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מוסדות 'בני דוד' מאחלים שנזכה בקרוב לצאת לחירות אמיתית בכלל ובפרט. פסח כשר ושמח!

מסע  סדן  הרב  חתם  אלו  בדברים 
מיוחד שהתחיל בעיר ערד בליל יום 
למחרת  והסתיים  בכסלו,  כ"ו  שני, 
שבמרומי  הכנסת  בבית  בבוקר 
מצדה. בחצות הלילה התכנסו בערד 
ומעלה  )עלי  המכינה  תלמידי  כל 
אפרים( להרצאה מיוחדת על המרד 

הגדול מפי גרשון בר כוכבא.
'בני  בוגרי  גם  הוזמנו  השנה 
ורבים  בפעילות,  להשתתף  דוד' 

בני  עם  המיוחד  למסע  הצטרפו 
משפחותיהם. בגמר ההרצאה יצאו 
קצר.  אלונקות  למסע  התלמידים 
שגם  סדן,  הרב  הוביל  המסע  את 
האלונקה,  תחת  ונכנס  כתף  נתן 
ואתו נשאו את האלונקה גם נכדיו 
למרגלות  במכינה.  כיום  הלומדים 
מצדה המתין גרשון בר כוכבא עם 
הרצאה נוספת על ירושלים במצור, 
וברקע הואר ההר הגדול. כשהפציע 

השחר עלו התלמידים על הסוללה 
הצוות.  כל  עם  למצדה  וטיפסו 
בבית  שחרית  לתפילת  התכנסנו 
והתפללנו  במצדה  העתיק  הכנסת 
ובהודאה.  תפילת חג חנוכה בהלל 
סדן  הרב  נשא  התפילה  בסיום 
במצדה  שהיו  הקנאים  על  דברים 
שכל  על   – ימינו  של  התיקון  ועל 
ההיסטוריה  מדפי  נעלמו  העמים 

ורק עם ישראל חי וקיים. �

בחורים,  כ־250  לומדים  במכינה 
המדרש  בית  כז-כח.  מחזור  בני 
במבנה  שוכן  כיום  המכינה  של 
מלהכיל  צר  שב"ה  האוכל,  חדר 
אלו  בימים  הלומדים.  מאות  את 

ממשיכים לגייס משאבים לבניין המכינה

"לפני אלפיים שנה עמדו והתפללו כאן יהודים
בתפילין וטלית בדיוק כפי שאנו מתפללים כאן היום"

התכנון  עבודות  ונשלמות  הולכות 
של מבנה המכינה והכיתות, ובעז"ה 
לאחר הפסח נצא במכרז לקבלנים. 
במבנה יהיו אולם לימוד מרכזי, בית 
לימוד  חדרי  זיכרון,  וחדר  מדרש 

ועוד.  ספח  חדרי  וגדולים,  קטנים 
גיוס המשאבים למיזם נמשך, ואנו 
מודים להורים ולבוגרים המסייעים 
הקרובים  בחודשים  לקדמו.  לנו 
נמשיך במאמץ כדי שנוכל להתחיל 

אפשרויות  במבנה  יש  הבנייה;  את 
לעזרתכם  ונשמח  רבות  הקדשה 
בהדמיות  וצפייה  לפרטים  בבניין. 

ובתכניות באתר ׳בני דוד׳:
� .liors@bneidavid.org

ברכות לרב סדן, ראש מוסדות 'בני דוד', 
לרגל זכייתו בפרס ישראל

שיחה  במהלך  בנט,  נפתלי  החינוך,  משר  הרב  קיבל  ההודעה  את 
שהעביר לתלמידי המחזור הבא של בני דוד, מחזור כ"ט,  שהגיעו 
לימי גיבוש לקראת השנה הבאה. השר ביקש להודיע לרב סדן על 
זכייתו בפרס ישראל לשנת תשע"ו על מפעל חיים – תרומה מיוחדת 
סדן  אלי  "הרב  השר:  אמר  סדן  אלי  לרב  באשר  ולמדינה.  לחברה 
בחברה  הגדולות  המהפכות  אחת  את  שחולל  ציוני  מהפכן  הוא 
משמעותי  לשירות  זכו  נוער  ובנות  בני  אלפי  בזכותו  הישראלית. 
בין  לצבא,  תורה  בין  לחילונים,  דתיים  בין  חיבר  סדן  הרב  בצה"ל. 
ייסוד  סדן,  הרב  של  חייו  מפעל  והתיישבות.  לציונות  ממלכתיות 
המכינות הקדם-צבאיות הדתיות והחילוניות, גידול דור של לוחמים 
עזי נפש ואוהבי מורשתם, ועל כך הוא ראוי לפרס ישראל לא רק 

בשנה הזאת אלא בכל שנה ושנה". �
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בני דוד עלי
מכינה ישיבתית לצה“ל

ישיבה לבוגרי צבא
ישיבה גבוהה

שלוחת מעלה אפרים
מדרשה לבנות דניאלי



₪250 לחודש x 15 תש' 4 כרטיסים₪130 לחודש x 15 תש' 2 כרטיסים₪70 לחודש x 15 תש' כרטיס 1

שובר השתתפות בהגרלת 'בני דוד' לכב' בני דוד, מכינה ישיבתית לצה"ל —
ברצוני לרכוש כרטיס/ים לתרומה ע"ס: )סמן א(

שם משפחה ופרטי

עיר  . מס'   רח'  

נייד טלפון   מיקוד   

דוא"ל

חתימה תאריך  

× על פי פסקי רבנים, תרומה זו נחשבת כמעשר כספים

/ תרומה חד־פעמית בסך: _____________ ₪
/ אחר__________₪ לחודש x____תש' - סה“כ __________₪

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

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

הרב סדן – אורח הקהילה
בבוקה רטון בפלורידה

בשבת פרשת ויגש התארח 
הרב סדן בקהילתו של הרב 

אפרים גולדברג בבוקה 
רטון BRS בפלורידה. 

  במהלך השבת דיבר הרב 
סדן עם מחנכים בקהילה, 
נתן שיעור בלימוד ושיחה 
למניין הספרדי והאשכנזי 

בנושא: 'יוסף ואחיו – חיבור 
הקודש והחול'. לפני מנחה 

נתן הרב שיעור של שעה 
על מלחמות ישראל – נס 

או טבע? ובסעודה שלישית 
ענה הרב לשאלות ותשובות 

בנוגע לענייני דת ומדינה 
ולמכינה בעלי. במוצ"ש 

השתתף הרב בערב מיוחד 
שארגנה הקהילה במלאות 
חודש להירצחו של עזרא 

שוורץ הי"ד בפיגוע בגוש 
עציון. בערב דיבר בן 

הקהילה, חברו של עזרא 
שישב לידו בפיגוע, קונסול 

ישראל בפלורידה נאם והרב 
סדן דיבר על קידוש השם 

בדורנו. אנו מודים לקהילה 
ולרבנים גולדברג ומושקוביץ 

על האירוח החם, ולאבי 
ולדודו בן זיקרי על האירוח 

והטיפול. �

הביטחון  אירועי  בעקבות 
האחרונים החלטנו לתגבר את ציוד 
ולחירום.  לשגרה  שלנו  הרפואה 
בסיוע ידידינו מקנדה נרכש מכשיר 
החייאה, דפיברילטור, וצוות הרבנים 
מקצועית  הדרכה  קיבל  והמשרד 
בפנמה,  דוד  בני  ידידי  בסיוע  עליו. 
בתי  בכל  מוצבים  אלו  בימים 
המדרש ארונות עם תיק ציוד רפואי 
נעול  יהיה  רב לשעת חירום. התיק 
שלנו  הרפואי  הצוות  את  וישמש 
בעת חירום, בתקווה שלא יידרש. �

ציוד מציל חיים בבתי המדרש

בכל שבוע מגיעים עשרות תלמידים 
התלמידים  בעלי.  ישיבה  לשבוע 
מתראיינים  המדרש,  בבתי  לומדים 
ומחליטים בנוגע למקום לימודיהם 
בשנה הבאה. עד עתה נרשמו יותר 
של  כ"ט  למחזור  תלמידים  ממאה 
נרשמו  תלמידים  ועשרות  המכינה, 
הגבוהה.  הישיבה  של  י"א  למחזור 
יתקיימו  הקרובים  בחודשים 
והצוות  למחזורים,  גיבוש  שבתות 

הצפוי  הגידול  הבאה.  לשנה  ייערך 
מספר  את  להגדיל  אותנו  מחייב 
המיטות במתחם, ובימים אלו נבנה 
ויהיו  הפנימייה  של  הצפוני  האגף 
נוספות. אנו מקווים  72 מיטות  בו 
חודש  ראש  עד  הבנייה  את  לסיים 
בחדרים  ולקלוט  תשע"ו  אלול 
תודתנו  תלמידינו.  את  החדשים 
ובחו"ל  בארץ  לידידינו  מסורה 

המסייעים לבניית הפנימייה. �
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נערכים לשנת הלימודים תשע"ז



מתגייסים מתוך התורה
בישיבה הגבוהה

התקיימה  ב׳  אדר  בתחילת 
)מסיבת  הדרך  ברכת  מסיבת 
מהישיבה  אדר  למתגייסי  גיוס( 
הישיבה  ראשי  עם  הגבוהה 
והר"מים. המתגייסים זכו לסיים 
מסכתות לקראת גיוסם – מגילה, 
סדר  וכן  מציעא,  ובבא  סוכה 
המתגייסים  במשניות.  זרעים 
ושיתפו  ברכה  דברי  נשאו 
אחד  כל  שעבר  האישי  בתהליך 
אלי  הרב  בישיבה.  בימיו  מהם 

סדן הגיע ובירך את המתגייסים 
ובסופה  מצווה,  סעודת  במהלך 
על  גדולה  בשמחה  הכול  רקדו 
כפי שתיארו,  מעבר התלמידים, 
המדרש  בית  של  ה'  "מעבודת 
בצבא  פעילות  של  ה'  לעבודת 
להם  מאחלים  אנו  קודשנו". 
ומחכים  ומועיל  טוב  שירות 
עלו  בישיבה.  שלכם  לביקורים 

והצליחו! �

מדרשת דניאלי
מתכוננת לקליטת מחזור ב׳

במדרשת דניאלי בתפוח נמשכת שנת הלימודים במלוא המרץ. 
במהלך החורף יצאו התלמידות לאיתור מקום לשירות הלאומי, 
חודשי  במהלך  הבאה.  לשנה  מקומן  את  מצאו  כבר  ורובן 
ומגוונים,  רבים  בנושאים  והעמיקו  התלמידות  למדו  החורף 
וכמו כן נפגשו עם אימותיהן לערב מיוחד, למדו ויצרו בו יחד. 
הן גם טיילו והתנדבו, וכן השתתפו בכמה פעילויות לזכרה של 
דניאלי זוננפלד ז"ל. לאחר הפסח ישלבו התלמידות בלימודיהן 
במתחם  בקיץ.  אליה  וייגשו  פסיכומטרית,  לבחינה  הכנה  גם 
והושלמו  פרגולות  הוקמו   – בנייה  עבודות  נעשו  המדרשה 
עבודות הגינון. מחזור חדש מתחיל להיבנות, ועד כה נרשמו 
ואישרו את הגעתן כמעט 40 תלמידות. ההתעניינות נמשכת. 

�

׳בני דוד׳ מזווית אחרת
לצורך תכנון מבנה המכינה וגיוס משאבים להקמתו העלינו לאוויר רחפן 
ונבנה. הרחפן סבב  דוד' ההולך  'בני  ביום בהיר של שמש לצילום קמפוס 
ולהתבונן  באתר  לראותם  אפשר   – מרהיבים  צילומים  וצילם  האתר  מעל 

בקמפוס כמעט מכל זווית. �

נס גדול היה בעלי
רועי הראל הניס את המחבלים מביתו

בכ"ב באדר א׳ חדרו שני מחבלים 
המחבלים  בעלי.  היובל  לשכונת 
ארבו לרועי הראל, בוגר מחזור י"א 
'בני דוד', שיצא מביתו בשעת  של 
לשירות  בדרכו  מוקדמת  בוקר 
את  שפתח  בעת  במילואים.  כמ"פ 
ביתו  לתוך  אותו  דחפו  הדלתות 
בו  ולהכות  אותו  לדקור  והתחילו 
חדרי השינה,  לכיוון  אותו  בדחפם 
אשתו  בהם  שהו  ההיא  שבעת 

בהם  נאבק  רועי  ילדיו.  וחמשת 
והצליח לדחוף אותם מחוץ לביתו 
ולנעול את הדלת. כוחות הביטחון 
הוזעקו  עלי  של  הכוננות  וכיתת 
לאירוע וחיסלו את המחבלים. רועי 
פציעות  עם  החולים  לבית  פונה 
הערב  באותו  וכבר  ובראשו,  בפניו 
ערך בביתו מסיבת הודיה על הנס 
בה  והשתתפו  ההצלה,  ועל  הגדול 

חבריו, שכניו והרב סדן. �

שו"ת ]shoot[ מימין ומשמאל

מי את
הציונות הדתית?

הרב אלי סדן

ציבוריים  ונושאים  למראה אתגרי השעה 
סדן  הרב  כתב  הפרק  על  העולים  רבים 
הדתית?'.  הציונות  את  'מי  החוברת  את 
הרב סדן עונה בחוברת לשאלות בעניינים 
רבים ומגוונים – מהי אהבת חינם? האם 
התערבות  יש  האם  בצה"ל?  הדתה  יש 
רבנים וסירוב פקודה בצה"ל? האם צה"ל 

מחנך או משמש ספק תרבות? 
עותקים  אלפי  בעשרות  הופצה  החוברת 
ידידינו  למען  לאנגלית  תורגמה  וגם 
מאתר  להורידה  ואפשר  לים,  שמעבר 

האינטרנט של 'בני דוד'. �

שו"ת מימין ומשמאל
מי את הציונות הדתית?
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 – דוד'  ב'בני  המשחקים  תורת   �
הגיע  ב׳  אדר  חודש  ראש  לקראת 
חתן  אומן,  ישראל  פרופסור  אלינו 
פרס נובל, ודיבר עם התלמידים על 
תורת המשחקים ועל יישומה בחיי 

היום־יום שלנו כמדינה.
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� ביקור שר השיכון האלוף במיל' 
– השר  כ' באדר א  גלנט,  יואב  מר 
ונפגש  משרדו  בצוות  מלווה  הגיע 
לוינשטיין.  הרב  ועם  סדן  הרב  עם 
אמר  התלמידים  לפני  בדברו 
לבטח  ישראל  עם  "ישיבת  השר: 
של  חדשה  תופעה  היא  בארצו 
העם  גלה  מאז  האחרונות.  השנים 
רדיפות  חווינו  שנה  אלפיים  לפני 
בשואה  היה  ששיאן  והשמדות, 
באירופה. מאז קמה מדינת ישראל, 
אנחנו  שנים,  אלפי  זה  לראשונה 
גוריון  בן  עצמנו.  על  להגן  יכולים 
מדינת  של  שעתידה  בעבר  אמר 
ובצדקותה",  בכוחה  תלוי  ישראל 
היכולת  היא  "צדקותה  השר,  אמר 
להבין את זכותנו ואת מהות קיומנו 
כאן בארץ; כוחנו הוא צה"ל וכוחות 
עלינו  להגן  כדי  הקיימים  הביטחון 
פנה  גלנט  קיומנו".  למען  ולהילחם 
ואחד  אחד  מכל  וביקש  לתלמידים 
טוב  "הכי  יכולתם  כמיטב  שיעשו 
חובתו  זו  שאפשר,  משמעותי  והכי 

של כל אחד ואחת בארץ הזו".

מבקרים ב'בני דוד'
על  לעובדים  והודינו  המוסדות  כל 
הקפדתם  ועל  המסורה  עבודתם 
חודש  מדי  התקציב  את  להעביר 

בחודשו. 

מכיר  תורניים  למוסדות  האגף   �
 – דוד'  'בני  של  המדרש  בתי  את 
האגף למוסדות תורניים הוא האגף 
הממונה במשרד החינוך על תקצוב 
שנים  לאחר  הישיבה.  תלמידי 
רבות של תמיכת האגף בתלמידינו 
ציאדה  עמוס  מר  א׳  באדר  הגיעו 
'בני  וצוות האגף לביקור במוסדות 
הצוות  סייר  הביקור  במהלך  דוד'. 
ובמדרשת  בעלי  המדרש  בבתי 
על  מאוד  שמחנו  בתפוח.  דניאלי 
ההזדמנות להכיר לאגף מקרוב את 

בשבת  התארח  צ'ילה  נוער   �

הורוביץ  אבי  הרב   – במכינה 
ספרו  בבית  י״א  כיתה  ותלמידי 
הגיעו  צ'ילה,  בירת  בסנטיאגו, 
דוד'.  ב'בני  וגדושה  מלאה  לשבת 
במכינה,  התארחו  התלמידים 
התלמידים,  עם  וסעדו  התפללו 
מאווירת  ונהנו  רבנים  עם  נפגשו 

השבת המיוחדת.

� מר גדעון סער מציג את תפיסת 
עולמו – שר החינוך והפנים לשעבר 
גדעון סער הגיע לביקור בי"ז באדר 
מלא  אולם  בפני  פירט  סער  ב. 
הכלכלית  המדינית,  משנתו  את 
השעה  לבעיות  באשר  והחברתית. 
ויוקר  הדיור  מחירי   – הדחופות 
המחיה – הביע את תמיכתו בבנייה 
תקציבית גדולה, בהפחתת המיסוי 
לייבוא  השוק  ובפתיחת  רכב  על 
מהרצאה  נהנו  התלמידים  מזון. 
והציגה  רבים  תחומים  שהקיפה 
ואת  ציבור  נבחר  של  תפיסתו  את 

התמודדותו עם אתגרי המדינה. 

דוד'  'בני  בוגר  יוסף,  בר  חן  מר   �

לדלק  המנהל  ראש  ג׳,  ממחזור 
הלאומיות,  התשתיות  במשרד  וגז 
סוגיית  את  התלמידים  לפני  הביא 
הדיון  ואת  במדינה  האנרגיה 
של  הגז  מתווה  בעניין  המתמשך 

מדינת ישראל.

פורים ב'בני דוד'
את חג הפורים חגגו בכל בתי המדרש של 'בני דוד' בשירה, בלימוד ובשמחה 
גדולה. ביום ראשון שלפני הפורים יצאו כיתת הרב יהודה וכיתת הרב אילון 
)שנה א( לשמח חולים בבית החולים 'מאיר' בכפר סבא. התלמידים העלו 

עשרות חיוכים וחילקו למטופלים כמאה משלוחי מנות. �

בית מדרש חדש הוקם לשלוחה 
הפיתוח  עבודות  והושלמו 
בטבת  כ'  ביום  בקמפוס.  והגינון 
בקביעת  המדרש  בית  נחנך 
המזוזה. הרב מנחם גליצנשטיין, 
הגדול  ש"זה  בירך  היישוב,  רב 
יהיה  יהיה" ושבית המדרש  קטן 
בבית  יושביו.  את  מלהכיל  צר 
המדרש המרווח יש מקום מכובד 
איכותי,  תורה  ללימוד  ונעים 
מהאווירה  נהנים  והתלמידים 

המיוחדת והנעימה בשלוחה.
 – ב׳  מחזור  לקליטת  נערכים 
הגיעו  החורף  חודשי  במהלך 
לשבוע  מתעניינים  עשרות 
בימים  אפרים.  במעלה  ישיבה 
השני  המחזור  ונבנה  הולך  אלו 
נרשמו  כה  ועד  השלוחה,  של 
ומועמדים  תלמידים  ל־20  קרוב 
להתעניין.  ממשיכים  נוספים 
יצאו  הפורים  חג  שלפני  בשבוע 
השלוחה  של  ב  שנה  תלמידי 
השבוע  את  גיוס.  לקראת  לטיול 
והכנה  לימוד  בימי  התחילו 
לקראת הצבא עם שאר תלמידי 
בנווה,  'עוצם'  במכינת  המכינות 
אופניים  לטיול  המשיכו  ומשם 
מכתש  של  המיוחדת  בפריחה 
בחרו  הבאים  הימים  את  בארי. 
התלמידים לבלות בטיול 'קריעה' 
ירקעם  עין  ועד  בוקר  משדה 

שלוחת מעלה אפרים בתנופה

בנופים  הגדול,  המכתש  ליד 
 – הנגב  מדבר  של  המרהיבים 
וצלעות  צין  בקעת  מדור,  גבעת 
הטיול  בסיום  מיד  המכתש. 
ייחודית  סיום  לשבת  התארגנו 
עם הורי התלמידים, שלחלקם זו 
הפעם הראשונה במעלה אפרים. 
בשבת התארח מר שלמה ללוש, 
נפרד  והוא  המועצה,  ראש 
חמות.  במילים  מהתלמידים 
ממתנת  הופתעו  אף  התלמידים 
פרידה מיוחדת של תלמידי שנה 
חוברת  לחבריהם  שהעניקו  א׳, 
ומקורית.  ייחודית  מאמרים 
המכינה  של  הראשונים  בוגריה 
להם  מאחלים  ואנו  לדרך,  יצאו 
הצלחה רבה בכל מקום שיהיו. �



ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנָך
אחת המצוות המרכזיות ביותר בליל הסדר, 
יג,  ֵלאמֹר" )שמות  ַההּוא  ַּבּיֹום  ְלִבְנָך  "ְוִהַּגְדָּת  היא 
ח(. ניסוח ההגדה, והמנהגים הנהוגים אז, סובבים 
ָמָחר  ִבְנָך  ְלָך  ִיְׁשָאֽ י  ִּכֽ "ְוָהָיה  הבנים.1  סביב  כולם 
ועד  מהמנהגים  יד(.  יג,  )שמות  ּזֹאת"  ַמה  ֵלאמֹר 
סביב  מתנהל  הסדר  כל  מצרים,  יציאת  סיפור 
אנו  הילדים,  הוא  זה  ערב  של  המוקד  השאלה. 
מטבילים את הכרפס ואת המרור, מוזגים כוסות, 
את  שנעורר  ובלבד  ואגוזים,  קליות  מחלקים 
"מה נשתנה הלילה הזה מכל  הילדים לשאול - 
לו".  פתח  "את  שואלים,  אינם  ואם  הלילות?". 
חובת השאלה קיימת גם כשאין ילדים, על האיש 
והמסב  האיש,  את  והאשה  האשה  את  לשאול 

לבדו צריך שישאל את עצמו.2 
בחובת  הטמון  והפשוט  הראשוני  היתרון 
צדיק'  ב'פרי  צדוק  ר'  אומר  לבנים,  ההוראה 
כדי  הקודם.  העצמי  הלימוד  הוא  בא(,  )פרשת 
שאדם יוכל לקיים "ּוְלַמַען ְּתַסֵּפר ְּבָאְזֵני ִבְנָך ּוֶבן 
ולהפנים  ללמוד  עליו להקדים  ב(,  י,  )שמות  ִּבְנָך" 
מול  אותנו  מציבה  הבנים  מול  העמידה  בעצמו. 
אותנו  ומלהיב  לנו,  חשוב  התוכן  אם  רק  חיינו. 
"ְוִׁשַּנְנָּתם  - רק אז נצליח להעביר זאת לילדינו. 
ההורים  מגיעים  ללמד  הצורך  ידי  על   - ְלָבֶניָך" 

ל-"ְוִדַּבְרָּת ָּבם" )דברים ו, ז(. 
המסרים  העברת  עניין  לחשיבות  מעבר  אך 
לחג  השאלות  של  מעלתן  מה  לדור,  מדור 

החירות? 
עם  של  הראשון  הצעד  שגם  לראות  מעניין 
ישראל בדרך ליציאתו ממצרים, מתחיל בשאלה. 
משה  הסנה,  במעמד  למשה  מתגלה  כשהקב"ה 
וכך  ג(.  )שמות  ַהְּסֶנֽה"  ִיְבַער  ֹֽלא  "ַמּדּוַע  שואל 
שאלות  משה  מעורר  מצרים,  יציאת  כל  לאורך 
רבות ונוקבות – "ִמי ָאֹנִכי ִּכי ֵאֵלְך ֶאל ַּפְרעֹה...", 
ֲאֵליֶכם  ְׁשָלַחִני  ֲאבֹוֵתיֶכם  ֱאֹלֵהי  ָלֶהם  ְוָאַמְרִּתי   "
ְוָאְמרּו ִלי ַמה ְּׁשמֹו ָמה ֹאַמר ֲאֵלֶהם" )שם(, " ָלָמה 
ֲהֵרעָֹתה ָלָעם ַהֶּזה ָלָּמה ֶּזה ְׁשַלְחָּתִני" )שם ה, כב(. 

החופש לשאול
אדם  החירות.  את  מבטא  השאלות  עולם 
לייצר  מסוגל  לא  מדוכאת  או  מפוחדת  שנפשו 
אל  לצאת  מסוגל  לא  החשיבה  חופש  שאלות, 
הפועל והוא כלוא במאסר. העדר השאלות מעיד 
שלו.  הביקורת  חוש  וחסימת  האדם  כניעת  על 
ועמם  והמוסר  השכל  את  מפעיל  חופשי  אדם 

עולות שאלות. 'אדם' בגימטריה – 'מה'.

ב-'בנים' הכוונה גם לבנות. ראו שולחן ערוך אורח   .1
חיים תעב, ו. 

בליל  ביצה  לאכול  ישראל  מקהילות  חלק  מנהג   .2
הסדר. מסביר השל"ה הקדוש שביצה בארמית זה 

ביעא – שאלה.

שבנו.  אלוקים  צלם  את  מבטאת  השאלה 
משובח.  זה  הרי  שאלות,  לשאול  שמרבים  ככל 
רבות  קושיות  בשאלות,  מלאים  המדרש  בתי 
מהראשונים ועד האחרונים, משאלות הגיון ועד 
שאלות רגשיות וחברתיות –  עולם שלם ומופלא 
של בני חורין. "ַאל ִּתְקֵרי ָחרּות ֶאָּלא ֵחרּות, ֶׁשֵאין 
ְלָך ֶּבן חֹוִרין ֶאָּלא ִמי ֶׁשהּוא עֹוֵסק ְּבַתְלמּוד ּתֹוָרה" 
)במדבר רבה נשא, י(, דרשה זו נאמרה ביחס לכתב 

המופלא שהיה חקוק על לוחות הברית.

נבוב בובן
הגמרא במסכת שבת )קד ע"א( מונה בשם רב 
חסדא מספר ניסים שהיו בלוחות הברית – "מ"ם 
"כתב  וכן  עומדין",  היו  בנס  שבלוחות  וסמ"ך 
שבלוחות נקרא מבפנים ונקרא מבחוץ כגון נבוב 
בובן, רהב בהר,סרו ורס". האותיות בלוחות היו 
כיוון.  מכל  אותן  לקרוא  היה  אפשר  מתהפכות, 

אך מדוע ציין רב חסדא מילים אלו דווקא?3 
בפירושו על גמרא זו )עין אי"ה( מסביר הרב 
קוק את זוג המילים  – נבוב בובן. נבוב - משמעו 
ִריק, שממה. לכאורה החלל והריק הינם שליליים, 
מקום  מפנה  הנביבות  דווקא  נוסף,  במבט  אך 

לתוצר חדש. 
כדי  מקום  לפנות  הישן  הדור  על  לעיתים, 
משלו,  ורצון  אישיות  עם  חדש,  לדור  לאפשר 
בו- אשר  נבוב  ריק  חלל  ליצור  ולצמוח.  לגדול 
בן, בתוך הנביבות שנוצרה יכול לצמוח בן. ישנו 
הבא  בדור  לראות  המבקש  הורי  אינסטינקט 
המשך מדויק של קודמו, שיהיה כמוהו ממש. אך 
כדי לגלות את הבן החדש, יש לאפשר מרחב בו 

הוא יוכל להתעצב על פי תכונתו העצמאית.
עוד  אין  העולם,  כל  את  ממלא  הקב"ה  גם 
ריבונו של עולם?  יש מציאות מלבד  וכי  מלבדו, 
סוד  כאן,  גם  הברואים?  נוצרו  כיצד  כן,  אם  אך 
הרחמן,  האב  עולם,  של  שריבונו  הוא  הבריאה 
בכדי  נביבות,  חלל,  ויצר  מקום  פינה  כביכול 
לאפשר לעולם שלם וחדש לצמוח. כך אירע גם 
שמים  בידי  "הכל  החופשית.  הבחירה  בסוגיית 
ישנו מקום  ע"ב(.  לג  )ברכות  מיראת שמים"  חוץ 
בו הקב"ה פינה את המוחלטות העליונה ואיפשר 
לבחירה האנושית לעמוד. שם, במקום בו הקב"ה 
נולדה  לבחור,  לאדם  לתת  כדי  חלל  מעין  יצר 

החירות. 
זו גם מהות נתינת הלוחות לישראל. הלוחות 
היו אצל הקב"ה במרומים, ועתה הוא מפנה את 
מקומו ונותן אותם לעמו. מעתה, אנו המוסמכים 
קול  בת  ואפילו  אותה,  ולפרש  בתורה  לעיין 

אלא  בלוחות,  היו  לא   – סרו'  בהר  "'נבוב  רש"י:   .3
תיבה בעלמא נקט".

משמים לא תוכל להכריע אחרת.4 במקום בו יש 
חלל, שם נולדת בינת הבנים.

השאלה – אמון הדדי
הבעת  על  מעידה  לשאלות  מקום  נתינת 
הצידה,  זזה  המוחלטות  כאשר  עמוקה.  אמון 
היא נחשפת לביקורת, אך גם מאפשרת לחשוב 
מחדש, תוך נתינת מקום לדילמות והתמודדויות. 
לא תמיד יש לנו אומץ לתת זמן ומקום לשאלות, 
אך הקב"ה מאמין בנו ונותן לנו את התורה יחד 

עם היכולת לשאול.
כשאב נותן לבנו לשאול שאלה, נוצרת קרבה 
ביניהם. הפעם הראשונה בתורה בה אנו נחשפים 
לדו-שיח בין אב לבנו, היא בעקדת יצחק. וליצחק 
יש שאלות: "ַוּיֹאֶמר - ָאִבי?" – אתה אבא שלי? 
יש בינינו קרבה ואמון? – "ַוּיֹאֶמר ִהֶּנִּני ְבִני, ַוּיֹאֶמר 
ִהֵּנה ָהֵאׁש ְוָהֵעִצים ְוַאֵּיה ַהֶּׂשה ְלעָֹלֽה?" )בראשית 
כב, ז(. והשאלה רק מעמיקה את האמון ביניהם 

עוד יותר, "ַוֵּיְלכּו ְׁשֵניֶהם ַיְחָּדו" )שם, ז(. 
בליל הסדר, הבינה באה מהנביבות שהקב"ה 
מאפשר במציאות, נביבות המאפשרת לממד הבן 
)שמות ד, כב(. "יסוד  ל"  ִיְׂשָרֵאֽ ְבכִֹרי  "ְּבִני  להופיע, 
הבינה הוא הבנת דבר מתוך דבר... מתוך השיפוט 
הוצאת  של  הגיוני  נתוח  מתוך  הבא  ההדרגי 
ממשפט"  ממושכל, ומשפט  מושכל  מדבר,  דבר 
לברר  היכולת  הבינה,   .)250 עמ'  ב  שבת  איה  )עין 
חדשה.  הבנה  להוליד  לבסוף  ולהצליח  ולנתח, 
בינה מלשון בן, ולכל בינה יש אב, שורש שממנו 

היא באה. 
ֲאַלֶּמְדֶכם"  ה'  ִיְרַאת  ִלי  ִׁשְמעּו  ָבִנים  "ְלכּו 
במעלות  באמת  לגדול  כדי   – יב(  לד,  )תהלים 
את  לתפוס  לאב,  לשמוע  הבנים  על  הקודש, 
רק  האב.  מעולם  מגיעים  שהם  כפי  הדברים 
"על ידי ההליכה התמידית – אחר האב –  חוש 
השמיעה  ואז באה  מתפתח  הפנימית  ההקשבה 
הרועה  לקול  האב,  למוסר  השמיעה  האמתית, 

הנאמן" )עולת ראי"ה ב עמ' סה(.
הנביא  אליהו  יגיע  הסדר  ליל  של  בסיומו 
ויענה על כל השאלות שלא נפתרו, "תשבי יתרץ 
התקווה  מקור  הוא  אליהו  ובעיות".  קושיות 
זה  הוא  לדורותיהם,  השאלות  שואלי  לכל 
שקורא לנו - אל תתייאשו מלשאול, יש כתובת 
ומקום לכולם. 'אליהו' בגימטריה – 'בן', הוא זה 
שמאפשר לבנים להעז ולשאול, "ְוֵהִׁשיב ֵלב ָאבֹות 

ַעל ָּבִנים ְוֵלב ָּבִנים ַעל ֲאבֹוָתם" )מלאכי ג, כד(.

בבא מציעא נט ע"ב: "מאי לא בשמים היא? אמר   .4
אנו  אין  סיני,  מהר  תורה  נתנה  שכבר  ירמיה  רבי 
משגיחין בבת קול, שכבר כתבת בהר סיני בתורה 
לאליהו  נתן  רבי  להטות. אשכחיה  רבים  - אחרי 
קא  א''ל  שעתא?  בההיא  קוב''ה  עביד  מאי  א''ל 

חייך ואמר נצחוני בני נצחוני בני".
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הרב אליעזר קשתיאל ראש הישיבה לבוגרי צבא ב״בני דוד״
מתוך הספר 'סימן לבנים' על המועדים שייצא בקרוב

עריכת לשון צבי דיין

החירות לשאול שאלות



פעילות קיץ תשע"ו
בוגר יקר!

אמנם את הלימודים במכינה כבר סיימת לפני מספר שנים, אך דווקא עכשיו, חשוב לנו מאוד להישאר בקשר.
האש שנדלקה אז בחזה ממשיכה לבעור ומידי פעם כדאי ללבות אותה...
להלן מגוון אירועים המיועדים לבוגרי בני דוד, חלקם יהיו במכינה בעלי,

חלקם עם החבר'ה הצעירים ברחבי ארצנו וחלקם במרכז הארץ מיוחד לציבור הבוגרים.
נשמח לראותך משתתף עמנו במפגשים השונים:

מכינה ישיבתית לצה“ל
The Military Yeshiva

Academy of Israel

ישיבה לבוגרי צבא
Yeshiva for 

Discharged Soldiers

ישיבה גבוהה
Advanced
 Yeshiva

שלוחת מעלה אפרים
Jordan Valley

Branch

בני דוד ֵעִלי מדרשה לבנות דניאלי
Midreshet  Danieli
for Young Women Bogrim@bneidavid.org • 050-8849202 • יואל רכל - רכז בוגרים

הצטרפו לפעילויות ושמרו על קשר

עם הבוגריםקשר
יום חמישי י"א באייר, 19.5.2016

בית חיבה ירושלים
כנס משתחררים ערכי

לבוגרי המכינות

יום חמישי כ"ט בתמוז,
4.8.2016

בית חיבה ירושלים

יום עיון
לקראת הקיץ

שבת ׳בהעלותך׳ י״ב בסיוון, 18.6.2016 בעלי

שבת מחזור ז׳
שבת ׳מטות׳ כ״ד בתמוז, 30.7.2016 בעלי

שבת מחזור ו׳

יום חמישי ו׳ בניסן, 14.4.2016
בית הכנסת נאוה תהילה, גבעת שמואל

ערב עיון לקראת
חג החירות

יום שני ז׳ בסיוון
אסרו חג שבועות,
13.6.2016 בעלי

יום בר מצווה
לילדי הבוגרים

http://www.bneidavid.org/Web/He/news/NewsAndEvents/4457.aspx
פרטים והרשמה:

יום שלישי ב׳ באייר, 10.5.2016
ישיבה לבוגרי צבא בעלי

יום עיון 
לחגי אייר

לומדים בסופי שבוע
התלמידים יזמו וארגנו מפגשי מלווה 
חזרו  בהן  שבתות  במוצאי  מלכה 
מהבית. מטרת המפגש היא להיפגש 
במהלך  גם  יחד  ללמוד  ולהמשיך 
השירות הצבאי. מחזור כ״ז התחיל 
ביוזמה ובהובלת יאיר גולדברג, רכז 
המחזור. המפגשים מתקיימים בכל 
יואל  הרב  לפרטים  שבת.  מוצאי 

� 050-8849220

מני גרטלר, בוגר מחזור ב׳ של 'בני 
דוד', החליט להנציח בדרך מיוחדת 
אשר  עזרא  סגן  מחזורו,  בני  את 
שנפלו  ז"ל,  מורנו  עמנואל  וסא"ל 

במערכות ישראל.
יין  כרם  ונטע  שטח  עיבד  מני 
וכל  מספר,  שנים  לפני  ביתו  ליד 
בני   – מתנדבים  הם  בו  העובדים 
ועוד  דוד'  'בני  תלמידי  המחזור, 

בני  האזור,  תושבי  חינוך,  מוסדות 
משפחה ורבים נוספים. בכרם הוצב 
סלע הנצחה מיוחד, נבנתה פרגולה 
ובשעה טובה גם היין הגיע – והוא 
יין מובחר, 'ענבי הגפן בענבי הגפן', 
ב'בני  מצווה.  לסעודות  המיועד 
דוד' נשתה היין לאחרונה במסיבות 
משנה  וסדרי  מסכתות  סיום 
הר"מים  ובבתי  המתגייסים  של 
מאחלים  אנו  הפורים.  בסעודות 
בהמשך  הצלחה  הרבה  למני 
ברכה  ושיראה  הכרם  התפתחות 

והצלחה בכל מעשה ידיו. �

יום  קיימנו  חנוכה,  זאת  שני,  ביום 
השנה  שחגגו  לבנות  מצווה  בת 
בת  את  הקרובה  בשנה  שיחגגו  או 
לראות  מאוד  שמחנו  המצווה. 
הלו"ז  בנותיהם.  עם  בוגרים  כ־30 
היה עמוס וכלל לימוד משותף של 
האבות והבנות ב'בני דוד' ולאחריו 
שיעור מסכם מפי הרב רפי למפרט, 
מכן  לאחר  הגבוהה.  בישיבה  ר"מ 
בכפר  דניאלי  למדרשת  כולם  יצאו 
גאולה  הרבנית  עם  לשיחה  תפוח 
ולסדנת  צהריים  לארוחת  ניסים, 
פרחים, שבה הכינו הבנות והאבות 
היום  לאימא.  מיוחד  פרחים  זר 
מהממת  נטיפים  במערת  הסתיים 
תפוח  לכפר  בסמוך  הנמצאת 
יגאל.  הרב  של  סיכום  ובשיחת 
של  ספרה   – לבנות  חולק  קטן  שי 

כנס משתחררים ערכי
התורניות  המכינות  כל  בשיתוף  לראשונה  נערך  בשבט  ד'  חמישי  ביום 
הנחיתה  לקראת  וערכית  רוחנית  מנטלית,  הכנה   – ערכי  כנס משתחררים 
שעומדים  או  לאחרונה  שהשתחררו  בוגרים  כ־60  האזרחים.  בחיים 
להשתחרר הגיעו לכנס, ומהם כ־20 בוגרי 'בני דוד'. בפתח הכנס בירכו את 
מנכ"ל מועצת  זמיר,  ודני  פרץ הרב הצבאי הראשי  רפי  המשתחררים הרב 
עוצם,  ממכינת  ברוך  חיים  הרב  מפי  שיחה  שמעו  המשתחררים  המכינות. 
ואחר כך הוצג סל תכניות המיועדות לבוגרי צבא בתחומי עשייה מגוונים. 
'בני  לבוגרי צבא של  לסיום שמעו המשתחררים שיחה מפי ראש הישיבה 
דוד' הרב אוהד תירוש. ברכות לכל המשתחררים עם היציאה לאזרחות – 

אנו מחכים לכם ב'בני דוד' לביקור או ללימוד. �

מדברים מהשטח
ממחזור  הבוגרים  ל־40  טוב  מזל 
הגבוהה  ומהישיבה  כו-כז 
האחרון.  פורים  סביב  שהתגייסו 
מרוכזים  שבועיים  היו  הגיוס  לפני 
הגיוס  לקראת  ובהכנה  בלימוד 
גם  טוב  מזל  ובנווה.  בעלי 
למשתחררים מהישיבה וממחזורים 
לסנוניות  הבאים  וברוכים  כב-כד, 
לישיבה  הגיעו  שכבר  הראשונות 
הקיץ  ולתכנית  צבא  לבוגרי 
הגבוהה.  בישיבה  למשתחררים 
המחזורים  לרכזי  רבה  תודה 
קשר  על  השומרים  המשקיענים, 
בצבא  החיילים  מאות  עם  קבוע 
בשבתות בזמן החופשות ובשיחות 
בקרוב  השנה.  כל  במהלך  אישיות 
נצא שוב לסבב ביקורים נוסף אצל 
היחידות בשטח. מוזמנים בכל עת 

ליצור קשר עם הרכזים:
הרב שי אליאס – מחזור כ"ד

הרב עמית זולדן – מחזור כ"ה
לירן גרובס – מחזור כ"ו

יאיר גולדברג – מחזור כ"ז
אלון ניקר – מחזור כ"ח

ואסף אביעד – ישיבה גבוהה. �

יום בת מצווה לשלושים בנות בוגרים

'בין  ז"ל  לוינשטיין  רונית  הרבנית 
ים לים'. רשמו לפניכם את תאריכי 
 – מצווה  בר  הבאות: יום  הפעמים 
מצווה  בת  יום  שבועות,  חג  אסרו 

– זאת חנוכה. �
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סיפורו של בקבוק


