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מכינה ישיבתית לצה“ל

ישיבה לבוגרי צבא | ישיבה גבוהה
שלוחת מעלה אפרים | מדרשה לבנות דניאלי

 20( בתשרי  י"ח  חמישי  ביום 
סוכות,  המועד  חול  באוקטובר(, 
הוכנס ספר תורה והונחה אבן פינה 
למבנה בית המדרש של מכינת ‘בני 
את  משתתפים.  רב  באירוע  דוד‘ 
ספר התורה תרמה משפחת פאליק 
לזכרו של סגן הדר גולדין ז"ל, בוגר 
‘בני דוד‘ שנהרג במהלך מבצע צוק 
איתן וגופתו עדיין לא הגיעה לקבר 

ישראל. 

דוד‘  ב‘בני  הדר  של  מחזורו  בני 
מעוצבת  מיוחדת,  חופה  הכינו 
ז"ל  הדר  שעיצב  ההזמנה  כעיצוב 
התקיימה.  לא  שלצערנו  לחתונתו 
תחת חופה זו נישאים בני מחזורו, 
ותחתיה הובילו בני המשפחה, רבני 
את  פאליק  ובני משפחת  דוד‘  ‘בני 
שגם  במעיל  עטור   – התורה  ספר 
 – ההזמנה  מתוך  איורים  עליו 
לאחר  המכינה.  של  המדרש  לבית 
יצאו  להיכל  התורה  ספר  הכנסת 
פינה  אבן  להניח  המשתתפים 
של  והכיתות  המדרש  בית  למבנה 
נשאו  באירוע  דוד‘.  ‘בני  מכינת 

היסודות נוצקו והבנייה החלה 
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קול ה' בהדר
יוגב,  מוטי  הכנסת  חבר  דברים 
אלי  והרב  גולדין  שמחה  הפרופ‘ 
את  דוד‘.  ‘בני  מוסדות  ראש  סדן, 
ישי  האמן  בשירתו  ליווה  האירוע 
ויתרו  לא  שלסיום  ומובן  ריבו, 
הביטו  ‘שורו  שירת  על  התלמידים 





לאחר  הזה‘.  היום  גדול  מה  וראו 
בית  לבנות  הזמן  הגיע  שנה   29
המכובד  ובמעמד  למכינה,  מדרש 
‘בני  נוצק היסוד לבית המדרש של 
אלו.  בימים  ובנייתו מתחילה  דוד‘, 
היעד לסיום הוא בשנה הבאה, שנת 

ה־30 ל‘בני דוד‘. �

מה  התלבטנו  היסודות  ביציקת 
ברכה  שייתן  היסוד  לתוך  לזרוק 
הסתיימה  ההתלבטות  לבניין; 
לאחר שיועץ הקרקע שהגיע לבדוק 
הקרקע  וסוג  היסודות  עומק  את 
שלו  והכיפה  החור  לתוך  הציץ 
לתחתית  וצנחה  מראשו  נשמטה 
על  עומד  הבניין  כעת  היסוד. 
ואנו מקווים שהכיפה תביא  כיפה, 
 . הבנייה  להמשך  גדולה  ברכה 
ובימים  במרץ,  מתקדמת  הבנייה 
הקומה  קירות  על  עובדים  אלו 
בגיוס  ממשיכים  אנו  הראשונה. 
ונשמח  המכינה,  לבניין  המשאבים 

לסיוע. �

הרבים  ידידינו  לכל  מודים  אנו 
קבועה  חודשית  תרומה  התורמים 
באתגרים  לעמוד  לנו  ומסייעים 
השוטפת  העלות  בפנינו.  הנצבים 
של אחזקת המוסדות גבוהה מאוד, 
חודשית  קבע  הוראת  ובעזרת 
יכולים  אנו  וידידינו  בוגרינו  של 
תכניות  ליזום  ולפעול,  להמשיך 
'בני  מוסדות  את  להחזיק  חדשות, 
אנו  שנתיים  בכל  ולקדמם.  דוד' 
כל  בין  מיוחדת  הגרלה  עורכים 
נערכה  כסלו  ובתחילת  התורמים, 
ההגרלה ה־17, והשתתפו בה יותר 
מ־1,700 כרטיסים. מכיוון שהשנה 

החלטנו  המכינה,  את  בונים  אנו 
הבנייה.  מעולם  פרסים  להעניק 
חדר  עיצוב  הוא  הראשון  הפרס 
ורכישת  מקצועית  מעצבת  ידי  על 
 6,500 לחדר בסך של  וציוד  ריהוט 
גז  מנגל  הוא  השני  הפרס   ,₪
מקצועי, הפרס השלישי הוא שוברי 
קנייה בסך 1,000 ₪ לרכישת ציוד 
מברגות  הוא  הרביעי  והפרס  לבית 
בנוכחות  נערכה  ההגרלה  נטענות. 
ועורך  דוד'  'בני  רואה החשבון של 
הרבים  לתורמים  תודתנו  דין. 
יקבלו  הם   – לזוכים  וברכותינו 

הודעה בדואר על זכייתם. �

ההגרלה ה־17 של ידידי 'בני דוד' 
והפעם פרסים מעולם הבנייה

liors@bneidavid.or :לפרטים
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לומדים לנווט בגבעות גורל
כחלק מההכשרה לקראת הצבא תלמידי המכינה לומדים לנווט ביום 
תלמידי  יצאו  חורף,  זמן  תחילת  לפני  הסוכות,  חג  לאחר  ובלילה. 
המכינה לסדרת ניווטים בגבעות גורל, בדרום הארץ. את הניווטים 
מובילים בוגרי 'בני דוד' שסיימו את שירותם הצבאי, והם מלמדים 
את התלמידים למצוא את דרכם בלילה בעזרת הכרת השטח והכנה 

נכונה, ציוד מתאים וקצת כוכבים. �

בשעה טובה נחנך 
בתחילת זמן אלול 

מבנה האגף הצפוני 
של הפנימייה, שבו 
מתגוררים תלמידי 
הישיבה הגבוהה. 

72 התלמידים נהנים 
ממיטה חמה ומתנאי 

מגורים נוחים. 
קבעו מזוזות 
הרב אלי סדן, 

הרב יהודה סדן, 
הרב עקיבא 

והרב אליעזר קשתיאל, 
וכן תלמידים שהגיעו 
והצטרפו לשמחה. �

קובעים מזוזה באגף הצפוני של הפנימייה

בין  משחק  נערך  תפוח  ביישוב 
אליצור  הכדורסל  קבוצת  שחקני 
שומרון ובין שחקניה הוותיקים של 
המשחק  אביב.  תל  מכבי  קבוצת 
הי"ד,  רוזנפלד  מלאכי  לזכר  נערך 
כדורסל  משחק  לאחר  שנרצח 
לביתו  בדרכו  בעלי,  שהתקיים 
בכוכב השחר. את קבוצת הכדורסל 

אליצור שומרון מוביל בוגר מחזור 
ט' דודי הרשקוביץ, ולצדו משחקים 
המשחק  לאחר  בוגרים.  שני  עוד 
התקלחו השחקנים בחדרי מדרשת 
מלווה  בסעודת  ונפרדו  דניאלי 
של  האוכל  בחדר  חגיגית  מלכה 

המדרשה. �

ותיקי מכבי תל אביב מתארחים
במדרשת דניאלי בתפוח
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יצאו  התלמידים  לאומיות.  במשימות  משתתפים  דוד‘  ‘בני  תלמידי 
תלמידינו  צוף.  נווה  ביישוב  שהייתה  הגדולה  השרפה  לנפגעי  לסייע 
מה  את  להוציא  נשרף  שביתן  למשפחות  וסייעו  שעות  במשך  עבדו 
מחדש.  לבנותו  להתחיל  שיוכלו  כדי  השרפה  לאחר  מהבית  שנותר 
עוד קבוצת תלמידים עסקה בגיזום עצים שרופים ובהרחקתם מבתי 
היישוב. התושבים קיבלו באהבה רבה את העזרה והודו לתלמידים על 
גם בשיקום היערות  לסייע  ימשיכו  התנדבותם למשימה. התלמידים 

שנשרפו ברחבי הארץ. �

מסייעים לנפגעי השרפה

שנת  נפתחה  טובה  בשעה 
'בני  בשלוחת  הלימודים 
 56 עם  אפרים  במעלה  דוד' 
השישי  מימי  באחד  תלמידים. 
היכרות  לסיור  התלמידים  יצאו 
את  להכיר  כדי  באזור  מעמיק 
תושבי הבקעה, ותיקים וחדשים.
חילוני  יישוב  ביפית,  נפתח  הסיור 
נסעו  ומשם  מצרפת,  עולים  של 
עין   – האזורי  למעיין  התלמידים 
גבול  על  ממש  השוכן   – סוכות 
והתרעננות  שחייה  לאחר  ירדן. 
נפגשו התלמידים עם ישראל נדיבי, 
וראש  הוותיקים  הבקעה  מתושבי 
האריזה  בבית  הראשון.  המועצה 
התלמידים  צפו  תומר  במושב 
במקום  כי  ושמעו  תמרים  במיון 
תמרים  טון  כ־2,300  ממיינים 
בשנה, ומשווקים אותם בכל רחבי 
החיים  למוסלמים  )בעיקר  העולם 
סגולת  על  לשאלתנו  באירופה...(. 

בעין  פרותיה  הנותנת  הארץ 
של  שמו  זה  )כן,  תומר  ענה  יפה 
שהתמרים  האריזה(,  בית  מנהל 
הישראליים מניבים פי שניים מעצי 
התמר של הערבים, הגדלים בסמוך. 
ליישוב  התלמידים  עלו  מתומר 
לאנדרטת  המשיכו  ומשם  גיתית, 
על  קצר  להסבר  האזינו  המערה, 
אלון'  'תכנית  ועל  המרדפים'  'ארץ 
וחברה  דת  צבא,  על  ולשיחה 
לויוס.  אופיר  הבקעה  מח"ט  מפי 
חובת  על  ממנו  שמעו  התלמידים 
האחריות של מפקדים ושל אנשים 
מעורבים  להיות  הצורך  ועל  בכלל 
שהחברה  בתהליכים  פעילים 
הבינו  לסיכום  עוברת.  הישראלית 
התלמידים שיש בבקעה הרבה מה 
בה  ושיש  להפריח,  ומה  לעשות 
גם הרבה אנשים טובים השותפים 
הארץ  יישוב  של  הגדולה  למצווה 
והפרחתה מתוך אחווה ושיתוף. �

פותחים שנה בשלוחת מעלה אפרים

סגן שי וולשטיין הי"ד, בוגר מחזור 
נפל בקרב  'בני דוד' מחדרה,  ג' של 
בלבנון בתשנ"ד )1994( ליד הבופור. 
בחודש מרחשוון הכניסה משפחתו 
הכנסת  לבית  לזכרו  תורה  ספר 

'שלום ישראל', הקרוי על שמו.
בוגרי  השתתפו  ובטקס  בתהלוכה 
ותלמידי  דוד'  'בני  של  ג'  מחזור 

לרוקדים  הצטרפו  והם  המכינה, 
אמר  סדן  הרב  התורה.  ספר  עם 
בדבריו: "כתיבת ספר תורה תובעת 
החיים  מפעל  את  להמשיך  מאתנו 
אישיות  בעל  היה  שי  הנפטר.  של 
ועצמת  שקטה  מנהיגות  מיוחדת, 
רבים  דברים  הוביל  והוא  חיים, 

בחייו הקצרים". �

הכנסת ספר תורה לזכרו של שי וולשטיין 

בני דוד!תמידבני דוד...פעם נשמח מאוד לראותכם,
צוות בני דוד  |  נא הזדרזו  להרשם:
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מכינה ישיבתית לצה“ל
The Military Yeshiva

Academy of Israel

ישיבה לבוגרי צבא
 Yeshiva for

Discharged Soldiers

ישיבה גבוהה
Advanced
Yeshiva 

שלוחת מעלה אפרים
Maale Efraim

Branch

מדרשה לבנות דניאלי
Midreshet  Danieli
for Young Women

לבוגרינו היקרים

תוכנית היום:

התכנסות וכיבוד קל  09:30
]wazeבאולם בוגרי צבא ]בני דוד ב  

פעילות היכרות  
דברי פתיחה הרב אלי סדן  10:00

לימוד אבות ובנות  10:30
שיעור סיכום הרב אייל קהלני  11:15

סרטון על 'בני דוד'  11:45
נסיעה למדרשת דניאלי בתפוח  12:00
שיחה עם הרבנית שילת קהלני  12:15

]האבות מתפללים מנחה[  
ארוחת צהריים  12:45

פעילות חוויתית משותפת לאבות והבנות  13:30
הפתעה!  15:00

]להביא פנסים ובגדים שאפשר ללכלך[  
דברי סיכום עם הרב יגאל וחלוקת שי  16:30

סיום  17:00

http://www.bneidavid.org/Web/He/news/4458.aspx

יום בת מצווה
בוגרי בני דוד ]מס'2[ זאת חנוכה 1.1

אנו מזמינים אתכם
עם בנותכם בנות המצווה

ליום משמעותי וחוויתי
במוסדות בני דוד - ֵעִלי
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קהילות רבות מעבר לים מחפשות 
תורת  את  להן  שיביאו  שליחים 
של  גדולה  ורוח  ישראל  ארץ 
ומדינה.  בתורה  בעם,  אמונה 
מתמודד  מציון'  'תורה  ארגון 
שליחים  ושולח  המשימה  עם 
רווקים ונשואים לקהילות ברחבי 
יצאו  כבר  בוגרים מספר  העולם. 
מתחילים  אלו  ובימים  למשימה, 
לאתר מועמדים שיצאו למשימה 

בשנת הלימודים הבאה. 
כעת שנמצא  דוד'  'בני  בוגר 
בשליחות בממפיס, טנסי, ארצות 
השליחות  "תמיד  מספר:  הברית, 
העולם  מכל  יהודים  עם  והקשר 
הקשר  גם  זה  אולי  אותי;  משכו 
אבל  לדבר,  לי  שיש  המשפחתי 
חשוב  שזה  ברור  לי  היה  בגדול 
והרגשתי שיש לי היכולות והרצון 
ואם  הזאת,  למשימה  הנדרשים 
לתכנית  ומתאים  מסוגל  אדם 
משהו  שזה  חושב  אני  כזאת, 
כל  ברצינות.  לשקול  צריך  שהוא 
לגעת  מצליח  שלו  באופיו  אחד 
ואני  בשליחות,  שונים  באנשים 
אחד  כל  של  שהתרומה  חושב 
של  מהתרומה  שונה  בשליחות 
מישהו אחר. כל אחד בא ו'תוקף' 
בזכות  אחר  מכיוון  המטרה  את 

אופיו וכישוריו. 
"אני חושב שיש אנשים בשליחות 
שאני ספציפית הצלחתי להתחבר 
לעם  קשרם  את  ולחזק  אליהם 

ואדם  ישראל,  ולמדינת  היהודי 
אחר לא היה מצליח ליצור קשר 
 – להפך  וכן  ההם,  האנשים  עם 
קשה  לי  שהיה  אנשים  הרבה  יש 
היו  ב"ה  אבל  קשר,  אתם  ליצור 
את  ליצור  שהצליחו  אחרים 

החיבור הנכון אתם. 
"אני חושב שחשוב מאוד שסגנון 
האנשים שיוצאים מבתי המדרש 
יהודיות  לקהילות  יגיע  עלי  של 
בעולם. זה סגנון אחר של אנשים 
שמוציאים  המדרש  בתי  משאר 
וישראליות  אווירה  יש  שליחים. 
שחשוב  'עלי'  של  מיוחדת 
אתה  תיפגש  הגולה  שיהדות 
הישראלית  החברה  מה  ותבין 
תורני  אדם  ומיהו  כאן  מייצרת 
אידאולוגיה  חדור  ישראלי  ארץ 
ספק,  ללא  חשוב  זה  ומוטיבציה. 
ואני חושב שהמספר הנוכחי של 
בחורים מעלי שיוצאים לשליחות 
של  לאיכויות  ביחס  נמוך  הוא 
האנשים שנמצאים במוסדות של 

'בני דוד'. 
מיוחדת  חוויה  ספק  ללא  "זאת 
מהחיים  שלמה  שנה  ומאתגרת, 
אם לא יותר, אך היא חוויה חד־
שמביאה  ומשמעותית  פעמית 

המון סיפוק ושמחה". �
עוד פרטים אפשר למצוא 

באתר 'תורה מציון':
www.torahmitzion.org

ואצל יואב: 052-8109583.

מפיצים תורה וציונות מעבר לים – תורה מציון

ליווי חיילים –
סגירת מעגל ראשון

את בוגרי מחזור כ"ד, שהתגייסו 
לפני שלוש שנים, התחלנו ללוות 
מהגיוס ומהטירונות דרך קורסי 

הפיקוד והמשכנו באימונים 
ובתעסוקה המבצעית – ועד 

לשחרור. בקיץ האחרון השתחררו 
מרבית החיילים. לשמחתנו, יותר 

מ־30 משתחררים חזרו ללמוד 
אחרי הצבא; רובם בבית המדרש 

לבוגרי צבא בעלי. עוד כ־50 קצינים 
ואנשי קבע ממשיכים בשירות, ואנו 

ממשיכים לשמור עמם על קשר, 
מוסיפים להגיע לאירועים מיוחדים 

ובמרחשוון עלינו לצפון לסיום 
מסלול של אגוז. אורחים מיוחדים 

הגיעו אתנו – השף והשפית של 
'בני דוד' צורי ועליזה דניאל, שבאו 

ללוות את בנם מלאכי בסיום המסע 
המפרך של העלייה לחרמון. עם 

מלאכי סיימו את המסלול באגוז 
עוד ארבעה בוגרים ובימים אלו הם 

מצטרפים ללוחמים. �

כנס משתחררים
נערכים לקליטת מחזור כ"ה, 
שהחלוץ שלו כבר הטיל עוגן 

בבית המדרש. ביום חמישי כ"א 
בטבת )19 בינואר( יתקיים כנס 

משתחררים ערכי המיועד לבוגרי 
מכינות דתיות, ובסופו יעביר שיעור 

הרב אוהד תירוש, ראש הישיבה 
לבוגרי צבא. �

בתי המדרש לחיילים
ממשיכים – ובגדול 

בכל יום שישי הרב פנחס עציון 
מעביר שיעור לחיילים בישיבה 

התיכונית בגבעת שמואל, ואחר 
כך בשוק מחנה יהודה בירושלים. 

במוצאי שבתות מתקיימים 
שיעורים קבועים בגבעת שמואל 

עם מיטב הרבנים; מוזמנים להגיע 
בשמחה ולהביא חברים. פרטים 

ושעות מדויקות נפרסם בקבוצות 
ובפייסבוק; אפשר להתעדכן גם 

אצל הרכזים. �

יום בת המצווה השני
יוצא לדרך!

ביום ראשון ג' בטבת, 'זאת חנוכה' 
)1 בינואר(, נקיים יום בת מצווה 

לבוגרים ולבנותיהם. אנו מזמינים 
את הבוגרים ליום מיוחד במינו, 

שבו ניתנת להם הזדמנות לחזור 
עם הבנות לבית המדרש ולרבנים, 

ללמוד יחד ולצאת למשימות 
חווייתיות מאלפות בעלי ובמדרשת 
דניאלי בתפוח. בואו בשמחה! �

לילה לבן עם המכינה
אנו מזמינים את משפחות הבוגרים 

לחוויה משמעותית עם תלמידי 
המכינה בנר שלישי )26–27 

בדצמבר(. הערב יתחיל במסיבת 
חנוכה בעלי, ובהמשך יהיו הרצאות 

של גרשון בר כוכבא, עלייה 
לירושלים, סיור בעיר דוד ותפילת 

ותיקין בכותל. מומלץ בחום, 
תשאלו את מי שהגיע למצדה 

בשנה שעברה... פרטים בפייסבוק 
ובאתר. �

מג"ד הנח'"ל החרדי
מסיים מסכת עם חייליו

תוך כדי השירות
סא"ל אורי לוי, מג"ד הנח"ל החרדי 
ובוגר 'בני דוד', סיים מסכת לכבוד 

יום השנה לאמו ז"ל. את הסיום ערך 
לוי עם חייליו, חיילי הנח"ל החרדי 

בבסיס ליד שילה. אנו מאחלים 
לאורי המשך הצלחה בתפקידיו 

והמשך לימוד מסכתות נוספות. �

פעילות חורף תשע"ז

בוגר יקר!
אמנם את הלימודים במכינה כבר סיימת לפני מספר 
להישאר  מאוד  לנו  חשוב  עכשיו,  דווקא  אך  שנים, 
לבעור  ממשיכה  בחזה  אז  שנדלקה  האש  בקשר. 
אירועים  מגוון  להלן  אותה...  ללבות  כדאי  פעם  ומידי 
בעלי,  במכינה  יהיו  חלקם  דוד,  בני  לבוגרי  המיועדים 
וחלקם  ארצנו  ברחבי  הצעירים  החבר'ה  עם  חלקם 
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 הבקעה
Jordan Valley

Branch
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הצטרפו לפעילויות ושמרו על קשר

יום חמישי ג׳ ניסן
30.3.17 - בית חיבה ירושלים

ערב לימוד
לקראת
פסח

יום חמישי י"ג בשבט, 9.2.17
ביהכ״נ היכל חיים - רמת אביב

ערב לימוד
לקראת

ט"ו בשבט

יום חמישי תענית אסתר
י"א אדר 9.3.17

בישיבה לבוגרי צבא

ערב עיון
לקראת

פורים

יום ראשון ג' בטבת
זאת חנוכה, 1.1.17

יום בת מצווה )2( בֵעִלי
ובמדרשת דניאלי 

מפגש חוויתי
של האבות

ובנות המצווה

בס"ד א׳ כסלו תשע"ז

עם הבוגריםקשר
יום חמישי כ"ב בכסלו,

22.12.16, בישיבה לבוגרי צבא

ערב לימוד
לקראת
מסע לילי בעיר דודחנוכה

ותפילת ותיקין בכותל

יום שני, נר שלישי של חנוכה
אור לכ"ז כסלו, 26-27.12.16

לילה לבן עם המכינה
מסיבת חנוכה, הרצאות 

מרתקות של גרשון בר כוכבא
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ניצחון אמתי
לפי המחשבה הרווחת, משמעות המילה 'לנצח' 
היא להביס ולמחוק את הכוח המתנגד, או לכל 
הפחות להסתפק בהישרדות כלשהי. אך לא כן; 
הוא  אמתי  שניצחון  תגלה  עמוקה  התבוננות 
דבר אחר לגמרי, ואולי ההפך מכך. ניצחון שלם 
מושג כאשר הכוח המתנגד אל המנצח נרתם אל 

נקודת הטוב. 
תזמורת.  על  למנצח  הדבר  את  להמשיל  אפשר 
מנצח טוב יודע לשלוט בכל הכלים במקביל; הוא 
יודע לתזמן כל כלי על פי תכונתו בהתאם לראוי 
לו ולשאר הכלים בכלל, ומתוך התפיסה הכוללת 
המנצח מצליח ליצור הרמוניה בין כל הכישרונות 
הוא  וכך  ומדויקת.  הרמונית  אחת  מנגינה  לכדי 
עם  נפגש  הוא  כאשר  האמתי,  המנצח  בנמשל, 
כוח המתנגד לו, הוא מצליח לגייס ולרתום אותו 
באופן  אותו  ממקם  הוא  האישיות.  למטרותיו 

יעיל. 
המצריכה  פעולה  זאת  פשוט,  מעשה  זה  אין 
את  מניע  מה  לברר  צריך  ודיוק.  רבה  מחשבה 
האויב, מהי נקודת החוזק שלו – ולהצליח לאמץ 
אותה. זהו מאבק מסוג אחר, שבו אין מבקשים 

לשבור את העצמה אלא לגייס אותה.
לכך  דוגמה  המשמשת  המופת  מדמויות  אחת 
היא בניהו בן יהוידע, שהיה מגיבורי דוד המלך1, 
ִאיׁש  ֶאת  ִהָּכה  "ְוהּוא  פעלים:  רב  חיל  איש  בן 
ִמְצִרי ִאיׁש ַמְרֶאה ּוְבַיד ַהִּמְצִרי ֲחִנית" )שמואל ב כג, 
כא(. בספר שמואל מסופר שבניהו הותקף על ידי 

איש מצרי גדול ממדים בעל מראה מאיים בשעה 
התגובה  הגנה.  אמצעי  שום  ללא  לבדו,  שהיה 
או  לברוח  היא  כזה  במקרה  אדם  מכל  המצופה 
החנית,  את  ולשבור  אינסטינקט  מתוך  לפעול 
ֶאת  "ַוִּיְגזֹל  אך בניהו בוחר להגיב אחרת לגמרי: 
ַהֲחִנית ִמַּיד ַהִּמְצִרי ַוַּיַהְרֵגהּו ַּבֲחִניתֹו" )שם(. בניהו 
לוקח את נקודת הכוח של האויב ומפנה אותה 
הניצחון  אל  כיוון  וקריאת  סמל  וזהו  לטובתו, 

השלם.
לא רק גיבור מלחמה היה, אלא נוסף על כך ואולי 
בעיקר – תלמיד חכם, ראש הסנהדרין וגדול הדור, 
עד שאמרו עליו בגמרא: "שלא הניח כמותו לא 

במקדש ראשון ולא במקדש שני" )ברכות יח, ע"ב(.
הקב"ה  הפרטי,  במישור  כמו  הלאומי  במישור 
לא  שמטרתם  והתמודדויות  מאבקים  לנו  מזמן 
לשרוד או לחסל את הכוח המתנגד אלא לסמן 
לנו עצמה שעדיין לא השכלנו להשתמש בה, כוח 
על  הקב"ה,  כראוי.  ניצלנו  שלא  נוספים  ותכונה 
מאלץ  אף  ולפעמים  אותנו  מעורר  המאבק,  ידי 

אותנו לבנות קומה חדשה ושלמה יותר.

התכונה היוונית
שהניצחון  מסביר  מצוה'  'נר בספרו  המהר"ל 
החיילים  במספר  נמדד  לא  היוונים  על  האמתי 

בעיקר  ואולי  בנוסף  גם  אלא  היה,  מלחמה  גיבור  רק  לא   .1
עליו  אמרה  עד  הדור,  וגדול  הסנהדרין  ראש  חכם,  תלמיד   -
ולא  ראשון  במקדש  לא  כמותו  הניח  ״שלא  בברכות  הגמרא 

במקדש שני )יח, ע״ב(

העצמה  מקור  בפענוח  אלא  הרגו  שהמכבים 
היוונית. בירור שורש הכוח של ישות זו והוצאתו 
מן הטומאה אל הקדושה ומהרע אל הטוב הוא 
ועם  בפרט,  המכבים  לעשות  שנדרשו  התהליך 
נמשך  יוון  בתרבות  שלנו  המאבק  בכלל.  ישראל 
עד היום, 'בימים ההם בזמן הזה' – גם בימינו יש 
עצמה יוונית, יש מסר משמעותי שחשוב שנגייס 
לתזמורת שלנו. מהי אותה תכונת חוזק של יוון? 
צריכים  שאנו  היוונית  בתרבות  יש  כוח  איזה 

לרתום לטובתנו?
בספר דניאל2 מובא חלום, מחזה שדניאל רואה. 
זו  שונות  וכולן  הים  מן  עולות  חיות  ארבע 
משל  הן  החיות  ארבע  ובתכונתן.  בצורתן  מזו 
את  לשעבד  העתידות  המלכויות  לארבעת 
יוון ורומא, ובתיאור כל חיה  ישראל: בבל, פרס, 
וחיה בחלומו דניאל עומד על הנקודה המהותית 

שבכל מלכות ותרבות.
בחלומו של דניאל יוון נמשלת לנמר, ועל תכונתו 
ֵּתיָמא  ֶבן  "ְיהּוָדה  כך:  במשנה  נאמר  הנמר  של 
ְוִגּבֹור  ַּכְצִבי  ְוָרץ  ַּכֶּנֶׁשר  ְוַקל  ַּכָּנֵמר  ַעז  ֱהֵוי  אֹוֵמר 

ָּכֲאִרי ַלֲעׂשֹות ְרצֹון ָאִביָך ֶׁשַּבָּׁשָמִים" )אבות ה, כ(.
במילים  העזות  העזות.  מידות  מיוחסת  לנמר 
)שם(.  ְלֵגיִהָּנם"  ָּפִנים  "ַעז  חוצפה,  היא  אחרות 
קטן  בין  להבחין  מסוגל  שאינו  מי  נקרא  חצוף 
הבדל  שיש  פער,  שיש  לב  שם  שאינו  מי  לגדול, 
נובעת  עזותו  החצוף  אצל  שונות.  מדרגות  בין 
וחשוב  שגדול  מישהו  שאין  ממחשבה  מיוהרה, 
ואחיזה  השגה  בר  לא  שהוא  דבר  שאין  ממנו, 
מפני  מצח  עזות  גם  נקראת  החוצפה  בעבורו. 

שהיא עיוות במחשבה, בתפיסה. 
עוזיה המלך3, ששמו מרמז עליו, היה מלך שעשה 
נפל  לבסוף  אך  ביותר  ונועזים  טובים  מהלכים 
בחטא היוהרה: "ּוְכֶחְזָקתֹו ָּגַבּה ִלּבֹו ַעד ְלַהְׁשִחית 
ַוִּיְמַעל ַּבה' אלקיו ַוָּיבֹא ֶאל ֵהיָכל ה' ְלַהְקִטיר ַעל 
ִמְזַּבח ַהְּקֹטֶֹרת" )דברי הימים ב כו, טז(. עוזיה אינו מוכן 
להשלים עם העובדה שיש משהו גדול ממנו, אין 
הוא מסתפק בחיזוק ממלכתו אלא דורש גם את 
"ַוַּיַעְמדּו  אותו:  מזהירים  הכהנים  הכהונה.  כתר 
ַעל ֻעִזָּיהּו ַהֶּמֶלְך ַוּיֹאְמרּו לֹו ֹלא ְלָך ֻעִזָּיהּו ְלַהְקִטיר 
ַלה'" )שם , יח(, אך הוא אינו נשמע להם, ובכל זאת 
נכנס ומקטיר את הקטורת. ומיד "ְוַהָּצַרַעת ָזְרָחה 
מחשבותיו"  רוע  על  "לסימן   – יט(  )שם,  ְּבִמְצחֹו" 

)מלבי"ם שם(.

הנמר בטבע שונה מאוד מהאריה. אין הוא גדול 
וחזק כמו האריה, אין לו תכונה פיזית המקנה לו 
תכונת  הוא  אותו  שמייחד  הדבר  מסוים;  יתרון 
התעוזה. הנמר משיג את טרפו על ידי מארבים, 
יודע  וברגע המתאים  בין השיחים  הוא מתחבא 
ומהירות  גדולות  חיות  אף  ולהפתיע  להסתער 
ההפתעה  אלמנט  את  לנצל  יודע  הוא  ממנו. 
ומצליח בשיטתו להתגבר על הקשיים הטכניים 

כדי להשיג את מבוקשו.
תעוזה,  הוא  שאפיונה  אימפריה  היא  יוון 

2. פרק ז׳.

3. מלכים ב׳ טו, ה. 

גדול ממני' או ש'אין ארץ  המחשבה ש'אין דבר 
פיתחה תפיסות חדשות  יוון  לי'.  שייכת  שאינה 
והישגיות.  תחרותיות  של  תכונות  הנושאות 
לומר  נחקרו,  שטרם  נושאים  לחקור  העזו  הם 
גם  ברורות  קביעות  ולקבוע  נועזות  אמירות 
כשהדברים עוד לא התבררו עד תומם. החכמה 
שיכול  מה  כל  את  בשיטתיות  שללה  היוונית 
עד  ונלחמה  תפיסתה  על  מאיים  גורם  לשמש 
השכלית  להשגה  מעל  שהוא  דבר  בכל  חורמה 
האנושית, כגון הנבואה. הכלל חייב להיות בגובה 
יוון מתוארת בתפילה כתרבות  השכל והעיניים. 
הפורצת – "פרצו חומות מגדליי", החייבת לפרוץ 
את  גם  כמו  מבינה,  היא  שאין  מה  את  ולהרוס 

חומות הקודש המאיימות על תעוזתה.
מעבר  נמצאים  והנבואה  השכינה  הקודש, 
לדכא,  היוונים  רצו  ואותם  השכלית,  לתפיסה 
ממני  גדול  משהו  ש'יש  לכך  סימן  זה  אחרת 
שאיני מסוגל להתמודד אתו'. על כך אומר יהודה 
שהוא  משום  לגיהינום,  הפנים  שעז  תימא  בן 
כופר בעצם העובדה שיש גודל, שיש משהו נשגב 
ונסתר ממנו – "אמר ר' יצחק לא חרבה ירושלים 

אלא בשביל שהושוו קטן וגדול" )שבת קיט ע"ב(.

הניצחון על יוון – 
לעשות רצון אביך שבשמים

תימא,  בן  יהודה  לנו  אומר  יוון,  את  לנצח  כדי 
כנמר, אך בשביל משהו אחר  עזים  להיות  צריך 
תרבות  כנגד  ַּבָּׁשָמִים".  ֶשׁ ָאִביָך  ְרצֹון  "ַלֲעׂשֹות   –
בשכל  להבין  שאי-אפשר  מה  שכל  שאומרת 
המתעלמת  המגמה  כנגד  קיים,  אינו  ובחוש 
"ישראל עזים  מהגודל, עלינו להיות עזים כנמר, 
שאין  לחשוב  במקום  ע"ב(.  כה  )ביצה  שבאומות" 
גודל אנו נאמר הפוך – "אבינו שבשמים", יש לנו 
אבא במקום העליון ביותר, יש גודל אלוקי עצום 

ואנחנו מטפסים אליו. 
שמשימות  שאומרת  תפיסה  זו  כנמר  עז  להיות 
גדולות אינן מרפות את ידינו. יש אנשים גדולים 
ויש לנו תורה גדולה ואנחנו מעזים לטפס לשם, 
להגיע להשגתה. נכון שאנחנו קטנים ויש דברים 
העזות  את  רותמים  אנחנו  אבל  מאתנו,  גדלים 
הקשים,  ליעדים  גם  לטפס  ביכולתנו  ומאמינים 
להיות  צריך  להשגה.  ניתנים  בלתי  הנראים 
אמיצים ולא להקשיב לקולות פנימיים וחיצוניים 
המרפים את ידינו. אסור ליבוש מפני המלעיגים. 
מי שלא יעז, לא יגיע לדברים גדולים. המעז יודע 
את מקומו ולכן יש לו גם לאן לשאוף. אסור לנו 
המעז  מעצמנו,  גבוהות  דרישות  לדרוש  לפחד 

מנצח.
להעז.  לפחד  שאסור  אותנו  ללמד  בא  חנוכה 
ה'  בעבודת  גדולות  דרישות  לדרוש  צריך 
כאלה  ה'.  ובאהבת  בחסד  המידות,  ובתיקון 
היו  כשהסיכויים  וגם  נמרים,  החשמונאים,  היו 
לרעתם הם לא ויתרו. זאת הייתה האסטרטגיה 
הנמר'  'כוח  את  לקח  הוא  המכבי,  יהודה  של 
על  האמתי  הניצחון  זה  בו;  והשתמש  יוון  של 

היוונים.

חנוכה - ַהִּנָּצחֹון ָהֲאִמִּתי
 הרב אליעזר קשתיאל – ראש ׳הישיבה לבוגרי צבא׳ ו׳מדרשת דניאלי׳
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 27( בתשרי  כ"ה  חמישי  ביום 
יום  עוד  התקיים  באוקטובר( 

סיור לתלמידי 'חי רועי'.
החקלאות  במשרד  החל  היום 
אליהו,  בן  שלמה  מר  דגן.  בבית 
פרס  החקלאות,  משרד  מנכ"ל 
דרכו  את  התלמידים  לפני 
ישראל  מדינת  על  להשפיע 
בכמה  נגע  אליהו  בן  ולחזקה. 
תובנות שלו כמנהל בכיר: הדרך 
לקבלת החלטות, ניהול זמן נכון 
הרב  אביו,  על  סיפורים  וכמובן 
מרדכי אליהו זצ"ל. ישי גוטויליג, 
בוגר מחזור ט״ו ובוגר תכנית 'חי 
בכיר  עוזר  כיום  המשמש  רועי' 
למנכ"ל, דיבר בקצרה על החוויה 
במרחב  העבודה  של  האישית 
בתעשייה  הסיור  את  הציבורי. 
דוד'  'בני  בוגר  הוביל  האווירית 
ממחזור י' עמית שוולב. בתחילת 
הביקור נפגשו העמיתים עם גב' 
לקבוצה  ערכה  והיא  כהן,  לאה 
התעשייה  חטיבות  עם  היכרות 
האווירית ופרסה את אפשרויות 

בביקור  לסטודנטים.  התעסוקה 
הסייבר  של  השליטה  במרכז 
ודרכי  הסייבר  אתגר  הוצגו 
בהאנגר  עמו.  ההתמודדות 
מכל  טייס,  ללא  המטוסים 
הגדלים והסוגים, הוצגו היכולות 
בתחום  ישראל  מדינת  של 
הבלתי  הטיס  וכלי  המזל"טים 
קיבלה  והקבוצה  מאוישים, 
במרכז  החלל  מחטיבת  טעימה 
עמוס.  לווייני  על  השליטה 
בהכרה  מהסיור  יצאו  העמיתים 
בתעשייה  גדולה  עצמה  שיש 
למוחות  מצפה  והיא  האווירית, 
סיימנו  בה.  שישתלבו  ולכוחות 
את יום העיון בשיחה של מנכ"ל 
תכנית 'מעוז' מר יואב הלר. הוא 
לפני הקבוצה את החברה  ניתח 
ודיבר  מורכבותה  על  בישראל 
על הצורך להפנים כי שום מגזר 
לא  כנראה  הישראלית  בחברה 
צריך  ולכן  הקרוב,  בזמן  ייעלם 
לשלב ידיים ולעבוד יחד לקידום 

מדינת ישראל. �

עמיתי תכנית 'חי רועי' במפגש
עם מנכ"לים ובסיור בתעשייה האווירית
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שובר השתתפות בהגרלת 'בני דוד' לכב' בני דוד, מכינה ישיבתית לצה"ל —
ברצוני להיות שותף בבניית המכינה ע"ס: )סמן א(

שם משפחה ופרטי

עיר  . מס'   רח'  

נייד טלפון   מיקוד   

דוא"ל

חתימהתאריך
×

לאפשרות הנצחה או הקדשה ייחודית, ניתן לפנות לליאור:

liors@bneidavid.org • 050-8849100

"והאבן הזאת אשר שמתי למצבה יהיה בית אלוקים"
"והקימותי את הדבר הטוב אשר דיברתי אל בית ישראל"

)בראשית כח, כב / ירמיהו לג, יד(

בימים אלו, התחלנו את הבנייה. אנו 
קוראים לכם להיות שותפים בבניין 
המכינה. במבנה המכינה יהיו אולם 

לימוד מרכזי, בית מדרש וחדר זיכרון, 
חדר לימוד, חדרי ר"מים וכיתות.

כל אחד יכול להיות שותף בתרומה 
חודשית או חד-פעמית, ולסייע 

לבנות את המכינה.
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@

מכינת 'בני דוד' הוקמה בשנת 
תשמ"ח, לפני 29 שנה.
במכינה לומדים כיום כ-260 בחורים 
בשנה א׳ ו-ב׳, מחזורים כ״ח-כ״ט. 
המכינה הוקמה במבנה תעשייה, 
והוא הורחב בכל כמה שנים. לפני 
כשנתיים נעשה המבנה צר מלהכיל 
את התלמידים, ותלמידי המכינה 
עברו ללמוד בחדר האוכל, אך גם בו 
הצפיפות רבה.
אנו מקווים לגייס את המשאבים 
הדרושים ולסיים את מבנה המכינה 
לרגל שנת ה-30 למכינת 'בני דוד'.

זה הזמן
לבנות
מכינה!

בני דוד  עלי  |  6 חדשות


