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עיצוב והפקה:

בני דוד ֵעִלי
בס"ד

36

שנת הלימודים בישיבת 
'עוז ואמונה' נפתחה עם 

25 תלמידים ואברכים. 
הרב אחיעד אטינגר הי"ד 

ייסד את ישיבת 'עוז 
ואמונה' בשכונת נווה 

שאנן בתל אביב ונרצח 
לפני כחצי שנה בפיגוע 

בצומת אריאל.
התבקשנו להמשיך את 

המשימה שהחל הרב 
אחיעד ולחזק את ישיבת 

'עוז ואמונה', השוכנת 
בבית הכנסת ברחוב יסוד 

המעלה שבשכונת נווה 
שאנן בדרום תל אביב. 

הרב איציק פנירי, בוגר 'בני דוד', 
העומד  והוא  למשימה,  התגייס 
רוזנטל,  עידו  הרב  הישיבה.  בראש 
מלמד  בעלי,  במכינה  ותיק  ר"ם 
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ירון  והרב  הישיבה,  תלמידי  את 
אדוריאן, עוד בוגר שעבד עם הרב 

אחיעד, ישמש ראש הכולל. 
המונים  גיוס  למיזם  הודות 
שהובלנו ברשת גויסו יותר ממיליון 
שיפוצים  ביצענו  ובהם  שקלים, 
הכנסת.  בית  במבנה  היקף  רחבי 
וצביעה,  בנייה  כללו  השיפוצים 
רשתות  החלפת  מזגנים,  התקנות 
תאי  ובניית  והמים  החשמל 
שירותים, חדר אוכל ומטבח קצה. 

במבנה  מתגוררים  התלמידים 
האולפנא,  בית  בשכונה,  היסטורי 

ושימש  שנה  כמאה  לפני  שהוקם 
בבית  גם  תורה.  ותלמוד  גן  בעבר 
האולפנא נעשו עבודות שיפוץ כדי 
לאפשר מגורים נאותים לתלמידינו. 
את  פתחנו  אלול  חודש  בראש 
של  בנוכחותם  הלימודים  שנת 
תל  של  ורבה  לשעבר  הראשי  הרב 

מאיר  ישראל  הרב  הגאון  אביב 
'בני  מוסדות  ראש  שליט"א,  לאו 
התחבורה  שר  סדן,  אלי  הרב  דוד' 
ח"כ בצלאל סמוטריץ, בני משפחת 
אטינגר, ח"כים, אישי ציבור, תושבי 
הישיבה.  ותלמידי  אביב  תל  דרום 
הוריו של הרב אחיעד, כרמית ויורם 
אטינגר, הסירו את הלוט מעל פינת 

זיכרון שהוצבה בכניסה לישיבה. 
הצעירה  היהודית  הנוכחות 
ותקווה  אור  נקודת  היא  בשכונה 
עם  המתמודדים  השכונה  לתושבי 

אתגרים רבים.  �
מייד לאחר החגים יחל גיוס 

תלמידי מחזור ב' של הישיבה.
לפרטים נוספים ולתרומות

פנו לשמואל בוכריס,
מנהל הישיבה: 054-4375236. 
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שובר השתתפות בהגרלת 'בני דוד' מס׳
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אין על המשפחה שלנו!

האחרונים  בחודשים  העלינו  זו  כותרת  תחת 
פרסומים רבים בדף של 'בני דוד – עלי' בפייסבוק 
דוד'  'בני  בוגרי  באמת  מיהם  לציבור  להכיר  כדי 

ואת עשייתם הברוכה למען החברה בישראל. 
מחזור  בוגר  הרלב,  אבי  את  לכם  נכיר  הפעם 
השנה  הצטרף  לביא  שבנו  בעלי  המכינה  של  ב' 

לישיבה הגבוהה בעלי.
הדוגמה  חשיבות  בראשי  מהדהדת  יום  "בכל 
תוך  המעשה  וריבוי  בדיבור  המעטה  האישית, 
עם  הרוח  עולם  את  המשלב  חיים  מודל  מימוש 
חונכתי  שעליהם  הערכים  אלו  המעשה.  עולם 

בעלי". 
ב' במכינה  בוגר מחזור  הכירו את אבי הרלב, 
הקדם-צבאית, נשוי לשלומית, מתגורר בסנסנה 
ואב ל-5 ילדים, שאחד מהם יתחיל ללמוד כבר 
בשבוע הבא בישיבה הגבוהה שבעלי. אבי שירת 
משרת  היום  ועד  השריון,  של חיל   7 בחטיבה 
מנהל  בתפקיד  במילואים  כסא"ל  פעיל  באופן 

הלחימה של החטיבה.
חדשים  חיים  בריבוי  עוסקת  לב  הר  משפחת 
יחידת  מנהל  משמש  אבי  המילה:  מובן  במלוא 
רפואי  במרכז   )IVF( החוץ-גופית  ההפריה 
מיילדת  היא  שלומית  ורעייתו  ברזילי באשקלון, 

אנו מזמינים אתכם לעקוב אחר הדף 
שלנו בפייסבוק, שבו תוכלו להתעדכן על 

הנעשה אצלנו ולהתחבר אלינו.

בבית החולים סורוקה שבבאר שבע.
חיים  בהבאת  לעסוק  בחרו  ושלומית  אבי 
חדשים אל העולם מתוך חוויה אישית של אובדן 
חיים, ובהם שני אחיה של שלומית: דרור וינברג 

הי"ד ושי וינברג ז"ל.
רפואה  לימודי  בהצטיינות  סיים  אבי 
כמתמחה  סיים  בנגב,  בן-גוריון  באוניברסיטת 
והשתלם  ופוריות  גינקולוגיה  ביילוד,  מצטיין 
בעולם  המוביל  במרכז  הפריה  בטיפולי 
מכן  לאחר  שבאוהיו.  בקליבלנד  באנדרולוגיה 
ובמרכז  לפוריות  ביחידה  בכיר  רופא  שימש 
החולים  בבית  חוזרים  היריון  אובדני  למניעת 
כמנהל  תפקידו  את  החל  לאחרונה  סורוקה. 
במרכז  חוץ-גופית  והפריה  לפוריות  היחידה 

הרפואי אוניברסיטאי ברזילי. �

"מנוחת אהבה ונדבה
מנוחת אמת ואמונה"

ברצוננו להודות לאלפי הבוגרים, הידידים 
והשותפים המסייעים לנו בתחזוקת מוסדות 

'בני דוד'. 
לדרך,  יוצאת   15 מספר  הגרלה  אלה  בימים 
אנו  הפעם  החנוכה.  חג  לאחר  תיערך  והיא 
מחזקים את המשפחה בהגרלה, ויוגרלו שוברים 
זוגיות  לארוחות  מלון,  בבתי  שבוע  לסופי 
אנו  והמנוחה.  הפנאי  לשעות  טובים  ולספרים 
ומזמינים את כולם  מודים לכל מי שכבר שותף 
ואמונה  תורה  אנשי  בבניין  ולהשתתף  להצטרף 
בעולם המעשה )ראה שובר בתחתית העמוד(.  �
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לוח שנת

תש"ף
מגיע

לשולחנכם!
כמדי שנה בשנה אנו מוציאים לאור

לוח שנה עברי ייחודי ובו תמונות ומידע 
מהשנה שחלפה. הלוח יוצא לאור בעזרת 

ידידים מסורים וספקים נפלאים. 

מעוניינים בלוח שנה?
שלחו אלינו מייל ונשלח את הלוח לביתכם:

info@bneidavid.co.il



מצביעים ברגליים
ל'בני דוד'

בשעה טובה פתחו את שנת הלימודים 
בראש חודש אלול 750 תלמידות 

ותלמידים בששת מוסדות 'בני דוד'. אנו 
מברכים את 305 התלמידים והתלמידות 

החדשים שהצטרפו למשפחת 'בני דוד' 
בברכת ברוכים הבאים ומאחלים לכולם 

שנת לימודים פורייה ומוצלחת. �

בשעה טובה החל את לימודיו 
במכינה מחזור ל"ב. 125 תלמידים 
חדשים התמקמו במכינה והצטרפו 
אל 100 תלמידי שנה ב' של מחזור 

ל"א. שבוע הלימודים הראשון 
הוקדש להסתגלות, לבניית 

בשבועות האחרונים עשינו צעד 
חשוב והגשנו תביעת דיבה וזכויות 

יוצרים נגד גורמים אינטרסנטיים 
שעסקו בהכפשה והשמצה של 

מפעל חיינו. הסיפור שלנו מתחיל 
לפני 32 שנים, כאשר הקמנו את 

המכינה הקדם-צבאית הראשונה 
בישראל מתוך אמונה כי על מנת 
לעשות שירות משמעותי בצה"ל 
יש צורך בהכנה ערכית לקראת 

החיים עצמם.
ביישוב  המכינה  את  הקמנו 
לחנך  והתחלנו  שבשומרון  עלי 
היהדות  ערכי  על  תלמידינו  את 
באשר  האדם  באהבת  המאמינים 
הוא אדם, על החשיבות שבתרומה 
ובשליחות  הישראלית  לחברה 
אידיאליסטית מתוך ציונות ואהבת 

הארץ.
יכול  עלי  מכינת  להקמת  עד 
הנוער שרצה להעמיק את אמונתו 
בין  לבחור  הצבאי  השירות  טרם 
בעיקרן  העוסקות  גבוהות  ישיבות 
הבאנו  אנחנו  גמרא.  בלימוד 
בשורה והכנסנו לתוכנית הלימודים 
את  המתווים  אמונה  לימודי  גם 
הקמנו  האדם.  של  האמונית  דרכו 
התורה  את  שמחבר  סטארט-אפ 

לחיים עצמם.
כיום מכינת עלי מובילה מערכת 
את  המפגישה  מקיפה  לימודים 
ומגזרים  רעיונות  עם  התלמידים 
ומחנכת  הישראלית  בחברה  רבים 
ותורה,  חינוך  אנשי  קצינים,  אלפי 
מנהלים,  כלכלנים,  רופאים, 
התורמים  עסקים  ואנשי  מורים 
מתוך  כולה  הישראלית  לחברה 
אלפי  ואמונה.  אידיאליסטיות 
נאמנה  עדות  מעידים  אלה  בוגרים 
מהו בית היוצר הנקרא מכינת עלי. 
לפני  זכינו  זה  חיים  מפעל  על 
את  ישראל.  בפרס  שנים  כשלוש 
הפרס העניקו לנו מי שהכירו אותנו 
המכינות  לעולם  תרומתנו  ואת 

כדי שהאמת תצא לאור!
לא  כולה.  הישראלית  ולחברה 
החלטנו  כעת  כלל.  מאז  השתנינו 
ולהציג  כיוון  לשנות  הזמן  שהגיע 
ואמיתי את הצד שלנו.  באור מלא 
שאתם  כפי  האמת  את  להביא 
ציונית,  אותה:  מכירים  ואנחנו 
ממלכתית, אידיאליסטית וסבלנית. 

רבה  ומחשבה  התייעצות  לאחר 
אף  על  מתמשכת  הבלגה  ולאחר 
אמיתות  וחצאי  שקרים  אין-ספור 
אינטרס  בעלי  אותם  שפעלו 
המתקפות  כי  החלטנו  לפרסם, 
עוד  יישארו  לא  ונשנות  החוזרות 
אנחנו  השתנינו,  לא  מענה.  ללא 

פרס  את  שקיבלה  המכינה  אותה 
ויש  שנים,  כשלוש  לפני  ישראל 
בוגרים  אלפי  בשטח:  הוכחות  לנו 
המשתלבים ומובילים לעשיית טוב 
צריכים  אנחנו  הישראלית.  בחברה 
נעשה  ה'  ובעזרת  איתנו,  אתכם 

ונצליח. �

בית המדרש החדש של המכינה בתפוסה מלאה

קשרים אישיים ולתחילת לימוד 
משמעותי ועמוק כחלק מתהליך 
עמוק שבו יתפתחו התלמידים, 

יתעצמו ויתחזקו. 
יצאו  הראשון  השבוע  בסוף 
מאתגר  אופניים  למסע  התלמידים 

ומגבש בסביבת היישוב כדי להכיר 
בשנה  יתגוררו  שבו  האזור  את 
הקרובה. לקראת היציאה הראשונה 
הר  על  התלמידים  טיפסו  הביתה 
ובראש  מורה,  אלון  כביר שבפסגת 
אברהם  של  מסעו  על  למדו  ההר 
אבינו בארץ, שהחל מהר כביר, ועל 
למפגש  בדרכו  יוסף הצדיק, שצעד 
עם אחיו לרגלי ההר ונקבר בצידו. 

התלמידים   שוחחו  כך  על  נוסף 
הזהות  בבירור  הצורך  את  והעלו 
הלאומי  לקיום  כיסוד  היהודית 
שלנו. בסיום ירדו התלמידים מההר 
ובידם ספרו של הרב סדן 'ויהי ידיו 
ילמדו  הם  השנה  במהלך  אמונה'. 
מבית  שיעורים  המאגד  הספר,  את 
מדינה  חברה,  בנושאי  המדרש 

ודמוקרטיה. �
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מחזור ד' סיים את שנת הלימודים בערב מרגש בביתו של מר מוטי 
זוננפלד, אביה של דניאלי ז"ל. התלמידות שמעו שיחה מרתקת מפי 
החברה  עם אתגרי  נשית  להתמודדות  הדרך  על  מאיר  רהב  סיון  גב' 
של  המיוחדת  דמותה  על  סיפר  זוננפלד  מוטי  ומר  אותנו,  הסובבת 

דניאלי ועל שותפותו בהקמת המדרשה. 
זוננפלד:  למר  שכתבו  מרגש  מכתב  התלמידות  הקריאו  לסיום 
"יחד עם הבחירה שלנו ללכת למדרשת דניאלי ולהיפגש עם דמויות 
הדמויות  שאחת  בפניך  לציין  לנו  חשוב  אותנו,  שמלוות  מופלאות 
איך   – השאלה  אותנו  מטרידה  רבות  דניאלי.  זו  עבורנו  הבולטות 
מיישמים את כל הערכים שנחשפנו אליהם? בהתבוננות בדניאלי אנו 
מרגישות שאנו מקבלות תשובה... הלוואי שנצליח להמשיך את דרכה 
בהמשך  וגם  בפרט  הלאומי  בשירות  דניאלי  של  במידותיה  ולדבוק 
חיינו... אנחנו רוצות להודות לך, מוטי, על כל התרומה האדירה שלך 

למדרשה שלנו שכה משמעותית עבורנו". �

פעם דניאלי - תמיד דניאלי!

בעקבות הצלחת המפגש הראשון, 
שהשתתפו בו 80 בוגרים אנשי 
עסקים )בתמונה למטה(, ביום 

חמישי כ״ה בתשרי 24.10 ייערך 
מפגש נוסף במגדלי מידטאון, 

תל אביב, והפעם: הרצאה מרתקת 
מפי מר ג'ון מדווד, מנכ"ל מייסד 
של חברת Ourcrowd, קרן ההון 

סיכון הפעילה ביותר בישראל 
בשנתיים האחרונות. נוסף על 

כך ייערכו שיחות סביב שולחנות 
עגולים בתחומי עניין מגוונים: 

נדל"ן, משפט ויזמות. 
עסקים  ואנשי  יזמים  אתם  אם 
עמיתים  לפגוש  שמעוניינים 
ועוד,  עסקיות  הזדמנויות  למקצוע, 

אנשי עסקים בוגרי 'בני דוד' נפגשים בפעם השנייה
'בני  של  האינטרנט  באתר  הירשמו 
דוד' או בפייסבוק, ונשמח לראותכם. 

לשאלות ולפרטים נוספים –
הרב יואל רכל, 050-8849202. �

לארח

הכירו את מחזור ה' של מדרשת 
דניאלי, המחזור הגדול ביותר של 

תלמידות דניאלי: 58 תלמידות 
הגיעו למדרשה ביישוב תפוח כדי 

ללמוד תורה ואמונה, להעמיק 
ולצמוח לפני השירות הלאומי 

המשמעותי שעוד צפוי להן. 
הצעירות באו עם הוריהן ביום 

הראשון, ערכו סיור היכרות, 
נפגשו עם רכזת הקהילה של 
היישוב, עם דורון הלל, בוגר 

המכינה נציג הישוב תפוח, 

מנכ"ל מוסדות 'בני דוד' וכמובן 
עם ראש המדרשה הרב שחר 

ורטמן. 
במהלך השנה יפגשו התלמידות 

נשות רוח מעוררות השראה, 
יסיירו במקומות מרכזיים במדינה, 
ימלאו תפקיד פעיל בחיי הקהילה 

ביישוב תפוח ויתכוננו לשירות 
משמעותי ולחיים של שליחות. 

בחודש אלול הצטרפו לתוכנית 
אלול במדרשת דניאלי עוד 37 

בוגרות השירות הלאומי. במהלך 

החודש למדו הצעירות והתכוננו 
לימים הנוראים ולשנה הבאה 

עלינו לטובה. 
לאחר החגים יצטרפו לכפר 

הסטודנטים דניאלי עוד 25 
סטודנטיות לתוכנית מיוחדת 

המשלבת לימודים באוניברסיטת 
אריאל עם שיעורים ופעילויות 

בכפר. 
אנו מאחלים הצלחה גדולה 

לכל תלמידות דניאלי, ללומדות 
ולמשרתות בשירות הלאומי. �

בני דוד ֵעִלי  |  4חדשות

מחזור ה' של תלמידות דניאלי הגיע לתפוח

במהלך חודשי הקיץ הגיעו 
לבקרנו אישים רבים, ובהם 

הגב' אירית ברוק, מנהלת 
המחלקה לתנועות נוער 

והגשמה במשרד החינוך, 
שבאה לביקור היכרות עם 

המכינה במעלה אפרים, וראש 
עיריית אריאל מר אלי שבירו, 

שבא לעלי לביקור עם יו"ר 
הוועד המקומי של עלי. �

שמחנו
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ברוכים השבים לבית
המדרש לבוגרי צבא

כ"ז  כ"ו,  מחזורים  בוגרי  עשרות 
וכ"ח חזרו בימים אלה לכבוש את 
צבא.  לבוגרי  המדרש  בית  ספסלי 
התלמידים מתחילים את לימודיהם 
והרב  ביר  ספי  הרב  של  בכיתתם 
משתלבים  ואט-אט  ניסים  רביד 
תלמידים   18 המדרש.  בית  בלימוד 
רועי',  'חי  לתוכנית  הצטרפו 
המדרש  בבית  לימודים  המשלבת 
נערך  ובתמוז  אקדמיה,  לימודי  עם 
לתלמידי התוכנית יום עיון בנושא 
במהלך  ישראל.  במדינת  רווחה 
עם  התלמידים  נפגשו  העיון  יום 
ולמדו  הרווחה  מתחום  אנשים 
לקידום  השונות  התפיסות  את 
אילן  מר  ישראל.  במדינת  הנושא 
מורנו  עמנואל  של  אביו  מורנו, 
הי"ד, ששימש שנים רבות סמנכ"ל 
בביטוח הלאומי, שמח להיפגש עם 
האתגרים  על  ולדבר  הצעיר  הדור 

העומדים לפתחו. 
ימי  צפויים  הקרובים  בחודשים 
בנושא  יום  ובהם  נוספים,  עיון 
ויום  ואתגריו  הציבורי  השירות 

בנושא שמרנות. �

מתחדשים
במעלה אפרים

במכינה הקדם-צבאית שבמעלה 
 55 לימודים  את  החלו  אפרים 
תלמידי מחזור ה'. הם הצטרפו אל 
ד'  ממחזור  ותיקים  תלמידים   30

שנשארו לשנה ב'. 
הורחב  המבורך  הגידול  עקב 
של  המדרש  בית  זריז  במבצע 
בית  מתקדמת:  בשיטה  המכינה 
לשני  והופרד  נפתח  הישן  המדרש 
נבנתה  נוספת  ויחידה  חלקים, 

לקראת  במרכזו. העבודה הושלמה 
והתלמידים  אלול,  חודש  ראש 

נהנים מבית מדרש מרווח ונעים. 
טקס  ייערך  חורף  זמן  בתחילת 
עם  המדרש  בית  הרחבת  לכבוד 
בוגר  של  הוריו  התורמים,  משפחת 

המכינה. 
הראשונה  היציאה  לקראת 
ה'  מחזור  תלמידי  טיפסו  הביתה 
לקראת הזריחה לראש הר סרטבא 
בסופו  השומרון.  שבדרום-מזרח 
מרק  לתלמידים  חיכו  הטיפוס  של 
ידיו  'ויהי  סדן  הרב  של  וספרו  חם 
מבית  שיעורים  המאגד  אמונה', 
מדינה  חברה,  בנושא  המדרש 

עולים בגבוהה
הגבוהה  הישיבה  של  המדרש  בית 
תלמידים   70 מקום.  אפס  עד  מלא 
והם  לישיבה,  הצטרפו  חדשים 
המדרש,  בית  ספסלי  את  ממלאים 
מ-200  יותר  כיום  בו  שלומדים 
מסגרת  נפתחה  השנה  תלמידים. 
הישיבה  בוגרי  לקליטת  מיוחדת 
שירותם  את  שסיימו  הגבוהה 
וללמוד  לחזור  ומעוניינים  הצבאי 
אסף  מרכז  התוכנית  את  בישיבה. 
דואג  והוא  הישיבה,  בוגר  אביעד, 
לבית  הישיבה שחוזרים  בוגרי  לכל 

המדרש. �

על  דיברו  התלמידים  ודמוקרטיה. 
פוטנציאל  ועל  מסוגלות  תחושת 
גדול המורגש בתחילת השנה אצל 
ומאמץ  בעמל  הצורך  ועל  כל אחד 
בחומר  הפסגה  את  לכבוש  כדי 

וברוח. 
כולל  הוא  השנה  חידוש  עוד 
ערב לאנשי היישוב הבאים ללימוד 
תפילה  הלכות  של  משמעותי 

במסלול לימודי רבנות. �

סליחות – "לשמוע אל 
הרינה ואל התפילה"

באלול,  ביט'  הסליחות,  בחודש 
הלל  הרב  המלחין  את  לארח  זכינו 
לשירים  בלחניו  שהתפרסם  פלאי 
"אוחילה לאל", "שירו למלך" ועוד. 
סליחות  שירי  ושר  ניגן  פלאי  הרב 
ומתפילות  מהסליחות  ונשמה 
הצטרפו  לאירוע  הנוראים.  הימים 

הערב  עלי.  ותושבי  בוגרים  גם 
הראשון  השנה  יום  לציון  הוקדש 

של חנה גרינבוים ז"ל. �

שותפים בהובלת
פעילות התקשורת

אנו שמחים לעדכן שמשרד לניאדו 
שטראוכלר החל בעת האחרונה 

ללוות את פעילות כלל המוסדות 
ויוביל את הפעילות התקשורתית, 

האסטרטגיה ופעילות הדיגיטל 
לכלל מוסדות 'בני דוד': מכינת עלי 

החלוצה בתחומה שהוקמה לפני 
יותר מ-30 שנים, המכינה הקדם 
צבאית-במעלה אפרים, הישיבה 

הגבוהה ובית המדרש לבוגרי צבא 
בעלי, מדרשת 'דניאלי' לבנות 

ביישוב תפוח וישיבת 'עוז ואמונה' 
שנחנכה בתל אביב ע"ש הרב 

אחיעד אטינגר ז״ל.
לניאדו  מנכ"ל  שטראוכלר,  נדב 
הוא  "לכבוד  מסר:  שטראוכלר, 
דוד'.  'בני  מוסדות  את  ללוות  לנו 
מכינת עלי חלוצה בתחומה וזכתה 
בפרס ישראל על פועלה. למוסדות 
ולמכינה בוגרים בולטים רבים, פרי 
פועלם של אנשי בני דוד ומנהיגיה 

לאורך השנים.

לחברה  ניכרת  תרומה  "לעלי 
ואנו  ולצה״ל,  הישראלית 
אף  הקרובות  שבשנים  משוכנעים 
תוביל 'בני דוד' ביתר שאת שירות 
הערכי וחיוני של טובי בנינו למען 

המדינה והארץ". �



 כמו רבים אחרים, גם אני 
התאכזבתי מתוצאות הבחירות 
השבוע, אך כאשר אדם מאמין 

מוצא עצמו מול מציאות 
שמאכזבת אותו, או שהיא שונה 

משמעותית ממה שהוא חושב 
שטוב וראוי, השאלה ראשונה 
שהוא צריך לשאול את עצמו 

היא מה הקב”ה מצפה ממני לעת 
הזאת? אולי יש כאן מסר חשוב 

שאני צריך להתעורר להקשיב לו?
יוצרות  הבחירות  תוצאות 
להתעלם  שקשה  פוליטי  מצב 
אינו  הימין  שלו:  המשמעויות  מן 
השמאל,  בלי  ממשלה  להקים  יכול 
הימין.  בלי  יכול  אינו  והשמאל 
ליברמן אינו הפתרון כי הימין נשען 
ממשלה  רוצה  וליברמן  דתיים  על 
חילונית ליברלית, אבל גם השמאל 
אינו יכול לסגור – לא עם הדתיים 
בלי  ליברמן  עם  ולא  ליברמן  בלי 
לחבור  יאלץ  אז  שכן  הדתיים, 
לערבים ויוותר על האידיאל הציוני. 

אז מה יהיה?
הדברים  שמצב  לי  נדמה  ובכן, 
עם  רבותי,  לכולנו:  אומר  הזה 
לפתור  תוכלו  לא  היקר,  ישראל 
את הבעיות עם חמאס, חיזבאללה 
או איראן, בלי לפתור את הבעיות 
ההדדית,  השנאה  מפלס  בתוככם. 

ההדדי  והניכור  הדה-לגיטימציה, 
דתיים  בין  ימין,  ובין  שמאל  בין 
כזה  לגובה  עלה  חילוניים  ובין 
משנה  לא  זה  כולנו.  את  המסכן 
כרגע מי האשם. מה שחשוב יותר 
מכל הוא שנבין כולנו, כולנו ממש, 
בורא  כך.  להמשיך  אפשר  שאי 
כי  לנו  אומר  הנראה  ככל  עולם 
בלי שתמצאו דרך איך לפעול יחד, 
ואמון  אהבה  ביניכם  ליצור  איך 
הדדי בכוונות הטובות של כל צד, 
האידיאולוגיות  המחלוקות  חרף 
להמשיך  יכולים  אינכם  הנוקבות, 

לנהל את המדינה.
ושמאל,  ימין  בין  המחלוקות 
וחילוניים,  דתיים  בין  המחלוקות 
עמוקות מאוד. הן נוגעות לשאלות 
מדינת  ניהול  אופן  של  מהותיות 
בזמן  ייעלמו  לא  והן  היהודים, 
מצריך  אינו  זה  כל  אך  הקרוב, 
של  ודה-לגיטימציה  וניכור  שנאה 
את  לנהל  אפשרות  קיימת  האחר. 
לנו  יגרמו  שהן  מבלי  המחלוקות 
ואני אציע פה כמה  לשיתוק כולל, 

עקרונות פעולה פשוטים בנדון: 
הזולת  של  ביושרו  להאמין   .1
ובכוונתו הטובה, למרות עמדתו 

השונה, ולהפסיק להשמיצו.
לדעת שאיש אינו מחזיק את כל   .2
האמת אצלו, וגם לטובת עמדתו 
קשוב  להיות  לו  וטוב  כדאי 

לזולתו.
ומכבד,  ענייני  שיח  לפתח   .3

אך  הדברים  לשורשי  היורד 
לפגוע  מנסה  אינו  אינו מתלהם, 
אם  כי  השני  את  ולהעליב 

לשכנעו.
עם  שכולנו  ולבטא  תמיד  לחזור   .4
ביחד  ורק  אחים  כולנו  אחד, 
על  לשים  נוכל  ממש  ביחד 
כתפינו את מדינת היהודים. איש 
הוא  שאין  חושב  אינו  מאיתנו 

זקוק לזולתו.
כדתיים,  חילוניים  הרוח,  מאנשי 
מצפה  אני  הציבור  מנבחרי  וכן 
ההבראה  תהליך  את  להוביל 
טיהור  ואת  העם  של  הנפשית 
הם  אם  הציבורית.  האווירה 
בית,  שלום  להביא  נחושים  יהיו 
וכנבחרי ציבור זוהי חובתם, אפילו 
יאלצו  והעיתונאים  התקשורת 
ולשיח  לסגנון  להתאים את עצמם 
ייעלמו, אך  החדש. המחלוקות לא 

נוכל לתפקד יחד איתן.
אחרי  הדתית,  לציונות  ובאשר 
עליה,  הזה שעבר  השבוע המאכזב 
תופעה  בתוכה  מגלמת  היא  גם 
לחמש  מצביעיה   התפלגו  דומה. 
ואיבדו  לפחות,  שונות  מפלגות 
בשדה  ההשפעה שלהם  יכולת  את 
הקטנה.  הבעיה  זו  אבל  הפוליטי, 
האווירה  היא  הגדולה  הבעיה 
ההדדי  והכעס  הניכור  העכורה, 
בתוך הציבור הזה, ולפעמים אפילו 
גם בתוך המשפחה. מדובר בציבור 
נפלא בעל יכולות גבוהות ומגוונות, 

אך  גמור(,  בסדר  )וזה  דעתן  ציבור 
לאווירה  לגרום  צריך  זה  כל  מדוע 

עכורה?
תנועות  של  סניף  בכל  כמעט 
הכרזה  מופיעה  שלנו  הנוער 
באהבת   – נחרבנו  חינם  “בשנאת 
יודעים  אנו  האם  ניבנה”.  חינם 
לאהוב  המחלוקות,  על  להתגבר 
ולהאמין אחד בשני? כן, אהבה זה 
ומתנהג  חושב  שהוא  אף  בחינם, 
אחרת ממני. יתר על כן, האם איננו 
המאחד  רב  כי  בהיר  במבט  רואים 
בני  שכל  העובדה  המפריד?  על 
בתורה  מאמינים  הדתית  הציונות 
מן השמיים, תורה שבכתב ושבעל-

שמדינת  משוכנעים  ואף  פה, 
והיא  השי”ת  מעשה  היא  ישראל 
על  או  גאולתנו,  צמיחת  ראשית 
תלמידי  )כלשון  תקוותנו   פנים  כל 
לא  זה  האם   - סולוביצ’יק(  הרב 
המחלוקות  מכל  משמעותי  יותר 
לדרכים  ביחס  אותנו  המפלגות 

השונות למילוי אידיאל זה? 
כיוון שלא החילונים ולא החרדים 
נושאים משא זה על כתפיהם איננו 
שלנו  האידאה  את  לפורר  יכולים 
חשובות  פנימיות,  מחלוקות  בגלל 
לא  המחלוקות  הרי  שיהיו.  ככל 
לפחות  אך  הקרוב,  בעתיד  יעלמו 
נוכל לקיימן בכבוד, באהבה ובאמון 
כמותית  שגם  לדעת  ותמיד  הדדי, 
על  המאחד  רב  איכותית  וגם 

המפריד. �

מסקנת הבחירות: מיגור השנאה ההדדית

בני דוד ֵעִלי  |  6חדשות

והשיב לב אבות... 
במכינה  השנה  סיום  לקראת 
בעלי נערך למחזור ל"א ערב אבות, 
אימהות ובנים. במהלך הערב קיבלו 
ההורים משימות ללימוד ושיח עם 
ומקרב,  אישי  היה  השיח  ילדיהם. 
של  הקשר  את  והידק  חיבר  והוא 
של  בסיומו  הוריהם.  עם  הבנים 
הגבורה  מעיין  ליד  נערכה  הערב 
מלווה  משותפת  ערב  ארוחת 

מסע קהילותבשירים וריקודים. �
בעם ישראל

הרב  יצא  האחרונים  בחודשים 
קהילות  למסע  לוינשטיין  יגאל 
אלפי  עם  ונפגש  הארץ   ברחבי 
ומגזרים  גילים  במגוון  אנשים 
התרבות  אתגרי  על  לשוחח  כדי 
הליברלי  העולם  על  המערבית, 
המשפחה  ערכי  חיזוק  על  וערכיו, 

ועוד. 
את  מסיים  אינו  יגאל  הרב 
כל  על  משיב  שהוא  לפני  המפגש 
זוכים  והמפגשים  הקהל,  שאלות 

לתגובות ולביקורות חיובית מאוד.

המפגשים  על  הטובות  התגובות 
אותנו,  משמחות  המיוחדים 
מסע  את  להמשיך  נערכים  ואנו 

החורף.  בחודשי  גם  הקהילות 
לפנות  אפשר  מפגשים  לתיאום 

לאליקו, 054-5408199. �

לרב יואל בהצדעה 
הקשר  את  שמרכז  יואל  הרב 
עם החיילים והבוגרים זכה בחודש 
אלוף.  סגן  לדרגת  לעלות  שעבר 
הביקורים  על  יואל  לרב  תודה 
הרבים של חיילנו וקציננו ביחידות 
הארץ.  רחבי  בכל  הפזורות  הרבות 

אצלנו אתה כבר מזמן אלוף! �

- מאת הרב אלי סדן -
התפרסם ב׳מקור ראשון׳


