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לכל תלמידינו ,בוגרינו וידידינו ,אנו מאחלים שנה טובה ומתוקה ,שנה שתתקיים בנו התפילה "שמחה לארצך,
וששון לעירך ,וצמיחת קרן לדוד עבדך ,ועריכת נר לבן ישי משיחך במהרה בימינו"

אלול ראשון
בבית המדרש החדש של המכינה
שנת תשע"ט
נפתחת במוסדות
'בני דוד'

בחודש זה זכינו
לפתוח את שנת
הלימודים הל"א
במוסדות 'בני דוד'.

בכל מוסדות 'בני דוד' –
במכינה ,בישיבה הגבוהה ,בבית
המדרש לבוגרי צבא ,בשלוחת
מעלה אפרים ובמדרשת
דניאלי – לומדים ב"ה 680
תלמידים ותלמידות ,המגיעים

מכל רחבי הארץ .לקראת
פתיחת שנת הלימודים נערכו
בכל מוסד דיונים רבים של
צוותי ההוראה כדי להתייעל
ולהשתפר ולחדש את
ההתמודדות עם אתגרי השעה.
אנו מאחלים לכל תלמידינו
שנת לימודים פורייה ומוצלחת
ולכל ידידנו באשר הם שנה
טובה ומתוקה .

לפני שנה ,במבנה שטרם
הושלם ,בין עמודי בטון
וצינורות חשופים ,חגגנו
יחד בשירה וריקודים את
הסיום המוצלח של מבצע
'מחזירים אהבה למכינה'
עם בוגרי המכינה וידידיה
שליוו אותנו מרחוק.

ב"ה עמדנו ביעד ,ובחודש
מרחשוון אוכלס בית המדרש.
זהו חודש אלול הראשון בבית
המדרש החדש;  134תלמידי מחזור
ל"א זכו להתחיל את לימודיהם
בבית מדרש מרווח ,מואר ,מונגש
ומותאם לצורכיהם .בפעם
הראשונה יש לכל ר"מ כיתה חדשה,
מסודרת ונעימה במבנה הכיתות
שהוקם ליד בית המדרש.
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אנו ממשיכים בגיוס התרומות
לכיסוי כל הוצאות בניית הכיתות
ולהשלמת עבודות הפיתוח,
ומקווים להשלים את משימת
הגיוס בשנה הקרובה .

בני דוד עלי
מכינה ישיבתית לצה“ל
ישיבה לבוגרי צבא
ישיבה גבוהה
שלוחת מעלה אפרים
מדרשה לבנות דניאלי
רח' הארז ֵ 9ע ִלי ,ד"נ אפרים 4482800
טל'  • 02-9407888פקס' 02-9943256
info@bneidavid.org • www.bneidavid.org

להתעסק בעצמך
או לעשות דברים גדולים
"בחיים” ,אמר הדר“ ,יש לך שתי
אפשרויות :להתעסק בעצמך או
לעשות דברים גדולים”.
במהלך צוק איתן ,כשחבריו של
הדר אגרו כוחות בין הלחימות
ברצועת עזה ,ישב סגן הדר גולדין
הי"ד ,מפק"צ לוחמים בפלס"ר
גבעתי ,ולמד את ספר מסילת
ישרים .רק בזמן השבעה ,גילו הוריו
את הספר ורק שנתיים לאחר מכן,
החליטה המשפחה להוציא את
כתביו הפרטיים לקהל הרחב.
ביוזמת חבריו של הדר ממחזור
כ"ב יצא לאור הספר 'איך לבנות
חיים – חברותא במסילת ישרים עם
הדר גולדין' (הוצאת מגיד) ,ועל מנת
להעמיק את הלימוד בספר ,הקימו

מעלה אפרים – מחזור ד' מגיע

החברים קבוצות לימוד בפייסבוק -
מוזמנים להצטרף (חפשו בפיסבוק
"חבורת הדר").
גם אנו במכינה בעלי ובמעלה
אפרים מצטרפים בקרוב לחבורת
הדר בפרויקט מיוחד לשנה ב‘
ללימוד ותיקון המידות .כולנו
מייחלים ומקוים להחזרתו של הדר
הביתה במהרה .

שנת הלימודים נפתחה בשלוחת
המכינה במעלה אפרים עם 40
תלמידים במחזור ד' ועוד 40
תלמידים ממחזור ג' שנשארו
לשנה שנייה.
לאור הגידול המבורך במספר
התלמידים הועבר למתחם קרוון
נוסף ,והוא חובר לתשתיות
ומשמש למגורים .למרות מבצע
ההעברה המורכב והעבודה
המאומצת על מנת להתאימו
לשימוש התלמידים היה זה
מבצע משמח ששכרו בצידו ,ואנו
מקווים להמשיך לגדול ולהגדיל
את הקמפוס במעלה אפרים .

שבת סיכום ישיבה גבוהה

 45מלגות לימודים ×  100שעות מחויבות
=  4,500שעות התנדבות בחסות מפעל הפיס.
 45מתלמידי 'חי רועי' ומכון ההוראה זכו לקבל השנה טלפון מאראלה
ונכנסו לתוכנית המלגות של מפעל הפיס .התלמידים מתנדבים בקהילה
בעלי ובמוסדות החינוך ביישוב ,וב"ה אנו זוכים לקבל משובים חיוביים על
פעילותם .תודה למפעל הפיס על הסיוע ועל שיתוף הפעולה .

לסיכום זמן קיץ נסעו תלמידי
הישיבה הגבוהה לשבת סיכום
במושב קשת שבגולן.
בחמש
להשכמה
הודות
בבוקר הספיקו התלמידים לטייל
בנופי הגולן ולהתארגן לשבת
בנחת .במהלך השבת ,נוסף

על שיעורים שמסר צוות רבני
הישיבה שהתלווה לשבת ,ערכו
התלמידים היכרות מעמיקה עם
ההיסטוריה של רמת הגולן החל
מכיבושה במלחמת ששת הימים
ועד לימי המאבק על הגולן כחלק
בלתי נפרד ממדינת ישראל .

הזמן להיות שותף
זה
ע
י
י
ס
ל
ל'בני דוד'50ו 1אברכים לקבל
דים ול־

ל־ 680תלמי
גות בעלות שנתי
מל

ת של ₪ 3,000,000

שובר השתתפות בהגרלת 'בני דוד'

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

 ₪70לחודש  15 xתש' כרטיס 1

 ₪130לחודש  15 xתש'  2כרטיסים

/
 /תרומה חד־פעמית בסך₪ _____________ :

 ₪250לחודש  15 xתש'  4כרטיסים

אחר__________ ₪לחודש ____xתש'  -סה“כ __________₪
שם משפחה ופרטי

 /המחאות על סך__________ ₪מצ"ב
 /נא לחייב כרטיס אשראי:

 /ויזה

/

		
 .מס'
		
רח'

ישראכרט

/

דינרס

		
טלפון
			
מיקוד

מס' //// //// //// ////
בתוקף עד ____ ____/ת"ז /////////
על פי פסקי רבנים ,תרומה זו נחשבת כמעשר כספים

עיר

דוא"ל

תאריך
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×

חתימה

נייד

מדרשת דניאלי לכל החיים

מסע שביעיסטיות בדניאלי
השנה בפעם הראשונה קיימנו 'מסע שביעיסטיות' :תוכנית של
שלושה ימים לבוגרות י"א בתשעת הימים .התוכנית המיוחדת
שילבה שיעורים מפי צוות המדרשה ,סדנאות חווייתיות וסיורים.
כך כתבה לנו אחת המשתתפות :״באמצע החופש לקחנו הפוגה
של כמה ימים בשביל להיפגש עם התורה ועם עצמנו בצורה שונה
ומיוחדת מכל מהלך השנה .אנחנו מרגישות שנותנים במדרשה דגש
על חיזוק עצמיותנו ,על היכרות עם אנשים גדולים בדורנו שיש לנו
זכות לפגוש אותם וללמוד מהם ,ועל חיזוק נקודות אצלנו שחשוב
ללמוד לשפר״ .

הלימודים במדרשה אומנם
נמשכים רק שנה ,אבל כל בוגרת
של מדרשת דניאלי יודעת שהליווי
והחיבור נמשכים הלאה ,בעת
השירות הלאומי ואתגריו וגם
לאחריו.
רכזת הבוגרות מבקרת את
הבנות במקומות השירות מצפון
ועד דרום ומעניקה להן את הספר
'שיחות לקראת שירות לאומי'
של הרב אמיר סנדלר ,שיצא
ביוזמת בוגרות מחזור ב' של
המדרשה .נוסף על שיעור בוגרות
חודשי ,המתקיים בירושלים

ומועבר על ידי רבני המדרשה,
השנה
במהלך
מתקיימות
פעילויות שונות ומגוונות .השנה
אנו מציעים לבוגרות מדרשת
דניאלי ולחברותיהן שסיימו
את השירות הלאומי ומתכננות
ללמוד באוניברסיטת אריאל או
במכללת אורות ישראל באלקנה
להשתלב בתוכנית סטודנטיות
שאנו מקימים במדרשה .אנו
מאחלים לכל הבוגרות המשך
ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהן,
ולמתגייסות החדשות לשירות –
שירות משמעותי ומוצלח .

לוח שנה שולחני לשנת
תשע"ט חדש יצא לאור!
אנו מזמינים את המעוניינים לשלוח לנו
דוא"ל ,ונשמח לשלוח לוח לביתכם:

trumot@bneidavid.org

לנשוםלהתמלא ביום לימוד נשי
לימוד תורה גדולה ונוגעת
מפגש חי ומעמיק

מאחורי הקלעים
של עולם התקשורת
בזמן קיץ יצאו חברי תוכנית
'חי רועי' לסיור מרתק מאחורי
הקלעים של עולם התקשורת
בישראל כדי להבין את המגמות
הקבועות והמתחדשות בו ולאן
פנינו מועדות בתחום הזה בשנים
הקרובות.
הסיור החל בביתו של מוטי
שקלאר ,לשעבר ראש הראשות
השנייה ,רשות השידור ומקים ערוץ
 .20מוטי סקר את עולם התקשורת
סקירה מעמיקה מהקמתה ועד
היום ,פירט את הערכים ואת
תפיסות העולם מאחורי המסך ונתן
מבט לעתיד.
במשרדי רדיו 'גלי ישראל' נפגשו
התלמידים עם עורך תוכנית הבוקר
של שרון גל ,והוא דיבר על בחירת
התכנים ועל האופי התזזיתי של
עולם המדיה .מנהל רשתות המדיה
בתחנה דיבר על צורכי המשתמשים
ברשתות החברתיות ואיך לעניין

בוקר לימוד נשים בכפר תפוח
מדרשת דניאלי שמחה להזמינך
ליום לימוד לנשים במדרשת דניאלי ,כפר תפוח ,ימי חמישי
ב׳ חשוון  -כ"ד סיון • 11.10-27.6
 9:00-10:00נצח ישראל למהר"ל | הרב אליעזר קשתיאל
" 10:15-11:30ונפשי יודעת מאוד" | תמה בר נתן
 11:45-13:00נשים בתנ"ך | הרבנית עידית איצקוביץ

עלות תוכנית שנתית  2200ש"ח,
לנרשמות עד כ״ה אלול  1900ש״ח

לפרטים  -שרית 053-6744605
ובאתר של בני דוד

יום עיון

כ"ו אלול 6.9

לעצור ,לנשום ,להתמלא ולשוב מחודשת  -יום לימוד נשים מדרשת דניאלי
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תמיד .מנחם הורוביץ ,משדרני הרדיו
וכתב בערוץ  ,2הציג את תפיסת
עולמו על התקשורת ועל המקום
לכאורה של ה'דתיים' בתוכה.
בנווה אילן ,באולפני חדשות
ערוץ ( 2לשעבר) ,הכירו התלמידים
לעומק את 'מפעל' החדשות
בישראל ולמדו כיצד מפיקים את
התוכנית ,איך מנצחים בתחרות
הרייטינג ומהו הרציונל שמאחורי
בחירת התכנים לחדשות בטלוויזיה
ובאינטרנט.
פגישת סיכום היום נערכה עם
משה נוסבאום ,כתב בכיר בחברת
החדשות ,והוא הסביר בה את
תפיסתו על עולם התקשורת
ואת ההכרח ,לשיטתו ,לזמינות
ולהיערכות תמידית לדיווח על כל
אירוע .יום היכרות זה הוא חלק
מהכשרת תלמידי תוכנית 'חי רועי'
למפגש עם החברה הישראלית
ואתגריה במרחב הציבורי .

מפגש עם התורה מפגש עם החיים

כדי להעמיק את המפגש
האינטימי עם התלמידים ,אחת
לשבוע בימי רביעי מתקיים
מפגש בבתי הר"מים :שיחה
בנושאי השעה ,שירה ודיבוק
חברים.

בשעות הערב אפשר לראות
ברחבי עלי את התלמידים
צועדים לעבר בתי הר"מים,
ממרכז היישוב ועד לבתי הרבנים
בשכונות הגבוהות בעלי .

משרתים בנאמנות ובמסירות

יותר מ־ 600בוגרי 'בני דוד'
משרתים בצה"ל בכל עת .עשרות
מתלמידנו התגייסו בקיץ האחרון,
רבים ליחידות מיוחדות.
הרב יואל רכל ממשיך ללוות
את הבוגרים ולהגיע אליהם כמעט

לכל מקום .בסיום קורס הקצינים
האחרון בבה"ד  1פגש הרב יואל
יותר מ־ 50קצינים מבוגרינו שסיימו
את הקורס במגוון מגמות .אנו
מאחלים לכל בוגרינו שנת ביטחון
שקטה .

סימן לבנים

סדרת שיחות של
הרב אליעזר קשתיאל
על פרשיות השבוע
ומועדי השנה
השיחות מאופיינות בלשון
פשוטה ובהירה

רואים ירוק
עם המעבר למבנה המכינה
החדשה זכינו לתרומה ייחודית של
עצי נוי וצל גדולים ממשתלת בוטני,

מבצע לחגים*

270

₪

כל הסדרה כולל משלוח

ניתן לרכוש גם כרך בודד!
*ההפצה תחל לאחר ר"ה

בני דוד עלי
להזמנות:

053-7143351

simanlabanim@gmail.com
או מוסדות בני-דודֵ ,ע ִלי
www.bneidavid.org

שבה עובד בוגר 'בני דוד' האגרונום
ברק בוכמן (מחזור ט"ז).
לשתילת העצים ולכל עבודות
הגינון סביב מבנה המכינה החדש
דאג אליה זייטמן (מחזור ט"ו) ,בעל
חברת הגינון 'גינון ואליה' ,שמבצעת
כעת את כל עבודות הגינון במתחם
'בני דוד' .תודה מיוחדת לחברת 'גני
חברון' ,שבמשך  30שנה פיתחה
והחזיקה את כל הגינון במתחם .

בייווםםחמיששיכוד'לו
תו.9רה
בתשרי,
13

יום
שיעורי הכנה ליוה״כ

יוצאים לבין הזמנים מתוך אחדות
איך פותחים את 'בין הזמנים' בבית המדרש לבוגרי צבא (בוגר"ץ)?
ממשיכים באחדות ובחברותא ,רק מחליפים את הנוף .ביום הראשון של
חופשת 'בין הזמנים' יצאו כ־ 50מתלמידי הבוגר"ץ לטיול בוואדי מזור .הטיול
הסתיים בבריכה המלאה למחצה בעין דני ובעל האש רציני .
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שיחה לראש השנה ְ"ויִ ְּתנּו ְלָך ּכֶ ֶתר ְמלּוכָ ה"
מאת הרב אליעזר קשתיאל ראש בית מדרש לבוגרי צבא בעלי | ערך צבי דיין

"ו ֶא ְׁשּפְֹך ֶאת נַ ְפ ִׁשי"
ָ

הלכות תפילה רבות נלמדו מתפילתה של
חנה עת עמדה נוכח פני ה' בבקשתה להפקד
בבנים" .וחנה היא מדברת על לבה מכאן למתפלל
צריך שיכוין לבו ,רק שפתיה נעות מכאן למתפלל
שיחתוך בשפתיו ,וקולה לא ישמע מכאן שאסור
להגביה קולו בתפלתו ,ויחשבה עלי לשכורה
מכאן ששכור אסור להתפלל" (ברכות לא ע"א) –
ועוד .אולם לא רק איך מתפללים לומדים מחנה,
אלא גם כיצד ניגשים אל התפילה עצמה ,באיזה
מעמד נפש אנו צריכים להיות .בנוסף ,תפילת
מוסף של ראש השנה גם היא נלמדת מחנה,
תשע ברכות כנגד תשע אזכרות שם ה' שהזכירה
"ו ֶא ְׁשּפְֹך ֶאת נַ ְפ ִׁשי לִ ְפנֵ י ה׳" (שמואל
בתפילתהָ .
א ,א ,טו) ,חנה מלמדת אותנו כיצד אנו צריכים
להגיע לתפילה ולראש השנה.
עניינה של 'שפיכת הנפש' ,מבאר רבי חיים
מוולוז'ין 1,הוא הכוונת הרצון שלנו לרצון כללי
נטול רצונות הקשורים להבלי העולם הזה
ולסיפוק מאוויינו האישיים' .שפיכת הנפש' היא
כמה מדרגות מעל זה' .שפיכת הנפש' פירושה
מיקוד הנפש והרצון לנושא אחד בלבד –
רצונותיו של ה' .כמלך העולם ,יש לקב"ה רצונות,
רצונות עליונים רבים ,והרצונות הללו מחפשים
את ביטויים בעולם .אנו רוצים להשתייך אליהם,
להתאים את הרצון שלנו לאותו רצון מקורי־
ראשוני שהוא כל כך עליון ופנימי עד כי לא ניתן
לבטא אותו במילים.

תקיעת השופר – לפני ולפנים

שופר פרה ושופר המצופה זהב פסולים
לתקיעה בראש השנה .הגמרא במסכת ראש
השנה מסבירה שזה משום ש"שופר כלפנים דמי".
תקיעת שופר זה כמו כניסת הכהן הגדול לקודש
הקודשים ביום הכיפורים .בשגרה ,הכהן הגדול
לבוש בבגדי זהב ,אך בכניסתו לפני ולפנים ,אל
המפגש עם מה שמעבר למילים ולביטויים ,אל
המפגש עם רצון הרצונות – אין מקום לטעויות
ולחולשות .אסור לו לערב שום מניע חיצוני.
אף לא זכרון קטן מחטא העגל .כל המגמה היא
להתחבר ולהדבק בעניין האלוקי ,ולכן הוא נכנס
בבגדי לבן ,בבגדים פשוטים ללא נטיות ,נקיים
מכל צבע וגוון פרטי .תקיעת השופר ,ככניסתו
של כהן גדול לקודש הקודשים ,מביעה את הרצון
השורשי – הפנימי ביותר ,את השאיפות העליונות
ביותר ,אלו שלא ניתן לבטא במילים.

הכתר  -מעל למחשבות

יחד עם זאת ,בעזרת תפילת מוסף של ראש
השנה ,אנו מנסים לפענח במילים את התקיעות,
לברר לעצמנו לפי השגתנו האפשרית מהו אותו
רצון עליון אליו אנו כוספים בתקיעת השופר.
בתפילה זו אין אנו עוסקים ברצונות הקטנים,
בבעיות שלנו או של אחרים ,אנו עוסקים
ב'שפיכת הנפש' ,זהו עיקרה של תפילה .סביב

 .1נפש החיים שער ב' פרק יד.

השופר יש רק נושא אחד ,רצון אחד ,רצונו של
הקב"ה" ,ויתנו לך כתר מלוכה" .הכתר מבטא את
מה שמעל לראשו של המלך ,מעל המחשבות ,את
הרצונות היותר כלליים ,את בסיס אישיותו .אלה
רצונות־העל ,שכל המחשבות והמעשים נמשכים
מהם .לתת לקב"ה 'כתר מלוכה' פירושו של דבר
הוא שאנחנו רוצים להידבק באותם רצונות
עליונים ,שהם מעל למחשבות ,שהם מקור
המחשבות .אין בתפילת ראש־השנה בקשות
פרטיות ,הנושא המרכזי הוא הבעת הזדהות
מוחלטת עם השאיפות העליונות והכלליות
ביותר .בראש השנה אנו מביעים תקווה מיוחדת,
הרבה מעבר למה שאנחנו מעזים ביום יום.
בעזרת קול השופר והיכולת לבטא במילים
את הרצונות העליונים בברכות התפילה ,אנו
מצליחים לתת לקב"ה 'כתר מלוכה'.
הכתר ,שסובב מעלינו ומנהיג את כל מהלך
חיינו ,הפרטיים ושל הממלכה כולה ,הוא דבר כל
כך יסודי שהוא תמיד נשאר .הכתר עובר בירושה,
מאב לבן ,ממלך למלך .המציאות דינמית ,המצב
האישי והלאומי משתנה משנה לשנה ,ובהתאם
לכך ,לאור המציאות והשינויים – גם תפילותינו.
אולם הכתר הוא אותו כתר ,ודווקא בראש השנה,
הפותח את השנה החדשה ,העתידה להיות שונה
מקודמתה ,חשוב להזכיר שסוף סוף ,הכתר לא
משתנה .גם אם בשנה הבאה נקלע להתמודדויות
אחרות ,אישיות וחברתיות ,קריאת הכיוון
הכללית היא לאותו כיוון ,בנאמנות מוחלטת.

שטן של ראש השנה

תמיד אפשר להביע אי־אמון ביכולת להיות
נאמן ,תמיד אפשר להטיל ספק בשאלה האם
האדם באמת יכול ,למרות המצבים המשתנים
שבחייו ,להמשיך ולהיות נאמן למגמה האלוקית.
המציאות ,על כל מרכיביה השונים ,גורמת לאדם
לזוז ולנוע ,יש שינויים בחברה ובתפיסות העולם
של בני־האדם .המציאות חזקה ,אנשים משתנים
לנוכח המציאות .בראש השנה יש שטן" ,סתום
וחתום פה שטן ואל ישטין עלינו" (תחינה לתוקע).
יש מחשבה ספקנית לגבי השנה החדשה ,עולה
השאלה ,חצי צינית חצי ריאלית ,האם באמת
ייתכן  -להיות נאמן לכתר ,לעקרונות־העל,
למרות המציאות המשתנה? למרות הקשיים
וההתמודדויות?
חז"ל מסמנים לנו שהשטן מגיע בזמנים מאוד
קריטיים ,הוא תמיד נמצא במקומות שניתן להטיל
בהם ספק – מתן תורה 2,עקידת יצחק 3וגם אצל
 .2שבת פט ע"א" :בשעה שעלה משה למרום אמר להן
לישראל לסוף ארבעים יום בתחלת שש אני בא ,לסוף
מ' יום בא שטן ועירבב את העולם ,אמר להן ,משה
רבכם היכן הוא? אמרו לו עלה למרום ,אמר להן באו
שש ,ולא השגיחו עליו ,מת ,ולא השגיחו עליו ,הראה
להן דמות מטתו."...
 .3סנהדרין פט ע"ב" :ויהי אחר הדברים האלה והאלהים
נסה את אברהם .א''ר יוחנן משום רבי יוסי בן זימרא
אחר דבריו של שטן דכתיב (בראשית כא-ח) ויגדל הילד
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איוב - 4,בכל מקום שהקב"ה שמח במישהו שהוא
מאוד תם וישר ,השטן מיד מקטרג ומטיל ספק
– האם באמת יש דבר כזה להיות נאמן?! השטן
מעמיד בספק את הנאמנות המוחלטת לכתר
המלכותי ,ומעלה את השאלה האם נאמנות זו
באמת אינה תלויה במציאות ובנסיבות? מהשאלה
הזו אנו חוששים ,ספקנות כזו עלולה לפגום בעצם
מהותו של ראש השנה .את השטן צריך לבלבל,
יש להשקיע בכך אנרגיות ותחכום רב .במקום
ספקנות עלינו לייצר נאמנות לא קונבנציונלית.
צריך ליצור שייכות לרצון הרצונות ,לכתר העליון,
שייכות שאין כמוה .צריך לשפוך את הנפש ,צריך
שכל התפילות יהיו מכוונות למגמה האלוקית
מצד עצמה ,מבלי לערב כל צד עכשווי וזמני .זה
מה שיוצר חיבור מיוחד ,ערבות בינינו לבין ריבונו
של עולם .קול השופר מבוסס על עקרון ערבות
"ערֹב ַע ְב ְּדָך לְ טֹוב
זה .לפני התקיעות אנו אומרים ֲ
ַאל יַ ַע ְׁש ֻקנִ י זֵ ִדים" (תהילים קיט ,קכב)' ,ערוב עבדך'
– שהקב"ה יערוב לעם ישראל שלא יעשקו אותנו
מחשבות זרות ,דעות שמחלישות אותנו ופוגעות
בנו .זאת הכוונה ב"שומע תרועת עמו ישראל
ברחמים" ,כשאנו לא מערבים שום צד חיצוני
בתפילתנו ,הקב"ה משפיע עלינו רחמים וערב לנו
שנוכל להתקרב אליו בלי מסיתים.

התרת הספקות

המהר"ל כותב 5שעיקרם של ימים נוראים
הוא ביטול קטרוג השטן ,העיקר הוא הדגשת
מלכות שמים שאין בלתה .במצב כזה מתעוררת
שמחה גדולה בנפש ,לא שמחה של התרחשות
חיצונית אלא שמחה על כך שהכל מסתדר ,הכל
זורם ,הכל בהיר .אין שמחה כהתרת הספקות.
כשאדם עוסק בנושא המעורפל לו ופתאום הוא
מתבהר ונהיר לו ,והכל ברור לפניו – יש בזה עונג
ושמחה פנימית .כשהמציאות ברורה לנו ,כשאנו
מבינים שהכל הולך אחר הכתר ,אז הכל מסודר
וברור ,ברור לְ מה שייכים וברורה המטרה אליה
הולכים .הכל מקבל את הפרופורציות הנכונות.
סדר העדיפויות משתנה והטרדות תופסות מקום
משני .השטן הולך ונחלש והשמחה השמיימית
הולכת ותופסת מקום בלבּ" ,ולְ יִ ְׁש ֵרי לֵ ב ִׂש ְמ ָחה"
(תהילים צז ,יא) .המשימה בימים הנוראים היא
לברר ,להתיר את הספקות ,לפזר את הערפילים
ולחזק את הוודאות ,זה עיקר המאמץ בתפילה.
"הוודאי שמו כן תהילתו" ,הוודאות ש"ה' ֶמלֶ ְך,
ה' ָמלָ ְך ,ה' יִ ְמלוְך לעולם ועד".

ויגמל וגו' אמר שטן לפני הקב''ה רבונו של עולם זקן זה
חננתו למאה שנה פרי בטן מכל סעודה שעשה לא היה
לו תור אחד או גוזל אחד להקריב לפניך אמר לו כלום
עשה אלא בשביל בנו."...
ֹאמר ה׳ ֶאל ַה ָּׂש ָטן ֲה ַׂש ְמ ָּת ִל ְּבָך ַעל
 .4איוב א ,ח-י" :וַ ּי ֶ
ֹלקים
ַע ְב ִּדי ִאּיֹוב ִּכי ֵאין ָּכמֹהּו ָּב ָא ֶרץ ִאיׁש ָּתם וְ יָ ָׁשר יְ ֵרא ֱא ִ
ֹאמר ַה ִחּנָ ם יָ ֵרא ִאּיֹוב
וְ ָסר ֵמ ָרע .וַ ּיַ ַען ַה ָּׂש ָטן ֶאת ה׳ וַ ּי ַ
ּוב ַעד ָּכל
ּוב ַעד ֵּביתֹו ְ
ֹלקיםֲ .הֹלא (את) ַא ָּתה ַׂש ְכ ָּת ַב ֲעדֹו ְ
ֱא ִ
ּומ ְקנֵ הּו ָּפ ַרץ ָּב ָא ֶרץ".
ֲא ֶׁשר לֹו ִמ ָּס ִביב ַמ ֲע ֵׂשה יָ ָדיו ֵּב ַר ְכ ָּת ִ
 .5גבורות ה' פרק מו.

חוגגים עצמאות במעלה אפרים

הרצאות החול עולות דרגה
אחד החידושים שהנהיגה 'בני דוד'
עוד בתחילת דרכה היה 'הרצאות
חול' :במהלך השנים שמענו אנשי
ציבור ,אנשי צבא ,פעילים חברתיים
ועוד הרצאות מסוגים שונים.
השנה ,בהובלת הרב ישי צור,
מחברים את הרצאות החול
לתוכנית שנתית מיוחדת' :תוכנית
זרעים' .מטרת התוכנית לבנות
סולם המחבר בין שמיים לארץ,
בין עולם התורה למציאות בשטח.
במהלך השנה יפגשו התלמידים
דמויות משפיעות מהמגזר הציבורי,

והן יפרסו בפניהם את הדילמות
ואת האתגרים המעסיקים את
במערכת
הישראלי
הציבור
המשפט ,באקדמיה ,בחברה ועוד.
בה בעת יעסקו התלמידים בשאלה
כיצד משלבים את האידיאות ואת
הערכים התורניים עם מציאות
בכלכלה,
המודרניים:
החיים
בבריאות ובשיטות ממשל .בפגישה
הראשונה שמעו התלמידים הרצאה
על הכלכלה הישראלית מפי עמיעד
כהן ,בוגר מחזור יג' ומנכ"ל 'קרן
תקווה' בישראל .

ביום העצמאות חגגו תלמידי
המכינה במעלה אפרים עם
התושבים :בערב התכנסו בבית
הכנסת של היישוב לתפילה
ולריקודים ולאחר מכן השתתפו
בהפנינג היישובי .בסעודת החג
מסר אביחי ברג מבית ספר
שדה שער הגיא שיחה מרתקת
על קרבות לטרון במלחמת
העצמאות ועל יד ה' שסיבבה
את המלחמה.
את בוקר יום העצמאות
החלו התלמידים בשמיעת
שיעורים מרתקים מפי הרב
אליעזר קשתיאל ואלוף־משנה

רועי תמיר ,בוגר מוסדות 'בני
דוד' ,שהרחיב על פעילות גורמי
הביטחון במציאות היום־יומית.
לאחר מכן יצאו התלמידים
לטיול אופניים אתגרי ,וסיימו
במצוות היום :על האש מפנק .

יום בר מצווה רביעי

שבת בצפת
שילה  ‰ברכץ בית אל 02-9973875

יום בר המצווה הוא כבר מסורת,
וזכינו השנה לקיימו בפעם
הרביעית עם  32בני מצווה
והוריהם ,בוגרי 'בני דוד'.
ביום משולב מפגש מיוחד של
הקבוצה ושל כל הורה עם בנו
בחיבור קצוות :לימוד בחברותא
בבית המדרש על התכונות המכינות
ללימוד תורה ,משחקי  ODTבשטח,
שיעור מפי הרב עקיבא קשתיאל
וטיול אופניים לאורך נחל שילה.
כמובן ,לא ויתרנו על מפגש עם הרב
סדן .הוא תוכנן להיות קצר ,אבל
למשמע שאלות הנערים והאבות
נמשך מעבר לתכנון...
לאורך השנים אנחנו מקבלים
תגובות חיוביות על משמעות היום,

וב"ה זכינו שהאבות מפנים לעצמם
את הזמן ומגיעים מצפון ומדרום
למפגש בין־דורי בבית המדרש.
אבות לבנות שחוגגות השנה בת
מצווה :יום בת מצווה יתקיים
בזאת חנוכה ,ב' בטבת.
רשמו את התאריך .תודה לקרן
הקיימת לישראל על הסיוע
במשחקי השטח החינוכיים .

לאחר שנתיים של צמיחה ושמחה
משותפת בלימוד תורה ובבניית
האישיות יצאו לשבת מסכמת
בצפת תלמידי מחזור כ"ט
שנשארו לשנה ב' ארוכה.
ביום שישי הם סיירו בפקיעין
ונפגשו עם מרגלית זינאתי ,בת
לשושלת כוהנים שחייתה בפקיעין
מאז גלו בני ישראל בימי חורבן בית
שני .התלמידים למדו על העקשנות
היהודית ועל הקשר של עם ישראל
לארץ ישראל ,שלא ניתק מעולם.
בשבת נפגשו התלמידים עם רב העיר
שמואל אליהו שליט"א ושוחחו
עימו ארוכות על התהליך האלוהי
המופלא ועל הנבואות שמתגשמות
לנגד עינינו ,וכן על היותנו חלק
ממשי מהתהליך הזה .

השלמנו את
הסדרה!
סימן לבנים
סדרת שיחות של
הרב אליעזר קשתיאל
על פרשיות השבוע
ומועדי השנה
השיחות מאופיינות בלשון
פשוטה ובהירה

מבצע לחגים*

270

₪

כל הסדרה כולל משלוח

ניתן לרכוש גם כרך בודד!
*ההפצה תחל אי״ה
מיד לאחר ראש השנה

להזמנות053-7143351 :

simanlabanim@gmail.com

חדשות בני דוד ֵעלִ י | 6

מוסדות בני-דודֵ ,ע ִלי
www.bneidavid.org

בני דוד עלי
מכינה ישיבתית לצה“ל
ישיבה לבוגרי צבא | ישיבה גבוהה

The Military Yeshiva Academy of Israel

