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ימי החנוכה
הבאים עלינו לטובה, 

ן הדתי,  מביאים לידי ביטוי הן את הּפַ

המתבטא בהתקוממות נגד גזירות 

הדת וברצון לטהר את בית המקדש, 

והן את הצד הלאומי, המתבטא 

ברצון בריא להשתחרר מעול הכובש 

הסלווקי-יווני.

נראה ששני הנסים של חנוכה - נס 

פח השמן ונס ניצחונם של מעטים 

על רבים - מכוונים כנגד שני צדדים 

אלו.

שניהם ביחד מהווים תזכורת לכך, 

שבסופו של דבר, דרכנו הכוללת 

את הדבקות בתורה ומתוך כך גם 

את חיזוק בניין האומה בארצה, 

בצה"ל ובכלל, אינה המצאה שלנו, 

אלא היא דרך המלך של היהדות.

הננו בני דוד, בני מתתיהו ובני יהודה 

גם יחד.

אנו מאחלים לכל ידידינו, 
תלמידינו ובוגרינו,
ולכל בית ישראל

חג חנוכה שמח!

בני דוד עלי
מכינה ישיבתית לצה"ל

בתי מדרש
לבוגרי צבא

למנהיגות
ציבורית
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ביקר ב כיפור,  ליום  השנה  ראש  ין 
אשכנזי,  גבי  רא"ל  הרמטכ"ל, 

במוסדות "בני דוד" בעלי.
והתרגש  הזיכרון,  בחדר  ביקר  הרמטכ"ל 
שאת  הארוכה,  הנופלים  מרשימת  מאוד 

מרביתם הכיר במהלך שירותו. 
הרב  עם  הרמטכ"ל  נפגש  הזיכרון  בחדר 
הוא  החינוכי.  הצוות  וכל  לוינשטיין,  הרב  סדן, 
הם  בה  החשובה  העשייה  על  אותם  בירך 
ללקיחת  הישראלי  הנוער  חינוך   - עוסקים 

זכות ושליחות
ביקור הרמטכ"ל במוסדות "בני דוד"

אחריות, להתגייסות ליחידות קרביות ולהגעה 
לפיקוד מתוך אמונה. 

הרמטכ"ל  של  פניו  את  קיבלו  התלמידים 
בשירה ובריקודים, באולם החדש של הישיבה 
הפקד  "שומרים  שירת:  תוך  צבא,  לבוגרי 

לעירך כל היום וכל הלילה".
האווירה הייתה חגיגית ומרוממת. הרמטכ"ל 
לתלמידי  ואמר  הפנים,  מקבלת  התרגש 
הישיבה שלדעתו, חדר הזיכרון לנופלים בוגרי 
 - יותר מכול על רוח המקום  "בני דוד" מעיד 
וגבורה.  אישית  דוגמא  מנהיגות,  של  מקום 
בצבא,  השירות  חשיבות  על  דיבר  הרמטכ"ל 
כמקום המגשר בין כל גוני החברה בישראל, 
הדתית  החברה  של  הגבוהה  המעורבות  ועל 

בצה"ל, התורמת רבות לרוחו.

של  שאלות  מספר  על  ענה  הרמטכ"ל 
לסוגיית  התייחס  השאר,  בין  תלמידים. 
הביטחון באזור איו"ש, להתמודדות עם הדה–

וצה"ל,  ישראל  כלפי  העולמית  לגיטימציה 
ולסוגיית גלעד שליט. �
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יום כיפור בשינקין
עצמם  על  לקחו  האחרונות,  השנים  בחמש 
מניין  של  והפעלתו  הקמתו  את  בוגרים  מספר 
ברח'  שורשים",  ב"מרכז  המתקיים  "ֹצהר"  מטעם 

שינקין, במרכז העיר תל אביב.
שיעורים  כולה,  השנה  במהלך  מציע,  המרכז 

המיועדים לאנשים שאינם שומרי מצוות. 
ו-י'.  ט'  בוגרים ממחזורים  בשיתוף  הוקם  המניין 
המרכזי  המניין  להיות  המניין  הפך  השנים,  במשך 
של מחזור י', הן מבחינת בעלי התפילה והן מבחינת 

הרכב המתפללים.
מתושבי  רבים  מגיעים  כיפור  יום  לתפילת 
וכמובן  לניגונים,  לתפילה,  המצטרפים  הסביבה, 
גם  מהם  רבים  היום.  במהלך  ששולבו  להסברים 
משתתפים ברב שיח, הנערך לאחר התפילה בליל 

יום כיפור. �

שר החינוך ושר התקשורת 
מבקרים ב"בני דוד"

שר החינוך, גדעון סער והנהלת משרד החינוך ביקרו 
במוסדות "בני דוד". במהלך הביקור נפגש השר עם 

הרבנים ועם תלמידי המכינה הקדם צבאית. 
שר התקשורת, השר משה כחלון, ביקר בעלי, ונפגש 
"בני  מוסדות  את  בפניו  הציג  סדן, אשר  הרב  עם 
דוד" - החל בגורמים שהביאו לרעיון הקמת המכינה 
השפעת  את  הדגיש  ימינו.  השר  מציאות  ועד 
השתלבותם  חשיבות  ואת  עולמנו,  על  התקשורת 

של בני הציונות הדתית גם בערוץ זה. �

שר החינוך גדעון סער מבקר
בחדר ההנצחה של בוגרי "בני דוד"

שר התקשורת משה כחלון עם הרב סדן "בני ב מוסדות  אירחו  נח,  פרשת  שבת 
ובני  הראשון  המחזור  בוגרי  את  דוד" 
הבוגרים   65 מתוך  כ-40  משפחותיהם. 
בליל  מאוד.  נרגשים  ממנה  ויצאו  לשבת,  הגיעו 
כמה  שארכה  רעים  לשיחת  כולם  ישבו  שבת 
שעות. הבוגרים סיפרו על עצמם, והעלו זיכרונות 
ולא  אחד  לא  בעלי.  עשו  אותה  השנה  מן  רבים 
הראשון  המפגש  את  בהתרגשות  תיארו  שניים 
שתו  בו  הצמא  ואת  קוק,  הרב  תורת  עם  שלהם 
השקפת  חשיבות  על  דיברו  רבים  הדברים.  את 
המשמעותי  מקומה  ועל  בעלי,  קנו  אותה  העולם 
המרכזיים,  החיים  בצומתי  השונות  בהכרעותיהם 

בהם עברו בעשרים השנים האחרונות. 
רעיון  נולד  כיצד  תיאר  לוינשטיין  יגאל  הרב 
הקמת המכינה, וציין כי בעקבותיה הוקמו עוד 36)!( 
מכינות, 20 מתוכן חילוניות או מעורבות. הוא הזכיר 
גולני,  לסיירת  המחזור שהתגייסו  בני  ארבעת  את 
ושזכו להיות הדתיים הראשונים ששירתו בה. לאחר 
שנשארו בבסיס כמה שבתות ברציפות, שכן נוהלי 
היציאה לא הביאו בחשבון את זמן הדלקת הנרות, 
הגיע הוא עצמו, באחד מימי שישי, במטרה לבדוק 
מה קורה בשטח, ואף עשה עמם את השבת, ללא 

אוכל חם וללא תנאים מתאימים לשמירתה. 
הרב אלי סדן סיפר על בן המחזור שסיים קורס 
חובלים כחניך מצטיין, אשר בעת הנפת הכומתות 
רחשי  ראשו  שעל  הכיפה  העבירה  הסיום,  בטקס 

הפתעה בקהל.  
בשיעורו הקצר בליל השבת, חזר הרב סדן על 
שיעור  שנים,   23 לפני  פתח  בו  הראשון  השיעור 
החדש.  המחזור  בני  את  שנה  בכל  מקבל  הוא  בו 
של  הפעולה  שיטת  את  נס  על  העלה  בשיעור 
אלקנה, שנהג לעלות לרגל עם כל קרוביו, ובתשובה 
לשאלות האנשים: "לאן תלכו?", לא הסתפק בציון 
היעד, אלא הציע להם אף להצטרף. הרב סדן טען, 

'להתחיל מבראשית' 
מחזור א' חוזר ל"בני דוד"
כי  יותר,  עוד  משוכנע  הוא  שעוברת  שנה  בכל  כי 
דוגמה אישית של חבורה, המושכת את הלב ואת 
העין, ומזמינה מתעניינים להצטרף, היא היא הדרך 

לחולל מהפכה רוחנית-חברתית. 
תצפית,  לנקודת  הבוגרים  עלו  השבת  בהמשך 
מפי  עלי  היישוב  התפתחות  על  לסקירה  והאזינו 
משה מרחביה. הפער בין מראה היישוב, כפי שזכרו 
אותו משהותם במקום, לבין מציאות ימינו, עורר גלי 

נוסטלגיה ושרשרת בדיחות פנימיות. 
במוצאי שבת התאספו כולם לצפייה משותפת 
בסרט ובתמונות מן העבר, שעוררו התרגשות רבה, 
וסיימו בשירת המנון המכינה, אותו כתב אחד מבני 
בוגר  של  בנו  בגיטרה  ליווה  השירה  את  המחזור. 

אחר.
אנו ממשיכים במגמת חיזוק הקשר עם הבוגרים, 

ונערכים לקיום שבתות מחזור נוספות. �
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שאלות ותשובות
עם הרב שלמה אבינר

נערך  השנה,  ראש  במוצאי  שנה,  כמדי 
ערב שאלות ותשובות עם הרב שלמה אבינר 
ורב  כוהנים"  "עטרת  ישיבת  ראש  שליט"א, 
שאלות  שאלו  התלמידים  אל.  בית  הישוב 
מצוות,  קיום  תורה,  לימוד  נושאים:  במגוון 
אמונה, ארץ ישראל ועוד, והרב שלמה אבינר 
ונושא.  נושא  בכל  ובפירוט  באריכות  השיב 
בערב זה השתתפו תלמידי המכינה, תלמידי 
המדרש  בית  אברכי  הגבוהה,  הישיבה 

לבוגרים ואורחים רבים. �

החלטת  הועברה   ,1996 בשנת  שנה,  כ-15  לפני 
מזרחית  חדש  יישוב  להקמת  הנוגעת  ממשלה 
חירן  הר  שם  על   - זמני  )שם  חירן  ושמו   - למיתר 
החלטת  חירן  תוכנית  עברה   2002 בשנת  הסמוך(. 
ומאז המשיכה להתקדם בנתיבי  נוספת,  ממשלה 

הבירוקרטיה הישראלית. 
כחלק  בנגב  שנערך  סיור  לאחר   ,2008 בשנת 
מתוכנית "חי רועי" ב"בני דוד", נוצר קשר ראשוני 
אשר  הישיבה,  תלמידי  של  משפחות  מספר  בין 
הגרעין  חירן.  גרעין  חדש,  גרעין  לכדי  התלכדו 
ישראל,  בארץ  חדש  יישוב  הקמת  לצורך  הוקם 
באזור הנגב הצפוני, כ-5 ק"מ מזרחית למיתר, והוא 
ימנה  אשר  מיוחד,  קהילתי  יישוב  להיות  מתעתד 

בשלביו הסופיים כ-2400 בתי אב. 
גרעין היישוב שם לעצמו מספר מטרות, וביניהן: 
תפיסה  מתוך  נרחב,  שטח  להקצאת  חתירה 
ביטחונית הנוגעת למאבק בהשתלטות הבדואית; 
תוך  ומשפחותיו,  היישוב  של  התורני  הצד  חיזוק 
קהילתיים  חיים  משפחתי;  חוסן  על  דגש  מתן 
דגש  מתן  בחבריה;  התומכת  חברה  שמשמעותם 
השתלבות  תוך  והן  פנים-יישובי  הן  חינוך,  על 
במערך החינוך הכללי באזור; עידוד יישובי לעיסוק 
חקלאי, הן מצד תפיסת השטחים, והן מתוך מגמה 
לחזור לשורשינו האמוניים; ומעל הכול, חיים מתוך 

בלימוד  החל  חיינו  את  השוזרים  וגבורה,  שמחה 
בישיבה ועד ליציאה לעולם המעשה.

של  כשנתיים  לאחר  תש"ע,  אלול  בחודש 
עבודה מאומצת לבניית גרעין איתן, שיהווה יחידה 
מונה  )כיום  הרבים  באתגרים  לעמוד  המסוגלת 
 12 של  חלוצי  קומץ  עבר  משפחות(,  כ-30  הגרעין 
לקראת  זמני,  למחנה  הגרעין  מתוך  משפחות 
נקרא  הזמני  המחנה  הקבע.  יישוב  לחירן,  העלייה 
התיישבות  גרעיני  ששימש  )מחנה  יתיר"  "מחנה 
של  במרחק  יתיר,  יער  בלב  קסום  מקום  בעבר(, 

"ונדליקה שוב את האדמה בשלהבת ירוקה" - חירן

משתתפים באבלו של הרב סדן

והרצון  ידידינו,  ובעולם. במסגרת חיזוק הקשר עם  "בני דוד" בארץ  ידידים רבים יש למוסדות 
להעביר אליהם מעט מרוח "בני דוד", ארגנו במהלך השנים האחרונות סיורים ב"בני דוד" ובאזור 
הקרוב, המיועדים למשפחות החוגגות בר מצווה לילדיהם. בסיור אנו פוסעים בעקבות הגיבורים, 
ועוברים מאברהם ליצחק, מאלקנה לשמואל, מיהודה המכבי דרך בר כוכבא ועד לגיבורים בני ימינו. 
באחד הסיורים ובאירוע שהתלווה אליו, תרמה אחת המשפחות המשתתפות חדר לזכרו של רס"ן 
אלירז פרץ ז"ל. אימו, מרים פרץ, הגיעה בליווי רעייתו שלומית וילדיו, כדי להכיר טובה למשפחה 
בר  אורחי  בקרב  יבשה  אחת  עין  נותרה  לא  פרץ,  מרים  של  המרגשים  דבריה  למשמע  התורמת. 

המצווה, שהגיעו מארה"ב, איטליה, פנמה וברזיל. �

חוגגים בר מצווה ב"בני דוד"

על  שרה  חיי  בפרשת  קראנו  בו  בשבוע 
רבקה, נפטרה רבקה-קוטי סדן, אמו של הרב 
אלי. כרבקה האם, היתה גם היא ידועה בטוב 
לעזור  ונכונות  פתוח  לב  קשבת,  אוזן  לבה. 

לכל אחד, היו מתכונותיה האופייניות.
בעת  פתאומי,  באופן  נפטרה  רבקה-קוטי 
 83 בת  בגרמניה.  חולה  דוד  בן  לבקר  שנסעה 

הייתה במותה. כך ספד לה הרב אלי:  
בארץ  חיה  את  שנה   61 ה'.  בסוד  בא  מי 
ישראל, לאחר שהברחת בלילה גבולות, בעודך 
בידייך, כדי לבוא  בן שנה,  נושאת אותי, תינוק 
לארץ ישראל. חיית את כל שנותיה של מדינת 

כ-10 דקות נסיעה צפונה ממיקומו העתידי של חירן.
זה הזמן והמקום לומר תודה לכל רבני הישיבה, 
מנהליה, ולכל מוסדות "בני דוד" בכללם, על עזרה 
ותמיכה - הן נפשיים והן חומריים, להצלחת הקמת 
ספגנו  אותה  הרוח  ליוצרי  מיוחדת  תודה  חירן. 
בישיבה, ואותה ממשיכים אנו לספוג עד להופעתה 
עכשיו בחיינו, כשליחים של "בני דוד". כנושאי דגל 
"בני דוד", אנו מזמינים אתכם, הבוגרים, להצטרף 
אלקנה  לפרטים:  זה.  חשוב  במהלך  חלק  ולקחת 

לנדאו, מזכיר הישוב:  052-8902609 �

את  שלחת  גאולתנו,  צמיחת  ראשית  ישראל, 
ישראל,  במלחמות  להשתתף  ונכדייך  בנייך 
מדינת  של  ביסוסה  ואת  הציונות  את  חיית 
כשנתבקשת  לבסוף,  נעורייך.  משחר  ישראל 
לישיבה של מעלה, היה הדבר צריך להתרחש 
פלא  להבין  ה'  בסוד  בא  מי  ניכר.  אדמת  על 
עליון. כשישבתי בניכר וטיפלתי בהבאת ארונך, 
נזכרתי במדרש על דוד המלך, שהגיע יומו, וירד 
מלאך המוות ליטלו, ולא היה יכול. כיוון שעסק 
אליו,  להתקרב  יכול  היה  לא  בתורה,  הזמן  כל 
עד שהתחכם לעשות מהומות בחוץ, שהשביתו 
אולי,  לקחו.  ואז  קט,  לרגע  מתורתו  דוד  את 
אמא, - כך חשבתי - בארץ פשוט אי אפשר היה 
לקחת אותך, כל כך הרבה אנשים זקוקים לך, 
כך  כל  למוצא שפתייך.  אותך, מחכים  אוהבים 
היית עושה חסד עם הכול, ותמיד תמיד מוותרת 
למען השלום, שפשוט אי אפשר היה להתקרב 
אליך ולקחתך. כולך רק טוב. רק ביציאה לארץ 
נוכריה, שגם היא הייתה כדי לקיים מצוות ביקור 
חולים אצל בן דוד ישיש, רק שם במרחקים ניתן 

היה ליטלך. 
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הגדה של פסח
עם ביאורו של הרב סדן

בשנה שעברה, לקראת חג הפסח, הוצאנו לאור 
ההגדה  סדן.  הרב  של  בביאורו  פסח  של  הגדה 
דוד",  "בני  בוגרי  בקרב  רבה  באהדה  התקבלה 
עוד  שמעו  אותם  ברעיונות  שוב  לפגוש  ששמחו 

בזמן לימודיהם. 
לקראת פסח האחרון, כמדי שנה, לימד הרב סדן 
וצולמה.  שהוקלטה  שיעורים  בסדרת  ההגדה,  את 
השנה, החליטה הרבנות הצבאית הראשית לקחת 
16 שעות השיעורים על ההגדה,  צילומיהן של  את 
לערוך אותן, ולהשתמש בהן כסרט הדרכה למגידי 
בהכנת  להם  לסייע  כדי  צה"ל,  בבסיסי  הסדרים 

התכנים לקראת ליל הסדר.
לאנגלית.  הביאור  בימים אלה התחלנו בתרגום 
מקווים  אנו  התרגום,  עבודת  מורכבות  בגלל 
שלקראת חג הפסח הקרוב תצא לאור חוברת ובה 
וכי  הסדר,  ליל  של  המרכזיים  והרעיונות  הפתיחה 
לקראת פסח תשע"ב תצא לאור ההגדה כולה, עם 

הביאור מתורגם לאנגלית.
דוד"  "בני  במשרדי  ההגדה  את  לרכוש  ניתן 

ובחנויות הספרים. �

"אבא שלי הוא תלמיד"
לבוגרי  הישיבה  בוגר  שכתב  ילדים,  ספר  הוא 
ילד  העוסק בהתמודדותו של  בוסקילה,  ירון  צבא, 
יש  אבא  "לכל  נכתב:  הספר  בגב  אברך.  שאביו 
אביו של  אך  עסוק,  הוא  מיוחד שבו  עיסוק, תחום 
יהונתן שונה מאבות אחרים, המקצוע שלו הוא גם 

אורח חיים."
ניתן לרכוש את הספר בחנויות הספרים או אצל 

� yaron1bu@gmail.com :המחבר, בדוא"ל

ממשיכים לבנות ולפתח ב"בני דוד"
לקראת פתיחת שנת הלימודים, נכנסנו לאגף החדש של הפנימיות. באגף 50 מיטות, 
שאפשרו לנו לקלוט את כל התלמידים שהצטרפו ל"בני דוד", ולהציע להם מקום לינה 
מכובד. בניית האגף הדרומי הסתיימה בזכות ידידינו ושותפינו מרחבי תבל, שסייעו לנו 

לסיים את הבנייה במהירות.
בישיבה לבוגרי צבא לומדים כיום כמאה תלמידים נשואים. רובם מתגוררים בקריית 
הישיבה, לצד משפחות בוגרים, המשרתים בשירות קבע בצה"ל. הביקוש למגורים בעלי 
גדל, והמחסור בדירות להשכרה מקשה על בוגרים נוספים להגיע וללמוד בישיבה לבוגרי 
צבא. בימים אלה החלה בניית שבע יחידות דיור, אשר יוכלו לתת מענה לביקוש למגורים 

למשפחות נוספות המעוניינות בכך. 
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וקראתם דרור בארץ
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מטובי  לאחד  נחשב  וינברג  דרור  אל"מ 

מפקדי השדה של צה"ל בדורו. הוא גדל 

בסיירת מטכ"ל, שימש כמפקד מסגרות 

שונות בחטיבת הצנחנים, כמפקד יחידת 

בשנת  יהודה.  חטיבת  וכמפקד  מגלן 

הגבורה  בקרב  נפל   )2002( תשס"ג 

ביותר  הבכיר  לקצין  היה  ובכך  בחברון, 

שנהרג במהלך האינתיפאדה השנייה.

 

הזרקורים,  מאור  דרור  התרחק  בחייו 

ברבים  דמותו  את  חשפה  נפילתו  אולם 

לא רק כלוחם אמיץ, כמפקד נערץ וכאיש 

משפחה למופת, אלא גם כדמות ייחודית 

קודש  וארץ,  שמיים  בה  התחברו  אשר 

והשקעה  ישראל  בתורת  דבקות  וחול, 

בלתי מתפשרת בביטחון מדינת ישראל.

 

בני  עליו  שסיפרו  דברים  כולל  בארץ  דרור  וקראתם 

משפחתו, רבותיו, מפקדיו ורעיו, בתקופה הסמוכה לנפילתו.

לזכרו 
של אל"מ

דרור וינברג הי"ד 9
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� "וקראתם דרור" סיפורו של אל"מ דרור וינברג הי"ד. בספר זה שוזרת רונית לוינשטיין - רעייתו של 
הרב יגאל - סיפור בסיפור, דמות בדמות, זיכרון בזיכרון, ויוצרת שלם הגדול מסך חלקיו: אהבה ומלחמה, 
"וקראתם דרור" פורש  חיינו כאן.  ושמחה, הדברים שמהם עשויים  ֵאֶבל  וחברים,  ואחריות, משפחה  אמונה 
בפני הקוראים את דמותו של אל"מ דרור וינברג, מח"ט חברון, ואת סיפורו המרגש, הנוגע בנימיה של ההוויה 
הישראלית, על המר והמתוק שבה. הספר יצא בהוצאת "ידיעות ספרים", וניתן להשיגו בחנויות המובחרות. 
תודתנו להוצאה לאור על שתרמה לנו עותקים מהספר, על מנת שכל תלמידינו ילמדו להכיר את דמותו 

המיוחדת של דרור הי"ד. 
� "וקראתם דרור בארץ" - ספר נוסף בעריכת הרב נתנאל אלישיב, ר"מ במכינת "בני דוד", לזכרו של 

אל"מ דרור וינברג הי"ד. דרור וינברג נחשב לאחר מטובי מפקדי השדה של צה"ל בדורו. "וקראתם דרור 
בארץ" כולל דברים שסיפרו עליו בני משפחתו, רבותיו, מפקדיו ורעיו, בתקופה שלאחר נפילתו. את הספר 

info@binyanhatorah.com :ניתן לרכוש ב"מכון בניין התורה", בטל' 02-9944141 או בדוא"ל

יצאו לאור
2 ספרים לזכרו

של מח"ט חברון
אל"מ דרור
וינברג הי"ד


