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ובכבוד
בעוז
״שלא נחמיץ את החובה לעמוד בשער ,שלא נחמיץ
את היכולת להשמיע ולהיות נשמעים״

סערות העיתים והזמן
הציבו בעת האחרונה
את מוסדות 'בני דוד'
על סדר היום הציבורי
והתקשורתי .אמירות
בית המדרש היו לכותרות
רעשניות ונדרשנו
להתמודד עם האתגר;
מחד גיסא לשמור על
אופיינו כבית מדרש
תורני לבניית קומה
נוספת בתקומת ישראל
ומאידך גיסא להסביר
את הטעון הסבר.
"הוו מתונים בדין והעמידו
תלמידים הרבה" ,הורונו קדמונינו
בפרקי אבות .בחסדי ה' זכינו ב־30
שנות פעילות מוסדות 'בני דוד'
להעמיד אלפי תלמידים ותלמידות
שהם פאר לנו ופאר לעם ישראל,
המגלים יום־יום רוח חסד ,כבוד
לכל אדם ,ומסירות נפש בכל
תחומי החיים.

לצד זאת קריאת חז"ל להיות
מתונים בדין מהדהדת באוזנינו
ובאוזני בוגרינו .חובה לקיים את
הדין ולהשמיעו ,אך במתינות:
במתינות שאינה מוותרת על דין
של אמת ובדין של אמת שאינו
מוותר על מתינות .בים של בלבול
וניתוץ ערכי יסוד אנו נדרשים ואף
מחויבים להשמיע קול צלול של
אמת .אנו חשים חובה להשמיע
אמיתה של תורה בעוז ובכבוד,
כי האחריות שקיבלנו עלינו לפני
 30שנה להכשיר דור של צעירים
וצעירות להיות בנים ובנות יראי
שמיים ,שותפים ומנהיגים בבניין
העם והמדינה ,היא שמחייבת
אותנו להשמיע קול מוסרי נחוש
ורגיש המסמן את הדרך ואת האור
בעידן המבקש לקעקע אמיתות
וערכי יסוד של עם הנצח.
הטוב ממנו יתברך בכל .גם
בסער הזה יש טוב והוא מחייב
אותנו לבדוק את סגנון דיבורינו
ואת תוכן אמירותינו .נודה ביושר
כי יש להצטער על חלק מהדברים
שנשמעו הן במהותם והן בסגנונם.

עם זאת ,לא נכון להפוך מקרה קצה
לחזות הכל .אין זו תורת 'בני דוד'
ואין אלו פניה.
ערב חג החירות אנו מביטים
פנימה כבני חורין ומבקשים
לדבוק בתורת אמת ,להפריד את
השאור מן העיסה ולשומרו ובעיקר

להשגיח שלא תחמיץ .שלא נחמיץ
את החובה לעמוד בשער ,שלא
נחמיץ את היכולת להשמיע ולהיות
נשמעים בעוז ובכבוד .נאחל
לתלמידינו ,לבוגרינו ,לידידינו ולכל
בית ישראל חג חירות שמח! 
ראו מאמר בעמ׳ 3-4

‘בני דוד' בכל מקום
הרב יואל רכל מגיע לכל מקום ובכל זמן .בחודש שבט יצא הרב יואל
לפגוש בוגרים בסיום קורס צניחה.
• בפלוגה שצנחה משרתים  15מבוגרינו .כל אחד יודע שהרב יואל
מתאמץ להגיע לכל מקום ,אבל הם לא תיארו לעצמם שיצליח להפתיע
אותם בנקודת הצניחה .כשהרב יואל 'מגזים' ,אין לכך גבולות...
• ברכות ל־ 41הקצינים שסיימו קורס קצינים בחודש אדר.
• גיוס מרץ נערך בימים אלו ועשרות מבוגרינו מתגייסים ליחידות
השונות .אנו מאחלים
להם הצלחה רבה ושירות
משמעותי.
• הרב יואל ישמח לקבל
מכם עדכונים ולבוא
ולהשתתף איתכם בסיומי
הקורסים ובכל אירוע
משמעותי במהלך השירות.
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עובדים עלינו...

עם צוות עובדי 'בני דוד' נמנים כ־ 70עובדים במגוון מוסדות ובמגוון
תפקידים .בחנוכה קיימנו מפגש ב'ארץ בראשית' ליום גיבוש ,ובמהלכו
למדנו על מידת הכנסת האורחים של אברהם אבינו ועל אורח חיי האבות
ובילינו יחד בפעילות חווייתית .אנו מקווים שהעובדים קיבלו כוחות רעננים
וחיזוק להמשך העבודה המאומצת ,איש־איש בתפקידו .שמחנו לשמוע
שגם בנו של בעלי האתר הוא בוגר 'בני דוד' .

מוסיפים אור בחנוכה

בחג החנוכה זכינו להדליק
את החנוכייה בבית המדרש
החדש של המכינה .החנוכייה,
מעשה ידי האומן יוסי גור
אריה ,עוצבה בצורת נבל
העשור של דוד המלך.
תלמידי הישיבה הגבוהה
יצאו ליום של מפגש עם גדולי
תורה בירושלים .הם פגשו
את הרב אשר וייס ואת הרב
יהושע צוקרמן ,והללו הפליגו
בחשיבות לימוד תורה "בימים
ההם בזמן הזה" .

מתחדשים וממשיכים קדימה
בחודשי החורף נמשכו עבודות
הבנייה של כיתות הלימוד של
המכינה החדשה ועבודות
הפיתוח סביבה.
בעבודות הפיתוח של המכינה
משלימים כיום את השבילים ,את
המעקות ואת הנגשת הקמפוס
כולו .אנו מקווים להשלים את

העבודות עד לחג הפסח ולאכלס
את הכיתות בתחילת זמן קיץ .זו
ההזדמנות לומר שוב תודה לרבים
ששותפים ומסייעים להשלמת
קריית 'בני דוד' .

פנמה ב'בני דוד'
בכל שנה לומדים ב'בני דוד' כמה תלמידים מהתפוצות
– מארצות הברית ,מקנדה ,מאנגליה ,מדרום אפריקה,
מאוסטרליה ומאנגליה – והשנה זכינו בפעם הראשונה
לנציג מפנמה .בשנים האחרונות זכינו לביקורים רבים
של יהודים מפנמה ,והם למדו להכיר את 'בני דוד',
את הדרך המיוחדת של המוסדות ואת תרומתם לעם
ולמדינה .אחד מבני הקהילה ,שהחליט להתגייס לצה"ל,
קיבל המלצה חמה מאחד מידידינו בפנמה ,וביקש להגיע
ללמוד חודשים מספר לפני גיוסו לצה"ל .ישראל מאיר,
דובר עברית שוטפת ,הגיע והצטרף ללומדים וזכה
להתחבר לחברים ולתורת 'בני דוד' .אנו מאחלים לו
הצלחה רבה בהצטרפותו לצה"ל מייד לאחר הפסח .

מכינה ישיבתית לצה“ל | ישיבה לבוגרי צבא | ישיבה
גבוהה | שלוחת הבקעה | מדרשה לבנות דניאלי
רח' הארז ֵ 4ע ִלי ד"נ אפרים 4482800
טל'  ,02-9407888פקס' 02-9943256
info@bneidavid.org • www.bneidavid.org

עיצוב והפקה:
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מקומה
מכה שורשים
בליל ט"ו בשבט השתתף הרב אלי סדן בערב
השקה לספרו של הרב חיים נבון 'מכים שורשים'
במדרשת לינדנבאום בירושלים ,שנכחו בו כ־350
איש ואישה.
הרב סדן התקבל בחום רב ,והרב חיים נבון
הגדיר אותו כאחת הדמויות המובילות במלחמת
התרבות בישראל היום והודה לו מאוד על נכונותו
להשתתף בערב ,בפרט כשהוא נמצא בעיצומה של

שנת שבתון .הרב סדן שיבח את המסרים שבספר
'מכים שורשים' ,ולצד זאת הדגיש שאת מלחמת
התרבות שלנו צריך לנהל לא רק בסובלנות אלא
אפילו באהבה לצד שכנגד ,שאינו אויב אלא מאחינו
בני ישראל .בתום הערב צבאו עשרות רבות של
תלמידות המדרשה ואחרים על הרב סדן ונותרו
לשוחח עימו עוד שעה ארוכה .
צילום :איציק בירן

שלוחת מעלה אפרים
מתחברת לחברה ולסביבה
במעלה אפרים נמשכת התנופה; עשרות
מועמדים מגיעים ומביעים עניין להצטרף
למחזור ד' ,ושבת גיבוש התקיימה בשבת
האחרונה של חודש אדר.
בזמן חורף שמעו תלמידי המכינה מגוון
הרצאות מפי מרצים חיצוניים ,ובהם מתן
פלג ,מנכ"ל 'אם תרצו' .ד"ר לובציק הרצה על
אנרגייה מתחדשת ,ויריב אופנהיימר ,מזכ"ל
'שלום עכשיו' לשעבר ,עורר עניין כצפוי.
שישי־שבת מיוחדים התקיימו בתל אביב,
ובמהלכם נפגשו התלמידים עם אנשים
הפועלים בעיר ועם האתגרים שמציבה העיר
העברית הראשונה.
השנה מתקיימת גם פעילות משותפת עם
רשות הטבע והגנים שמטרתה להכיר טוב
יותר את האזור ואת אתגרי שמירת הטבע

אעפ"י שיודעים אנו היטב מהי מגמתם של
חורשי רעתנו ,אעפ"י שע"י ניתוק דבר מהקשרו
אפשר גם להוכיח שתורתנו מצווה לעבוד עבודה
זרה ,כמו שכתב הרמב"ם על הפסוק " -ועבדתם
אלוקים אחרים" (בק"ש) ,מכל מקום אין אנו
פטורים מלעשות חשבון נפש על העובדה שיצאה
תקלה על ידנו.
אחרי בירורים רבים ופגישות של כל הצוות
במוסדות "בני דוד" לדיון פנימי ,ברצוני להבהיר
את הדברים הבאים:

-1-

אין ספק שנאמרו דברים שאין ראוי לאומרם,
לא מבחינת התוכן ולא מבחינת הסגנון .מהיכרותי
רבת השנים עם האומרים ברור לי שדברים אלו
אינם משקפים את אישיותם ואת דעותיהם ומכל
מקום לא היו הדברים ראויים להיאמר.

-2-

אין גם ספק ,שכל תלמיד שלמד בעלי יודע
בבירור שהמכינה מחנכת לכבד כל אדם  -גם
אם הוא שונה ממך ומדעותיך ,ובמיוחד לכבודה
הנעלה של האישה ,וכלשון חז"ל " -חייב אדם
לאהוב את אשתו כגופו ולכבדה יותר מגופו".
אף שנאמרו דברים שאינם ראויים ,הם בטלים
בשישים ,ברוח ,ובחינוך שיש בבתי המדרש של
עלי.

בו .הפעילות מורכבת מעבודה בעיינות פצאל
ומסיורים בבקעת הירדן בימי שישי עם הדרכה
וליווי .בסיורים התלמידים לומדים על החי
והצומח ,רוחצים במי הגבים ושותים(!) מהם,
ולומדים להכיר את הארץ דרך הרגליים .

חדשות בני דוד ֵעלִ י | 3

-3-

עם זה  -הרעש הציבורי הנרחב שהתחולל
בעקבות הדברים ,מחייב אותנו להתרומם ולהבין
יותר לעומק את האחריות הכבדה המוטלת על
כתפינו .ו"חכמים היזהרו בדבריכם".
כך לימדנו רבנו הרב צבי יהודה כל ערב יוה"כ
בחשבון הנפש הבית מדרשי שהיה עורך עמנו -
תלמיד חכם הוא מי שמרבה שלום בעולם ,ומי
שמרבה קידוש ה' בעולם ולא ח"ו ההפך.
ועם זה שאסור לפחד לומר את אמיתת
תורתנו ,וכדרכו של רבנו זצ"ל שהיה עומד כסלע
על אמיתתה של תורה גם בנושאים שלא היו
מקובלים על הכול .ומכל מקום אפשר וצריך לומר
את הדברים בכבוד בדרך ארץ בידידות ,כלשון
הרמב"ם לתלמידו (בעקבות המאבק על מורה
נבוכים).
האחריות הציבורית אינה רק במובן
התקשורתי ,כי אם מצד כבודה של התורה .מי
שלוקח על עצמו את האחריות להשפיע תורה
על הציבור -מחויב לדרוש מעצמו להתרומם אל
עולם האצילות ,מבחינה רוחנית ומוסרית אישית,

הרב אלי סדן

הנעלה של האישה עפ"י תורתנו
וממילא הדבר ישפיע על תוכן וסגנון דבריו.
ואעפ"י שאנו נמצאים בעיצומה של מלחמת
תרבות ,ואע"פ שיריבינו-אחינו (כלומר אחינו
הלוחמים נגד תורתנו) אינם בוחלים באמצעים,
מי שמדבר בשם התורה ,מחויב אל טהרתה
וקדושתה  -ואין זה ראוי לדבר באופן זועם
ופוגעני אלא לערוך בירור אמיתי ,עמוק וענייני
מתוך אמון ואהבה לעמנו.
ומכאן לגופם של דברים:
א-איש ואשה בוודאי שווים זה לזה במובן היסודי
של בריאתם בצלם אלוקים ,עמידתם יחד לפני הר
סיני באופן שהוטבעה בכולם סגולת החיים של
עמנו ,וממילא שותפים הם באחריות לבנות את
בית ישראל כממלכת כוהנים וגוי קדוש.
ב-מאידך ברור ופשוט לכל בר דעת שהם שונים
זה מזה לא רק בהבדלים פיזיים כי אם בהבדלים
מנטליים ונפשיים ,אבל דווקא שונות זו יוצרת את
האפשרות להשלמה הדדית שהם נותנים זה לזה.
וכמו שאין עובר יכול להיוולד אלא על ידי שיתוף
האיש והאישה ,כך תולדותיהם של צדיקים
וצדיקות – תורה ומעשים טובים ,אינם יכולים
להופיע כראוי אלא דווקא על ידי ההשלמה
ההדדית ,וזוהי כוונת הפסוק "זכר ונקבה בראם,
ויברך אותם ,ויקרא את שמם אדם" .דמות האדם
השלם היא איש ואשה יחד.
ג-כמובן בעולמנו החסר יש מצבים עצובים ,ויש
איש בלא אשה ואשה בלא איש ,מסיבות גירושין
ואלמנות ,וגם סיבות אחרות שונות ומשונות –
צריך לאהוב את כולם ,צריך לעזור לכולם ,ובוודאי
שכולם יכולים וצריכים להמשיך לפעול בעולמנו
למרות החסר האישי אך מצבים אלו שמופיעים
בעולמנו החסר אינם משנים את אמיתת האמור
לעיל.
ד-ביחס ללימוד תורה לנשים  - -פשוט וברור
שזוהי התקדמות עצומה של עולמנו שבו
מתאפשר לימוד תורה לנשים .כבר בתקופת
חז"ל ,נשים עשירות שלא היו כבולות לעול
הכבד של היומיום ,ועל כן יכלו ללמוד ולהשכיל
נקראו "נשים חשובות" ,בדורות אלו שהקידמה
הטכנולוגית מאפשרת לנשים רבות להיות נשים

חשובות כולנו יוצאים נשכרים מכך.
לימוד תורה לנשים מרומם את כולנו -
מפני שהאשה ,בדיוק כמו האיש ,יכולה להתמלא
ביראת שמיים ובאהבת התורה ומצוותיה ,על ידי
לימוד התורה ,בבחינת "וידעת היום והשבות אל
לבבך" .זעקתו של רבנו בחיי בהקדמת "חובות
הלבבות" כי "המוח והלב הם מבחר איברי האדם",
ועבודת ד' מתחילה דווקא בהם  -שייכת לאשה
בדיוק כמו לאיש.
וממילא פשוט ,וכל בעל נסיון יודע ,שאהבת
התורה על ידי האשה היא הכוח הגדול המדרבן
ומעודד ועוזר לגברים להתגדל בתורה או גם
לקבוע עתים לתורה ,ור' עקיבא לימדנו באופן
עמוק מאד "שלי ושלכם שלה!"
ובוודאי שריבוי התורה בדור הבא תלוי במידה
רבה מאד ביחסה של האם לתורה ,וכך לימדונו
חז"ל בפרקי אבות "ר' יהושע בן חנניה – אשרי
יולדתו " ,לא אמרו אשרי מולידו ,וגם לא אשרי
רבותיו כי אם "אשרי יולדתו"  ,ורש"י מבאר:
"שהיא גרמה לו להיות חכם" לענ"ד עיקר כוונתם
לומר שהרגש העמוק המוליד את שקידת התורה
ומסירות הנפש על עיונה היא תולדת האם –
והתורה שאביו ורבו מלמדים אותו – אלו הפרטים
והיציאה אל הפועל של תשוקת הנפש שהוטבעה
בנער על ידי אימו.
ועל כן ברור שלימוד התורה לנשים מרומם
את הדור כולו .אמנם פשוט שאופן לימוד התורה
לנשים חייב להתייחס לאופיין הנשי.
ה-ביחס לתפקידה של האישה  -אין ספק
שלאישה יש תפקיד מכריע בבניית האומה הן
כרעיה  -במה שבבינתה היתרה וברגשותיה
הנעלים" ,חכמת נשים בנתה ביתה" .חוסנו של
הבית הישראלי ,שהוא החוסן של עמנו ,נקבע
בעיקר על ידי תבונת האשה .והן כאם בישראל-
במה שהיא המופיעה חיים ובונה את דור העתיד
של עמנו  -לא רק על ידי עובדת ההריון והלידה,
כי אם על ידי כל אותו מטען רגשי – שאין לו
תחליף  -שהאם יכולה לתת לפרי בטנה על ידי
ההנקה ועל ידי האהבה והחום האמהי  .אין כאן
המקום להאריך אך אומר כי אי אפשר להפריז
בערכם של המטענים הנפשיים היסודיים ביותר
לבניין האישיות ,הביטחון העצמי ושמחת החיים
שהאם – ודווקא האם – יודעת לתת לילדיה.
האשה אינה אחראית רק לזהותו של היילוד
כיהודי ,כי אם גם על הבריאות הנפשית ועל
האינטליגנציה הרגשית שלו!
ברור שלאשה יש הרבה יכולות נוספות ויש
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בידה לפתח כישרונות נוספים בילדיה .אמנם ,אני
מתייחס כאן דווקא לכישרון הנשי המיוחד שאין
לו תחליף ,שהעניק לה הבורא וראוי להעריכו
ולהעריצו ,וכל חוסנה של האומה תלוי בו.
אמנם מאידך אי אפשר ואסור להגביל ולצמצם
את כל הנשים בעולם רק לתפקיד זה.יש לנשים
כישרונות נוספים ,וזכותן ובהיבטים מסוימים גם
חובתן ,להוציא אל הפועל כישרונות אלה .ובכלל
אסור להכניס את כל הנשים בעולם לקופסא
אחת ,נשים ,כמו גם גברים ,שונות זה מזו.
יש נשים ,שעם כל הבנתן את תפקיד הרעיה
ואם כתפקיד ראשון במעלה  -הן מסוגלות יחד
עמו למלא תפקידים חשובים בחברה  -בחינוך,
ברפואה ,במדע ,ואפילו בפעילות ציבורית .זה
נפלא .ולא בחינם נטע בהם השי"ת כוחות נוספים,
ועיננו הרואות נשים רבות התורמות תרומה מאד
חשובה ואיכותית לעם ישראל בתחומים שונים
והן עושות זאת לא כדי להתפרסם ,אלא מפני
שיש להם מסירות נפש על עם ישראל והן רוצות
להיות שותפות בתחייתו גם בעניינים הכלליים
מבלי לאבד את החשבון מה עיקר ומה טפל.
ויש אפילו נשים שהפעילות שלהם מחוץ לבית
גורמת להן רוגע וסיפוק ועל ידי זה יש להן יכולת
יותר טובה למלא את שליחותן בבית.
ולעומתן ,יש נשים שהיציאה מחוץ לבית אל
המרחב הציבורי ,מכניסה אותן למתחים והן
מעדיפות ,לפחות בשלב שזה אפשרי  -להישאר
בבית ולטפח את הזוגיות ואת הקמת הדור הבא
ברוגע ובשלווה .זה נפלא – ואסור – אסור ללחוץ
עליהן לעזוב את תכונתן.
כל זוג צריך לבחור את הנכון לו על-פי
הייחודיות שלו.
צריך להבין ,עולמנו מגוון ,יש גברים שונים
זה מזה ויש נשים שונות זו מזו ,והקב"ה ברא כך
את העולם כדי ש"מיניה ומיניה יתקלס עילאה",
ובלבד שהכל יהיה לשם שמיים!
זה בקיצור נמרץ ,ובאתר "בני דוד" מופיע
שיעור ארוך שלי בנושא זה.
ו-ולסיום אומר -כל העקרונות הנ"ל ,מקובלים
על כל רבני מוסדות "בני דוד" ,לכך חינכנו ולכך
נחנך ,ואם טעינו מתוך הלחץ של המאבק נגד
התרבות הלועגת לתפקידה הנשי של האשה
ובמקום זה מעודדת אותה להכנס למקומו של
הגבר ,ננסה לתקן את דרכנו ,ומהציבור אני מבקש
 אל תכריעו עמדה על פי תקשורת מגמתית,כי אם כנסו פנימה אל בית המדרש והקשיבו
לתורתנו באמיתתה.

מתוך קושי נבנים
מחזור כ"ט מציב אתגרים

מחזור ל"א בדרכו למכינה
כמאה מועמדים למחזור ל"א
של המכינה הגיעו לגיבוש
בחמשוש בשבת פרשת
ויקהל-פקודי.
ביום חמישי המועמדים
נפגשו עם ראש אכ"א האלוף
מוטי אלמוז .האלוף אלמוז
דיבר בשבח מפעל המכינות,
על חשיבותו ועל מקומה של
מכינת 'בני דוד' כמובילת
מפעל זה .במהלך היום נפגשו
המועמדים גם עם בוגרי 'בני

דוד' המובילים כיום במגוון
תחומים – בביטחון ,בחינוך,
בעשייה חברתית ובמערכות
הציבוריות .ביום שישי ובשבת
נפגשו המועמדים עם ראשי
המכינה הרב אלי סדן והרב
יגאל לוינשטיין ועם רבני
וזכו
ותלמידיה,
המכינה
לשמוע מעט מתורת 'בני דוד'.
אנו מקווים שבקרוב יסתיים
גיבוש המחזור ,ונמשיך בבניית
המחזור הבא .

בני מחזור כ"ט מאתגרים את
'בני דוד' :בחודשי החורף יצאו
תלמידי המחזור למסע לילי רגלי
מאתגר וכן ארגנו טיול מיוחד
לירדן .המסע הלילי נמשך  35ק"מ
בין חוף הקשתות בקיסריה לחוף
עתלית לאור ירח מלא.
את רוב המסע ליווה הרב אלי
סדן ,והוסיף למסע תוכן ייחודי
ומדהים .היציאה למסע הייתה כולה
מתוך הבנה שמתוך קושי נבנים
ושיוצאים למסע כדי להתגבש
ולהתמודד עם האתגר כמחזור.
את טיול הסיום לקראת גיוס מרץ
החליטו התלמידים לקיים בירדן.

בהדרכה ייחודית ולימודית יצאו
בני המחזור לשלושה ימים לירדן,
וראו את הארץ מהכיוון שראו
אותה בני ישראל בדרכם לארץ
המובטחת .התלמידים ביקרו בהר
ההר ,בנחל ארנון ,במידבא ,במעבר
יבוק ועוד .החוויה הייתה לימודית,
מאתגרת ומלמדת.
שבת מיוחדת ערכו בני המחזור
בחברון בצל האבות .בדרכם לעיר
האבות הם ביקרו בנתיב האבות
בגוש עציון ,ושם פגשו בוגר 'בני
דוד' שגר במקום ומתמודד עם חרב
החורבן המונפת מעל בתים רבים
ביישוב .

בנות מצווה ואבותיהן
מגלים את 'בני דוד'
עשרות בנות ואבותיהן הגיעו ליום מיוחד לבנות מצווה של 'בני דוד'
שהתקיים ב'זאת חנוכה' .הבנות נפגשו עם הרב אלי סדן ,והוא בירך
אותן ושוחח איתן על האחריות הגדולה שעל כתפיהן.
התקיים גם לימוד משותף של אבות ובנות ,ולאחריו ביקור
במדרשת דניאלי .נוסף על כך נערכה פעילות משותפת עם קק"ל
להכרת המדינה ולהכרת חשיבות הקבוצה והעבודה המשותפת ,וטיול
מאתגר למערת הנטיפים .לסיום קיבלו הבנות שי מיוחד עם ברכת
הדרך והזמנה לחזור ולהיפגש עם 'בני דוד' בהמשך חייהן .שיתוף
הפעולה בין הבנות לאבות היה מיוחד ,ואנו מזמינים את בוגרינו לבוא
ליום הבא ,שיהיה בעז"ה באסרו־חג שבועות – בוגרים ובני מצווה .

בין קודש לחול
מבית מדרשנו – ספר חדש יצא לאור,
'בין קודש לחול' ,שכתב הרב איתן קופמן,
ר"מ במכינה .הספר עוסק בשילוב שבין
קודש וחול בעת התחייה.
בית המדרש של 'בני דוד' מתייחד
בבירור ערכו ומעלתו של עולם החול ועולם
העשייה ובחיבור בין האמונה ובין העשייה.
מי שחפץ להיות איש אמונה בעולם
המעשה ימצא בספר זה הרבה עקרונות
וכלים ליישם זאת בחייו .הספר עוסק בכמה
תחומים רלוונטיים לחיינו ,כגון יחס תורה ומדע ,ההכרח שהמוסר ילווה את
ההתפתחות הטכנולוגית ,היחס שבין אנשי רוח לאנשי מעשה ,כיצד נכון
לשלב בין קודש וחול במערכת החינוך ועוד .אפשר לקנות את הספר באתר
'קוראים נבון' – חנות הספרים שלנו .
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מדרשת דניאלי – מתחברים
במדרשה לבנות על שם דניאלי
זוננפלד ז"ל מתקיימת הכנה
לתלמידות לקראת השירות
הלאומי .בערב לימוד מיוחד
הגיעו האימהות של תלמידות
המדרשה ללימוד משותף עם
בנותיהן.
קיימו
החורף
בחודשי
התלמידות סיורים רבות
תושביו
האזור,
להכרת
וההיסטוריה המפוארת שלו.
לקראת עשרה בטבת נסעו
התלמידות לבית העדות בניר
גלים ,ושם הן למדו על סיפוריהן
של נשים בשואה ועל סיפורי

הצלה וגבורה .יום מיוחד חוו
התלמידות בעקבותיה של
דניאלי זוננפלד ז"ל ,שעל שמה
קרויה המדרשה .את היום
הן בילו בבית חולים שניידר,
שבו התנדבה דניאלי במחלקה
האונקולוגית .אנו שמחים
לדווח כי נמשכת ההתעניינות
של בנות המעוניינות להצטרף
למחזור ד' של דניאלי .
לפרטים נוספים אפשר לפנות
לאביטל.054-6713820 :

 41שנים למבצע אנטבה
בערב מיוחד לקראת
גיוסו של יתיר גרוס,
תלמיד מחזור כ"ט,
זכינו לשמוע מאביו,
שי גרוס ,את סיפור
חטיפת מטוס אייר
פרנס לאנטבה ועל
מבצע 'כדור רעם',
שבמהלכו שוחררו
החטופים .שי היה
צעיר החטופים ,והוא
נחטף עם הוריו.
התלמידים האזינו רוב קשב
לסיפור גבורת החטופים והלוחמים,
שאלו את שי שאלות רבות והוא
ענה על כולן בסבלנות רבה" .יש
לנו מדינה קטנה ומדהימה עם
אנשים מיוחדים שהעזו והגיעו עד
אנטבה כדי לשחרר אותנו" ,אמר
שי גרוס .לערב המיוחד הגיעו גם

הקצין יהודה הישראלי ,שנפצע
קשה ב'צוק איתן' ,ואביו דוד .שי
גרוס מלווה את המשפחה עם
חבריו מגבעת שמואל מאז הפציעה.
בסיום הערב ביקש דוד הישראלי
לומר כמה מילות תודה לשי
ולחבריו וציין את מסירותם להמשך
החלמתו ושיקומו של יהודה .

'שלום עכשיו' ,ננוטכנולוגיה וסמוטריץ

הזדמנויות רבות יש לתלמידי 'בני
דוד' במהלך השנה למפגש עם
דמויות מיוחדות ולהכרת החברה
ישראלית ואתגריה.
במסגרת הרצאות החול התארח
במכינה ערן ניסים ,פעיל ב'חזון' –
המחלקה להסברה מדינית ב'שלום

עכשיו' .התקיימה שיחה מעניינת,
והיא עוררה לאחריה שאלות
רבות שהעשירו את המרצה ואת
התלמידים כאחד.
פרופ' אבי שרודר (בוגר מחזור
ז') התארח במכינה והעביר שיחה
מרתקת על ננוטכנולוגיה ועל

הסיבה מדוע אין לפילים סרטן
(ידעתם?) ומה אנחנו יכולים
ללמוד מזה .בשיחה חשף אבי
את נפלאות הננוטכנולוגיה ואת
סוד כוחה של הסקרנות .אבי
ביקש מהתלמידים להיות סקרנים
ולנסות להצטיין בכל עשייתם כדי
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משמעותית

שיצטרפו לעשייה
במדינת ישראל.
ח"כ בצלאל סמוטריץ' התארח
במכינה ושוחח עם התלמידים
על דמותה של מדינת ישראל
ועל ערכיה ,על האתגר ועל הדרך
המיוחדת שלו לקידומם בכנסת .

