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ין ,ְלַלֵמד ְמָנת ַעל ַהּלֹוֵמד"  יקִּ ְלמֹוד ְבָידוֹ  ַמְספִּ   ..."ּוְלַלֵמד לִּ

יֹבֶתיָה ָשלֹום"  ..."ְדָרֶכיָה ַדְרֵכי ֹנַעם ְוָכל ְנתִּ

ָעי, " ילּוֵלי תֹוָרְתָך ַשֲעשֻׁ י ְבָעְניִּ  ..."ָאז ָאַבְדתִּ
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יהודית זילברשטיין, נסים לגזיאל, מרי עזריה, איריס מידן פוסקלינסקי, הרצל חבושה, 
, פיראשבתיה לירון הוך, אילנה לוי, מיכאל גלעד, אלי כהן, עופר שמיר, אבי נוביס דויטש, 

 .דוד ביטון שחורי,-תרצה פוסקלינסקי
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 "לימוד גליל" 
 לימוד, התנדבות, קהילה

 גלילמהות לימוד  .2
י" יָחתִּ יא שִּ י תוָֹרֶתָך ָכל ַהּיוֹם הִּ  "...ָמה ָאַהְבתִּ
ישנים  ימוד גליל היא קהילה לומדת העוסקת בשאלות של מסורת, שורשים ומקורותל

מהותן של הדרכים את היהודי ווהעושר , הרוקמים יחדיו את הזהות וחדשים
 חווית החיים בגליל.  ם. וזאת, מתוךלמימוש

מעורבות חברתית פעילה של הלומדים בחיי  לימוד גליל הם עקרונות היסוד של
שומרי מסורת,  – המחפשים זיקה לתרבות ישראלהקהילה ופנייה שווה ופתוחה לכל 

 כאלה שמקרוב באו. ומבוגרים, תושבים ותיקים , דתיים, נוער, ייםחילונ

 ארגון של מתנדבים
 ..."ְבָרב ָעם ַהְדַרת ֶמֶלְך"

משמעותיות חוויות למידה  נתומזמ גלילב תפועלה מתנדביםשל  קהילה ואלימוד גליל ה
העשיר ולהעצים את הלומד על גווניו. הארגון שואף ל והישראלי בעולם התוכן היהודי

ולהרחיב את  מתוך כבוד לבחירתו ועמדותיוהזהות היהודית, והעמקת בדרך אל חיפוש 
 . והקשרים לקהילה מעגל הלומדים

 
 קשר עם לימוד אנגליה ולימוד אינטרנשיונל

ים ַגם ָיַחד" ים ֶשֶבת ַאחִּ נֵּה ַמה ּטוֹב ּוַמה ָנעִּ  ..."הִּ
 , השואבות השראתן" בעולםLIMMUD" של קהילותת ה"לימוד גליל" הוא אח

 אנגליה.שנתי בהבכנס מועצם מדי שנה הקהילות . הקשר עם יתר "LIMMUD UKמ"
והיא מתרחבת ומכנסת אליה בעלי  1000בשנת הקהילה של "לימוד גליל" התגבשה 

. בכל שנה יוצאת משלחת של לימוד גליל ותורת ישראל גישה ליהדותעניין המבקשים 
מרחיב את האופקים של . הכנס וכנות  היהודית להשתתף בכנס באנגליהבסיוע של הס

 בעולם. LIMMUDהמשתתפים ומעצים את הזיקה ליתר קהילות 

 
 עולם התוכן היהודי לגווניו 

ים ְבעִּ ים שִּ י ֶזה..ַלתוָֹרה ָפנִּ ָבח ְוָכל ַהַמְרֶבה ֲהרֵּ  ..."ְמשֻׁ
היהודי ומפגש עם גווני הקשת השונים חווית למידה של עולם התוכן  לימוד גליל מזמן

של ארון הספרים היהודי. הוא משלב העשרה והנאה אישית מחויה חברתית ולימודית 
  של הלמידה, של המפגש ההדדי הקהילתי ושל החברותא.

 
 קשר עם קהילות, ארגונים ומועצות מוניציפליות בגליל

ְש  ְשְכֹנֶתיָך יִּ ל...""ַמה ֹּטבּו ֹאָהֶליָך ַיֲעֹקב, מִּ  ָראֵּ
צפון הגליל -ביחד"שותפות , ובמיוחד עם קשר הדוק עם גופים בגליל מקייםלימוד גליל 

מועצות אזוריות ועם מתנ"ס מעלה יוסף, עם " של הסוכנות היהודית, בריטניה
 התומכות בלימוד גליל. ומקומיות 
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 לארגון וניהול  וים מנחיםוק .2

 תפקידים בצוותי הפעילותעידוד מעורבות ויוזמה של מתנדבים במילוי  .א

  (שנתיהכנס הריכוז לבד מ) בהתנדבות מבוצעיםכל התפקידים  .ב

 לימוד גליל )מובאים בהמשך(  ם שלערכיבהתאם לעידוד חדשנות   .ג

 פרקי זמן מוגדריםב, ניהול רוטציה בתפקידי .ד

 המשכיותהים למען שמירת חפיפה בהעברת תפקיד .ה

  בעלי התפקידים עדכון הדדי בין תוך בשקיפות, פעילות הצוותים  .ו

 הצוותים בארגו. של מעקב החלטות ומשימותביצוע  .ז

 

 פעילות הצוותי ב בלימוד גליל: מתנדביםמעגל ראשון  .3

ם" ה ָשָכר ֶיש ,ַבתוָֹרה ָעַמְלָת  ְואִּ ֶתן ַהְרבֵּ  ..."ָלך לִּ
מורכבים  צוותי הפעילות מהווים את חוט השדרה של לימוד גליל. הצוותים

ופורטים את מדיניותו לידי  של הארגון שוניםהעוסקים בתחומים ה ממתנדבים
 . הפעילותאת  שמוביל צוות ראשמונה מ. לכל צוות מעשה

 
 תפקידי ראש צוות פעילות: 

 דעות וכבוד הדדי מגווןהפעילים תוך הבעת שיתוף בהובלת הצוות   -

 ותיעוד הפעולות לימוד גלילערכי הצוות על פי  תפקידיאפיון  -

 השנתית פעילויות על פי התכניתביצוע ה -

 

 צוות אירועים   .א
מבצע את פעילויות התכנית השנתית. הוא ההוא צוות מרכזי צוות אירועים 

 בתכנית השנתית. השונים שמתפצל לתתי צוותים בהתאם לאירועים 
תומכים בו הם צוותי "רוחב" ה (בהמשך זכריםהמו)שאר צוותי הפעילות 

 כדי להוציא לפועל את האירועים בצורה המיטבית. ופועלים בשיתוף פעולה 
 הפעילויות העיקריות של הצוות:

 כנס לימוד שנתי, 

 שבתות לימוד , 

 טיולי לימוד , 

 בית מדרש 

  שבועות, ט"ו  יום ירושלים,ל"ג בעומר, פורים, ט"ו בשבט,  -חגים
 ועודראש השנה באב,  סליחות, 

 צוות תכנים .ב
י ַלֲחָכָמה ֱאֹמר"  יָנּה ּוַמָדע, ַאְת  ֲאחוֹתִּ ְקָרא ַלבִּ  "...תִּ

ם השונים באירועי שעתידים ללמד מטפח את מאגר המידע של כל המלמדים
מלמדים ואומנים באירועים ות דואג לשיבוץ והצשוטף איתם. ומקיים קשר 

 בהתאם לצורך.
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  מרצים 

 אומנים ,מוזיקה 

 לימוד צעיר 

 צוות חברותא .ג
 אירועים.בהחברותות המהוות ציר מרכזי של הלימוד חומר עורך את 

 חברותא לכנס גליל 

 חברותא אינטרנשיונל 

 אירועים לפי בקשהחברותא שבת לימוד, טיול לימוד , 

 צוות מתנדבים .ד
  .את הקשר השוטף עם המתנדבים מרחיב ומשמר

  סדנאות, הכשרות, הרצאות, טיולים –העשרת פעילים 

  חדשיםהרחבת מעגלים, גיוס מתנדבים 

 "מידעון לימוד גלילמערכת ל" 

 ככלי להעשרת מתנדבים משלחת אנגליה 

 צוות כספים .ה
 .לימוד למנהל את הפעילות הכספית ש

 ניהול תקציב 

 גזברות 

 )פיתוח משאבים )גיוס תרומות 

 צוות שיווק  .ו
 שווק את הפעילויות מו הרחב קהללימוד להחושף את פעילויות 

 ופרסום יחסי ציבור 

  לימודאינטרנט ואתר 

 פרסום וגיוס משתתפים לאירועים 

 צוות לוגיסטיקה .ז
 .בהתאם לצורך צרכים לוגיסטיים לקיום האירועיםומספק תומך 

  משרד ותיעוד 

  ציוד טכני 

 כיבוד 

 שיבוץצוות  .ח
 הבחירות של בעלי התפקידים בהתאם לתקנוןקיים את מ

 מלומדים שלא עומדים הצוות מורכב . הוק בהתאם לצורך-מונה אדמ
 , פעיל חדש מהשנה האחרונה.חבר מייסדנציג השותפות, לבחירה: 

 בע מיהו פעיל בעל זכות בחירהוק 
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 לימוד גליל ניהול .4
ָכל" י ֱאל-ְוַאָתה ֶתֱחֶזה מִּ ְראֵּ ל יִּ י ַחיִּ י ָבַצעקִּ ָהָעם ַאְנשֵּ י ֱאֶמת, ֹשְנאֵּ  ..."ים, ַאְנשֵּ

  א. צוות ניהול
 .ונציג כספים שותפות, נציג האיש, כולל יו"ר 7-/צוות ניהול מונה 

 . ומייצג אותו אחד או יותר מצוותי הפעילותחבר בכל חבר צוות ניהול 
  .הוק לפי הצורך-אדבנוסף ישיבות ו שבועייםב פעםמתקיימות ישיבות 

 שאיפה למועדים קבועים לישיבות.
  .צורךזומן לישיבות בהתאם למראש או חבר צוות פעילות 

 נוספת.אחת שנתיים, ניתנת לחידוש לקדנציה  -משך קדנציה
 תחלף כמחצית מהצוות כדי להבטיח המשכיות.יהשאיפה שבכל קדנציה 

 
 תפקידי צוות ניהול:

 צוות ניהול נושא באחריות לפעילות כלל הארגון

 הובלת חזון הארגון -

 הובלת רעיונות חדשים, בתחום התוכן ובתחום דרכי הפעולה למימוש -

 אסטרטגיות פעולה והשפעהלקיום דיונים   -

 יעדי הארגון, תחומי העיסוק והתוכןאשר לקבלת החלטות ב -

 וייצוג לימוד גליל במגעים מולם פעולה עם ארגונים אחרים ףשיתו -

 אישור התכנית השנתית -

 , בקרה תקציביתאישור תקציב ופעולות כספיות -

 הפעלת צוותי הפעילות -

 התכנית השנתית מימושבקרה אחר  -

 דיווח ויידוע שוטף לפעילים -
 

 יו"ר לימוד  .ב
 הארגון  החזון לקידוםאת מוביל ו את הארגון מנהיגיו"ר לימוד גליל 

 תפקידי יו"ר לימוד

  כל פעולות לימוד גלילאת  אםמשמש כראש הארגון, מת -

 אחראי לרכז את פעולות צוות ניהול -

 מזמן ישיבות צוות ניהול ומליאה וקובע את סדר היום -

 במקרים של שוויון בין חברי צוות ניהול בהחלטות כפולבעל קול  -

 נוספת אחת לקדנציה  הארכהשנתיים, ניתנת ל -משך קדנציה -
 

 פעילי לימוד גליל .ג
מצוותי או יותר  בלימוד גליל הוא מתנדב שבוחר להיות חבר באחד פעיל

 .משתתף במרבית ישיבות המליאהפעיל  .הפעילות
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 ת לימוד גלילמליא .ד
 כל הפעילים של לימוד גליל.מורכבת מ המליאה
  .ישיבות בהתאם לאירועיםהתדירות 

 . ביום קבוע לפעם בחודשייםהיא שאיפה ה
 . הישיבותתדירות  תועלה, כגון כנס לימוד, מרכזייםלקראת אירועים 
גם לומדים ומלמדים בעלי עניין בפעילות יכולים להשתתף בישיבות מליאה 
מעולם בקטע לימוד ו יפתחישיבות המליאה  זכות בחירה.לימוד גליל, ללא 

 או מרצה אורח. ףמשתתהתוכן היהודי, שיועבר ע"י 

 
 תפקידי המליאה:

  מפגש חברתי ולימוד בצוותא של הפעילים    -

 העשרה והנאה של המשתתפים -

 קבלת דיווח על פעולות הצוותים השונים  -

 הצעת כיוונים נוספים לארגון בהתאם לערכים -

 בחירת יו"ר לימודו בחירת חברי צוות ניהול -

 אישור תקנון לימוד גליל ואישור שינויים בתקנון -

 

 לומדים ומלמדים ם,משתתפים באירועיבלימוד גליל:  שנימעגל  ./

י" ְשַכְלתִּ ָכל ְמַלְמַדי הִּ יַדי ..,מִּ ַתְלמִּ ר ּומִּ ָלם יוֹתֵּ כֻׁ  ...."מִּ
בפעולות לימוד גליל, בכנסים, משתתפים הלומדים ומלמדים הם ההמשתתפים 

 בטיולים, בהרצאות וכיו"ב, אך לא חברים בצוותי הפעילות או הניהול.
 גם החברים הפעילים הם לומדים ומלמדים, בנוסף לחברותם בצוותי הפעילות.

 

 מייסדים .6

יָך ְוַיגְֵּדך" ֶניָך , ְָשַאל ָאבִּ  ..."ְוֹיאְמרּו ָלְך ְזקֵּ
לימוד גליל, אשר ייסדו את הארגון והיו חברים מעמד "מייסדים" יינתן לוותיקי 

את פעילותם בזה לימוד גליל מוקיר . 1002 שנתבצוות ההקמה של הכנס הראשון ב
אילנה לוי, רינה ליבוביץ', רות ב"הליכה במדבר" על לקיום הכנס הראשון של: 

 נסים לגזיאל, הרצל חבושה, דוד ביטון ואהובה חזן.לגזיאל, , לורי ז"ל בתנון

 

 בחירות לתפקידים .7
  ., לאחר שחברים הציגו את מועמדותםהמליאה נבחר ע"י -צוות ניהול
 .החברים שנבחרו לצוות ניהול בין, מהמליאהנבחר ע"י  -יו"ר לימוד
 .במשך שנתיים או יותר פעיליםשהיו חברים  -צוות ניהול ויו"ר לימודתנאי סף ל

 אחרים, צוות ניהול מאשר.מציגים מועמדות או מוצעים ע"י  -צוותי פעילות

 

יא ַתְלמּוד ָגדֹול ְוָאְמרּו כָֻּׁלם ַנָענּו" יֵדי ֶשֵמבִּ  ..."  ַמֲעֵשה לִּ
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י ָאְת..."    "ֱאֹמר ַלָחְכָמה ֲאֹחתִּ

  נספח 
 לימוד גליל, )מבוססים על "לימוד אינטרנשיונל"( קהילת ערכי היסוד של 

  –: המחויבות של "לימוד" המשימה שלנו
 נמצא במסע היהודי שלך, לימוד יוביל אותך לצעד הבא.באשר אתה 

 הבאים: רכיםהמשימה של לימוד מושתתת על הע

 לימוד )למידה( .1

 כל אדם צריך ללמוד וכל אדם יכול ללמד 
 הלמידה טומנת בחובה התפתחות אישית, רכישת ידע ומיומנויות 
 למידה משנה אנשים, נותנת השראה למעשים ופותחת עולמות חדשים 

 מעודדים יצירה של סביבת לימוד, בה אנשים יוכלו להרהר ולצמוח אנחנו 
 יש הרבה מקורות השראה המאפשרים הזדמנויות ללמידה 

 
 הרחבת אופקים יהודיים .2

  אנחנו שואפים ליצור חוויה אישית, קבוצתית וקהילתית, באמצעותה אנחנו
 מחזקים ומפתחים את הזהות היהודית שלנו

 

 פשרות ליצירת קשרא .3

  אנחנו מייצרים תשתית ליצירת קשר בין יחידים ובין קהילות 
 אנחנו מספקים מרחב שבו נוצרים קשרים רוחניים, רגשיים ואינטלקטואליים 

 
 השתתפות .4

 התנדבות הינה מרכיב מפתח כמעט בכל דבר שאנחנו עושים 
  לכל אחד יש תרומה  –כולנו אחראיים זה כלפי זה וכלפי הקהילה שאנו יוצרים

 חשובה 

 אנחנו מעודדים משתתפים לקחת חלק פעיל בכל מה שאנו עושים 
 

 העצמה.5

 אנחנו מעודדים אנשים להיות שאפתניים באשר לתרומה שלהם 
 אנחנו מציבים אתגרים לאנשים וסומכים עליהם שיוכלו לעמוד בהם 

 אנחנו רואים את הפוטנציאל הגלום באנשים ובקהילות, ותומכים בהתפתחותם 
  אנשים לבחור ומספקים את המידע הנחוץ להם לביצוע בחירה אנחנו מעצימים

 מושכלת )כולל קורות החיים, אותם אנחנו מבקשים מהמרצים להציג(
 
 
 



 

 לימוד גליל ייקח אותך צעד אחד קדימה במסע היהודי שלך
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 רבגוניות.6

 אנחנו מוקירים את  הרבגוניות של אנשים, ועל כן מבקשים ליצור חוויות חוצות-
 דוריות-קהילות ובין

 לכולם אנחנו מוקירים נגישות וחותרים להיות נגישים 
 אנחנו מוקירים מגוון של אופן, תוכן וסגנון בתכניות שלנו 
 אנחנו מעודדים אנשים לא לתפוש אחרים בצורה סטריאוטיפית 

 
 אחריות קהילתית והדדית.7

 לימוד היא קהילה של לומדים. 
 אנחנו יכולים להשיג יותר יחד מאשר כפרטים 

 ולקהילה הרחבה  אנחנו מקבלים ועלינו לתת משהו בתמורה לקהילה היהודית
 יותר

 
 כבוד.8

 אף אדם אינו חשוב יותר מכל אדם אחר 

  אנחנו מצפים מכל המשתתפים לכבד אלה את אלה ולהכיר בכך שכל המתנדבים
 הם גם משתתפים

  מתקפות אישיות אינן מקובלות בשום הקשר של לימוד, ובפרט ביחידות הלימוד
 באירועים השונים

 
 מחלוקת לשם שמיים. 9

  מכירים בכך ומוקירים את העובדה, ש'מחלוקת לשם שמיים' יכולה להעניק אנחנו
 תרומה חיובית בקידום ההשכלה וההבנה שלנו

  איננו לוקחים חלק בהצדקה או בהפרכה של כל עמדה דתית או פוליטית המצויה
בקהילה היהודית ברחבי העולם. אדם המגיע ללימוד בחיפוש אחר הזדמנויות 

ותן. איננו משחקים כל תפקיד בוויכוח המתקיים בין ומעבר לעשות כן, לא ימצא א
 לזרמים השונים.

  יחידות לימוד המעודדות וויכוח ער הן לחלוטין מקובלות, אולם ננסה להימנע
 מעימות דתי או פוליטי. יחידות הלימוד אמורות להתמקד בהשכלה ולא בפולמוס.

 
 קיום מצוות.11

 ר כל המשתתפים, תהא אשר תהא מידת אנחנו מבקשים ליצור סביבה מכילה עבו
 ההקפדה שלהם על מצוות 

  אנחנו מאמינים בחשיבות שמירת השבת והכשרות בכל המקומות הציבוריים ככל
 האפשר, כך יהודים לא ייאלצו להפריד עצמם אלה מאלה

 אנחנו מכירים בכך שבאזורים פרטיים אנשים רשאים לנהוג כרצונם 
 ות כל המשתתפים ינהגו באורח שמכבד את אנחנו מבקשים שבנושאי שבת וכשר

 ההקפדה על המצוות של האחרים
 

י, ָכמֹוָך ְלֵרֲעָך ְוָאַהְבָת " יָבא ַרבִּ  " ַבתֹוָרה ָגדֹול ְכָלל ֶזה אֹוֵמר ֲעקִּ


