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

בניין המכינה מתקדם בקצב; השלד 
מקווים  ואנו  סיום  לקראת  עומד 
השלד  יושלם  הפסח  חג  שלקראת 
חיפוי  לעבודות  וניכנס  הגג  של 

האבן, הפנים והגמר.
להשלים  כדי  במרץ  עובד  הקבלן 
לתחילת  עד  המכינה  קמפוס  את 

בונים בית קבע למכינה 
 לקראת השנה ה־30

השנה   – תשע"ח  הלימודים  שנת 
סדן  הרב  המכינה.  להקמת  ה־30 
לבחירת  המתכננים  צוות  עם  יצא 
וכל  והצבעים,  החיפוי  הריצוף, 
בתהליך  נמצאים  הגמר  חומרי 
מתקדם  המשאבים  גיוס  גם  ייצור. 
ידידים, הורים  ובעזרת  בימים אלו, 

 50% לגיוס  אנו מתקרבים  ובוגרים 
מעלות המיזם וממשיכים במאמצי 
גיוס התקציב הנדרש לגמר המבנה, 
הפיתוח  ועבודות  הציוד  רכישת 
לעזרתכם  זקוקים  אנו  והתשתית. 
לאתר  היכנסו  אנא  המיזם;  לסיום 

האינטרנט של 'בני דוד'. �

האחרונים  השבועות  אירועי 
הסערה  לעין  אותנו  שהעיפו 
על  לחזור  אותנו  מחייבים 
כי הגענו למקום שלא  הראשונות, 
רוצה  אני  כלל.  אליו  להגיע  תכננו 
לחזור על היסודות בבירור ולהגדיר 
שנה   30 לפני  מטרותינו:  את 
שצעירי  שראינו  מפני  לדרך  יצאנו 
לשרת  מתקשים  הדתית  הציונות 
ולשמור על  במערכות של המדינה 
כדי  לדרך  יצאנו  הדתית.  זהותם 
הדתית  הציונות  צעירי  את  לעודד 
בכל  אחריות  ולקבל  להשתלב 
המערכות - בצבא, בשב“כ, במוסד 
ובמגזר הציבורי - בכל ההוויה של 
הנוער  בני  חששו  בעבר  המדינה. 
וחיפשו  להשתלב,  האיכותיים 

מסגרות שיאפשרו להם לשמור על 
זהותם הדתית.

היא  לעצמנו  שקבענו  השיטה 
את  לשנות  כדי  להילחם  שלא 
לעבוד  אלא  המדינה  של  פרצופה 
החוסן  את  לבנות  אחרת:  בדרך 
להשתלב  שנוכל  כדי  שלנו  הפנימי 
בתפיסה  הפועלות  במערכות 
לאבד  בלי  משלנו  שונה  תרבותית 
את העולם הפנימי שלנו. אני שמח 
הזאת;  במשימה  שהצלחנו  מאוד 
היום,  קל  ולא  אז  קל  היה  לא  זה 
עלינו;  שקיבלנו  המשימה  זו  אבל 
בשביל זה הקמנו את מוסדות ‘בני 
דוד’. בשנתיים האחרונות מתחולל 
ערער  אחד  שלרגע  תהליך  בצבא 
את האמון באפשרות הזאת. נראה 

שגורמים מחוץ לצבא זיהו שהצבא 
פני  את  לעצב  הנכונה  הזירה  הוא 
וכתוצאה  הישראלית,  החברה 
החלו תהליכים בתוך הצבא שגרמו 
לנו להרגיש מותקפים. המאבק על 
צריך  ישראל  מדינת  של  דמותה 
להתקיים בכנסת, בתקשורת ובבתי 
עסוקה  אינה  המכינה  המשפט. 
בחברה  תופעות  נגד  במלחמה 
תפקיד  יש  למכינה  הישראלית; 
הרוחנית  הקומה  את  לבנות  אחד: 
הבנות  ושל  במכינה  הבנים  של 
להשתלב  שיוכלו  כדי  במדרשה 
ההשתלבות  המדינה.  במערכות 
המשפט  בבתי  קלה;  איננה  הזאת 
כואבות  החלטות  הרבה  התקבלו 
שאנחנו מצרים עליהן, כמו החרבת 

עמונה והרס הבתים בעפרה. הרבה 
במערכת  עושה  שהצבא  החלטות 
הרבה  ויש  לנו,  כואבות  הצבאית 
שהן  הישראלית  בחברה  תופעות 
אבל  רוצים,  שהיינו  כמו  לא  ממש 
שלנו  הצבא  וזה  שלנו  העם  זה 
ישראל,  בעם  מאמינים  ואנחנו 
ורוצים  ובצבא  במדינה  מאמינים 
של  המדינה  זאת  פעולה.  לשתף 
ראשית צמיחת גאולתנו וזה הצבא 
שמגן על המדינה, ואנחנו עם כולם 

באהבה, באחווה, בשלום וברעות. 
שאנחנו  מה  את  לומר  נמשיך 
ונוסיף  ובידידות  בכבוד  חושבים 
במלאכתו  הקב“ה  עם  לפעול 

להביא את הגאולה השלמה. 
  לצפייה QR - מתוך שיחה של הרב סדן
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בחנוכה הופצה החוברת 
שכתב הרב סדן על 

התרבות הישראלית 
בעשרות אלפי עותקים 

בכל רחבי הארץ ובאתר 
האינטרנט של 'בני 

דוד'. בעקבות פניות 
של ידידינו ובסיוע 

אחד הידידים תורגמה 
החוברת לאנגלית, 

ובימים אלו היא תעלה 
לאתר שלנו באנגלית 

ותחולק לידידינו, 
והם יוכלו להכיר 

את אתגרי החברה 
הישראלית בדורנו. �

׳התרבות הישראלית׳
גם באנגלית

חג  בערב  שנערך  ההורים  ביום 
החנוכה נחנכה 'ספריית רונית' 
של  הקריאה  ספרי  ספריית   –
שהוקמה  דניאלי',  'מדרשת 
בסיוע ידידינו לזכרה של רונית 

לוינשטיין ז"ל.
ספרים  רונית'  ב'ספריית   
לרווחת  קריאה  ופינת  רבים 
האוכל  חדר  את  התלמידות. 
בתמונות  התלמידות  קישטו 
כתבו  בחרו,  שהן  ובפתגמים 
ירדו  שבט  בחודש  ואיירו. 
השנתי  לטיול  התלמידות 
המדריכה  בלי  לצערנו  באילת, 
בתאונת  שנפצעה  איילת, 
לטיול.  קודם  יומיים  דרכים 
רפואה  לאיילת  מאחלים  אנו 

במדרשת דניאלי זוכרים
את רונית לוינשטיין ז"ל 

שלמה והמשך החלמה מהירה. 
עשרות  הגיעו  החורף  בחודשי 
עם  היכרות  לימי  תלמידות 
שבת  והתקיימה  המדרשה 
להגיע  למעוניינות  היכרות 
המדרשה;  של  ג'  למחזור 
והמחזור  נמשכת  ההרשמה 

ממשיך להיבנות. �

מגיעים  תלמידים  עשרות  במרץ;  ללמוד  ממשיכים  הבקעה  בשלוחת 
לשבוע ישיבה ומחזור ג' הולך ונבנה.

בכפר'  'לגור  חברת  עם  התלמידים  בידי  נבנתה  חדשה  פרגולה 
התלמידים  המוזיקה  בחדר  המוצלת.  מהפינה  נהנים  והתלמידים 
אירועי  ובשאר  הפורים  במסיבת  שמח  לעשות  להתכונן  ממשיכים 
השלוחה. טיולים רבים נערכו במהלך זמן החורף – במיוחד בימי שישי 
– צעדה ממעלה אפרים לאיתמר, שבת בצפת, טיול לבקעת הורקניה 

ולמצוק ההעתקים, סיור בתל אביב ועוד. �

מגבירים את השמחה בבקעה

מ־30  יותר  הגיעו  חנוכה'  ב'זאת 
בוגרי 'בני דוד' עם בנותיהם שהגיעו 
שאורגן  מצווה  בת  ליום  למצוות 
במפגש  החל  היום  בעבורן.  במיוחד 
סדן  אלי  הרב  עם  ושיחה  היכרות 
ונמשך בלימוד בנות ואבות ובשיעור 
סיכום שנתן הרב אייל קהלני. הבנות 
צהריים  לארוחת  לתפוח  הגיעו 
עם  ולמפגש  דניאלי'  ב'מדרשת 
הרבנית קהלני. פעילות מיוחדת עם 

האבות נערכה בשיתוף צוות הדרכה 
ועם  הארץ  עם  להיכרות  קק"ל  של 
יישוביה, ולסיום יצאו הבנות למסע 
נטיפים  למערת   – האדמה  בבטן 
מיוחדת – ובסיום המסלול קיבלו שי 
המצווה.  בת  לרגל  מיוחדת  וברכה 
דניאלי'...  ב'מדרשת  לכן  מחכים 
עם  הבוגרים  של  הבאה  הפעילות 
חג  באסרו  תתקיים  המצווה  בני 
שבועות; עקבו אחר הפרסומים. �

בנות דוד מגיעות למצוות
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במהלך שבת פרשת שמות התארחו 
תלמידי המכינה ממחזור כ"ט בעיר 
בני ברק. מטרת השבת היא היכרות 
עם החברה החרדית כחלק מהיכרות 
הישראלית  החברה  עם  עומק 
ובמשך  הלימודים,  שנת  כל  לאורך 
בארגון  ותמכה  סייעה  רבות  שנים 

שבת זו משפחת זיסר.
מר  לעולמו  הלך  האחרונה  בשנה 
מוטי זיסר ז"ל, ובניו דוד ויוני )בוגרי 
החליטו  ברכה  אמם  עם  דוד'(  'בני 
החשוב.  המפעל  את  להמשיך 
מלכה  מלווה  נערך  השבת  במוצאי 
של  לזכרו  משניות  ש"ס  וסיום 
ידידנו מר מוטי זיסר ז"ל. בשבועיים 
למדו  ברק  בבני  לשבת  שקדמו 
תלמידי המכינה יחד את כל שישה 

מלווה  נערך  ובמוצ"ש  משנה,  סדרי 
מפי  בקדיש  שנחתם  וסיום  מלכה 
קובלסקי,  דוד  חיים  הרב  דוד.  הבן, 
היומי',  הדף  'מאורות  ארגון  ראש 
סיפר שבכל מוצש"ק היה לומד עם 
על  משמואל'  'שם  בספר  ז"ל  מוטי 
פרשת השבוע, וציין כי לא במקרה 
'בני  של  המלכה  מלווה  התחבר 
בערב  בדיוק  מוטי  של  לזכרו  דוד' 
שמואל  האדמו"ר  של  היארצייט 
ה'שם  )בעל  מסוכטשוב  בורנשטיין 
משמואל'(, כדי לייצג את החיבור – 
שמוטי האמין בו ופעל למענו – של 
החרדית.  והחברה  הדתית  הציונות 
דוד זיסר סיפר על החשיבות שראה 
חכמים  "תלמידי  במימרה  אביו 
מרבים שלום בעולם" כאבן חשובה 

יצאו  טבת,  בחודש  באזורנו  שהשתוללו  הגדולות  היער  שרפות  לאחר 
תלמידינו ליישוב נווה צוף לסייע למשפחות באריזת הבתים ובהוצאת הציוד 
כדי לזרז את התחלת החזרה לשגרה ובניין הבית מחדש. תלמידינו הגיעו 
לעמונה פעמים מספר לחיזוק היישוב – יום לימוד ארוך נערך בעמונה עם 

ביישוב עפרה.  וכן השתתפו תלמידינו במחאה שהתקיימה  דוד'  'בני  רבני 
לאחר הפינוי הגיעו התלמידים בתיאום עם צה"ל לסייע למשפחות לארוז 
את הציוד מבתיהן. אנו מקווים שבקרוב נזכה לראות את כל הבתים נבנים 

ומתחזקים ונסייע בהכנסת הריהוט החדש אליהם. �

מתחברים לקהילות בנווה צוף ובעמונה

גיבוש  יום  משפחותיהם  ובני  דוד'  'בני  עובדי  לצוות  נערך  בחנוכה 
צוותי ב'מדרשת דניאלי' בתפוח. במדרשה נפרסו מתנפחים לילדים, 

מתקן פיינטבול לנוער ומשחקי גיבוש למבוגרים.
היישוב  ואת  המדרשה  קמפוס  את  להכיר  יחד,  לעבוד  נהנה  הצוות 
ומתפתחת. לאחר שעות  גדלה  דוד'  'בני  ולראות את משפחת  תפוח 
של משחק והנאה התכנס הצוות לארוחת צהריים ולחידון אינטרנטי 
על 'בני דוד' ועל חנוכה. לסיום הודה הרב סדן לכל הצוות על העבודה 
המסורה והחשובה במשך כל ימות השנה ולבני המשפחות על התמיכה 

ועל החיזוק, ואיחל לכולם המשך שנה פורייה ומוצלחת. �

כ־30  לביקור  הגיעו  שבט  בחודש 
עם  להיכרות  מפנמה  מצווה  בני 
המכינה. הם סעדו ארוחת צהריים 
יצאו  מכן  ולאחר  התלמידים  עם 
חלק  עם  קבוצתית  לפעילות 
למדו  הם  יחד  המכינה.  מתלמידי 

את כוחה של הקבוצה ושל עבודת 
מיוחדים  משחקים  בעזרת  הצוות 
אנו  אתם.  שעבד  הצוות  שהפעיל 
בהגיעם  טוב  מזל  לכולם  מאחלים 
למצוות ומקווים שיבואו לבקר שוב 

בעתיד. �

נערים בני מצווה מפנמה 
מבקרים בבני דוד

מתחברים וזוכרים - סיום שס משניות לזכרו של מוטי זיסר ז"ל

בעולם.  שלום  של  מציאות  לקדם 
מלאים  לעלי  חזרו  התלמידים 

ובמבט  רוח  בהתרוממות  בחוויות, 
חדש על עולמות אחרים. �

צוות בני דוד מכיר את המדרשה ומתגבש
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מדי יום ביומו מתקיימים ב'בני דוד' 
היומי.  הדף  ללימוד  שיעורים  שני 
שיעור  מעביר  עציון  פנחס  הרב 
בצהריים.   – צור  ישי  והרב  בבוקר, 
באמצע חודש שבט נערכה מסיבת 
סיום מסכת בבא מציעא במסגרת 
הדף היומי. לסיום זה הצטרף אחד 

את  שסיים  כ"ח,  מחזור  מתלמידי 
סדן  הרב  גיוסו.  לקראת  הש"ס  כל 
בנוכחותו,  התלמידים  את  כיבד 
תזמורת  הנעימה  הסיום  ואת 
טוב  מזל  ובנגינה.  בשירה  המכינה 
בהמשך  ובהצלחה  המסיימים  לכל 

לימוד הדף היומי. �

הנוער  מיטב  הם  כאן  "היושבים 
שצריכים לשאוף למלא את שורות 
 – השונות"  ביחידות  הפיקוד 
במילים אלו פתח את דבריו אל"מ 
יוסי מצליח, מפקד מיט"ב והממונה 
על כל הגיוס לצה"ל, שהגיע בחודש 

שבט לפגישה עם תלמידי המכינה. 
התלמידים  לפני  פירט  יוסי  אל"מ 
וסיפר  צה"ל  של  הגיוס  אתגרי  את 
מועמד  לכל  לסייע  הניסיון  על 
ביותר  הטוב  למקום  להגיע  לגיוס 

המתאים לו. �

מפגשים  נערכים  שישי  יום  בכל 
מיוחדים לחיילים ולבוגרים עם הרב 
וליד  שמואל  בגבעת  עציון  פנחס 
לומדים  במפגש  יהודה.  מחנה  שוק 
במפגש  לשבת.  ומתכוננים  יחד 
חומוס  לשולחנות  מגיע  בירושלים 

והחיילים  טריות  פיתות  עם  חם 
נהנים לשבת יחד ולשוחח. פעילות 
מכינות  לבוגרי  מתקיימת  נוספות 
ממליצים  ואנו  שמואל,  בגבעת 
'בני  לעקוב אחר הפרסומים באתר 

דוד'. �

מיט״ב בֵעִלי

עזים בקדושה

מסיימים מסכת
בבא מציעא

בדף היומי וש"ס
לקראת גיוס

מחזור כ"ח בטיול לקראת גיוס ובשבת הורים

“אילן, אילן
במה אברכך

שיהיו פרותיך מתוקים...
שכל נטיעות שנוטעים 

ממך יהיו כמותך“
סיום  בטקס  בשבט,  ט“ו  בערב 
סיים  מ“פים,  וקורס  מג“דים  קורס 
אבישי  רס“ן  המג“דים  קורס  את 
י“ב,  ממחזור  דוד‘  ‘בני  בוגר  בק, 
החיבוק  את  הקורס.  מצטיין  והיה 
קורס  ממפקד  קיבל  הקורס  בסיום 
בוגר  הוא  גם   , א.  אל“מ  המג“דים 
למפקד  בקרוב  שיתמנה  דוד‘,  ‘בני 
סיים  אבישי  עם  הקומנדו.  חטיבת 
י“ג,  ממחזור  דופט  ניר  הקורס  את 
שקיבל דרגת סגן אלוף במעמד זה. 
שלמה  הראל  סיימו  מ“פים  קורס 
צרפתי  ועמרי  הגבוהה  מהישיבה 

ממחזור כ“ג. 
אבישי בק, מצטיין קורס המג“דים, 

שירת  הצבא,  לפני  במכינה  למד 
חזר  קצין,  והיה  גבעתי  בסיירת 
צבא  לבוגרי  המדרש  בבית  ללמוד 
‘חי  בתכנית  למד  שירותו,  בסיום 
היום  ועובד  חשמל  הנדסת  רועי‘ 
במתקן ביטחוני מסווג. הוא מתגורר 
עם רעייתו וששת ילדיו ביער יתיר, 
באתר הזמני של גרעין חירן, העתיד 
ביישוב החדש  ב“ה לעלות לקרקע 
חירן שיוקם בקרוב. אבישי התכבד 
מסיימי  הקצינים  דבר  את  לומר 
איך  לראות  מדהים  והיה  הקורס, 
הוא מחבר בדבריו מדרשי חז“ל על 
עם  פרשת השבוע  ועל  בשבט  ט“ו 
תודות לצוות ולחבריו לקורס. �

בשתיים  אדר,  חודש  בתחילת   
תלמידי  יצאו  בוקר,  לפנות 
פרדה  לטיול  כ"ח  מחזור 
בבוקר  בשבע  מהמתגייסים. 
שחרית  בתפילת  היום  החל 
נפגשו  גם  ושם  שיזפון,  בבסיס 
רבים  בוגרים  עם  התלמידים 

ושמעו שיחה על חיל השריון.
לבקעת  התלמידים  יצאו  משם 
 100 להם  חיכו  ובה  סיירים, 
זוגות אופניים, והם יצאו עליהם 
עתק  גבי  דרך  אתגרי  למסלול 
מזג  אילת.  בואכה  אורה  ובאר 
דופן,  יוצא  היה  באילת  האוויר 
על  ירד  הקודם  שבלילה  מאחר 
השיטפונות  כבד.  ברד  העיר 
שהיו בכל העיר והסביבה חסמו 
תוכננה  שבו  לחניון  הגישה  את 

ולכן סודרה לינה  להיות הלינה, 
במקום מקלט בבסיס חיל הים, 
שיחה  התלמידים  שמעו  ובו 
הפלגה  מפקד  מפי  מאלפת 
יונתן, בוגר מחזור י"ד. עם שחר 
טיפסו התלמידים על הר צפחות 
ולקינוח  ורעייתו,  סדן  הרב  עם 
בים  רטוב  ימי  מספורט  נהנו 
סוף. לשבת תרומה הגיעו לעלי 
הבנים  עם  נהנו  והם  ההורים, 
פגישות  ומלאה  שמחה  בשבת 
יגאל  הרב  עם  אלי,  הרב  עם 
שבת  המכינה.  רבני  צוות  ועם 
זו גם הייתה שבת חתן של אחד 
מבני המחזור, שהתחתן בשבוע 
תלמידת  עם  הפורים  חג  שלפני 
טרם  שהכיר  דניאלי'  'מדרשת 
הצטרפותה למדרשה... �

הריכוז  ואת  הלימוד  את  להגביר  איך  לחשוב  מנסים  דוד'  ב'בני 
בבתי המדרש: ליד כל דלת של אחד מבתי המדרש יש פינת טעינה 
יישמרו השקט  לניידים ומגירות לאחסונם כדי שבתוך בית המדרש 
והריכוז. לכבוד ימי השובבי"ם התכנסו תלמידי המוסדות לכנס 'עזים 
השותפים  הגבוהה  והישיבה  המכינה  תלמידי  שארגנו  בשובבי"ם' 

בארגון 'עזים בקדושה'. 
מכל  נוער  בני  שעברה  בשנה  שהקימו  ארגון  הוא  בקדושה'  'עזים 
והוספת  המדיה  לסכנות  המודעות  העלאת  ומטרתו  הארץ  רחבי 
קדושה וטהרה בעם ישראל על ידי הצעת פתרונות מעשיים של סינון 
תלמידים,  כ־300  נכחו  בכנס  הסלולריים.  במכשירים  גם  האינטרנט 
והם שמעו שיחות בנושא צניעות וטהרת הברית מפי הרב אלי סדן, 

הרב חגי לונדין והרב יהושע שפירא. �

נפגשים על חומוס
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ָסח ל ּפֶ ָדה ׁשֶ ַהּגָ
ה ַמֲעלֹות ּמָ ּכַ
קֹום ָעֵלינּו טֹובֹות ַלּמָ

לתלמידי  סדר‘  ‘ליל  סדן  אלי  הרב  עורך  שנים  כמה  מזה 
הוא  זה  במעמד  הסדר.  לליל  כהכנה  בֵעִלי,  דוד‘  ‘בני  מכינת 
הוא  שלהם  המנחה  הקו  אשר  וביאורים,  חידושים  מעלה 
סימון דרכי המחשבה והרגש של הדיבור המיוחד בלילה הזה, 
השנה  אור  רואים  אלו  ביאורים  לבנך“.  “והגדת  מצוות  של 
עלינו". למקום  טובות  מעלות  "כמה  ההגדה  של  במהדורה 

נכון תמיד,  זה  "כל ישראל חברים" - 
אבל במיוחד בלילה הזה, בו כל ישראל הם 

כאיש אחד.
יש חלקים בעם ישראל שאינם יודעים 
תינוקות  הם  אלו  פסח.  את  לחגוג  איך 
שאינם  כאלה  אפילו  ביניהם  ויש  שנשבו, 
יהודים  יש  הרב,  לצערנו  לשאול.  יודעים 
אך  להשתכר,  כדי  כוסות  ארבע  השותים 
כולם שייכים, כולם מרגישים צורך להתחבר 
בלילה הזה, להיות חלק מהעם הזה. יש לנו 

אחריות על כולם: "בשם כל ישראל".
יוצא  ישראל  עם  כל  זה  בלילה 
לחירות. בלילה זה נקבע החוסן של החירות 
הפנימית היוצאת אל הפועל בכלל ישראל. 
פסח,  הזה  בלילה  העושים  ישראל  בתי  כל 
האמונה  את  בכך  ומבטאים  מצות  אוכלים 
הישראלית שאנחנו בני חורין, שאנחנו בני 
מלכים, הם המוציאים מהכוח אל הפועל את 
הישראלית.  הקומה  זקיפות  של  הוודאות 
לא רק שאנחנו לא משועבדים, אלא אנחנו 
העולם  את  מובילים  אנחנו  מלכים!  בני 

אנחנו חותמים את כלל הסדר  אל מגמתו, 
הפוליטי  גם  וממילא  התרבותי  האנושי, 
והמעשי של כל ההיסטוריה האנושית. אנו 
בית  ראשון  למרום  לירושלים,  בדרך  כולנו 
לכו  ואמרו  רבים  עמים  "והלכו  מקדשנו: 
ונעלה אל הר ה' אל בית אלוהי יעקב ויורנו 
תצא  מציון  כי  באורחותיו  ונלכה  מדרכיו 

תורה ודבר ה' מירושלים".
כפי מה שנזכה להאיר את האור הזה 
בקרבנו בלילה הזה מכוח הערבות ההדדית, 
האומה  בנשמת  חיים  תנועת  תתחולל  כך 
בעבודת  ומרכזי  חשוב  חלק  זהו  כולה! 
בהיגאלות  הקודש שלנו, בעבודת הגאולה, 
עם ישראל מכל המצרים ומכל השעבודים. 

זה  בלילה  שייצא  מאיתנו  אחד  כל 
לחץ  שום  שאין  שיבין  מוחלטת,  לחירות 
שיישב  עליו,  ללחוץ  יכולים  שהמצרים 
הולך  והוא  בידו  ומקלו  חגורים  כשמותניו 
כל  ד',  בית  אל  לירושלים  הולך  ד',  אחרי 
תלוי  הכול  כי  עיכוב,  כל  אין  כי  המבין 
וכל  יתברך,  ולהידבק בד'  ברצון שלו ללכת 

ויחסי החוץ,  ובעיות הביטחון  הפוליטיקה, 
 - שאנחנו  מה  לפי  בהמשך  יסתדר  הכול 
מתוכנו, מתוך חירות פנימית עליונה - נלך 
אחר ד' יתברך - מי שמבין זאת, וחי את זה 
בליל הסדר - מחולל תהליכים עמוקים בכל 

עם ישראל כולו.
חשובה  קודש  עבודת  עלינו  מוטלת 

בלילה זה.

הנפשי  ביחס  תלויים  גדולים  דברים 
כלפיהם,  הנוצרת  באווירה  אליהם, 
אליהם  הכוללת  ובהתייחסות  ברוממות 
להדגיש  יש  לפיכך  לפרטים.  הירידה  בטרם 
ללילה  והנכונה  המיוחדת  ההתייחסות  את 
השנה  בכל  כמותו  שאין  הזה,  ולחג  הזה 
כולה. יש להכיר את הזמן המיוחד הזה, את 
להפיק  בו,  שזורח  העליונה  הקדושה  אור 
כל  את  ולפעול  בו,  הגנוזה  הברכה  כל  את 
יכולים  אנחנו  אותן  הגדולות  הפעולות 
כולו  ישראל  עם  כל  ועל  עצמנו  על  לפעול 

מכוח הלילה הזה. �

חנות הספרים של מוסדות בני-דוד, ֵעִלי
052-6198874 •  www.bneidavid.org

ניתן להשיג באתר
korimnavon.co.il הרב יואל רכל ממשיך בריכוז הבוגרים והחיילים ויוצא מדי שבוע לביקורים אצל הבוגרים בכל יחידות 

צה"ל. במהלך אחד מביקוריו נפגש הרב יואל עם הרבצ"ר הרב אייל קרים, והרבצ"ר חיזק אותו במשימתו 
ואמר לו: "תלמיד זה לא טיל של שגר ושכח". הקשר עם התלמידים חשוב לנו מאוד ואנו ממשיכים 

להזמינכם גם לבוא לשבתות, לביקור בחופשות ולהצטרף לימי העיון. �

"תלמיד זה לא שגר ושכח"
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הרב אלי סדן ראש מוסדות ״בני דוד״
מתוך מאמרי ההגדה של פסח

'כמה מעלות טובות למקום עלינו'

כולנו מסובים



בינואר,   23 בטבת,  כ"ה  שני  ביום 
תכנית  עמיתי  עם  סדן  הרב  נפגש 
לדרג  מנהיגות  עתודות   – 'אדוות' 
מיזם  החינוך,  במערכת  הבכיר 
ולארגון  החינוך  למשרד  משותף 

'מעוז'.
עמיתים   40 לפני  פרס  סדן  הרב 
מכל גוני החברה בישראל – דתיים 
יהודים  ושאינם  יהודים  וחילוניים, 
– את תפיסתו החינוכית על מהות 
החינוך, על ערכי היסוד של החינוך 
הציונות  של  דרכה  ועל  הממלכתי 
עם  ולמד  פתח  סדן  הרב  הדתית. 
של  החינוך  איגרת  את  העמיתים 
שבה  קע(,  הראיה,  )אגרות  קוק  הרב 
שאדם  היא  שהמטרה  כותב  הוא 
טוב  לד',  טוב  וטוב,  ישר  יהיה 
לארצו,  טוב  לעמו,  טוב  לבריות, 
והאמצעי הוא מלחמת הקיום עלי 
אדמות. לימוד תורה הוא שמכשיר 
את האדם להיות ישר וטוב, ולימודי 
חול הם המכשירים אותו למלחמת 
סדר  מהו  להבין  חשוב  הקיום. 

העדיפות הנכון בחיים וליצור אותו. 
ישר  האדם  יהיה  כאשר  ועוד,  זאת 
כל  כישרונותיו,  כל  גם  אז  וטוב, 

כישורי החיים שלו – יהיו לברכה.
הכללית  החינוך  למערכת  בנוגע   
אמר הרב סדן שמערכת חינוך, על 
פי תפיסתו, יכולה להיות ממלכתית 
המדינה  ידי  על  ומתוקצבת 
ארבעה  על  שומרת  שהיא  בתנאי 
מי  כולל  אדם  כל  אהבת  עקרונות: 
ישרה  טובה  אזרחות  יהודי,  שאינו 
ומסירות  מולדת  אהבת  ואמתית, 
נפש למען המדינה וחינוך לנאמנות 

משפחתית.
בתפיסת  סדן  הרב  סיים  דבריו  את 
הציונות הדתית המאמינה שמדינת 
"ראשית  אלוקי,  נס  היא  ישראל 
גאולתנו". בסיום ההרצאה  צמיחת 
בשם  הרצאתו  על  לרב  הודתה 
העמיתים הגברת אילת כהן מלקמן, 
המשפטית  ליועצת  בכירה  סגנית 
לומד  שבנה  החינוך,  במשרד 

במכינה. �

עקרונות החינוך החשובים
במערכת ממלכתית:

אהבת כל אדם, אזרחות טובה, אהבת 
המולדת וחיזוק החוסן המשפחתי
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₪360 לחודש x 36 תש׳ עמודת ספרים₪180 לחודש x 36 תש׳ עמוד בניין₪100 לחודש x 36 תש' אבן פינה
הקדשה בבית המדרש

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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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  /////////
@

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!
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