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 המשך בעמ' הבא

פרס נ שמעון  המדינה  שיא 
באדר  כ‘  חמישי,  ביום  אירח 
כינוס  בפברואר,   20 א‘, 
במשכנו  המכינה  לתלמידי  מיוחד 
הנשיא  הביע  במפגש  בירושלים. 
בני  לתרומת  הרבה  הערכתו  את 
הישיבה לדורותיהם למדינת ישראל 
ולביטחונה, שיבח את הרוח הערכית 
את  והדגיש  לרגליהם  נר  המהווה 
חשיבות שמירת המורשת המיוחדת 

הזו לדורות הבאים: 
הלוחמים  של  העתיד  דור  אתם 
הגיבורים שלנו, ואתם גאווה גדולה 
המכינות  בני  כולו.  ישראל  לעם 
כחיילים  ידועים  צבאיות  הקדם 
מצטיינים  כקצינים  מעולים, 
וכלוחמים אמיצים. אני רוצה להביע 
העמוקה  והוקרתי  הערכתי  את 
לכם, לרוח הקרבית שלכם ולאהבת 
הארץ. חונכתם על ערכים מצוינים 
אותם  להעביר  היא  ומשימתכם 
הלאה לדורות הבאים, ובכך להבטיח 
אני  ישראל.  מדינת  של  עתידה  את 

שמח מאוד שבאתם לכאן. 
התלמידים  ביקשו  המפגש  במהלך 
בכל  הנשיא  עמדת  את  לשמוע 
בין  השלום  תהליך  לקידום  הנוגע 

חודש אדר א‘ זכינו בביקורו ב
של הראשון לציון, הרב יצחק 
יוסף שליט“א, במוסדות ‘בני 
את  קיבלו  מתלמידינו  מאות  דוד‘. 
ובריקודים  בשירה  לציון  הראשון 

בהגיעו ל‘בני דוד‘.
עם  לשיחה  נפגש  לציון  הראשון 
של  נציגות  ועם  סדן  אלי  הרב 
רבני המוסד, ולאחר מכן כיבד את 
בשיעור  התלמידים  ואת  הרבנים 

בו סיפורים  ארוך בהלכה, ששולבו 
לציון,  הראשון  אביו,  מבית  רבים 
הראשון  זצ“ל.  יוסף  עובדיה  הרב 
לציון חיזק את התלמידים בהמשך 
ובכל  עת  בכל  והלימוד  השקידה 
שבתות,  בערבי  במיוחד  שעה, 
הודה  סדן  הרב  ובלילות.  בימים 
ועל  השיעור  על  לציון  לראשון 
הביקור, והעניק לו את ספריו: דולה 

ומשקה, ויהי ידיו אמונה. �

הרב הראשי הראשל"צ 
ביקר ב'בני דוד‘

ישראל לפלסטינאים, לשחרורו של 
ג‘ונתן פולארד ולנושאים חברתיים 
את  הנשיא  בפני  והציפו  נוספים, 
לבם  על  אשר  ואת  מחשבותיהם 
הם  שבה  זו,  חשובה  בתקופה 
רגע  לצה“ל.  הגיוס  לפני  עומדים 
כאשר  המפגש  בסוף  נרשם  מרגש 
של  העתיד‘  ‘דור  את  הנשיא  פגש 
המכינה בעלי, את בניהם של בוגרי 
שירותם  בעת  שנהרגו  דוד‘  ‘בני 
בנו  פרץ,  אור־חדש  את   – בצה“ל 
ואת  הי“ד,  פרץ  אלירז  רס“ן  של 
רס“ן  של  בניו  קליין,  ויואב  גלעד 
רועי קליין הי“ד, עם ילדים נוספים 
פרץ  אור־חדש  מהיישוב.  גילם  בני 

מפגש נשיאותי 
מיוחד במשכן הנשיא 

בירושלים





מחברים עולמות -
בני ברק ו‘בני דוד‘

בֹא  פרשת  בשבת  ירדנו  בשנה  שנה  כמדי 
לשבת בבני ברק. תלמידי המכינה התארחו 
בה  החרדית  הקהילה  את  ופגשו  בעיר 
נפגשו  שישי  ביום  וליטאים.  חסידים   –
של  בנו  ועם  שטיינמן  הרב  עם  התלמידים 
טיש  התלמידים  חוו  שבת  בליל  ווזנר;  הרב 

עלו  בחצות  ונדבורנא;  ויז‘ניץ  בחסידויות 
הלימוד  חוויית  את  לחוות  פוניבז‘  לישיבת 
את  המשיכו  השבת  במהלך  שבת.  בליל 
המפגש המיוחד עם דמויות בעיר, ובמוצאי 
ישיבת  ראש  עם  מלכה  במלווה  היו  שבת 
ועם  קנייבסקי,  הרב  של  חתנו  סדיגורא, 

התלמידים  מוויז‘ניץ.  האדמו“ר  של  שמשו 
שמחו להכיר את הקהילה החרדית ולנסות 
במיוחד  זו,  קהילה  עם  וחיבור  גשר  ולהוות 
בימים אלו של מחלוקת סביב חוק גיוס בני 

הישיבות לצה“ל. �
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הם  נהרג  אלירז  שאביו  לפני  כי  לנשיא  סיפר 
למדו יחד על נשיא הסנהדרין ועל נשיא המדינה. 
הצעיר  לבנו  הי“ד  אלירז  הבטיח  ההוא  בשיעור 
הנשיא,  עם  להצטלם  לירושלים  אותו  ייקח  כי 
הבטחה שלא הספיק לקיים. היום, במלאת כמעט 

ארבע שנים למותו, הגיע אור־חדש להצטלם עם 
אביו  של  הבטחתו  את  ולהגשים  פרס  הנשיא 
רכז   – שניים  דאגו  הביקור  לביטחון  המנוח. 
בוגרי  שניהם   – וסגנו  הנשיא  בית  של  הביטחון 

‘בני דוד‘. �

מפגש נשיאותי מיוחד



תכנית ‘חי רועי‘ –
החלה ההרשמה לשנה הבאה 

בימים אלו מתגבש המחזור הבא של התכנית, 
המשלבת לימודים בבית המדרש לבוגרי צבא עם 
באריאל,  האקדמאיים  במוסדות  תואר  לימודי 
בירושלים ובתל אביב. הרב אופיר וולס, המוביל 
ההסדר  בישיבות  לביקור  יצא  התכנית,  את 
ובישיבות הגבוהות כדי לאתר מועמדים אליה, 

ובקרוב נערוך גם יום היכרות עם התכנית. � 

חוגגים בר מצווה ב‘בני דוד‘ 
‘בני  בין  אנו שמחים על הקשר המיוחד שנרקם 
משפחת  בפנמה.  היהודית  הקהילה  ובין  דוד‘ 
ולחנוך  כיתה  לתרום  החליטה  מפנמה  הררי 
מוריס.  לבנם  המצווה  בר  חגיגת  במהלך  אותה 
שבמהלכו  לביקור  הגיעה  המורחבת  המשפחה 
הרב  עם  המשפחה  ובני  מצווה  הבר  חתן  רקדו 
סדן ועם התלמידים, הסירו את הלוט מעל השלט 
שהוצב מעל פתח הכיתה, שמעו שיעור מפי הרב 
סדן בכיתה ופגשו את מרים פרץ הגיבורה, אמו 
של רס“ן אלירז פרץ הי“ד שנהרג במהלך פעילות 
על  הררי  למשפחת  מודים  אנו  בעזה.  מבצעית 
‘בני  תרומתה, ומאמינים שהקשר וההיכרות עם 

דוד‘ יעמיקו ויתפתחו. �

ב‘בני דוד‘ אוהבים ירוק
לחסוך  ולנסות  להתייעל  ברצוננו  השנה  במשך 
כדי לשמור על תקציב מאוזן. מתייעלים ומנסים 
לחסוך כדי לשמור על תקציב מאוזן. בעזרת אחד 
חשמלי  תפעולי  רכב  לאחרונה  רכשנו  מידידינו 
המוסדות  כל  באחזקת  העוסק  מיכאלי,  לאבי 
והמבנים. הרכב מצויד בארגז אחורי, ואבי נהנה 
זיהום  את  ולהקטין  בשקט  לנוע  דלק,  לחסוך 

האוויר בעלי. �

עם  קשר  נוצר  האחרונים  החודשים  במהלך 
העתודה האקדמית של צה“ל כדי לנסות ולקדם 
המעוניינים  דוד‘  ‘בני  לתלמידי  ייחודית  תכנית 
צה“ל.  של  המחשבים  לוחמת  למערך  להצטרף 
אוניברסיטת  ועם  הצבא  נציגי  עם  נערך  מפגש 
יתקבלו  מתלמידינו  שחלק  ותקוותינו  אריאל, 
לתכנית בתחום הסייבר, העתידה להיפתח בשנה 
לצה“ל  ויצטרפו  אריאל,  באוניברסיטת  הבאה 

כעתודאים במגמת הסייבר. �

אתר האינטרנט בתנופה – 
שידורים חיים בכל יום

אתר ‘בני דוד‘ מביא לרשת אלפי שיעורים ברוח 
מהנעשה  ודיווחים  עדכונים  חדשות,  דוד‘,  ‘בני 
בשנת  הבוגרים.  עם  הקשר  לשמירת   – בצבא 
ובהתאמתו  האתר  פני  בשינוי  השקענו  תשע“ג 
המגוונים.  ולדפדפנים  החדשות  לטכנולוגיות 
התחלנו בשידור חי של שיעורים ופתחנו מדורים 
והולך,  גדל  מהאתר  הנהנים  מספר  חדשים. 
תשע“ד,  בשנת  ביומו.  יום  מדי  מתעדכן  והאתר 
התלמידים,  מהורי  אחד  של  לתרומתו  הודות 
שיפורים  ייערכו  וכן  לסלולר,  האתר  הותאם 
רואים  אנו  ועוד.  השיעורים  החיפוש של  במנוע 
דוד‘,  ‘בני  של  הרביעי  המדרש  בית  את  באתר 
ומתכוונים להמשיך ולפתח אותו בשנים הבאות. 
אתם מוזמנים להיכנס לאתר, להתעדכן ולעקוב 

אחר הנעשה בו:
.www.bneidavid.org

‘בני דוד‘ גם ברשת החברתית – רבים מצטרפים 
ומקבלים  דוד‘  ‘בני  של  בפייסבוק  כחברים 

עדכונים; היכנסו והצטרפו. �

הסייבר – חזית הלחימה של צה“ל

חבר הכנסת אלי ישי מתנועת ש“ס מבקר ב‘בני דוד‘
בימים שיש המנסים לעורר מחלוקת, עלינו להוסיף אחדות. חבר הכנסת אלי ישי, יושב ראש 
ש“ס לשעבר, הגיע ל‘בני דוד‘ לביקור. במהלך הביקור סייר חבר הכנסת בכל בתי המדרש ודיבר 
המדינה  ביטחון  על  השמירה  עם  התורה  ולימוד  הקודש  שילוב  של  המיוחדת  העוצמה  על 

והנשיאה בנטל הביטחון. �

בני דוד  עלי  |  3 חדשות

מן הנעשה במכינה



נערכות  במכינה,  היובל  לשנת  כהמשך 
שבתות מחזור למחזורים ותיקים המפגישות 
ומחזקות את הקשר להמשך.  הבוגרים  בין 
למחזורים  בוגרים  שבתות  התקיימו  השנה 
מתוכננות  קיץ  ובזמן  כ'  י"ט,  י"ח,  י"ג,  ט', 
במהלך  וכ"א.  ט"ז  ד',  למחזורים  שבתות 
זכרונות  מעלים  נפגשים,  הבוגרים  השבת 

על  ומדברים  ההוה  על  מספרים  מהעבר, 
המתקבלים,  המשובים  פי  על  העתיד. 
לשימור  כאלה  ביוזמות  תמשיך  המכינה 
וטיפוח הקשר עם הבוגרים. שבתות נוספות 
כבר בדרך. בוגרים המעוניינים לארגן שבת 

כזו, מוזמנים לפנות למשרדי המכינה. �

שבתות מחזור
חיזוק הקשר עם הבוגרים

בחלל  הוספנו  האוכל  חדר  ממבנה  כחלק 
שנוצר בקומת הקרקע מערך משרדים חדש 
ל‘בני דוד‘. בעת הכניסה למשרדים החדשים 
טובה.  בשעה  מזוזה  קבענו  שבט  בחודש 
של  לזכרה  במשרד  תוקדש  מיוחדת  פינה 
נעה שלו ז“ל, אשתו של בוגר מחזור א' ערן 
שנים  במשך  במשרד  שעבדה  שיחיה,  שלו 
שנים  כארבע  לפי  לעולמה  והלכה  רבות 

וחצי. �

בשעה טובה נכנסנו למשרדים החדשים
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לכב' בני דוד, מכינה ישיבתית לצה"ל — ברצוני להיות שותף לרכוש ‘אבן בוחן‘ בבניין הישיבה הגבוהה. רצ“ב תרומה בסך: )סמן א(

שם משפחה ופרטי

עיר  רח'    מס'  

נייד טלפון   מיקוד   

דוא"ל

חתימה תאריך  

× על פי פסקי רבנים, תרומה זו נחשבת כמעשר כספים

/ ₪100 לחודש x 12 תש' - סה“כ 1,200 ₪
/ תרומה חד-פעמית בסך: _____________ ₪

/ אחר_________₪ לחודש x 12 תש' - סה“כ ___________ ₪/ ₪500 לחודש x 12 תש' - סה“כ 6,000 ₪

/ המחאות על סך__________₪ מצ"ב
/ נא לחייב כרטיס אשראי:    / ויזה    /  ישראכרט    /  דינרס
//// //// //// //// מס' 

בתוקף עד ____/____       ת"ז  /////////

היו שותפים בבניין הישיבה הגבוהה בבני דוד - ‘אבן בוחן‘

ככתוב ו אחת,  מאבן  אפילו  בניינה  התחלת 
רוצה  כי  בוחן“  אבן  אבן,  בציון  יסד  “הנני 
ציון  בבניין  המבחן,  בכור  להעמידנו  ה‘ 
אפילו מאבן אחת וזו תהיה פינת יקרת מוסד... 
עבודתנו מצוות הרחבה: “הרחיבי מקום אהלך“ 
)קול  תחשוכי“  אל  “הרחיבי  מרחביה  מצוות 

התור – רבי הלל משקלוב בשם הגר“א(.
בשנת  הוקמה  דוד‘  ‘בני  של  הגבוהה  הישיבה 
תשס“ו, ומטרתה לבנות בני תורה בעלי שיעור 
בבניין  רוחני שיצמחו לתרום את חלקם  קומה 
כאנשי  או  חכמים  כתלמידי  בארצּה  האומה 
בחורים   150 כיום  לומדים  בישיבה  מעשה. 
ואברכים השוקדים באוהלה של תורה ועמלים 
התורה  לאור  ובבקיאות  בעיון  התורה  בלימוד 

זצ“ל  קוק  הראי“ה  מרן  של  מייסודו  הגואלת, 
‘בני דוד‘ – רוח של שליחות ושל קבלת  וברוח 
התורה,  בעולם   – ישראל  במדינת  אחריות 
ובשירות  הביטחון  בשירות  החינוך,  בעולם 
צר  הגבוהה  הישיבה  בית המדרש של  הציבורי. 
בו,  הלומדים  הרבים  התלמידים  את  מלהכיל 
כיתת  המדרש  בית  לחלל  חיברנו  ולאחרונה 
הצורך  נוצר  אליו.  צמודה  שהייתה  לימוד 
להרחיב את בית המדרש ולבנות כיתות לימוד 
נוספות כדי שנוכל לקלוט את התלמידים הרבים 
בימים  תורה.  של  באוהלה  לגדול  המעוניינים 
הגבוהה,  הישיבה  הרחבת  במיזם  התחלנו  אלו 
ונבנה  בית המדרש  נכפיל את שטח  ובמסגרתו 
מזמינים  אנו  ר“מים.  וחדרי  לשיעורים  כיתות 

אתכם להיות שותפים ולסייע לנו להגדיל תורה 
ואל  הבוגרים  אל  פונים  אנו  כעת  ולהאדירה. 
בוחן‘  ‘אבן  ולרכוש  לנו  לסייע  הוריהם בבקשה 
של  צנועה  חודשית  תרומה  באמצעות  במבנה 

₪100 למשך שנה )12×100(.
נוכל  והסיוע  התרומות  שבעזרת  מקווים  אנו 
תשע“ה.  חנוכה  עד  ולסיימו  במיזם  להתקדם 
לחלק  החדש  החלק  של  החיבור  עבודת  לצורך 
הישן, יעברו לאחר פסח תלמידי הישיבה הגבוהה 
שבנייתו  הצפוני,  האוכל  חדר  באולם  ללמוד 
נוספים  לפרטים  בעז“ה.  פסח  עד  תסתיים 
אפשר  ולהנצחה  לתרומה  נוספות  ולאפשרויות 
לפנות לאילון: 054-8002305. תודה מראש על 
השותפות ועל התמיכה – ביחד נעשה ונצליח! �

מבצע ‘אבן בוחן‘ יצא לדרך!
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שיעורים בנושא חברה, מדינה ודמוקרטיה

שניתנו בבית המדרש “בני דוד“ בֵעִלי

ַוְיִהי ָיָדיו ֱאמּוָנה
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הרב אלי סדן

ח ְפּתָ ָפַתי ּתִ ׂשְ
כיוונים בתפילת שמונה עשרה

חיים וידל

� בימים אלו מסתיים גיוס מרץ; כ־40 מתלמידי 

שנה ב‘ התגייסו למגוון יחידות בצבא.
לקראת הגיוס התקיימו ימי עיון במכינה וביישוב 
המתגייסים  שמעו  העיון  ימי  במהלך  נווה. 
הלכה  תרגלו  ואף  ובהלכה,  באמונה  שיעורים 
למעשה בהדרכת רבנים מהרבנות הצבאית. מובן 
שאף אחד לא ויתר על הסעודה המסורתית כיד 
המלך בבית של צורי ועליזה. נאחל להם הצלחה 

רבה במשימה.

בימים אלו השתחררו כ־30 חיילים ממחזור   �

בני  כל  עם  לשבת  הוזמנו  המשתחררים  כ“ב. 
רבה  קידושא  נערך  בבוקר  ובשבת  מחזורם, 
חשובה  שליחות  של  שנים  שלוש  סיום  לכבוד 
הרב  חילק  הקידוש  במהלך  בצבא.  ומוצלחת 
ברכת  את  להם  ונתן  למשתחררים,  ספרים  אלי 
הדרך. חלוצים ראשונים כבר החלו את לימודיהם 
אליהם  שיצטרפו  נקווה   – צבא  לבוגרי  בישיבה 

יצאה לאור מהדורה שנייה שלרבים. 

הגדת כמה מעלות
עם הביאור של הרב אלי סדן

שלג על עירי 
בתחילת החורף הגיעה סופת השלג, וכל המוסד כוסה 
נשארה  ובמוסד  לשבת,  יצאו  התלמידים  רוב  בלבן. 
מיוחדת  שבת  הגבוהה.  הישיבה  מתלמידי  קבוצה 
הארוכה  החשמל  הפסקת  שעקב  לתלמידים,  הייתה 
נותרו בלא אורות ולמדו לאור נרות. במוצאי השבת, 
התלמידים  הארוכה,  החשמל  והפסקת  הסופה  עקב 
פונו במבצע מיוחד לעיר אריאל – ומשם נסעו לביתם.

� במהלך טיול הפרידה מהמתגייסים קפץ הרב 

יגאל לבקר במוצב צאלה שליד אילת, שנמצאים 
בו ארבעה קציני שריון המשרתים ביחד באותה 
הפלוגה, ולצדם ארבעה חיילים נוספים מיחידת 

רימון.

� חיילים רבים שהתגייסו בקיץ סיימו לאחרונה 

ברחבי  מפרכים  מסעות  לאחר  כומתה  מסע 
הארץ, ועלו ליחידות השונות. פגשנו אותם בדרך 
לירושלים, במדבר יהודה, במצדה, בשפלה, בעמק 
רבה  בהצלחה  החרמון.  ובמעלה  בנגב  יזרעאל, 

בהמשך המסלול ובקורסי הפיקוד.

לשבתות  להגיע  ממשיכים  רבים  חיילים   �

ובאמצע השבוע ברגילות ואפילו באפטרים...
עד  מלא  היה  החיילים  צימר  מקרים שבהם  היו 
אפס מקום, ואנו נערכים להגדלת חדרי האירוח. 
שתרמה  הבוגרים  אחד  של  למשפחתו  תודתנו 

וסייעה להקמת הצימר לחיילים.
מלווה  נמשכים.  למכינה  מחוץ  המפגשים  גם 

מלכה למחזור כ“ד עם הרב אלי ועם שי אליאס 
מלווה  ברעננה;  בלאסם  משפחת  אצל  התקיים 
מלכה למחזור כ“ג עם הרב גלעד התקיימה אצל 
משפחת לביא בצור יגאל; שבת חיילים התקיימה 
– תודה  גרוס  עין הנצי“ב אצל משפחת  בקיבוץ 

רבה למשפחות.

� באליפות צה“ל, שנערכה בהפתעה לא מזמן, 

היו נציגים רבים בכל היחידות המתמודדות.
נבחרת  הראשון  במקום  זכתה  מהחטיבות 
המכינה,  בוגרי  קצינים  שלושה  ובה   – הצנחנים 
ובמקום השני – נבחרת חטיבת גולני עם נציגים 
הראשון  במקום  זכתה  מהבא“חים  נוספים. 
נבחרת בא“ח חיל הים עם שני צוערים, הנמצאים 

כעת בקורס חובלים.
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