
סדנא 2 "מרחיבים מעגלים"

בע"ה

רציונאל

ה˙ורה מדגי˘ה א˙ אחריו˙נו הˆיבורי˙, מעבר לחובה האי˘י˙ ˘ל כל אחד.
הביטוי הגדול לכך הוא מˆוו˙ הה˜הל, ˘בכל יום י˘נה חובה ˘ל האדם על מˆוו˙ לימוד ˙ורה וירא˙

ה'. ואילו פעם ב˘בע ˘נה, מˆווה האדם להרחיב א˙ מעגלי הה˘פעה, ולˆרף אל כוחו˙יו ˆיבור ˘לם
˘ל אנ˘ים, נ˘ים וטף, גרים ועוד, א˘ר מבינים וא˘ר אינם מבינים, אחריו˙ו ליˆור כח ה˘פעה גדול

א˘ר י˜ריÔ וי˘פיע על הנוכחים ועל הדורו˙ הבאים.
˘נ˙ ˙˘פ"ג הוגדרה במ˘רד כ˘נ˙ "חיים ב˘ו˙פו˙", מי לנו גדולה יו˙ר ממˆוו˙ הה˜הל, בראיה

ה˘י˙ופי˙ לאחר מˆוו˙ ה˘מיטה בה ג"כ הי˙ה ראיה ˆיבורי˙, החל מהפ˜ר הפירו˙ לכלל, ˘מיט˙
כספים- כאחריו˙ ˆיבורי˙ כלכלי˙ ועוד.

מטר˙ המפג˘- לבחוÔ א˙ ˙פ˜ידי ואחריו˙י דרך מˆוו˙ הה˜הל, לח˘וב על דרכים בהם נעˆים א˙
מˆוו˙ הה˜הל ברמה הבי˙ ספרי˙, ה˜היל˙י˙, הר˘ו˙י˙ והˆיבורי˙.

 



סדנא 2 "מרחיבים מעגלים"

בע"ה

הכנה

ה˜רנה/ ˆילום ˘ל "מעגלי ה˘ו˙פו˙" הבי˙ ספריים"
ˆילום וגזירה ˘ל המעגלים

ˆילום/ ה˜רנה ˘ל המ˜ור (האברבנאל)

מהלך
מב˜˘ים לחלı ברמ˙ המליאה מיהם ה˘ו˙פים ˜יימים/ פוטנˆיאלים ˘י˘ לנו בבי˙ החינוך (מב˙י ספר

˘כנים/ עד כדי ב˙י ספר ˙אומים/ ˜הילה/ י˘"י/ ˜˘ר גילאי- ˜דם יסודי- יסודי- עי"ס/ ˜הילה/
גימלאים/ חנ"מ/ ביÔ ה˘כבו˙/ במ"ה ועוד)

לימוד המ˜ור ˘ל האברבנאל- ני˙Ô לˆלם/ לה˜ריÔ ל˘ו˙פים
מחל˜ים לכל אחד עיגול גזור, מב˜˘ים ממנו למלא בעיגול: א˙ מי/ ואיך....

כל אחד ˘מ˘˙˙ף מניח א˙ העיגול בˆדדים ˘ל חברו יוˆרים ביחד עיגול גדול מכל העיגולים ˘ל כולם".
המנחה מˆיע לבדו˜ א˙ ההˆעו˙, האם כל ה˘ו˙פים ˘הועלו באו לידי ביטוי.

"יוˆאים לע˘יה" בוחרים 5 פעולו˙ להרחב˙ המעגלים הבי˙ ספריים.
 



בע"ה

מעגלי שותפות בית ספריים

בית
החינוך



בע"ה

מקור למידה

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? 



בע"ה

מקור למידה
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)
 



בע"ה

גזירת מעגלים

את מי
משתפים?

את מיאיך?
משתפים?

את מיאיך?
משתפים?

איך?

את מי
משתפים?

את מיאיך?
משתפים?

את מיאיך?
משתפים?

איך?


