מידעון מס' 2
אפריל 5102

ניסן תשע"ה

כִּי ִּהנֵּה הסתיו ָעבָר ,
ַהגֶּשֶּ ם ָחלַף ָהלְַך לו;
ַהנִּי ָצנִּים נ ְִּראּו בָאָ ֶּרץ ,
עֵּת ַהזָמִּ יר ִּהגִּי ַע,
וְקול הַּתור נִּשְ מַ ע
ְַארצֵּנּו;
ב ְ
הַּתְ אֵּ נָה ָחנְטָ ה ַפגֶּי ָה ,
ְו ַה ְג ָפנִּים סְמָ דַ ר נָתְ נּו ֵּרי ַח;
)שיר השירים(

חברי מערכת המידעון :חופית מעתוק ,דוד בן טולילה
עריכה גרפית :אתי מור
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שלום חברים
הנה כבר יוצא לאור הגיליון השני של מידעון לימוד גליל.
ימים אלה ימי האביב והתחדשות ,אנו מאחלים לכל בית ישראל חג שמח ,שלוה וחסד
חברים יקרים ,שלחו לנו בבקשה כתבות רבות ,קטעי לימוד ,הצעות ועוד...

מקבץ ידיעות

מאת :דוד בן טולילה
 .1בחירות לצוות ניהול
חברי צוות בחירות ,מרי עזריה ודוד ביטון ,עשו מלאכת ניצוח מעולה לבחירות לצוות
ניהול לימוד גליל ,ופרסמו ב 02/2/5102 -פרוטוקול המסכם את הישיבות שלהם עם
עיקרי הדברים הבאים:
חברי צוות ניהול שנבחרו ע"י הפעילים הם :נסים לגזיאל ,דוד בן טולילה ,הרצל חבושה,
יהודית זילברשטיין ,שוש דהן .לחמשת החברים הנ"ל מתווספים עם זכות הצבעה
הגזבר -מיכאל גלעד ונציגת השותפות -מרי עזריה.
המינוי יחול על פי התקנון ל 52-חודש החל מ 0.2.5102 -ועד  .52.5.5102צוות
הניהול יתכנס ויקבע יו"ר צוות ניהול אשר יאושר בישיבת המליאה הראשונה של לימוד
גליל.
 .5בחירת יו"ר לימוד
בתאריך  52.12.5102פרסם הרצל חבושה  ,חבר צוות ניהול ,את ההודעה הבאה:
"חברים יקרים בהמשך לישיבת הנהלה מיום אתמול ,ובסימוכין לתקנון לימוד גליל ,אני
מתכבד להכריז על בחירתו כדין של דוד בן טולילה ליו"ר לימוד גליל לקדנציה הבאה על
פי התקנון ,לשנתיים עם אפשרות להארכה  ,בהצלחה לדוד וללימוד גליל".
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דוד בן טולילה מאוד נרגש מהבחירה והודה לחברים ב 52.2.02 -בזו הלשון:
"חברי לימוד גליל היקרים,
אני מודה מקרב לב לכל המברכים.
אני מודה מקרב לב לכל נושאי התפקידים בלימוד גליל שהביאו אותנו עד לכאן.
בחרדת קודש גדולה אני מקבל על עצמי את התפקיד הגדול הזה של היו״ר.
כבד המשא ,מרובה העבודה וגדולה האחריות.
אך יפים ועצומים חברי לימוד גליל.
בזכותכם ויחד אתכם נצליח לבצע ולהעפיל על הזמן לשיאים חדשים .
אני אוהב אתכם ,ואעשה כל שאני יכול ויודע להוביל יחד אתכם את לימוד גליל "

 .2מנסים להרחיב את לימוד גליל גם למזרח הגליל
אנחנו מנסים עכשיו להרחיב את לימוד גליל גם למזרח הגליל .בתאריך  20.2.02יזמה
איריס פוסקלינסקי ,מנהלת השותפות ,מפגש עם קבוצות צעירים לומדים מצפת ,חצור
וראש פינה.
עליזה ביטון ודוד בן טולילה השתתפו ( גם ברכה גץ השתתפה..כמעט) .הצגנו את
לימוד גליל שלנו .המודל והעשייה מאוד מצאו חן בעיניהם .אולי...אולי יתפתח לנו גם
לווין של לימוד גליל במזרח הגליל .יש עדיין די הרבה עבודה אך יש סיכוי .
כבר הזמנו אותם לבית המדרש שברכה מארגנת בכרם בן זמרה ב. 52/2 -
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טיול לימודי

טיול לימוד לעכו –  / 52/2/5102נסים לגזיאל

במסגרת הטיול אותו הדריך נסים ביתן – שהיה בעינינו
מדריך מעולה עם הרבה ידע.
קיבלנו סקירה מקיפה על עכו – למדנו על הקרבות לכיבושה
של העיר בתקופות שונות
וכן למדנו על חשיבותה של העיר במהלך ההיסטוריה.
ביקרנו בבית הכנסת של הרמח"ל – ראינו חותמות של הרמב"ן – שמענו על ביקור הרבי
מברסלב.
ביקרנו במרכז הסופי בעיר העתיקה וכמו כן למדנו על מקומן של הנשים בבית הכנסת שישבו
קומה אחת מעל כולם.
לא פסחנו על השוק של העיר העתיקה -היה מזג אויר נוח לטיולים.
בטיול השתתפו  51חברים ורובם פעילי לימוד
חבורת אנשים מעניינת ונעימה והיה כייף לבלות במחיצתם של אנשים יקרים ונעימים.
חג שמח
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הרמת כוסית לחג הפסח בלימוד גליל
בתאריך  ,21.2.02חגגנו בשמחה את כניסת חג הפסח הקרוב בהרמת כוסית משותפת לחיים
טובים ולשלום,
דוד העביר דבר תורה ,סמדר ואילנה שרו לנו שני שירים מדהימים לאביב ולחג והרטיטו את לב
כולנו ,מיכאל הציג לנו בדרך הומוריסטית ויפה את משמעות ארבעת הבנים שבהגדה.
איריס פוסקלינסקי ,מנהלת השותפות ,ולי את כהן ,מנהלת מתנ"ס מעלה יוסף ,שלחו ברכות
מרגשות לרגל החג לחברי לימוד גליל,
החברים בירכו ,למדו והתחבקו בכיף .היה מפגש שמח ומלא אנרגיות טובות.
הנהגנו בלימוד גליל נוהג חדש של מתן צדקה באירועים .והתחלנו כבר עם קימחא דפסחא
באותו הערב .כל אחד תרם לפי רצונו ,ובסוף הערב הרצל מסר את מה שנאסף לעופר שמיר
כדי שיעביר למשפחה נזקקת.

שיהיה לנו חג שמח,
עם המשפחות שלנו,
עם יציאת מצרים של כל אחד אישית,
עם חירות  ,אהבה ושמחה.
דוד בן טולילה
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תוספות להגדה של פסח  /ערכה :חופית מעתוק
נהגו להרבות ולספר סיפורי יציאת מצריים בליל הסדר ,אספנו עבורכם כמה תוספות
פסח

עבדי זמן

עם שומר

" עבדי זמן עבדי עבדים הם
עבד אדוני הוא לבד חפשי

"במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים
ודרך כל מחילות השעבוד
האינקוויזיציה  ,השמד והפרעות

כל כן בבקש כל אנוש חלקו
חלקי אדני ! אמרה נפשי"
יהודה הלוי ,מתוך  :שירי קודש וחול

נושאת האומה בליבה
את הגעגועים לחופש
בזיכרון עתיק
אשר כלו מפנה לקראת העתיד.
מאבות אל בנים ,דרך כל הדורות,
נמסר דבר יציאת מצרים כזיכרון אישי
אשר איננו מחוויר ואיננו דהה.
איזה יצר חרות עמוק טבוע בלב עם,
שיכול היה באביב ימין ליצור
מיהו אם כן האדם החופשי ?
יצרה כזאת ולמסור אותה מדור לדור"

תכנית פעילות לימוד גליל 2015

"מיהו אם כן האדם החופשי ? האדם היוצר אשר אינו נסחף בזרם ההכרח,
ברל כצנלסון ,מתוך  :מקורות לא  -אכזב
אשר אינו כבול בשלשלאות התהליכים ,אשר אינו משועבד לנסיבות.
אנו בני חורין ברגעים יקרי מציאות .רוב הזמן אנו מונעים מכוחו של תהליך ,אנו נכנעים לתכונות אופי שירשנו לעצמת
השפעתן של נסיבות חיצוניות.
החירות אינה מצב מתמיד של האדם ...כולנו ניחנו בפוטנציאל לחירות .אך למעשה אנו פועלים מתוך חירות רק
ברגעים נדירים של יצירתיות"...
הרב אברהם יהושוע אשל " ,אלוהים מבקש את האדם" .
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פיוט לפסח  /מאת הרצל חבושה

מלך גואל ומושיע
מלך גואל ומושיע\ רבי משה חוצין
מֶ לְֶך ּגו ֵֹאל ּומו ִֹׁשיעַ ֵ .אל ַנע ֲָרץ ְּבסוֹד ְּקדו ִֹׁשים.
ּולְּ אֵ ין א ֹונִׁים עָ ְּצ ָמה .י ְַּרבֶ ה.
ָאביב.
מַ ְּחזִׁ יק ִׁרפְּ יוֹן יְּ ֵדי ָר ִׁשים .כִׁ י הו ִֹׁציא בְּ ח ֶֹדש ִׁ
מּושים.
בְּ נֵי יִׁ ְּש ָר ֵאל חֲ ִׁ

אני זוכר את לילות השבת הארוכים של סוף
החורף ,,,עודני ילד וסבא מעיר אותי אל בית
הכנסת .שם בימים אלה ,כבר מתחילים
להתרגש לקראת חג הפסח הקרב ,,,ולקראת
בואו של האביב ..
על פי המדרש "בניסן נגאלו ישראל ,ובניסן
עתידים להיגאל" "והפיוט מבשר את הגאולה

הוֹדּו לָאֵ ל כִׁ י הַ ח ֶֹדש הַ זֶ ה ָל ֶכם רֹאש חֲ ָד ִׁשים:
ְּשמ ֹו י ְַּח ָדו ְּנרו ְֹּממָ הֲ .עלֵי נֵבֶ ל וַ ֲעלֵי עָ שוֹר.
כִׁ י זָ כָר אֶ ת ְּדבַ ר ָק ְּדשוֹ .וַ יו ִֹׁציא עַ ּמ ֹו ִׁמּמָ צוֹר.
וְּ הּוא ִׁצּוָ ה אֱ לֵי עַ ּמוְֹּ .קחּו ָל ֶכם ֶשה בֶ עָ שוֹר.

והערגה ניכרת בפניהם של המתפללים ובוקעת
מגרונם .ואני ילד קולט את הלחן הקיצבי
{יחסית ליהודי בבל}את השמחה .גומע
בשקיקה ..את האווירה ,את הפסוקים
מהמקרא ומהמקורות המשובצים בפיוט
...כדוגמת "מלך גואל ומושיע "המופיע בפיוט
–ובתפילה מופיע "מבלעדיך אין לנו מלך גואל
ומושיע" .הפיוט ערוך בתים  ..בתים ובסיומו
של כל בית ,הפזמון"

ֹלהים וַ אֲ נ ִָׁשים:
לְּ הו ִֹׁדיעַ כִׁ י הּוא יָשוֹר .עַ ל אֱ ִׁ
הָ עָ ם עָ שּו ֶאת פִׁ ְּסחֵ יהֶ ם.
בִׁ לְּ ִׁתי פַ חַ ד ִׁמ ִּׁמ ְּצ ַריִׁ ם.
ּות ִׁהלָה.
ירי זִׁ ְּמ ָרה ְּ
בְּ ִׁש ֵ
בְּ ָשֹלש כִׁ תוֹת מַ חֲ נַיִׁ ם.
ָאכְּ לּו אוֹת ֹו ֲעלֵי מַ ּצוֹת.
ּומרו ִֹׁרים ְּבהָ עַ ְּרבַ יִׁ ם.
ְּ

"הודו לאל כי החודש הזה לכם ראש חודשים
".......

ישים:
וְּ נָא כִׁ י ִׁאם ְּצלִׁ י ִׁא ִׁ

מחבר הפיוט הוא רבי משה חוצין—המאה ה-
 .81את הפיוט נהגו יהודי בבל לשיר בכל ימות
חודש ניסן החל מ "שבת פרשת החודש"..
שהיא השבת הראשונה לחודש ניסן  .והיא
אחרונה ברצף של ארבע שבתות {שקלים
,זכור ,פרה ,שבת החודש}כינוי השבתות על

חֹסֶ ן י ֵַשע יְּ ִׁמינ ֹו אֵ ל.
הֶ ְּרָאה לְּ הו ִֹׁשיעַ לָמוֹ.
כִׁ י ִׁה ְּש ִׁקיף ִׁמ ְּּמעוֹן ָק ְּדשוֹ.
הָ עָ ם ִׁמ ְּתבוֹסֵ ס בְּ ָדמוֹ.
ָדם פֶ סַ ח וְּ ַדם הַ ִּׁמלָה.
אֲ זַ י עָ בַ ר הּוא בְּ עַ ְּצמוֹ.
לְּ ִׁמ ְּצ ַריִׁ ם וְּ אֶ ת עַ ּמוֹ.

בִׁ לְּ ִׁתי ְּמב ָֻשל בַ ּמַ יִׁ ם.

שם ההפטרה .הנקראת באותה השבת .השנה
חודש ניסן התחיל בשבת ,והייתה השבת ראש
חודש ,וגם שבת החודש .ובבתי הכנסת
קוראים בשלושה ספרי תורה.
הפיוט מציין את עובדת היות ניסן ראש חודש,
את המצוות לקראת הפסח ,ואת יציאת
מצריים .

הו ִֹׁציא ֵמעַ בְּ דּות לְּ חֳ פְּ ִׁשים.
חּושּה ְּשלַח זָ ִׁרים.
חָ זָ ק ָ
לִׁ בְּ נֵי אֱ דוֹם ּופִׁ ילַגְּ ִׁשים.
ִׁשימֵ ם כְּ מַ ְּהפֵ כַת עָ ִׁרים.
טּושים.
שּורים ּולְּ ִׁ
עָ ֵרי אַ ִׁ
וְּ תַ כְּ ִׁניעַ ּגְּ אוֹן זָ ִׁרים.
ּושלַח לְּ עַ ם לְּ ָך דו ְֹּר ִׁשים.
ְּ
הָ ָאדוֹן אֲ ֶשר ְּמבַ ְּק ִׁשים.
בְּ נִׁ יסָ ן רֹאש הָ חֳ ָד ִׁשים:
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לזכרו של חבר יקר בלימוד גליל -גילי צדוק ; מאת עופר שמיר

יגאל חזון צדוק או כמו שאנחנו קראנו לו גילי היה מרצה ,מורה וחבר.
הכרתי את גילי כמרצה בלימוד גליל איש גדול שעושה דברים לא ברורים עם העיניים והידיים.
עם הזמן למדתי להכיר אותו כמורה למדתי אצלו ולמדתי ממנו את תורת הביו-אנרגי .הערצתי
אותו על הסבלנות הידע והרצון לתת.
בחלוף הימים הפכנו לחברי נפש קצר הזמן ורבים האירועים האישים אבל דבר אחד אני יכול
להגיד עם גילי לא היו סודות.
בילינו שעות רבות בשיחות נפש אמתיות ,מי מאמין שאני כאן מעל קברך סופד לך.
הכנת אותנו לכך שתלך נעלמת לתאילנד והתקשרת שהרגשת צורך ספרת על האופנוע ועל
חייך נשמעת מאושר ומרוצה .פתאום חזרת נפגשנו בשבת לצהרים אתה תמר אשתי ואני.
הראתה לנו בהתלהבות את האתר  /http://www.healingexpert.co.il-שיצרת מלאכה
מופלאה .המראה כמה גדולה ומיוחדת הייתה הנשמה שלך.
השיטה הטיפולית שהנחלת לעשרות תלמידים יהוו עדות חיה לנשמה הגדולה שלך ולעשייתך
רבת השנים.
נאמן לדרכך בחרת לצעוד את שביל ישראל מתחילתו ועד סופו הגשמתה את חלומך והשארת
אותנו כואבים.
אולה ויסמין היקרות לבות כולנו אתכם בימים קשים אלו ,אוהבים ובוכים אתכם ,עד אין סוף.
ת .נ .צ .ב .ה שלוה רגועה וטובה כמו שהייתה.
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תוכנית לימוד גליל לשנת 2015
חודש

מאת :יהודית זילברשטיין

תאריך אירוע

אפריל

22.1.2015

מאי

 2.2.5102יום ה'
02.2.5102
 01.2.5102יום ג'

אירוע
בית מדרש – מרום גליל ,בכרם בן
זמרה
ל"ג בעומר
יום ירושלים – ערב זמר בשיתוף עם
מתנ"ס מעלה יוסף
תיקון שבועות
בשיתוף עם מתנ"ס מעלה יוסף
טיול לימוד

יוני

2-2.0.5102

יולי

21.2.5102

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

 2.1.5102יום ה'

ערב לימוד וסליחות במצפה הילה

 01.1.5102יום ה'

הרמת כוסית לכבוד ראש השנה

52-52.01.5102

שבת הכנה לכנס

אוגוסט
ספטמבר

אוקטובר
נובמבר
דצמבר

אחראי אירוע והערות
באחריות ברכה גץ
אצל יהודית זילברשטיין
באחריות הני ברום

חופית מעתוק
עופר ריבק ועופר שמיר

באחריות דוד בנטולילה
והרצל חבושה
אצל גילה בראון
באחריות גילה

מפגשי הכנה לכנס
2-2.05.5102
ימים ב'+ג'

כנס לימוד גליל ה 02-תשע"ו

ברכות ליהודית ,המבלה עם משפחתה בארה"ב לרגל השמחה של נישואי הבן.
שתהיינה תמיד שמחות בישראל...
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