
חדשות
 ' ס מ ן  ו י ל י 2ג 0 1 4 ה  " ע ש ת י  ר ש ת

בס"ד

The Military Yeshiva Academy of Israel

מכינה ישיבתית לצה“ל
ישיבה לבוגרי צבא | ישיבה גבוהה

רח' הארז 4 ֵעִלי ד"נ אפרים 4482800
טל' 02-9407888, פקס' 02-9943256
info@bneidavid.org • www.bneidavid.org

בני דוד עלי

תהא השנה החדשה הבאה עלינו לטובה, שנה של התעצמות ברוח ובחומר, שנה שיראנו ד' נפלאות מול אויבינו הקמים עלינו.
שנה של שלום, שלום הבא מתוך שלמות והשלמה בין חלקי האומה הפלאית הזו אשר ד' בחר בה מכל העמים, ונתן לה את תורתו,

והנחילה את ארץ קודשו – כדי שמכאן תצא האורה לעולם... שנה טובה ומתוקה

שנגמר ב איתן',  ‘צוק  מבצע 
שבועות,  מספר  לפני 
מבוגרי  מאות  גם  השתתפו 
ובים.  באוויר  ביבשה,   – דוד'  ‘בני 
השתדלנו  המבצע  תחילת  מאז 
בוגרי  חיילינו,  עם  קשר  על  לשמור 
המכינה והישיבה הגבוהה )בתחילת 
מכתב  סדן  הרב  כתב  הלחימה 

לחיילים, וצירפנו אותו לעיונכם(.
לאשקלון  ירדו  המכינה  תלמידי 

העיר;  לאוכלוסיית  בסיוע  והתנדבו 
בשטחי  לביקורים  יצאו  הרבנים 
ובמהלך  הלחימה,  לפני  הכינוס 
הרב  סדן,  אלי  הרב  הגיעו  הלחימה 
סדן  יהודה  והרב  לוינשטיין  יגאל 
עזה  לרצועת  שמחוץ  למפקדות 
בשיחות  המפקדים  עם  ושוחחו 
אישיות פנים אל פנים או באמצעות 
ותלמידים  רבנים  הקשר.  מערכות 
החולים  בבית  הפצועים  את  ביקרו 

‘בני דוד' במבצע
‘צוק איתן'

לכל חיילינו האהובים העומדים 
 במערכה ולבני משפחותיהם:

ד' עמכם גיבורי החיל!
ולא  מלחמה  שעת  היא  השעה 
מקום  ומכל  שיעורים.  של  שעה 
העוז,  האיתנה,  שהרוח  יודעים  אנו 
במשימה  לעמוד  והנחישות  הגבורה 
הדעת. מאור  יונקים  כולם   הם 

את  לפנינו  המצייר  הבהיר,  המבט 
הזאת,  בעת  שלנו  השליחות  גודל 
והיושר  הצדק  את  לנו  המברר 
המוסרית  החובה  את  שבמלחמתנו, 
שהם  ההיסטורית  האחריות  ואת 
למערכה  אותנו  השולחים  הם 
כוחנו! מקור  הוא  הזה  המבט   – 

שמיום  ויודע  הזוכר  עם  אנחנו 
שהיהודי הראשון הגיע לארץ לחרוש 
לחרוש  הוא  נאלץ  אדמתה,  את 
האחרת  בידו  ולהחזיק  אחת  ביד 
אויבינו. מפני  ההגנה  נשק   את 

אנחנו המדינה היחידה בעולם אשר 
שישים ושש שנים מאז היווסדה היא 
עצם  על  הרף  בלא  להילחם  נאלצת 
כזאת  תופעה  עוד  אין  קיומה.  זכות 
 בעולם. חשוב להבין: מה קורה כאן?

לפני  בבאזל  הראשון  הקונגרס  מאז 
בקרבנו  מטפחים  אנו  שנים   117
שארץ  ההרצליינית  האשליה  את 
לעם  בטוח  מקלט  תהיה  ישראל 
היהודי. אם רק נשכיל לבנות מדינה 
התרבות',  עמי  כל  ‘כמו  מודרנית 
ואומות  האנטישמיות,  תיפסק 
בין  כעם  חיקם  אל  יקבלונו  העולם 
פירנסה  זו  מתוקה  אשליה  העמים. 
בנו  שמכוחה  גיבורים  של  דורות 
ישראל'.  היהודים בארץ  ‘מדינת  את 
עוד  טיפחנו  רבות  שנים  מכן  לאחר 
אשליה שהיא המשכה של הראשונה 
– שאם רק נשכיל לעשות משא ומתן 
להתפשר  הערבים,  הארץ  יושבי  עם 
ל'שלום  רציונלי  פתרון  ולמצוא 
צודק ובר קיימא' – נזכה לחיי שלום 
העמים. משפחת  בחיק   ושלווה 

שהאשליות  לא־מעטות  שנים  כבר 

הרב סדן ללוחמינו 
בתחילת

מבצע ‘צוק איתן'

חוט  ונפרמות  הולכות  הללו 
הן  מבעבר  יותר  כיום  חוט.  אחרי 

מתפוצצות לנו בפנים.
מולנו,  העומד  האכזרי  האויב 
כבמגן  ובילדים  בנשים  המשתמש 
בחיסול  החפץ  האויב  למעשיו,  חי 
פשרות,  שום  בלא  היהודים  מדינת 
כמו  בעיניו  יקר  שהמוות  האויב 
המכריח  הוא  החיים,  יקרים  שלנו 
מבט  ולהישיר  עינינו  לפקוח  אותנו 
אל המשמעות האמיתית של הקמת 
ישראל. בארץ  היהודים   מדינת 
 – שאנחנו  כמובן  היא  האמת 
בתורה  משה,  בתורת  המאמינים 
ידענו   – פה  שבעל  ובתורה  שבכתב 
היא- ישראל  שמדינת  ידענו  גם 
גאולתנו.  צמיחת  ראשית   היא 
וגם ידענו שהגאולה כרוכה במלחמות, 
בייסורים ובצרות גשמיות ורוחניות. 
הודיעו  רבים  במקומות  חז“ל  דברי 
 לנו על כך, וכל דבריהם אמת ויציב.
חלמנו  כן  פי  על  ואף   – ידענו 
לימים  להגיע  שנזכה  והתפללנו 
זיכנו השם יתברך  אלו. והנה הגענו. 
כאן  להופיע  נשלחו  שנשמותינו 
נשמות  גאולה.  של  בדור  בעולמנו 
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בוגרינו  בהלוויות  והשתתפו 
שנפלו בקרבות )ראו מאמר נפרד 
ממשיכים  אנו  הנופלים(.  על 
המשפחות  עם  קשר  על  לשמור 
ידיהן.  את  ומחזקים  השכולות, 
נפגשו  לוינשטיין  והרב  סדן  הרב 
לאחר ימי השבעה עם המשפחות 
כדי לתמוך בהן ולחזק את הקשר. 
סיפורי גבורה רבים של בוגרי ‘בני 
דוד' התפרסמו במהלך הלחימה, 
והידוע מכולם הוא סיפור גבורתו 
)בוגר מחזור  פונד  איתן  סגן  של 
למנהרה  ונכנס  שרץ  כ"א(, 
המחבלים  ידי  על  נחטף  שאליה 
זרק  איתן  הי“ד.  גולדין  הדר  סגן 
אותו  שהנחה  כפי  פנימה  רימון 
עופר  אל“מ  החטיבה,  מח“ט 
וינטר )בוגר ‘בני דוד' ממחזור ב'(, 
אחר  מטרים  מאות  לאורך  ורדף 
שהביא  ממצאים  המחבלים. 

‘בני דוד' במבצע ‘צוק איתן'
מותו  על  העידו  המנהרה  מתוך 
התקיימה  גם  ובזכותו  הדר,  של 
גבעתי,  מח“ט  הדר.  של  לווייתו 
התפרסם  וינטר,  עופר  אל“מ 
ובמכתבו  רפיח  באזור  בלחימה 
הכניסה  לקראת  ללוחמיו 
דוד'  ‘בני  מבוגרי  רבים  לקרב. 
כוחות  יתר  עם  ללחימה  הגיעו 
בקרבות.  והשתתפו  המילואים 
יציאת  שלאחר  השבת  במוצאי 
ערב  נערך  מהרצועה  הכוחות 
שיח לוחמים ב'בני דוד', ובוגרים 
ושוחחו  הגיעו  בעזה  שלחמו 
על  הלחימה,  על  הרבנים  עם 
שעלו  השאלות  על  משמעותה, 
מקווים  אנו  שחוו.  הנסים  ועל 
מטרותיו  את  השיג  שהמבצע 

ושהשקט יחזור לאזורינו. �

ייתן לכם ה' יתברך כוח להמשיך ולעשות חיל, הרב סדן ללוחמינו בתחילת מבצע ‘צוק איתן' שאו שלום חיילים אהובים, 
ויתקיים בכם: “וכל אשר הוא עושה ה' מצליח בידו“!

צאו לשלום ושובו לשלום בשם כל ישראל!
מאוהבכם החושב עליכם ומתפלל עליכם –     
אלי סדן    

של גאולה. אשרינו, מה טוב חלקנו שזכינו להיות שותפים באירוע ההיסטורי 
המשמעותי האדיר הזה – להיות שותפים בגאולתם של ישראל.

במלחמות  מלווה  קמעה,  קמעה  הטבע,  בדרך  תופיע  שהגאולה  ידענו 
לבסס  העמל   – הזה  הקדוש  לעמל  שמסירותנו  למדנו  גם  אבל  ובייסורים, 
בביטחון,  וברוחניות,  בגשמיות  בארצו  ישראל  עם  תחיית  את  ולחזק 
גדולה,  זכות  הוא  עצמו  זה  עמל   – באומה  הקודש  אור  ובהארת  בהתיישבות 
 ולפי דברי הגר“א הידועים הוא עצמו מחיש את הגאולה ומקצר את הייסורים! 

ומתקיים  נולד  ישראל  מדינת  שנקרא  הזה  האדיר  הפלא  לבד.  אנו  אין  אמנם 
יהודים שלאחר  מתגדל ומתפתח באמצעות רבבות עמך בית ישראל, מיליוני 
גלות ארוכה הגיעו הנה והדעות חלוקות ואף הפוכות זו מזו בקיצוניות כמעט 
והחברתית שלנו.  בכל השאלות המהותיות של הזהות הלאומית, התרבותית 

ולמרות זאת ועם כל זה אנו רואים עין בעין איך סגולת האחדות הנשמתית 
של אומה זו מנצחת את כל חילוקי הדעות, והמדינה הזאת הולכת ומתפתחת, 
הולכת ומשתכללת, ובשעת מבחן כל בניָה נותנים ידיים זה לזה ופועלים יחד 

בנחישות ובמסירות.
מתרחש כיום תהליך שאינו פשוט כלל. חלקים נרחבים בעם ישראל הולכים 
ומתפכחים מהאשליות שפירנסו את עולמם האידאולוגי במשך עשרות שנים. 

זהו משבר קשה מאוד מאוד.
בצירים  גם  מלווה  היא  לידה  וככל  חדשה.  רוח  של  לידה  לידה,  כאן  יש 
חדשות  לתובנות  כולנו  את  מוביל  איתן'  ‘צוק  מבצע  לידה.  ובחבלי  קשים 
בפנינו. עומדים  שעדיין  המורכבים  ולמאבקים  במרחב  למקומנו   באשר 

באופן  להתרחש  לתהליך  לאפשר  כדי  רבה  ואחריות  רבה  רגישות  צריך 
בתחילת  הממשלה  של  והעכבות  ההיסוסים  דעתי  לעניות  בריא. 
לחולשה  ביטוי  דווקא  אינן  מבצעיות  החלטות  לקבלת  בנוגע  המבצע 
היא  שהמלחמה  ולהבנה  ציבורית  לאחריות  ביטוי  להפך,  אם  כי 
מלחמה. רוח  חדור  יהיה  כולו  שהעם  וצריך  כולו,  העם  של   מלחמה 

רוח מופלאה המאחדת את העם לפלגיו השונים. מאותם  רואים  ובאמת אנו 
מבצע  של  הביטויים(  בין  סתירה  )ואין  מרוממים  אך  קשים  שבועות  שלושה 
דוגמה  נותנות  החטופים  שלושת  של  היקרות  כשהמשפחות  אחים',  ‘שובו 
המלחמה  של  השבועות  שלושת  כך  ומתוך  נפשי-אמוני;  חוסן  של  מופלאה 
שאינם  חיילינו  של  אדירה  גבורה  מתגלה  שבהם   – איתן'  ‘צוק  ומבצע  בעזה 
מהססים ונכנסים באומץ לב לקן הצרעות האכזרי הזה הנקרא עזה, שבועות 
שבהם מתגלה חוסן מופלא של העורף שאינו אלא כמעט המדינה כולה, ובעיקר 
והנחישות  הדרך  בצדקת  לאמונה  ההדדית,  לאחריות  המופלאה,  לאחדות 

להמשיך בדרך הקשה – זוהי רוח ציבורית שלא ראינו זמן רב.
כמובן אינני יודע לשרטט את העתיד הקרוב, אך מייחל שנפקח עינינו, שנראה 
 ונבין את הפלא המתרחש מול עינינו; והוא שצריך לתת לנו כוח וחוסן פנימי.

עמדתי בלוויה של סרן צבי קפלן הי“ד, ושמעתי את אשתו האלמנה ואת אביו 
השכול מדברים. לא הצלחתי לעכל את העוז הפנימי, את השלווה ואת האמונה 
המדהימה שהקרינו דבריהם. ראיתי את רבבות האנשים בלוויות של מה שקרוי 
צעירינו  של  עיניהם  את  ופגשתי  קולותיהם  את  שמעתי  בודד'.  ‘חייל  כביכול 

היוצאים לקרב. רבותיי – אין דברים כאלה!
אשרי העם שככה לו; אשרי העם שה' אלוקיו.

ישראל  סגולת  הגנוזות,  התודעות  כאן.  ‘מדברות'  הגלויות  התודעות  לא 
הנשמתית היא הפורצת ומאירה ונותנת לנו כוח לעשות חיל.

אין לי ספק שיהיו גם עוד רגעי חולשות, ירידות, היסוסים. המציאות מורכבת 
מאוד. אינני מקנא באלו שצריכים כיום לקבל החלטות אמיצות בנוגע להמשך 

הדרך.
אבל דבר אחד ברור – עם הנצח מתגלה בכל תפארתו. הוא איננו מפחד מדרך 

ארוכה, הוא מאמין בשליחותו, בחייו. והוא צועד קדימה!

לבוגרינו,  הרוחני  מהמענה  כחלק 
את  אלו  בימים  משיקים  אנו 
ישנם  שנה,  מדי  “חלונות“.  תכנית 
שמגיעים  וחברים  בוגרים  מספר 
בישיבה  שונים  בזמנים  ללמוד 
בעתו  אחד  כל   - צבא  לבוגרי 
שלו.  הזמן  בחלון  אחד  כל  ובזמנו, 

משיקים את “תכנית חלונות“
לא  שיש  ושמחים  מברכים  אנו 
העיסוקים  אף  שעל  אנשים,  מעט 
לבוא  זמן  מוצאים  שלהם,  השונים 
מחדש“  ו“ולהטען  המדרש  לבית 
האנשים  כלל  את  למפות  ברצוננו 
הן   - להגיע  ושרוצים  שמגיעים 
מבחינת הימים והן מבחינת השעות 

לייצר  שנוכל  ע“מ  וזאת  והצרכים 
והתייחסות  שיעורים  עם  מערכת 
מעשה“,  “אנשי  של  להתמודדויות 
אנשים.   שיותר  לכמה  שמותאמת 
לדעת  ישמחו  המדרש  בית  רבני 
עצמם  להתאים  כדי  הנ“ל  הנתונים 
שיותר  כמה  ובחברותות  בשיעורים 

תוכלו  באם  לכם  .נודה  לטובתכם 
לשלוח לעילי בהקדם מייל / טלפון 
שלכם  והרצונות  המלא  השם  עם 
ע“מ שנוכל לרכז את כלל הנתונים. 
עילי פלדמן - מנהל תחום בוגרים - 

elai@bneidavid.org ”בני דוד“
 נייד: 058-5662687
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"מנשרים קלו, מאריות גברו"
בוגרי 'בני דוד' שנפלו בקרב במבצע 'צוק איתן'

סרן צביקה קפלן נולד בשכונת נווה שאנן שבחיפה וגדל בה, ובסיום 

התיכון למד במכינה במחזור י“ז. הוא התגייס לפלוגת הסיור של 

מפקד  היה  שבהם  באחרון  פיקוד,  תפקידי  בכמה  ושירת  'גולני', 

בהצטיינות  סיים  כשנה  לפני  החטיבה.  של  הסיור  בגדוד  פלוגה 

Œלימודי תואר ראשון משולב עם לימודי פיקוד באוניברסיטת בר

אילן. צביקה שימש קצין המבצעים של גדוד הסיור, ובתפקידו זה 

Œצוק איתן' בקרב בשכונת סג'עייה שבמזרח עזה ב' נפל במבצע 

כ“ב תמוז תשע“ד, 20 ביולי 2014. הניח אחריו אישה ושני בנים.

כך כתב עליו חברו נפתלי רבס, חברו למחזור י“ז ב'בני דוד': 

אישיותך.  את  במילים  לכתוב  לי  קשה  האהוב,  חברי  צביקה 

אחד  וכל  אותם  שהכירו  אנשים  מגוון  שמעתי  בהלוויה  היום 

הביא פן אחר שלך. בן, אבא, בעל, מפקד, חבר. ומכולם ניבטת 

כנות  כובש,  חיוך  עם  אדם  הכהŒמיוחדת,  ואישיותך  דמותך 

מהכול  יותר  ואולי  ללכת  בחרת  שבה  בדרך  אמונה  אמיתית, 

שאיפה לשלמות וטוב. בכל רגע ורגע מהחיים שלך השתדלת 

במותם  שצדיקים  אומרים  לוותר.  לא  עצמך,  עם  שלם  להיות 

הדרך  את  אנחנו ממשיכים  כי  חיים  קרויים  הם  חיים,  קרויים 

תתחזק  היא  להפך  אלא  נעצרה  לא  שלא  הדרך  שלהם.  חיים 

ותתעצם.

בהלווייתו ספדה לצביקה עדי אשתו: 

צביקה, בעלי היקר. הבית המדהים שלי הוא אתה, מתוך הבית 

הזה הצלחנו לצמוח ולהקים משפחה לתפארת – אלקנה ונדב 

המדהימים שאתה כל כך אהבת אותם. לא היה לך דבר חשוב 

יותר בעולם הזה. חינכת אותם לתפארת. תמיד אמרו לי: 'את 

מגדלת את הילדים לבד'. ואני עניתי: 'מה פתאום?'. הנוכחות 

חדור  היית  היית,  כשלא  גם  עמוקה  כך  כל  הייתה  בבית  שלך 

ישראל,  לעם  הכבוד  את  להחזיר  במוטיבציה  ומלא  באמונה 

והדרך שלך, של עמידה איתנה בכל שלב בדרך, של הצלחה 

העריצו  כך  כל  שלך  החיילים  לפקודיך.  עברה  פשרות,  ללא 

איש  היית  שלי,  צביקה  כולם.  את  אוהבת  כך  כל  ואני  אותך 

של אמת, ענווה ואמונה. צדיק גדול. אני אמשיך לדבוק בדרך 

הזאת כי זו הדרך הנכונה. אהוב שלי, תהיה מליץ יושר על כל 

עם ישראל. כל המלאכים מחכים לך בזרועות פתוחות. תנוח 

בשלום על משכבך בשקט וברוגע, ואנחנו נהיה בסדר. �
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היה  צור;  התאום  אחיו  עם  כשנתיים  במכינה  למד  גולדין  הדר 

מדריך בתנועת בני עקיבא ומצטיין בקורס הקצינים. 

רואה  הוא  כי  הדר  אמר  קצינים  קורס  סיום  עם   7 לערוץ  בריאיון 

בשירות בצה“ל ערך עליון: 

כל אחד צריך לדעת להתמסר ולתת. לאו דווקא בשירות קרבי, 

אבל יותר בעמדת נפש הזו של סחיבת אלונקה יחד, מסירות, 

אהבת העם - עם הרבה אהבה הרבה שליחות וגם הרבה הרבה 

הרבה הקרבה. 

באב  בŒה'  נהרג  גבעתי,  בסיירת  צוות  מפקד  גולדין,  הדר  סגן 

איתן'.  'צוק  במבצע  ברפיח  בקרב   ,2014 באוגוסט   1 תשע“ד, 

בבוקר יום שישי, מעט לאחר ההכרזה על הפסקת אש הומניטרית, 

עמו  שנשא  מחבל  מנהרות.  באיתור  שעסק  כוח  על  אש  נפתחה 

מטען נפץ התפוצץ בקרבת הכוח. רס“ן בניה שראל, מפקד פלוגת 

ובסריקות  במקום,  נהרגו  גדעוני  ליאל  וסמ“ר  גבעתי,  של  הסיור 

עלה חשש כי גולדין נלקח בשבי לאחר שנגרר לתוך מנהרה, אך 

לאחר כיממה וחצי קבע צה“ל את מותו על סמך ממצאים שהביא 

משטח הלחימה סגן איתן פונד )בוגר מחזור כ“א של 'בני דוד'(, 

שרדף אחרי החוטפים לתוך המנהרה, מתוך התחשבות בשיקולים 

רפואיים והלכתיים.

כך ספד לו אביו, שמחה: 

הדרך  את  ובחיוך  בשמחה  שראה  אדם  היה  הדר  בפשטות, 

למצוא זכות וחיוך בכל מקום, ואת הדרך למגע הראשוני בין 

בני אדם. לכן כל כך קשה לבכות לו ובלתי אפשרי לבכות עליו. 

זכרו תמיד את החיוך המאיר,  ולכן מבעד לדמעות של כולנו 

שהוא המגע הראוי שיהיה בין בני אדם. לכך חינך הדר, ואין 

לנו אלא להמשיך את דרכו.

מתוך הספדו של הרב פנחס עציון, ר“מ ב'בני דוד': 

הנשמה  גלים.  תכה  עוד  שלך  הנשמה   – לך  נשבע  אני  הדר! 

במיליוני  הדרים,  באלפי  ממרומים  תופיע  עוד  האצילית שלך 

בתים  רבבות  ייבנו  עוד   – קולך  את  לשמוע  המחכות  נשמות 

ויציצו... הדר שלנו אתה  יעלו  וכוחות חיים הדריים  כשלכם, 

יודע על מה נלחמת. לא על שקט לישובי הדרום, לא על כיפה 

של ברזל והסדרה כזו או אחרת. אתה נלחמת את מלחמת כיפת 

האמונה, כיפת שמים. את עוצמות הטהרה מול שוכני מחילות 

ידמו  חושך  "יושבי   – אור שמש  יודעים  לא   – מערות  חופרי 

להבל נחשבו".

הדר הניח אחריו הורים, אח ואחות גדולים ממנו, את אחיו התאום 

וארוסה. הדר נהרג פחות מחודשיים לפני חתונתו. �
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‘בני דוד' נותנים לך כוח 
התחלנו  דוד'  ‘בני  ידידי  בסיוע 
לטלפונים  ניידים  מטענים  בחלוקת 
‘חכמים' לבוגרים המשרתים בצה“ל. 
יחידות  בכל  המבקר  יואל,  הרב 
את  ומחזק  השנה  ימות  בכל  צה“ל 
צנוע  שי  להם  מחלק  הבוגרים,  ידי 
שיסייע בידם למלא בכוח את סוללת 
המכשיר שלהם, ולהיות בקשר. �

אתר האינטרנט מותאם 
לטלפונים ניידים

אתר האינטרנט של ‘בני דוד' ממשיך 
אליו  הנכנסים  ומספר  להתפתח, 
איתן'  ‘צוק  מבצע  בימי  וגדל.  הולך 
במיוחד.  רבות  כניסות  לאתר  היו 
האתר  את  התאמנו  ידידינו  בסיוע 
המקלה  ניידים,  מטלפונים  לכניסה 
לבית  כניסה  ועל  האתר  תפעול  על 
מזמינים  אנו  הווירטואלי.  המדרש 
בחדשות  ולהתעדכן  להיכנס  אתכם 
לרשת.  שעלו  האחרונים  ובשיעורים 
השבועי  לדף  להירשם  גם  אפשר 
תורה  דברי  ובו  שבוע,  בכל  היוצא 
אנו  ועדכונים.  חדשות  שבת,  לכבוד 
על  וביקורות  תודות  לקבל  שמחים 
האתר ומנסים להשתפר כל הזמן. �

סיור תלמידי מכון ההוראה 
בעלי לבית ספר ‘אמי“ת 

אלירז' בפתח תקווה
המכון  תלמידי  יצאו  פסח  לאחר 
לסיור  בעלי  מחנכים  להכשרת 
תקווה.  שבפתח  ‘אלירז'  בישיבת 
מתכנית  כחלק  התקיים  הסיור 
מגוונים,  חינוך  במוסדות  סיורים 
השדה  את  יכירו  שהתלמידים  כדי 
שונות  דילמות  ויפגשו  החינוכי 
על  נקרא  הספר  בית  ישיר.  במפגש 
שם רס“ן אלירז פרץ הי“ד, בוגר ‘בני 
דוד', ומנוהל כיום על ידי יאיר שטבון, 
בוגר ‘בני דוד' ובוגר המכון להכשרת 
נפגשו  היום  במהלך  בעלי.  מחנכים 
הספר,  בית  מנהל  עם  התלמידים 
עם סגנו ועם הצוות החינוכי, וסיירו 
שם  הספר  בית  הספר.  בית  באגפי 
בתלמידים  רגשי  בטיפול  ניכר  דגש 
חקלאות,  כדוגמת  מגמות,  במגוון 
היום  בהמשך  ועוד.  ספורט  מוזיקה, 

תלמידים  כמה  עם  פאנל  התקיים 
בקשייהם  בתחושותיהם,  ששיתפו 
ובחלומותיהם האישיים, וסיפרו כיצד 
בתחומים  להם  מסייע  הספר  בית 
אלו. שיא היום היה בלימוד משותף 
תלמידי  עם  המכון  תלמידי  של 
שכבת י“א, שמחנך הרב ירון זיו, ר“מ 
תוכנן  הלימוד  דוד'.  ב'בני  לשעבר 
לאחר  גם  אך  שעה,  חצי  להימשך 
שעה היה קשה במיוחד לקטוע אותו 
פי שהתלמידים הפסידו את  על  אף 
היום  שלהם...  הצהריים  הפסקת 
שבו  משקף  סיכום  במפגש  הסתיים 
שיתפו תלמידי המכון בצדדים שונים 
בסיורים  כמו  היום,  במהלך  שלמדו 
בהערכה  הביתה  חזרנו  קודמים. 
בקו  גדולה לאנשי החינוך העומדים 
אתגרי  עם  התמודדות  של  הראשון 
ראויים  שנהיה  ובתפילה  הנוער, 

למלא שליחות זאת. �

ריקוד הדגלים ביום ירושלים
ביום ירושלים עלו לירושלים תלמידי 
‘בני דוד'. את היום הם החלו בסיור 
שלחמו  הלוחמים  מסלולי  בעקבות 
אחר  בשעות  ירושלים.  על  בקרבות 
אלפי  לעשרות  הצטרפו  הצהריים 
המסורתי,  הדגלים  לריקוד  נוער  בני 
לכיוון  וצעדו   – העיר  במרכז  שהחל 
הרב  צעד  הצועדים  בראש  הכותל. 
סדן, והוא רקד עם התלמידים ודיבר 
 – הקודש  בעיר  ריבונותנו  על  אתם 

ירושלים. �

יאיר שטבון עם תלמידי מכון ההוראה

בוגרי בני דוד מחזקים את הקשר 
אנו רואים ערך חשוב בשמירה על קשר עם בוגרינו וביצירת מסגרת בוגרת 
האחרונות  בשנים  בישראל.  לחברה  תרומתנו  את  שתאפשר  משמעותית 
עם  הקשר  לקידום  תוכניות  מספר  והתקיימו  רבות  מחזור  שבתות  נערכו 
בכל  בשטח  השונים  הצרכים  בלימוד  נעמיק  הקרובה  בתקופה  הבוגרים. 
הקשור לאוכלוסיית הבוגרים של ‘בני דוד' ומטרתנו לייצר אמירה משמעותית 
בתחום זה על גבי כל מה שנעשה עד כה בנושא. בימים אלו נכנס עילי פלדמן 
לתפקידו כמנהל תחום הבוגרים של  בני דוד. עילי הינו בוגר מחזור י“ד, אשר 

האחרונות  ובשנים  צבא  לבוגרי  בישיבה  שנים  מספר  שחרורו   לאחר  למד 
לעילי בהצלחה  נאחל  בני עקיבא.  בתנועת  כרכז מחוז שרון שומרון  שימש 
רבה בתפקידו. בשבת פרשת כי תצא  התארחו ב‘בני דוד' 35 משפחות של 
בוגרי  מחזור ד‘ לשבת מחזור. האווירה הייתה מרוממת ומשמעותית. במהלך 
השבת הבוגרים ומשפחותיהם שמעו שיעורים מפי ראשי המכינה, קיימו שיח 
על חייהם כיום לתוך השעות הקטנות של הלילה ושמחו להיפגש עם חבריהם 
ללימודים. אנו שמחים בבואו של כל מחזור להתארח בעלי, ומקווים להמשיך 
שבת  קיימו  שטרם  בוגרינו  לפניות  מחכים  אנו  בהמשך.  גם  זו  יפה  מסורת 

מחזור ונשמח לקדם יחד אתכם שבת למחזור שלכם. �

בני דוד  עלי  |  4 חדשות



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‘

מוסדות ‘בני דוד' גדלים ומתפתחים ברוך השם, 
בה  המכינה, שלמדו  של  הוותיק  המדרש  ובית 
3,000 בוגרים עד היום, צר מלהכיל את תלמידי 
שמספרם  וכ"ז,  כ"ו  כ"ה,  מחזור  בני  המכינה 
כך  עקב  תלמידים.  מ-270  יותר  על  יעמוד 
נפתחו הלימודים במכינה בחדר האוכל הצפוני 
עד  למדו  שבו   – המדרש  מבית  יותר  הגדול   –
עתה תלמידי הישיבה הגבוהה. תלמידי הישיבה 

המכינה  של  המדרש  בבית  לומדים  הגבוהה 
ייכנסו  השם  בעזרת  ואז  לחנוכה,  עד  לשעבר 
בבנייה  שנמצא  שלהם,  החדש  המדרש  לבית 
עבודות  את  השלמנו  להיום  נכון  אלו.  בימים 
האוכל,  וחדרי  המטבח  מבנה  סביב  הפיתוח 
ממשיכים  אנו  לרכבים.  וחניה  כביש  ונסלל 
הישיבה  הרחבת  מיזם  לגמר  משאבים  לגייס 
את  ולהשלים  במשימה  לעמוד  כדי  הגבוהה 

הבנייה עד חנוכה. �

פותחים את שנת הלימודים תשע“ה
בפעם הראשונה המכינה יוצאת מבית המדרש ולומדת בחדר האוכל

שגויס  צבא  לבוגרי  הישיבה  מתלמידי  אחד 
לבית  הגיע  איתן'  ‘צוק  במבצע  למילואים 
המדרש במהלך הלחימה כדי לסיים עם חבריו 
‘שטרם התגייסו למילואים' את ש“ס המשניות 
שלמד במהלך השנה האחרונה. לימוד משניות 
דוד',  ב'בני  בלימוד  חשוב  חלק  הוא  כסדר 
ובתחילת השנה מתחילים כל תלמידי המכינה 
בלימוד סדר מועד ומטרתם לסיים את כל ש“ס 
המשניות עד סיום לימודיהם במכינה. כל תלמיד 
ידיד המכינה  מקבל סדר מועד ‘קהתי', תרומת 
ז“ל.  אביו  נשמת  לעילוי  הלימוד  את  המקדיש 
בשנה האחרונה השלימו 30 תלמידים במכינה 

את ש“ס המשניות טרם גיוסם לצה“ל. �

סיום ש“ס משניות במהלך הלחימה 

בשעה טובה סיימו תלמידי מחזור כ“ו את שנתם 
הראשונה במכינה, ויותר מ־100 תלמידים החליטו 
שנה  במכינה  ללמוד  ולהמשיך  גיוסם  את  לדחות 
בניית  למשימת  יצאו  הם  השנה  בסיום  נוספת. 
המשט  את  גביהן.  על  הכינרת  וחציית  רפסודות 
דוד'.  ב'בני  שלמד  הי“ד,  יפרח  אייל  לזכר  ייחדו 
מועילים  לימודים  המשך  להם  מאחלים  אנו 

ומוצלחים. �

מחזור כ“ו מסיים שנה ראשונה,
ורוב תלמידיו ממשיכים לשנה שנייה
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‘בני דוד' גם בפייסבוק
שמרו על קשר עם בני דוד ■ עקבו אחרינו בפייסבוק 
קבלו חדשות ועדכונים שוטפים מהנעשה בבני דוד 
■ מידע על ימי עיון  ■ את הקישורים הכי מעניינים 

וכמובן - שתפו אותנו בחדשות ותמונות משלכם

בני דוד ֵעִלי
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מבקרים ב'בני דוד'

השר נפתלי בנט, ראש סיעת הבית היהודי
השר  הגיע  אחריהם,  החיפושים  ימי  במהלך  הנערים,  שלושת  חטיפת  לאחר 
נפתלי בנט לחזק את תלמידי "בני דוד", שאייל יפרח הי“ד נמנה עליהם עד פסח 
השנה, טרם שעבר ללמוד בישיבת שבי חברון. השר הזכיר בשיחתו את חברו 
הטוב, הלוחם הנועז בעל מידת הצניעות והענווה, בוגר המכינה אל“מ עמנואל 
מורנו הי“ד, ששירת אתו בצוות בסיירת מטכ“ל, וכן ענה לשאלות התלמידים 

בנושאים העומדים על הפרק – דמותה של המדינה, זהותה וערכיה. �

הרב הראשי – הרב דוד לאו 
לקראת חג מתן תורה, חג שבועות, הגיע לבקר במוסדות ‘בני דוד' הרב הראשי 
האשכנזי, הרב דוד לאו שליט“א. הרב מסר שיעור כללי לכל תלמידי המוסדות, 

ודיבר בו על חשיבות לימוד התורה בכל עת ובכל שעה. �

משלחת רבני אנגליה
בראשות הרב הראשי הרב אפרים מירויס 

הרב  מירויס,  אפרים  הרב  ובראשם  מאנגליה  רבנים   50 של  משלחת 
הראשי של אנגליה, הגיעו לביקור במוסדות ‘בני דוד'. המשלחת סיירה 
על  לשיחה  סדן  אלי  הרב  ראש המוסדות  עם  ונפגשה  בבתי המדרש 
בסיום  התורה.  עולם  מתוך  אחריות  קבלת  ועל  דוד'  ‘בני  של  דרכה 
הביקור קיבלו הרבנים את החוברת של הרב סדן "לדרכה של הציונות 

הדתית" ואת ספריו "ויהי ידיו אמונה" ו"דולה ומשקה". �

ידיד ‘בני דוד'
המבוגר ביותר

בארץ  רבים  ידידים  דוד'  ל'בני 
לעשייה  השותפים  ובעולם 
חודשי  במהלך  ולהתפתחות. 
הקיץ הגיע לביקור הידיד המבוגר 
ביותר, יצחק, שחגג לא מזמן יום 
הולדת 100 וציין את יום הולדתו 
מאמין  שהוא  במוסד  בביקור 
ותומך בו בשנים האחרונות. אנו 
מאחלים לו המשך אריכות ימים 

בבריאות ובשמחה. �

תומכים  דוד'  ל'בני 
בקהילת  רבים 
שבארצות  בולטימור 
משפחתו  הברית. 
נחמה,  חזי  סא“ל  של 
ושבעת  עדנה  רעייתו 
בשנת  הייתה  ילדיהם, 

לימודים מטעם צה“ל בבית הספר למלחמה בפנסילבניה. לקראת סיום השנה 
הוזמנה המשפחה להתארח בבולטימור ולשתף את חברי הקהילה בהתמודדות 
שבת  הייתה  קבע.  משפחת   – בצה“ל  גבוה  קצין  לצד  חיים  של  האתגר  עם 
המכינה  בוגרי  בפני  הניצבים  האתגרים  על  למדו  הקהילה  וחברי  מרוממת, 
וחזי  בימים אלו ארצה,  נחמה חזרה  המשרתים שירות ארוך בצבא. משפחת 
חזר לצבא לתפקידו כסמח“ט גבעתי. את משפחת נחמה החליפה בפנסילבניה 
משפחתו של בוגר ‘בני דוד' אל“מ אבי בלוט, שהיה עד לאחרונה מח“ט חברון. 

אנו מאחלים לשתי המשפחות הצלחה בהמשך הדרך. �

משפחתו של 
סא“ל חזי נחמה

בבולטימור


