא˘ הסנהדריÔ היו˘ב˙ אף היא בל˘כ˙ הגזי˙ ˘במ˜ד˘, או אולי הנביא המוכיח א˙ העם. והנה,
חז"ל פיר˘ו ˘דוו˜א המלך, הוא זה ˘עומד ברא˘ מעמד ה˜הל. הפסו˜ים או˙ם י˘ ל˜רוא בע˙ מעמד ה˜הל הם
פר˘יו˙ ˘ונו˙ מספר דברים וכל ה˜ריאה הזו נ˜רא˙ בחז"ל: "פר˘˙ המלך" (מ˘נה סוטה ז, ב; ז, ח). ני˙Ô ללמוד
Ôה˜ריאה במעמד ה˜הל, מכוונ˙ לפסו˜ים ˘בהם עוס˜ים במˆו˙ למנו˙ מלך בהלכו˙יו ובהליכו˙יו. מכא˘ Ôמכא

˘מעמד ה˜הל, ה˙כנסו˙ ˘ל כלל י˘ראל במ˜ד˘, כ˘המרכז הוא ˘מיע˙ ה˙ורה, מחייב ˘העומד ברא˘ יהיה מי
˘מבטא א˙ הפÔ הלאומי ˘ל האומה. המלך הוא "לב כל י˘ראל" (רמב"ם הל' מלכים ג, ו), ובמעמד לאומי ˘במרכזו

ה˙ורה, איÔ מ˙אים יו˙ר מהמלך. "˘המלך ˘ליח הוא לה˘מיע דברי האל" (רמב"ם הל' חגיגה ג, ו).
המסר העמו˜ העולה מהעמד˙ העומד ברא˘ המערכה ה˘לטוני˙ ברא˘ מעמד ה˜הל הוא, ˘איÔ הפרדה ביÔ הד˙

למדינה. מדינ˙נו היא מדינה יהודי˙ והיא לא מדינה אזרחי˙ כללי˙, וה˙ורה היא המרכז והמו˜ד, והעומד ברא˘
המדינה היהודי˙, ודוו˜א הוא, חוזר מ˘נÔ ומחד˘ זא˙, מדי ˘בע ˘נים. "להראו˙ כי כ˙ר מלכו˙ מבוסס על כ˙ר

˙ורה" (מהר"ם אל˘יך, דברים לא, יב). כל העם, האנ˘ים הנ˘ים הטף והגרים, כולם כאחד, ברא˘ו˙ו ˘ל המלך,
מ˜בלים מחד˘ א˙ ה˙ורה: וראוי ˘יהיה הרא˘ והגדול א˘ר בעם ˘הוא המלך,
 לפי ˘המלך נפ˘ כללי˙ לעם, ובהיו˙ו הוא ה˜ורא - היה כל י˘ראל ˜ורא.          

                                                                                                                                    (אברבנאל, דברים לא, י).
 



בע"ה

מקור מספר 10

Ôלהיו˙ זוכי Ôל עם י˘ראל היא ה˙ורה, ובה יפרדו מכל אומה ול˘ו˘ Ôלפי ˘כל עי˜ר
לחיי עד ˙ענוג נˆחי ˘איÔ למעלה ממנו בנבראים. על כÔ - בהיו˙ כל עי˜רÔ בה -
ראוי ˘יי˜הלו הכל יחד בזמÔ אחד מÔ הזמנים ל˘מוע דבריה. ולהיו˙ ה˜ול יוˆא

ב˙וך כל העם, אנ˘ים ונ˘ים וטף, לאמור, מה ה˜יבוı הרב הזה ˘נ˙˜בˆנו יחד
כולנו? ו˙היה ה˙˘ובה, ל˘מוע דברי ה˙ורה ˘היא כל עי˜רנו והודנו ו˙פאר˙נו,

ויבואו מ˙וך כך לספר בגודל ˘בחה והוד ערכה ויכניסו הכל בלבם ח˘˜ה. ועם
הח˘˜ בה ילמדו לדע˙ א˙ ה' ויזכו לטובה, וי˘מח ה' במע˘יו, וכענייÔ ˘כ˙וב

בפירוט בזא˙ המˆוה "ולמעÔ ילמדו ויראו א˙ ה'"וכו', כי זא˙ המˆוה עמוד חז˜
וכבוד גדול בד˙.                              (ספר החינוך, מˆווה ˙רי"ב)

 



בע"ה

מיומנויות SEL אמוני רוחני

פיתוח ההכרה האמוניתחיבור רוחני והעמקה אמוניתפיתוח ההכרה האמונית

מודעו˙ ל˜יום ˘ל עולם
רוחני

זיהוי מ˜ומה המרכזי ˘ל
הרוחניו˙ בעולם החומרי

(˜וד˘ וחול)
ה˙כווננו˙ פנימי˙ ו˘ימ˙
לב לעולם הרוח והנ˘מה

חווי˙ מˆיאו˙ הבורא בחיי
היום יום

˜בל˙ עול מלכו˙ ˘מיים
 

פליאה לנוכח הבריאה
פליאה מחוכמ˙ ה˙ורה ומˆוו˙יה
יˆיר˙ מרחבים ˘ל רוח בחיי היום

יום
הרˆוÔ ל˜רב˙ אלו˜ים, ה˘˙ו˜˜ו˙

לרוחניו˙ ו˜דו˘ה 
חיבור לנ˘מה ˘ב˙וכי - "חל˜

אלו˜ה ממעל"
חיבור ל'כנס˙ י˘ראל' למסור˙

אבו˙ ולדורו˙ ה˜ודמים
העמ˜˙ החיבור למנהיגים רוחניים,

ולאמונ˙ חכמים. 
 

אהב˙ ה' וירא˙ו
הו˜רה והודיה 

פי˙וח וזיכוך עבוד˙ הנפ˘ והמידו˙
מוכנו˙ להכל˙ ˘אלו˙ וה˙מודדו˙

אמוני˙ (אי ידיעה, עמימו˙,
מורכבו˙, ˙נוד˙יו˙)

חוסÔ אמוני וביטחוÔ בה'
 



שלוש  פעולות בית ספריות
לקידום המיומנות

מיומנויות SEL אמוני
מתאימה להדגש ההדגש העיקרי מהמקור תפקיד במערכת שם 

     

     

     

בע"ה

ממיומנויות למעשה



זמן/ משאבים באחריות (בעל תפקיד
במערכת) הצעות לפעולה ביטוי במצוות ההקהל מתוך

המקורות מיומנות SEL אמוני

     

     

     

בע"ה

מפתSEL אמוני בית ספרי במצוות ההקהל
 


