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 . את הגיליון הראשון של מידעון לימוד גליל וציא לאוראנו שמחים לה

 המידעון עדיין בגיבוש, הוצעו מדורים שכוללים: 

 , קטע לימוד

 , ו בשבט למשל("סקירת אירועים חודשית )ט

 ,  בקרוב עולות מתוכננות

 , פעילים כותבים

  ועוד.... איחולים לימי הולדת ושמחות

 ועוד... הצעות, חוות דעתחברים יקרים, שלחו לנו בבקשה כתבות רבות, 

 

 מאת: דוד בן טולילה
 

 111תכנית  .1

בנושאי יהדות שעות  011הרעיון הוא לעודד את כל המשתתפים של לימוד גליל ללמוד 

בשנה. הכוונה היא לעודד פעילות מסיבית של "לימוד" בקרב החברים. לימוד גליל יפרסם 

פעילויות לימוד שונות באזור שלנו, כגון ימי שני במצפה הילה, הרצאות במניין המשפחתי, 

 לימוד בכברי בימי חמישי, הרצאות במתנ"ס בנושא יהדות, ועוד.

השעות המתאימות לו.  011שתתף לבחור מתוך הרשימה את הכוונה היא לעודד כל פעיל ומ

 הכנסים של לימוד גליל, לימוד ערבה וכדומה נחשבים כמובן גם הם לשעות לימוד בשנה.

 

 אישור תקנון לימוד גליל .2

 התקנון של לימוד גליל אושר פה אחד ע"י כל הנוכחים שהשתתפו בישיבה.  

 בשעה טובה!!

עופר ריבק שיבח את הכנת  .טולילה ערך אותו בן הרצל יזם את כתיבת המסמך, דוד

 התקנון.

 תרומות .3

 ממעדני תפן.₪  0,111ממעלה יוסף, ושל ₪ 01,111מיכאל מודיע שהתקבלו התרומות של 

 

 בחירות חברי צוות ניהול וליו"ר:  .4

 

 צוות בחירות  והליך הבחירות .א

יו"ר הצוות, –נציגת השותפות -צוות הבחירות יכלול את: מרי

 נציגי המייסדים.  -את דוד ביטון ואת לורי לגזיאל

צוות הבחירות ינהל את התהליך ויקבל החלטות בהתאם 

 לשיקול דעתו המיטבית.

 

 © BELGIUM, Lectrr מקבץ ידיעות 

 שלום חברים
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הבחירות תהיינה חסויות. אין צורך להגיע פיזית להצביע, כל פעיל שמצביע  .ב

(בתאריכים המפורטים בהמשך, עם  marya@jafi.orgלמרי )ישלח מייל אישי 

 מועמדות או טופס הצבעה. 

 חברים בצוות ניהול.  5 -הבחירות יתקיימו ל .ג

נציגת  -בנוסף אליהם יהיו חברים בצוות ניהול שייבחר, ללא צורך בבחירה: מרי

 גזבר.   -בעל תפקיד מקצועי -השותפות ומיכאל גלעד

 למרי ומיכאל תהיה גם כן זכות הצבעה בצוות ניהול. 

 כל חברי צוות ניהול יבואו מבין הפעילים, כפי שהוגדר בתקנון.

 

 05/5/5102-51/5/5102לצוות ניהול תהיה בין התאריכים  הגשת המועמדות .ד

(  marya@jafi.orgישלחו מייל אישי למרי ) המעוניינים  להשתתף בצוות ניהול .ה

 התאריכים הנ"ל. על מועמדותם בין

, עד לתאריך מרי, בתיאום עם צוות בחירות, תפרסם את שמות  המועמדים .ו

0/0/5102 . 

שמות לצוות  2טופס הפרסום יהווה גם טופס הצבעה שבו כל פעיל יוכל לסמן עד 

 ניהול, מבין הפעילים שהגישו את מועמדותם.

 .5/0/5102-5/0/5102בין התאריכים  ההצבעה של הפעילים תתקיים .ז

 01/0/5102עד פרסום התוצאות:  .ח

 

 : גליל לימוד בחירת יו"ר .5

 צוות ניהול ימליץ על יו"ר מבין חברי הצוות,

 חברי המליאה הפעילים יאשרו את היו"ר.  

 

  מרכז כנס לימוד: .6

לאחר בחירת צוות ניהול ויו"ר, ייבחר  מרכז כנס שיתחיל לעבוד לאחר פסח מתוך 

 מטרה שיעמוד לרשותו יותר זמן. 

לתה פנייה לאילנה לוי שריכזה את הכנס שנים רבות להכין מתווה בנושא ניהול הכנס, ע

 במציאת חומרים המצויים בידי אנשים שעסקו בכך. 

 סוכם שצוות ניהול אחראי על  רכז הכנס ומפקח על שלבי ההכנה לכנס.  
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 מאת: מרי עזריה

 בפברואר התקיימו כנסי לימוד:  בארגנטינה, וונקובר קנדה, מדינות הבלטיות, צרפת, דנמארק 

 מיאמי וניו יורק  –בארצות הברית   5-ו

 לימוד בערבה. כנסבישראל התקיים 

 בנו יורק. FSU-במרץ מתוכננים : אוסטרליה, טורונטו וויניפג בקנדה, סקוטלנד ו

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 בקרוב אצלנו:

 לימוד מודיעין ותל אביב 01-02/2      

   - מקומות ללימוד גליל 0 –הכשרת לימוד בין לאומי בישראל  52-00/2      

 אצל מרי 02/0-הרשמה עד      

 

 

 

 

 

 

 

 

 מה קורה בלימוד בינלאומי ? 
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 מאת: יהודית זילברשטיין

 

 אחראי אירוע והערות  אירוע תאריך אירוע חודש

 נעמה כהן לימוד גליל תשע"ה –כנס שנתי  55-50.05.5101 דצמבר

 לירון הוך בית מדרש בכברי יום ג' 51.0.5102 ינואר

סדר ט"ו בשבט בשיתוף עם מתנ"ס  יום ה' 2.5.5102 פברואר
 מעלה יוסף

 אילנה לוי ובתיה שפירא

 משלחת לימוד אנגליה שבת לימוד 51-52.5.5102

 באחריות ניסים לגזיאל  בעכוטיול  51.0.5102 מרץ

 אפריל
 

 באחריות ברכה גץ מרום גליל, בכרם בן זמרה –בית מדרש  01.1.5102

 מאי
 

 יום ה' 1.2.5102
 
 

01.2.5102 

 ל"ג בעומר
 
 

ערב זמר בשיתוף עם  –יום ירושלים 
 מתנ"ס מעלה יוסף

אצל יהודית זילברשטיין 
 באחריות הני ברום

 
 

שבועות                             תיקון יום ג' 05.2.5102
 בשיתוף עם מתנ"ס מעלה יוסף

 חופית מעתוק  

 עופר ריבק ועופר שמיר טיול לימוד 1-2.0.5102 יוני

ט"ו באב במרום גליל בשיתוף עם מתנ"ס  01.1.5102 יולי
 מרום גליל ומתנ"ס מעלה יוסף

 

  טיול  אוגוסט

 ספטמבר
 

 יום ה'  0.5.5102
 

 וסליחות במצפה הילהערב לימוד 
 

באחריות דוד בנטולילה 
 והרצל חבושה

אצל גילה בראון  הרמת כוסית לכבוד ראש השנה יום ה' 01.5.5102
 באחריות גילה

  שבת הכנה לכנס 50-51.01.5102 אוקטובר

  מפגשי הכנה לכנס  נובמבר

 1-2.05.5102 דצמבר
 ימים ב'+ג'

  תשע"ו 00-כנס לימוד גליל ה

 
 

 

 2114-2115 גליל לימוד פעילותתכנית  
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 מאת: אילנה לוי
 

 יינו את ט"ו בשבט במיני לימוד עם בו'גה ואיילת בר מאיר,צהשנה 
 

יצרנו בסדנת יצרה עם שוש שלנו ולאחר מכן קיימנו את הסדר על פי החוברת הטובה של 
 שמיטה ישראלית,

 
 סיפרנו, למדנו ,שרנו ורקדנו.

 
 ותודה למתנ"ס מעלה יוסף המשמש כבית לעשייתנו.
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 :ןארבע מצוות נקבעו לפורים וה

ובבוקרו, כחלק מפרסום הנס, והודיה על בליל החג  :קריאת מגילת אסתר
בי"ד באדר )בערב וביום( בערים שאין להם חומה,י"ד )ערב(  ובט"ו  -ה. ההצל

 מימות יהושע בן נון. באדר בעיר מוקפת חומה

משתה ושמחה - סעודת פורים. 

איש לרעהו משלוח מנות. 

מתנות לאביונים. 

מסופר, כי היהודים שגרו בערי  במגילה למצוות קריאת המגילה מועדים שונים, 
ָרזֹות בתאריך י"ד  –ניצחו את אויביהם י"ג באדר, וחגגו את הפורים למחרת  הפְּ

  . באדר
אישור מן המלך אחשוורוש להמשיך  שחיו בשושן הבירה לעומתם, קיבלו היהודים

בתאריך ט"ו , ולהילחם גם בי"ד באדר, והם חגגו את הפורים למחרת 
את חג  לכן חוגגיםחומה,  מכיוון שהעיר שושן הייתה מבוצרת ומוקפת  ר. באד

ואילו בכל  . שושן פורים ט"ו באדר, הנקראבהפורים בערים המוקפות חומה 
רּוִזים, שאינם מוקפים בחומה, חוגגים את חג הפורים הערים והיישוב י"ד  -בים ַהפְּ

 .באדר

 מדוע נבחרה ההגדרה על פי הגיבור המקראי יהושע בן נון?   

במשנה, ובתלמוד ואחר כך הרמב"ם ציינו שיש להגדיר עיר מוקפת חומה  
כעיר שהייתה מוקפת חומה  מימות יהושע בן נון כדי לחלוק כבוד לארץ 

 תה חרבה באותו זמן. האמנם? ישהי ישראל

ננסה להתחקות אחרי קו מחשבתם של חז"ל והרמב"ם,  האירועים  
שבמגילת אסתר מתרחשים אחרי הצהרת כורש, הרישיון  לבנין בית המקדש 

השני והעלייה הראשונה של שיבת ציון בראשות זרובבל ויהושע הכהן. עבודות 
כתב שטנה ששלחו  יושבי הארץ למלכות  בנייה הבית הופרעו והופסקו בעקבות

סיפור בפרס, וחודשו רק אחרי שמונה עשרה שנה. כלומר הבנייה הושלמה 
 הצלתם של היהודים בשושן ובמלכות אחשוורוש.  

במדרשיהם חז"ל מרבים לקשר בין האירועים בשושן לבין לארץ ישראל, אם בציון 
שההצלה בשושן סללה את הדרך להמשך בניינו של המקדש,בניין הארץ וחידוש 

 החיים הדתיים בארץ ישראל. 

  

 

 
 

 
 

 
 

 םירופ
 

 מאת בתיה שפירא – דבר תורה, ברוח פורים : ירושלים ושושן פורים 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%90_%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%90_%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%AA_%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%AA_%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%97_%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%97_%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%90%D7%91%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%90%D7%91%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
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חז"ל הדגישו במדרשיהם מרכזיותה של ירושלים הנבנית לעומת שושן שכל מה 

שיש בה הוא פאר והוללות. ובחרו להדגיש את הלאומיות  על ידי העלאתו של 

שכבש את ארץ ישראל והביא להתחלת עידן הגיבור הלאומי יהושע בן נון,  לוחם 

 חדש ההתנחלות בארץ .

 

 ובלאומיות  המלחמתית-צבאיתמלא באווירה כיבוש הארץ על ידי יהושע  סיפור 

לצד אווירת  שעלילה בה מתחילה ומסתיימת בגלות.מגילת אסתר ל בניגוד

רומזת המגילה לחוסר  השמחה הגדולה שאופפת את תיאור ישועת ישראל 

הם עדיין מצויים בגלות, ללא עצמאות מדינית. . השלמות שבמצבם של היהודים

 .בפני אויביהם הייתה מבוא להתנחלותם בארץשלא כבספר יהושע שם גדולתם 

 

ייתכן ככדי להציג את הצלתם של היהודים בפרופורציות המתאימות בגלות  

חגיגת הפורים על פי מצב הערים שבזמן כיבוש יהושע את  בחרו חז"ל  לציין את 

הארץ, להדגיש את מיקומה של ארץ ישראל על פני זו של שושן; להזכיר ששבי 

  בשעת גדולת מרדכי על עצמאותם, ועל בניית המקדש וכינונו. ציון נאבקים 

כמו אז גם בימינו  יש לזכור את מרכזיותה של  ארץ ישראל בשבילנו,  

 בשביל  כל היהודים בעולם.
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  פורים ןחידו
 מאת: חופית מעתוק

 

 

 

 

 

 

 

 תשובות מחוכמות באותן אותיות
 

 היא מלכה  הוא שיכור, .1

 ישראל   מנשיאימירשעת , הוא  -היא .2

  הוא מארבעת המינים  היא בת אביחיל, .3

 זולה  מזלו דגים, היא מתכת -הוא .4

 התנזרות מאכילה -פסולת החיטה, הוא -היא .5

 והוא בן ארי  קפד זנבו   פור, -היא .6

 היא מעיל, הוא חודש בשנה .7

 לפורים ולעצמאות  הפסקת שתייה ממכרת, היא קשורה -הוא .8

 היא שדה תעופה בארצנו להתנקש בחיי המלך,  הוא תיכנן .9

 הוא שמח, היא קול הסוס. .11

  

 תשובות 

 ושתי שתוי, .1

 שזר זרש, .2

 הדס הדסה, .3

 ארד אדר, .4

 צום מוץ, .5

 גור גורל, .6

 אדר אדרת, .7

 מגילה גמילה, .8

 נתב"ג בגתן, .9

 צהלה צהל, .11
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  פורים תפזורת
 מאת: חופית מעתוק

שושן, בגתן, תרש, רוש, אסתר, הדסה, מרדכי, המן, רעשנים, פורים, אוריה, והמילים: אחשו

 משתה, מסכות, תחפושות, יהודים, ושתי, ספר הזיכרונות, צהלה, שמחה, עדלאידע.

 

  

 ע   ל  ס  ר  פ  ט  ש  ו   ר  ו   ש  ח  א

 ד   ב  ע  ה  ר   ב  ז  ע  כ  כ   ש  ס  כ 

 ל  נ   מ  ה  א  ז   ש  פ  ש  י   ת  ג  ג 

 א  ת  כ  ו   ש  נ   י   כ  ד  ר  מ  ל  ה 

 י    ג    פ  כ  י   ז   ה  ד  ש  ש  א  ב  ה 

 ד  ב  ה  מ  ז   ד  ש  ג   ב  ט  ל  י   ז  

 ע  מ  ד  פ  כ  ו   ב  ז   נ   ה  ס  מ  נ  

 ב  א  ט  ח  ש  ע  צ  ת  נ   ה  ת  ש  מ 

 י   ז   ח  נ   ש  ח   ס  ה  ו   מ  ד  ש  י  

 ג  צ  נ   ד  פ  י   ש  ת  י   ג  ל  ב  ר  

 פ  ת  ו   כ  ס  מ  נ   ה  ס  ר  ע  ד  ו  

 צ  ו   ס  פ  ק  ז  ו   י   ח  ב  ו   ת  פ 

 צ  ש  מ  ו   ה  ד  ז   ה  צ  מ  פ  א  ח 

 ס  ו    ד  א  י   ת  צ  ל  ב  ג   ש  ס  ת 

 ב  פ  ה  מ  צ  ה  ל  ה   צ  י   ת   ש   ו   

 ע  ח  ס  ב  צ  ה  פ  ש  ר  צ  פ  מ  ז  

 א  ת  ע   ש  ל   ב  ה  א  פ  ו   י   ס  ת 

 ב  ת  ו   נ   ו   ר  כ  י   ז   ה  ר  פ   ס 
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